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ВОВЕДЕН ДЕЛ
Изготвувањето на овој извештај има нормативна основа која е
предвидена со Законот за основно образование, Законот за локална
самоуправа, како и Статутот на училиштето. Меѓутоа, неговото изготвување е потреба на училиштето што ќе се користи во
понатамошната работа.
Извештајот претставува документ што ги содржи сите
важни информации за оценка на работата на училиштето и
реализацијата на Годишната програма за работа во првото
полугодие од учебната 2020/21 година. Тој во суштина писмено ја
изразува ангажираноста на училиштето (директорот, стручните
соработници и наставниците) во остварувањето на дејноста на
училиштето. Имајќи ги предвид реформските промени, подигањето
на стандардите, планираните подрачја и приоритетни активности
предвидени со Годишната програма за работа, значајните настани,
обезбедувањето транспарентност во реализација на планираните
активности, како и желбата да се унапреди воспитно образовниот процес, се потрудивме овој извештај да биде
подетален, т.е. да содржи повеќе синтетизирани информации. За
голем дел од информациите на овој извештај училиштето
располага со аналитички прилози (списоци на ученици, списоци
на активности, фотокопии од дипломи, видео записи, линкови за
публикувани прилози, извештаи и сл.).
Информациите во извештајот се методолошки и хронолошки
подредени според подрачјата предвидени во Годишната
програма за работа на училиштето и главно се однесуваат на
следните процеси: просторни и други услови на работа,
реализација на наставни планови и програми, постигања на
учениците во сите наставни и воннаставни области, соработка со
родителите и локалната средина, соработка со други институции,
Министерството за образование и наука, Бирото за развој на

образованието, Државниот испитен центар, Државниот просветен
инспекторат, Невладини организации, реализација на интерни и
екстерни проекти и др. Се надеваме дека овој извештај ќе даде
одговор на следното прашање:

Во која мера се реализирани целите од
Годишната програма за работа на
училиштето и какви ефекти се постигнати?
Во извештајот квантитативно и квалитативно се претставени
ангажирањата на наставниците и стручните соработници во
рамките на нивната 40 - часовна работна седмица и токму поради
тоа тој содржи факти и информации од аспект на:
 Ангажирање на наставниците во реализацијата на наставата.

 Реализација на воннаставни активности, натпревари, слободни
ученички активности, екскурзии, излети, посети и друго.
 Реализацијата на други посебни програми од воспитно –
образовниот процес: Грижа за здравјето на учениците, Заштита
на животната средина, Општествено - корисна и хуманитарна
работа.
 Ангажирање на наставниот кадар при реализација на програмите
на ученичките организации: Одделенска заедница, Детска
организација, Училишна заедница, Училишен парламент,
Училишен клуб на Црвен Крст, ученички клубови, спортски клуб
и друго.
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 Ангажирање на наставниците и стручните соработници во
работата на училишни тимови и стручните органи: одделенско
раководство, Одделенски совети, Стручни активи, Наставнички
совет.
 Реализација на програмите на Совет на родители и Училишен
одбор.
 Стручно усовршување и професионален развој на наставниот
кадар.

 Реализација на програмата за соработка со родителите.
 Соработка на училиштето со локалната средина, односно
соработка со: локалната самоуправа, Министерство за
образование и наука, БРО, ДПИ и ДИЦ, невладини организации,
бизнис заедница, соработка со други училишта, здравствени
институции, Меѓуопштински центар за социјална работа,
Полициска станица Ѓорче Петров, МВР и други институции и
организации.

Имајќи предвид дека секој наставник и стручните
соработници се вклучени во определени тимови за реализација на
програмските активности во соодветно подрачје на Годишната
програма за работа на училиштето, логички следува дека и секој
наставник / стручен соработник непосредно учествува со свои
пишани прилози на овој извештај.
Целта на овој извештај е да обезбедат јасни насоки за
одговорно вклучување на сите училишни субјекти во креирањето
на програмските определби за работа во понатамошниот период од
учебната 2020/21 година.

Директор
Ѓурѓица Баталакова

 Реализацијата на програмите за унапредување на наставата и
оценувањето.

 Реализација на програмите на стручните соработници .
 Ангажирање на наставниците и стручните соработници во
афирмација на училиштето и градење на неговиот имиџ.
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БРОЈНА СОСТОЈБА НА УЧЕНИЦИ
Во месеците август и септември, 2020 година извршена е
проверка и констатирано е дека сите деца од реонот на
училиштето се запишани во прво одделение. Меѓутоа,
напоменуваме дека во прво одделение се запишани и неколку
деца кои не припаѓаат во реонот на училиштето, по барање на
родителите и со добиена согласност од основачот.

Запишувањето на учениците за прво одделение навремено
e завршено во законскиот рок, согласно Протокол за утврдување
на процедурата за запишување ученици во прво одделение во
основните училишта (донесен од МОН).

Состојба
Запишани во почетокот на учебната година

Машки Женски Вкупно
53

35

Состојба

88

Запишани во почетокот на учебната година

Запишани во текот на првото полугодие

Запишани во текот на првото полугодие

Испишани во текот на првото полугодие

Испишани во текот на првото полугодие

Состојба на крајот на првото полугодие

Состојба

53

35

88

Состојба на крајот на првото полугодие

Машки Женски Вкупно

Запишани во почетокот на учебната година

28

Запишани во текот на првото полугодие

Состојба

Машки Женски Вкупно
44

48

92

44

48

92

Машки Женски Вкупно

64

Запишани во почетокот на учебната година

125

1

1

Запишани во текот на првото полугодие

1

1

Испишани во текот на првото полугодие

1

1

Испишани во текот на првото полугодие

1

1

Состојба на крајот на првото полугодие

28

64

Состојба на крајот на првото полугодие

125

36

36

6

119

119

244

244

Состојба
Запишани во почетокот на учебната година

Машки Женски Вкупно
47

40

Состојба
Запишани во почетокот на учебната година

87

Машки Женски Вкупно
40

Запишани во текот на првото полугодие

Запишани во текот на првото полугодие
Испишани во текот на првото полугодие

1

2

3

Испишани во текот на првото полугодие

1

Состојба на крајот на првото полугодие

46

38

84

Состојба на крајот на првото полугодие

39

Состојба
Запишани во почетокот на учебната година

Машки Женски Вкупно
87

Запишани во текот на првото полугодие

Состојба

42

82

2

2
1

44

83

Машки Женски Вкупно

82

169

Запишани во почетокот на учебната година

212

201

413

2

2

Запишани во текот на првото полугодие

1

2

3

Испишани во текот на првото полугодие

2

2

4

Испишани во текот на првото полугодие

3

2

5

Состојба на крајот на првото полугодие

85

82

167

Состојба на крајот на првото полугодие

210

201

411
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Состојба
Запишани во почетокот на учебната година

Машки Женски Вкупно

36

45

Состојба
Запишани во почетокот на учебната година

81

Машки Женски Вкупно
123

127

250

2

2

Запишани во текот на првото полугодие

Запишани во текот на првото полугодие

Испишани во текот на првото полугодие

Испишани во текот на првото полугодие

2

2

4

Состојба на крајот на првото полугодие

121

127

248

Состојба на крајот на првото полугодие

36

45

81

ТРЕТ ВОСПИТНО-ОБРАЗОВЕН ПЕРИОД

Состојба
Запишани во почетокот на учебната година

Машки Женски Вкупно
31

38

Состојба
Запишани во почетокот на учебната година

69

Запишани во текот на првото полугодие

34

35

69

34

35

69

Запишани во текот на првото полугодие

Испишани во текот на првото полугодие

Состојба на крајот на првото полугодие

Машки Женски Вкупно

Испишани во текот на првото полугодие

1
31

37

Состојба на крајот на првото полугодие

68
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Состојба
Запишани во почетокот на учебната година

Машки Женски Вкупно
46

51

Состојба

Запишани во почетокот на учебната година

97

Запишани во текот на првото полугодие

Запишани во текот на првото полугодие

Испишани во текот на првото полугодие

Испишани во текот на првото полугодие

Состојба на крајот на првото полугодие

46

51

Состојба на крајот на првото полугодие

97

Машки Женски Вкупно
111

111

124

235

1

0

123

234

СУМАРНИ ПРЕГЛЕДИ

Состојба
Запишани во почетокот на учебната година

Машки Женски Вкупно
147

169

Состојба

316

Запишани во текот на првото полугодие
Испишани во текот на првото полугодие

Состојба на крајот на првото полугодие

1
147

168

315
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Машки Женски Вкупно

Запишани во почетокот на учебната година

359

370

729

Запишани во текот на првото полугодие

1

2

3

Испишани во текот на првото полугодие

3

3

5

Состојба на крајот на првото полугодие

357

369

726

Број ученици по паралелки
Одделение

I

II

III

IV

V

Број ученици по паралелки

Пол

Одделение

а

б

в

г

Машки

9

15

14

15

Женски

9

9

9

8

Вкупно

18

24

23

Машки

9

14

Женски

8

Вкупно

Пол

а

б

в

Машки

11

13

12

Женски

11

17

17

23

Вкупно

22

30

29

11

10

Машки

11

11

9

12

14

14

Женски

14

12

11

17

26

25

24

Вкупно

25

23

20

Машки

8

11

9

Машки

16

10

8

Женски

9

13

14

Женски

7

10

18

Вкупно

17

24

23

Вкупно

23

20

26

Машки

11

10

13

12

Машки

12

9

11

14

Женски

8

9

11

10

Женски

15

11

14

11

Вкупно

19

19

24

22

Вкупно

27

20

25

25

Машки

17

11

11

Женски

11

18

15

Вкупно

28

29

26

VI

VII

VIII

IX

10

г

Одделение

Број
паралелки

Број ученици
М

Ж

СЕ

I

4

53

35

88

II

4

44

48

92

III

3

28

36

64

I + II + III

11

125

119

244

IV

4

46

38

84

V

3

39

44

83

IV + V

7

85

82

167

18

210

201

411

VI

3

36

45

81

IV + V + VI

10

121

127

248

VII

3

31

37

68

Во текот на првото полугодие од учебната 2020 / 2021
година во училиштето има 8 новодојдени ученици, а 10

VIII

3

34

35

69

ученици земале преведница од училиштето и се запишале

IX

4

46

51

97

10

111

123

234

VI + VII + VIII + IX

13

147

168

315

ВКУПНО: I до IX

31

357

369

726

I + II + III + IV + V

VII + VIII+IX

во други училишта во нашата држава (4 ученици) и во
странство (6 ученици).
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ПРЕГЛЕД НА БРОЈ НА УЧЕНИЦИ СПОРЕД ПОЛ И ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ

Одд.

Македонци

м

се

м

I

49 34 84

2

II

2

2

2

42 46 88

2

2

III

26 35 61

1

IV

43 35 78

1

V

36 42 78

1

1

2

1

VI

33 43 57

1

1

1

1

VII

31 33 64

VIII

32 34 66

2

IX

45 43 88

1

1

2

337 345 664 7

2

9

91.46

1

1

ж

Власи

м

Процентуална
застапеност

ж

Роми

се

Вкупно

ж

Срби

1

1

се

1.24

ж

се

м

ж

се

1

1

2

1

0

1

1

1

1

2

3

0

0

1
1

2

9

м

Бошњаци

м

Македонски
муслимани

Турци

ж

се

1

1

м

ж

се

м

ж

се

Други

м

ж

Вкупно

се

м

ж

се

53 35 88
1

1

44 48 92

28 36 64
1

2

0

1

1

39 44 83

0

0

1

1

36 45 81

0

1

1

1

1

31 37 68

0

0

0

1

1

34 35 69

2

2

7

8

3

3

0

1

1

7

14

3

4

6

1.93

Албанци

0.83

12

1

0

1
0.14

1

1

1.10

1

0

1

1

1

2

2

0.28

46 38 84

46 51 97
0

1
0.14

1 357 369 726
100%

НАСТАВА
НАСТАВНИ ПРОГРАМИ
Сите одделенски и предметни наставници навремено изготвија Годишни планирања по
соодветните наставни предмети: задолжителни наставни предмети, изборни наставни предмети,
дополнителна настава, додатна настава, слободни ученички активности, час на одделенската
заедница и воннаставни активности што наведени во дневникот на паралелката.
Годишните планирања се изработени согласно Наставниот план и Наставните програми
изготвени од БРО и одобрени од министерот за образование и наука.
Споменатите годишни планирања се подготвени во два примероци: еден за наставникот и
еден за педагошката архива на училиштето. При изработката на годишните планирања почитувани
се сите едукативни придобивки на наставниците стекнати при одржување на работилници во рамки
на досегашните активности на Стручните активи и при учество во обуки (интерни, екстерни),
семинари и други активности за стручно усовршување.
Покрај предвидените наставни содржини, во Годишните планирања на наставниците се
опфатени и програмски активности преку кои ќе се реализираат проектите:
 Интеграција на еколошката едукација во образовниот систем;
 Инклузија на деца со посебни образовни потреби;
 Меѓуетничка интеграција во образованието.

Здравствената криза поврзана со КОВИД-19, го измени начинот на кој се реализираше воспитно-образовниот процес во текот на првото
полугодие од учебната 2020/21 година. Како резултат на тоа, сите инволвирани во процесот учествувавме во прилагодувањето на новонастанатата
ситуација, со користење на ресурсите кои ни беа достапни.

НАПОМЕНА:

На состаноците на Одделенските совети констатирано е дека по сите наставни предмети во целост се
реализирани наставните програми според планираната временска реализација за првото полугодие од учебната
2020 / 21 година.
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РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВАТА ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА


Воспитно – образовниот процес во ООУ „Мирче Ацев“ – Скопје во текот на првото полугодие од учебната 2020 / 21 година се реализираше
согласно Календарот за организација на работата на основните училишта и со почитување на превентивните здравствени мерки, Протоколите
за заштита од Ковид-19 и Алгоритам за постапување на училиштата во случај на појава на ученик со симптоми, сомнителен/позитивен на
Ковид-19 (донесени од МОН). Покрај тоа, училиштето ги изработи следниве интерни протоколи и кодекси:
 Протокол за реализација на настава со физичко присуство за учениците од
I – III одделение во ООУ „Мирче Ацев“ – Скопје;
 Куќен ред на училиштето;
 Протокол за организација на одмори помеѓу часовите;
 Кодекс за ученици кои следат настава на далечина;
 Кодекси за родители, ученици и вработени.



Наставата во училиштето се реализира на македонски наставен јазик и во две
смени кои не се менуваа во текот на целото полугодие:
I смена: Ученици од 1 – 3 одд. следеа настава со физичко присуство со по
протокол почеток во: 7:30, 8:05 и 8:40 часот.
I смена: Ученици од 6 – 9 одд. кои следеа настава на далечина - 8:00 часот.
II смена: Ученици од 4 и 5 одд. кои следеа настава на далечина - 13:00 часот.

Наставниот час траеше 30 минути, согласно Планот за одржување на наставата во
основните училишта (МОН).


Наставата (задолжителна, изборна, додатна, дополнителна) и слободните
ученички активности се реализираа според училишниот распоред на часови кој
беше навремено изготвен и истакнат на видни места.



Наставата од I до III одделение се реализираше со физичко присуство во групи
(помалку од 20 ученици). Меѓутоа, дел од учениците по барање на родителите
или заради мерката изолација, наставата ја следеа со примена на средства за
електронска комуникација: паралелно следеа онлајн часови, секојдневно
добиваа електронски материјали за учење од дома или еднаш седмично добиваа
печатени материјали.



Согласно Планот за одржување на наставата во основните училишта и
Протоколите за постапување на основните училишта, во нашето училиште не се
исполнети соодветни услови (просторни, кадровски) за реализација на настава со
продолжен престој со ученици од иста паралелка од I до III одделение (вкупно 9
паралелки) и заради тоа истата не се организираше.
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Со учениците од IV до IX одд. се реализираше настава на далечина преку Националната платформа и апликацијата Microsoft
Teams. Притоа, наставниците остваруваа двонасочна комуникација и интеракција со учениците, а сите заедно создаваа
атмосфера на учење, взаемна почит и соработка.



На почетокот при реализација на онлајн наставата, наставниците и учениците се соочуваа со одредени потешкотиии, а за
нивно надминување училиштето презема соодветни мерки.

ПРЕДИЗВИЦИ
 Нестабилна интернет конекција во некои училници и во домовите на
учениците;

ПРЕЗЕМЕНИ МЕРКИ
 Зајакнување на интернет мрежата во училиштето;

 Недостаток на уреди со соодветна конфигурација (дел од наставниците и
учениците);

 Набавка на лаптоп компјутери со појаки перформанси и адаптирање на
постоечките компјутери во училиштето за непречено вклучување на
наставниците на Националната платформа;

 Чести падови на интернет врската за време на онлајн час кога се вклучени
камерите, пришто се нарушува ефективна двонасочна комуникација
наставник – ученик;

 На 68 ученици им се дадени таблети на користење (обезбедени од
Општина Ѓорче Петров) и истите продолжија без проблеми да ја следат
онлајн наставата.

 Некои ученици имаат потешкотии при вклучување и следење на онлајн
наставата, бидејќи немаат развиени вештини за примена на ИКТ уреди и
истите не добиваа поддршка од нивните родителите кои не поседуваат
вештини за работа со компјутер.;

 Некои од наставниците започнаа да користат сопствени ресурси и одржуваа
настава од дома;

 Некои ученици кои работат преку телефони имаа проблем при испраќање
на домашна работа, изработки од проект, тест и слично и тогаш кога
требаше фотографијата од изработката да ја испратат во word документ.

 Идентификација на учениците кои имаат недоволни ИКТ вештини или
несоодветни уреди и давање соодветна поддршка од страна на
наставниците.

 Наставниците наложуваат камерите да бидат исклучени, а тогаш учениците
се само слушатели на часот;



Само мал дел од учениците кои се уште немаат технички услови за учење на далечина (достапен интернет и
уреди), користат печатени материјали за учење подготвени од наставниците со претходно договорен термин
за подигнување на материјалите од страна на родителите и со дадени упатства за учење од дома.



Учениците редовно, со интерес и внимание ја следеа онлајн наставата, беа примерни и дисциплинирани на
часовите, ги извршуваа активностите на часот и покажуваа желба за учење на далечина. Наставниците
континуирано вршат следење и вреднување на постигнувањата на учениците.



Просторните услови во кои работат учениците во своите домови се различни. Меѓутоа, доколку постои
можност, беа давани препораки ученикот да следи онлајн настава на тивко место во домот каде што ќе може
самостојно, без придружба од членови на семејството и без непотребни звуци да ја следи наставата.



Наставниците имаа добра соработка со родителите и учениците, а електронската комуникација се
остваруваше преку: телефонски разговори, електронска пошта, Меssages (пораки), апликацијата Viber и
апликацијата Microsoft Times.



Во овој специфичен период, училиштето продолжи да негува односи со семејствата на ниво на заедничка грижа, партнерство и меѓусебна поддршка.



Документот од МОН „Препораки на наставниците и учениците за време на наставата на далечина“ е објавен на училишната веб страна
(www.oumirceacev.edu.mk), а во него јасно се наведени правилата за однесување што мора да се почитуваат.
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Реализација на програмата за организација на наставата за време на пандемија Ковид - 19
Цели: Создавање пријатна и безбедна атмосфера во училиштето, училницата и училишниот двор. Создавање чувство кај учениците, родителите, наставниците,
останатите вработени и надворешните лица дека се сигурни, безбедни, превенирани и заштитено е нивното здравје во нашето училиште. Создавање навика
кај учениците за посебна грижа, лична хигиена, хигиена во училницата, училишниот простор и неговата околина . Негување кај учениците позитивен однос кон
другарчињата од своето училиште и надвор од него и создавање навики за одржување дистанца меѓу своите соученици и со сите останати лица со кои ќе биде
во контакт.
Задачи:
Организирање активности за работа заради состојбата на COVID 19. Вклученост на наставниците и стручната служба за подготовка на анкетни листови и
анкетирање на родители и наставници. Организирање интерни и екстерни обуки за наставници и стручни соработници за реализација на онлајн настава.
Вклученост на наставниците и стручната служба при изработовка на распоред и протокол за работа за учениците кои ќе следат настава со физичко присуство,
комбинирана и онлајн настава. Набавка на ресурси за дезинфекција за одржување на хигиената во просториите во училиштето, дезинфекциони средства за
лична хигиена на учениците, вработените и други лица. Набавка на други ресурси (мерачи на температура, маски, ракавици и друго).

Реализирана програмска активност

Спроведување на анкета за наставниците за
начинот на реализација на наставата

Набавка на средства за дезинфекција,
бесконтактни мерачи на температура и
други ресурси што ќе бидат потребни за
заштита од вирусот Ковид 19

Анкетирање на родителите
од 1 до 9 одделение

Време на
реализација

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Директор,
педагог

Одделенски и
предметни наставници

Добиено мислење од сите предметни и
одделенски наставници со цел непречено
одвивање на настава, водејќи сметка за
превенирање и зачувување на
здравствената состојба на ученицит и
наставниците.

Август, 2020
континуирано

Одговорни
лица

Ученици,
наставници,
други вработени

Континуирано одржување на хигиена во
просториите на училиштето, редовна
проверка на здравствената состојба и
заштита на здравјето на учениците и
вработените.

Август / септември,
2020

Одделенски
раководители ,
раководители на
паралелки од 1 до
9 одделение

Ученици,
родители,
наставници

Извршено сумирање на резултати од
спроведента анкета од родителите со цел
согледување на нивните ставови
каков вид на настава би сакале да
следат нивните деца.

Август, 2020

Реализатор
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Реализирана програмска активност

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Ученици,
родители,
наставници

Изработен распоред за непречено
одржување на трите видови настава.

Стручна служба

Ученици од 1 до 3
одделение

Успешна реализација на наставата.

Септември, 2020

Одговорни лица

Успешна реализација на активности од
Ученици од 1 до 3
приемот на учениците до испраќање дома
одделение
со цел превенција од вирусот COVID 19.

Обука на наставници и стручни соработници за
одржување на онлајн настава

Септември, 2020

Интерни обуки во
училиштето,
обуки организирани
од МОН, БРО

Наставници,
стручни
соработници

Стекнати ИКТ вештини, осознаеност за
специфичностите на онлјн учење и дадени
препораки за унапредување на истото.

Подготовка на училиштето за непречена
реализација на наставата (ознаки за движење,
ознаки на клупи за одржување дистанца,
плакати со препораки за заштита од Ковид 19,
уредување на паноата во училниците и
училишниот хол, дополнување на куќниот ред,
изработка на кодекси за ученици, родители)

Септември, 2020

Директор,
стручни соработници,
наставници

Ученици,
вработени

Непречена реализација на наставата ,
превенција од ширење на вирусот
Ковид 19.

Октомври –
декември, 2020

Директор,
административна
служба,
локална самоуправа,
фирми

Наставници,
стручни
соработници,
ученици

Набавена техничка опрема за дел од
наставниот кадар, непречена реализација
на наставата на далечина.

Октомври –
јануари, 2021

Директор,
административна
служба,
локална самоуправа,
фирми

Наставници,
стручни
соработници,
ученици

Зајакната интернет мрежа во училишната
зграда за непречена реализација на
наставата на далечина (онлајн настава) и
примена на ИКТ во наставата
со физичко присуство.

Изработка на распоред за одржување на
настава со физичко присуство и настава на
далечина (онлајн настава)

Август / септември,
Одговорни лица за
2020
изработка на распоред

Изработка на распоред за времетраење на
часовите и одморите при реализација на
настава со физичко присуство.

Август / септември,
2020

Протокол за реализација на настава со физичко
присуство за учениците од
I – III одделение во
ООУ „Мирче Ацев“ – Скопје

Набавка на техничка опрема (лаптопи за
наставници и адаптирање на потоечките
компјутери) за реализација на онлајн настава
и други онлајн активности

Промена на целосна инсталација
за интернет конекција
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Реализирана програмска активност

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Реализација настава со физичко присуство
на учениците од 1 до 3 одд.

Во текот на
првото
полугодие

Одделенски раководители од 1
до 3 одделение и предметни
наставници

Ученици од 1 до 3
одделение,
родители ,
Наставници

Непречено одвивање на настава со
физичко присуство според дадените
упаства од МОН и Заводот за јавно
здравје.

Реализација на настава на далечина
(онлјан настава) за учениците
од 1 до 3 одд. по барање на родителите

Во текот на
првото
полугодие

Одделенски раководители од 1
до 3 одделение наставници,
предметни наставници по
англиски јазик

Ученици од 1 до 3
одделение,
родители,
наставници

Непречено одвивање на онлајн настава
според дадените упаства од МОН.

Реализација настава на далечина
(онлјан настава) за учениците
од 4 до 9 одд.

Во текот на
првото
полугодие

Одделенски раководители,
раководители на паралелки и
предметни наставници

Ученици од 4 до 9
одделение,
родители,
наставници

Непречено одвивање на онлајн настава
според дадените упаства од МОН.

Давање поддршка на ученици со ПОП кои
следат настава со физичко присуство и
рреализација на индивидуална работа со
ученици кои следат настава на далечина

Во текот на
првото
полугодие

Специјален едукатор и
рехабилитатор,
ученици со ПОП

Подготовка и доставување печатени
материјали за учениците кои немаат
технички услови за следење онлајн настава
(настава на далечина)

Во текот на
првото
полугодие

Одделенски раководители,
раководители на паралелки и
предметни наставници

Одржување на состаноци на наставниот
кадар со физичко присуство согласно
протоколите за работа и состаноци со видео
– конференциски врски (онлајн состаноци)
преку апликациите Zoom и Microsoft Teams

Во текот на
првото
полугодие

Директор,
стручни соработници,
наставници

Во текот на
првото
полугодие

Директор,
стручни соработници,
наставници,
родители / старатели

Електронска комуникација на наставниот
кадар со родителите / старателите на
учениците
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Усвоени наставни содржини, дадени
Ученици со посебни
насоки за работа во домашни услови со
образовни потреби,
цел зголемување на напредокот на
родители / старатели
учениците со ПОП во учењето.
Ученици од 1 до 9
одделение,
родители,
наставници

Доставени материјали за учење од дома,
дадени насоки за самостојно учење и
извршување на зададените задолженија.

Наставен
кадар

Информираност на одделенските и
предметните наставници за начинот на
работа, одржување на наставата во
време на пандемијата COVID 19.

Родители,
ученици

Размена на информации, дадени насоки
и препораки за родителско воспитно
влијание, надминати проблеми и
потешкотии во учењето.

РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНИТЕ ПЛАНОВИ

Наставен предмет

Планирани
часови годишно

Реализирани

Наставен предмет
Број

%

Задолжителни предмети

Планирани
часови годишно

Реализирани
Број

%

Задолжителни предмети

Македонски јазик

768

292

38.02

Македонски јазик

768

298

38.80

Англиски јазик

256

103

40.23

Англиски јазик

256

97

37.89

Математика

636

254

39.94

Математика

636

247

38.84

Природни науки

256

102

39.84

Природни науки

256

98

38.28

Општество

128

49

38.28

Општество

128

48

37.50

Ликовно образование

256

104

40.63

Ликовно образование

256

102

39.84

Музичко образование

256

102

39.84

Музичко образование

256

99

38.67

Физ. и здрав. образов.

384

149

38.80

Физ. и здрав. образов.

384

146

38.02
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Планирани
часови годишно

Наставен предмет

Реализирани

Планирани
часови годишно

Наставен предмет
Број

%

Задолжителни предмети

Реализирани
Број

%

Задолжителни предмети

Македонски јазик

576

224

38.89

Македонски јазик

637

254

39.87

Англиски јазик

288

110

38.19

Англиски јазик

384

153

39.84

Математика

477

186

38.99

Математика

637

254

39.87

Природни науки

192

78

40.63

Природни науки

256

99

38.67

Општество

96

36

37.50

Општество

256

99

38.67

Ликовно образование

192

76

39.58

Ликовно образование

256

107

41.80

Музичко образование

192

75

39.06

Музичко образование

256

99

38.67

Физ. и здрав. образов.

288

106

36.81

Физ. и здрав. образов.

384

142

36.98

Работа со компјутер и
основи на програмирање

192

72

37.50

Техничко образование

128

51

39.84

Работа со компјутер и
основи на програмирање

256

103

40.23
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Планирани
часови годишно

Наставен предмет

Реализирани
Број

%

477

184

38.57

Англиски јазик

288

113

39.24

Математика

477

184

38.57

Реализирани

Број

%

Задолжителни предмети

Задолжителни предмети
Македонски јазик

Планирани
часови годишно

Наставен предмет

Македонски јазик

384

147

38.28

Англиски јазик

288

114

39.58

Француски јазик

192

78

40.63

Математика

477

183

38.36

Историја

192

75

39.06

Географија

192

75

39.06

Природни науки

192

78

40.63

Општество

192

75

39.06

Природни науки

192

78

40.63

Ликовно образование

192

74

38.54

Информатика

192

72

37.50

Музичко образование

192

75

39.06

Техничко образование

96

36

37.50

Ликовно образование

96

39

40.63

Физ. и здрав. образов.

288

110

38.19
Музичко образование

96

39

40.63

Физ. и здрав. образов.

288

114

39.58

Техничко образование

192

72

37.50

Работа со компјутер и
основи на програмирање

192

76

39.58

Изборни предмети
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Класична култура во
европската цивилизација

192

66

34.38

Запознавање на
религиите

128

52

40.63

Планирани
часови годишно

Наставен предмет

Реализирани
Број

Планирани
часови годишно

Наставен предмет

%

Реализирани
Број

%

Задолжителни предмети

Задолжителни предмети

Македонски јазик

384

149

38.80

Македонски јазик

384

146

38.02

Англиски јазик

288

131

45.49

Англиски јазик

288

114

39.58

Француски јазик

192

73

38.02

Француски јазик

192

77

40.10

Математика

384

147

38.28

Математика

384

145

37.76

Историја

192

72

37.50

Историја

192

78

40.63

Географија

192

72

37.50

Географија

192

75

39.06

Биологија

192

73

38.02

Биологија

192

75

39.06

Ликовно образование

96

36

37.50

Физика

192

75

39.06

Музичко образование

96

36

37.50

Хемија

192

73

38.02

Физ. и здрав. образов.

288

109

37.85

Граѓанско образование

96

40

41.67

Информатика

96

39

40.63

Ликовно образование

96

38

39.58

Етика

96

39

40.63

Музичко образование

96

37

38.54

Физ. и здрав. образов.

288

111

38.54

72

37.50

Изборни предмети
Вештини за живеење

128

52

40.63

Нашата татковина

128

52

40.63

Изборен спорт

?

?

?

Изборни предмети
Проекти од
информатиката
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192

Планирани
часови годишно

Наставен предмет

Реализирани
Број

%

Со цел да се утврди остварувањето на наставните планови по
одделенија, т.е. да се определи квантумот на реализираните часови по наставни предмети во однос на планиранита часови,
ќе го користиме податокот на бројот на работните денови за
целата учебна година и бројот на работните денови за првото
полугодие, т.е. формулата:

Задолжителни предмети
Македонски јазик

512

199

38.87

Англиски јазик

384

148

38.54

Француски јазик

256

96

37.50

Математика

512

199

38.87

Историја

256

97

37.89

Географија

256

100

39.06

Биологија

256

97

37.89

Физика

256

104

40.63

Хемија

256

96

37.50

Граѓанско образование

128

51

39.84

Иновации

128

51

39.84

Ликовно образование

128

51

39.84

Музичко образование

128

48

37.50

Физ. и здрав. образов.

384

147

38.28

Број на работни денови

256

104

40.63

Проекти од музичката
уметност

64

26

40.63

Вештини за живеење

128

52

40.63

Прво полугодие

180

62

39

159

100 %

62

x%

x = 39

Изборни предмети
Проекти од информатиката

Цела година

Процент на
оствареност

Според претходното, процентот на реализираните часови по
секој наставен предмет за првото полугодие треба да изнесува
околу 39 %. Врз основа на ова и податоците во претходните
девет табеларни прегледи, читателот може да добие претстава
за квантитетот на остварување на наставните планови.
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а) ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА
I одделение
Слободни ученички
активности

Наставен предмет

Брoj на часови Брoj на ученици

Македонски јазик
Ликовно образование
Музичко образование
Физичко и здравствено oбразование

12
14
16
2

70
88
88
41

II одделение
Дополнителна
настава

Наставен предмет

Додатна настава

Брoj на Брoj на Брoj на
часови ученици часови

18
21
8
4

Македонски јазик
Математика
Природни науки
Општество
Ликовно образование
Музичко образование
Физичко и здравствено oбразование

17
15
17
14

20
11
8
9

1

24

Слободни
ученички
активности

Брoj на
ученици

Брoj на
часови

Брoj на
ученици

21
19
15
16

14

26

13
11
10

28
27
26

3

III одделение
Дополнителна
настава

Наставен предмет

Додатна настава

Брoj на Брoj на Брoj на
часови ученици часови

Македонски јазик
Англиски јазик
Математика
Природни науки
Општество
Ликовно образование
Музичко образование
Физичко и здравствено oбразование

15
12
12
3
6

11
11
8
9
9

12
12
10
9
8

Слободни
ученички
активнисти

Брoj на
ученици

Брoj на
часови

Брoj на
ученици

14
13
15
14
15

14
12

16
13

8
5
9

15
16
16

IV одделение
Дополнителна
настава

Наставен предмет

Додатна настава

Брoj на Брoj на Брoj на
часови ученици часови

Македонски јазик
Англиски јазик
Математика
Природни науки
Општество
Ликовно образование
Музичко образование
Физичко и здравствено oбразование

25

15
7
14
10
7

18
16
20
14
11

14
7
14
14
8

Слободни
ученички
активности

Брoj на
ученици

Брoj на
часови

Брoj на
ученици

18
16
20
12
12

15
7

20
16

15
9
13

23
24
31

V одделение

Наставен предмет
Македонски јазик
Англиски јазик
Математика
Природни науки
Општество
Ликовно образование
Музичко образование
Физичко и здравствено oбразование
Работа со компјутер и основи на програмирање

Дополнителна
настава

Додатна настава

Брoj на Брoj на Брoj на
часови ученици часови

12
6
20
6
4

26

10
12
10
6
10

16
6
17
8
6

Слободни
ученички

Брoj на
ученици

Брoj на
часови

Брoj на
ученици

13
12
20
6
13

14
6

16
12

2

2

10
4
6
4

20
12
12
4

б) ПРЕДМЕТНА НАСТАВА (VI – IX одделение)
БРОЈ НА РЕАЛИЗИРАНИ ЧАСОВИ
Предметен наставник

Наставен предмет

7 а,б,в и 9 в,г
8 а,б,в и 9 а, б
6 б,в
6а
8 а,б,в и 9 а, б,в,г
7 а,б,в и 6 а,б,в
6 а,б, в , 7 б , 8 б,в и 9 а,б,в,г

Македонски јазик
Македонски јазик
Македонски јазик
Македонски јазик
Англиски јазик
Англиски јазик
Француски јазик
Француски јазик
Математика
Математика
Математика
Математика
Физика
Хемија
Природни науки
Биологија
Биологија
Историја
Историја
Географија
Географија
Граѓанско образ.
Етика
Информатика
Техничко образ.
Ликовно образ.
Музичко образ.
Физ. и здр. образ.
Физ. и здр. образ.
Класична култура во евр. цив.

7 а,в и 8 а
6 а ,7 а, б,в и 9 в
6 б, в и 8 а,б,в
9б
9 а,г, 8 а,б,в, и 9 а,б,в,г,
8 а,б,в, и 9 а,б,в,г
6 а,б, в 7 а,б,в , 8 а,б,в и 9 а

9 б,в,г
6 а,б, в , 8 а,б,в и 9 а,б,в,г
7 а,б,в 8 а,б,в и 9 в ,г
6 а,б, в , 7 а,б,в и 9 в ,г
8 а,б,в, и 9 а,б,в,г
7 а,б,в , 8 а,б,в и 9 в ,г
6 а,б, в и 7 а,б,в
6 а,б, в
6 а,б, в , 7 а,б,в 8 а,б,в и 9 а,б,в,г
6 а,б, в , 7 а,б,в 8 а,б,в и 9 а,б,в,г
6 б,в ,8 б ,в и 9 в г
6 а, 7 а,б,в ,8 а и 9 а,б
6 а,б, в
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Дополнителна настава

Додатна настава

10
7
6
3
11
12
11
/
6
12
4
3
4
7
4
5
3
8
3
3
3
9
5
5
2
8
8
16
10
3

11
7
6
3
11
14
11
2
6
12
4
3
4
7
5
3
3
8
3
2
2
1
5
4
2
8
8
16
10
3

Слободни ученички
активности
11
7
0
/
11
12
12
/
6
12
4
0
4
7
0
5
/
8
4
3
4
/
/
5
2
8
8
/
10
3

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

Одд.

Вкупно
ученици

Значително
напредуваат

Напредуваат

Делумно напредуваат

Ia

18

11

6

1

Iб

24

13

8

2

Iв

23

20

2

1

Iг

23

20

1

2

се I

88

64

17

6

II а

17

11

5

1

II б

26

19

4

3

II в

25

23

2

II г

24

19

2

2

1

се II

92

72

13

6

1

III а

17

8

6

2

1

III б

24

15

7

2

III в

23

10

7

3

3

се III

64

33

20

7

4

се I - III

244

169

50

19

6

28

Задоволуваат

1

1

Неоценети

Одд.

Вкупно
ученици

Значително
напредуваат

Напредуваат

Делумно
напредуваат

Задоволуваат

IV а

19

12

5

2

0

IV б

19

6

10

3

0

IV в

24

20

4

0

0

IV г

22

16

5

1

0

се IV

84

54

24

6

0

Vа

28

14

3

5

6

Vб

29

24

4

1

0

Vв

26

16

6

1

2

1

се V

83

54

13

7

8

1

се IV и V

167

108

37

13

8

1

се I - V

411

277

87

32

14

1

29

Неоценети

0

Наставен
предмет

Број на оценки

Значително
напредуваат
Бр.

%

Делумно
напредуваат

Напредуваат
Бр.

%

Бр.

Задоволуваат

%

Бр.

%

Задолжителни предмети

81
81
81
81
81
81

52
46
38
30
23
41

64.20
56.79
46.91
37.04
28.40
50.62

21
22
23
37
18
18

25.93
27.16
28.40
45.68
22.22
22.22

7
10
19
11
28
14

8.64
12.35
23.46
13.58
34.57
17.28

1
3
1
3
12
8

1.23
3.70
1.23
3.70
14.81
9.88

Природни науки и
техника

81

37

45.68

19

23.46

19

23.46

6

7.41

Информатика

81

32

39.51

23

28.40

14

17.28

12

14.81

Техничко образование

81

81

100.00

Ликовно образование

81
81
81

81
73
81

100.00
90.12
100.00

8

9.88

1

3.45

123

11.68

46

4.37

Македонски јазик
Англиски јазик

Француски јазик
Математика
Историја
Географија

Музичко образование

Физичко обр.

Изборни предмети
Класична култура во
европската
цивилизација

52

52

100.00

Запознавање на
религиите

29

28

96.55

Вкупно

1053

695

66.00

189

17.95

30

Неоценети
Бр.

%

ОПШТ УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ И
СРЕДЕН УСПЕХ ПО ОДДЕЛЕНИЈА ОД VII ДО IX ОДДЕЛЕНИЕ
Во ова поглавје презентираме податоци за учениците кои се оценуваат бројчано, т.е. за учениците од VII, VIII и IX одделение.

Наставен предмет

Број

Одлични
Бр.
%

Мн. Добри
Бр.
%

Добри
Бр.
%

Доволни
Бр.
%

Недоволни
Бр.
%

Неоценети
Бр.
%

Среден
успех

Задолжителни предмети

Македонски јазик
Англиски јазик
Француски јазик
Математика
Историја
Географија
Биологија

68
68
68
68
68
68
68

46
38
37
27
38
38
24

67.65
55.88
54.41
39.71
55.88
55.88
35.29

14
9
13
20
12
12
20

20.59
13.24
19.12
29.41
17.65
17.65
29.41

6
17
14
10
13
9
10

8.82
25.00
20.59
14.71
19.12
13.24
14.71

2
4
4
11
5
9
14

2.94
5.88
5.88
16.18
7.35
13.24
20.59

4.53
4.19
4.22
3.93
4.22
4.16
3.79

Информатика

68

27

39.71

19

27.94

16

23.53

6

8.82

3.99

Етика

68

37

54.41

14

20.59

17

25.00

Ликовно образ.

68

45

66.18

23

33.82

Музичко образ.
Физичко образ.

68
68

68
68

100.00
100.00

4.29
4.66
5.00
5.00

Изборни предмети

Вештини за живеење

26

22

84.62

Нашата татковина

22

19

86.36

Изборен спорт

20

20

100.00

Вкупно

884

554

62.67

2

9.09

4

15.38

4.69

1

4.55

4.82

5.00

158

17.87

117

31

13.24

55

6.22

4.37

Наставен предмет

Број

Одлични
Бр.

%

Мн. Добри
Бр.

Добри

%

Бр.

%

Доволни
Бр.

%

Недоволни

Неоценети

Бр.

Бр.

%

%

Среден
успех

Задолжителни предмети

Македонски јазик

69

26

37.68

13

18.84

16

23.19

14

20.29

3.74

Англиски јазик

69

34

49.28

14

20.29

15

21.74

4

5.80

Француски јазик

68

36

52.94

13

19.12

18

26.47

1

1.47

4.24

Математика

69

32

46.38

18

26.09

14

20.29

5

7.25

4.12

Историја

69

32

46.38

13

18.84

11

15.94

13

18.84

3.93

Географија

69

34

49.28

14

20.29

11

15.94

10

14.49

4.04

Биологија

69

24

34.78

15

21.74

18

26.09

10

14.49

Физика

69

38

55.07

23

33.33

5

7.25

3

4.35

4.39

Хемија

69

28

40.58

13

18.84

15

21.74

13

18.84

3.81

Граѓанско образ.

69

39

56.52

9

13.04

11

15.94

10

14.49

4.12

Ликовно образ.

69

56

81.16

13

18.84

Музичко образ.

69

69

100.00

5.00

Физичко образ.

69

69

100.00

5.00

2

2

2.90

2.90

4.07

3.71

4.81

Изборни предмети

Проекти од информатиката
Вкупно

69

35

50.72

15

21.74

11

15.94

8

11.59

965 552

57.20

173

17.93

145

15.03

91

9.43

32

4.12
4

0.41

4.22

Наставен предмет

Број

Одлични
Бр.

%

Мн. Добри
Бр.

%

Добри
Бр.

%

Доволни
Бр.

%

Недоволни

Неоценети

Бр.

Бр.

%

%

Среден
успех

Задолжителни предмети
Македонски јазик

97

60

61.86

14

14.43

17

17.53

6

6.19

4.32

Англиски јазик

97

56

57.73

20

20.62

11

11.34

10

10.31

4.26

Француски јазик

96

46

47.92

25

26.04

18

18.75

7

7.29

4.15

Математика

97

59

60.82

17

17.53

14

14.43

7

7.22

4.32

Историја

97

45

46.39

21

21.65

21

21.65

10

10.31

4.04

Географија

97

53

54.64

26

26.80

13

13.40

5

5.15

4.31

Биологија

97

60

61.86

18

18.56

8

8.25

11

11.34

4.31

Физика

97

58

59.79

25

25.77

12

12.37

2

2.06

4.43

Хемија

97

48

49.48

14

14.43

16

16.49

19

19.59

3.94

Граѓанско образование

97

65

67.01

13

13.40

8

8.25

11

11.34

4.36

Иновации

97

58

59.79

21

21.65

6

6.19

12

12.37

4.29

Ликовно образование

97

83

85.57

14

14.43

4.86

Музичко образование

97

96

98.97

1

1.03

4.99

Физичко образование

97

97 100.00

0

5.00
Изборни предмети

Проекти од информатиката

61

40

65.57

Проекти од музичката уметност

9

9

100

5.00

Вештини за живеење

27

27

100

5.00

Вкупно

9

1454 960 66.02 238

14.75

16.37

10

16.39

2

154 10.59 102

3.28

7.02

Еден ученик изучува германски јазик и ќе полага одделенски испит на крајот од годината.
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4.43

4.41

Реден број

Одделение

Вкупен
број
оценки

1

VII

2

Вкупен број на видови оценки

Среден
успех

Петки
(5)

Четворки
(4)

Тројки
(3)

Двојки
(2)

Единици
(1)

884

554

158

117

55

/

4.37

VIII

965

552

173

145

91

4

4.22

3

IX

1454

960

238

154

102

/

4.41

4

VII + VIII + IX

3 303

2 066

569

416

248

4

4.35

34

Негативни оценки по одделенија
и наставни предмети

Наставни предмети
VII

VIII

IX

Вкупно

Англиски јазик

/

2

/

2

Биологија

/

2

/

2

ВКУПНО

0

4

0

4
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Македонци

Срби

Роми

Власи

Бошњаци

Албанци

Македонски
муслимани

Турци

Успех на учениците
м

ж

се

м ж

се

Одлични

16 22

38

1

1

Мн. добри

10 6

16

5

5

10

31 33

64

Добри

м

ж

се

м

ж

се

м

ж

се

м

ж

се

м

ж

се

м

ж

се

Други

м

ж

Вкупно

се

м

ж

се

16 23 39
1
1

1

1

1

1

10

7

17

7

12

1

1

5

1

1

31 37 68

Доволни
Со 1 слаба
Со 2 слаби
Со 3 и повеќе слаби

Неоценети
вкупно

1

1

1

36

1

Успех

Македонци

Срби

Роми

м

ж се м ж се

Одлични

12

20 35

1

1

Мн. добри

12

9

21

1

1

Добри

6

5

м

ж

Власи

се

м

ж

Бошњаци

се

м

ж

се

Албанци

м

ж

се

Македонски
муслимани

Турци

м

ж

ж

се

13

20

35

13

10

23

9

6

5

9

2

2

2

0

2

32

34 67

34

35

69

1

м

ж

се

м

ж

Вкупно

м

1

се

Други

се

Доволни

Со 1 слаба
Со 2 слаби
Со 3 и повеќе слаби
Неоценети
вкупно

2

2

1

37

1

Успех

Македонци

м

ж

се

Одлични

26

29

55

Мн. добри

11

13

24

Добри

8

1

9

45

43

88

Срби

м

Роми

ж

се

1

1

1

1

м

ж

Власи

се

м

Бошњаци

ж се м

ж

се

Албанци

м

ж

се

Македонски
муслимани

Турци

м

ж

се

1

1

м

ж

се

Други

м

ж

Вкупно

се

м

ж

се

26

31

57

12

14

26

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

8

6

14

3

3

1

1

2

2

1

1

46

51

97

Доволни

Со 1 слаба

Со 2 слаби

Со 3 и повеќе слаби

Неоценети

вкупно

1

1

2
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I
ОДДЕЛЕНИЕ

Јована Трајчева
Виктор Антовски
Искра Спировска
Матеа Трајковска

IV
ОДДЕЛЕНИЕ

Дарио Китанов
Ангела Симиќ
Синем Хасан - Озгун
Филимена Антева

VII
ОДДЕЛЕНИЕ

Никола Павлески
Ема Угриновска
Горазд Чукалевски

II
ОДДЕЛЕНИЕ

V
ОДДЕЛЕНИЕ

VIII
ОДДЕЛЕНИЕ

Дамјан Деспотовски
Даниел Божиновски
Ана Јовчевска
Никола Бирачоски

Марко Велимировиќ
Стефани Бандилова
Ана Пранговска

Андреј Стефановски
Јана Наковска
Матеа Јовановска

39

III
ОДДЕЛЕНИЕ

Анастасија Јаковлевска
Мелани Лазаревска
Данило Стојчески

VI
ОДДЕЛЕНИЕ

Виктор Христовски
Давид Трајковски
Марко Максимовски

IX
ОДДЕЛЕНИЕ

Матеа Атанасова
Марија Велковска
Ангел Стрезовски
Стефан Мишковски

I
ОДДЕЛЕНИЕ

Андреј Глигоров
Марјан Симјановски
Дарија Рафеска
Дамјан Иванов

IV
ОДДЕЛЕНИЕ

Петар Павичевиќ
Матеа Трпковска
Јаман Шанкити
Марија Илковска

VII
ОДДЕЛЕНИЕ

Алексеј Блажевски
Јана Стојменовска
Христијан Карев

II
ОДДЕЛЕНИЕ

V
ОДДЕЛЕНИЕ

VIII
ОДДЕЛЕНИЕ

Андреа Чадиновска
Изабела Стојниќ
Андреј Спасески
Теодор Чуруковски

III
ОДДЕЛЕНИЕ

Теона Симиќ
Михаил Лазов
Горазд Чортаноски

Николина Ковачевиќ
Марија Маневска
Ања Васева

VI
ОДДЕЛЕНИЕ

Матеј Ѓорѓиев
Исидора Несторовска
Андреј Љотиќ

IX
ОДДЕЛЕНИЕ

Најдовски Филип
Матеј Милески
Давид Најдовски
Давид Доневски

Стефан Антиќ
Клара Максимова
Роберт Михајловски
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Одделение

Вид на поведение
Примерно

I

II

III

IV

V

VI

88

92

64

84

82

81

VII

66

VIII

IX

69

97

69

97

2

Добро
Незадоволително
ВКУПНО

88

92

64

84

83

81

68

Еден ученик од V в одд. не е оценет по сите наставни предмети заради континуирано отсуство од настава.






Намалувањето на поведението и изрекувањето на педагошките мерки е извршено во согласност со „Правилник
за видовите на пофалби, награди и педагошки мерки“.
Изречени се вкупно 2 педагошки мерки кон 2 ученици од VI до IX одделение.
Причини за изрекување педагошките мерки се: снимање соученик за време на час на далечина и споделување на
снимката кај други ученици и во затворени вибер групи.
Број на изречени педагошки мерки

ПЕДАГОШКИ МЕРКИ

VI

VII

VIII

IX

Вкупно

Усна опомена од раководител на паралелка

/

/

/

/

/

Писмена опомена од раководител на паралелка

/

/

/

/

/

Укор од раководител на паралелка

/

/

/

/

/

Намалено поведение од примерно на добро

/

2

/

/

2

Намалено поведение од добро на незадоволително

/

/

/

/

/

ВКУПНО

/

2

/

/

2
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ИЗОСТАНОЦИ НА УЧЕНИЦИТЕ
ПРЕГЛЕД ЗА БРОЈОТ НА ИЗОСТАНОЦИТЕ
НА УЧЕНИЦИТЕ ОД НАСТАВА
Одделение
I

Оправдани Неоправдани Вкупно
410

410

СПОРЕДБЕНИ ПОДАТОЦИ ЗА ИЗОСТАНОЦИТЕ
НА УЧЕНИЦИТЕ ОД ПОВЕЌЕ УЧЕБНИ ГОДИНИ
Просек
по
ученик
4.66

II

1324

1324

14.39

III

662

662

10.34

IV

39

39

0.46

V

39

39

0.47

VI

52

52

0.64

VII

138

7

145

2.13

VIII

27

13

40

0.58

IX

81

2

83

0.86

2772

22

2794

3.85

ВКУПНО
2020/21

Учебна год.
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Оправдани

Неоправдани

Вкупно

Просек

2010/11

17 768

174

17 942

21,18

2011/12

15 707

378

16 085

18,42

2012/13

12 999

194

13 193

15,22

2013/14

12 583

1062

13 645

16,19

2014/15

11 987

438

12 425

15.45

2015/16

10 089

783

10 872

13.89

2016/17

14 527

225

14 752

18.84

2017/18

12 706

109

12 815

16.51

2018/19

12 931

90

13 021

17.38

2019/20

10 239

82

10 321

14.00

2020 / 21

2772

22

2794

3.85

РАБОТА СО НАДАРЕНИ И ТАЛЕНТИРАНИ УЧЕНИЦИ
Цели: Промовирање на online активности на тимот за работа со талентирани ученици
Афирмација на работата со талентирани ученици
Реализирана програмска
активност
Презентација на годишната
програма за работа со
талентирани ученици и
формирање работни групи на
ученици за реализација на истите

Работилница на тема
Мотивација за далечинско учење

Работилница на тема
Улогата на наставникот во online
образование

Креирање брошура за
реализација на online настава со
талентирани ученици

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Ирена Младеновска
М-р Валентина Поповска
ученици од 9а,9в,9г одд.

Ученици – таленти од
9а,9в и 9г одд.за
работа по наставни
предмети историја и
физика

Споделување идеи и подобрување на
сопствената професионална
практика.

Ирена Младеновска
М-р Валентина Поповска
ученици од 9а,9в,9г одд.

Ученици – таленти од
9а,9в и 9г одд.за
работа по наставни
предмети историја и
физика

Препознавање на видови мотивации кај
учениците и креирање добри наставни
практики.

01.12.2020

Ирена Младеновска
М-р Валентина Поповска
ученици од 9а,9в,9г одд.

Ученици – таленти од
9а,9в и 9г одд.за
работа по наставни
предмети историја и
физика

Усовршување на комуникациски вештини
и креирање на функционлна и креативна
настава.

15.12.2020

Ирена Младеновска
М-р Валентина Поповска
ученици од 9а,9в,9г одд.

Ученици – таленти од
9а,9в и 9г одд.за
работа по наставни
предмети историја и
физика

Креирана збирка совети за прилагодлива
online настава.

27.10.2020

17.11.2020

Одговорни наставници:
Ирена Младеновска и М-р Валентина Поповска
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ИНКЛУЗИЈА НА ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ
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 подршка на децата со ПОП од страна на наставниците и учениците;
 Зголемено активно учество во инклузивниот и образовниот процес;
 Практична вклученост на родителите на деца со ПОП;
 Изработка на ИОП соодветни на способностите, потрбите и подготвеноста на секој ученик.

Реализирана програмска активност

Изработување на програма за работа
на Училишниот инклузивен тим за
учебната 2020/2021 година
Состанок со наставниците за
изработување на
ИОП (индивидуални образовни планови ) за
работа со деца со ПОП во одделенијата
каде што има такви ученици .

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Јули – август,
2020

Специјален едукатор и
рехабилитатор,
членови на УИТ

Наставници од
одделенска и
предметна настава,
ученици со ПОП

Изготвена годишна програма за работата на
УИТ во учебната 2020/2021 година.

Октомври, 2020

Специјален едукатор и
рехабилитатор,
членови на УИТ

Наставници од
одделенска и
предметна настава

Договарање, консултирање и давање на
сугестии за поуспешно изработување на ИОП
планови за работа на наставниците во текот
на учебната година со ученици кои имаат
потреба од истиот.
Утврден успех постигнат од страна на
учениците со ПОП, во текот на првото
тримесечие.

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

Ноември, 2020

УИТ

Ученици, наставници и
родители

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

Декември, 2020

УИТ

Ученици, наставници и Одредени следни чекори на делување со цел
родители
подобрување на инклузијата.
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Реализирана програмска
активност

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Консултативни разговори со
родители – известување за
моменталната состојба,напредокот
и предизвиците со кои се соочува
ученикот, насоки за работа во
домашни услови, изработка на ИОП

Континуирано

Специјален едукатор и
рехабилитатор, психолог,
педагогог и наставници

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

Континуирано

Специјален едукатор и
рехабилитатор, психолог,
педагог, наставници

Ученици со ПОП

Направена дефектолошка проценка на еден
ученик од прво одделение кој следи настава
со физичко присуство.

Наставници од
одделенска и
предметна настава

Идентификување на бариерите
и надминување на истите, со
цел унапредување на воспитнообразовниот процес на
учениците со ПОП.

Локални авторитети

Известување - самоеваулирање за првото
полугодие за реализирање на активности
кои се предвидени во програмата на тимот
за работа со деца со ПОП.

Тековни консултации со
наставниците кои работат со
ученици со ПОП

Континуирано

Специјален едукатор и
рехабилитатор, членови на УИТ

Изготвување на полугодишен
извештај на работата на тимот за
Инклузија на деца со ПОП за
учебната 2020/2021 година

Јануари,
2021

Специјален едукатор и
рехабилитатор, членови на УИТ

По потреба беа реализирани консултативни
разговори со родителите за превземање на
Родители чии деца се
активности со цел унапредување на
со ПОП.
воспитно-образовниот процес на нивните
деца.

Координатор: Ана Атанаскова
Членови: Ѓурѓица Баталакова, Розалинка Симоновска, Драгица И. Стојаноска Елена
Апостолова
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УЧИЛИШЕН СПОРТ
Во планираната годишна програма за училишниот спорт во 1-то полугодие во учебната 2020/2021 беа предвидени голем број
на натпревари и други спортски активности.

Меѓутоа поради настанатата пандемија со Ковид-19, сите активности се одложени за второто полугодие, кога се надеваме
дека ситуацијата ќе се стабилизира и учениците ќе се вратат во училиште.

Одговорни наставници по физ.и здр.образование:
Златко Чубриноски и Илија Јанковски
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ОПШТЕСТВЕНО – ХУМАНИТАРНА РАБОТA
ЦЕЛИ

Создавање пријатна атмосфера во училиштето, училницата и
училишниот двор. Создавање кај учениците навика за грижа, хигиена,
уредување и чување на училишниот простор и неговата околина.
Негување кај учениците позитивен однос кон работата, дружење и
помагање. Подигнување на свеста кај учениците за хумани дела.
Развивање хуманост и друг позитивен однос кон другарчињата од
своето училиште и надвор од него.

Време на
реализација

Реализатор

Хуманитарна собирна акција во
пакувана храна по повод
Новогодишните и Божиќните
празници

Пакување и делење на
пакетчиња со храна

Реализирана програмска активност

Новогодишен хепенинг за учениците
од 1-во до 5-то одделение под мото
„Нова година се слави
дечињата да бидат весели и здрави“

Организирање работилници со родители и ученици за
изработка на предмети-украси наменети за
новогодишен и велигденски хепенинг.
Организирање забави, базари, хепенинзи и други
активности. Собирна хуманитарна акција на храна,
облека, училишен прибор, пари, играчки .
Одбележување на празници според календар и
подготовка на истите.

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

07-25.12.2020

Одговорни наставници од
тимот на општествено хуманитарна работа и тимот
на ПЦК

Ученици,
родители

По повод Новогодишните празници учениците од 1 - 9
одделение,тимот на општествено-хуманитарна работа
во соработка со тимот на Црвениот крст активно се
вклучија во хуманата мисија за изготвување на
новогодишни пакетчиња со храна наменети за ученици
од социјално загрозени семејства.

28-30.12.2020

Одговорни наставници,
стручни соработници

Ученици,
родители

Поделени пакетчиња со пакувана храна на сите
ученици од социјално ранливи категории во соработка
со тимот на Црвениот крст.

Одделенски раководители,
ученици, родители

Наставници,
ученици,
родители

Позитивна и весела атмосфера,забава, дружење на
учениците и продажба на приготвени подароци,украси
и приготвена храна во пресрет на Нова година.
Собраните средства ќе бидат наменети за хуманитарни
цели.

25-30.12.2020
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Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Новогодишен хепенинг за учениците
од 6-то до 9-то одделение со мото
„Нова година се слави дечињата да
бидат весели и здрави“ (забава,
квизотека, изработка и испраќање на
честитики преку online – работилници)

26.12.2020

Одделенски
раководители,
ученици, родители

Наставници,
ученици,
родители

Позитивна и весела атмосфера,забава,
дружење на учениците.
Собраните средства ќе бидат наменети
за хуманитарни цели .

Изработка на полугодишен извештај за
реализација на активностите за
општествено – хуманитарна работа

15.01.2021

Снежана Михајловска,
Валентина Танчевска

Училиште

Увид во реализираните активности.

Реализирана програмска активност

Координатори: Снежана Михајловска, Валентина Танчевска
Членови: Славица Марковска, Билјана Матеска, Анѓелина Николовска, Веселинка
Јаневска, Валентина Алексовска, Розалинка Симоновска, Ана Атанаскова
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ЈАВНA КУЛТУРНА ДЕЈНОСТ НА УЧИЛИШТЕТО
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Реализирана програмска активност

Прием на првачињата

Прием на првачињата во
Детска организиција

Новогодишен хепенинг

Одбележување на годишнината од
смртта на Мирче Ацев

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

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

01.10. 2020

Директор,
стручни соработници,
одделенски раководители,
ученици од прво одделение,
родители,
претставик од локалната
самоуправа

Ученици,
родители

Поттик и љубов кон училиштето и чувство на
позитивна училишна клима.

Oктомври, 2020

Координатор на Детска
организација,
одделенски раководители,
ученици од 1а, 1б, 1в и 1 г одд.

Ученици од 1 одд.

Добиено чувство на припадност во
Детска организиција.

Декември, 2020

Директор,
стручни соработници,
одделенски раководители,
раководители на паралелки,
ученици од 1 до 9 одд.
и родители / старатели

Училиште

Позитивно новогодишно расположение и
дружба. Работилници, онлајн приредби.
Собирање на финансиски средства за помош
на социјално загрозени семејства

Јануари, 2021

Дирекор,
стучни соработници,
наставници

Вработени во
училиштето

Запознавање со важни податоци за народниот
херој Мирче Ацев и неговата смрт.
Положување на цвеќе пред бистата на нашиот
патрон Мирче Ацев.

Координатор: Ангела Димитријевиќ
Членови: Влатко Костовски, Јасна Матевска, Веселинка Јаневска,
Маријана А. Маневска, Татјана А. Рафајловска
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РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ ПРЕКУ РАЗГЛАС
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Одбележување на позначајни дати и настани.

Во текот на првото полугодие, поради настанатата ситуација со вирусот COVID – 19 и
донесените протоколи за работа, планираните активности не се реализирани.

Библиотекар: Силвија Стојкоска
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УЧЕНИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ТИМОВИ
РАБОТА НА УЧЕНИЧКИОТ ПАРЛАМЕНТ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

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

Заради состојбата со вирусот Ковид – 19, донесените протоколи за превенција од ширење на вирусот,
следење настава на далечина и техничка попреченост, планираните активности за првото полугодие не
се реализирани. Истите дополнително ќе се реализираат во текот на второто полугодие.

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

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

Реализирана програмска
активност

Избор на раководство на
Детска организација

Активности по повод
„Детска недела 2020“

Прием на првачињата во
Детската организација

Изработка на полугодишен извештај
за работата на Детската организација

Време на
реализација

Реализатори

Октомври, 2020

Одговорни
наставници,
ученици

Целна група

Постигнати ефекти

Ученици
од I до IX одд.

Избрани членови на Детската организација на
училиштето по предлог од учениците.

Директор,
педагог, психолог,
одговорни наставници,
ученици

Ученици
од I до IX одд.

Продлабочени знаења за правата на детето,
поттикнат интерес кај учениците за ликовно и
литературно творештво на тема „Почитуваме
за наше здравје, за наш успех“, развиена свест
за чување и заштита на здравјето.

09.10.2020

Директор, координатор
Маја Пачемска,
одделенски наставници,
ученици од I одд.

Ученици од
I одд.

Дадено детско ветување, зачленети ученици во
Детска организација, развиено чувство за
припадност и меѓусебно дружење.

15.01.2021

Валентина Алексовска,
Маја Пачемска

Училиште

Презентација и документирање на
реализираните активности на Детската
организација во текот на прваото полугодие од
учебната 2020 / 21 година.

05 - 09.10.2020

Координатор: Маја Пачемска
Членови: Валентина Алексовска, Розалинка Симоновска, Верка Стратиева, Љубица Петковска,
Валентина Танчевска
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РАБОТА НА УЧИЛИШНИОТ КЛУБ НА ЦРВЕН КРСТ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Создавање, развивање и негување хигиенски навики кај
учениците, подигнување на нивото на здравствената култура,
оспособување на учениците за укажување прва медицинска
помош (во случај на несреќи) како и водење постојана грижа за

Развивање на чувства за хуманост, солидарност, сочувство,
толеранција и почитување по пат на разновидни игри и работа,
а со тоа здобивање на пријатели и развивање на пријателство.

здравјето преку здрава исхрана и здрава и чиста средина за
живеење.

Реализирана програмска активност

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Избор на одделенски активисти од
одделенска и предметна настава

05.10.2020

Билјана Матеска,
Гордана Насковска,
ученици

Ученици ,
одговорни
наставници

Активирање на учениците - членови на
училишниот клуб во текот на целата
учебна година.

Прием на првачињата во Училишниот клуб
на Црвениот крст на ООУ „Мирче Ацев“
(со индивидуални активности во
одделенијата согласно
училишните протоколи)

09.10.2020

Билјана Матеска,
Сузана Поповска,
педагог,
ученици

Ученици,
наставници

Првачињата стануваат членови на
Училишниот клуб на Црвениот крст
во нашето училиште.

Одбележување на Недела на борба против
шеќерна болест (дијабет) под мотото
„Здрав начин на живот и дијабет“
(предавање, поставување
на едукативни материјали)

10 – 16.10.2020

Билјана Матеска,
Сузана Поповска,
Ученици

Ученици,
наставници

Запознавање со причините и последиците
од шеќерната болест како и начини на
превенирање и лечење, грижа за здравјето.
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Реализирана програмска активност

Хуманитарна акција за собирање
прехранбени производи по повод
20 Декември - Ден на солидарноста и
по повод претстојните Новогодишни
и Божиќни празници

Вежбовна активност за укажување на
прва медицинска помош од повреди и
природни непогоди

Поделба на пакети со храна на ученици
од социјално ранливи семејства од
хуманитарната акција по повод
Новогодишните и Божиќните празници

Снабдување на сандачето за прва
медицинска помош со лекови и
санитетски материјал

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

03 – 25.12.2020

Билјана Матеска,
Сузана Поповска,
Гордана Насковска ,
Снежана Михајловска,
Валентина Танчевска,
Сузана Ангелевска,
Ангелина Николовска ,
стручни соработници

Ученици од одделенска и
предметна настава,
родители

Развивање на интерес за хуманитарни
собирни акции кои се организираат за
помош на нашите другарчиња кои се од
социјално ранливи семејства.

16.12.2020

Билјана Матеска,
Сузана Ангелеска,
Гордана Насковска,
Сузана Поповска,
членови на училишниот
клуб на Црвен Крст

Ученици од
одделенска настава

Оспособување на учениците за укажување
на прва медицинска помош.

28 – 30.12.2020

Билјана Матеска,
Сузана Поповска,
Гордана Насковска,
Снежана Михајловска,
Валентина Танчевска,
Сузана Ангелевска,
Ангелина Николовска ,
педагог,
дефектолог

Ученици од одделенска
и предметна настава,
родители

Грижа и помош на ученици од
социјално ранливи категории.

Во текот на
полугодието

Билјана Матеска,
Гордана Насковска,
Сузана Поповска,
наставници,
ученици,
педагог, психолог

Ученици од одделенска
и предметна
настава,родители

Снабдување,чување и наменско
користење на опремата за укажување
на прва медицинска помош,
таму каде што е потребна.
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Реализирана програмска активност

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Соработка (консултативни разговори
преку телефон) со претставници од
општинска организација на
Црвен крст

Во текот на
полугодието

Билјана Матеска,
Гордана Насковска

Ученици, одговорни
наставници

Успешна реализација на годишната
програма на клубот на Црвениот крст.

Поделба на постери и флаери за
заштита од вируси (8 чекори до
чисти раце, правилно користење на
маската за заштита од ковид
19,совети за родители во услови на
пандемија) - во соработка со
Црвенот крст - Карпош

25.12.2020

Поделба на благодарници и
сертификати на ученици и
одговорни наставници за активно
учество во училишниот клуб на
Црвениот крст и придонес во
хуманитарните акции што ги
организира училиштето

28.12.2020

Билјана Матеска,
Гордана Насковска,
Ученици од одделенска и
Сузана Поповска,
предметна
Ангелина Николовска,
настава,наставници,родите
педагог,
ли
претставници од Црвен крст –
Карпош

Претставници од Црвениот крст
- општинска организација Карпош

Ученици и одговорни
наставници

Грижа за здравјето на учениците
за време на пандемија со
вирусот Ковид 19.

Награда за вложениот труд,
мотивација за понатамошна работа.

Координатор: Билјана Матеска
Заменик: Гордана Насковскa
Членови: Снежана Михајловска, Маја Арсовска, Сузана Поповска,, Анѓелина
Николовска, Валентина Алексовска, Ана Атанаскова
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РАБОТА НА ПРАВНИОТ КЛУБ / ПРАВНА СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА
Цел : Главната цел на активностите на - Правниот клуб е едукација на младите за почитување на владеење на правото, при што секој поединец ќе ги усогласи
своите однесувања во согласност со правилата и законите воспоставени од страна на граѓанското општество. Учењето на законите представува прифаќање на
вредностите во нашето општество, а тоа всушност ќе придонесе за намалување на појавата на малолетничко предстапништво и деликвенција.

Задачи: Преку оваа програма ќе ги оствариме следните задачи: *поголемо разбирање кај младите за нивните права и одговорности како граѓани;
*подигнување на свеста кај учениците за владеењето на правото; *развивање позитивен став кај учениците за почитување на владеењето на правото;
*превенција од злоупотреба на алкохол, дроги и психотропни супстанции; *правилно однесување на спортските натпревари; *оспособување на учениците за
безбедно вклучување во сообраќајот; *превенција од злоупотреба на младите во интернет сообраќајот; *навремено и успешно спречување на насилството;
отворена комуникација со родителите и наставниците како заштитен фактор од ризици; *развивање доверба и почит кон професионалците кои работат во
секторот полиција и правда.
Реализирана програмска
активност

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Изработка на Годишна програма за
работа

Септември, 2020

Маја Арсовска

Ученици од 8 и 9
одделение.

Подигнивање на свеста на учениците за неопходноста
од превземање на активности во и надвор од
училиштето.

Запознавање на учениците со
програмата - Правна
социјализација

Октомври, 2020

Маја Арсовска

Ученици од 8 и 9
одделение.

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

Формирање на тимот на
програмата „Правна
социјализација‘‘

Октомври, 2020

Маја Арсовска

Ученици од 9
одделение.

Согледување на темите од програмата - Правна
социјализација

Предавање на тема(online):
Правата на детето

18.11.2020
25.11.2020

Маја Арсовска,
ученици од Правниот
клуб

Ученици од 6б и 6в
одделение

Членовите на „Правниот клуб‘‘ стекнатите искуства ги
пренесоа на своите ученици, со цел да се запознаат со
правата кои ги поседуваат децата до 18 години но и
нивните одговорности.

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

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

Забелешка

Планирана програмска активност
Еднодневен есенски излет
од научно - рекреативен карактер (Ласта - Сарај)
Организирано зимување

Заради состојбата со пандемијата од вирусот Ковид 19, донесените
протоколи за работа, насоките од МОН и здравствените препораки,
панираните активности во првото полугодие не се реализирани.

Стручен тим за екскурзии: Ѓурѓица Баталакова (директор), Татјана А.Рафајловска, Елена Апостолова, Гордана Насковска, Снежана Михајловска, Катица
Делевска, Златко Чубриноски
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УЧЕНИЧКИ НАТПРЕВАРИ
Цел: Навремено планирање и одржување на училишни натпревари поради селекција на ученици кој ќе се пласираат на повисоко ниво
Задачи: -Изготвување и истакнување на планот за училишните натпревари
-Подготвување на учениците за претстојниот натпревар
-Известување на учениците за училишните натпревари

Реализирана програмска
активност

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Изготвен план за
ученички натпревари

Октомври, 2020

Одговорен наставник,
педагог, психолог

Училиште и
наставници

Навремено изработен план за одржување на
натпреварите и формирање комисии.

Истакнување на планот на
огласна табла

Октомври, 2020

Одговорен наставник,
педагог, психолог

Училиште и
наставници

Навремено информирани наставници за планот
за одржување на училишни натпревари.

Непосредно писмено известување
за одржување на натпревар

Октомври, 2020

Одговорни наставници

Ученици и
наставници

Известени ученици и наставници за времето на
одржување на натпреварите.

Менторска помош
за натпреварувачите

Октомври /
ноември, 2020

Предметни
наставници

Ученици

Подготвени и мотивирани натпреварувачи.

Спроведување на натпреварите
(согласно донесените протоколи)

Ноември /
декември, 2020

Комисија

Ученици

Успешно спроведен училишен натпревар за
објективен избор на најуспешни ученици.

Обработка на податоците од
спроведените натпревари и
истакнување на резултатите на
огласна табла

Ноември /
декември, 2020

Одговорни наставници

Ученици,
училиште

Сумирани резултати и изготвени ранг листи за
информирање на постигнатиот успех на учениците.
Анимирани ученици и мотивација на учениците и
наставниците ментори за учество на натпревари од
повисок ранг и постигнување понатамошни успеси.

Индивидуална работа со учениците
кои постигнале најдобар успех на
училишните натпревари

Декември, 2020

Одговорни наставници

Ученици

Подготвени ученици за учество на натпревари од
повисок ранг .
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Резултати и рангирани ученици од одржаните училишни конкурси и натпревари за учениците од I - IX одд.
Наставен предмет (дисциплина)
/ вид натревар

Училишен литературен конкурс
„Почитуваме за наше здравје за наш успех“

Училишен литературен конкурс
„Почитуваме за наше здравје за наш успех“

Училишен ликовен конкурс
„Почитуваме за наше здравје за наш успех“

Училишен ликовен конкурс
„Почитуваме за наше здравје за наш успех“

Време на одржување
на натпреварот

12.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

12.10.2020
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Целна група

Рангирани ученици / Одделение

Ученици од 3 до 5 одд.

Мелани Лазаревска III б одд. – 1 место
Благоја Марков IV г одд. – 1 место
Горазд Трајковски III а одд. – 2 место
Матеа Трпковска IV б одд. – 2 место
Горазд Чортаноски III в одд. – 3 место
Ема Цветкова IV г одд. – 3 место

Ученици од 6 до 9 одд.

Сара Цветкова VII б одд. – 1 место (проза)
Матеа Митревска IX г одд. – 1 место (поезија)

Ученици од 1 до 5 одд.

Ведрана Лазареска I г одд. – 1место
Бисера Јовановска II г одд. – 1 место
Калина Саздовска II г одд. – 1 место
Горазд Трајковски III a одд. – 1 место
Ема Цветкова IV г одд. – 1 место
Сара Поповска V в одд. – 1 место
Борјан Илиески I б одд. – 2 место
Иван Трипуноски II г одд. – 2 место
Дамјан Богоевски II а одд. – 2 место
Матео Трипуноски III б одд. – 2 место
Лина Атанасовска IV г одд. – 2 место
Мина Наковска I б одд. – 3 место
Софија Силјаноска II а одд. – 3 место
Нора Дурмиши III в одд. – 3 место

Ученици од 6 до 9 одд.

Сара Цветкова VII б одд. – 1 место
Матеа Митревска IX г одд. – 2 место
Матеа Атанасова IX а одд. – 3 место

Наставен предмет (дисциплина)
/ вид натревар

Време на одржување
на натпреварот

Целна група

Рангирани ученици / Одделение

Училишен литературен конкурс
„Преку книгата откривам нови светови“

18.11.2020

Ученици од 3 до 5 одд.

Горазд Трајковски III а - 1 место
Мелани Лазаревска III б - 1 место
Ема Цветкова IV г - 1 место
Благоја Марков IV г - 1 место
Мила Серафимовска V а - 1 место
Јана Николовска III б - 2 место
Марија Угриноска III в - 2 место
Георгиј Негриевски IV б - 2 место
Ања Ѓорѓиевска V в - 2 место
Горазд Чортаноски III в - 3 место
Лина Јанева III в - 3 место
Андреј Стојчевски IV г - 3 место
Борјан Даневски V б - 3 место

Училишен литературен конкурс
„Преку книгата откривам нови светови“

18.11.2020

Ученици од 6 до 9 одд.

Сара Цветкова VII б одд. – 1 место
Матеа Митревска IX г одд. – 2 место
Теона Таневска VII б одд. – 3 место

Ученици од 1 до 5 одд.

Јана Спасова I г - 1 место
Калина Саздовска II г - 1 место
Иван Трипуноски II г - 1 место
Матео Трипуноски III б - 1 место
Филимена Антева IV г - 1 место
Калина Маневска I в - 2 место
Матеј Стојчевски I б - 2 место
Дамјан Богоевски II а - 2 место
Грациела Рафајловска II г - 2 место
Марија Угриноска III в - 2 место
Eма Цветкова IV г - 2 место
Лара Здравковска I г - 3 место
Лучија Рафајловска Iг - 3 место
Дина Јовановска I а - 3 место
Антонио Стојаноски II а - 3 место
Теодор Чуруковски II г - 3 место
Михаела Јовановска III в - 3 место
Јана Серафимовска III в - 3 место
Ненад Михајлов IV г - 3 место

Училишен ликовен конкурс
„Преку книгата откривам нови светови“

18.11.2020
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Наставен предмет (дисциплина)
/ вид натревар

Училишен ликовен конкурс
„Преку книгата откривам нови светови“

Физика - Училишен натпревар

Време на одржување
на натпреварот

18.11.2020

Целна група

Рангирани ученици / Одделение

Ученици од 6 до 9 одд.

Сара Цветкова VII б одд. – 1 место
Теона Таневска VII б одд. – 2 место
Ема Угриновска VII б одд. – 3 место

Ученици од 9 одд.

Марко Ѓорѓиев IX в одд. – 1 место
Јана Давидовска IX а одд. – 2 место
Влатко Стојкоски IX в одд. – 3 место
Лара Тренчевска IX а одд. – 3 место

21.12.2020

Англиски јазик - училишен натпревар

22.12.2020

Ученици од 5 одд.

Борјан Даневски V б - 1 место
Андреа Јовеска V в - 2 место
Давид Давидовски V б - 3 место
Сара Ничевска V a - 3 место

Француски јазик - Училишен натпревар

24.12. 2020

Ученици од 9 одд.

Стефан Нанчовски IX в одд. – 1 место
Јана Давидовска IX а одд. – 2 место
Матеа Атанасова IX а одд. – 3 место

Државна ликовна изложба
„Борба против насилство и
дискриминација меѓу децата во спортот“

30.11.2020

Ученици од основни
училишта

Сара Цветкова VII б одд. - 1 место

Државен натпревар – Фондација
„Никола Кљусев , литературен конкурс
„Јазикот на душата“

30.11.2020

Ученици од основни
училишта

Сара Цветкова VII б одд. - 1 место

Ученици од основни
училишта

Сара Цветкова VII б одд. - 1 место

Државен ликовен конкурс на НБМ и
Министерство за финансии по повод
светскиот ден на штедењето

20.12.2020

Координатори: Љубица Петковска, Павлина Огненовска
Членови: Валентина Алексовска, Розалинка Симоновска,, Јулијана Гугоска,
Игор Наковски
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РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ
„МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО”
Целта на проектот „Меѓуетничка интеграција во образованието“ е да се подигне свеста за меѓуетничка интеграција и толеранција кај учениците,
наставниците и локалната заедница.

Активност

Изработка на акционен план
за унапредување на интегрираното
образование
во учебната 2020 / 21 година

Краток опис на активноста




Дефинирање на цели на акциониот план;
Планирање активности согласно препораките од
Министерството за образование (МОН);
Конкретизирање на активностите за
унапредување на интегрираното образовение

Реализатори

Време на реализација

СИТ

Јули, 2020

Внесување на МИО активности во
Годишната програма



Внесување на МИО активности во Годишната
програма.

Директор,
СИТ,
наставници

Јули, 2020

Спроведување на МИО активности во
програмата
за работа на наставниците



Спроведување на МИО активности во редовната
настава, воннаставни активности и на часовите
на одделенска заедница (ОЖВ работилници)

Наставници

Во текот
на полугодието

Координатор на СИТ,
наставници од
партнер училишта,
ученици од двете
партнер училишта

13 ноември,
2020


Заедничка online средба за запознавање
на наставници и ученици од
партнерското училиште “Бедри Тахири” –
Долно Свиларе

Средба на ZOOM за запознавање со
наставниците и учениците од партнерското
училиште “Бедри Тахири” – Долно Свиларе со
цел реализирање на заеднички активности за
кој е добиен грант-“Изработка на
традиционален Готвач со јадења од
македонската и албанската кујна“.
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Активност


Заедничка online средба за постигнување
договор за споведување на заедничка
online активност со
наставници и ученици од
партнерското училиште “Бедри Тахири” –
Долно Свиларе




Заедничка online активност со ученици и
наставници со партнер училиште
“Бедри Тахири” – Долно Свиларе




Пренамена на доделените средства од
добиениот грант за организирање
заеднички активности со партнер училиште
за набавка на ИТ опрема

Реализатори

Време на
реализација

Координатор на СИТ,
наставници од партнер
училишта,
ученици од двете
партнер училишта

20 ноември,
2020

Реализирање на средба на ZOOM на која
учениците ги презентираа своите презентации
на “Tрадиционален Готвач со јадења од
македонската и албанската кујна“.
Реализирање во онлине форма според насоките
за реализирање на заедничките активности
дадени од МОН

Координатор на СИТ,
дефектолог,
2 наставници од партнер
училиште,
5 ученици од 7-мо одд и
5 ученици од партнер
училиштето

21 дeкември,
2020

Добиени насоки од МОН за пренамена на
доделените средства од добиениот грант за
организирање заеднички активности со партнер
училиштето за набавка на ИТ опрема
Доделените средства во износ од 23,800,00 МКД.
според насоките на МОН се пренаменети за
набавка на ИТ опрема и според потребите
набавени се 2 лаптопи (со доплата од сопствени
средства)

Директор,
секретар,
координатор

Декември,2020

Краток опис на активноста



Оnline средба на ZOOM за договор за
реализирање на средба во онлине форма според
насоките за реализирање на заедничките
активности дадени од МОН
Постигнат договор за начинот на реализирање на
реализирање на заеднички активности за кој е
добиен грант-“Изработка на традиционален
Готвач со јадења од македонската и албанската
кујна“.
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Активност

Краток опис на активноста




Потишување на договор за донација на
доделување на донација од добиен грант
за реновирање на ограда со УСАИД (USAID)
и МЦГО(MCEC) и МИМО


Изведување и надзор на градежни
активности –реновирање на училишна
ограда




Реализатори

Време на реализација

Потпишување на договор за донација на
средства за реновирање на училишната ограда
Донацијата е овозможена преку проектот за
Меѓуетничка Интеграција на младите во
образованието (МИМО), финансиран од УСАИД и
ЕУКО (Европска команда на американската
војска, а имплементиран од МЦГО (Македонски
Центар за Граѓанско Образование)
Вредност на донацијата 830,554,00 МКД,со и
обезбедени средства од Општината во висина
од 300,000,00 МКД

Директор,
Представници на
УСАИД,
МЦГО,Општина
Ѓорче Петров Тим за
реновирање (ТРУ) и
изведувачот

7 декември,
2020

Изведување на градежни активности –
реновирање на училишна ограда
Надзор на градежни активности

Одговорни лица од
договорни страни
(Директор,
Тим за реновирање)

Септември –
декември, 2020

Координатор: Јулијана Гугоска
Членови: Јана Бошковска, Елена Апостолова, Маја Арсовска, Ана Атанаскова
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ИНТЕГРАЦИЈА НА МИО ВО НАСТАВАТА И ВОННАСТАВНИТЕ АКТИВНОСТИ
(ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА)
МИО активност
(Работилница со мултикултурна содржина
или други активност)
Моите права и обврски – обработка
(ОЖВ, стр. 168) - МИО

Наставен предмет /
воннаставна активност

Наставник

Одделение

Време на
реализација

Општество

Верка Стратиева

1а

26.10.2020

Нашите сличности и разлики – истражувачки
активности ИКТ, (ОЖВ, стр. 64) - МИО

Општество

Верка Стратиева

1а

12.10.2020

Познавање на правата на децата: Желби и
потреби (ОЖВ, стр. 162) - МИО

Македонски јазик

Верка Стратиева

1а

05.10.2020

Направаи свој отпечаток (ОЖВ, стр. 180) – МИО

Ликовно образование

Верка Стратиева

1а

20.10.2020

Моите права и обврски – обработка
(ОЖВ, стр. 168) - МИО

Општество

Маријана А. Маневска /
Марија Пацаноска

1б

26.10.2020

Нашите сличности и разлики – истражувачки
активности ИКТ, (ОЖВ, стр. 64) - МИО

Општество

Маријана А. Маневска /
Марија Пацаноска

1б

12.10.2020

Познавање на правата на децата: Желби и
потреби (ОЖВ, стр. 162) - МИО

Македонски јазик

Маријана А. Маневска /
Марија Пацаноска

1б

05.10.2020

Направаи свој отпечаток (ОЖВ, стр. 180) – МИО

Ликовно образование

Маријана А. Маневска /
Марија Пацаноска

1б

20.10.2020

Моите права и обврски – обработка
(ОЖВ, стр. 168) - МИО

Општество

Маја Пачемска /
Ангелина Николовска

1в

26.10.2020

Нашите сличности и разлики – истражувачки
активности ИКТ, (ОЖВ, стр. 64) - МИО

Општество

Маја Пачемска /
Ангелина Николовска

1в

12.10.2020

Познавање на правата на децата: Желби и
потреби (ОЖВ, стр. 162) - МИО

Македонски јазик

Маја Пачемска / Ангелина
Николовска

1в

05.10.2020
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МИО активност
(Работилница со мултикултурна содржина
или други активност)

Наставен предмет /
воннаставна активност

Наставник

Одделение

Време на
реализација

Направаи свој отпечаток (ОЖВ, стр. 180) – МИО

Ликовно образование

Маја Пачемска /
Ангелина Николовска

1в

20.10.2020

Моите права и обврски – обработка
(ОЖВ, стр. 168) - МИО

Општество

Соња Трпеска

1г

26.10.2020

Нашите сличности и разлики – истражувачки
активности ИКТ, (ОЖВ, стр. 64) - МИО

Општество

Соња Трпеска

1г

12.10.2020

Познавање на правата на децата: Желби и потреби
(ОЖВ, стр. 162) - МИО

Македонски јазик

Соња Трпеска

1г

05.10.2020

Направаи свој отпечаток (ОЖВ, стр. 180) – МИО

Ликовно образование

Соња Трпеска

1г

20.10.2020

Деца со најубави имиња работилница - МИО

Одделенски час - ОЖВ

Билјана Матеска

2a

19.10.2020

Кога грешам? МИО / II - 5.1 стр.97

Одделенски час - ОЖВ

Билјана Матеска

2a

01.12.2020

Час на одделенската заедница

Деца со најубави имиња

Наташа Богатиноска /
Марина Стојкоска

2б

19.10.2020

Час на одделенската заедница

Кога грешам? МИО

Наташа Богатиноска /
Марина Стојкоска

2б

07.12.2020

Деца со најубави имиња - МИО

Деца со најубави имиња МИО

Славица Марковска /
Весна Башеска

2 в

Октомври, 2020

Кога грешам? МИО / II - 5.1 стр.97

Кога грешам? МИО / II - 5.1
стр.97

Славица Марковска /
Весна Башескa

2в

Декември, 2020

Одделенски час

Деца со најубави имиња

Маја В.Ставров /
Игор Наковски

2г

19.10.2020

Јас и ти, ние и вие( другарство, соработка,
почитување)

Општество

Валентина Танчевска

3а

13.10.2020
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МИО активност
(Работилница со мултикултурна содржина
или други активност)

Наставен предмет /
воннаставна активност

Наставник

Одделение

Време на
реализација

Разлики и сличности меѓу нас

Општество

Валентина Танчевска

3а

27.10.2020

Јас и ти, ние и вие( другарство, соработка,
почитување)

Општество

Ана Робева

3б

13.10.2020

Разлики и сличности меѓу нас

Општество

Ана Робева

3б

27.10.2020

Јас и ти, ние и вие( другарство, соработка,
почитување)

Општество

Татјана А. Рафајловска /
Марија Цветаноска

3в

13.10.2020

Разлики и сличности меѓу нас

Општество

Татјана А. Рафајловска /
Марија Цветаноска

3в

27.10.2020

II – 7.4 „Не ми е убаво кога ...“ стр. 135

Час на одделенска заедница

Татјана А.Рафајловска /
Марија Цветаноска

3в

14.12.2020

II - 10.2 „Конфликтите се скалила“ МИО

Одделенски час

Јана Бошковска

4а

14.12.2020

III -6.1 „Прифатливо и неприфатливо
однесување“МИО

Одделенски час

Јана Бошковска

4а

31.10.2020

II - 10.2 „Конфликтите се скалила“ МИО

Одделенски час

Зора Антевска

4б

14.12.2020

III -6.1 „Прифатливо и неприфатливо
однесување“МИО

Одделенски час

Зора Антевска

4б

31.10.2020

II - 10.2 „Конфликтите се скалила“ МИО

Одделенски час

Катица Делевска

4в

14.12.2020

III -6.1 „Прифатливо и неприфатливо
однесување“МИО

Одделенски час

Катица Делевска

4в

31.10.2020
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МИО активност
(Работилница со мултикултурна содржина
или други активност)

Наставен предмет /
воннаставна активност

Наставник

Одделение

Време на
реализација

II - 10.2 „Конфликтите се скалила“ МИО

Одделенски час

Елена Ристова

4г

14.12.2020

III -6.1 „Прифатливо и неприфатливо
однесување“МИО

Одделенски час

Елена Ристова

4г

31.10.2020

Работилница: II-2.1 „Цвеќе на пријателството“
стр.72 - MИО

Час на одделенската заедница

Елена Апостолова

5а

2.11.2020

Работилница I -2.1-„Различни семејства – иста
љубов“ стр.26

Час на одделенска заедницаЖивотни вештини

Биљана Ристеска

5б

19.10.2020

Работилница: 10.4
„Извор на конфликтите“ стр.130

Час на одделенска заедницаЖивотни вештини

Биљана Ристеска

5б

28.12.2020

Работилница I -2.1-„Различни семејства – иста
љубов“ стр.26

Час на одделенска заедницаЖивотни вештини

Снежа Ѓорѓиева

5в

19.10.2020

Работилница: 10.4
„Извор на конфликтите“ стр.130

Час на одделенска заедницаЖивотни вештини

Снежа Ѓорѓиева

5в

28.12.2020
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ИНТЕГРАЦИЈА НА МИО ВО НАСТАВАТА И ВОННАСТАВНИТЕ АКТИВНОСТИ
(ПРЕДМЕТНА НАСТАВА)

МИО активност
(Работилница со мултикултурна содржина
или други активност)

Наставен предмет /
воннаставна активност

Наставник

Одделение

Време на
реализација

II-2.1 Цвеќе на пријателство

Одделенски час

Сунчица М. Стојановиќ

7а

Ноември, 2020

II.1.1. Линија на пријателство

Час на одделенска заедница –
Животни вештини

Јагода Арсовска

7б

23.11.2020

Цвеќе на пријателство

Животни вештини

Сузана Ангелевска

7в

Ноември, 2020

Работилница
Прифаќање и почитување на различностите

Граѓанско образование

Маја Арсовска

8 а,б,в

3н.од Октомври

Истражувачки проект
Подготовка на храна кај различни култури

Вештини за живеење

Маја Арсовска

9а

4 н.од Октомври

Работилница: Барометар

Час за додатна настава по
предметот историја

Ирена Младеновска

9 а,в,г

10.11.2020

Работилница ,,И слични и различни,,

Час на одделенска заедница

Снежана Михајловска

9в

2.11.2020
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МИО активност
(Работилница со мултикултурна содржина
или други активност)

Наставен предмет /
воннаставна активност

Наставник

Одделение

Време на
реализација

Мојот нов дом-конверзација

Француски јазик

Гоце Блажески

6

Октомври, 2020

Исхрана кај нас и во Франција

Француски јазик

Гоце Блажески

7

октомври, 2020

Посета на културни споменици

Француски јазик

Гоце Блажески

7

Ноември, 2020

Посета на ресторан

Француски јазик

Гоце Блажески

8

Ноември, 2020

Употреба на стрип

Француски јазик

Гоце Блажески

9

Декември, 2020
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ИНТЕГРАЦИЈА НА ЕКОЛОШКАТА ЕДУКАЦИЈА
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

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

Реализирана програмска активност

Време на
реализација

Формирање на еко клуб

Октомври, 2020

Изградба на Ботаничка градина

Во текот на
првото полугодие

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

Октомври, 2020

Одржување на часови со интеграција
Во текот на
на еколошка едукација
првото полугодие

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и ефекти

Тим од наставници

Ученици,
вработени и
локална заедница

Успешна реализација на еколошките активности.

Општина Ѓорче Петров,
Ученици,
ООУ"Мирче Ацев"вработени и
Скопје
локална заедница

Успешна реализација на еколошки активности и
практични активности по предметот Природни науки.

Тим од наставници,
ученици;

Ученици од
предметна и
Подигање на еко свеста и грижа за животната средина.
одделенска настава

Наставници од
одделенска и
предметна настава

Ученици од
предметна и
одделенска настава
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Развивање на еко свест
кај учениците.

Реализирана програмска активност

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и ефекти

Организирана акција за чистење на
училишниот двор

Во текот на
првото полугодие

Наставници,
ученици

Вработени и
локална заедница

Подигање на еко свеста и грижа
за животната средина.

Организирање на кампања за
Во текот на
собирање на пластична ПЕТ амбалажа првото полугодие

Наставници,
ученици

Ученици,
вработени и
Подигање на еко свеста и грижа за животната средина.
локална заедница

Во текот на
првото полугодие

Ученици од 6-9
одделение,
Наставник
Гордана Насковска

Ученици,
вработени и
локална заедница

Развивање на еко свеста кај учениците, соработка со
ученици од Европа.

Учество во Еразмус проект за заштита
Во текот на
на животната средина
првото полугодие

Ученици од 6-9
одделение,
наставник
Гордана Насковска

Ученици,
вработени и
локална заедница

Развивање на еко свеста кај учениците, соработка со
ученици од Европа.

Директор,
наставници,
ученици

Поширока јавност

Промоција и афирмирање на училиштето.

Учество во E-twininng проекти

Соработка со медиуми
(објавување информации на веб
страна, училишни весници, во ТВ и
радио емисии...)

Во текот на
првото полугодие

Координатор: Гордана Насковска
Членови: Сунчица М. Стојановиќ, Славица Марковска,
Наташа Богатиноска, Соња Трпеска
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ЕКО КАЛЕНДАР
16 септември – Меѓународен ден за заштита на озонската обвивка
21 септември – ЕНО денови за садење дрвја
22 септември – Меѓународен ден без возила
26 септември – Светски ден на чисти планини
04 октомври – Светски ден за заштита на животните
08 октомври – Меѓународен ден за намалување на уништувањето на
природата
15 октомври – Светски ден на пешаците
16 октомври – Светски ден на храната
08 ноември – Меѓународен ден на урбаните животни средини
27 ноември – Меѓународен ден против потрошувачката треска
29 декември – Меѓународен ден на биодиверзитетот
05 март – Светски ден за заштеда на енергија
21 март – Ден на пролетта кога започнуваат активностите за заштита на
околината
21-28 март – Денови на пролетта за заштита на околината
22 март – Светски ден за заштита на водите
17 април – Светски ден на здравјето
22 април – Светски ден на планетата Земја
15 мај – Меѓународен ден за заштита на климата
22 мај – ЕНО денови за садење дрвја
24 мај – Светски ден против пушењето
05 јуни – Светски ден за заштита на околината
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ПРИМЕНА НА ЕКО СТАНДАРДИ ВО ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА

Еколошка содржина
Истакнување на упатства за
одржување на училишната
зграда и здрава средина во
училиштето во сите простории
од зградата
Истакнување на упатства за
одржување на училишната
зграда и здрава средина во
училиштето во сите простории
од зградата
Истакнување на упатства за
одржување на училишната
зграда и здрава средина во
училиштето во сите простории
од зградата
Истакнување на упатства за
одржување на училишната
зграда и здрава средина во
училиштето во сите простории
од зградата
Истакнување на упатства за
одржување на училишната
зграда и здрава средина во
училиштето во сите простории
од зградата
Истакнување на упатства за
одржување на училишната
зграда и здрава средина во
училиштето во сите простории
од зградата

Наставен предмет

Наставна содржина

Наставник

Одделение

Време на
реализација

Природни науки

Што им е потребно на растенијата
за да растат стр. 28

Верка Стратиева

1а

06.11.2020

Македонски јазик

Говорна вежба: Правила на
однесување в училница

Верка Стратиева

1а

02.11.2020

Ликовно образование

Правила на однесување во
училница, цртање, фломастери

Верка Стратиева

1а

03.11.2020

Природни науки

Што им е потребно на растенијата
за да растат стр. 28

Маријана А. Манеска /
Марија Пацаноска

1б

06.11.2020

Македонски јазик

Говорна вежба: Правила на
однесување в училница

Маријана А. Манеска /
Марија Пацаноска

1б

02.11.2020

Ликовно образование

Правила на однесување во
училница, цртање, фломастери

Маријана А. Манеска /
Марија Пацаноска

1б

03.11.2020
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Еколошка содржина
Истакнување на упатства за
одржување на училишната
зграда и здрава средина во
училиштето во сите простории
од зградата
Истакнување на упатства за
одржување на училишната
зграда и здрава средина во
училиштето во сите простории
од зградата
Истакнување на упатства за
одржување на училишната
зграда и здрава средина во
училиштето во сите простории
од зградата
Истакнување на упатства за
одржување на училишната
зграда и здрава средина во
училиштето во сите простории
од зградата
Истакнување на упатства за
одржување на училишната
зграда и здрава средина во
училиштето во сите простории
од зградата
Истакнување на упатства за
одржување на училишната
зграда и здрава средина во
училиштето во сите простории
од зградата.
Природни и вештачки извори на
светлина-ЕКО
Безбедно користење на
електричната струја -ЕКО
Како да се направи струјно колоЕКО

Наставен предмет

Наставна содржина

Наставник

Одделение

Време на
реализација

Природни науки

Што им е потребно на
растенијата за да растат стр. 28

Маја Пачемска /
Ангелина Николовска

1в

06.11.2020

Македонски јазик

Говорна вежба: Правила на
однесува-ње в училница

Маја Пачемска /
Ангелина Николовска

1в

02.11.2020

Ликовно образование

Правила на однесување во
училница, цртање, фломастери

Маја Пачемска /
Ангелина Николовска

1в

03.11.2020

Природни науки

Што им е потребно на
растенијата за да растат стр. 28

Соња Трпеска

1г

06.11.2020

Македонски јазик

Говорна вежба: Правила на
однесување в училница

Соња Трпеска

1г

02.11.2020

Ликовно образование

Правила на однесување во
училница, цртање, фломастери

Соња Трпеска

1г

03.11.2020

Природни науки

Природни и вештачки извори на
светлина-ЕКО

Билјана Матеска

2a

06.10.2020

Билјана Матеска

2a

14.10.2020

Билјана Матеска

2a

11.11.2020

Природни науки
Природни науки

Безбедно користење на
електричната струја -ЕКО
Како да се направи струјно колоЕКО
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Еколошка содржина

Наставен предмет

Наставна содржина

Наставник

Одделение

Време на
реализација

Електрична енергија во домотЕКО

Природни науки

Електрична енергија во домот-ЕКО

Билјана Матеска

2a

25.11.2020

Набљудување на топење-ЕКО

Природни науки

Набљудување на топење-ЕКО

Билјана Матеска

2a

23.12.2020

Природни и вештачки извори на
светлина

Природни науки

Природни и вештачки извори на
светлина

Наташа Богатиноска /
Марина Стојкоска

2б

06.10.2020

Како да направиме струјно коло

Природни науки

Како да направиме струјно коло

Наташа Богатиноска /
Марина Стојкоска

2б

10.11.2020

Електрична енергија во домот

Природни науки

Електрична енергија во домот

Наташа Богатиноска /
Марина Стојкоска

2б

24.11.2020

Користење на електричната
енергија

Природни науки

Користење на електричната
енергија

Наташа Богатиноска /
Марина Стојкоска

2б

26.11.2020

Безбедно користење на
електричната енергија

Природни науки

Безбедно користење на
електричната енергија

Наташа Богатиноска /
Марина Стојкоска

2б

01.12.2020

Набљудување на топење

Природни науки

Набљудување на топење

Наташа Богатиноска /
Марина Стојкоска

2б

24.12.2020

Топење

Природни науки

Топење

Наташа Богатиноска /
Марина Стојкоска

2б

29.12.2020

Природни и вештачки извори на
светлина-ИКТ,ЕКО

Природни науки

Природни и вештачки извори на
светлина-ИКТ,ЕКО

Славица Марковска /
Весна Башеска

2в

Октомври
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Еколошка содржина

Наставен предмет

Наставна содржина

Наставник

Одделение

Време на
реализација

Безбедно користење на
електричната струја -ЕКО

Природни науки

Безбедно користење на
електричната струја -ЕКО

Славица Марковска /
Весна Башескa

2в

Октомври

Како да се направи струјно колоЕКО

Природни науки

Како да се направи струјно колоЕКО

Славица Марковска /
Весна Башескa

2в

Ноември

Електрична енергија во домотЕКО

Природни науки

Електрична енергија во домот-ЕКО

Славица Марковска /
Весна Башескa

2в

Ноември

Користење на електричната
енергија-ИКТ,ЕКО

Природни науки

Користење на електричната
енергија-ИКТ,ЕКО

Славица Марковска /
Весна Башескa

2в

Декември

Безбедно користење на
електричната енергија-ЕКО

Природни науки

Безбедно користење на
електричната енергија-ЕКО

Славица Марковска /
Весна Башескa

2в

Декември

Набљудување на топење-ЕКО

Природни науки

Набљудување на топење-ЕКО

Славица Марковска /
Весна Башескa

2в

Декември

Топење-ЕКО

Природни науки

Топење-ЕКО

Славица Марковска /
Весна Башескa

2в

Декември

Природни и вештачки извори на
светлина

Природни науки

Природни и вештачки извори на
светлина

Маја В.Ставров /
Игор Наковски

2г

08.10.2020

Како да направиме струјно коло

Природни науки

Како да направиме струјно коло

Маја В.Ставров /
Игор Наковски

2г

16.11.2020

Електрична енергија во домот

Природни науки

Електрична енергија во домот

Маја В.Ставров /
Игор Наковски

2г

30.11.2020

Користење на електричната
енергија

Природни науки

Користење на електричната
енергија

Маја В.Ставров /
Игор Наковски

2г

03.12.2020

Безбедно користење на
електричната енергија

Природни науки

Безбедно користење на
електричната енергија

Маја В.Ставров /
Игор Наковски

2г

07.12.2020
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Еколошка содржина

Наставен предмет

Наставна содржина

Наставник

Одделение

Време на
реализација

Набљудување на топење

Природни науки

Набљудување на топење

Маја В.Ставров/
Игор Наковски

2г

28.12.2020

Загадување на водата

Природни науки

Влијание на водата врз
растенијата

Валентина Танчевска

3а

23.12.2020

Подигање на свеста на
пошироката заедница за
хигиената во дворот

Општество

Го разубавувам моето училиште

Валентина Танчевска

3а

22.12.2020

Загадување на водата

Природни науки

Влијание на водата врз
растенијата

Ана Робева

3б

23.12.2020

Подигање на свеста на
пошироката заедница за
хигиената во дворот

Општество

Го разубавувам моето училиште

Ана Робева

3б

22.12.2020

Загадување на водата

Природни науки

Влијание на водата врз
растенијата

Татјана А.
Рафајловска/
Марија Цветаноска

3в

23.12.2020

Подигање на свеста на
пошироката заедница за
хигиената во дворот

Општество

Го разубавувам моето училиште

Татјана А.
Рафајловска/
Марија Цветаноска

3в

22.12.2020

Вода

Ликовно образование

Ликовни елементи во сликањето

Јана Бошковска

4a

06.10.2020

Енергија

Општество

Домаќинството и опшеството

4a

23.11.2020

Вода

Ликовно образование

Ликовни елементи во сликањето

4б

09.10.2020
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Јана Бошковска

Зора Антевска

Еколошка содржина

Наставен предмет

Наставна содржина

Наставник

Одделение

Време на
реализација

Енергија

Општество

Домаќинството и опшеството

Зора Антевска

4б

23.11.2020

Вода

Ликовно образование

Ликовни елементи во сликањето

Катица Делевска

4в

09.10.2020

Енергија

Општество

Домаќинството и опшеството

Катица Делевска

4в

23.11.2020

Вода

Ликовно образование

Ликовни елементи во сликањето

Елена Ристова

4г

09.10.2020

Енергија

Општество

Домаќинството и опшеството

Елена Ристова

4г

23.11.2020

Вода

Математика

Множење и делење

Елена Апостолова

5а

3.12.2020

Вода

Ликовно образование

Сликање- изработка на плакат

Елена Апостолова

5а

3.12.2020

Водата и климатските промени

Ликовно образование

Нијанси на сина боја
„Капки дожд“ - темпера

Биљана Ристеска

5б

20.11.2020

Водата и климатските промени

Ликовно образование

Нијанси на сина боја
„Капки дожд“– темпера

Снежа Ѓорѓиева

5в

17.11.2020
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ПРИМЕНА НА ЕКО СТАНДАРДИ ВО ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Еколошка содржина

Наставен предмет

Наставна содржина

Наставник

Одделение

Време на
реализација

Загадување на водите

Географија

Реки и речни сливови

Сунчица М. Стојановиќ

7 а,б,в

21.11.2020

Влијанието на транспортот врз
здравјето

Биологија

Енергија за движење

Гордана Насковска

7 а, б, в

Октомври, 2020

Заштеда на вода

Историја

Големата преселба на народите

Сузана Ангелевска

7 а,б,в

07.10.2020

Влијанието на транспортот врз
здравјето

Географија

Реки и речни сливови во Европа

Сузана Ангелевска

8 а,б,в

03.10.2020

Подигнување на свеста на
пошироката заедница
(домот, локалната заедница)

Граѓанско
образование

Соработка и поврзаност во
заедницата

Маја Арсовска

8 а,б,в

2 седмица
во ноември, 2020

Квалитет на храна и
нутриционизам

Биологија

Составни делови на
избалансирана исхрана

Гордана Насковска

8 а, б,в

Декември, 2020

Биологија

Како различните хранливи
материи влијаат на растот на
растението

Гордана Насковска

9а

Ноември, 2020

Компост и компостирање
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Еколошка содржина

Наставен предмет

Наставна содржина

Наставник

Одделение

Време на
реализација

Подигнување на свеста на
пошироката заедница за
управување со отпад

Вештини за живеење

Пирамида за исхрана

Маја Арсовска

9а

4 седмица
во ноември, 2020

Извори на енергија и нивно
искористување

Иновации

Развој на претприемачки идеи

Маја Арсовска

9 а,б,в,г

4 седмица
во декември, 2020

Одржување на зградата и здрава
средина во училиштето

Математика

Мерки за маса, должина и
зафатнина

Јагода Арсовска

6 а, 7а,б,в

17.12.2020

Вежби за слушање и пишување –
Eco holiday

Англиски јазик

Вежби за слушање и пишување –
Eco holiday

Драгица ИвановаСтојаноска

9 а, б, в, г

20.11.2020

Енергија

Историја

Првата светска војна

Ирена Младеновска

9 а,б,в,г

12.10.2020

Уреден и еколошки двор

Француски јазик

Изработка на упатства за
управување со отпад

Гоце Блажески

6

Октомври, 2020

Здравје

Француски јазик

Квалитет на храна и
нутриционизам

Гоце Блажески

7

Октомври, 2020

Француски јазик

Изработка на упатства за
користење на здрава

Гоце Блажески

8

Ноември, 2020

Уреден и еколошки двор

Француски јазик

Подигање на свеста на
пошироката заедница за хигиена
во дворот

Гоце Блажески

9

Ноември, 2020

Уреден и еколошки двор

Француски јазик

Важноста на хигиената во дворот

Гоце Блажески

6

Декември, 2020

Здравје
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РЕАЛИЗАЦИЈА НА ИНТЕРЕН ПРОЕКТ

„УНАПРЕДУВАЊЕ НА СРЕДИНАТА ЗА УЧЕЊЕ“
Реализирана програмска активност

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и ефекти

Учење од далечина (он-лајн настава) активности кои го задржуваат
вниманието
на учениците

14.01.2021

Елена Апостолова

Одделенски и
предметни
наставници

Унапредена средина за учење. Наставниците се
мотивирани и оспособени да користат различни
дигитални алатки.

Размена на позитивни искуства од наставата на
далечина.
Подготовка на училишна база со
добри наставни пракси.

Наставниците учат од позитивните искуства на своите
колеги.
Унапредена средина за учење.

Повик за собирање на добри пракси
во училиштето и во учењето во
далечина

15.01.2021

Елена Апостолова

Одделенски и
предметни
наставници

Изработка на база на податоци со
добри наставни пракси

Во тек

Елена Апостолова

Одделенски и
предметни
наставници

Координатор: Елена Апостолова
Член: Весна Башеска
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РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА
АНТИКОРУПЦИСКА ЕДУКАЦИЈА на УЧЕНИЦИТЕ
Цели:
- Да се запознае со поимите корупција, антикорупција, интегритет и етичност;
- Да се запознае што значи „одолевање на социјален притисок“;
- Да знае за облиците во кои може да се појави корупцијата и начинот на спречување и заштита од истата;
- Да ги препознава механизмите за спречување на корупцијата;
- Да го сфати штетното влијание на корупцијата во општеството;
- Да ја сфати улогата на Државната комисија за спречување на корупција во државата и механизмите преку кои таа делува;
- Да анализира како и каде може да се појави корупцијата и на кој начин може да се спречи истата;
- Да се стави во ситуација, во која ќе има активна улога, преку која ќе разбере за антикорупцијата и за потребата од антикорупциска едукација;
- Да се стави во улога на активен граѓанин, кој ќе придонесе за развојот на државата.
Реализирана програмска активност

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели
и остварени ефекти

Изработка на Годишна програма за
работа

Септември, 2020

Маја Арсовска

Ученици од
6 до 9 одделение

Поттикнување на учениците да препознаваат
етичко однесување како и да го промовираат
истото во секојдневниот живот.

Прашалник за учениците

Октомври, 2020

Маја Арсовска

Ученици од
8 и 9 одделение

Да се согледаат предзнаењата на учениците.

Формирање на тимови од учениците од
8 и 9 одд. за реализација на едукативни
работилници

Октомври, 2020

Маја Арсовска

Ученици од
8 и 9 одделение

Усовршување на вештините за критичко
размислување кај учениците

Предавање на тема(online)
Антикорупција

09.12.2020
16.12.2020

Маја Арсовска

Ученици од
6б и 6в одделение

Запознавање со одредени поими, можност за
заштита и превентивно делување кон
корупциските активности

Координатор: Маја Арсовска
Членови: Ирена Младеновска, Јасна Матевска, Биљана Ристеска, Зора Антевска
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ПРИМЕНА НА ИКТ ВО НАСТАВАТА

Во текот првото полугодие во учебната 2020 / 21 година, наставата од 1 до 3 одд. се реализараше со
физичко присуство, а дел од учениците следеа настава на далечина (онлајн настава).
Одделенските наставници и предметните наставници по англиски јазик применуваа ИКТ во наставата
со физичко присуство со примена на: PPT презентации, линкови, видео фајлови, аудио фајлови и
друго.), Исто така, применуваа ИКТ во наставата на далечина со користење на разновидни алатки
преку апликацијата Microsoft Teams.
Со учениците од 4 до 9 одд. се реализираше настава на далечина (онлајн настава) со целосна
примена на ИКТ во наставата, преку апликацијата Microsoft Teams.
Наставниците применуваа различни ИКТ ресурси за работа: PPT презентации, линкови, видео
фајлови, аудио фајлови, снимени часови Едуино, квизови и друго.
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УЧИЛИШЕН ТИМ ЗА ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА - УТТП

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Континуирано одржување на компјутерите во училиштето. Техничка поддршка на учениците и
наставниците во работата со компјутерите.

Реализирана програмска активност

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Инсталација на потребни апликациони
програми во информатичките уреди
(компјутери и таблети)

Во текот на
првото
полугодие

Ивана Давитковска,
Ана Атанаскова

Наставници,
ученици

Навремено и успешно обезбедување на
техничка поддршка за непречено
реализирање на настава на далечина
(онлајн настава).

Индентификување и отстранување
на евентуални проблеми

По потреба

Дејан Гацевски

Училиште

Правилно функционирање на
компјутерскиот систем.

Одговорен наставник: Дејан Гацевски
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ПРОФЕСИОНАЛНО НАСОЧУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
Цел : Професионално насочување на учениците во понатамошното школување.
Задачи: Континуирано подтикнување на учениците за размислување на избор на професијата која го интересира од 1 до 9 одделение .
Осознавање на учениците за постигнатиот успех во училиште и способностите кои ги поседува како битни фактори при избор на својата идна професија .

Реализирана програмска активност

Време на
реализација

Реализатор

Професионално насочување на учениците од
1 -во до 9 -то одделение во изборот на нивната
професија Реализација на работилници со
учениците од 1-во до 9-тто одделение на тема:„
Што сакам да бидам кога ќе пораснам “
од 1-5 одделение и „Мојата идна професија“
од 6 - 9 одделение

Во текот
на првото
полугодие

Одделенски
раководители од
1 -во до 9 -то одделение

Информирање на раководителите на паралелките
од 9-тто одделение по е-маил адреси за
доделување на стипендија од Фондацијата Борис
Трајковски од Средното Приватното Гимназиско
Училиште НОВА за учениците од 9 тто одделение
, вклучување на часот на одделенската заедница
со виртуелно присуство во паралелките .

Праќање на е-маил адреси од раководителите на
паралалките на 9 а,б,в и г заради реализација на
активоста од СПГУ ,, НОВА ,,

Декември, 2020

02.12.2020

Лица од СПГУ ,,НОВА“,
директор,
предметни наставници

Психолог
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Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Ученици од
I до IX одделение

Создавање навика за размислување на
учениците од најмала возраст за
изборот на одредено занимање за
кое би имале интерес да работат .

Ученици од
IX одделение

Запознавање на учениците со доделување
на стипендија во СПГУ „НОВА“ спазување
на рокот за аплицирање на учениците .
Исто така запознавање на учениците со
програмата која ја нудат училиштата
,условите за запишување и други
информации кои се важни за учениците .

Ученици од
IX одделение

Одговорните лица од СПГУ „НОВА“да
исконтактираат и договорат со
раководителите на паралелките за да
ја реализираат нивната активност .

Реализирана програмска активност
Праќање на линк од СПГУ ,,НОВА,, заради
неможност да се вклучат онлајн на часовите на
одделенската заедница во 9 одделение
поради презафатеност .

Изработка на Полугодишен извештај за
реализираните активности кои се поврзани со
Професионалната ориентација на учениците
од 1 -во од 9- то одд.

Време на
реализација

Декември, 2020

10.01.2021

Реализатор

Лице од СПГУ
„НОВА “

Психолог

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Ученици од
IX одделение

Информираност на раководителот на
паралелката на 9 в одделение и праќање
на линк,додека останатите паралелки
воопшто небиле исконтактирани .

Училиште

Известување за реализираните активности
за периодот на првото полугодие за
учебната 2020/21 година кои се
планирани во Годишната програма на
училиштето.

Координатор: Розалинка Симоновска
Членови: Валентина Алексовска , Ана Атанаскова,
Гордана Шопкоска, Драгица И. Стојаноска
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ПРЕВЕНЦИЈА ОД НАСИЛСТВА
ЦЕЛИ

- Подигање на свеста кај учениците и вработените за безбеден престој во училиштето и училишниот двор;
- Спречување на насилно однесување од страна на учениците, за време на наставата на далечина;
- Пристојно однесување на учениците на часовите при реализација на наставата на далечина.

Реализирана програмска активност

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Донесување програма за работа

Август, 2020

Координатори,
наставници

Ученици
од I -IX одд.

Безбедна училишна средина
- Училиште без насилство .

Разгледување и дополнување на
донесената програма за работа на
тимот за превенција од насилство

12.10.2020

Координатор и
тим на ученици

Ученици
од I -IX одд.

Придонес од страна на учениците за
безбедна училишна средина
- Училиште без насилство .

Разгледување на донесениот
Кодекс за ученици кои следат
настава на далечина

21.10.2020

Координатор
и тим на ученици

Ученици
од I -IX одд.

Почитување на кодексот за однесување на
учениците при реализација на
настава на далечина.

Координатор: Јагода Арсовска,
Членови: Розалина Симоновска, Валентина Алексовска,
Драгица И. Стојаноска, Златко Чубриноски, Љубица Петковска
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ОЦЕНУВАЊЕ, СЛЕДЕЊЕ И ВРЕДНУВАЊЕ
Цели: систематско следење и унапредување на воспитно - образовниот процес, успехот и поведението на учениците и процесот за професионално
унапредување на работата на наставникот.

Реализирана програмска активност

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Изготвување на годишни
програми за работа на
училишни тимови

Aвгуст, 2020

Директор,
стручни соработници,
наставници

Училиште

Планирање на воспитно - образовниот процес
во училиштето.

Изработка на евидентни листови
за следење и вреднување
на напредокот на учениците

Септември, 2020

Одделенски наставници,
предметни наставници

Ученици

Подобрување на квалитетот на вреднувањето
на знаењата (формативно и сумативно),
објективно и континуирано оценување
на учениците.

Изготвување на инструмент
за следење онлајн часови

Октомври, 2020

Педагошко-психолошка
служба

Училиште

Водење евиденција од набљудувани часови и
извршени разговори со наставниците.

Организирани посети на
онлајн часови

Континуирано

Директор,
педагошко - психолошка
служба,
специјален едукатор и
рехабилитсатор,
наставници

Наставници,
ученици

Следење на квалитетот на реализација
на наставата, поттикнување на креативен
и интерактивен пристап во наставата,
примена на ИКТ и диференцијација и
индивидуализација во наставата.

Изработка на Полугодишен извештај
за реализација на активностите

14.01.2021

Педагог
Валентина Алексовска

Училиште

Увид во реализраните активности,
воочување на подобрувањата во
наставниот процес на училиштето .

Членови на тимот: Ѓурѓица Баталакова (директор), Валентина Алексовска, Розалинка Симоновска
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СЛЕДЕЊЕ И ПРОВЕРКА НА ПЕДАГОШКАТА ЕВИДЕНЦИЈА
И ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

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, родителски средби, оценки, планирани и
реализирани тестови, активности итн. Правилно и континуирано водење на педагошката документација.

Реализирана програмска
активност

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Јули, 2020

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

Училиште,
наставен кадар

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

Проверка на главни книги и
ученички легитимации

Октомври, 2020

Директор,
педагог

Училиште,
раководители на
паралелки во
I а, I б I в и I г одд.

Увид во внесените податоци во главните книги и
ученичките легитимации за учениците
од прво одделение.

Прегледување на дневниците на
паралелките од прво до петто
одделение

27.11.2020
09.12 2020
14.12.2020
25.12 2020

Педагог,
одговорни
наставници:
Снежа Ѓорѓиева,
Анѓелина Николовска

Раководители на
паралелки од
I - V одд.

Направен увид за внесени податоци во дневниците
на паралелките, воочени евентуални пропусти и
неправилности со дадени препораки за нивна
дополна и корекција.

Изработка на извештај од
прегледаните дневници на
паралелките од прво до петто
одделение

27.11.2020
09.12 2020
16.12.2020
25.12 2020

Педагог,
одговорни
наставници:
Снежа Ѓорѓиева,
Анѓелина Николовска

Раководители на
паралелките од
I - V одд.

Констатирана состојба и евидентирани
недостатоци во дневниците на паралелките
од прво до петто одделение.

Изработка на годишна програма
за следење и проверка на
педагошката евиденција и
документација во текот на
учебната 2020 / 21 година
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Реализирана програмска
активност

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Прегледување на дневниците на
паралелките од шесто до деветто
одделение

03.12.2020
14-15.12.2020
24.12.2020

Психолог,
одговорни наставници:
Снежана Михајловска,
Сунчица М.Стојановиќ

Раководители на
паралелки од
VI - IX одд. и
предеметни
наставници

Направен увид за внесени податоци во
дневниците на паралелките, навремено
информирани наставници за посотечки
неправилности и нивна корекција.

Изработка на извештај од
прегледаните дневници на
паралелките

03.12.2020
14-15.12.2020
24.12.2020

Психолог,
одговорни наставници:
Снежана Михајловска,
Сунчица М.Стојановиќ

Раководители на
паралелките од
VI - IX одд. и
предеметни
наставници

Констатирана состојба и евидентирани
недостатоци во дневниците на паралелките од
шесто до деветто одделение.

Проверка на евидентни листови за
успехот на учениците од прво до
петто одделение на крајот од
првото тримесечите и на крајот од
првото полугодите во учебната
2020 / 21 година
Проверка на евидентни листови за
успехот на учениците од шесто до
деветто одделение на крајот од
првото тримесечите и на крајот од
првото полугодите во учебната
2020 / 21 година
Проверка на дневниците на
паралелките од седмо до деветто
одделение (полугодишни оценки)
и изработка на извештај

Прегледување на дневниците
на паралелките од I - IX одд.

Увид за правилно внесени потребни податоци за
учениците и постигнатиот успех на крајот од
првото тримесечите и на крајот од првото
полугодите во учебната 2020 /21 година,
надополнети евентуални пропусти и корегирани
неправилности.
Увид за правилно внесени потребни податоци за
учениците и постигнатиот успех на крајот од
првото тримесечите и на крајот од првото
полугодите во учебната 2020 / 21 година,
надополнети евентуални пропусти и корегирани
неправилности.

Ноември, 2020
јануари, 2021

Педагог,
раководители на
паралелки

Раководители на
паралелките од
I - V одд.

Ноември, 2020
јануари, 2021

Психолог,
раководители на
паралелки

Раководители на
паралелки од
VI - IX одд.

Педагог,
Снежана Михајловска

Раководители на
паралелки од
VII - IX одд. и
предметни
наставници

Направен увид за евидентирани оценки на
учениците во дневниците на паралелките на
крајот од првото полугодие
во учебната 2020/21 година.

Директор

Раководители на
паралелки од
I - IX одд. и
наставници

Направен увид за внесени податоци во
дневниците на паралелките, воочени пропусти и
неправилности, дадени препораки за нивно
дополнување и корекција.

30.12.2020

Континуирано
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Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Прегледување на Е - дневници на
паралелките од прво до петто
одделение

18.01.2021

Елена Ристова,
Биљана Ристеска

Раководители на
паралелки од
I - V одд.

Направен увид за внесени податоци во
Е-дневниците на паралелките од 1 до 5 одд.
и навремено информирани наставници за
посотечки неправилности за нивна корекција.

Изработка на извештај од
прегледаните Е - дневници на
паралелките од прво до петто
одделение

18.01.2021

Елена Ристова,
Биљана Ристеска

Раководители на
паралелките од
I - V одд.

Известување за постоечките неправилности и
укажување на правилно понатамошно водење
на педагошката документација.
Направен увид за внесени податоци во
Е-дневниците на паралелките од 6 до 9 одд.
и навремено информирани наставници за
посотечки неправилности за нивна корекција.

Реализирана програмска активност

Прегледување на Е - дневници на
паралелките од шесто до деветто
одделение

21.01.2021

Драгица И. Стојаноска

Раководители на
паралелки од VI – IX одд.

Изработка на извештај од
прегледаните Е - дневници на
паралелките од прво до петто
одделение

21.01.2021

Драгица И. Стојаноска

Раководители на
паралелки од VI – IX одд.

Констатирана состојба и евидентирани
недостатоци во Е-дневниците на паралелките
од шесто до деветто одделение.

Изработка на полугодишен извештај
за реализација на активности за
следење и проверка на педагошката
евиденција и документација

22.01.2021

Одговорни
наставници

Училиште

Увид во реализираните активности
во текот на првото полугодие од
учебната 2020/21 година.

Забелешка: Поради технички проблеми Е-дневникот не беше во функција во почетокот на учебната година, па затоа и не можеше да се
изврши преглед и проверка во е- дневниците во месеците октомври, ноември и декември, 2020 година.
Одговорни наставници: Снежана Михајловска, Сунчица М.Стојановииќ,
Снежа Ѓорѓиева, Анѓелина Николовска, Биљана Ристеска, Елена Ристова,
Драгица И. Стојаноска
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ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

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

Реализирана програмска
активност

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени
ефекти

Усвојување на програмата
за работа

30.10.2020

Тим за планирање

Наставници

Доделени задолженија на
тимовите за елементарни
непогоди

Изработка на презентации,
флаери за мерки за заштита
од елементарни непогоди

Декември, 2020

Тим од одговорни наставници
и ученици

Одделенски
раководители,
ученици од 4 одд.

Практична примена на
мерките за заштита

Училиште

Увид во реалзираните училишни
активности за безбедност и
заштита од пожари,земјотреси и
други елементарни непогоди

Изработка на полугодишен
извештај за реализирани
активности за безбедност и
заштита од пожари,земјотреси и
други елементарни непогоди во
првопто полугодие од учебната
2020/21 година

15.01.2021

Сузава Ангелевска

Координатори: Сузана Ангелевска, Влатко Костовски
Членови: Маја Пачемска, Јана Бошковска, Златко
Чубриноски, Гоце Колечески
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ГРИЖА ЗА ЗДРАВЈЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Реализирана програмска
активност

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

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени
ефекти

Изработка на училишен плакат за
заштита од вирусот Ковид 19

Септември, 2020

Библиотекар, педагог,
одделенски наставници

Ученици од
1-3 одделение

Превенција од ширење на
вирусот Ковид 19, едукација на
учениците за заштита од вирусот
и чување на здравјето.

Предавање на тема
„Како да се заштитиме
од вирусот COVID 19“

01.10.2020

Одделенски раководители,
раководители на паралелки,
ученици

Ученици од
1-9 одделение

Превенција од заразни
заболувања и заштита од
одредени болести.

Осигурување на учениците

Октомври, 2020

Училиште,
осигурителна компанија,
одделенски раководители, родители

Ученици од
1-9 одделение

Надомест при евентуални
повреди на ученикот.

Исхрана во училиштето

Октомври, 2020

Училиште,
компанија за производство на храна,
одделенски раководители, ученици

Ученици од
1-3 одделение

Квалитетна и здрава исхрана за
учениците.

Едукативно предавање по повод
Светскиот ден на миење раце

15.10.2020

Одделенски раководители

Ученици од
1-3 одделение

Практични вежби и превенција
од заразни заболувања.

Ученици од
7 одделение

Редовна контрола на забите и
залевање.

Ученици од
3 одделение

Изведување индивидуални
вежби и едукативно предавање
за театарот и користење на
драмата за создавање на здрави
животни навики.

Стоматолошки преглед и
залевање на забите

Едукативна работилница
„Преку драма до здрави
животни навики“

05 – 13.10.2020

22.10.2020

Поликлиника Ѓорче Петров,
педагог, психолог,
раководители на паралелки,
ученици
д-р Нелко Нелковски
(режисер, драмски педадог),
педагог, психолог,
специјален едукатор и рехабилитатор,
одделенски раководители, ученици
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Реализирана програмска
активност

Време на
реализација

Вакцинација на девојчиња
(ХПВ ВИРУС )

26 – 27.10.2020

Ревакцинација(имунизација)
за дифтерија, тетанус и
детска парализа

26 –27.10.2020

Ревакцинација(имунизација)
за дифтерија,тетанус и
детска парализа

28 – 29.10.2020

Стоматолошки преглед и
залевање на забите

01 – 04.12.2020

Стоматолошки преглед и
залевање на забите

04 – 06.11.2020

Реализатор

Поликлиника Ѓорче Петров,
педагог, психолог,
одделенски раководители,
ученички
Поликлиника Ѓорче Петров,
педагог, психолог,
раководители на паралелки,
родители, ученици
Поликлиника Ѓорче Петров,
педагог,
одделенски раководители,
родители, ученици
Поликлиника Ѓорче Петров,
педагог,
одделенски раководители,
родители, ученици
Поликлиника Ѓорче Петров,
педагог,
одделенски раководители,
родители, ученици
Поликлиника Ѓорче Петров,
педагог,
одделенски раководители,
родители, ученици

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Ученички од
7 одделение

Редовна вакцинација на ученичките
за заштита од ХПВ вирус,
со дадена согласност од
родителите/старателите.

Ученци од
9 одделение

Ревакцинација на учениците и
заштита од одредени болести.

Ученци од
2 одделение

Редовна ревакцинација
на учениците.

Ученци од
2 одделение

Редовна контрола на забите и
залевање.

Ученци од
3 одделение

Редовна контрола на забите и
залевање.

Систематски преглед и
ревакцинација MRP(морбили,рубеола,заушки)

21 –24.12.2020

Одржување на хигиена
во училиштето

Во текот на
првото полугодие

Сите вработени,
ученици

Ученици од
1-3 одделение,
вработени

Проверка на здравствената состојба на
учениците. Ревакцинација на
учениците и заштита од одредени
болести.
Превенција од заразни заболувања и
обезбедување на здрава и чиста
средина.

Преглед од вошливост

Во текот на
првото полугодие

Одделенски наставници,
ученици

Учениците од
1-3 одделение

Спречување на ширење на вошливост
меѓу учениците.

Координатори:
Членови:

Ученци од
1 одделение

Весна Башеска , Елена Апостолова
Татјана А. Рафајловска, Гордана Насковска, Златко Чубриноски, Валентина
Алаксовска, Розалинка Симоновска
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ЕСТЕТСКО УРЕДУВАЊЕ НА УЧИЛИШТЕТО
Цели и задачи: Естетско уредување на училишниот хол, ходниците, училниците и кабинетите.
Изложување на информативни материјали на огласни табли за ученици, родители и наставници за активности кои се реализираат во
училиштето
Изложување н ученички трудови на паноата во училниците и ходниците
Создавање пријатно чувство кај учениците, родителите и останатите вработени
Реализирана програмска
активност

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и ефекти

Септември, 2020

Директор,
стручни
соработници,
наставници

Училиште,
ученици

Подготвени услови за успешна работа на училиштето и
реализација на воспитно-образовниот процес во
учебната 2020/21 година.

Септември, 2020

Наставници,
библиотекар и
дефектолог

Наставници,
ученици,
Родители

Разубавен на естетски изглед на училишниот хол и
ходниците. Известени родители и ученици со
потребни информации за активностите на училиштето
по катчињата во холот и пред училниците.

Уредување на школскиот двор по
повод свечениот прием на
учениците во прво одделение

Септември, 2020

Директор,
стручни
соработници,
наставници

Училиште,
ученици,
Родители

Разубавен простор на училишниот двор и создадено
пријатно чувство кај учениците, родителите и
останатите присутни гости на свечената приредба.

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

Во текот на првото
полугодие

Наставници,
ученици

Наставници,
ученици

Разубавен просторот во училиштето и
создавање убаво чувство во него.

Уредување на училниците и
останатите простории

Уредување на катчињата во
училишниот хол и ходниците
во училиштето

96

Реализирана програмска
активност

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и ефекти

Украсување на училниците,
училишниот хол и останатите
простории по повод
Новогодишниот хепенинг и
Нова Година

Декември, 2020

Директор,
наставници,
стручни соработници,
членови на тимот,
ученици

Наставници,
ученици,
родители

Украсени училници со Новогодишни елки и декорации,
разубавен простор и создадено пријатно чувство кај
учениците, родителите и останатите вработени.

Изработка на полугодишен
извештај за естетско уредување
во текот на првото полугодие во
учебната 2020/21 година

15.01.2021

Членови од тимот

Училиште

Увид на реализираните активности за естетско
уредување на училишниот простор и училишниот двор
во првото полугодие во учебната 2020/21 година.

Забелешка: Поради настанатата ситуација со вирусот COVID - 19, активности се реализирани според протоколите за работа на училиштето.

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

97

Кодекси за однесување на ученици, наставници и родители

Напомена:
Целосната содржина на кодексите за однесување на ученици,
наставници и родители може да се најде во училишната
библиотека.
Куќниот ред е истакнат на видни места во училиштето и во
секоја училница.
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ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА НАСТАВНО – ВОСПИТНИОТ КАДАР
ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

Вклучување на наставнниот кадар во обуки, семинари и други активности што овозможуваат континуиран професионален
развој, ефикасна настава и подобрување на професионалните компетенции на наставниците и стручните соработници.
Работа во согласност со барањата на современата настава. Размена на стекнати искуства и добри наставни практики со
останатите наставници.

Реализирана програмска
активност

Време на
реализација

Организатор /
реализатор

Учесници

Постигнати цели и ефекти

Изработка на Личен план за
професионален развој

Септември, 2020

Наставници,
стручни соработници

Наставен
кадар

Идентификувани потреби за личен професионален
развој, користејќи ги резултатите од
саморефлексијата.

Наставен
кадар

Одобрени Лични планови за професионален развој
на наставниците и стручните соработници,
согласно приоритетите на училиштето
и расположливите ресурси.

Одобрување на изработените
Лични планови за професионален
развој

Септември, 2020

Директор

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

Септември, 2020

Тим за професионален
развој

Наставен
кадар

Извршена анализа заради добро планирање на
професионалниот развојна наставниот кадар со
примена на разновидни облици на стручно
усовршување согласно потребите на вработените
и поефикасно користењена сопствените ресурси
на училиштето.

Онлајн курс на тема
„Реализација на наствата со
користење на различни ИКТ
средства за учење“

23.08.2020

МОН и БРО

Јагода Арсовска

Употреба на ИКТ средства при реализација на
наставата.

24 –27.08.2020,
24 –25.09.2020,
13 –14.11.2020,
17 –22.12.2020

Здружение Мировна
акција, финансирано од
Цивика Мобилитас и
германското
министерство за развој
преку
Kurwe Wustrow

Ирена Младеновска

Зајакнати сопствени капациети како професор
по историја за критичко согледување на
етноцентричните историски наративи и
начини за изведба на часовите по историја.

Учество во проект
“Толкување на заедничката
историја на современото време“
(Zoom апликација)
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Реализирана програмска
активност

Време на
реализација

Организатор /
реализатор

Учесници

Постигнати цели и ефекти

Едукативни активности за
превенција на КОВИД 19

03.09.2020

Обучувач
Надица Ѓеоргиева

Елена Ристова,
Зора Антевска,
Јана Бошковска

Полесно да се справиме со вирусот, подетални
информации за функционирање во воспитно образовниот процес во услови на пандемија.

Вебинар:
Евалуација на работилница
“Ефективна онлајн настава”

08.09.2020

Тим на
МИРОВЕН КОРПУС

Елена Ристова,
Јана Бошковска

Стекнати знаења и вештини за примена на алатки за
ефективно функционирање на онлајн наставата.

11 – 12.09.2020

IATEFL
Inclusive Practices &SEN
SIG - Акредитирани од
Министерствотот за
образование на
Чешката Република

Јулијана Гугоска

Совладани техники за: задржување внимание
на учениците на часовите, креирање видеа за наставата
од далечина, употреба на стриповите
во инклузивното учење на англиски и развој на
способностите за пишување есеи. Споделени искуства
и практики од наставата од далечина.

Обучувачи
ангажирани од
Smartup, БРО / МОН
и УНИЦЕФ:
Хари Стојановски,
Калина Спировска

Валентина Алексовска,
Јулијана Гугоска,
Јана Бошковска,
Маријана А. Маневска,
Елена Ристова,
Зора Антевска,
Драгица И. Стојаноска,
Наташа Богатиноска
Весна Башеска

Дадени практични совети, насоки и добри практики
за подготовка на училиштето за реализација на
воспитно-образовниот процес според Планот и
протоколот за одржување на наставата.

Виртуелна конференција (online):
15-та Меѓународна и 19-та
национална ATECR
конференција

ЕДУИНО вебинар:
„Подготовка на училиштето за
реализација на воспитно –
образовниот процес според
Планот и протоколот за
одржување на настава“

Онлајн обука:
Обука на училишни обучувачи за
Националната платформа
за учење на далечина

15.09.2020

17 – 19.09.2020

Национални
обучувачи
ангажирани
од МОН

Запознаени наставници со функционалноста и
можностите Национална платформа за учење на
Иво Давидовски,
далечина. Обучени наставници за употреба на
Елена Апостолова,
Националната платформа за учење на далечина преку:
Маријана А. Маневска, најава и почетна страна, стекнати вештини за работа со
Љубица Петковска
Microsoft алатки, мени за навигација, онлајн активности
и ресурси. Објаснети педагошки елементи на наставата
на далечина. Дадени насоки за спроведување на обуки
на наставниците (терциерно ниво на обука).
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Реализирана програмска
активност
Интерна обука :
„Училишна обука за користење на
Национална платформа за учење на
далечина“

Време на реализација

22 – 24.09.2020

(Обуката е реализрана според
претходно дефинирани протоколи за
заштита од Ковид-19)

Курс
„Информациска дејност
во библиотеките и бази
на податоци“

ЕДУИНО вебинар:
„Добри практики за
спроведување
на онлајн час“
Вебинар:
III Семинар за наставници по
хемија за основно образование
ONLINE Алатки во наставата по
хемија

Учесници

Училишен тим
на обучувачи:
Директор,
Иво Давидовски,
стручни соработници,
Елена Апостолова,
наставници
Маријана А. Маневска,
Љубица Петковска

28 – 30.09.2020

НУБ „Св. Климент
Охридски“

08.10.2020

Училишен обучувач
Елена Апостолова

15.10.2020

Обучувач
ангажирани од
Smartup, БРО / МОН
и УНИЦЕФ:
Перица Сарџоски

(Курсот е реализран според
претходно дефинирани протоколи
за заштита од Ковид-19)

Интерна онлајн обука:
Функционирање на ТИМС

Организатор /
реализатор

17.10.2020

Сојуз на хемичари
и технолози на
Македонија
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Постигнати цели и ефекти

Стекнати знаења и вештини за користење на
Националната платформа за настава на
далечина и примена на нејзините алатки.

Запознавање, вклучување и инсталирање на
училишнита библиотека во националниот
библиотечно-информациски систем COBISS.MK . Со
Библитекар
овој систем се добива електронска евиденција на
Силвија Стојкоска
набавка на библиотечен фонд, креирање на јавно
достапен електронски каталог и електронска
евиденција на корисниците на библиотеката и
користената библиотечна граѓа.
Елена Ристова,
Стекнати знаења и вештини за вклучување и
Зора Антевска,
реализрање на онлајн часови со апликацијата
Јана Бошковска
Microsoft Teams.
Валентина Алексовска,
Стекнати вештини за успешно планирање и
Сунчица М. Стојановиќ,
организирање на часови преку националната
Јана Бошковска,
платформа и апликацијата Microsoft Teams.
Биљана Ристеска,
Унапредени вештини и капацитети на
Наташа Богатиноска, наставниците со цел подобрување на техничкото и
Весна Башеска
педагошко спроведувањето на наставната
содржина при онлајн наставата.
Снежана
Михајловска

Стекнување нови вештини и знаења за работа со
Microsoft Teams- користење на линкови за
поедноставување на работата со периодниот
систем на елементите, проширување на знењата и
вештините за изработки на квизови и тестови за
предметот Хемија во основно образование.

Реализирана програмска
активност
ЕДУИНО вебинар:
Интегрирање на целите во
одделенската настава
(холистички пристап)

ЕДУИНО вебинар:
„Подготовки за тестирањето
ПИРЛС 2021 година“

Време на
реализација

20.10.2020

27.10.2020
29.10.2020

Онлајн обука:
„Дислексија – препознавање
и работа со ученици“

27.10.2020

ЕДУИНО вебинар:
Квиз на Националната
Платформа
за учење на далечина

28.10.2020

ЕДУИНО вебинар:
Оформување на
персонализирани учебни
практики за учениците

28.10.2020

Онлајн конференција:
“Standing Strong Online
Conference Part 1”

31.10.2020

ЕДУИНО вебинар:
Работа на стручната служба
во средните училишта во
услови на пандемија

05.11.2020

Организатор /
реализатор
Обучувачи
ангажирани од
Smartup, БРО / МОН
и УНИЦЕФ:
Проф. д-р Јасмина
Делчева Диздаревиќ,
Билјана Лазареска
Обучувачи
ангажиран од
Smartup, БРО / МОН
и УНИЦЕФ

Учесници

Постигнати цели и ефекти

Валентина Алексовска,
Маја В. Ставров,
Биљана Ристеска,
Наташа Богатиноска,
Весна Башеска,
Снежа Ѓорѓиева

Практична примена на холистичкиот пристап - интегрирање
на целите предвидени во
наставната програма од сите наставни предмети
со што се овозможува за пократок временски рок да се
реализираат целите поставени во наставната програма, а
наставата да биде поефективна
и поефикасна.

Валентина Алексовска, Запознаени учесници со активностите за подготовка на ПИСА
Јана Бошковска,
тестирањето, како и за учеството на Р.С.Македонија на ПИСА
Зора Антевска,
тестирањето. Претставени насоки и видови задачи, како и
Елена Ристова,
примената на знаењето за логичко и критичко размислување
Снежа Ѓорѓиева
и за решавање на реални проблеми.

Обучувачи
Работа со ученици со посебни образовни потреби –
ангажирани од
Маја В. Ставров
дислексија (препознавање и организирање на
Здружение за дислексија
воспитно – образовниот процес).
„Ајнштајн“
Обучувачи
ангажирани од
Стекнати знаења за креирање квиз на националната
Јагода Арсовска
Smartup, БРО / МОН
платформа за учење на далечина.
и УНИЦЕФ
Обучувач
Дадени совети и препораки за подготвување на учениците во
ангажирани од
новонастанатите услови на пандемија, да станат поотпорни и
Smartup, БРО / МОН
Весна Башеска
поиздржливи, да бидат мотивирани
и УНИЦЕФ:
за учење, како самостојно да учат надвор од
Андријана Тасевска
училницата и училиштето.
ELTAM
Разменети практики за употреба на современи методи
(Здружение на
Даргица И. Стојаноска,
и техники во наставата по англиски јазик. Споделени
наставници по англиски
Јулијана Гугоска
искуства и практики од наставата
јазик на Македонија)
на далечина.
Обучувач
ангажирани од
Презентирани Протоколи за работа на стручните
Smartup, БРО / МОН
соработници во средните училишта во услови на пандемија,
и УНИЦЕФ:
Валентина Алексовска
запознавање со организацијата и работата
Ана Попризова,
на стручните соработници во новонастанатите услови.
Ленче Спасовска,
Мартина Трајковска
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Реализирана програмска
активност

ЕДУИНО вебинар:
„Совети и добри практики
од работата на психолозите
во основните училишта“

ЕДУИНО вебинар:
„Поттикнување на учење преку
игра и стекнување на
социоемоционални вештини кај
децата на возраст
од 3 до 10 години“

Онлајн конференција:
“Standing Strong Online
Conference Part 2”

Вебинар:
Вебинар за наставниците и
професорите по географија

Време на
реализација

Организатор /
реализатор

10.11.2020

Обучувачи
ангажирани од
Smartup, БРО / МОН
и УНИЦЕФ:
Елена Темелкоска,
Жанета Ристевска,
Тања Алексова Славковска

20.11.2020

Обучувачи
ангажирани од
Smartup, БРО / МОН
и УНИЦЕФ:
Радмила Живановиќ,
Атинула Ничова,
Јадранка Клисарова

21.11.2020

ELTAM
(Здружение на
наставници по
англиски јазик на
Македонија)

28.11.2020

Македонско
Географско
Друштво

Учесници

Постигнати цели и ефекти

Заштита, промоција и превенција на менталното здравје
во училиштата во услови на пандемија.
Запознавање со совети за зачувување на менталното
здравје кај учениците, справување со стресот
Валентина Алексовска,
предизвикан од пандемијата, стекнување на позитивна
Јана Бошковска,
слика за себе во услови на криза (пандемија), усвојување
Сузана Поповска,
на техники за подобрување на сликата за себе.
Весна Башеска
Истакната потреба да се излезе во пресрет на барањата
за психолошка помош и поддршка на наставниците и
родителите за тие да се чувствуваат физички и психички
безбедни и компетентни да подучуваат и воспитуваат.

Маја В. Ставров,
Јана Бошковска,
Сузана Поповска,
Наташа Богатиноска,
Весна Башеска

Запознавање со техники, игри за полесно и позабавно
учење кои ќе придонесат за постигнување на подобри
резултати, зголемување на интересот и мотивираноста
за учење кај децата. Унапредување на наставата и
воспитно – образовниот процес при работа со ученици
од одделенска настава.

Реализирани предавања за користење на детската
Даргица И. Стојаноска, литература во предавањето англиски јазик, активности за
Јулијана Гугоска
млади ученици, психолошките потреби на учениците во
основното образование и учење базирано на проекти.

Сузана Ангелевска,
Сунчица М. Стојановиќ
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Разменети ставови, искуства и видувања за: Климатски
промени и ефекти врз природните непогоди,
Дефинирање од географски аспект на народ и нација,
Е-платформа како алатка за електронско оценување.

Реализирана програмска
активност

Интерна онлајн обука:
Управување на онлајн
наставата во Microsoft Teams

ЕДУИНО вебинар:
„Користење на алатка OneNote,
совети и добри практики“

ЕДУИНО вебинар:
Практични совети и добри
практики во користење на
Microsoft Teams

Вебинар:
„Сензомоторен развој и
интеграција на рефлекси“

Време на
реализација

Организатор /
реализатор

01.12.2020

Училишен тим
на обучувачи:
Маријана Аврамоска
Маневска
Елена Апостолова
Љубица Петковска

Стекнати вештини и знаења за управување на онлајн
наставата во Microsoft Teams. Оспособени наставници
за формирање на тимови. Стекнати знаења како да се
Одделенски наставници,
воспостави ред и дисциплина за време на онлајн
предметни наставници
часовите, закажување часови, додавање учесници,
задавање домашни задачи (assignment) и креирање
тестови преку дигиталната алатка (forms)

02.12.2020

Обучувач
ангажирани од
Smartup, БРО / МОН
и УНИЦЕФ:
Славица Карбева
Стојковиќ

Сунчица М. Стојановиќ,
Сузана Поповска

Запознавање со можностите за работа што ги нуди
алатката Microsoft OneNote за организација на
наставниот процес и за организација на целокупната
работата во училиштето. Споделени добри практики,
лични искуства, совети и посочени придобивки со
коишто е поттикнат интерес за користење на алатката.

Обучувач
ангажиран од
Smartup, БРО / МОН
и УНИЦЕФ:
Игор Богданоски

Елена Ристова,
Зора Антевска,
Јана Бошковска,
Наташа Богатоноска,
Сузана Поповска,
Јагода Арсовска,
Сунчица М. Стојановиќ,
Весна Башеска,
Снежа Ѓорѓиева

Запознавање со можностите за работа што ги нуди
Microsoft Teams и усвојување на добри практики за
поуспешно реализирање на онлајн настава.
Дадени совети за полесно функционирање и
справување со проблеми при реализација на
настaвата преку апликацијата Microsoft Teams.

Обучувачи
ангажирани од
Здружение за дислексија
„Ајнштајн“

Ана Атанаскова
ВалентинаАлексовска
Елена Апостолова
Сунчица М. Стојановиќ
Драгица И. Стојаноска
ВалентинаТанчевска
ЈагодаАрсовска
ГорданаНасковска
МајаАрсовска

Запознавање со фазите и карактеристиките на
типичниот сензомоторен развој кај децата почнувајќи
од нивното раѓање, појавата и интеграцијата на
примитивните рефлекси. Рано препознавањена
предупредувачките сигнали за дисхармоничен развој
во областа на моториката и сензорната интеграција,
како и примена на практични методи и вежби за
стимулација на оптимален развој и интеграција на
рефлексите.

10.12.2020

19.12.2020

Учесници
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Постигнати цели и ефекти

Реализирана програмска
активност

ЕДУИНО Вебинар:
Формативно и сумативно
оценување со MicrosoftTeams

Интерна онлајн работилница:
„Активности кои го задржуваат
вниманието кај учениците”

Време на
реализација

22.12.2020

14.01.2021

Работни средби на
наставниците по активи

По потреба

Стручни активи на одделенска и
предметна настава
(активностите подетално се
заведени во извештај за
Стручен актив)

Континуирано

Организатор /
реализатор

Учесници

Постигнати цели и ефекти

Запознавање со ефективни начини и корисни веб алатки
за формативно оценување на учениците при учење на
Љубица Петковска,
далечина преку апликацијата Microsoft Teams. Стекнати
Сунчица М.
вештини за креирање кратки влезни и излезни квизови
Стојановиќ, Јана
за формативно оценување со или без користење на
Бошковска,
секции и логичко разгранување во Forms. Правилно
Сузана Поповска,
користење на навремениот повратниот одговор (устен,
Драгица И.
пишан или видео) за зголемување на ефективноста и
Стојаноска, Снежа
ефикасноста на онлајн наставата. Запознавање со
Ѓорѓиева
можностите кои ги нуди Microsoft Teams за сумативни и
завршни оценување.

Обучувач
ангажирани од
Smartup, БРО / МОН
и УНИЦЕФ:
Игор Богданоски

Одделенски наставник
Елена Апостолова

Елена Ристова,
Зора Антевска,
Јана Бошковска,
Биљана Ристеска,
Снежа Ѓорѓиева

Стекнати знаења и вештини за изработка на интересни
онлајн квизови и други активности со цел да им се
задржи вниманието на учениците и да се разбие
монотонијата на часот. Споделени искуства и сознанија
меѓу наставниците за надминување на одредени
предизвици во наставата на далечина и создавање на
стимулативни услови за учење на учениците.

Наставници
по активи

Одделенски
наставници,
предметни
наставници

Преземени активности за подобрување на наставната
пракса, размена на искуства, успешна реализација на
наставната програма, унапредена соработката помеѓу
наставниците.

Наставен
кадар

Споделени стекнати знаења за унапредување на
наставно - воспитната работа.

Директор,
стручна служба,
наставници
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Реализирана програмска
активност

Време на
реализација

Организатор /
реализатор

Учесници

Постигнати цели и ефекти

Водење евиденција и
документација за
професионалниот развој
на наставниот кадар

Континуирано

Директор,
педагог,
психолог

/

Увид во професионалниот развој
на наставниот кадар.

22.01.2021

Педагог
Валентина Алексовска

/

Увид во реализираните активности од програмата за
професионален развој на наставниот кадар во текот
на првото полугодие од учебната 2020 / 21 година.

Изработка на полугодишен
извештај за реализација на
програмата за професионален
развој на наставниот кадар
(во соработка со наставниците и
стручните соработници)

Членови на тимот: Ѓурѓица Баталакова (директор), Валентина Алексовска (педагог),
Розалинка Симоновска (психолог), Јагода Арсовска, Наташа Богатиноска.
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СТРУЧЕН АКТИВ НА ОДДЕЛЕНСКИТЕ НАСТАВНИЦИ
Цели и задачи:
 Подобрување на квалитетот на наставата преку внесување на современи методи,форми и нагледни средства во наставниот процес;
 Зголемување на мотивацијата и одговорноста на наставниците за сопствено напредување;
 Составување и примена на протоколите за работа во услови на Ковид пандемија;
 Осовременување на воспитно-образовниот процес преку реализирање на Наставните планови и програми;
 Меѓусебно помагање во изработувањето на годишните програми преку пренесување на искуства од примена на стратегии и техники во претходното одделение.
 Подобрување на успехот и дисциплината;
 Меѓусебно помагање и координирање на активностите на наставниците;
 Споделување на искуства и дидактички стратегии во функција на образовниот процес;
 Користење на ИКТ во наставата.
Реализирана програмска активност

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и ефекти

Изработка на програма за работа на
стручниот актив во учебната 2020/21 г.

Август, 2020

Соња Трпеска /
Наташа Богатиноска

Одделенски
наставници

Изработена Годишна програма за стручен актив.

Соња Трпеска /
Наташа Богатиноска

Одделенски
наставници

Разгледување на програмата за работа
на стручниот актив за учебната
Септември, 2020
2020 / 2021 година
Протокол за организирање на одмори
помеѓу часовите
Изјава наменета за родители чии деца
ке следат online настава

Водење педагошка документација
Изработка на план за ученичко
организирање и учество
Насоки за водење на Професионално
досие на наставникот / стручен
соработник

16.09.2020

06.10.2020

14.12.2020

Одделенски наставник
Маријана А. Маневска,
педагог Валентина
Алексовска

Педагог Валентина
Алексовска

Педагог Валентина
Алексовска

Одделенски
наставници

Запознавање на одделоенските наставници со
активностите кои ќе се реализираат во текот на учебната
2020 / 2021 година.
Оддделенските наставници се запознаа со протоколот
за организирање на одмори помеѓу часовите и истиот ќе
го применат со почеток на учебната 2020 / 21 година.
Пополнети изјави од родители чии деца ќе следат online
настава.

Одделенски
наставници

Правилно и уредно водење на педагошката
документација.

Одделенски
наставници

Изработен план за ученичко организирање и учество
според новиот правилник за ученичко организирање на
учениците во паралелката .
Водење на професионалните досиеја на наставниците
во новиот образец според новиот правилник излезен во
Службен весник на 01.05.2020.

Координатор: Соња Трпеска
Заменик: Наташа Богатиноска
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СТРУЧЕН АКТИВ НА ПРЕДМЕТНИТЕ НАСТАВНИЦИ
Цели и задачи:
Осовременување и унапредување на воспитно образовната работа на наставниците. Стручно, методичко, дидактичко и педагошко усовршување на
наставникот преку органзирање на состаноци, предавања, презентации и следење на современа стручна литература .
Реализирана програмска активност

Време на
реализација

Изработка на програма за работа

Август, 2020

Организација на наставата од
далечина, кодекси на однесување,
распоред на часови, распоред на
звонење,
средства за работа

Реализатор

Целна група

Предметен наставник
Наставници од
Јагода Арсовска
предметна настава

Постигнати цели и ефекти

Изработена Годишна програма со приоритетни
активности.

14.09.2020

Директор,
педагошко-психолошка
Наставници од Навремена подготовка и организација на наставата од
служба , предметен
предметна настава
далечинаи успешна реализација.
наставник
Јагода Арсовска

Управување на online настава
во MS Teams

01.12.2020

Училишни обучувачи за
online настава

Работа со ученици со посебни
образовни потреби

11 – 12.2020

Дефектолог
Ана Атанаскова

Соочување со проблеми при
работа во Microsoft Teams и упатства
за нивно надминување

14 – 12.2020

Добри практики и алатки за
користење во наставата
на далечина

14.01.2021

Наставници од
Изработка на тестови во Forms, креирање на тим од
предметна и
типот„class" пристап од страна на учениците до
одделенска настава
задачите на Teams .
Наставници од
предметна настава

Диференцирање на целите за учениците со ПОП,
подготовки на материјали за работа и евиденција.

Намалени и надминати дел од проблемите кои се
Предметен наставник
Наставници од
јавуваат при реализација на наставата преку Microsoft
Ирена Младеновска предметна настава
Teams.

Одделенски наставник
Елена Апостолова

Наставници од
предметна и
одделенска
настава

Споделување на добри практики и искуства од
реализација на наставата од далечина и примена на
соодветни алатки за олеснување на работата на
наставниците.

Координатор: Јагода Арсовска
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СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИТЕ
Цели и задачи

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

Реализирана програмска активност

Конструирање на Советот на родители за
учебната 2020/21 година; Презентација на
годишниот извештај на училиштето за 2019/20
година; Презентација на годишната програма
на училиштето за 2020/21 година; Презентација
на програми за екскурзии за 2020/21 година
(во случај да се среди ситуацијата со вирусот
Ковид 19); Информации за исхраната (ужинка)
за учениците од I до III одд. кои следат настава
со физичко присуство; Одлука за набавување,
дистрибуирање и начин на плаќање на детски
списанија наменет за учениците од I до IX
одделение; Тековни информации.

Време на
реализација

15.10.2020

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

На првиот состанок се конструираше Советот
на родители за учебната 2020/21 година;
Присутните беа информирани за годишниот
извештај од изминатата учебна 2019/20 год.;
Беше презентиран годишниот извештај на
училиштето за престојната учебна 2020/21
год.; Презентирана беше програмата за
екскурзии за 2020/21 год. (во случај да се
среди ситуацијата со вирусот Ковид 19); Беше
Претставниците
Претседател на
дадена информација за исхраната (ужинка) на
на советот на
Совет на родители,
учениците од I до III одд. кои следат настава
родители,
директор
со физичко присуство; Се разговараше за
наставници
неможноста за дистрибуирање на списанијата
во училиштето поради ситуацијата со вирусот
Ковид 19; Беа дадени потребни информации
за почетокот на учебната 2020/21 година и
начинот на одвивање на настава со физичко
присуство (од I до III одд.) и наставата на
далечина (од IV до IX одд.) (состанокот беше
одржан со физичко присуство во спортската
сала).
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Реализирана програмска активност

Анализа на успехот и поведението во
првото тримесечие во учебната 2020/21
година; Новогодишен хепенинг- предлози
за начин на реализација и намена на
средствата, мото; Извештај за
спроведената постапка за избор на
добавувач за храна за учебната 2020/21
год.; Информација за тековни проекти
кои се реализираат во училиштето
(собирање на стари пластични шишиња);
Тековни прашања; Почеток на зимскиот
распуст на учениците од 31.12.2020
година.

Време на
реализација

03.12.2020

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Прочитан беше извештајот за успех во
првото тримесечие од оваа учебна
година; Беше побарано од родителите
да предложат начини на организирањето
на Новогодишниот хепенинг (online за
учениците од IV до IX одд., а со физичко
присуство за учениците од I до III одд. да
се организира само со наставниците и
учениците во своите одделенија) и дека
собраните средства ќе се наменат за
Директор, претседател
социјално загрозените ученици од
на Советот на
Претставниците на
нашето училиште и нивните семејства);
родители,
Советот на родители,
Беше кажано за начинот на спроведената
педагог Валентина
наставници
постапка за избор на добавувач за храна
Алексовска
за оваа учебна година; Родителите беа
запознаени со тековните проекти кои се
реализираат во училиштето, како и за
проектот за собирање на стари
пластични шишиња; Се даде
информација за почетокот на зимскиот
распуст на учениците кој започнува од
31.12.2020 година до 20.01.2021 година.
(состанокот беше одржан online преку
Microsoft Тeams).

Kooрдинатор: Татјана А.Рафајловска
Заменик: Маја Пачемска
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ОДРЖАНИ РОДИТЕЛСКИ И ДРУГИ СРЕДБИ СО РОДИТЕЛИТЕ
ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Реализирана програмска активност
Прва општа родителска средба
од I до V одделение
(родителските средби одржуваат
он-лајн преку разни алатки на
електронска комуникација или со
физичко присуство согласно
донесените протоколи)
Прва општа родителска средби
од VI до IX одделение
(родителските средби одржуваат
он-лајн преку разни алатки на
електронска комуникација или со
физичко присуство согласно
донесените протоколи)

Индивидуални средби
на родителите со
одделенските
наставници од
I до III одделение
Електронска комуниукација на
одделенските раковидители и
раководителите на паралелките
со родителите / старателите на
учениците (заради превенција од
ширење на вирусот Ковид 19)

Запознавање на родителите со успехот и поведението на учениците и активности за
работа предвидени од училиштето во одредени периоди
Време на
реализација

Реализатор

05 – 09.10.2020

Одделенски
раководители
од I до V
одделение

05 – 13.10.2020

Целна група

Постигнати цели и ефекти

Родители на ученици
од I – V одд.

Запознаени родители со наставниот план и програма
за работа, начинот на реализација на наставата и со
сите планирани активности што ќе се реализраат во
текот на учебната 2020 / 21 година. Запознаени
родители со куќниот ред и кодексите за однесување
за ученици и родители.

Запознаени родители со наставниот план и програма
за работа и со сите активности кои се планирани од
Одделенски
училиштето што ќе се реализраат во текот на учебната
Родители на ученици
раководители од
година. Запознавање на родителите со кодексите за
од VI – IX одд..
VI до IX одделение
однесување и сите тековни активности кои се
планирани од училиштето во текот на првото
тримесечие и првото полугодие.

Во текот на
Одделенски
првото полугодие
наставници и
според даден
предметни
Родители на ученици
распоред за
наставници кои
од I – V одд.
приемни денови предаваат од 1 до 3
на наставниците
одд.
Во текот на
првото полугодие
по договорен
термин

Одделенски
наставници и
предметни
наставници кои
предаваат од
4 до 9 одд.

Родители на ученици
од IV – IX одд.
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Запознаени родители со постигнатиот успех
и поведението на учениците, преземени мерки за
подобрување.

Запознаени родители со тековни информации,
информации за постигнатиот успех
и поведението на учениците, преземени мерки за
подобрување.

Реализирана програмска активност
Втора општа родителска средба
од I до V одделение
(родителските средби одржуваат
видео-конференциска врска преку
апликацијата Microsoft Teams )
Втора општа родителска средба
од VI до IX одделение
(родителските средби одржуваат
видео-конференциска врска преку
апликацијата Microsoft Teams )

Изработка на Полугодишен
извештај за соработка со родители
во учебната 2020/21 година

Време на
реализација

25 – 30.11.2020

25 – 26.11.2020

14.01.2021

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и ефекти

Запознаени родители со реализацијата на наставата и
Одделенски
постигнатиот успех и поведение на учениците во
Родители на ученици
раководители
текот на првото тримесечие од учебната 2020/21
од I – V одд.
од I до V одделение
година. Извршено електронско препраќање
евидентни листови за успехот на учениците.
Одделенски
раководители од
VI до IX одделение

Запознаени родители со реализацијата на наставата и
постигнатиот успех и поведение на учениците во
Родители на ученици
текот на првото тримесечие од учебната 2020/21
од VI – IX одд..
година. Извршено електронско препраќање
евидентни листови за успехот на учениците.

Психолог,
педагог

Училиште

Изработен Полугодишен извештај за реализираните
активности во текот на учебната 2020/21 година како
дел од Програмата на планирани родителски средби
во Годишната програма на училиштето за учебната
2020/21 година.

Координатори: Розалинка Симововска, Валентина Алексовска
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Цели: Зајакнување на врската родител – наставник – ученик; Унапредување на воспитната компонента во воспитно – образовниот процес во
училиштето. Развивање позитивни особини во личноста кај ученикот. Зајакнување на соработката со родителите.

Реализирана програмска активност
Новогодишен продажен базар хепенинг под мото
“Нова година се слави, дечињата да
бидат весели и здрави!“
Подготовка и изведба на онлајн
претстави по повод новогодишниот
хепенинг

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и ефекти

21 – 30.12.2020

Одделенски
раководители од
одделенска настава,
ученици

Ученици,
родители

Изработени новогодишни украси наменети за продажба
на новогодишен хепенинг, собрани средства кои ќе бидат
наменети за хуманитарни цели.

21 – 30.12.2020

Одделенски
раководители од
одделенска настава,
ученици, родители

Ученици,
родители

Успешно реализирани претстави, собрани средства кои
ќе бидат наменети за хуманитарни цели.

Креативни онлајн работилници
за изработка на новогодишни
честитки и украси

Одделенски
раководители од
21 – 30.12.2020
одделенска и предметна
настава, ученици

Ученици,
родители

Собрани средства кои ќе бидат наменети за хуманитарни
цели.

Реализација на онлајн забавни
активности, игри, квизотеки по
повод новогодишниот хепенинг

Одделенски
раководители од
21 – 30.12.2020
одделенска и предметна
настава, ученици

Ученици,
родители

Собрани средства кои ќе бидат наменети за хуманитарни
цели.

Ученици

Новогодишни подароци за сите, весело и празнично
расположение.

Организирање на забавни
активности - новогодишна забава
и лотарија

30.12.2020

Одделенски
раководители од
одделенска настава,
ученици, родители

Координатори: Сузана Поповска, Валентина Алексовска
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КОМУНИКАЦИЈА СО ЈАВНОСТА И ПРОМОЦИЈА НА УЧИЛИШТЕТО
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Промовирање и маркетинг на училиштето како и на целокупните училишни активности.
Рекламирање, промовирање, изработување на промотивен материјал за најзначајните училишни
активности.

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Ден на Општинатаположување цвеќе и доделување награди

20.09.2020

Директор,
стручни соработници,
наставници

Училиште, ученици
и пошироката јавност

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

Одбележување на раѓањето на
Мирче Ацев

23.09.2020

ООУ ,,Мирче Ацев“

Училиште, ученици
и пошироката јавност

Одбележување на патронен празник

Прием на првачиња

01.10.2020

ООУ ,,Мирче Ацев“

Училиште, ученици
и пошироката јавност

Афирмација на училиштето преку
WEB страна на Општината.

Промовирање на училиштето преку учество и
освоени награди на учениците на повеќе
ликовни и литературни конкурси на
градско,републичко и меѓународно
натпреварување како и различни
манифестации

Септемвридекември, 2020

Ема Цветкова ,Сара
Цветкова,Горазд
Ѓоревски ,Горазд
Трајковски,Благоја
Марков,Ања Васева

Училиште, ученици
и пошироката јавност

Афирмирање на училиштето.

Промовирање на училиштето преку држење
на online часови на одделенски и предметни
наставници преку Едуино -

Септември декември, 2020

предметни и
одделенски
наставници

Училиште, ученици
и пошироката јавност

Афирмирање на училиштето.

Промовирање на училиштето преку ТВ
станици, радиостаници, весници

Во текот на
првото полугодие

ООУ „Мирче Ацев“

Училиште

Афирмирање на учолиштето.

Реализирана програмска активност
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Реализирана програмска активност

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Помовирање на училиштето преку веб
страната на општината-Новогодишен
хепенинг

21 – 25.12 .2020

одговорно лицеОпштината

Училиште, ученици
и пошироката јавност

Афирмација на училиштето WEB страна на
општината.

Одбележување на смртта на Мирче Ацев

04.01.2021

ООУ „Мирче Ацев“

Училиште, ученици
и пошироката јавност

Одбележан денот на Мирче Ацев.

Координатори: Ана Робева, Соња Трпеска
Членови: Дејан Гацевски, Јасна Матевска, Маја В. Ставров

115

Информирањето на родителите и јавноста за случувањата во училиштето
и постигнувањата на учениците се остварува преку повеќе форми и тоа:
Информации истакнати на огласните табли во училиштето;
Информации дадени за време на родителски средби;
Информации дадени за време на приемни денови:
Информации дадени од претставниците во Советот на
родители и претставниците на Училишниот одбор;
Информации објавени во училишниот весник „Бумеранг“;

Информации наведени во евидентниот лист за постигањата
на ученикот;
Информации објавени во општинскиот весник;
Информации објавени на веб страната на училиштето:
www.oumirceacev.edu.mk
Информации објавени на facebook страна на училиштето;
Информации од проекти и настани (прием на првачиња,
Ерaзмус +, хуманитарни акции и др.)

Информации наведени во брошурата за училиштето.
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УЧЕНИЧКО НОВИНАРСТВО
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Реализирана програмска
активност

Издавање на училишен
информатор
„Бумеранг“ број 66

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

Време на
реализација

Јануари, 2021

Реализатори

Тим за ученичко новинарска секција

Целна група

Постигнати цели и
остварени ефекти

Наставници,
ученици од одделенска
настава,
други вработени во
училиштето и
пошироката јавност

Презентирање на информации за
тековните месеци - октомври, ноември,
декември (прв училишен ден, дочек на
првачиња, детски творби, одбележување
на празникот 8 - ми септември, Денот на
општината , хуманитарни активности)

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

Реализирани активности
Соработка со Секторот за
образование при Општина
Ѓорче Петров

Соработка со Општина Ѓорче
Петров, установи и претпријатија

Време на
реализација

Реализатор

Директор,
стручни соработници,
Септември наставници,
декември, 2020
стручен тим од
локалната самоуправа
Градоначалник,
вработени во локалната
самоуправа, вработени
Септември во установи и
декември, 2020 претпријатија, директор,
Училишен одбор,
административна
служба

Соработка со општинските основни
Октомври училишта и со други воспитно декември, 2020
образовни установи и институции

Директор,
стручни соработници,
наставници
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Целна група

Постигнати цели и ефекти

Училиште,
наставен кадар

Унапредена воспитно - образовна дејност на
училиштето, дадени информации за реализација
на активностите во училиштето, навремено
пратени потребни податоци и пополнети
прегледи, добиена стручна помош и соработка.

Училиште

Перманентна соработка со локалната самоуправа,
установи и претпријатија, подобрени услови за
работа на училиштето и обезбедена финансиска и
друга помош.

Наставен кадар

Разменети знаења и искуства, унапредување на
воспитно - образовната дејност, подигнато
културно - образовно ниво и меѓусебна соработка.

Реализирани активности
Учество на училиштето во
активности при реализација на
програмата за одбележување на
20 Септември - Ден на општината
(положување свежо цвеќе на
споменикот, свечена седница,
доделени награди за најдобри
ученици од општинските основни
училишта)
Активности по повод
одбележување на 105 години од
раѓањето на нашиот патрон
Мирче Ацев
(положување свежо цвеќе пред
бистата на народниот херој и
литературно читање)

Учество на онлајн настан
„Европски ден на спортот во
училиштата“ - финансиран од
Европска Унија

Поделба на подароци за среќен
почеток на школувањето на
првачињата во организација на
Општина Ѓорче Петров

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и ефекти

20.09.2020

Претставници од
локалната самоуправа, Изразено почитување кон ликот и делото на
Градоначалник,
директори,
македонскиот револуционер Ѓорче Петров,
претставници од локалната
наставен кадар,
унапредена соработка со Општината,
самоуправа,
ученици од
анимирани ученици и афирмирано
наставен кадар,
општинските основни
училииште, развиени патриотски чувства,
ученици
училишта,
негување на културните и традиционални
родители / старатели, вредност, меѓусебно дружење и соработка.
граѓани на општината

23.09.2020

Директор,
стручни соработници,
предметен наставник
Павлина Огненовска,
наставници,
ученици од VII одд.
членови на литератирната
секција, поддржувачи на
делото на борците од НОБ

Училиште

Негување на историските вредности,
покажана почит кон народниот херој Мирче
Ацев, развиени патриотски чувства,
прочитани литературни творби на тема
„Животот и делото на народниот херој нашиот патрон“.

25.09.2020

Претставници од
Федерација на спортски
педагози на Македонија,
одделенски наставник
Елена Апостолова,
ученици од V а одд.

Ученици од
основни училишта

Развиен спортски и натпреварувачки дух кај
учениците, промоција на училишниот спорт.

01.10.2020

Претставници од локалната
самоуправа, директор,
одделенски раководители,
ученици од 1а, б, в, г
одделение

Ученици
од 1 одд.

Доделени пригодни подароци за
организирано чување на ужинката,
развивање на хигиенски навики и заштита од
заразни заболувања, развивање чувство за
припадност и создадено ведро
расположение.
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Реализирани активности
Примопредавање на движни ствари –
информатичка опрема 68 таблети
(Донација од Општина Ѓорче Петров) и
поделба на таблетите за користење од
страна на социјално ранливи ученици кои
немаат материјално-технички можности
да ја следат онлајн наставата
Учество на литературен и ликовен
конкурс на тема „Штедам за моите
желби, штедам за мојата иднина“ по
повод одбележувањето на 31 октомври Светскиот ден на штедењето во
организација Народната банка на
Република Северна Македонија,
Министерството за финансии
Учество на литертурен и ликовен конкурс
на тема „Осигурувањето како заштита на
мојата иднина“ по повод
одбележувањето на 1 ноември Светскиот ден на осигурувањето во
организација на Агенција за супервизија
на осигурувањето

Учество на Републичка ликовна изложба
на тема „Борба против насилството и
дискриминацијата меѓу децата во
спортот“ во рамки на проектот„Фер шанса
за младите во спортот“ - финансиран од
ЕУ во рамки на програмата Еразмус +

Време на
реализација

Реализатор

21.10.2020,
октомври /
ноември, 2020

Градоначалник,
вработени во локалната
самоуправа,
директор,
секретар,
педагог,
родители / старатели

06.11.2020

Претставници од Народна
банка на РМ, Министерството
за финансии,
предметен наставник
Павлина Огненовска,
ученик
Сара Цветкова VII б одд.

06.11.2020

Претставници од Агенција за
супервизија на
осигурувањето,
одделенски наставник
Елена Ристова,
ученик
Ема Цветкова IV г одд.

16.11.2020

Претставници од Федерација
на училишен спорт на
Македонија и Детски ликовен
центар - Скопје,
предметен наставник
Влатко Костовски,
ученик
Сара Цветкова VII б одд.
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Целна група

Постигнати цели и ефекти

Поделени таблети на родители / старатели на
ученици кои потекнуваат од социјално
Ученици од
ранливи семејства, дадени насоки за
основните училишта правилно ракување и чување на таблетите,
обезбедена информатичка опрема за
непречено следење на онлајн наставата.

Ученици од
основни училишта

Поттикната креативност, имагинација и
критичко размислување кај учениците при
создавањето творби на темите за
штедење, освоени награди и афирмирани
ученици.

Ученици од
основни училишта

Поттикната креативност, имагинација и
критичко размислување кај учениците при
создавањето творби на темите за
осигурување, освоени награди и афирмирани
ученици.

Ученици од
основни училишта

Развиени творечки и креативни способности
кај учениците за ликовно изразување,
поттикнат интерес за ликовно творење,
развиена свест за фер учество во спортот,
освоена награда, анимиран ученик и
афирмирано училиште.

Реализирани активности

Учество на конкурс за литературни
творби на тема „Јазикот на душата“ во
организација на Фондација
Меморијален центар Никола Кљусев

Учество на Меѓународен литературен
конкурс на тема „Пријателсвото е
светлина што сјае во твоето срце и кога
е темно надвор“ распишан по повод
празникот Св. Климент Охридски од ЈУ
Градска библиотека „Браќа
Миладиновци“ – Скопје

Учество на 10 - та литературно поетска
манифестација „Вапцарови бранувања
2020 година“ во организација на
Национална установа Центар за култура
Никола Јонков Вапцаров - Делчево, со
поддршка на Министерството за култура

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и ефекти

17.11.2020

Одговорни лица од
фондацијата,
Наставници
Павлина Огненовска,
Валентина Танчевска,
ученици
Сара Цветкова VII б одд.
Горазд Трајковски III а одд.

Ученици од
основни училишта
во Република
Северна
Македонија

Поттикнат интерес за литературно творење
кај учениците и афирмирани ученици во
објавена книга „Јазикот на душата“.

07.12.2020

Претставници од Градската
библиотека „Браќа
Миладиновци“ – Скопје,
централна библиотека
„Другарче“,
наставници:
Валентина Танчевска,
Елена Ристова,
Снежа Ѓорѓиева,
Павлина Огненовска,
ученици:
Горазд Трајковски III а,
Благоја Марков IV г,
Ема Цветкова IV г,
Ања Васева V в,
Сара Цветкова VII б

Ученици од
основни училишта

Поттикнат интерес кај учениците за
литературно творење, освоени награди и
анимирани ученици и афирмирано
училиште.

14.12.2020

Претставници од
Националната установа
Центар за култура Никола
Јонков Вапцаров - Делчево,
одделенски наставник
Валентина Танчевска,
ученик
Горазд Трајковски III а одд.

Ученици од
основни училишта

Развиени творечки и креативни способности
кај учениците за литературно изразување,
поттикнат интерес за литературно творење,
освоена награда, анимиран ученик и
афирмирано училиште.
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Реализирани активности

Време на
реализација

Соработка со Поликлиника Ѓорче Петров
(активностите се заведени во извештајот
за Грижа за здравјето на учениците:
Октомври едукативни работилници, систематски
декември, 2020
прегледи, вакцинации, стоматолошки
прегледи и залевање заби)

Учество во еколошката акција
организирана од ПАКОМАК за собирање
на пластични ПЕТ шишиња

Соработка со Полициска станица Ѓорче
Петров

Донација на хуманитарни новогодишни
пакети „Децата им помагаат на децата“ новогодишен проект во организација на
„АДРА ГЕРМАНИЈА“

Октомври декември, 2020

Реализатор

Здравствени работници од
Поликлиника Ѓорче Петров,
педагог, психолог,
раководители на паралелки,
ученици,
родители

Директор,
раководители на паралалки,
хаусмајстор,
ученици од I до IX одд.

Претставници од полициската
станица Ѓорче Петров,
Октомври директор,
декември, 2020
стручни соработници,
наставници

10.12.2020

Претставници од НВО Арда,
директор,
одговорен наставник
Зора Антевска,
одделенски раководители,
ученици од I а, б, в, г одд.
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Целна група

Постигнати цели и ефекти

Ученици од
I до IX одд.

Едуцирани ученици за правилно одржувње
на забите и превенција од болести на забите,
увид во здравствената состојба на учениците,
следење на развојот на учениците и
превенција од заразни заболувања.

Училиште,
ученици

Развиена еколошка свест за грижа и заштита
на животната средина, поттикнат
натпреварувачки дух помеѓу учениците,
примени донации на течен сапун за
потребите на училиштето и афирмација на
училиштето.

Ученици,
училиште

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

Ученици
од I одд.

Доделени хуманитарни новогодишни пакети
со играчки, училишен прибор, прибор за
лична хигиена и слатки, весело
одбележување на престојните Новогодишни
и Божиќни празници и ведро расположение.

Реализирани активности

Одбележување на 78 години од смртта
на Мирче Ацев со положување на свежо
цвеќе пред бистата на народниот херој

Изработка на полугодишен извештај
за соработка на училиштето со
локалната средина

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и ефекти

04.01.2021

Директор,
стручни соработници,
наставници,
поддржувачи на делото
на борците од НОБ

Училиште

Развиени патриотски чувства, изразена почит
кон делото на народниот херој Мирче Ацев.

Училиште

Презентација и документирање на
реализираните активности од подрачјето
Соработка на училиштето со локална средина
во текот на првото полугодие од учебната
2020 / 21 година.

15.01.2021

Педагог
Валентина Алексовска

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

124

ПОСЕТА НА КИНО И ТЕАТАР
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

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

Реализирани активности
Едукативни работилници
на проектот
„Преку драма до здрави
животни навики“
во рамки на Програма за спорт
и млади во град Скопје за 2020 година
(Работилниците се реализирани со
примена на протоколите за заштита од
вирусот Ковид 19)

Време на
реализација

Реализатор

22.10.2020

д-р Нелко Нелковски
(режисер, драмски педагог,
претседател на Театарска
младина на Македонија и
уметнички раководител на
театар ,,Боеми“),
стручни соработници,
одделенски раководители,
ученици од III а, б, в одд.

Целна група

Постигнати цели и ефекти

Едуцирани ученици за театарот, начинот на
кој е организиран, како се создава улога,
процесот на работа и фазите за создавање на
Ученици од III одд.
една театарска претстава. Примена на
драмата за создавање на здрави животни
навики кај младите луѓе и изведени
индивидуални вежби без физички контакти.

Забелешка: Заради состојбата со пандемијата од вирусот Ковид 19, донесените протоколи за работа, насоките од МОН и здравствените препораки,
планираните посети на културните установи (кино, театар) во првото полугодие не се реализирани.

Координатори: Катица Делевска, Павлина Огненовска
Членови: Јасна Матевска, Веселинка Јаневска, Билјана Матеска, Ана Робева
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РАБОТА НА СТРУЧНИТЕ ОРГАНИ
ОДДЕЛЕНСКИ СОВЕТ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

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.

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Изготвување на распоред на часови –
дополнителна, додатна и слободни
ученички активности и приемни денови
на наставниците

Август, 2020

Одговорен наставник
Маријана А. Маневска

Предметни и
одделенски
наставници

Успешна реализација на
воннаставните активности и
навремено информирање и
соработка со родителите.

Список на членови во Совет на родители
од I – IX одделение

Септември, 2020

Одговорен наставник
Маријана А. Маневска

Предметни и
одделенски
наставници

Успешна соработка со родителите,
вклучување на родителите во
активностите на училиштето.

19.11.2020

Директор,
одделенски наставници,
педагог,
психолог,
специјален едукатор и
рехабилитатор

Одделенски
наставници

Согледување на успехот и
поведението на учениците од I – V
одделение во првото тримесечие
од учебната 2020/2021 година.

20.11.2020

Директор,
одделенски наставници,
педагог,
психолог,
специјален едукатор и
рехабилитатор

Предметни
наставници

Согледување на успехот и
поведението на учениците од VI – IX
одделение во првото тримесечие
од учебната 2020/2021 година.

Реализирана програмска активност

Разгледување на успехот, поведението и
редовноста на учениците во првото
тримесечие од учебната 2020/2021 година
за одделенска настава

Разгледување на успехот,поведението и
редовноста на учениците во првото
тримесечие од учебната 2020/2021 година
за предметна настава
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Реализирана програмска активност
Разгледување на успехот,поведението и
редовноста на ученицитево првото
полугодие од учебната 2020/2021 година
за одделенска настава

Разгледување на успехот,поведението и
редовноста на учениците во првото
полугодие од учебната 2020/2021 година
за предметна настава

Време на
реализација

Реализатор

13.01.2021

Директор,
одделенски наставници,
педагог,
психолог,
специјален едукатор и
рехабилитатор

13.01.2021

Директор,
предметни наставници,
педагог,
психолог,
специјален едукатор и
рехабилитатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Одделенски
наставници

Согледување на успехот и
поведението на учениците од I – V
одделение во првото полугодие
од учебната 2020/2021 година.

Предметни
наставници

Согледување на успехот и
поведението на учениците од VI – IX
одделение во првото полугодие од
учебната 2020/2021 година.

Координатор: Маријана А. Маневска
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НАСТАВНИЧКИ СОВЕТ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Реализирана програмска
активност
Наставнички совет
бр. 1

Наставнички совет
бр. 2

Наставнички совет
бр. 3

Следење, унапредување на работата на наставниот кадар, Утврдување на постигањата, редовноста и успехот на
учениците, актуелните работи во училиштето.

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

10.09.2020

Директор,
стручни
соработници,
наставници

Наставен
кадар

Извештај од одделенскиот раковoдител Билјана Матеска за одржаниот
Одделенски испит во месец август, 2020 година за ученикот Леонардо
Шашивари од V а одделение.

Наставен
кадар

Запознавање со активностите кои се планирани во Агендата за месец
септември, 2020 година. Запознавање на наставниците и стручните
соработници поврзани со напатствијата од одржаниот состанок на
директорите од општинските основни училишта. Запознавање со
протоколот за работа на наставниците кои ќе го применуваат моделот од
МОН на физичко присуство на учениците од I до III одделение.
Одредување на комисија за изработка на протокол и распоред за работа на
онлајн настава од IV до IX одделение во состав на одделенски наставници,
предметни настаници и стручните соработници. Мислење од менторот
Маријана А. Маневска за работата на наставникот приправник Марија
Пацаноска. Мислење од Наставнички совет за работата на Марија
Пацаноска.

Наставен
кадар

Известување за подготвеност на училиштето и останатите простории
во училиштето поврзано со почетокот на новата учебна година на
01.10.2020 година. Средување на огласното катче за одделенска и
предметна настава пред влезот на училиштето и доставување материјали
до одговорните наставницина ниво на Актив на одделенска настава Маријана Маневска и за предметна настава - Јагода Арсовска. Договор и
компромис за работа на onine настава од IV до IX одделение, работно
време, опременост со компјутерска технологија и др. Мислење од
менторот Јасна Матевска за завршување на приправничкиот стаж на
библиотекарот приправник Силвија Стојкоска. Тековни информации.

14.09.2020

28.09.2020

Директор,
стручни
соработници,
наставници

Директор,
стручни
соработници,
наставници
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Реализирана програмска
активност

Наставнички совет
бр. 4

Наставнички совет
бр. 5

Наставнички совет
бр. 6

Наставнички совет
бр. 7

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

13.10.2020

Директор,
стручни
соработници,
наставници

Наставен
кадар

Реализација на наставата со физичко присуство со учениците од I – III одд.
Реализација на наставата на далечина со учениците од IV–IX одд.
и надминување на потешкотиите. Информации од реализираните
родителски средби во почетокот на учебната 2020/21 година. Информација
за вклучување на училиштето во нови проекти од Програмата Еразмус+
(Гордана Насковска).
Тековни информации:
-планиран состанок на Совет на родители на 15.10.2020 (четврток)
што ќе се одржи во фискултурната сала согласно донесените
протоколи, на којшто треба онлајн да се вклучат раководителите на „а“
паралелки;
- реализација на oбновување на училишната ограда преку Проектот
на УСАИД за Меѓуетничка интеграција на младите во образоването:
УСАИД/МЦГО и Општина Ѓорче Петров.
- Дадени насоки за редовно електронско водење на Педагошка евиденција
за реализација на дополнителна настава, додатна настава и воннаставни
активности во соодветни образци.

28.10.2020

Директор,
стручни
соработници,
наставници

Наставен
кадар

Извештај од комисијата за постигнатиот успех од полагање испити за
побрзо напредување на ученичката
Николина Ковачевиќ од IVб
одделение, одделенски раководител Зора Антевска.

20.11.2020

Директор,
стручни
соработници,
наставници

Наставен
кадар

Информации за реализација на наставниот план и програма за работа за
учениците од I до IX одделение за првото тримесечие во учебната 2020/21
година, настава со физичко присуство и онлајн настава. Утврдување на
успехот и поведението на учениците од I до IX одделение за првото
тримесечие во учебната 2020/21 година, настава со физичко присустви и
онлајн настава. Мислење од менторот Гордана Шопкоска за работата на
одделенскиот наставник – приправник Елена Ристова. Активности кои се
реализирани или се во тек.

01.12.2020

Директор,
стручни
соработници,
наставници

Наставен
кадар

Формирање на комисија за реализација на попис во училиштето.
Назначување на ментор одделенски наставник Наташа Богатиновска за
одделенскиот наставник – приправник Марина Стојкоска. Тековни
активности.
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Реализирана програмска
активност

Наставнички совет
бр. 8

Наставнички совет
бр. 9

Време на
реализација

Реализатор

16.12.2020

Директор,
стручни
соработници,
наставници

31.12.2020

Директор,
стручни
соработници,
наставници

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Наставен
кадар

Известување од извршениот увид во нашето училиште од
Државниот просветен инспектор одговорен за нашето училиште.
Разгледување на извештај од извршената проверка на дневникот
напаралелките од I до IX одделение. Активности кои ќе се реализираат во
училиште или онлајн од дома по повод Новогодишниот хепенинг. Тековни
активности.

Наставен
кадар

Запознавање со Агендата на училишни активности за месец јануари 2021
година. Согледување од реализираните активности коишто се одржаа во
училиште или онлајн од дома по повод Новогодишниот Хепенинг.
Извештај од извршената проверка на дневниците на паралелките од VI до
IX одделение од страна на комисијата во соработка со педагогот на
училиштето. Тековни активности.

Координатор: Зора Антевска
Заменик: Валентина Танчевска
Членови: Јулијана Гугоска, Драгица И. Стојаноска
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РАБОТА НА СТРУЧНИТЕ СОРАБОТНИЦИ
ПЕДАГОГ
ЦЕЛИ 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 програмска активност

1

Време на
реализација
2

Соработници

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

3

4

5

Подрачје 1: РАБОТА СО УЧЕНИЦИ
Потподрачје: Поддршка на учениците во учењето
Препознавање и решавање тековни проблеми
со кои се соочуваат учениците во процесот на
учење со физичко присуство и на далечина
(советодавна работа со учениците)

Учество во изработка на индивидуален
образовен план за ученици со посебни
образовни потреби

Организирање и реализирање на активности за
поддршка на ученици од социјално – ранливи
категории

Континуирано

Наставници

Ученици

Дадена непосредна поддршка на учениците во
учењето, подобрен успех на учениците и
надминати потешкотии во учењето.

Септември /
октомври, 2020

Психолог,
специјален
едукатор и
рехабилитатор,
наставници,
родители

Ученици
со посебни
образовни
потреби

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

Октомври /
ноември, 2020

Директор,
психолог,
наставници

Ученици

Доделени таблети за непречено следење на
онлајн настава (донација од Општина Ѓорче
Петров) и дадени наскои за правилно
користење на таблетите.
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1

2

3

4

5

Потподрачје: Следење и поддршка на развојот на учениците
Следење на прилагодувањето на учениците
во прво одделение преку посета на часови
и разговори со наставници, родители и
ученици

Октомври декември, 2020

Наставници,
психолог,
дефектолог

Ученици од
I одд.

Увид во прилагодувањето и адаптацијата
првачиња во училишната средина.

Помош на учениците за справување со
кризни ситуации (болест, смрт, развод,
семејно насилство)

Континуирано

Психолог,
наставници

Ученици

Дадена стручна помош и поддршка на
учениците за надминување на состојбите.

Советодавна работа со ученици кои имаат
проблеми во однесувањето, емоционални
тешкотии, деликвенција, нередовност и сл.

Континуирано

Психолог,
наставници,
родители

Ученици

Надминување на социо - емоционални проблеми
кај учениците.

Прибирање информации за работата и
однесувањето на учениците преку
следење на наставата

Континуирано

Психолог,
наставници

Ученици

Увид во причините за неуспехот и несоодветното
однесување на учениците.

Интервенирање при несоодветно
однесување на учениците за време на
наставата на далечина (онлајн настава)

Континуирано

Психолог,
наставници

Ученици

Разрешени настанати проблемски ситуации,
применети соодветни стратегии за справување со
несоодветно однесување на учениците.

Давање поддршка во идентификацијата на
специфичните желби и интереси на
учениците за реализација на слободни
ученички активности и мотивација за
вклучување во воннаставни активности

Октомври, 2020 /
во текот на
првото полугодие

Психолог,
наставници

Ученици

Зголемена демократската партиципација на
учениците во активностите на училиштето.

Училиште,
ученици

Добро подготвени програми за работа, успешна
реализација и на воннаставните активности,
анимирање на учениците, развивање на
натпреварувачки дух, хуманост, солидарност
и меѓуетничка соработка.

Стручна помош при изготвување на програми
за воннаставни активности и учество во
организација и реализација на дел од
воннаставните активности

Континуирано

Директор,
психолог,
наставници
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Подрачје 2: РАБОТА СО НАСТАВНИЦИ
Потподрачје: Поддршка на наставниците за планирање и реализација на воспитно - образовниот процес и самоевалуацијата
Активности за известување и објаснување на
концепциските документи
Давање стручна помош и поддршка на
наставниците за планирање и успешна
реализација на воспитно - образовниот процес

Континуирано

Директор,
психолог,
наставници

Наставници

Стекнати знаења за нови закони, правилници,
упатства, концепциски документи и слично.
Споделени информации и дадени насоки за
примена на концепциски документи.

Континуирано

Директор,
психолог,
наставници

Наставници

Унапреден воспитно - образовен процес.

Организирање и реализирање индивидуални
консултации со наставниците за планирање на
наставата во услови на настава на далечина

Континуирано

Наставници

Наставници

Дадени насоки за операционализација на целите,
подготовка на час/активност, избор на форми,
методи, средства, организација на работата,
индивидуализација, диференцијација и друго.

Поддршка на наставниците при водење на
педагошка евиденција и документација

Континуирано

Наставници

Наставници

Правилно и уредно пополнета педагошка
евиденција и документација.

Давање насоки и стручна помош за
документирање на постигањата
на учениците

Континуирано

Наставници

Наставници

Правилно формативно следење и оценување
на учениците.

Поддршка на наставниците при планирањето
активности на часот за учениците со
потешкотии во совладување на наставните
содржини

Континуирано

Специјален
едукатор и
рехабилитатор,
наставници

Наставници,
ученици

Унапреден воспитно - образовен процес и успешна
работата со ученици со потешкотии.

Работа со наставници – приправници

Континуирано

Наставници приправници

Наставници

Успешно воведени наставници во наставно воспитниот процес.

Континуирано

Стручни
соработници

Стручен
соработник приправник

Изработена менторска програма, успешно воведен
стручен соработник педагог во работата.

Менторска работа со стручен соработник приправиник
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Помош на наставниците при изработка на
објективни тестови на знаења и давање насоки
при изработување инструменти за оценување
на постигањата на учениците

Унапредување на работата на
раководителот на паралелката
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Континуирано

3

Наставници

4

5

Наставници

Дадена поддршка на наставниците за фер и
објективно оценување, унапредено оценување
на постигањата на учениците.

Наставници

Дадена поддршка на раководителот на
паралелката за планирање на активностите (избор
на содржини и методи) во услови на настава со
физичко присуство и настава на далечина.
Упатување на раководителите на паралелки за
работа со ученичката заедница на паралелката во
услови на настава на далечина.

Наставници

Дадени насоки за самостојно стручно усовршување
на наставниците и извршено упатување на
наставниците да користат различни ресурси за
осовременување на наставниот процес.

Наставници

Дадена поддршка на наставниците при планирање
и реализација на наставниот процес, унапреден
воспитно-образовен процес, навремено и
објективно оценување на ученици, надминати
воспитно – образовни проблеми.

Континуирано

Раководители
на паралелки

Континуирано

Наставници,
библиотекар

Континуирано

Одделенски
наставници,
предметни
наставници

Континуирано

Одделенски
наставници,
предметни
наставници

Наставници

Споделени информации за тековни работи и
актуелни настани, дадени нсоки за унапредување
на наставниот процес со примена на иновативни
методи на работа.

Учество во тим за работа на проектите:
„Заедничка грижа за правилно насочување на
учениците“ и „Заедно посилни“ во рамки на
програмта Еразмус +

Континуирано

Директор,
специјален
едукатор и
рехабилитатор,
наставници

Училиште,
наставници

Зајакната врска родител – наставник – ученик и
унапредена воспитна компонента.

Поддршка на наставниците во процесот на
самоевалуација на наставата

Континуирано

Наставници

Наставници,
ученици

Евалуација на наставната работа , континуирано
унапредување на работата на наставниците.

Индивидуални консултации со наставници за
создавање стимулативна средина за учење

Континуирано

Наставници

Наставници

Обезбедена позитивната социо-емоционалната
клима во училницата.

Упатување на наставниците за користење на
стручна литература, педагошка периодика
и разни извори за учење заради
унапредување на наставата

Педагошко - инструктивна и советодавна работа
со одделенските и предметните наставници

Организирање и реализирање на информативни
средби за актуелни настани и иновации во
наставата
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Потподрачје: Поддршка на наставниците за работа со учениците
Давање насоки за работа на наставниците
со одделни групи и поединечни ученици
(потешкотии во учењето, проблеми во развојот,
болест, емоционални проблеми, надарени
ученици и слично).

Континуирано

Психолог,
специјален
едукатор и
рехабилитатор,
наставници

Наставници,
ученици

Препознаени потреби на учениците, почитување на
личноста на секој ученик, идентификувани и
развивани негови јаки страни.

Објаснување и демонстрирање начини на кои
може да им се помогне на учениците со
користење различни приоди во учењето при
наставата на далечина

Континуирано

Наставници

Наставници,
ученици

Унапредена наставна работата.

Давање на специфични насоки за работа на
наставникот со одделни групи и поединечни
ученици при учење од далечина

Континуирано

Наставници

Наставници,
ученици

Унапредена наставна работата и
подобрени резултати во учењето.

Осмислувања на постапки заедно со
наставникот за подготовка и работа со
паралелката во која има ученици од ранливи
категории

Континуирано

Наставници

Наставници,
ученици

Навремено доставени печатени материјали за учење
од дома и дадени насоки за успешна работа со
учениците од ранливи категории.

Следење и стручни консултации со
наставниците за примена на активна настава
во воспитно-образовниот процес и
интеракција ученик - ученик

Континуирано

Наставници

Наставници,
ученици

Зголемена примена на активна настава и
интеракција во наставата.

Запознавање на наставниците
со карактеристиките на
новозапишаните ученици

Континуирано

Психолог,
наставници

Наставници,
ученици

Примена на индивидуализација во
наставната работа.

Стручна поддршка на наставниците за
воспоставување на добра комуникацијата со
учениците и помеѓу учениците меѓусебно

Континуирано

Наставници

Наставници,
ученици

Унапредени меѓусебни односи на релација
наставник – ученик.

Континуирано

Психолог,
наставници

Наставници,
ученици

Согледани причини за несоодветно однесување,
предложени стратегии за надминување и согледани
ефекти од превземените активности.

Помош на наставникот во справување
и разрешување на проблеми со
однесувањето на учениците
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Потподрачје: Поддршка на наставниците за работа со родителите
Упатување на наставниците кон поефективна
комуникација и соработка со родителите
во услови на Ковид-19
Предлагање содржини за родителски средби
во согласност со потребите

Континуирано

Психолог,
наставници

Наставници,
родители

Подобрена комуникација наставник – родител.

По потреба

Директор,
психолог,
наставници

Наставници,
родители

Успешно реализирани содржини
соодветни на моменталните услови и ситуација.

Подрачје 3: РАБОТА СО РОДИТЕЛИ
Потподрачје: Индивидуални и групни советувања и консултации со родителите
Индивидуални консултации и советодавна работа
со родители чии деца се соочуваат
со потешкотии во учењето, нередовно посетување
на наставата и несоодветно однесување.
Консултациите се закажуваа преку претходно
утврден облик на комуникација – електронска, по
телефон или физичко присуство со запазување на
протоколите за безбедност.
Индивидуални консултации за поддршка на
родителите (начин на комуникација, кризна
ситуација во семејството, мотивирање за учење,
осмислување на слободното време на детето сл.)

Помош на родителите за препознавање на кризни
ситуации во семејствата што го засегаат развојот и
учењето на учениците и советување како да
реагираат во одредени ситуации
Реализирање стручни консултации и помош на
родителите на учениците со пречки во развојот

Континуирано

Директор,
психолог,
специјален
едукатор и
рехабилитатор,
наставници

Родители,
ученици

Дадена поддршка на родителите чии деца се
соочуваат со неуспех во учењето, нередовно
посетување на наставата со физичко присуство и
on-line настава и несоодветно однесување за
време на истата. Подобрен успех кај учениците,
надминати одредени појави и несоодветно
однесување кај децата и намален број на
изостаноци.

Континуирано

Психолог,
наставници

Родители,
ученици

Подобрена комуникација на релација родител –
дете, подобрување на успехот на учениците,
правилно искористено слободно време на децата.

Континуирано

Директор,
психолог,
наставници

Родители,
ученици

Дадена соодветна поддршка на семејството.

Континуирано

Психолог,
специјален
едукатор и
рехабилитатор

Родители,
ученици

Информирани родители на децата со пречки во
развојот за нивните права, обврски и бенефиции
кои може да ги добијат и извршено упатување до
релевантни институции за помош.
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Потподрачје: Едукација на родители
Информативни разговори со родителите за
услугите што ги нуди училиштето за
поддршка на учениците

Континуирано

Директор,
психолог,
наставници

Родители

Унапредена меѓусебната доверба и соработката
со родителите.

Потподрачје: Вклучување на родителите во животот и работата на училиштето
Планирање и активно вклучување на
родителите во одделени сегменти од
воспитно - образовниот процес

Континуирано

Соработка со членови на Совет на родители при
презентирање на реализацијата на наставата во
услови на пандемија и Анализа на постигнатиот
успех и поведението на учениците во првото
тримесечие од учебнат 2020 / 21 година.
(Состанокот е реализиран преку
електронска апликација Microsoft Teams)

03.12.2020

Директор,
психолог,
наставници

Директор,
психолог,
наставници

Родители

Родители

Формирани комисии од родители за различни
области од работата на училиштето.
Унапредена соработката со Советот на родители,
поголема вклученост на родителите во животот
и работата на училиштето. Промовирање на
доверба и разбирање за градење партнерства со
родителите, мотивирање на родителите за
вклучување во активностите на училиштето.

Подрачје 4: СОРАБОТКА СО ЗАЕДНИЦАТА
Потподрачје: Соработка со локалната заедница
Планирање, реализирање и следење на
активностите меѓу училиштето и заедницата за
промоција и примена на заштитни мерки и
протоколи за заштита од Ковид-19
Информирање на локалната самоуправа
и локалната заедница за потребите и
постигањата на училиштето
Соработка со локалната заедница при
справување со кризна ситуација предизвикана
од пандемијата Ковид-19
Учество во организирање и реализирање
превентивни, хуманитарни и културни
активности на локалната заедница

Континуирано

Директор,
психолог,
наставници

Ученици

Продлабочување на соработката со локалната
зедница и превенција од ширење на
вирусот Ковид -19.

Континуирано

Директор,
вработени лица
во Општината,
стручни лица

Училиште

Унапредена комуникација со локалната самоуправа
и локалната заедница.

Континуирано

Директор,
психолог,
наставници

Ученици,
училиште

Континуирано

Директор,
психолог,
наставници

Ученици,
родители,
граѓани на
Општината
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Потподрачје: Соработка со стручните институции и организации
Соработка со институции од областа на
образованието: МОН, БРО, Државен просветен
инспекторат, Државен испитен центар,
ЕЛС – Сектор за основно образование
Консултирање на институции (образовни,
социјални, здравствени, и др.) при работа со
одредена група ученици, наставници, родители
како и за сопствената работа и земање во
предвид на нивните препораки

Планирање и остварување соработка со
стручните соработници од реонот и пошироко

Инспектори,
советници за
основно
образование

Училиште

Добиена стручна помош за унапредување на
работата на училиштето, навремено доставени
барани податоци и пополнети прегледи, табели и
формулари.

По потреба

Стручни лица

Ученици,
наставници,
родители

Добиена стручна помош за унапредување на
сопствената работа.

Континуирано

Директор,
стручни
соработници,
наставници

Училиште

Создадена доверба и почит во градење на
партнерства со училиштата, разменети знаења и
искуства со стручните служби од општинските
основни училишта и пошироко. Извршена размена
искуства во постапување во услови на пандемија.

Континуирано

Соработка со ЈЗУ Завод за ментално здравје на
деца и младинци „Младост“, Поликлиника
Ѓорче Петров (училишна амбуланта),
ЈЗУ Центар за јавни здравје, ЈУ Меѓуопштински
центар за социјална работа на град Скопје,
Сојузот за грижи и воспитување на децата на
град Скопје, Полициска станица Ѓорче Петров,
невладини организации и други установи кои
придонесуваат за остварување на целите и
задачите на воспитно - образовната работа

По потреба

Стручни лица

Ученици

Добиена стручна помош од институциите за давање
поддршка на учениците во надминување на социо емоционалните проблеми и подобрување на
успехот, дадена поддршка на ученици на кои им е
потребна социјална помош, здравствена заштита на
учениците, дадени насоки за постапување во случај
на насилно однесување на ученици во училиште,
разменети знаења и искуства за одржување на јавен
ред и мир, превенција од употреба на петарди и
други пиротехнички средства. и безбеден престој на
учениците во училиште.

Соработка со Државен завод за статистика,
Народен правобранител, Институт за
за човекови права

Континуирано

Стручни лица

Институции,
училиште

Навремено доставени податоци за определени
состојби во училиштето.

По потреба

Психолог,
наставници,
стручни лица

Родители,
ученици

Разрешени одредени ситуации и проблеми.

Запознавање и упатување на ученици и
родителите во соодветни институции
за решавање на одреден проблем
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Подрачје 5: ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И ПРОФЕСИОНАЛНА СОРАБОТКА
Потподрачје: Личен професионален развој
Изработка на личен план за професионален
развој за развивање на професионалните
компетенции на педагогот

04.09.2020

Директор,
психолог

Педагог

Идентификувани потреби за личен професионален
развој користејќи ги резултатите од
саморефлексијата.

Планирање, евиденција и прибирање
докази за сопствениот професионален развој

Континуирано

Директор

Педагог

Документиран професионален развој и уредно
водење на професионалното досие на стручниот
соработник педагог.

22 – 24.09.2020

Училишен тим
на обучувачи

Директор,
стручни
соработници,
наставници

Стекнати знаења и вештини за користење на
Националната платформа за настава на далечина и
нејзините алатки.

Во текот на
првото
полугодие

Ангажирани
стручни лица од
БРО,
стручни лица,
училишни
обучувачи

Директор,
стручни
соработници,
наставници

Професионално усовршување, стекнати знаења и
вештини унапредување на работата на педагогот и
подобрување на квалитетот на воспитно –
образовната работа.

Следење стручна литература и информации
од значење за образованието и
воспитувањето

Континуирано

Библиотекар,
издавачки куќи,
Интернет

Педагог

Самостојно стручно усовршување, стекнати знаења и
вештини подобрување на квалитетот на наставно воспитната работа и унапредена педагошка дејност.

Учество во активностите на Здружение на
педагози на основните училишта на
град Скопје „Современ педагог“,
социјални мрежи и форуми

Континуирано

Педагози,
стручни лица,
здруженија

Педагог

Унапредена педагошката дејност, споделени знаења
и искуства со педагозите од основните училишта во
град Скопје и пошироко.

Учество во интерна обука
„Училишна обука за користење на Национална та
платформа за учење на далечина“
(обуката е реализрана според претходно
дефинирани протоколи за заштита од Ковид -19)

Учество во онлајн обуки:
ЕДУИНО вебинари, онлајн работилници,
презентации
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Потподрачје: Поддршка на професионалниот развој и соработка во училиштето

Континуирано

Директор,
наставен кадар

Наставници

Направен увид во потребите за професионалниот
развој на наставниот кадар, извршено планирање
на перманентно стручно усовршување на
наставниот кадар и креирање програма за
професионален развој на воспитно-образовниот
кадар.

Идентификување на потребите за
професионалниот развој на наставниот кадар
и предлагање теми за обуки во училиштето

Октомври,
2020

Директор,
психолог,
дефектолог,
наставници

Наставници

Унапреден професионален развој на наставниот
кадар во училиштето.

Водење документација за
професионалниот развој на наставниците

Континуирано

Директор,
наставен кадар

Наставници

Увид во професионалниот развој на
наставниот кадар.

Поддршка на наставниците за изработка на
личен план за професионален развој

Септември /
октомври,
2020

Наставници

Наставници

Успшено идентификувани потреби за личен
професионален развој на наставниците.

Континуирано

Директор,
одговорни
наставници

Стручни
активи

Мотивирани наставници за професионално
усовршување и создадена поттикнувачка средина
во која сите учат.

Правилно и уредно пополнети дневници на
паралелките согласно постоечките измени во
водењето на педагошката документација.

Унапредена реализација на
наставно - воспитниот процес.

Работа во тим за професионален развој
на наставниот кадар

Помош на Стручните активи во подготовката
и реализацијата на одделени содржини
од нивната работа

Работилница на тема:
„Насоки за пополнување на дневникот на
паралелката во основното училиште“

06.10.2020

Одделенски
наставници

Стручен актив
на
одделенските
наставници

Споделување стручни материјали
со колегите

Континуирано

Стручни
соработници,
наставници

Наставници
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Подрачје 6: АНАЛИТИЧКО - ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА
Потподрачје: Анализа и проценка на воспитно - образовната работа
Изготвување на инструменти за прибирање
на податоци (протоколи, обрасци,
евидентни листи, прегледи)

Континуирано

Директор,
психолог,
наставници

Училиште

Изготвени инструменти и прецизно прибрани
податоци во услови на пандемија.

Статистичко – педагошка обработка на податоци за
опфат на учениците според возраст,
пол и етничка припадност

Октомври,
2020

Директор,
психолог,
наставници

Училиште

Увид и детален преглед на учениците според возраст,
пол и етничка припадност во почетокот на
учебната 2020 / 21 година.

Утврдување на социјалната структура на
учениците во учебната 2020 / 21 година

Ноември, 2020

Раководители
на паралелки

Училиште,
ученици

Увид и детален преглед на социјалната структура на
учениците во учебната 2020 / 21 година.

20.11.2020

Директор,
психолог,
наставници

Училиште,
ученици

Констатирана состојба за постигнатиот успех и
поведението на учениците на крајот од првото
тримесечие во учебната година и предложени
соодветни мерки и активности за подобрување
на состојбата во услови на пандемија.

Училиште

Воспоставен систем за редовни анализи и извештаи
на одделни воспитно-образовни прашања во
училиштето, континуирано дадени податоци во МОН
за бројната состојба на присутни ученици кои следат
настава со физичко присуство и заболени ученици и
вработени од вирусот Ковид-19, дадени точни
податоци за состојбата на училиштето.

Анализа на постигнатиот успех, поведението,
редовноста и педагошки мерки на учениците во
учебна 2020 / 21 година

Изработка на анализи и други извештаи за
состојбите во различни области од
воспитно-образовната работа
(за потребите на воспитно – образовни и
други институции и организации)

По потреба

Директор,
психолог,
наставници

Изработка на полугодишен извештај за
работа на педагошката служба

18.01.2021

Директор

Училиште

Презентација и документација на работата
на педагогот.

Учество во изработка на
Полугодишен извештај за работа на училиштето
во учебната 2020 / 21 година

Јануари, 2021

Директор,
психолог,
наставници

Училиште

Презентирање на целокупната воспитно – образовна
работа на училиштето во тековната учебна година.
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Потподрачје: Истражување на воспитно – образовната работа
Изработка на Годишен статистички извештај
за крај на учебната 2019/ 20 година

10.09. 2020

Директор,
психолог,
библиотекар,
секретар

Училиште

Извршена статистичка обработка и анализа на
податоци. Дадени точни податоци за состојбата на
училиштето на 31.08.2020 година.

Подрачје 7: УЧИЛИШНА СТРУКТУРА, ОРГАНИЗАЦИЈА И КЛИМА
Потподрачје: Училишна структура и организација
(планирање, следење на настава, педагошка евиденција и документација, евалуација)
Август, 2020

Директор,
психолог,
дефектолог,
наставници

Училиште

Успешно подготвена Годишна програма за работа
на училиштето, со исполнети институционални
рамки и законски обврски.

Aвгуст, 2020

Директор,
стручни
соработници

Педагог

Изработена и усвоена
годишна програма за работа на педагогот во
текот на учебната 2020 / 21 година.

Првата седмица
во месецот

Директор,
стручни
соработници

Педагог

Извршено планирање на месечните активности
за реализација од страна на педагогот,
согласно потребите на училиштето и
Годишната програма за работа на педагогот.

Учество во организација на работата
на училиштето: распоред, календар,
планирање, програмирање, протоколи
(Протокол за реализација на настава со
физичко присуство за учениците од I – III
одделение, Протокол за организирање на
одмори помеѓу часовите, протокол за влез /
излез на учениците од училиште)

Септември /
октомври, 2020

Директор,
психолог,
дефектолог,
наставници

Училиште

Навремен и непречен тек на активностите во
училиштето, ефикасна организација на воспитно образовната дејност на училиштето во услови на
пандемија, систематичност и одговорност во
работењето на училиштето.

Учество во изработка на „Етички кодекс на
професионално однесување на вработените во
Ооу „Мирче Ацев“ – Скопје“, Кодекси за
однесување на ученици и Кодекс за родители

Септември,
2020

Ученици,
родители,
вработени

Документирани правила за однесување на учениците,
родителите и вработените лица во училиштето.

Учество во изработка на Годишна програма за
работа на училиштето и поединечните
документи од истата
Планирање и програмирање на
работата на педагогот
(годишен глобален план и програма)
Месечно планирање
на работата на педагогот

Директор,
психолог,
наставници
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Септември, 2020

Директор,
стручни
соработници

Училиште

Изготвен и истакнат куќен ред на училиштето.

Училиште,
наставници,
ученици

Унапредени и успешно реализирани воннаставни
активности во училиштето .

Ученици

Запишување новодојдени ученици во соодветни
паралелки и овозможено преведување на ученици
во други училишта.

Континуирано

Директор,
психолог,
дефектолог,
наставници
Директор,
психолог,
раководители на
паралелки,
секретар

Учество во запишување новодојдени ученици
во училиштето (распределба по паралелки) и
испишување ученици од училиштето

Континуирано

Следење на организацијата и реализацијата на
наставата по задолжителни и изборни
предмети, додатна настава и дополнителна
настава

Континуирано

Директор,
психолог
наставници

Училиште,
наставници,
ученици

Унапредување на наставниот процес, подобрување
на постигнувањата на учениците и развивање на
надареноста кај учениците.

Следење на реализацијата на
воннаставните активности

Континуирано

Директор,
психолог,
наставници

Училиште,
наставници,
ученици

Унапредување на воннаставните активности .

Следење и вреднување на планирањата на
наставниот кадар (годишни планирања на
наставниците и дневни оперативни планови)

Континуирано

Директор,
психолог,
наставници

Наставници

Увид во планирањата на наставниот кадар и
унапредување на планирањата.

Следење и проверување на педагошката
евиденција и документација,
со предлог мерки за подобрување

Континуирано

Директор,
психолог,
наставници

Наставници

Увид во регуларноста и квалитетот на водењето на
педагошката евиденција и документација.

Набљудување на онлајн наставни часови,
давање повратна информација (писмена или
усна) на наставниците за аспектите кои се
набљудувани

Континуирано

Директор,
психолог,
наставници

Наставници,
ученици

Увид во реализацијата на наставниот план и
програма, анализа на сознанијата и предлог мерки
релевантни за целото училиште, подобрување на
воспитно – образовната работа во училиштето.

Следење на постигнатиот успех, поведението и
редовноста на учениците во наставата и
воннаставните активности

Континуирано

Директор,
психолог,
наставници

Ученици

Увид во постигнувањатае, поведението и редовноста
кај учениците.
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Учество во работата на стручните органи
и тела во училиштето

Континуирано

Директор,
психолог,
наставници

Наставници

Придонес во работата на стручните органи и тела ,
подобрување квалитетот на
воспитно-образовниот процес.

Водење педагошка евиденција и
документација на сопствената работа

Континуирано

/

Педагог

Евидентирање на активностите и увид во
сопствената работа .

Водење на евиденција за работата
со ученици и родители

Континуирано

/

Педагог

Документирање на спроведените активности со
учениците, наставниците и родителите.

Континуирано

Директор,
психолог,
секретар

Училиште

Навремено информирање на учениците и
вработените, систематизирани податоци, ефикасна
организација и успешна реализација на воспитно образовната дејност на училиштето.

Изработка на протоколи, соопштенија,
формулари, службени покани,
евидентни листи и сл.

Потподрачје: Училишна клима, безбедна средина и демократско учење
Учество во активности за креирање на
позитивна социо - емоционална клима
во училиштето

Соработка со Ученичкиот парламент
и ученичките организации

Учество во организирање на хуманитарни
акции за помош на ученици од социјално
ранливи категории

Континуирано

Вработени во
училиштето ,
ученици,
родители

Континуирано

Директор,
психолог,
одговорни
наставници

Декември, 2020

Директор,
психолог,
наставници

Училиште,
наставници,
ученици

Поттикнување соработка меѓу сите чинители во
училиштето заради создавање безбедина средина
и позитивна клима.

Ученици

Дадена поддршка на работата на Ученичкиот
парламент во услови на пандемија. Согледани
потешкотии и проблеми со кои се соочуваат
учениците во текот на наставата со физичко
присуство и наставата на далечина.

Ученици

Успешно реализирање на хуманитарните акции и
развивање на свест за меѓусебна помош и
хуманост.

Педагог: Валентина Алексовска
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ПСИХОЛОГ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цел: Реализирани активности на психологот во текот на првото полугодие во учебната 2020/2021 година.
Согледување и споредување со планираните активности во Годишната програма .
Задачи:
1. Континуирана сораборка со наставници, родители, ученици , разни инадворешни институции, основни и средни
училишта заради подобрување на повеќе сегменти во ВОР.
2. Планирање на задачите кои се одредени според законската регулатива .

Реализирана програмска активност

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Изработување на сопствената Годишна
програма за работа

Јули и Август
2020 година

Психологот

За училиштето

Изработена програма заради реализација на
работните задачи и постигната поголема
ефикасност во работата .

Иаработвување на Годишна програма на
училиштето

Јули и Август
2020 година

Психологот и
наставници

За училиштето

Проверка ,сугестии и прибирани на соодветни
материјали и податоци од одговорните
координатори со членовите од тимовите со цел да
се утврдат реализираните активности кои се
планирани во Годишна програма на училиштето за
учебната 2020/21 година.

Распределување на запишани ученици во
прво одделение во новата учебна година и
изготвување списоци со ученици по
паралелки (формирање на паралелки
според одредени критериуми )

Август 2020
година

Психолог ,
педагог
и дефектолог

За наставниците и
учениците

Рапоределени ученици од прво одделение по
паралелки според одредени критериуми од
листите на опсервација.

За учениците

Распоредени и сместение ученици во соодветни
паралелки според одредени критериуми , со цел да
им се овозможи на новодојдените ученици да го
продолжат понатамошното школување . Дадена
согласности за новодојдените ученици и барање за
испишување на наши ученици како и сите други
потребни документи за реализација на овие
активности.

Запишување на новодојдени ученици од
Во текот на
други училишта и испишување на ученици
првото полугодие
од нашето училиште

Психолог ,
педагог и
наставниците
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Прибирање информации за ученици на кои
им е потребна соодветна помош

Присуствување на обуки организирани од
наши наставници кои беа обучени од МОН .
Применување на националната платформа и
други апликации за наставници и стручни
соработници ,за реализирање на он-лајн
настава

Време на
реализација

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

За сите структури
во училиштето
Добиени се информации од ученикот,родителот
Во текот на
Психологот и
( ученик,родител
одделенскиот раководител и согледани се
првото полугодие
наставници
одделенски
причините за подобар напредокот на ученицикот .
раководител )
За психологот и
другите
стручни
Одговорни обучувачи,
Во месец
соработници ,
настаници од
Стекнати се знаења и вештини во примена на разни
октомври 2020 одделенска настава и
директорот и
апликации за реализација на он-лајн настава .
година
наставниците од 1
наставници од
во до 9 тто
предметна настава
одделение .

Увидување во водење на Одделенски
дневници,годишни програми на наставници,
Во текот на
оперативни планови, матични книги
првото полугодие
,евидентни лисови за успех и друго

Грижа за целокупната педагошка
документација

Реализатор

Психологот и
одговорните
наставници

Психологот,
педагогот
Во текот на
наставниците и
првото полугодие
комисиите за
проверување на
педаг.документација

Изработени се извештаи и констатирани се
За наставниците пропусти со што е подобрен квалитетот на водење
на педагошка документација .

За наставниците
,родителите и др.

Уредно пополнета педагошка документација , како
и безбедно сместена и се води за документите
грижа, заради важноста како трајни документи .

Консултативно работење со наставниците

Во текот на
првото полугодие

Психолог

За училиштето

Се давааат насоки за подобар начин на работа и
подобар квалитет на работата на наставниците .

Соработување со родители , ученици и
наставници

Во текот на
првото полугодие

Психолог,
наставник,
ученик и родител

Пред наставницете

Взаемно се соработува и утврдуваат потребите за
подршка ,помош и сугестии кај овие структури .
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Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Изработување на статистички извештај за
почетокот од учебната 2020/2021 годината
Октомври /
за потребите на Завод за статистика и
Ноември 2020
праќање по електронска и ппечатена форма .

Психологот

Внесени се точни податоци за состојбата на
За потребите на
училиштето на почетокот на учебната 2020/2021
Завод за статистика година кои се потребни за работа на Заводот за
статистика .

Изготвување на Анализа на успехот за
првото тримесечие и првото полугодие , за
учениците од шесто до деветто одделение
за учебната 2020/21 година .

Психолог и
предметни
наставници

За училиштето , за
учениците и
родителите

Ноември 2020
Јануари 2021

Се следи постигнатиот успех на учениците кои
добро напредуваат и оние кои послабо
напредуваат и даваат напатсвија да се подобри
состојбата .

Присуствување и одржување на
Психолог ,
Одделенски и Наставнички совет , за
педагог ,
периодот на првото тримесечие и првото
За учениците од 6
Се следи успехот и напредокот на учениците,
Ноември 2020
директор и
полугодие , за учениците од шесто до
то до 9 тто
како и нивното и поведение и даваат напатсвија да
Јануари 2021
предметни
деветто одделение . Присуствување во
одделение
се подобри состојбата .
наставници од 6 то до
училиште и применување на електронска
9 тто одделение
апликација Микро Софт Тимс .
Учество во давање подршка во сите
активности од јавен карактер односно
Планирани се активностите со ученици и
приредби. Прием на првачиња и сместување
Психолог ,
наставници кои се од јавен карактер.Мотивирани се
во одделенија , прием на учениците од прво
Во текот на
педагог,
За училиштето
за учество на истите и спазени се мерките за
одделение во Детската организација
првото полугодие
дефектолог и
здравствена безбедност на учениците ,родителите
,училишни хепенинзи ,хуманитарни акции
наставници
,наставниците и лица од надвор .
и друго според одредени пропишани
протоколи.
Посетаување на онлајн часови и активности
поврзани со Новогодишниот хепенинг од
Направен е увид во работата на наставниците и
страна на директорот ,психологот и
учениците на часовите кои се одржуваат преку
педагогот на одржани часови кај
Психолог ,
Во 12 месец 2020
За наставниците и далечинско учење . Осознаено е каков е текот на
одделенски и предметни наставници
педагог
часот , вештините кои ги поседуваат и
година
учениците
.Електронско набљудување на часови преку
и наставници
потешкотиите на кои наидуваат наставниците и
Микро Софт Тимс , истакнаување на
учениците при одржана настава од далечина .
активности на Веб страната на училиштето и
други електронски апликации .
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Време на
реализација

Вршење на увид на работата на
наставниците во одржување на
Во текот на
дополнителни,додатни и слободни ученички првото полугодие
активности од 6 - 9 одделение.
Изработување на списоци со ученици
Во текот на
наградени и ученици со педагошки мерки од
првото полугодие
6-9 одд

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Психологот

За учениците , за
родителите и
училиштето .

Увидени се потешкотиите на кои наидуваат
наставниците и учениците во реализација на
додатна , дополнителна и други воннаставни
активности при одржана настава од далечина во
предметна настава и делумно се надминати .

Психологот

Транспарентно истакнати на ученици кои се
За родителите и пфалени и ученици кон кои се изречени педагошки
учениците
мерки . Мотивирни се учениците зда ја подобрат
состојбата .

Психологот,
Соработување со надворешни институции
Во текот на
лица од одредени
,основни , средни училишта и други .
првото полугодие
институции и
наставници

За учениците и
родителите

Добиена е стручна помош од институциите ,
поголема соработка за да се подобри напредокот
на учениците и состојбата во училиштето .

Соработување со координаторот на Тимот за
Во текот на
инклузија на деца со посебни потреби . првото полугодие

Психологот ,
дефектологот,
педагогот и тимот

За потребите на
училиштето

остврарена е сорабка и дадена подршка за
вклученост на учениците со ПОП во редовна
настава како и наставниците кои работат со вакви
деца .

Комјутерско изработување на материјали
Во текот на
кои се потребни во училиштето за
првото полугодие
организирање на ВОР

Психологот

За училиштето

изработени се материјали за поефикасна
организација на ВОР во училиштето.

За училиштето и
учениците.

Планирани се училишните натпревари со цел
учество на ученици кои имаат интерес кон
поедини предмети и подготвени се учениците за
натпревари од повисок ранг .

За учениците

Информирани се учениците од 9- то одделение за
сите активности поврзани со нивното понатамошно
школување , информирани се и раководителите на
паралелките за условите за учество на
тестирањевза , доделување на стипендија Борис
Трајковски.

Изготвување на план за одржување на
училишни натпревари во предметна
настава од 6 до 9 одделение.
Увид во одржување на училишни
натпревари од 6 до 9 одделение .

Ноември
2020 година .

Психологот и
одговорни лица за
предметна настава

Организирање на активности поврзани со
Психолог ,
професионалното насочување на учениците
одделенски
Месец Ноември
од девето одделение Стипендија од ПСГУ раководители од 9 -то
2020 година
,, НОВА ,, поврзана со доделување на
одделение и лица од
стипендија Борис Трајковски
надвор.
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Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Проверување на оценки во евидентни
листови зададени од БРО за покажаниот
успех во првото тримесечие и првото
полугодие , за учениците од 6 до 9
одделение

Ноември 2020
Јануари 2021

Психолот и
наставници

За училиштето
наставниците и
учениците.

Извршена е проверка на точноста при внесеување
на податоци и оцени во евидентните листови .

Психолог,
наставник

За учениците и
наставниците

Извршена е корекција на погрешните податоци кои
се внесени во дневниците на паралелките и друга
педагошка документација .

Психологот,
наставници

За училиштето

Изработен е Полугодишен извештај на работата на
психологот и Полугодишен извештај на училиштето
за учебната 2020/21 година .

Прибирање и проверување на поднесени
решенија и барања од наставници при
Во текот на
погрешно внесен податок во ( дневник, првото полугодие
матична книга и друго )
Изработување на Полугодишен извештај на
училиштето ,изработка на извештај за
сопствената работа како и за оние за кои е
одговорен психологот според Годишната
програма на училиштето.

Јануари 2021

Психолог: Розалинка Симоновска
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СПЕЦИЈАЛЕН ЕДУКАТОР И РЕХАБИЛИТАТОР
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цел: Реализација на планираните активности на специјалниот едукатор и рехабилитатор во текот на учебната година.
Задачи:
1. Континуирана соработка со наставници, родители, ученици и подобрување на повеќе сегменти во ВОР.
2. Реализација на задачи кои се одредени според законската регулатива .

Време на
реализација

Содржини на работа

Реализатор

Целна група

Постигнати резултати

ПОДРАЧЈЕ 1: ПЛАНИРАЊЕ И ПОДГОТОВКА НА ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА
Изработка на сопствена годишна програма
Специјален едукатор
за учебна 2020/2021 год.
Јули - Август 2020
и рехабилитатор
Изготвување годишна програма за работа
на Инклузивниот тим за учебната
2020/2021 година.

Јули - Август 2020

Инклузивниот тим
во училиштето

Изработка на сопствена Месечна програма
Специјален едукатор
Јули - Август 2020
за работа за 2020/2021 учебна година.
и рехабилитатор

Училиштето

Изработена програма заради реализација на
работните задачи и постигната поголема
ефикасност во работата.

Ученици, наставници

Изготвена програма за работа на
Инклузивниот тим во училиштето.

Училиштето

Изготвена Месечна програма за работа.

ПОДРАЧЈЕ 2: СОРАБОТКА СО НАСТАВНИЦИ И ИНКЛУЗИВЕН ТИМ
Состанок со Инклузивниот тим на
училиштето

Октомври
2020

Инклузивниот тим

Ученици, наставници и
родители

Состанок со Инклузивниот тим на
училиштето

Ноември
2020

Инклузивниот тим

Ученици, наставници и
родители

Состанок со Инклузивниот тим на
училиштето

Декември
2020

Инклузивниот тим

Ученици, наставници и
родители
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Реализиран состанок со наставниците за
изготвување на ИОП за ученици со ПОП.
Реализиран состанок со Училишниот
инклузивен тим за разгледување на
тримесечниот успех на учениците со ПОП.
Реализиран состанок за напредокот на
учениците со ПОП и споделување на
тековни информации поврзани со
учениците со ПОП.

Содржини на работа

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Инструктивно- советодавна работа со
наставниците на учениците со посебни
образовни потреби:
-поддршка во изготвување на ИОПидентификување и конкретизирање на
целите и задачите кои треба да се постават
во истиот.
-поддршка во определување на содржини
кои ќе се обработуваат и кои можат да се
Специјален едукатор
постават пред ученикот
и рехабилитатор, Наставници, учениците
-планирање стратегии за оценување на
Континуирано во
наставници,
со попреченост и
знаењето на учениците со ПОП
текот на годината
стручна служба,
потешкотии во учењето
-давање насоки (групни или индивидуални
инклузивен тим
консултации) за документирање на
постигнувањата на учениците со ПОП
-помош и поддршка на наставниците за
примена на индивидуализиран и
диференциран пристап во работата
-стручна помош на наставниците преку
обуки за идентификување на учениците со
ПОП и развивање стратегии
за работа со нив

Постигнати резултати

Наставниците се запознаени со
специфични методи за работа со
ученици со посебни образовни
потреби и им беа понудени
дополнителни материјали за работа
со учениците со ПОП.

ПОДРАЧЈЕ 3: НЕПОСРЕДНА РАБОТА СО УЧЕНИЦИТЕ
Распределување на запишани ученици во
прво одделение во новата учебна година и
изготвување списоци со ученици по
паралелки (формирање на паралелки
според одредени критериуми )

Август. 2020

Опсервација со цел идентификување на
ученици со посебни образовни потреби

Октомври, 2020

Педагог,
Психолог,
Наставници и ученици со
Рапоределени ученици со ПОП од прво
специјален едукатор
ПОП
одделение по паралелки според одредени
и рехабилитатор
критериуми од листите на опсервација.
Одделенски и
предметни
Реализирани опсервации во прво
Ученици со ПОП
наставници,
одделение.
стручна служба
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Содржини на работа

Време на
реализација

Дефектолошка проценка на учениците

Октомври Ноември 2020

Поддршка на учениците со ПОП во прво
одделение во адаптирање на училишната
средина

Континуирано

Водење досие за секој ученик со ПОП

Континуирано

Индивидуална работа со ученици со ПОП
(психомоторна реедукација, развој на
социјални вештини и комуникација, вежби
за надминување на потешкотиите во
учењето: дискалкулија, дисграфија и
дислексија)

ОктомвриДекември 2020

Реализатор

Целна група

Постигнати резултати

Специјален едукатор
и рехабилитатор,
Направена дефектолошка проценка на еден
по потреба стручни
Ученици со ПОП
ученик од прво одделение кој следи настава
лица од соодветни
со физичко присуство.
институции.
Наставници,
Дадена континуирана поддршка на еден
Наставници, учениците
стручна служба,
ученик од прво одделение кој следи настава
со ПОП
родители
со физичко присуство.
Изготвени досиеа за секој ученик со
Наставници,
ПОП во кој се следат напредокот,
Ученици со ПОП
стручна служба
постигнувањата и потешкотиите на
учениците со ПОП.
Реализирана индивидуална работа со
учениците со ПОП.во ресурсната просторија
Специјален едукатор
во училиштето (по завршување на наставата
Ученици со ПОП
и рехабилитатор
од далечина) со цел
усвојување на наставната содржина
предвидена во ИОП.

ПОДРАЧЈЕ 4: СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИ
Инструктивно- советодавна
работа со родителите на
учениците (насоки за работа дома)
-Запознавање со процесот на Инклузија
-Запознавање и вклучување во
процесот на изработка на ИОП
-Упатување на соодветни стручни
установи согласно потребата на ученикот
-Информирање на родителите на
учениците со ПОП за нивните
права, обврски и бенефиции кои
можат да ги добијат и до
релевантни институции за помош
-Редовно информирање на
родителите за напредувањето на
нивните деца

Континуирано

Наставници,
стручна служба,
инклузивен тим

152

Родители на УПОП

Остварени се консултативни средби
со родители на ученици со
ПОП, во чии рамки се дадени
информации за:
- ефективна едукација на
учениците во домашна средина и успешно
следење на наставата од далечина
- редовно информирање на
родителите за напредокот на
нивните деца
-стручни лица и сервиси за
поддршка на нивните деца.

Време на
реализација

Содржини на работа

Реализатор

Целна група

Постигнати резултати

ПОДРАЧЈЕ 5: СОРАБОТКА СО ЛОКАЛНА ЗАЕДНИЦА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ
Упатување на учениците кај релевантни
установи:
- Завод за ментално здравје на деца и
младинци;
- Завод за рехабилитација на слух, говор и
глас;

По потреба

Специјален едукатор
и рехабилитатор,
психолог,
педагог

Ученици со ПОП

Во текот на полугодието еден ученик беше
упатен во Заводот за ментално здравје на
деца и младинци за добивање понатамошни
насоки за работа.

ПОДРАЧЈЕ 6: ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ
Учество на обуки, семинари конференции ,
советувања органиизрани од БРО, МОН и
др. инст.
-Следење стручна литература

Според дадена
можност

БРО, МОН и други
институции

Наставници, ученици

Професионален напредок и стручно
усовршување.

ПОДРАЧЈЕ 7: АНАЛИТИЧКО ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА

Периодично ја следи изработката на
евиденцијата и документација на
учениците со ПОП

По потреба

Специјален
едукатор и
рехабилитатор

Наставници, ученици

Реализирани се консултативни
средби со наставничките на
учениците со ПОП со цел
изготвување на потребната
документација за следење и
евидентирање на напредокот на
учениците со ПОП.

Специјален едукатор и рехабилитатор: Ана Атанаскова

153

БИБЛИОТЕКАР
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Подобрување на успехот и личниот напредок на учениците во нивното школување. Библиотекарот собира,
обработува, чува и дава на користење библиотечен материјал, ги насочува учениците кон правилен приод
кон анализа на книгата.

Реализирана програмска активност

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Создавање навики кај учениците за
самостоен избор на книги и поттикнување
на интерес за читање

Октомври –
декември, 2020

Библиотекар

Ученици

Учениците самостојно ги пронаоѓаат книгите

Библиотекар и
ученици

Ученици

Книгите се во добра состојба и уредно се враќаат

Септември, 2020

Библиотекар и
ученици

Ученици

Добри резултати во учењето

Помош во организирање на наставни часови Октомври –
во читална
декември, 2020

Библиотекар и
наставници

ученици и
наставници

Непречено изведување на настава во читалната

Инспекторат и
МОН

Бројна состојба на бесплатните учебници

Внимателно чување, ракување и заштита на
Октомври –
книгите
декември, 2020

Работа со бесплатни учебници

Информирање на инспекторатот и МОН за
состојбата на учебниците

Декември, 2020

Библиотекар и
комисија за
учебници

Упатување на користење на речници,
енциклопедии, лексикони

Октомври –
декември, 2020

Библиотекар и
ученици

Ученици

Самостојно користење на овој вид литература

Издавање на книги и разговор за
прочитаните книги

Октомври –
декември, 2020

Библиотекар и
ученици

Ученици

Поттикнување на учениците за читање

Чување и евидентирање на библ. фонд книги, списанија, аудио-визуелен и
документарен материјал

Октомври –
декември, 2020

Библиотекар

Ученици

Библиотечниот материјал прописно се
евиодентира и чува
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Реализирана програмска активност

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Збогатување на библиотечниот фонд со
стручна литература, нагледни средства

Октомври –
декември, 2020

Библиотекар

Ученици

Библиотечниот фонд е збогатен

Евиденција за медиумско претставување на
Октомври –
училиштето
декември, 2020

Библиотекар

Ученици

Хронолошко евидентирање и чување на материјал
од печатените медиуми.

Соработка со МОН во врска со бесплатните
Октомври –
учебници
декември, 2020

Библиотекар

Ученици

Учениците се обезбедени со учебници

Октомври –
декември, 2020

Библиотекар

Ученици

Учениците и наставниците се навремено
информирани

Следење на стручна литература и учество на
Октомври, 2020
семинари

Библиотекар

Библиотекар

Прифесионална надградба на библиотекарот
- Обука за управување со COBISS. MK системот.

Ученици

Развивање љубов кон творењето и пишаниот збор.

Училиште

Увид на реализираните активности за работењето
на библиотеката и работата на библиотекарот во
првото полугодие во учебната 2020/21 година.

Информирање за ново набавени и
невратени книги

По повод месецот на книгата, организиран
Стручни соработници,
ликовен и литературен конкурс за учениците
Ноември, 2020
наставници и
од I до IX одделение,под наслов „Преку
ученици.
книгата откривам нови светови“.
Изработка на полугодишен извештај за
работата на библиотекарот во текот на
првото полугодие во учебната
2020/21 година

Јануари, 2021

Библиотекар

Забалешка: Поради настанатата ситуација со вирусот COVID - 19, реализираните активности се остварени според протоколите и работата на училиштето.

Библиотекар: Силвија Стојкоска
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ОРГАН НА РАКОВОДЕЊЕ
Ѓурѓица Баталакова

ДИРЕКТОР НА УЧИЛИШТЕТО

Директорот на училиштето има утврдени задачи со Законот за основно образование, подзаконски акти, статутот и другите општи акти во училиштето.
Извештајот за работа на директорот во основното училиште освен вообичаените задачи кои произлегуваат од сите сфери на непосредниот воспитнообразовен процес, опфаќа и голем број работи кои се појавуваат секоја учебна година.
Основна задача на директорот е одговорност за законското работење на цело училиште.

ДИНАМИКА НА
РЕАЛИЗАЦИЈА

ПРОГРАМСКА СОДРЖИНА

ПРОГРАМИРАЊЕ


Предвидени и одржани наставнички совети и учество во изработка на проекти во училиштето

континуирано



Изработен месечен план за работа на училиштето

континуирано



Согледување на кадровските ресурси, утврдување кадровски политики

континуирано



Утврден финански план на училиштето за 2021 година

XII 2020

ОРГАНИЗАТОРСКА ФУНКЦИЈА


Утврдување организациска работа во училиштето (изработка на распоре за сите видови на настава во
училиштето) и организација на одредени служби (доделени задачи на секретарот на училиштето, посебна
организација на работата на техничкиот персонал, распоред на работа странки, ученици...)

IX-XII 2020



Изработка на сите раководни места во училиштето, начин на следење и вреднување на работата



Поставување на ефикасна работа на директорот (распоред на работа, состаноци, неделен план и одржани
состаноци со стручните соработници)

IX-XII2020



Учество во проектирање, изработка и дефинирање информативен систем на податоци во функција на ефикасно
работење во училиштето

IX-XII2020
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континуирано

РАКОВОДНА ФУНКЦИЈА


Формирани тимови за изработка на полугодишен извештај



Подготовка и одржани состаноци со стручните органи во училиштето

Континуирано



Подготовка и одржани работни состаноци (месечен и неделен план)

Континуирано



Планирани и реализирани посети на часови со изготвени формулари за следење на часот

VI 2020

IX-XII 2020

ЕВАЛУАТОРСКА ФУНКЦИЈА


Следење на оперативните планови за работа на наставникот

континуирано



Соработка со родителите (родителски состаноци, Совет на родители)

континуирано



Усовршување на наставниците

континуирано



Објективно вреднување на работата и знаењата на учениците по одделенија во согласност со стандардите на
оценување

континуирано



Следење и вреднување на квалитетот на работата во наставата и воннаставните активности континуирано

континуирано



Следење и вреднување на проекти кои се реализираат во училиштето

континуирано



Анализа на користење современи дидактички средства во наставата

континуирано



Анализа на постигањата на учениците (полугодишен извештај)

континуирано



Следење и анализа на реализацијата на годишната програма

континуирано

ПЕДАГОШКО – ИНСТРУКТИВНА ФУНКЦИЈА


Укажување педагошко-инструктивна помош во фазите на подготовка на наставата (набавка на дидактички
материјали, примена на современи средства ИКТ..)



Следење на реализација на програма за работа со талентирани ученици и ученици со посебни потреби



Следење на реализација на приоритети и проекти

континуирано



Следење на развојот на образовната технологија во светот

континуирано
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континуирано

IX-XII2020

ДРУГИ АКТИВНОСТИ


Планирање работни и советодавни состаноци со родители и ученици

IX-XII 2020



Планирање и реализација на соработка со други училишта од земјава и странство

IX-XII 2020



Соработка со стручните служби од Министерство за образование и наука, БРО, комунална и инспекциска служба

IX-XII 2020



Соработка со локалната самоуправа (Ден на општина, Ден на дрво, училишен спорт, хуманитарни акции,
Македонија без отпад и др.)

IX-XII 2020



Реализирани активности за правилно насочување на учениците во соработка со МОН

IX-XII 2020



Следење на интеграција на еколошките програми и МИО

IX-XII 2020



Планирање и спроведување на интерно оценување (формирани комисии)

IX-XII 2020



Соработка со ученичките организации (Детска недела, хуманитарни акции...)

IX-XII 2020



Професионален развој (посетени семинари и обуки)

IX-XII 2020















Набавка на опрема за подобрување на условите за работа:
6 лаптопи;
надградба на софтвер на 1 компјутер;
10 камери;
10 звучници;
2 бели табли;
1 плутена табла;
нагледни средства за одделенска настава;
4 географски карти;
лектирни изданија;
10 хулахопи;
1 штоперица;
комплет опрема за пинг понг сала (мрежа, топчиња и палки).

IX-XII 2020

Директор: Ѓурѓица Баталакова
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УЧИЛИШЕН ОДБОР
Претставници од
училиштето:
• Гоце Блажески
• Јасна Матевска
• Сузана Поповска

Реден број на
седницата

Датум на
одржување

Претставници од
родители:
• Тони Зафировски
• Христина Нанчовска
• Соња Танеска Игнатоска /
Сања Трпковска

Претставници од
основачот:
• Весна Куксановиќ

Работни активности (содржина и дневен ред)
Дневен ред
__________________________
1.
2.

1

20.08.2020

Разгледување и усвојување на записникот од предходната седница.
Разгледување на Извештајот за работа на училиштето во учебната 2019/2020 година и предлагање на усвојување до
основачот.
3.
Разгледување на Годишната програма за работа на училиштето за учебната 2020/2021 година и предлагање на
усвојување до основачот.
4.
Разгледување на програмите за екскурзии и други ученички активности за учебната 2020/21 година.
5.
Разгледување на финансиски план за 2021 година и предлагање на истиот до основачот.
6.
Разгледување и усвојување на годишната програма за училишен одбор.
На оваа седница беа донесени и следните одлуки:
О Д Л У К А : Се прифаќа Годишниот извештај за работа на училиштето за учебната 2019/2020 година. Примерок од
Годишниот извештај во печатена и електронска форма да се достави до Советот на општина Ѓорче Петров за усвојување.
О Д Л У К А : Се прифаќа Годишната програма за работа на училиштето за учебната 2020/2021 година. Примерок од
Годишната програма во печатена и електронска форма да се достави до Советот на општина Ѓорче Петров за усвојување.
О Д Л У К А : Се одобруваат Програмите за ученички екскурзии на училиштето за учебната 2020/2021 година и истите
да се достават до Советот на општина Ѓорче Петров и до Бирото за развој на образованието.
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О Д Л У К А: Се прифаќа Предлог-финансискиот план за календарската 2021 година и истиот да се
достави на усвојување до Советот на оштина Ѓорче Петров. Предлог-финансовиот план дополнително ќе биде
усогласен од страна на Секторот за финансирање и буџет на општина Ѓорче Петров.
На крајот на седницата повторно се дискутираше за можноста за исплата на средства за членовите на
Училишниот одбор. Беше даден предлог да се достави писмо-барање до Градоначалникот на општина Ѓорче
Петров Александар Наумоски за надомест на членовите на Училишниот одбор .
О Д Л У К А : Се прифаќа Годишната програма за работа на училишниот одбор за учебната 2020/2021
година.
Дневен ред
__________________________
1.
2.

2

23.12.2020

Разгледување и усвојување на записник од мината седница.
Мислење за избор по објавен јавен оглас за наставници и стручни соработници , на определено време
до 31.08.2021 година.
3.
Разгледување на Предлог Финансов план за 2021 година за донаторски сметки.
4.
Известување за реализирани проекти за реновирање на училишна ограда и проект за меќуетничка
интеграција на младите во образованието.
На оваа седница беа донесени и следните одлуки:
О Д Л У К А :Се дава позитивно мислење за пријавените кандидати по објавениот јавен оглас за
вработување на наставници и стручни соработници на определено време за учебната 2020/2021 година.
О Д Л У К А : Се прифаќаат Предлог-Финансовите планови за 2021 годиназа донаторските сметки.
Примерок од истите да се достави до Советот на општина Ѓорче Петров за усвојување.
Во врска со средствата од проектот за Меѓуетничка интеграција на младите во образованието
училиштето доби насоки од Министерството за образование дека средствата од овој проект може да ги
пренамени за купување на информатичка опрема. Средствата од страна на проектот беа распоредени на
посебна сметка од МОН со наведената намена. Директорката на училиштето успеа да обезбеди 2 лаптопи со
доплата од сопствената сметка. Лаптопите се дадени на наставници за реализирање на онлајн настава. Покрај
овие лаптопи со наменски средсва од редовната сметка и со доплата од самофинансирачката сметка купени се
4 лаптопи што исто така се дадени за потребите на наставниците.

Претседател на Училишниот одбор
Гоце Блажески
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ПОДОБРЕНИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА

Реконструкција на оградата околу
училишниот двор

Изградба на ботаничка градина

Реконстукција на шахтите за нафта

Набавка на опрема:













6 лаптопи;
надградба на софтвер на 1 компјутер;
10 камери;
10 звучници;
2 бели табли;
1 плутена табла;
нагледни средства за одделенска настава;
4 географски карти;
нови лектирни изданија за учениците;
10 хулахопи;
1 штоперица;
комплет опрема за пинг понг сала (мрежа, топчиња и палки).

Подобрени услови за работа:












реконструкција на оградата околу училишниот двор;
воспоставена интернет мрежа во училишната зграда;
реновирана пинг понг сала;
изградба на ботаничка градина;
варосување на 3 училишни холови, 2 канцеларии, 1
училница;
промена на целосна инсталација за интернет мрежа;
бетонирање на пристап на споредни влезови;
реконструкција на шахтите за нафта;
замена на стари контејнери со нови;
набавка на 5 училишни клупи;
11 корпи за отпадоци.
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Реновирана пинг понг сала

Варосување и уредување на ресурсната просторија

Естетски уредени училишни холови
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ПОЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ
Во овој дел ќе наведеме неколку настани во кои учествувале учениците и наставниот кадар и истите имаат особено значење за
промоција на работата на училиштето.

 Свечен прием на првачињата
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 Одбележување на раѓањето на Мирче Ацев – 23 септември

 Хуманитарна акција - пакети со храна

 Одбележување на смртта на Мирче Ацев - 4 Јануари
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Новогодишен хепенинг собрани 41.510.00 денари наменети
за помош на ученици од ранлива
категорија на семејства.
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Комисијата за изработка на Полугодишниот извештај за работа
на ООУ „Мирче Ацев“ – Скопје во учебната 2020/21 година е
составена од следните членови:
 Ѓурѓица Баталакова – директор (раководител на Комисијата);

Во прибирањето информации за овој извештај учествуваа
сите училишни тимови формирани од Наставничкиот совет, кои се
наведени во одишната програма за работа на училиштето во

 Валентина Алексовска - педагог;

учебната 2020/21 година.

 Розалинка Симоновска - психолог;

Извештајот беше утврден на седница на Наставничкиот
совет и истиот е доставен за разгледување до Училишниот одбор.

 Ана Атанаскова- специјален едукатор и рехабилитатор;
 Иво Давидовски - предметен наставник.

Директор

Претседател на Училишен одбор

Ѓурѓица Баталакова

Гоце Блажески
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