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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. Покрај тоа,
Полугопдишниот извештај е потреба на училиштето што ќе се
користи во понатамошната работа до крајот на учебната година.
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 2021/2022 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 слично).
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 2021/2022 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 месец август, 2021 год. извршена е проверка на списокот
од МВР и притоа е констатирано дека сите деца од реонот на
нашето училиште 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

Машки Женски Вкупно

Состојба

Запишани во почетокот на учебната година

49

47

96

Запишани во почетокот на учебната година

Запишани во текот на првото полугодие

1

1

2

Запишани во текот на првото полугодие

2

2

Испишани во текот на првото полугодие

46

96

Состојба на крајот на првото полугодие

Испишани во текот на првото полугодие
Состојба на крајот на првото полугодие

Состојба

50

Машки Женски Вкупно

Запишани во почетокот на учебната година

45

Запишани во текот на првото полугодие

1

48

46

48

53

35

88

53

35

88

Машки Женски Вкупно

93

Запишани во почетокот на учебната година

148

1

Запишани во текот на првото полугодие

3

Испишани во текот на првото полугодие

2

1

3

Состојба на крајот на првото полугодие

149

129

278

Испишани во текот на првото полугодие
Состојба на крајот на првото полугодие

Состојба

Машки Женски Вкупно

94

6

130

278
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Состојба
Запишани во почетокот на учебната година

Машки Женски Вкупно
28

35

Состојба

63

Запишани во текот на првото полугодие
Испишани во текот на првото полугодие
Состојба на крајот на првото полугодие

Состојба
Запишани во почетокот на учебната година

28

Состојба на крајот на првото полугодие

73

45

37

82

Запишани во текот на првото полугодие

1

/

1

2

Испишани во текот на првото полугодие

1

/

1

33

61

Состојба на крајот на првото полугодие

45

37

82

72

Состојба

145

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

Запишани во почетокот на учебната година

2

Машки Женски Вкупно
73

Машки Женски Вкупно

Машки Женски Вкупно

Запишани во почетокот на учебната година

221

Запишани во текот на првото полугодие

3

202

423
3

2

2

Испишани во текот на првото полугодие

2

3

5

70

143

Состојба на крајот на првото полугодие

222

199

421
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Состојба
Запишани во почетокот на учебната година

Машки Женски Вкупно

Состојба

Машки Женски Вкупно

Запишани во почетокот на учебната година

110

116

226

Запишани во текот на првото полугодие

Запишани во текот на првото полугодие

1

/

1

Испишани во текот на првото полугодие

Испишани во текот на првото полугодие

2

2

114

225

Состојба на крајот на првото полугодие

38

38

44

44

82

Состојба на крајот на првото полугодие

82

111

ТРЕТ ВОСПИТНО - ОБРАЗОВЕН ПЕРИОД

Состојба
Запишани во почетокот на учебната година

Машки Женски Вкупно
36

44

Состојба
Запишани во почетокот на учебната година

80

Запишани во текот на првото полугодие

33

Запишани во текот на првото полугодие

Испишани во текот на првото полугодие

Состојба на крајот на првото полугодие

Машки Женски Вкупно

36

3

3

Испишани во текот на првото полугодие

41

77

Состојба на крајот на првото полугодие

8

33

37

70

2

2

39

72

Состојба
Запишани во почетокот на учебната година

Машки Женски Вкупно
34

36

Состојба

Запишани во почетокот на учебната година

70

Машки Женски Вкупно
103

118

221

Запишани во текот на првото полугодие

Запишани во текот на првото полугодие

2

2

Испишани во текот на првото полугодие

Испишани во текот на првото полугодие

4

4

116

219

Состојба на крајот на првото полугодие

34

36

Состојба на крајот на првото полугодие

70

103

СУМАРНИ ПРЕГЛЕДИ

Состојба

Машки Женски Вкупно

Состојба

Машки Женски Вкупно

Запишани во почетокот на учебната година

139

162

301

Запишани во почетокот на учебната година

360

364

724

Запишани во текот на првото полугодие

2

2

4

Запишани во текот на првото полугодие

5

2

7

4

4

Испишани во текот на првото полугодие

2

7

9

160

301

Состојба на крајот на првото полугодие

363

359

722

Испишани во текот на првото полугодие

Состојба на крајот на првото полугодие

141

9

Број ученици по паралелки
Одделение

I

II

III

IV

V

Број ученици по паралелки

Пол

Одделение

а

б

в

г

Машки

10

12

14

14

Женски

6

13

13

14

Вкупно

16

25

27

28

Машки

18

18

17

Женски

11

12

12

Вкупно

29

30

29

Машки

11

14

11

10

Женски

8

12

14

14

Вкупно

19

26

25

24

Машки

7

11

10

Женски

8

11

14

Вкупно

15

22

24

Машки

10

10

13

12

Женски

8

9

10

10

Вкупно

18

19

23

22

VI

VII

VIII

IX

10

Пол

а

б

в

Машки

14

13

11

Женски

12

17

15

Вкупно

26

30

26

Машки

11

13

12

Женски

9

17

15

Вкупно

20

30

27

Машки

11

13

9

Женски

15

13

11

Вкупно

26

26

20

Машки

16

10

8

Женски

8

10

18

Вкупно

24

20

26

г

Одделение

Број
паралелки

Број ученици
М

Ж

СЕ

I

4

50

46

96

II

3

53

35

88

III

4

46

48

94

I + II + III

11

149

129

278

IV

3

28

33

61

V

4

45

37

82

IV + V

7

73

70

143

18

222

199

421

VI

3

38

44

82

IV + V + VI

10

111

114

225

VII

3

36

41

77

Во текот на првото полугодие од учебната 2021/2022
година во училиштето има 6 новодојдени ученици, а 8

VIII

3

33

39

72

ученици земале преведница од училиштето и се запишале

IX

3

34

36

70

9

103

116

219

VI + VII + VIII + IX

12

141

160

301

ВКУПНО: I до IX

30

363

359

722

I + II + III + IV + V

VII + VIII+IX

во други училишта во нашата држава (3 ученици) и во
странство (5 ученици).
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ПРЕГЛЕД НА БРОЈ НА УЧЕНИЦИ СПОРЕД ПОЛ И ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ

Одд.

Македонци

м

Роми

Власи

се

м

ж

се

м

ж

се

I

47 45 92

1

/

1

1

1

II

50 34 84

1

/

1

2

III

43 46 89

IV

26 31 57

V

41 34 75

VI

36 42 78

1

/

VII

33 39 72

1

VIII

33 34 67

IX

32 35 67

Вкупно
Процентуална
застапеност

ж

Срби

1

/

1

50 46 96

/

2

/

1

1

53 35 88

3

/

3

/

1

1

1

1

2

/

1

1

2

/

2

1

1

2

1

1

1

2

/

1

1

1

2

1

/

/

1

1

/

2

2

/

1

2

/

2

341 340 681 7

1

8

94.32

1.11

6
2.35

17

2
0.00

ж

4
0.83

12

се

м

ж

се

м

ж

се

м

/

ж

Вкупно

2

11

м

Други

се

1

се

Македонски
муслимани

Турци

ж

/

ж

Албанци

м

1

м

Бошњаци

1

се

1

м

ж

се

46 48 94
28 33 61

1

1

2

/

1

1

38 44 82

1

/

1

1

36 41 77

1

/

1

1

33 39 72

/

1

1

34 36 70

1

5

6

6

1

1
0.28

2

0.83

/

/

1

1
0.14

1

1

45 37 82

/

1
0.14

1 363 359 722
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.

НАПОМЕНА:

На состаноците на Советот на одделенските наставници и Советот на предметните наставници констатирано е
дека во целост се реализирани наставните програми по сите наставни предмети според планираната временска
реализација за првото полугодие од учебната 2021 / 22 година.
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Воспитно – образовниот процес во ООУ „Мирче Ацев“ – Скопје во текот на првото полугодие од учебната 2021 / 22 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 – IX 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 реализираше со физичко присуство согласно Планот за
одржување на наставата во основните училишта и Протоколите за постапување на
основните училишта.



Помал дел од учениците по оправдано барање од 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.



Наставата се реализраше на македонски наставен јазик и во две смени кои се
менуваа во текот на полугодието.
I смена: Ученици од I – V одд. следеа настава со почеток во 7:30 часот (IV и V одд.)
и 8:15 часот (I – III одд.).
I смена: Ученици од VI – IX одд. кои следеа настава со почеток во 7:30 часот.
II смена: Учениците од I и IX одд. следеа настава со почеток во 13:00 часот.
Наставниот час траеше 40 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.



Наставниците имаа добра соработка со родителите на учениците, а електронската
комуникација се остваруваше преку: телефонски разговори, електронска пошта,
Меssages (пораки), апликацијата Viber и апликацијата Microsoft Teams. Во овој
специфичен период, училиштето продолжи да негува односи со семејствата на ниво
на заедничка грижа, партнерство и меѓусебна поддршка.
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РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНИТЕ ПЛАНОВИ

Наставен предмет

Планирани
часови годишно

Реализирани

Наставен предмет
Број

%

Задолжителни предмети

Планирани
часови годишно

Реализирани
Број

%

Задолжителни предмети

Македонски јазик

720

335

46.53

Македонски јазик

648

295

45.52

Англиски јазик

288

136

47.22

Англиски јазик

216

92

42.59

Математика

720

335

46.53

Математика

540

253

46.85

Природни науки

288

128

44.44

Природни науки

216

105

48.61

Општество

144

69

47.92

Општество

108

48

44.44

Ликовно образование

144

68

47.22

Ликовно образование

216

102

47.22

Музичко образование

144

68

47.22

Музичко образование

216

100

46.30

Физ. и здрав. образов.

432

196

45.37

Физ. и здрав. образов.

324

154

47.53
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Планирани
часови годишно

Наставен предмет

Реализирани

Планирани
часови годишно

Наставен предмет
Број

%

Задолжителни предмети

Реализирани
Број

%

Задолжителни предмети

Македонски јазик

864

395

45.72

Македонски јазик

540

250

46.30

Англиски јазик

432

200

46.30

Англиски јазик

324

150

46.30

Математика

720

333

46.25

Математика

540

250

46.30

Природни науки

288

136

47.22

Природни науки

216

99

45.83

Општество

144

67

46.53

Историја и општество

216

102

47.22

Ликовно образование

288

134

46.53

Ликовно образование

108

51

47.22

Музичко образование

288

131

45.49

Музичко образование

108

48

44.44

Физ. и здрав. образов.

432

202

46.76

Техничко образование и
информатика

108

49

45.37

Работа со компјутер и
основи на програмирање

288

131

45.49

Физичко и здр. образ.

324

154

47.53

Слободни изборни предмети

16

Животни вештини

72

36

50.00

Ликовно образование

144

72

50.00

Вкупно

2700

1261

46.70

Планирани
часови годишно

Наставен предмет

Реализирани
Број

%

720

333

46.25

Англиски јазик

432

196

45.37

Математика

720

332

46.11

Реализирани

Број

%

Задолжителни предмети

Задолжителни предмети
Македонски јазик

Планирани
часови годишно

Наставен предмет

Македонски јазик

432

207

47.92

Англиски јазик

324

150

46.30

Француски јазик

216

99

45.83

Математика

540

246

45.56

Историја

216

99

45.83

Географија

216

99

45.83

Природни науки

288

134

46.53

Општество

288

137

47.57

Природни науки

216

99

45.83

Ликовно образование

288

126

43.75

Информатика

216

99

45.83

Музичко образование

288

132

45.83

Техничко образование

216

98

45.37

Ликовно образование

108

48

44.44

Физ. и здрав. образов.

432

203

46.99
Музичко образование

108

48

44.44

Физ. и здрав. образов.

324

150

46.30

Техничко образование

288

138

47.92

Работа со компјутер и
основи на програмирање

288

124

43.06

Изборни предмети

17

Класична култура во
европската цивилизација

216

99

45.83

Запознавање на
религиите

216

99

45.83

Планирани
часови годишно

Наставен предмет

Реализирани
Број

%

Планирани
часови годишно

Наставен предмет

Задолжителни предмети
Македонски јазик

432

198

45.83

Англиски јазик

324

150

46.30

Француски јазик

216

102

47.22

Математика

432

198

45.83

Историја

216

102

47.22

Географија

216

108

50.00

Биологија

216

99

45.83

Ликовно образование

108

48

44.44

Музичко образование

108

51

47.22

Физ. и здрав. образов.

324

156

48.15

Информатика

108

51

47.22

Етика

108

54

Изборни предмети
72

36

50.00

Истражување на родниот
краj

144

68

47.22

Изборен спорт

72

32

44.44

Проекти од
информатиката

72

34

47.22

Број

%

Задолжителни предмети

50.00

Вештини за живеење

Реализирани

Македонски јазик

432

201

46.53

Англиски јазик

324

147

45.37

Француски јазик

216

96

44.44

Математика

432

201

46.53

Историја

216

105

48.61

Географија

216

102

47.22

Биологија

216

102

47.22

Физика

216

99

45.83

Хемија

216

102

47.22

Граѓанско образование

108

54

50.00

Ликовно образование

108

54

50.00

Музичко образование

108

51

47.22

150

46.30

Физ. и здрав. образов.
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324
Изборни предмети

Вештини за живеење

64

32

50.00

Истражување на родниот
крај

144

64

44.44

Планирани
часови годишно

Наставен предмет

Реализирани
Број

%

Со цел да се утврди остварувањето на наставните планови по
одделенија, односно да се определи квантумот на реализираните
чаови 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

432

198

45.83

Англиски јазик

324

147

45.37

Француски јазик

216

99

45.83

Математика

432

198

45.83

Историја

216

99

45.83

Географија

216

105

48.61

Биологија

216

96

44.44

Физика

216

99

45.83

Хемија

216

102

47.22

Граѓанско образование

108

54

50.00

Иновации

108

54

50.00

Ликовно образование

108

54

50.00

Музичко образование

108

52

48.15

Физ. и здрав. образов.

324

159

49.07

Број на работни денови
Цела година
180

180
85

144

66

45.83

Проекти од музичката
уметност

64

32

50.00

64

18

28.13

Изборен спорт

100 %
x%

x = 47,22

Изборни предмети
Програмирање

Прво полугодие

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

Наставен предмет
Македонски јазик
Математика
Природни науки
Ликовно образование
Музичко образование
Физичко и здравственоoбразов.

Брoj на
часови

Брoj на
ученици

49
4
4
37
37
4

95
25
25
95
95
95

II одделение
Наставен предмет

Дополнителна
настава

Додатна настава

Брoj на Брoj на
часови ученици

Брoj на
часови

Брoj на
ученици

Брoj на
часови

15
5
12
12
9

21
0
21
21
21

12
5

12
6
27
6
6

Македонски јазик
Англиски јазик
Математика
Природни науки
Општество
Ликовно образование
Музичко образование
Физичко и здравственоoбразов.

22
0
20
20
20

2

20

Слободни
ученички

6
12
12
12

Брoj на
ученици

III одделение
Наставен предмет
Македонски јазик
Англиски јазик
Математика
Природни науки
Општество
Ликовно образование
Музичко образование
Физичко и здравственоoбразов.

Дополнителна
настава

Додатна настава

Брoj на Брoj на
часови ученици

Брoj на
часови

Брoj на
ученици

Брoj на
часови

Брoj на
ученици

18
10
20
13
15

28
21
31
21
20

23
10

19
20

17
15
12

24
23
25

28
10
29
5
4

20
18
20
20
20

Слободни
ученички

IV одделение
Дополнителна
настава

Наставен предмет

Додатна настава

Брoj на Брoj на Брoj на
часови ученици часови

Македонски јазик
Англиски јазик
Математика
Природни науки
Историја и општество
Техничко образование и информатика

21

11
6
22
6
13

11
12
12
12
14

8
6
12
14
12
6

Брoj на
ученици

14
14
14
16
14
16

Слободни
ученички
активности
Брoj на
часови

Брoj на
ученици

6

15

V одделение
Наставен предмет
Македонски јазик
Англиски јазик
Математика
Општество
Ликовно образование
Музичко образование
Физичко и здравственоoбразов.

Дополнителна
настава

Додатна настава

Брoj на Брoj на
часови ученици

Брoj на
часови

Брoj на
ученици

Брoj на
часови

Брoj на
ученици

20
12
28
9

25
16
28
15

16
12

19
16

9
17
15

25
30
50

31
12
24
11

12
16
20
13
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Слободни
ученички

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

Наставен предмет

Слободни ученички
активности

Дополнителна настава

Додатна настава

15
10
14
6

15
10
15
6

16

6то
ОДДЕЛЕНИЕ

Македонски јазик
Математика
Историја
Географија

7мо
ОДДЕЛЕНИЕ

Француски јазик
Биологија
Музичко образ.

12
13
5

13
15
5

15
15
2

8мо
ОДДЕЛЕНИЕ

Македонски јазик
Математика
Историја
Географија
Хемија

15
17
8
14
8

13
13
7
18
8

14
13
7
14
8

Англиски јазик
Математика

16
14

16
15

16
14

Физ. и здр. образ.

28

28

28

9то
ОДДЕЛЕНИЕ

23

17
16

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)

Наставен предмет

Број на
ученици

Значително
напредуваат
Бр.

%

Напредуваат
Бр.

%

Делумно
напредуваат
Бр.

%

Задолжителни предмети

Македонски јазик

96

59

61.46

30

31.25

7

7.29

Англиски јазик

96

95

98.96

1

1.04

Математика

96

59

61.46

30

31.25

7

7.29

Природни науки

96

58

60.42

31

32.29

7

7.29

Општество

96

60

62.50

29

30.21

7

7.29

Ликовно образование

96

92

95.83

4

4.17

Музичко образование

96

92

95.83

4

4.17

Физичко и здр. образ.

96

76

79.17

20

20.83

Вкупно

768

591

76.95

149

19.40

28

3.65
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Задоволуваат
Бр.

%

Неоценети
Бр.

%

Наставен предмет

Број на
ученици

Значително
напредуваат
Бр.

%

Делумно
напредуваат

Напредуваат

Бр.

%

Бр.

Задоволуваат

Неоценети

%

Бр.

%

Бр.

%

5.68

1

1.14

1

1.14

1

1.14

Задолжителни предмети
Македонски јазик

88

59

67.05

22

Англиски јазик

88

87

98.86

Математика

88

59

67.05

22

25.00

5

5.68

1

1.14

1

1.14

Природни науки

88

59

67.05

22

25.00

5

5.68

1

1.14

1

1.14

Општество

88

71

80.68

15

17.05

1

1.14

1

1.14

Ликовно образование

88

87

98.86

1

1.14

Музичко образование

88

87

98.86

1

1.14

Физичко и здр. образ.

88

87

98.86

1

1.14

Вкупно

704

596

84.66

8

1.14

81

25.00

11.51

5

16

2.27

3

0.43

Еден ученик од II в одд. не е оценет по сите наставни предмети заради ненајавено заминување во странство.
Доколку ученикот се врати во второто полугодие, истиот ќе полага одделенски испити по сите наставни предмети.
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Наставен предмет

Број на
ученици

Значително
напредуваат
Бр.

%

Напредуваат

Бр.

%

Делумно
напредуваат
Бр.

Задоволуваат

%

Бр.

%

Задолжителни предмети
Македонски јазик

94

69

73.40

15

15.96

8

8.51

2

2.13

Англиски јазик

94

72

76.60

15

15.96

5

5.32

2

2.13

Математика

94

69

73.40

16

17.02

7

7.45

2

2.13

Природни науки

94

70

74.47

15

15.96

8

8.51

1

1.06

Општество

94

70

74.47

15

15.96

8

8.51

1

1.06

Ликовно образование

94

89

94.68

5

5.32

Музичко образование

94

88

93.62

6

6.38

Физичко и здр. образ.

94

92

97.87

2

2.13

Работа со компјутер и
основи на програмирање

94

88

93.62

6

6.38

Вкупно

846

707

83.57

95

11.23

36

4.26

8

0.95

26

Неоценети

Бр.

%

Наставен предмет

Број на
ученици

Значително
напредуваат
Бр.

%

Напредуваат
Бр.

%

Делумно
напредуваат
Бр.

Задоволуваат

%

Бр.

%

Задолжителни предмети
Македонски јазик

61

32

52.46

20

32.79

8

13.11

1

1.64

Англиски јазик

61

38

62.30

15

24.59

7

11.48

1

1.64

Математика

61

22

36.07

24

39.34

11

18.03

4

6.56

Природни науки

61

24

39.34

27

44.26

9

14.75

1

1.64

Историја и општество

61

19

31.15

24

39.34

11

18.03

7

11.48

Ликовно образование

61

46

75.41

14

22.95

1

1.64

Музичко образование

61

43

70.49

17

27.87

1

1.64

Техничко образование и
информатика

61

25

40.98

26

42.62

9

14.75

1

1.64

Физичко и здр. образ.

61

51

83.61

10

16.39

15

2.46

Слободни изборни предмети
Животни вештини

15

14

93.33

Ликовно образование

46

27

58.70

15

Вкупно

610

341

55.90

192

1

6.67

32.61

4

8.70

31.48

62

10.16

27

Неоценети
Бр.

%

Број на
ученици

Наставен предмет

Значително
напредуваат
Бр.

%

Напредуваат

Бр.

%

Делумно
напредуваат
Бр.

Задоволуваат

Неоценети

%

Бр.

%

Бр.

%

Задолжителни предмети
Македонски јазик

82

47

57.32

18

21.95

11

13.41

5

6.10

1

1.22

Англиски јазик

82

43

52.44

16

19.51

16

19.51

6

7.32

1

1.22

Математика

82

41

50.00

25

30.49

11

13.41

4

4.88

1

1.22

Природни науки

82

29

35.37

27

32.93

23

28.05

2

2.44

1

1.22

Општество

92

47

51.09

29

31.52

11

11.96

4

4.35

1

1.09

Ликовно образование

82

71

86.59

9

10.98

1

1.22

1

1.22

Музичко образование

82

71

86.59

9

10.98

1

1.22

1

1.22

Физичко и здр. образ.

82

78

95.12

2

2.44

1

1.22

1

1.22

Техничко образование

82

61

74.39

15

18.29

5

6.10

1

1.22

Работа со компјутер и
основи на програмирање

82

74

90.24

6

7.32

1

1.22

1

1.22

Вкупно

830

562

67.71

156

18.80

81

9.76

10

1.20

21

2.53

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

Број на
ученици

Значително
напредуваат
Бр.

%

Напредуваат
Бр.

%

Делумно
напредуваат
Бр.

Задоволуваат

%

Бр.

%

Задолжителни предмети

82
82
82
82
82
82

31
31
35
29
23
33

37.80
37.80
42.68
35.37
28.05
40.24

18
23
18
21
11
17

21.95
28.05
21.95
25.61
13.41
20.73

21
14
25
17
22
16

25.61
17.07
30.49
20.73
26.83
19.51

12
14
4
15
26
16

14.63
17.07
4.88
18.29
31.71
19.51

Природни науки
и техника

82

31

37.80

19

23.17

24

29.27

8

9.76

Информатика

82

28

34.15

23

28.05

26

31.71

5

6.10

Техничко образование

82

75

91.46

7

8.54

Ликовно образование

82
82
82

76
82
76

92.68
100.00
92.68

3

3.66

3

3.66

3

3.66

3

3.66

6

14.29

106

9.94

Македонски јазик
Англиски јазик

Француски јазик
Математика
Историја
Географија

Музичко образование

Физичко и здр. образ.

Изборни предмети
Класична култура во
европската цивилизац.
Запознавање
на религиите
Вкупно

42

20

47.62

15

35.71

1

2.38

40

36

90.00

2

5.00

2

5.00

1066

606

56.85

180

16.89

174

16.32
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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

Македонски јазик
Англиски јазик
Француски јазик
Математика
Историја
Географија
Биологија
Информатика
Етика
Ликовно образ.
Музичко образ.
Физичко образ.

Број

77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77

77

Одлични
Бр.
%

Мн. Добри
Добри
Доволни
Бр.
%
Бр.
%
Бр.
%
Задолжителни предмети

29
43
34
17
24
30
44
25
42
57
76
77

18
12
25
25
20
19
8
17
19
19

37.66
55.84
44.16
22.08
31.17
38.96
57.14
32.47
54.55
74.03
98.70
100.00

23.38
15.58
32.47
32.47
25.97
24.68
10.39
22.08
24.68
24.68

19
13
16
24
13
17
18
18
15
1
1

24.68
16.88
20.78
31.17
16.88
22.08
23.38
23.38
19.48
1.30
1.30

11
9
2
11
20
11
7
17
1

14.29
11.69
2.60
14.29
25.97
14.29
9.09
22.08
1.30

Недоволни
Бр.
%

Неоценети
Бр.
%

Среден
успех

3.84
4.16
4.18
3.62
3.62
3.88
4.16
3.65
4.32
4.73
4.97
5.00

Изборни предмети
Вештини за живеење
Истражување на
родниот краj
Изборен спорт
Проекти од
информатиката
Вкупно

14

14

100.00

5.00

35

29

15

15

100.00

13

10

76.92

2

15.38

1

7.69

1001 566

56.54

187

18.68

159

15.88

3

3

4.74
5.00

30

4.69
89

8.89

4.23

Наставен предмет

Број

Одлични
Бр.

%

Мн. Добри
Бр.

%

Добри
Бр.

%

Доволни

Недоволни

Неоценети
Бр.

Бр.

%

Бр.

%

%

Среден
успех

Задолжителни предмети

Македонски јазик

72

48

66.67

8

11.11

9

12.50

6

8.33

1

1.39

4.33

Англиски јазик

72

35

48.61

14

19.44

12

16.67

10

13.89

1

1.39

4.00

Француски јазик

69

28

40.58

17

24.64

11

15.94

13

18.84

Математика

72

25

34.72

13

18.06

12

16.67

21

29.17

Историја

72

29

40.28

19

26.39

13

18.06

11

15.28

Географија

72

27

37.50

17

23.61

13

18.06

14

19.44

Биологија

72

37

51.39

13

18.06

12

16.67

10

13.89

4.07

Физика

72

32

44.44

6

8.33

20

27.78

14

19.44

3.78

Хемија

72

20

27.78

17

23.61

20

27.78

15

20.83

3.58

Граѓанско образ.

72

39

54.17

8

11.11

17

23.61

8

11.11

4.08

Ликовно образ.

72

51

70.83

20

27.78

1

1.39

4.68

Музичко образ.

72

50

69.44

17

23.61

2

2.78

Физичко образ.

72

68

94.44

3

4.17

1

1.39

2

2.78

3.87
1

1.39

3.56
3.92

1

1

1.39

1.39

3.76

4.57
4.92

Изборни предмети

Вештини за живеење

20

19

Истражување на родниот крај

52

46

Вкупно

1005 554

95.00

1
4

55.12

176

5.00

2
17.51

143

4.85
14.23

126

12.54

6

0.60

Тројца ученици изучуват германски јазик и ќе полагаат одделенски испит на крајот од годината.
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4.80
4.14

Наставен предмет

Број

Одлични
Бр.

%

Мн. Добри
Бр.

%

Добри
Бр.

%

Доволни
Бр.

%

Недоволни

Неоценети

Бр.

Бр.

%

%

Среден
успех

Задолжителни предмети
Македонски јазик

70

24

34.29

13

18.57

15

21.43

18

25.71

3.61

Англиски јазик

70

29

41.43

8

11.43

14

20.00

18

25.71

Француски јазик

69

26

37.68

15

21.74

19

27.54

9

13.04

3.84

Математика

70

28

40.00

14

20.00

16

22.86

12

17.14

3.83

Историја

70

32

45.71

11

15.71

11

15.71

16

22.86

3.84

Географија

70

30

42.86

15

21.43

16

22.86

9

12.86

3.94

Биологија

70

43

61.43

8

11.43

10

14.29

9

12.86

4.21

Физика

70

28

40.00

10

14.29

18

25.71

14

20.00

3.74

Хемија

70

31

44.29

14

20.00

12

17.14

13

18.57

3.90

Граѓанско образование

70

42

60.00

6

8.57

11

15.71

11

15.71

4.13

Иновации

70

42

60.00

8

11.43

7

10.00

13

18.57

4.13

Ликовно образование

70

50

71.43

10

14.29

9

12.86

1

1.43

4.56

Музичко образование

70

60

85.71

6

8.57

4

5.71

Физичко образование

70

63

90.00

7

10.00

1

1.43

3.66

4.80
4.90

Изборни предмети
Програмирање

37

23

Проекти од музичката уметност

20

20 100.00

Изборен спорт
Вкупно

62.16

8

13 13 100.00
1049 584 55.67 153

21.62

5

13.51

1

2.70

4.43
5.00
5.00

14.59

167 15.92 144 13.73

1

0.10

Еден ученик изучува германски јазик и ќе полага одделенски испит на крајот од годината.
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4.12

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)

1001

566

187

159

89

0

4.23

VIII

1005

554

176

143

126

6

4.14

3

IX

1049

584

153

167

144

1

4.12

4

VII + VIII + IX

3055

1704

516

469

359

7

4.16
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Негативни оценки по одделенија
и наставни предмети

Наставни предмети
VII

VIII

IX

Вкупно

Македонски јазик

1

Англиски јазик

1

Математика

1

1

Географија

1

1

Музичко образование

1

1

Вештини за живеење

1

1

ВКУПНО

/

6

34

1
1

1

2

7

Македонци

Срби

Роми

Власи

Бошњаци

Албанци

Македонски
муслимани

Турци

Успех на учениците
м

ж

се

Одлични

14

16

30

Мн. добри

12

17

29

Добри

7

6

13

м ж

1

се

м

1

ж

1
1

се

м

ж

се

м

ж

се

м

ж

се

м

ж

се

1

1

м

ж

се

Други

м

ж

Вкупно

се

м

ж

се

14 17 31
13 18 31

1
1

1

1

2

1

1

9

6

15

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

Неоценети
вкупно

33 39

72

1

1

1

1

35

1

1

36 41 77

Успех

Македонци

Срби

Роми

м

ж се м ж се

Одлични

14

20 34

Мн. добри

12

8

20

Добри

6

6

12

Доволни

1

1

м

ж

Власи

се

м

ж

Бошњаци

се

м

1

ж

1
1

се

Албанци

м

ж

се

Македонски
муслимани

Турци

м

ж

се

1

1

1

1

1

м

ж

се

Други

м

ж

Вкупно

се

м

ж

се

14

20

34

12

10

22

6

8

14

1

1

Со 1 слаба
Со 2 слаби
Со 3 и повеќе слаби

1

1

2

2

1

1

39

72

Неоценети
вкупно

33

34 67

1

1

1

36

1

1

1

33

Успех

Македонци

Срби

ж

Роми

м

ж

се

м

се

Одлични

11

22

33

1

1

Мн. добри

8

6

14

1

1

Добри

11

7

Доволни

Со 1 слаба

м

ж

Власи

се

м

Бошњаци

ж се м

ж

се

Албанци

м

ж

се

Македонски
муслимани

Турци

м

ж

ж

се

12

22

34

9

7

16

18

11

7

18

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

34

36

70

1

м

ж

се

м

ж

Вкупно

м

1

се

Други

се

Со 2 слаби

Со 3 и повеќе слаби

Неоценети

вкупно

32

35

67

2

0

2

1

37

1

I
ОДДЕЛЕНИЕ

Алексеј Смилески
Теодор Шишкоски
Зои Николовска
Јана Брашнарска

IV
ОДДЕЛЕНИЕ

Диана Бачева
Милена Јорданова
Дарија Науновска

VII
ОДДЕЛЕНИЕ

Матеј Ѓорѓиев
Каја Сибиновска
Ивана Василевска

II
ОДДЕЛЕНИЕ

Ана – Марија Најдовска
Јана Јовановска
Борјан Николовски

V
ОДДЕЛЕНИЕ

Марија Талеска
Лука Марковски
Војдан Живковски
Марко Најдовски

VIII
ОДДЕЛЕНИЕ

Јована Марковиќ
Јана Стојменовска
Моника Жежовска

38

III
ОДДЕЛЕНИЕ

Анастасија Гегоска
Викториа Јованова
Филип Терпини
Данило Велковски

VI
ОДДЕЛЕНИЕ

Ева Арсова
Давид Давидовски
Ања Васева

IX
ОДДЕЛЕНИЕ

Андреј Стефановски
Ангела Аврамовска
Никола Настовски

Нина Балог,
Каја Атанасова
I
ОДДЕЛЕНИЕ Ѓорѓиева, Нина Васева,
Дамјан Цветаноски

IV
ОДДЕЛЕНИЕ

Горазд Трајковски,
Јана Николовска,
Никола Антовски

VII
ОДДЕЛЕНИЕ

Виктор Христовски,
Никола Кузески,
Дамјан Тодоровски

II
ОДДЕЛЕНИЕ

Петар Јанковски,
Матеј Стојчевски,
Леонид Сарџовски

V
ОДДЕЛЕНИЕ

Јана Дукоска,
Марта Димитријевиќ,
Лука Ѓорѓески,
Ема Цветкова

VIII
ОДДЕЛЕНИЕ

Леонид Торевски,
Ема Стојановска,
Андреј Глигоров
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III
ОДДЕЛЕНИЕ

Ива Драгановска,
Јаков Живковски,
Грациела Рафајловска,
Рената Николовска

VI
ОДДЕЛЕНИЕ

Филип Марковски,
Деспина Димитриевска,
Христина Чадиковска

IX
ОДДЕЛЕНИЕ

Стефан Антиќ,
Дамјан Миленковски,
Калина Заковска

Одделение

Вид на поведение
Примерно

I

II

III

IV

V

VI

96

88

94

61

82

82

VII

Добро

VIII

IX

72

68

70

5

4

77

72

Незадоволително
ВКУПНО




96

88

94

61

82

82

70

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 24 педагошки мерки кон 24 ученици од IV до IX одделение.
Причини за изрекување педагошките мерки се: непочитување на правилата на однесување за време на големиот одмор, некоректно
однесување кон соученици и кон други ученици од училиштето, недолично однесување за време на одморите, непочитување на
куќниот ред во училиштето, попречување на воспитно – образовната работа во паралелката, недолично и некоректно однесување кон
соучениците и наставниците, неправилен однос кон училишниот имот, загрозување на својата безбедност и безбедноста на
соучениците, снимање случка со несоодветно однесување за време на одмор и споделување на снимката во социјална мрежа,
неоправдано изостанување од настава.
Број на изречени педагошки мерки

ПЕДАГОШКИ МЕРКИ
Усна опомена од одделенски раководител / раководител на паралелката

IV

V

VI

/

4

Писмена опомена од одделенски раководител / раководител на паралелката

VII

VIII

IX

2

1

1

4

2

Укор од одделенски раководител / раководител на паралелката

Вкупно

1

Намалено поведение од примерно на добро

5

4

5

8

Намалено поведение од добро на незадоволително
ВКУПНО

/
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4

6

1

24

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

Оправдани Неоправдани Вкупно

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

3402

18

3420

35.63

II

1767

54

1821

20.69

III

2932

2932

31.19

IV

1128

V

1144

VI

1802

VII

1222

VIII
IX
ВКУПНО
2021/22

122

Учебна год.

Оправдани

Неоправдани

Вкупно

Просек

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

1128

18.49

2016/17

14 527

225

14 752

18.84

1266

15.44

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

2021 / 22

15287

236

15523

21.50

1802

21.98

9

1231

15.99

1137

10

1147

15.93

753

23

776

11.09

15287

236

15523

21.50
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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

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Ученици – таленти
од 6а,б и 9а,б,в одд.за
работа по наставни
предмети историја и
физика

Споделување идеи и подобрување
на сопствената професионална
практика.

Презентација на годишната
програма за работа со
талентирани ученици и
формирање работни групи на
ученици за реализација на истите

29.09.2021

Ирена Младеновска,
М-р Валентина Поповска

Обука за работа со контроверзни
теми во училница

13.10.2021

Ирена Младеновска

Наставници од
предметна и
одделенска настава

Обучени наставници за работа со
чувствителни прашања и креирање
добри наставни практики.

01.12.2021

Ирена Младеновска,
М-р Валентина Поповска,
ученици од 6б одд.

Ученици – таленти
од 6б одд.за работа по
наставни предмети
историја и математика

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

17.12.2021

Ирена Младеновска,
М-р Валентина Поповска,
ученици од 6б, 9а, 9б
и 9 в одд.

Ученици – таленти
од 6б, 9а,9б и 9в одд.
за работа по наставни
предмети историја,
математика и физика

Креирана збирка совети на
https://irenamladenovska.wixsite.com/mysite
за прилагодлива настава со
надарени ученици.

Интегриран час
На тема „Пирамида“

Креирање оnline библиотека за
реализација на настава со
талентирани ученици

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.
Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Изработување на програма за работа на
Училишниот инклузивен тим за учебната
2021-2022 година

Јули 2021

Специјелен едукатор
и рехабилитатор,
членови на УИТ

Наставници од
одделенска и
предметна настава,
ученици со ПОП

Изготвена годишна програма за работата
на УИТ за учебната 2021-2022 година.

Состанок на УИТ за ажурирање на
регистерот на ученици со ПОП за
тековната училишна година и потреба
од изготвување на ИОП за истите

Септември,
2021

Специјелен едукатор
и рехабилитатор,
членови на УИТ

Наставници од
одделенска и
предметна настава,
ученици со ПОП

Регистрирани 14 ученици со ПОП, од кои
за 6 ученици ќе биде потребно да се
изготвува ИОП.

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

Ноември, 2021

УИТ

Ученици, наставници и
родители

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

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

Декември, 2021

УИТ

Ученици, наставници и
родители

Одредени следни чекори на делување
со цел подобрување на инклузијата.

Реализирана програмска активност
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Реализирана програмска активност
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

Време на
реализација

Во текот на
полугодието

Реализатор

Целна група

Специјален едукатор
и рехабилитатор, Родители чии деца
психолог, педагогог и
се со ПОП.
наставници

Постигнати цели и остварени ефекти
По потреба беа реализирани консултативни
разговори со родителите за превземање на
активности со цел унапредување на воспитнообразовниот процес на нивните деца.

Состанок со наставниците за изработување
Договарање, консултирање и давање на сугестии
на ИОП - (индивидуални образовни
Специјален едукатор
Наставници од
за поуспешно изработување на ИОП планови за
планови ) за работа со деца
Септември, 2021
и рехабилитатор,
одделенска и
работа на наставниците во текот на учебната
со ПОП во одделенијата каде што
членови на УИТ
предметна настава
година со ученици кои имаат потреба од истиот.
има такви ученици
Соработување со дефектологот и
предлагање на ученици на кои им е
потребна помош и индивидуален
пристап и проценка

Во текот на
полугодието

Специјален едукатор
и рехабилитатор,
психолог, педагог,
наставници

Ученици со ПОП

Направена дефектолошка проценка на
4 ученици од второ одделение и 2 ученици
од трето одделение.

Упатување на учениците кај релевантни
установи: Завод за ментално здравје на
деца и младинци „Младост“ и Завод за
рехабилитација на слух, говор и глас

По потреба

Специјален едукатор
и рехабилитатор,
психолог, педагог

Ученици со ПОП

2 ученици беа упатени во релевантни установи.

Тековни консултации со наставницит
е кои работат со ученици со ПОП

Септември /
октомври, 2021

Едукативно предавање и работилница по
повод 3 Декември
Декември, 2021
,,Меѓународeн ден на лицата со
попреченост"

Специјален едукатор
Наставници од
Идентификување на бариерите и надминување на
и рехабилитатор,
одделенска и
истите, со цел унапредување на воспитночленови на УИТ
предметна настава
образовниот процес на учениците со ПОП.

Специјален едукатор
и рехабилитатор,
членови на УИТ

Ученици,
директор,
стручна служба

Подобро разбирање за полето на попреченост,
со фокус на правата на лицата со попреченост и
придобивки кои ќе произлезат од процесот на
интеграција и инклузија на овие лица во секој
аспект на социјалниот, економскиот
и културниот живот.

Координатор: Ана Атанаскова
Членови: Ѓурѓица Баталакова, Розалинка Симоновска, Драгица И. Стојаноска Елена
Апостолова
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УЧИЛИШЕН СПОРТ
Спортски натпревари во текот на првото полугодие од учебната 2021/2022 година
Во текот на првото полугодие од учебната 2021/2022 година учениците од нашето училиште учествуваа на голем број натпревари, притоа забележувајќи
одлични резултати.
Кошарка, нашите ученици одиграа 2 натпревари и извојуваа 2 победи
Фудбал , во одиграните 3 натпревари нашите фудбалери извојуваа 2 победи и претрпеа 1 пораз
Одбојка , одбојкарките во одиграните 3 натпревари извојуваа 3 победи
Ракомет, нашите ракометарки одиграа 2 натпревари, победиа на 1 и претрпеа 1 пораз
Шах, на традиционалниот општински турнир во шах нашите ученици ги постигнаа следните резултати, Моника Жежовска од 8 в одд. го освои 1-то место(
конкуренција 8 и 9 одд. ), а Максим Митревски од 4 а одд. го освoi 3-то место (конкуренција 6 и 7 одд)
Шах, на државното првенство на Република Македонија , Моника Жежовска од 8 в одд. го освои 1-то место и стана државен првак
Пинг –понг, на државното првенство на Република Македонија ,Андреј Стојановски од 8 а одд. го освои 2-то место

Одговорни наставници по физ.и здр.образование:
Златко Чубриноски , Илија Јанковски, Ертан Ибраим
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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.

Реализирана програмска активност

Поделба на новогодишни пакетчиња
со храна и училишен прибор
донирани од организацијата АДРА
на сите ученици од прво одделение

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

Пакување и делење на пакетчиња
со храна

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.

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

20 – 25.12.2021

Зора Антевска
и одговорни наставници
од тимот на општествено хуманитарна работа
и тимот на ПЦК

Наставници,
ученици,
родители

Поделени се новогодишни пакетчиња со храна и
училишен прибор во позитивна и Новогодишна весела
атмосфера на сите учениците од прво одделение.

07 – 25.12.2021

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

Наставници,
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 .

Одговорни наставници

Наставници,
ученици,
родители

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

28 – 31.12.2021
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Реализирана програмска активност

Новогодишен хепенинг за учениците
од прво до петто одделение
под мото
„Настапуваме, креираме,
подаруваме- настрешници на
влезовите поставуваме“
Новогодишен хепенинг
„Настапуваме, креираме, подаруваменастрешници на влезовите
поставуваме“ - квизотека, изработка и
испраќање на честитики преку
online - работилници за учениците
од 6-то до 9-то одделение

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

25 – 31.12.2021

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
поставување настрешници на споредните
влезови во училиштето.

26.12.2021

Раководители
на паралелки,
ученици,
родители

Наставници,
ученици,
родители

Позитивна и весела атмосфера, забава,
дружење на учениците.
Собраните средства ќе бидат наменети за
поставување настрешници на споредните
влезови во училиштето.

Координатори: Валентина Танчевска, Снежана Михајловска
Членови: Славица Марковска, Билјана Матеска, Анѓелина Николовска, Сузана
Ангелевска, Розалинка Симоновска, Валентина Алексовска, 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

01.09.2021

Одговорни наставници и ученици
(одделенска настава)

Ученици,
родители
вработени и
локална заедница

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

Oктомври, 2021

Одговорни наставници и ученици
(одделенска настава)

Ученици,
одделенски
раководители
на 1 одд.

Добиено чувство на припадност во
Детска организиција.

Декември, 2021

Одговорни наставници и ученици
(одделенска и предметна настава)

Ученици,
родители
вработени

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

Јануари, 2022

Одговорни наставници и ученици
(одделенска и предметна настава)

Вработени од
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 , Маријана А. Маневска
Членови: Влатко Костовски, Јасна Матовска, Веселинка Јанеска,
Татјана А. Рафајловска
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РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ ПРЕКУ РАЗГЛАС
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Одбележување на позначајни дати и настани.

Реализирана програмска активност

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Ден на независноста
на Република Северна Македонија

09.09.2021

3А - 7А

Ученици

Почитување на државен празник.

Меѓународен ден на
просветните работници

05.10.2021

3Б - 7В

Ученици

Почит кон учителот и значењето на
писменоста.

Ден на востанието на
македонскиот народ

08.10.2021

3В - 8А

Ученици

Почитување на државен празник потсетување
на историското минато.

Денот на раѓањето на Мирче Ацев

20.10.2021

3Г - 7Б

Ученици

Почит кон делото на Мирче Ацев, потсетување
на нашиот патрон.

Ден на македонската
револуционерна борба

22.10.2021

4А – 8Б

Ученици

Почит кон историското минато - нашиот народ
е создаден низ борба.

Светскиот ден на штедењето

01.11.2021

4Б - 8В

Ученици

Создавање на чувство за штедење.

Одбележување на
Месецот на книгата

05.11.2021

4В – 9А

Ученици

Развивање љубов кон пишаниот збор и
значењето на книгата.

Ослободување на Скопје

12.11.2021

5А - 9Б

Ученици

Потсетување на минатото на нашиот роден
град.

Ден на ослободување на
општина Ѓорче Петров

15.11.2021

5В - 9В

Ученици

Почит кон историското минато и запознавање
со историјата на општината.

Денот на Св. Климент Охридски

07.12.2021

5Б – 6А

Ученици

Почитување на делото на св. Климент и
неговото значење во писменоста.

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.

Реализирана програмска активност

Недела на избор на претседатели
на заедниците на паралелките

Презентација на годишната
програма за работа на
Ученичкиот парламент

Конститутивна седница на
Ученички парламент

Време на
реализација

Реализатор

06.09. –
10.09.2021

Ирена Младеновска
М-р Валентина Поповска
Маријана А. Маневска

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Ученици од 1 до 9
одделение

Училиштето се трансформира во место за
искуствено учење и практикување на
демократија и демократско функционирање
во општеството.

06.10.2021

Ирена Младеновска
М-р Валентина Поповска
Маријана А. Маневска

Ученици од 1 до 9
одделение

Разгледани сите прашања што се од значење
за учениците, комуницирање на демократски
начин, прифаќање на одлуките на
демократски начин, развивање демократска
култура во училиштето.

20.10..2021

Ирена Младеновска
М-р Валентина Поповска
Маријана А. Маневска

Ученици од 1 до 9
одделение

Организирано остварување на
интересите на учениците.
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Реализирана програмска активност

Седница на Ученички парламент

Седница на Ученички парламент

Седница на Ученички парламент

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

04.11.2021

Ирена Младеновска
М-р Валентина Поповска

Претставници на
ученички
парламент од 6
до 9 одд.

Промоција на лого/симбол на
Ученички парламент.

13.12.2021

Ирена Младеновска
М-р Валентина Поповска

Претставници на
ученички
парламент од 6
до 9 одд

Изгласан деловник за работа на Ученичкиот
парламент.

17.12.2021

Ирена Младеновска
М-р Валентина Поповска

Претставници на
ученички
парламент од 6
до 9 одд

Договор за изработка и одржување на веб
страната на Ученичкиот парламент.

Координатори: Ирена Младеновска, М-р Валентина Поповска, Маријана А. Маневска
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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

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Избор на раководство на
Детска организација

Септември, 2021

Одговорни наставници,
ученици

Ученици од
I до IX одд.

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

04 – 08.10.2021

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 „Јас избирам здравје, а ти ?“, развиена свест за
чување и заштита на здравјето.

07.10.2021

Директор,
одделенски наставници,
ученици од прво одделение

Ученици од
I одд.

Интеграција на еколошкото воспитание и образованието
кај најмладите ученици во основното училиште,
развиена еколошка свест кај учениците за заштита на
животната средина, јакнење на духот на заедништво
меѓу децата на училишна возраст.

Свечен прием на првачињата
во Детска организација

08.10.2021

Директор,
координатор Маја Пачемска,
стручни соработници,
одделенски наставници,
ученици од I - IX одд.

Ученици од
I одд.

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

Изработка на полугодишен
извештај за работата на
Детската организација

14.01.2022

Валентина Алексовска, Маја
Пачемска

Училиште

Презентација и документирање на реализираните
активности на Детската организација во текот на
првото полугодие од учебната 2021 / 22 година.

Активности по повод „Детска
недела 2021“

Еко – педагошка активност
„Дрвце садиме и заедно
растеме“

Координатори: Маја Пачемска
Заменик: Валентина Алексовска
Членови: Розалинка Симоновска, Верка Стратиева, Љубица Петковска, Марина Стојкоска
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РАБОТА НА УЧИЛИШНИОТ КЛУБ НА ЦРВЕН КРСТ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
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.

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

Реализирана програмска активност

Време на
реализација

Реализатор

Избор на одделенски активисти од
одделенска и предметна настава

05.10.2021

Билјана Матеска,
Гордана Насковска,
ученици

08.10.2021

Билјана Матеска,
Сузана Поповска ,
педагог, психолог,
ученици

Ученици,
наставници

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

10 –16.10.2021

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.

15-21.11.2021

Сузана Поповска,
Билјана Матеска,
ученици од 3а одд.

Ученици, наставници

Прием на првачињата во Училишниот клуб
на Црвениот крст на ООУ „Мирче Ацев“
Одбележување на Недела на борба против
шеќерна болест (дијабет) под мотото
„Здрави животни навики и дијабетот“
(предавање, поставување на
едукативни материјали)

Одбележување на Недела на грижа за стари
лица под мотото “Сите сме нивни деца“
(предавање, читање на лични творби)

53

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Ученици ,одговорни
Активирање на учениците - членови на
наставници
училишниот клуб во текот на целата учебна
година.

Почитување на старите лица, подигање на
свеста кај учениците за правата на старите
лица, како и обезбедување на потребна
грижа и помош.

Реализирана програмска активност
Вежбовна активност и едукација на
учениците од тимот за заштита од
природни непогоди и тимот за прва
медицинска помош

Време на
реализација

26.11.2021

Реализатор
Билјана Матеска,
Сузана Ангелеска,
Сузана Поповска,
ученици
Билјана Матеска,
Сузана Поповска,
Снежана Михајловска,
Валентина Танчевска,
Сузана Ангелевска,
Ангелина Николовска,
педагог
Билјана Матеска,
Сузана Поповска,
Снежана Михајловска,
Валентина Танчевска,
Сузана Ангелевска,
Ангелина Николовска,
педагог, психолог
Билјана Матеска,
Гордана Насковска,
Сузана Поповска,
наставници,
ученици

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Ученици од одделенска
и предметна настава

Оспособување на учениците за заштита од
природни непогоди и укажување на прва
помош.

Ученици од одделенска
и предметна настава,
родители

Развивање на чувства на хуманост и
солидарност, учество во собирни акции
кои се организираат за помош на наши
ученици кои се од социјално ранливи
семејства.

Ученици од одделенска
и предметна настава,
родители

Грижа и помош на ученици од
социјално ранливи категории.

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

01 – 25.12.2021

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

27 – 31.12.2021

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

Во текот на
полугодието

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.

30.12.2021

Одговорни наставници,
одделенски раководители

Ученици од одделенска и
предметна настава

Награда за покажаната хуманост,
мотивација за учество во идни
хуманитарни акции.

Поделба на благодарници на ученици
за учество во хуманитарна акција

Снабдување, чување и наменско
Ученици од одделенска и
користење на материјалите за укажување
предметна настава,
на прва медицинска помош таму
родители
каде што е потребна.

Координатор: Билјана Матеска
Заменик: Гордана Насковскa
Членови: Сузана Поповска, Снежана Михајловска, Ангелина Николовска,
Валентина Танчевска,Маја Арсовска, Сузана Ангелевска, Валентина Алексовска
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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, 2021

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

Септември, 2021

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, 2021

Маја Арсовска

Ученици од 8 и 9
одделение

Согледување на темите од програмата –
Правна социјализација.

Предавање на тема:
Правата на детето

12.10.2021
20.10.2021

Маја Арсовска,
ученици

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.
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Реализирана програмска
активност
Предавање на тема:
Насилство

Предавање на тема:
Конфликти

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

27.10.2021

Маја Арсовска,
ученици

Ученици од 6в
одделение

Запознавање на учениците со насилството што
вклучува навредување, потсмевање или
омаловажување на други индивидуи и/или групи, како
и начините за надминување.

Ученици од 6б
одделение

Пренесување на стекнатите знаења на учениците за
навремено и успешно да се справуваат со
предизвиците и опасностите кои што насилството и
агресивното однесување ги носат со себе

03.11.2021

Маја Арсовска,
ученици

Предавање на тема:
Насилство

27.10.2021

Маја Арсовска,
ученици

Ученици од 6в
одделение

Работилница на тема:
Цигари

10.11.2021

Маја Арсовска,
Црвен крст

Ученици од 6а
одделение

11.11.2021

Маја Арсовска

Ученици од 9а,б,в
одделение

16.11.2021

Маја Арсовска

Ученици од 7в
одделение

Работилница на тема:
Дрога

17.11.2021

Маја Арсовска,
Црвен крст

Ученици од 6а
одделение

Предавање на тема:
Детски права

19.11.2021

Маја Арсовска,
ученици

Ученици од 7в

Работилница на тема:
Конфликти и
справување со конфликти
Реализирана работилница за
одбележување на 16 ноември
Меѓународен ден на
толеранцијата.
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Запознавање на учениците со насилството што
вклучува навредување, потсмевање или
омаловажување на други индивидуи и/или групи, како
и начините за надминување.
Црвениот крст на Република Северна Македонија оваа
година го одбележа месецот ноември за борба
против болестите на зависност од Пушење. Со таа цел
во нашето училиште беше реализирано работилница
во која учениците се запознаа со зависноста од
цигарите.
Учениците се запознаа со поимот конфликт и научија
споровите да ги решаваат на конструктивен начин

Учениците се запознаа со поимите толеранција,
почитување, дискриминацијата и сл. загарантирани
човекови права на секој еден човек на планетата земја
од моментот на раѓањето.
Црвениот крст на Република Северна Македонија оваа
година го одбележа месецот ноември за борба
против болестите на зависност од Наркотици. Со таа
цел во нашето училиште беше реализирано
работилница во која учениците се запознаа со
последиците од употребата на дроги.
Учениците се запознаа со детските права кои ги
поседуваат до 18 години но и нивните одговорности.

Реализирана програмска
активност

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Работилница на тема:
Алкохол

24.11.2021

Маја Арсовска,
Црвен крст

Ученици од 6а
одделение

Реализирана работилница за
одбележување на 10 Декември Меѓународниот ден на човековите
права.

10.12.2021

Маја Арсовска

Ученици од 7в
одделение

Предавање на тема:
Јавен ред и мир

20.12.2021

Маја Арсовска,
ученици

Ученици од 6б и 6в
одделение

Предавање на тема:
„Опасности од употреба на
петарди и други опасни
пиротехнички материјали‘‘

27.12.2021

Маја Арсовска,
ученици

Ученици од 7в
одделение

Постигнати цели и остварени ефекти
Црвениот крст на Република Северна Македонија оваа
година го одбележа месецот ноември за борба
против болестите на зависност од Алкохол. Со таа цел
во нашето училиште беше реализирано работилница
во која учениците се запознаа со последиците од
употребата на алкохол.
Одбележување на 10 Декември - Меѓународниот ден
на човековите права. Учениците се запознаа дека на
овој ден во 1948 година, од Организацијата на
Обединетите Нации е донесена Универзалната
декларација за човековите права, која за првпат во
историјата се однесува на сите луѓе во светот без оглед
на пол, возраст, етничка, верска, политичка и каква
било припадност. "Сите луѓе се раѓаат слободни и
еднакви во своите права" реализирана е работилница
на која се дискутираше а воедно се изработени цртежи
на истата тема.
Истакнување дека прекршување на јaвниот ред и мир
врши секој кој со своето однесување или постапка го
нарушува мирот, работата или вообичаениот начин на
живеење на граѓаните, на јавно место ја загрозува
нивната безбедност или создава несигурност, го
оневозможува непреченото движење на граѓаните на
јавни места или го нарушува остварувањето на нивните
права и обврски.
Запознавање на учениците со последиците од
употребата на пиротехничките материјали.

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.
Реализирана програмска
активност

Време на
реализација

Еднодневен есенски излет во Сарај
- одделенска настава

21.10 2021
22.10.2021

Еднодневен есенски излет во Сарај
- предметна настава

28.10.2021

Змување на учениците во зимски
центар Разлог Банско - Бугарија

13 – 18.01 2022

Зимување на учениците во
Детско одморалиште – Михајлово

9 –14.01.2022

Зимување на учениците во
Детско одморалиште – Михајлово

14 –19.01.2022

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Наставници,
Развивање на другарството, спортските игри.
ученици од
Еколошки активности за зачувување на чиста околина.
одделенска настава,
Уживање во природ и чист воздух.
други вработени во училиштето
Наставници,
Одговорни
Развивање на другарството, спортските игри.
ученици од
наставници
Еколошки активности за зачувување на чиста околина.
предметна настава,
Уживање во природа и чист воздух.
други вработени во училиштето
Развивање на другарството, спортските игри.
Ученици
Ангела
Еколошки активности за зачувување на чиста околина.
од 6 - 9 одд.
Димитријевиќ
Уживање во природа и чист воздух.
Игри на снег и други зимски спортови.
Развивање на другарството, спортските игри.
Ученици од
Еколошки активности за зачувување на чиста околина.
Зора Антевска
5 одд.
Уживање во природа и чист воздух.
Игри на снег и други зимски спортови.
Развивање на другарството, спортските игри.
Маја Пачемска /
Учениците од одделенска
Еколошки активности за зачувување на чиста околина.
Елена Ристова
и предметна настава
Уживање во природа и чист воздух.
Игри на снег и други зимски спортови.
Одговорни
наставници

Координатор: Ѓурѓица Баталакова
Членови: Татјана А. Рафајловска, Снежа Ѓорѓиева, Катица Делевска, Гордана
Насковска, Снежана Михајловска, 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
Изготвен план за ученички
натпревари
Истакнување на планот на
огласна табла

Време на
реализација
Одговорен
наставник,
педагог, психолог
Одговорен
наставник,
педагог, психолог

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Септември, 2021

Училиште и
наставници

Навремено изработен план за одржување на
натпреварите и формирање комисии.

Септември, 2021

Училиште и
наставници

Навремено информирани наставници за планот за
одржување на училишни натпревари.

Менторска помош за
натпреварувачите

Предметни
наставници

Септември/Октомври,
2021

Ученици

Подготвени и мотивирани натпреварувачи.

Непосредно писмено известување
за одржување на натпревар

Одговорни
наставници

Септември/Октомври,
20201

Ученици и
наставници

Известени ученици и наставници за времето на
одржување на натпреварите.

Спроведување на натпреварите

Комисија

Октомври, 2021

Ученици

Успешно спроведен училишен натпревар за
објективен избор на најуспешни ученици.

Обработка на податоците од
спроведениот натпревар и
истакнување на резултатите на
огласна табла

Одговорни
наставници

Ноември, 2021

Ученици, училиште

Сумирани резултати и изготвена ранг листа .

Индивидуална работа со учениците
кои постигнале најдобар успех

Одговорни
наставници

Декември, 2021

Ученици

Подготвени ученици за натпревари од повисок ранг.

Менторска помош за
натпреварувачите кои се пласирале
на натпреварите од повисок ранг

Одговорни
наставници

Во текот на прво
полугодие

Ученици

Подготвени ученици за 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

Рангирани ученици Одделение/

Време на одржување
на натпреварот

Целна група

Училишен литературен конкурс по повод
Денот на Општината под мото
„Мојата Општина“

Сара Цветкова VIII б - 1 место
Марија Маневска VI б - 2 место
Борјан Даневски VI б - 3 место

20.09.2021

Ученици од VI до IX одд.

Светска ликовна изложба на тема
„Нашата планета во 2030 “

Сара Цветкова VIII б Гранд При награда

9.2021

Ученичка од VIII одд.

Училишен ликовен конкурс по повод
Детска недела под мото
„Јас Избирам здравје, а ти?“

Сара Цветкова VIII б - 1 место
Мила Лазареска VI б - 2 место
Дарјан Гелов VI б - 3 место

08.10.2021

Ученици од VI до IX одд.

08.10.2021

Ученици од 6 до 9 одд.

Училишен литературен конкурс по повод
Детска недела под мото
„Јас Избирам здравје, а ти?“

Сара Цветкова VIII б (проза) - 1 место
Андреј Љотиќ VII в (поезија) - 1 место
Борјан Даневски VI б (поезија) - 3 место

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

Сара Цветкова VIII б - 1 награда

20.10.2020

Ученичка од VIII одд.

Меѓународна ликовна изложба
„ 13 ноември “

Сара Цветкова VIII б 1 место

11. 2021

Ученичка од VIII одд.
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Наставен предмет (дисциплина)
/ вид натревар

Рангирани ученици / Одделение

Време на одржување
на натпреварот

Целна група

Училишен литературен и ликовен конкурс по
повод месецот на книгата на тема
„Сликам и раскажувам за јунаците од
книгите“

Сара Цветкова VIII б - 1 место
Андреј Љотиќ - VII в - 2 место
Неда Стојановска VII б -2 место
Бисера Тодоровска VIII б - 3 место

08.11.2021

Ученици од VI до IX одд.

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

Сара Цветкова VIII б 1 награда

11.2021

Ученичка од VIII одд.

Републички ликовен конкурс по повод
„ 54 -ти детски Рацинови средби“

Сара Цветкова VIII б 2 место

10.11.2021

Ученичка од VIII одд.

Републички литературен конкурс на
боблиотеката „Другарче“ на тема
„Библиотеката во моите очи“

Сара Цветкова VIII б - 1 награда
Дамјан Илиевски VIII б - 2 награда
Теона Таневска VIII б - 3 награда

08.12.2021

Ученици од VI до IX одд.
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Резултати и рангирани ученици од одржаните училишни натпревари и училишни конкурси за учениците од I - V одд.
Наставен предмет (дисциплина)
/ вид натревар

Ликовен конкурс по повод
Денот на Општината под мото
„Мојата Општина“

Литературен конкурс по повод
Денот на Општината под мото
„Мојата Општина“

Рангирани ученици / Одделение

Теа Јано I в одд. – 1 место
Зои Николовска I в одд. - 2 место
Михаела Трајчевска I в одд. - 3 место
Калина Маневска II в - 1 место
Јована Крајческа II б - 2 место
Јана Јованоска II б - 3 место
Калина Саздовска III г - 1 место
Дамјан Богоевски III а - 2 место
Горјан Чадиковски III г - 3 место
Горазд Трајковски IV а - 1 место
Марија Угриновска IV в - 2 место
Дарија Јованоска IV б - 3 место
Ема Цветкова V г - 1 место
Ема Диздаревиќ V г - 2 место
Марија Илкоска V г - 3 место
Максим Богески III б - 1 место
Иван Трипуноски III г - 1 место
Калиа Аврамоска III в - 2 место
Грациела Рафајловска III г - 2 место
Мила Поповска III в - 3 место
Стефанија Трајковска III г - 3 место
Лена Стојменовска IV в - 1 место
Горазд Трајковски IV a - 2 место
Михаела Јовановска IV в - 3 место
Ема Цветкова V г - 1 место
Марија Илковска V г - 2 место
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Време на одржување
на натпреварот

Целна група

20.09.2021

Ученици од 1 до 5 одд.

20.09.2021

Ученици од 3 до 5 одд.

Наставен предмет (дисциплина)
/ вид натревар

Рангирани ученици / Одделение

Време на одржување
на натпреварот

Целна група

Ликовен конкурс по повод
Детска недела под мото
„Јас Избирам здравје, а ти?“

Теа Јано I в - 1 место
Матеј Марковски I a - 2 место
Калина Рангелова I в - 3 место
Калина Маневска II в - 1 место
Лана МАрков II б - 2 место
Јована Трајчевска II б - 3 место
Ива Драгановска III а - 1 место
Бисера Јовановска III г - 2 место
Грациела Рафајловска III г -3 место
Анастасија Мишкова IV б - 1 место
Мариан МАрков IV в - 2 место
Матео Трипуновски IV б - 3 место
Jована Стојмановска V г - 1 место
Ема Цветкова V г - 2 место
Ема Диздаревиќ V г - 3 место

08.10.2021

Ученици од 1 до 5 одд.

Литературен конкурс по повод
Детска недела под мото
„Јас Избирам здравје, а ти?“

Александар Тасевски III в - 1 место
Татјана Ѓоревска III в - 2 место
Дафина Иванова III б - 3 место
Мелани Лазаревска IV б - 1 место
Горазд Трајковски IV а - 2 место
Андреј Лазарев IV а - 3 место
Јована Стојменовска V г - 1 место
Ема Цветкова V г - 2 место
Андреј Стојчевски V г - 3 место

08.10.2021

Ученици од 3 до 5 одд.
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Наставен предмет (дисциплина)
/ вид натревар

Рангирани ученици / Одделение

Време на одржување
на натпреварот

Целна група

Ликовен конкурс по повод
Месец на книгата под мото
„Сликам и раскажувам за јунаците од книгата“

Теа Јано I в - 1 место
Миа Петреска I г - 2 место
Зои Николовска I в - 3 место
Матеа Трајковска II а- 1 место
Лана Марков II б- 2 место
Иван Радински II б - 3 место
Иван Трипуновски III г - 1 место
Евгенија Мисајловска III г - 2 место
Неда Ѓорѓиевска III а - 3 место
Горазд Трајковски IV а - 1 место
Мила Раваноска IV б - 2 место
Мила Новковска IV а - 3 место
Ема Цветковска V г - 1 место
Калина Настоска V в - 2 место
Ема Диздаревиќ V г - 3 место

08.11.2021

Ученици од 1 до 5 одд.

Литературен конкурс по повод
Месец на книгата под мото
„Сликам и раскажувам за јунаците од книгата“

Татјана Ѓоревска III в- 1 место
Грациела Рафајловска III г - 2 место
Горазд Трајковски IV а - 1 место
Благоја Марков V г - 1 место
Матеа Трпковска V б - 2 место
Ема Цветкова V г - 3 место

08.11.2021

Ученици од 3 до 5 одд.

Англиски јазик - училишен натпревар
за учениците од V одд.

Исидора Лукановска V в - 1 место
Давид Најдовски V в - 2 место
Maрко Кировски V а - 3 место

17.11.2021

Ученици од 5 одд.

Македонски јазик - училишен натпревар
за учениците од V одд.

Благоја Марков V г -1 место
Лина Атанасовска V г -2 место
Јана Дукоска V a - 3 место

24.11.2021

Ученици од 5 одд.
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Наставен предмет (дисциплина)
/ вид натревар

Рангирани ученици / Одделение

Време на одржување
на натпреварот

Целна група

Природни науки - училишен натпревар
за учениците од IV одд.

Нина Бојовска IV б -1 место
Лина Јанева IV в -2 место
Јана Николовска IV б - 3 место

25.11.2021

Ученици од 4 одд.

Математика - училишен натпревар
за учениците од IV одд.

Маријан Марков IV в - 1 место
Нора Дурмиши IV в - 2 место
Нина Бојовска IV б - 3 место

26.11.2021

Ученици од 4 одд.

Македонски јазик - училишен натпревар
за учениците од IV одд.

Лена Стојменовска IV в -1 место
Нора Дурмиши IV в - 2 место
Андреј Лазаров IV а - 3 место

29.11.2021

Ученици од 4 одд.

Математика - училишен натпревар
за учениците од V одд.

Лука Стојановски V г -1 место
Исидора Лукановска V в -2 место
Калина Настоска V в - 3 место
Јаков Перовски V a - 3 место

30.11.2021

Ученици од 5 одд.

Забелешка :
Училишните натпревари од 6 то до 9 тто одделение се одложени за реализација во второто полугоддие за месец февруари 2022 година по предметите :
Македонски јазик, Англиски јазик, Математика, Хемија, Биологија, Природни науки, Информатика, Географија, Историја, Граѓанско образование, Техничко
образование, Музичко образование, Ликовно образование, Физичко воспитание и образование .
Училишните натпревари од 5-то одделение се одложени за реализација во второто полугодие за месеците јануари и февруари 2022 година по предметот
Природни науки.

Координатори: Љубица Петковска, Павлина Огненовска
Членови: Валентина Алексовска, Розалинка Симоновска, 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 2021 / 22 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

Септември, 2021

Внесување на МИО активности во
Годишната програма



Внесување на МИО активности во Годишната
програма.

Директор,
СИТ,
наставници

Септември, 2021

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 првото полугодие

Договорна online sредба на ZOOM со
координаторот од партнерското училиште
“Бедри Тахири” – Долно Свиларе со цел Online
апликација за грант со партнерското училиште
Online аплицирање за грант за заедничка
активност со партнерското училиште “Бедри
Тахири” – Долно Свиларе

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

Декември, 2021


Online апликација за грант
за заедничка активност со
партнерското училиште
ООУ “Бедри Тахири” – Долно Свиларе



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)
Јас личен развој - Работилница: I-1.3 Малата
локомотива што можеше – ОЖВ стр.16
(Нашите сличности и разлики)
МИО – Обработка на литературен текст „Огледалце“

Наставен предмет /
воннаставна активност

Наставник

Одделение

Време на
реализација

Општество

Верка Стратиева

Iа

07.10.2021

Македонски јазик

Елена Апостолова /
Анита Јовсноска

Iб

9.12.2021

Слободни изборни предмети

Елена Апостолова /
Анита Јовсноска

Iб

9.12.2021

Општество

Марија Цветаноска /
Александра Ј. Стојаноски

Iв

07.10.2021

Моите другари и другарки
(другар/другарка, другарство)

Општество

Снежа Ѓорѓиева /
Биљана Ристеска

Iг

11.11.2021 год.

II – 8.1 Насилство стоп МИО

Одделенски час

Соња Трпеска /
Надица Павловска

II а

27.09.2021

III – 7.1 Деца со најубави имиња

Одделенски час

Соња Трпеска /
Надица Павловска

II а

18.10.2021

Изработка и истакнување на плакат
„Празниците на РМ“

Општество

Соња Трпеска /
Надица Павловска

II а

29.11.2021

II – 5.1 Кога грешам

Одделенски час

Соња Трпеска /
Надица Павловска

II а

06.12.2021

II – 8.1 Насилство стоп МИО

Одделенски час

Маријана А. Маневска /
Марија Пацаноска

II б

27.09.2021

III – 7.1 Деца со најубави имиња

Одделенски час

Маријана А. Маневска /
Марија Пацаноска

II б

18.10.2021

МИО - Работилница –
Сите сме еднакви - сите сме исти
Јас личен развој - Работилница: I-1.3
Малата локомотива што можеше – ОЖВ стр.16
(Нашите сличности и разлики)
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МИО активност
(Работилница со мултикултурна содржина
или други активност)

Наставен предмет /
воннаставна активност

Наставник

Одделение

Време на реализација

Изработка и истакнување на плакат
„Празниците на РМ“

Општество

Маријана А. Маневска /
Марија Пацаноска

II б

29.11.2021

II – 5.1 Кога грешам

Одделенски час

Маријана А.Маневска /
Марија Пацаноска

II б

06.12.2021

II – 8.1 Насилство стоп МИО

Одделенски час

Анѓелина Николовска /
Маја Пачемска

II в

27.09.2021

III – 7.1 Деца со најубави имиња

Одделенски час

Анѓелина Николовска /
Маја Пачемска

II в

18.10.2021

Изработка и истакнување на плакат
„Празниците на РМ“

Општество

Анѓелина Николовска /
Маја Пачемска

II в

29.11.2021

II – 5.1 Кога грешам

Одделенски час

Анѓелина Николовска /
Маја Пачемска

II в

06.12.2021

Давање и примање помош МИО II – 4.3
„Децата од моето одделение“ стр. 110
работилница

Одделенски час - ОЖВ

Билјана Матеска

III a

29.11.2021

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

Одделенски час - ОЖВ

Билјана Матеска

III a

20.12.2021

Работилница II – 7.4 „ Не ми е убаво кога“

Час на одделенската заедница

Наташа Богатиноска /
Марина Стојкоска

III б

20.12.2021

Работилница II – 7.4 „ Не ми е убаво кога“

Час на одделенската заедница

Славица Марковска /
Весна Башевска

III в

20.12.2021
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МИО активност
(Работилница со мултикултурна содржина
или други активност)

Наставен предмет /
воннаставна активност

Наставник

Одделение

Време на
реализација

Население (структура на население, пол, возраст,
етничка припадност, образование)
Истражувачка активност – како се вели
„Здраво“, Добар ден“ и „ „Јас се викам.. “На
другите јазици кои се говорат во нашата општина

Историја и општество

Валентина Танчевска

IV а

18.10.2021

Население (структура на население, пол, возраст,
етничка припадност, образование)
Истражувачка активност – како се вели
„Здраво“, Добар ден“ и „ „Јас се викам.. “На
другите јазици кои се говорат во нашата општина

Историја и општество

Ана Робева

IV б

18.10.2021

Население (структура на население, пол, возраст,
етничка припадност, образование)
Истражувачка активност – како се вели
„Здраво“, Добар ден“ и „ „Јас се викам.. “На
другите јазици кои се говорат во нашата општина

Историја и општество

Татјана А. Рафајловска

IV в

18.10.2021

Работилница: 10.4
„Извор на конфликтите“ стр.130

Час на одделенската заедница

Јана Бошковска

Vа

27.12.2021

Работилница: 10.4
„Извор на конфликтите“ стр.130

Час на одделенската заедница

Зора Антевска

Vб

27.12.2021

Работилница: 10.4
„Извор на конфликтите“ стр.130

Час на одделенската заедница

Катица Делевска

Vв

27.12.2021

Работилница: 10.4
„Извор на конфликтите“ стр.130

Час на одделенската заедница

Елена Ристова

Vг

27.12.2021
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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

Читање на литературни творби од народностите
кои живеат во општината Ѓ.Петров

Литературна секција

Павлина Огненовска

6 до 9

Октомври

Работилница:
Припадност кон заедницата

Граѓанско образование

Маја Арсовска

8а,б,в

1н. од Октомври

Прифаќање и почитување на различностите

Граѓанско образование

Маја Арсовска

9 а,б,в

3н. од Октомври

Истражувачки проект:
Подготовка на храна кај различни култури

Вештини за живеење

Маја Арсовска

7в

4н. од Октомври

Карактеристики на претприемачот

Иновации

Маја Арсовска

9 а,б,в

4н. од Ноември

Соработка и поврзаност во граѓанското општество
(мултикултурно и интеркултурно општество)

Граѓанско образование

Маја Арсовска

9 а,б,в

1н. од Декември

Говорна вежба - Прераскажување на гледан филм
со тема и содржина во интеграција со МИО

Македонски јазик

Веселинка Јаневска

7 б,в

27.10.2021

Цртање народни носии поврзани со МИО примена на
техника боење со темперни боици

Ликовно образование

Влатко Костовски

Од 6 до 9

Декември, 2021
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МИО активност
(Работилница со мултикултурна содржина
или други активност)

Наставен предмет /
воннаставна активност

Наставник

Одделение

Време на
реализација

Работилница “Барометар“

Воннаставна online активност
по предметот историја

Ирена Младеновска

6а

27.09.2021

Нашите сличности и разлики истражувачки
активности стр. 64

ОЖВ

Валентина Поповска

6б

22.102021

Работилница: 2.1 „Цвеќе на пријателството“ стр.72

Одделенски час

Јасна Матевска

6в

4.10.2021

Разбивање на стереотипи и предрасуди на
етнички план

Француски јазик

Гоце Блажески

7в

Ноември ,2021

Животни вештини Работилница 1-5.2 Целта на
Азра

Час на одделенски заедница

Сунчица М. Стојановиќ

8а

6.12.2021

Животни вештини
Работилница .1.5.2 Целта на Азра

Час на одделенска заедница

Јагода Арсовска

8б

22.11.2021

71

МИО активност
(Работилница со мултикултурна содржина
или други активност)

Наставен предмет /
воннаставна активност

Наставник

Одделение

Време на
реализација

Животни вештини
Работилница .1.5.2 Целта на Азра

Час на одделенска заедница

Сузана Ангелевка

8в

22.11.2021

Животни вештини
Моето училиште е мое

Час на одделенска заедница

Илија Јанковски

9а

04.10.2021

Животни вештини
Работилница за демократски активизам

Час на одделенска заедница

Илија Јанковски

9а

15.11.2021

Образование за животни вештини
„Не ни ттребаат баби“

Образование за животни
вештини

Иво Давидовски

9б

06.12.2021

Животни вештини
Моето училиште е мое

Одделенски час

Златко Чубриновски

9в

04.10.2021

Животни вештини
Работилница за демократски активизам

Одделенски час

Златко Чубриновски

9в

15.11.2021

Развивање и јакнење на чувството за почит и
толеранција

Француски јазик

Гоце Блажески

6

Октомври
2021

Фаворизирање на спортски средби меѓу етнички
екипи во училиштето

Француски јазик

Гоце Блажески

8

Септември
2021

Традиционална македонска и француска кујна

Француски јазик

Гоце Блажески

9

Декември
2021

Aтелје на тема’’ МИО –неминовност или наша
визија за иднината’’

Француски јазик

Гоце Блажески

9

Декември
2021

Тема : табеларни пресметки во exel
Презентација на верските заедници преку
графикон

Информатика

Дејан Гацевски

7 а,б,в

Декември
2021
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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

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и ефекти

Успешна реализација на еколошките
активности.

Формирање на еко одбор

Септември, 2021

Тим од наставници

Ученици,
вработени
и локална заедница

Примена на Зелен пакет – Јуниор

Во текот на
целото полугодие

Наставници од
одделенска настава

Ученици од
одделенска настава

Квалитетна и интересна настава,
развивање на еко свеста.

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

Наставници од
одделенска и
предметна настава

Ученици од
предметна и
одделенска настава

Развивање на еко свеста кај учениците.

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

Тим од наставници,
ученици;

Ученици од
предметна и
одделенска настава

Подигање на еко свеста,
грижа за животната средина.

Октомври, 2021
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Реализирана програмска
активност

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Организирање на кампања за
собирање на отпадно масло од
домаќинствата

Во текот на целото
полугодие

Ученици,
одговорен наставник

Ученици,
наставници

Подигање на свеста за рециклирање на
потрошени батерии.

Наставници,
Ученици

Ученици,
вработени
и локална заедница

Подигање на еко свеста,
грижа за животната средина.

Организирана акција за чистење на Во текот на целото
училишниот двор
полугодие

Ученици,
вработени
и локална заедница
Ученици,
вработени
и локална заедница
Ученици,
вработени
и локална заедница

Подигање на еко свеста; грижа за животната
средина.

Ученици,
одговорен наставник

Ученици,
вработени
и локална заедница

Подигање на еко свеста,
грижа за животната средина.

Ученици,
вработени
и локална заедница

Претставена работата на училиштето во ГЛОБЕ.

Садење на садници

Во текот на целото
полугодие

Тим од ученици

Организирање на кампања за
собирање на пластична ПЕТ
амбалажа

Во текот на целото
полугодие

Наставници,
Ученици

Изработка на план за динамика на
мерења со ГЛОБЕ протоколите

октомври, 2021

Ученици,
одговорен наставник

Мерење на еколошки параметри со Во текот на целото
ГЛОБЕ модулите
полугодие

Грижа за животната средина.

Подигање на еко свеста; грижа за животната
средина.

Промоција на работата на
училиштето во ГЛОБЕ програмата

21.12.2021

Тим од наставници,
вработени

Организирање на кампања за
собирање на потрошени батерии

Во текот на целото
полугодие

Ученици,
одговорен наставник

Ученици,
наставници

Подигање на свеста за рециклирање на
потрошени батерии.

Директор,
наставници,
ученици

Поширока јавност

Промоција и афирмирање на училиштето.

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

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
II ЕКО-СТАНДАРД: ЗАШТЕДА НА
ВОДА
(Истакнување на упатства за
рационално користење на водата
во училишната згра-да )
III ЕКО-СТАНДАРД: ОДРЖУВАЊЕ НА
ЗГРАДАТА И ЗДРАВА СРЕДИНА ВО
УЧИЛИШТЕТО
(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

Музичко
образование

Изведба на музичко - ритмички
чекорења, комбинација на
чекори и потскокнувања
„Кој си носи чадорче“

Верка Стратиева

Iа

02.11.2021

Растенија (корен, стебло, лист,
цвет, плод, семе).
Природни науки

Објаснува дека на растенијата им
се потребни светлина и вода
за да растат

Верка Стратиева

Iа

22.11.2021

Рециклирање

Слободни изборни
предмети

ЕКО работилница
– рециклирање хартија

Елена Апостолова /
Анита Јовсноска

Iб

27.12.2021

Рециклирање

Македонски јазик

Опишување на постапката за
рециклирање

Елена Апостолова /
Анита Јовсноска

Iб

27.12.2021

Рециклирање

Ликовно
образование

Изработка на новогодишна
честитка

Елена Апостолова /
Анита Јовсноска

Iб

28.12.2021

Музичко
образование

Изведба на музичко - ритмички
чекорења, комбинација на
чекори и потскокнувања
„Кој си носи чадорче“

Марија Цветаноска /
Александра Ј. Стојаноски

Iв

02.11.2021

II ЕКО-СТАНДАРД: ЗАШТЕДА НА
ВОДА
(Истакнување на упатства за
рационално користење на водата
во училишната зграда )
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Наставник

Одделение

Време на
реализација

Марија Цветаноска /
Александра Ј. Стојаноски

Iв

22.11.2021

Марија Цветаноска /
Александра Ј. Стојаноски

Iв

22.11.2021

Природни науки

Грижа за здравјето (исхрана, чист
воздух, чиста вода физичка
активност, лична хигиена, здравје)

Снежа Ѓорѓиева /
Биљана Ристеска

Iг

27.09.2021

Подигање на свеста на пошироката
заедница за хигиената во дворот

Општество

Нашата училница и нашето
училиште (училница, училиште,
училиштен двор, тоалети,
канцеларија, библиотека,
трпезарија, корпа за отпадоци,
патронен празник)

Снежа Ѓорѓиева /
Биљана Ристеска

Iг

Културни навики во исхраната

Природни науки

Грижа за здравјето (исхрана, чист
воздух, чиста вода физичка
активност, лична хигиена, здравје)

Снежа Ѓорѓиева /
Биљана Ристеска

Iг

27.09.2021

Истакнување на упатства за
рационално користење на водата.

Македонски јазик

Писмено изразување – пишување
реченици по дадени зборови

Соња Трпеска /
Надица Павловска

II а

03.11.2021

Еколошка содржина
III ЕКО-СТАНДАРД: ОДРЖУВАЊЕ НА
ЗГРАДАТА И ЗДРАВА СРЕДИНА ВО
УЧИЛИШТЕТО
(Истакнување на упатства за
одржување на училишната зграда и
здрава средина во училиштето во
сите простории од зградата.)
III ЕКО-СТАНДАРД: ОДРЖУВАЊЕ НА
ЗГРАДАТА И ЗДРАВА СРЕДИНА ВО
УЧИЛИШТЕТО
(Истакнување на упатства за
одржување на училишната зграда и
здрава средина во училиштето во
сите простории од зградата.)
Културни навики во исхраната

Наставен предмет

Наставна содржина
Растенија (корен, стебло, лист,
цвет, плод, семе).

Природни науки

Објаснува дека на растенијата им
се потребни светлина и вода за да
растат
Растенија (корен, стебло, лист,
цвет, плод, семе).

Природни науки

Објаснува дека на растенијата им
се потребни светлина и вода за да
растат
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09.12.2021

Еколошка содржина

Наставен предмет

Наставна содржина

Наставник

Одделение

Време на
реализација

Ослободување од непотребни
предмети во зградата (скршени
клупи, саксии, вазни, табли, стари и
исушени цвеќиња и сл.)

Математика

Монети и банкноти – игровни
активности

Соња Трпеска /
Надица Павловска

II а

22.11.2021

Истакнување на упатства за
рационално користење на водата.

Македонски јазик

Писмено изразување – пишување
реченици по дадени зборови

Маријана А.Маневска /
Марија Пацаноска

II б

03.11.2021

Ослободување од непотребни
предмети во зградата (скршени
клупи, саксии, вазни, табли, стари и
исушени цвеќиња и сл.)

Математика

Монети и банкноти – игровни
активности

Маријана А.Маневска /
Марија Пацаноска

II б

22.11.2021

Истакнување на упатства за
рационално користење на водата.

Македонски јазик

Писмено изразување – пишување
реченици по дадени зборови

Анѓелина Николовска /
Маја Пачемска

II в

03.11.2021

Ослободување од непотребни
предмети во зградата (скршени
клупи, саксии, вазни, табли, стари и
исушени цвеќиња и сл.)

Математика

Монети и банкноти – игровни
активности

Анѓелина Николовска /
Маја Пачемска

II в

22.11.2021

Го разубавувам моето училиште
ЕКО СТАНДАРД 4

Oпштество

,,Уреден двор,, - Подигање на
свеста на пошироката заедница за
хигиената во дворот

Билјана Матеска

III a

01.11.2021

ЕКО IV.ТЕМА: УРЕДЕН ДВОР

Музичко
образование

Подајте си рака
https://www.youtube.com/watch?v
=24PvNCz_kS8&list=PLcShxEJQZMw
MZf1jL2PKLGmmhQYiXm9f6

Билјана Матеска

III a

13.10 .2021

Подигање на свеста на пошироката
заедница за хигиената во дворот

Општество

Училишен двор

Наташа Богатиноска /
Марина Стојкоска

III б

Октомври,
2021
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Еколошка содржина

Наставен предмет

Наставна содржина

Наставник

Одделение

Време на
реализација

Културни навики во исхраната

Македонски јазик

Драматизација на текст со
прилагодена содржина

Наташа Богатиноска /
Марина Стојкоска

III б

Ноември 2021

Загадување на водата-Вода

Природни науки

Вода

Наташа Богатиноска /
Марина Стојкоска

III б

Декември 2021

ЕКО ТЕМА: УРЕДЕН ДВОР

Музичко
образование

Подајте си рака - ИКТ

Славица Марковска /
Весна Башеска

III B

14.10.2021

ЕКО СТАНДАРД 4 ,,Уреден двор,

Општество

Го разубавувам моето училиште

Славица Марковска /
Весна Бажеска

III B

03.11.2021

Уреден двор

Музичко
образование

Обработка на песна „Подајте си
рака“

Маја Василевска Ставров /
Игор Наковски

III г

12.10.2021

Уреден двор

Општество

Го разубавувам моето училиште

Маја Василевска Ставров /
Игор Наковски

III г

05.11.2021

Заштита на планетата Земја

Слободен изборен
предмет Образование за
животни вештини

„Вода“ – (природен ресурс)

Валентина Танчевска

IV a

21.12.2021

Грижа за хигиената во околината

Слободен изборен
предмет Образование за
животни вештини

„Отпад? Загадување?Украс?“
(отпад, хигиена, загадување)

Валентина Танчевска

IV a

29.12.2021
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Еколошка содржина

Наставен предмет

Наставна содржина

Наставник

Одделение

Време на
реализација

Природни богатства и нивна
заштита

Природни науки

Мерки за заштита на природните
богатства

Валентина Танчевска

IV а

03.11.2021

Комбинирабинира и користи
различни еколошки средства и
материјали за дизајн и визуелни
комуникации за да создаде дизајн
како продукт
(украс или честитка за Нова година)

Ликовно
образование

Средства и материјали за дизајн и
визуелни комуникации и нивна
употреба

Валентина Танчевска

IV a

21.12.2021

Природни богатства и нивна
заштита

Природни науки

Мерки за заштита на природните
богатства

Ана Робева

IV б

03.11.2021

Комбинирабинира и користи
различни еколошки средства и
материјали за дизајн и визуелни
комуникации за да создаде дизајн
како продукт
(украс или честитка за Нова година)

Ликовно
образование

Средства и материјали за дизајн и
визуелни комуникации и нивна
употреба

Ана Робева

IV б

21.12.2021

Природни богатства и нивна
заштита

Природни науки

Мерки за заштита на природните
богатства

Татјана А. Рафајловска

IV в

03.11.2021

Комбинирабинира и користи
различни еколошки средства и
материјали за дизајн и визуелни
комуникации за да создаде дизајн
како продукт
(украс или честитка за Нова година)

Ликовно
образование

Средства и материјали за дизајн и
визуелни комуникации и нивна
употреба

Татјана А. Рафајловска

IV в

21.12.2021

Изработка на упатства за
рационално користење на водата

Македонски јазик

Текст за флаер
„Штеди ја водата таа е живот“

Јана Бошковска

Vа

25.11.2021
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Еколошка содржина

Наставен предмет

Наставна содржина

Наставник

Одделение

Време на
реализација

Изработка на упатства за
рационално користење на водата

Македонски јазик

Текст за флаер
„Штеди ја водата таа е живот“

Зора Антевска

Vб

25.11.2021

Изработка на упатства за
рационално користење на водата

Македонски јазик

Текст за флаер
„Штеди ја водата таа е живот“

Катица Делевска

Vв

25.11.2021

Изработка на упатства за
рационално користење на водата

Македонски јазик

Текст за флаер
„Штеди ја водата таа е живот“

Елена Ристова

Vг

25.11.2021
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ПРИМЕНА НА ЕКО СТАНДАРДИ ВО ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
Еколошка содржина

Наставен предмет

Наставна содржина

Наставник

Одделение

Време на
реализација

Влијанието на транспортот врз
животната средина

географија

Реки и езера во Европа

Сунчица М. Стојановиќ

8 а,б,в

18.11.2021
20.11.2021

Загадување на водите

географија

Реки и речни сливови

Сунчица М. Стојановиќ

7 а,б,

18..10.2021

Транспорт

Македонски јазик

Користење на градски превоз
и возење со велосипед

Павлина Огненовска

6а,7а,
8а, 8б, 8в

Септември, 2021

Отпад

Македонски јзик

Изработка наупатства за
рационално користење на
енергијата

Павлина Огненовска

6а,7а,
8а, 8б, 8в

Октомври, 2021

3 . Еко Стандард : Заштеда на
енергија

математика

Текстуални проблеми
со проценти

Јагода Арсовска

7а,
8 а,б,в

12.10.2021

3 . Еко Стандард : Заштеда на
енергија

математика

Текстуални проблеми
со броеви

Јагода Арсовска

6а

04.10.2021

7. Тема: Транспорт

Англиски јазик

Обработка на лексички единици:
патување и транспорт

Јулијана Гугоска

8 а,б,в

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

Граѓанско образование

Соработка и поврзаност
во заедницата

Маја Арсовска

8 а,б,в

Ноември, 2021

Извори на енергија и нивно
искористување

Иновации

Креативност, иновации и
развој на претприемачки идеи

Маја Арсовска

9 а,б,в

Ноември, 2021

Граѓанско образование

Социјална одговорност

Маја Арсовска

9 а,б,в

Декември, 2021

Вештини за живеење

Пирамида за исхрана

Маја Арсовска

7в

Ноември, 2021

Подигнување на свеста на
пошироката заедница
(домот, локалната заедница)
Подигнување на свеста на
пошироката заедница за
управување со отпад
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11.11. 2021

Еколошка содржина

Наставен предмет

Наставна содржина

Наставник

Одделение

Време на
реализација

Тема 5 . Барање и давање совет
забрана и наредаба

Француски јазик

Здрава и чиста
внарешна средина

Гоце Блажески

7

Декември, 2021

Влијание на отпадот врз здравата
средина

Француски јазик

Зборување за здравје и болест

Гоце Блажески

7

Декември, 2021

Рационално користење на
енергијата

Француски јазик

Вокабулар и користење на
обновлива енергија

Гоце Блажески

8

Ноември, 2021

Важноста на хигиената во дворот

Француски јазик

Заштита на околината

Гоце Блажески

8

Септември, 2021

Влијание на храната врз здравјето

Француски јазик

Лексика за исхрана

Гоце Блажески

8

Ноември, 2021

Здрава храна

Француски јазик

Квалитетна храна и
нутриционизам

Гоце Блажески

9

Октомври, 2021

Здрава храна

Француски јазик

Упатства за здрава храна

Гоце Блажески

9

Октомври, 2021

Значење на водата

Историја

Речни цивилизации на
Стариот исток

Ирена Младеновска

6 а,б,в

30.09.2021

Енергија

Воннаставна активност
по предмет историја

Светот и Европа по
првата светска војна

Ирена Младеновска

9 а,б,в

03.10.2021

Транспорт

Англиски јазик

Усвојување на лексика за
патувања (Journeys)-Вежби за
слушање и пишување –The two
faces of Vancouver

Драгица ИвановаСтојаноска

9 а, б, в

26.11.2021

Заштеда на вода

Географија

Подземни води и извориЗагадување на водата

Сузана Ангелевска

7в

13.10.2021
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Еколошка содржина

Наставен предмет

Наставна содржина

Наставник

Одделение

Време на
реализација

Загадување на воздухот

Географија

Аерозагадувањето,сериозен
проблем на Азиските земји

Сузана Ангелевска

9 а,б в

09.11.2021

Здрава вода

Физичко и здравствено
образование

Елементи од
партерна гимнастика

Златко Чубриновски

9в

02.11.2021

Чист воздух и околина

Физичко и здравствено
образование

Гимнастички состав од
изучени елементи

Златко Чубриновски

9в

16.11.2021

Физичко и здравствено
Елементи од партерна гимнастика
образование

Илија Јанковски

9а

14.10.2021

Физичко и здравствено
образование

Гимнастички состав од изучени
елементи

Илија Јанковски

9а

18.11.2021

Тема бр. 1 Вода

Македонски јазик

Творење и презентација на
поетски творби за чиста и здрава
вода за пиење

Веселинка Јаневска

7 б,в

20 – 21.10.2021

Тема број 1 Вода
Чиста околина

Ликовно образование

Цртање природа - применета
техника боење со темперни бои

Влатко Костовски

6 до 9

11.2021

Изработка на табела со
податоци и и слики за
фабриките на Р.М

Информатика

Внесување на податоци во
табела (Excel)

Дејан Гацевски

7а, б, в

16.09.2021

Работа со електронски
материјал

Информатика

Печатење на документи

Дејан Гацевски

6 а , б ,в

13.12.2021

ЕНЕРГИЈА
Заштеда на електрична енергија

Математика

Работа со податоци

Иво Давидовски

9б

24.12.2021

Здрава вода

Чист воздух и околина
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Наставник

Одделение

Време на
реализација

Јасна Матевска

6 одд.

19.10.2021

Јасна Матевска

9 одд.

09.11.2021

Фосилни горива

Валентина Поповска

8а

23.12.2021

физика

Енергија на еден остров

Валентина Поповска

9в

29.12.2021

Чиста вода

Музичко образование

Слушање и поврзување на текстот
на народна песната со ЕКО
содржина .

Ангела Димитријевиќ

7 а,б,в

Декември, 2021

Квалитет на храна и
нутриционизам

Биологија

Составни делови на
избалансирана исхрана

Гордана Насковска

8 а,б,в

8.11.2021

Компост и компостирање

Биологија

Како различните хранливи
материи влијаат на растот на
растението (1)

Гордана Насковска

9 а,б,в

19.10.2021

Еколошка содржина

Наставен предмет

Природа

Македонски јазик

Здрава околина

Македонски јазик

Енергија

физика

Вода

Наставна содржина

Анализа на лектира Робинзон
Крусо од Д.Д.
ЕКО
Анализа на песната
Езеро од М.М.
обгрлена рима
ЕКО
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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

27.09.2021

Елена Апостолова

Одделенски и
предметни
наставници

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

Формирање на тим од наставници
за реализација на ГЛОБЕ протоколите

Октомври, 2021

Гордана Насковска и
тим од наставници

Ученици и
наставници

Успешна реализација на планираните активности.

Работилница за начинот на реализација на
Октомври, 2021
ГЛОБЕ протоколите

Гордана Насковска и
тим од наставници

Ученици и
наставници

Запознавање со протоколите за истражување.

План на активности

Октомври, 2021

Тим од наставници

Ученици и
наставници

Подобрување на истражувачката активност во
воспитно-образовниот процес.

Поврзување на ГЛОБЕ програмата со
наставата

во текот на
полугодието

Одделенски и
предметни наставници

Ученици и
наставници

Успешна примена на научно-истражувачката
активност во наставата по природна група
предмети.

Промоција на работата на училиштето во
ГЛОБЕ програмата

21.12.2021

Тим од наставници,
вработени

Ученици,
вработени,
локална средина

Претставена работата на училиштето во ГЛОБЕ.

Следење и евалуација на напредокот за
ГЛОБЕ програмата

во текот на
полугодието

Тим од наставници,
ученици

Ученици,
наставници

Редовно и успешно реализирање на
истражувачките активности.

Следење на потребите на учениците и
наставниците

во текот на
годината

Елена Апостолова

Одделенски и
предметни
наставници

Унапредена средина за учење.

Координатор: Елена Апостолова
Член: Гордана Насковска
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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, 2021

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, 2021

Маја Арсовска

Ученици од 6 и 9
одделение.

Да се согледаат предзнаењата на учениците.

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

Октомври, 2021

Маја Арсовска

Ученици од 6 и 9
одделение.

Усовршување на вештините за критичко
размислување кај учениците.

Предавање на тема: Антикорупција

08 –12.11.2021

Маја Арсовска

Ученици од 7а,б,в
одделение

Запознавање со одредени поими, можност за
заштита и превентивно делување кон
корупциските активности.
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Реализирана програмска активност

Изработка на цртежи на тема:
Антикорупција

Време на
реализација

22 – 26.11.2021

Реализатор

Целна група

Постигнати цели
и остварени ефекти

Маја Арсовска

Ученици од
7а,б,в одд.

Презентирање на своите ликовни творби и пораки
за штетното влијание на корупцијата.Презентирање
на поимот Корупција претставен преку цртежи и
негово сузбивање.

Реализирана работилница по повод
одбележувањето на Меѓународниот ден
за борба против корупцијата 9 Декември

09.12.2021

Маја Арсовска

Ученици од
9а,б,в одд.

Запознавање на учениците со поимот Корупција
која претставува злоупотреба на службената
положба за остварување незаконска приватна
добивка. Формите на корупција се разликуваат,
но вклучуваат: поткупување, изнуда, протекции,
непотизам, покровителство, мито и
проневера на пари.

Изработка на творби на тема:
Антикорупција

27 – 30.12.2021

Маја Арсовска

Ученици од
7а,б,в одд.

Презентирање на поимот Корупција
претставен преку творби и негово сузбивање.

Координатор: Маја Арсовска
Членови: Јасна Матевска, Златко Чубриноски, Биљана Ристеска, Зора Антевска
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РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА
ЕРАЗМУС +
Цели:
1. Професионален развој на наставници од областа на научната дисциплина на која припаѓаат, наставни методи и образовна технологија преку стекнување
искуства, размена на мислења и добра пракса со образовни институции во странство
2. Подобрување на квалитетот и меѓународната димензија на училиштето преку проекти за мобилност за настава, ненаставен кадар и управување со
училиштето
3. Подобрување на компетенциите на учениците со цел поефикасно подготвување за пазарот на трудот преку учество на учениците во европски проекти за
мобилност и преку примена на искуствата на наставниците стекнати од учество во меѓународни проекти.
Реализирана проектна активност

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели
и остварени ефекти

Виртуелна работилница во Еразмус+
Проектот „Образование до акција,
веб на животот"
на тема: Климатски промени
- глобален предизвик

6 –10.09.2021

12 Наставници
и 26 ученици

Ученици и
наставници

Запознавање со климатските промени и
можностите на делување за намалување
на ефектите.

13 –17.09.2021

Јулијана Гугоска,
Драгица Иванова
Стојаноска,
Марија Ризова и
директорката
Ѓурѓица Баталакова

Ученици и
наставници

Изработка на стандардизирани тестови по
природни науки. Посета на културно-историски
споменици, природни убавини.
Запознавање со традицијата и храната.

Еразмус +
Проект „Надминување на
функционалната неписменост“
(Брашов, Романија)

Еразмус +
Проект „Нашето научно патување"
(Полска)

ЕРАЗМУС +
Проект „OFI-ICT-PSI“
(Атина, Грција)

17 –21.10.2021

Наташа Богатиноска,
Соња Трпеска

Ученици и
наставници

Посетени работилници за научните
истражувања во биологија, физика и хемија.
Посета на културно-историски споменици,
природни убавини.
Запознавање со традицијата и храната.

25 –29.10.2021

Валентина Поповска,
Јасна Матевска,
Гоце Блажевски ,
Иво Давидовски

Ученици и
наставници

Учество во креативни работилници.
Посета на културно-историски споменици,
природни убавини.
Запознавање со традицијата и храната.
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Време на
реализација

Реализатор

ЕРАЗМУС +
Проект „Секое дете е посебно“
(Катерини, Грција)

ЕРАЗМУС +
Проект „Дигитално културно наследство“
(Полска)

Реализирана проектна активност

ЕРАЗМУС +
Проект „Претприемничко дете –
силно општество“
(Славонски брод , Хрватска)

Целна група

Постигнати цели
и остварени ефекти

25 –29.10.2021

Јулијана Гугоска,
Маја Арсовска,
Јагода Арсовска и
психологот
Розалина Симоновска

Ученици и
наставници

Учество во работилници „Како се користи
технологија со деца со ПОП“ и „ Како
настануваат АДХД и АДД“. Посета на културноисториски споменици, природни убавини.
Запознавање со традицијата и храната.

15 –19.11.2021

Ирена Младеновска,
Валентина Поповсска,
Јасна Матевска

Ученици и
наставници

Учество во работилници. Посета на културноисториски споменици, природни убавини.
Запознавање со традицијата и храната.

29.11 –03.12.2021

Ана Робева,
Маријана А. Маневска,
ученици: Јана, Матеј,
Клара, Стефан и Ангела
од 9б одд.

Ученици и
наставници

Учество на предавање за претприемништво и
работилници за изработка н априродна
козметика. Посета на културно-историски
споменици, природни убавини.
Запознавање со традицијата и храната.

Учество во работилници за социјална инклузија.
Посета на културно-историски споменици,
природни убавини.
Запознавање со традицијата и храната.

ЕРАЗМУС +
Проект „Разновидноста е факт,
инклузијата е дело“
(Жамберк, Чешка)

07 –11.12.2021

Јагода Арсовска ,
Љубица Петковска

Ученици и
наставници

Виртуелна работилница во Еразмус+
Проектот „Разновидноста е факт,
инклузијата е дело “

06 –10.12.2021

Гордана Насковска,
ученици од 6-9
одделение

Ученици и
наставници

Виртуелна работилница во Еразмус+
Проектот "Образование до акција,
веб на животот на тема:
Намали-употреби-рециклирај

06 –10.12.2021

12 Наставници
и 33 ученици

Ученици и
наставници

Иработка на презентација и претставување на
државата и народите што живеат преку
тардиционалните носии.
Запознавање со начините на селекција и
рециклирање на отпадот.
Споделување примери на добри практики.

Координатор: Гордана Насковска
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ПРИМЕНА НА ИКТ ВО НАСТАВАТА

Во текот првото полугодие во учебната 2021 / 22 година, наставата од 1 до 9 одд. се реализараше со
физичко присуство. Одделенските наставници и предметните наставници применуваа ИКТ во
наставата со физичко присуство преку користење на: PPT презентации, линкови, видео фајлови,
аудио фајлови и друго.
Според потребите и заради превенција од ширање на вирусот Ковид 19, со дел од учениците од 1-во
до 9-то одд. повремено беше реализирана настава на далечина (онлајн настава) со целосна примена
на ИКТ во наставата. Притоа беа користени разновидни алатки 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

Формирање и обука на УТТП и запознавање
со годишната програма за работа

Септември, 2021

Дејан Гацевски

Училиште

Навремено и успешно обезбедување
на техничка поддршка.

Превентивно оддржување на компјутерите

Континуирано во
текот на првото
полугодие

Дејан Гацевски, УТТП

Училиште

Правилно функционирање
на компјутерскиот систем.

Водење на досиеја за секој компјутер во
училиштето доколку е направена интервенција

Во текот на првото
полугодие

Дејан Гацевски, УТТП

Училиште

Увид во состојбата на компјутерите.

Индентификување и отстранување на
евентуални проблеми

По потреба

Дејан Гацевски, УТТП

Училиште

Правилно функционирање на
компјутерскиот систем.

Поддршка при реализација на настава на
далечина, проблеми и потешкотии кои се
јавуваат во текот на наставата

Во текот на првото
полугодие
континуирано

Маријана А. Маневска

Наставници,
ученици

Непречено одвивање на наставата
на далечина.

Закажување на состаноци,
формирање на тимови за работа на далечина

Во текот на првото
полугодие
континуирано

Маријана А. Маневска

Наставен
кадар,
родители

Успешно реализирани состаноци на
далечина. Евиденција на присутност.

Одговорни наставници:
Дејан Гацевски, Маријана А. Маневска
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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

Изработена Годишна програма за
професионално насочување на учениците
во понатамошното школување
за учебната 2021/22 година

Професионално насочување на учениците
од 1 -во до 9 -то одделение во изборот на
нивната професија
Реализација на активности 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

Посета на час по Граѓанско образование
во 9 а,б,в одделение обработка на наставна
содржина „Професионален и кариерен развој“

Време на
реализација

Реализатор

Август / септември,
2021

Психолог,
педагог

Во текот на
првото полугодие

Одделенски
раководители и
раководители на
паралелката од
1 -во до 9 -то
одделение

14.10.2021

Предметен наставник
по граѓанско
образование
Маја Арсовска,
психолог
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Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Навремено изработен план за одржување
на активностите кои се планирани во
Ученици од
Годишна програма професионално
1-во до 9-то одд.
насочување на ученицитеод 1 до 9
одделение во понатамошното школување
за учебната 2021/22 година .

Ученици од
1-во до 9-то одд.

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

Ученици од
9-то одд.
.

Запознавање на учениците од 9 то
одделение со одредени струки и
занимања кои постојат кај нас .
Осознавање за нивната способност, успех
и интерес како битен фактор при нивното
насочување кон одредена професија .

Реализирана програмска активност

,,Дигитален саем за средно стручно образование“
организирано од проектот ,,Образование за
вработување“ кое е наменето за учениците од
9 то одделение
(Дигитално следење преку Zoom Webinar
апликација, организирано од МОН)

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

Време на
реализација

30.11.2021
01.12. 2021

Јануари, 2022

Реализатор

Директор,
педагог,
психолог и
раководители на
паралелки на 9-то
одделение

Психолог,
педагог

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Ученици од
9-то одд.

Запознавање на учениците со можности за
различни стручни образовни профили во
средните стручни училишта , како и да
слушнат успешни примери за соработка на
средните стручни училишта со бизнис
секторот и обраќање на лица од различни
струки кои ќе го споделат своето
професионално искуство како и други
информации кои се важни за учениците .

Изработен е полугодишен извештај за
реализираните активности за периодот на
Ученици од
првото полугодие за учебната 2021/22 година
1-во до 9-то одд
кои се планирани во Годишната програма
на училиштето .

Забелешка: Повеќето активности кои се поврзани за Професионалнаото насочување на учениците од 9-то одделение се реализираат во второто полугодие во
учебната 2021/22 година.

Координатор: Розалинка Симоновска
Членови: Валентина Алексовска, Ана Атанаскова,
Елена Ристова, 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, 2021

Координатори,
наставници

Ученици од
VI -IX одд.

Безбедна училишна средина
- Училиште без насилство .

Работилница :
„Со кого да разговарам кога сум тажен“

15.11.2021

Раководители на
паралелки VIII одд.

Ученици од
VIII одд.

Прифаќање на фактот дека полесно
е тагата да се искаже отколку
да се потиснува .

Подготовка на анкета за безбедноста во
училиштето и училишниот двор и
видовите насилство

Ноември, 2021

Координатор и
тим на ученици

Ученици од
VI -IX одд.

Проценка на состојбата.

Анкета за учениците за согледување на
потребите од одредени теми на безбедност,
насилство и пороци

27.12.2021

Координатор и
тим на ученици

Ученици од
VI -IX одд.

Безбедна училишна средина и
правилен развој на учениците.

Анализа на анкетата спроведена од страна на
учениците и подготовка на план за работа

Јануари, 2022

Координатор

Ученици од
VI -IX одд.

Подобрени услови, безбедна
средина,подобрена комуникација.

Координатор: Јагода Арсовска
Членови: Розалина Симоновска, Валентина Алексовска,
Драгица И. Стојаноска, Љубица Петковска, Златко Чубриноски
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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, 2021

Директор,
стручни соработници,
наставници

Училиште

Планирање на воспитно - образовниот процес
во училиштето.

Септември, 2021

Одделенски наставници,
предметни наставници

Ученици

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

Организирани посети на
часови со физичко присуство
и 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

14.01.2022

Педагог
Валентина Алексовска

Училиште

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

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

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: електронски дневници на паралелки, главни книги,
ученички легитимации, евидентни листови и 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. Подобрување, усовршување, правилно и редовно
водење на педагошката документација.

Реализирана програмска
активност
Изработка на годишна програма
за следење и проверка на
педагошката евиденција и
документација во текот на
учебната 2021 / 22 година

Проверка на главни книги и
ученички легитимации

Прегледување на електронските
дневници на паралелките
од прво до петто одделение

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Јули, 2021

Одговорни
наставници

Училиште,
наставен кадар

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

22-23.10.2021

Директор,
педагог

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

Точно, навремено и прецизно внесени податоци во
главните книги и ученичките легитимации за
учениците од прво одделение. Направен увид во
внесените податоци во главните книги и
ученичките легитимации.

03.10.2021
15.11.2021

Одговорни
наставници:
Анѓелина Николовска,
Снежа Ѓорѓиева,
Биљана Ристеска,
Елена Ристова

Раководители на
паралелки од
I - V одд.

Точно, навремено и прецизно внесени податоци во
е – дневник. Направен увид за внесени податоци во
елекронските дневници на паралелките, воочени
евентуални пропусти и неправилности со дадени
препораки за нивна дополна и корекција.
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Реализирана програмска
активност
Изработка на извештај од
прегледаните е-дневници на
паралелките од прво до петто
одделение

Прегледување на електронските
дневници на паралелките од
шесто до деветто одделение

Изработка на извештај од
прегледаните е-дневници 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
2021 / 22 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
2021 / 22 година

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

03.10.2021
15.11.2021

Одговорни наставници:
Анѓелина Николовска,
Снежа Ѓорѓиева,
Биљана Ристеска,
Елена Ристова

Раководители на
паралелките од
I - V одд.

Констатирана состојба и евидентирани
недостатоци во електронските дневници на
паралелките од прво до петто одделение.
Споделено писмено известување за
постоечките неправилности и нивна корекција
во електронските дневници.

03.10.2021
15.11.2021

Одговорни наставници:
Снежана Михајловска,
Сунчица М.Стојановиќ.
Драгица И. Стојаноска,
Јасна Матевска

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

Точно, навремено и прецизно внесени
податоци во е – дневник.
Направен увид за внесени податоци во
електронските дневници на паралелките.
Навремено информирани наставници за
постоечки неправилности и нивна корекција.

03.10.2021
15.11.2021

Одговорни наставници:
Снежана Михајловска,
Сунчица М.Стојановиќ,
Драгица И. Стојаноска,
Јасна Матевска

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

Споделено писмено известување за
постоечките неправилности и нивна корекција
во електронските дневници.
Дадено укажување за правилно понатамошно
водење на педагошката документација.

Раководители на
паралелките од
I - V одд.

Увид за правилно внесени потребни податоци за
учениците и постигнатиот успех на крајот од
првото тримесечите и на крајот од првото
полугодите во учебната 2021 /22 година,
надополнети евентуални пропусти и
корегирани неправилности.

Раководители на
паралелки од
VI - IX одд.

Увид за правилно внесени потребни податоци за
учениците и постигнатиот успех на крајот од
првото тримесечите и на крајот од првото
полугодите во учебната 2021 / 22 година,
надополнети евентуални пропусти и
корегирани неправилности.

15.11.2021
17 – 18.01.2022

16.11.2021
17 – 18.01.2022

Педагог,
одделенски
раководители
од 1 – 5 одд.

Психолог,
раководители
на паралелки
од 6 – 9 одд.
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Реализирана програмска активност

Проверка на дневниците на
паралелките од седмо до деветто
одделение (полугодишни оценки)
и изработка на извештај

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

30.12.2021

Педагог,
психолог

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

Направен увид за евидентирани оценки на
учениците во дневниците на паралелките
на крајот од првото полугодие
во учебната 2021/22 година.

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

Увид во реализираните активности
во текот на првото полугодие од
учебната 2021/22 година.

Прегледување на дневниците
на паралелките од I - IX одд.

Континуирано

Директор

Раководители на
паралелки од
I - IX одд. и
наставници

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

14.01.2022

Одговорни
наставници

Училиште

Одговорни наставници: Анѓелина Николовска, Снежа Ѓорѓиева, Биљана
Ристеска, Елена Ристова, Снежана Михајловска, Сунчица М.Стојановииќ,,
Драгица И. Стојаноска, Јасна Матевска
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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

17.09.2021

Тим за планирање

Наставници

Доделени задолженија на тимовите
за елементарни непогоди.

Вежбовна активностТестирање на знак за опасност
од природни непогоди

24.10.2021

Тим од одговорни
наставници и ученици

Ученици,
наставници

Едуцирани ученици и наставници
за препознавање на знак за опасност.

Вежбовна активност
- Прва медицинска помош

26.11.2021

Тим од одговорни
наставници и ученици

Наставници,
ученици

Практична примена на стекнатите
знаења.

Формиеање на тимови за
Прва медицинска помош

24.12.2021

Сузана Ангелевска,
Билјана Матевска

Наставници,
ученици

Дадени задолженија на тимот за
Прва медицинска помош.

14.01.2022

Сузава Ангелевска,
Влатко Костовски

Училиште

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

Изработка на полугодишен извештај за
реализираните активности во првото
полугодие од учебната 2021/22 година

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

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.

Реализирана програмска
активност

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

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

01.09.2021

Одделенски раководители,
раководители на паралелки

Ученици од
1 - 9 одд.

Превенција од заразни заболувања и
заштита од одредени болести.

Септември, 2021

Училиште,
осигурителна компанија,
одделенски раководители,
раководители на паралелки,
родители

Ученици од
1 - 9 одд.

Надомест при евентуални повреди
на ученикот.

Ученици од
1 - 9 одд.

Квалитетна и здрава исхрана
(топол оброк и ужинка)
за учениците.

Ученици од
7 одд.

Редовна контрола на забите
и залевање.

Ученици од
1 одд.

Редовна контрола на забите и залевање,
со дадени совети за хигиена на забите.

Ученици од
1 - 9 одд.

Практични вежби и превенција
од заразни заболувања.

Ученици од
9 одд.

Редовна ревакцинација на учениците
и заштита од одредени болести.

Ученички од
8 одд.

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

Осигурување на учениците

Исхрана во училиштето

Септември, 2021

Стоматолошки преглед и
залевање на забите

05 – 08.10.2021

Стоматолошки преглед и
залевање на забите

12 – 15.10.2021

Едукативно предавање по повод
Светскиот ден на миење раце
Ревакцинација
(имунизација за дифтерија,
тетанус и детска парализа)

Вакцинација на девојчиња
(ХПВ ВИРУС – втора доза)

15.10.2021

18 – 19.10.2021

18.10.2021

Училиште,
компанија за производство на храна,
одделенски раководители,
раководители на паралелки
Поликлиника Ѓорче Петров,
педагог, психолог,
раководители на паралелки,
ученици
Поликлиника Ѓорче Петров,
педагог, одделенски раководители,
ученици, родители
Одделенски раководители,
раковдители на паралелки, ученици
Поликлиника Ѓорче Петров,
педагог, психолог,
раководители на паралелки,
ученици
Поликлиника Ѓорче Петров,
педагог, психолог,
раководители на паралелки,
ученички
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Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

21.10.2021

Зравствен работник од
Поликлиника Ѓорче Петров,
педагог, одделенски раковидители,
Ученици

Ученици од
4 одд.

Стекнати знаења за градбата и функцијата
на оралната празнина, развивање на
хигиенско – здравствени навики .

25 – 27.10.2021

Поликлиника Ѓорче Петров,
педагог, одделенски раководители,
ученици, родители

Ученици од
2 одд.

Редовна контрола на забите и залевање,
со дадени совети за хигиена на забите.

Превентивно тестирање
на случаен примерок на ученици
со брз антиген тест за Ковид 19
(организирано од МОН и
Центар за јавно здравје)

04.11.2021

Здравствени работници од ЦЈЗ,
педагог, психолог,
одделенски раководители,
раководители на паралелки,
родители, ученици

Ученци од
1 - 9 одд.

Направен скрининг на учениците со претходно
дадена писмена согласност од родителите /
старателите. Добиени релевантни податоци за
трансмисијата на COVID-19 низ училиштата,
утврдени асимптоматски случаи кај учениците
во основните и средните училишта во РСМ.

Ревакцинација
(имунизација за дифтерија,
тетанус и детска парализа – DTP)

23 – 24.11.2021

Поликлиника Ѓорче Петров,
педагог, одделенски раководители,
родители, ученици

Ученци од
2 одд.

Редовна ревакцинација на учениците
и заштита од одредени болести.

Ученички од
7 одд.

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

Ученци од
1 - 9 одд.

Спречување на ширење на вошливост
меѓу учениците.

Ученици од
1-9 одд. и
вработени

Превенција од заразни заболувања и
обезбедување
на здрава и чиста средина.

Реализирана програмска активност
Едукативно предавање на тема:
„Орално здравје“

Стоматолошки преглед и
залевање на забите

Вакцинација на девојчиња
(ХПВ ВИРУС )

23 – 24.11.2021

Преглед од вошливост

Во текот на
првото полугодие

Одржување на хигиена
во училиштето

Во текот на
првото полугодие

Поликлиника Ѓорче Петров,
педагог, психолог,
раководители на паралелки,
ученички
Одделенските раковидители,
раководители на паралелки,
ученици
Сите вработени,
ученици

Координатор: Весна Башеска
Заменик: Елена Апостолова
Членови: 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

Август, 2021

Директор,
стручни
соработници,
наставници

Училиште,
ученици

Подготвени услови за успешна работа на училиштето
и реализација на воспитно-образовниот процес
во учебната 2021/22 година.

Август, 2021

Наставници,
библиотекар и
дефектолог

Наставници,
ученици

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

Уредување на бината и холот по
повод свечениот прием на
учениците во прво одделение

Септември, 2021

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
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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, 2021

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 2021/22 година

Јануари, 2022

Силвија Стојкоска

Училиште

Увид на реализираните активности за естетско
уредување на училишниот простор и училишниот двор
во првото полугодие во учебната 2021/22 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, Александра Ј. Стојаноски, Елена Ристова,
Биљана Ристеска, Валентина Танчевска
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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

Август / септември,
2021

Наставници,
стручни соработници

Наставен
кадар

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

Директор

Наставен
кадар

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

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.

Одобрување на изработените
Лични планови за
професионален развој

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

Обука за Модул 3
„Реализација на новата
Концепција за основно
образование во 1 и 4 одд.
во учебната 2021/2022година“
(Онлајн преку апликацијата
Microsoft Teams)

Септември, 2021

Септември, 2021

23.08.2021

Тим за професионален
развој

МОН,
Биро за развој
на образованието

Стекнати компетенции за реализирање на наставната
Одделенски и
програма по новата Концепција за основно
предметни наставници образование. Разработени теми: Слободен изборен
кои ќе предаваат
предмет, Престој на учениците во училиште,
во 1 и 4 одделение,
Домашни задачи, Настава во комбинирани
педагог
паралелки, Учебници, материјали за учење и други
дидактички материјали.
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Реализирана програмска
активност

Mеѓународна конференција
за лицата со аутизам
(Онлајн)

Обука / информативна средба
за наставниците по
англиски јазик и физичко и
здравствено образование
во 1 и 4 одделение
(Онлајн преку апликацијата
Microsoft Teams)

Време на
реализација

Организатор /
реализатор

Учесници

Постигнати цели и ефекти

25.08.2021

MSSA - Macedonian
Scientific Society for
Autism (Македонско
научно друштво за
аутизам)
AUTISM_PCP - An holistic
approach to personcentered planning for
Aitism
Холистички пристап кон
планирање насочено
кон личноста за аутизам

Силвија Стојкоска

Лицата со аутизам во центарот на вниманието
кои се поддржувани преку планирања насочени
кон нивната личност.

Виктор Kравченко

Информативна средба Модул 2 и Модул 3 за
наставниците по англиски јазик и физичко и здравствено
образование , кои ќе реализираат настава во 1 и 4
одделение на македонски наставен јазик. ( Начин на
заведување на часовите во е-дневник, содржини и
поими и стандард на оценување).

31.08.2021

Биро за развој
на образованието

Обука на тема:
„Проценка на когнитивен и
бихевиорален статус
кај деца и млади“

04 – 05.09.2021

Центар за доживотно
учење – Когниција

Виртуелна работилница
во Еразмус+ проектот
„Образование до акција,
веб на животот" на тема:
Климатски промениглобален предизвик

06 – 10.09.2021

Zakladni skola, Velehrad
(Czech Republic)

Стекнати знаења преку презентација на тема Вовед во
невроанатомски корелати на функциите внимание и
концентрација. Запознавање со Модул 1 преку
Психолог
разновидни тестови за процена на вниманието и
Розалинка Симоновска концентрацијата и нивна примена помеѓу присутните
учесници. Запознавање преку презентација Депресивни
нарушувања. Запознавање со Модул 2 анксиозни
нарушувања (Бекова и Хамилтонова скала на
анксиозност и Бекова скала за депресивност ).
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Гордана Насковска

Запознавање со климатските промени и можностите на
делување за намалување на ефектите.

Реализирана програмска
активност

Учество на мобилност
Еrasmus+ Program – Strategic
Partnership Project
″Надминување на
функционалната неписменост
преку ИКТ за обезбедување
на социјална и
професионална итеграција“
(2020-1-RO01-KA201-080125)

„Трите Р и употребата на
животните во науката“
(Онлајн)

Kahoot! EDU Meetup
(Онлајн)

Семинар
за наставниците по физичко и
здравствено образование

Време на
реализација

Организатор /
реализатор

Учесници

Постигнати цели и ефекти

13 –17. 09.2021

Домаќин - SCOALA
GIMNAZIALĂ CRISTIAN

Јулијана Гугоска,
Драгица И. Стојаноска,
Марија Ризова,
Ѓурѓица Баталакова
(директор)

Стекнати знаења за функционална писменост,
структуирање на стандардизирање тестови за
оценување на способностите на учениците
(функционална писменост) по јазик,математика
и наука, запознавање со електронски образовни
Алатки Livresq и Oscrisoare.

13.09-20.10.2021

European Schoolnet
Academy

Елена Апостолова

Продлабочени и проширени знаења, способности и
искуства околу различни пристапи во наставата,
работата со деца и млади, креање на еко свеста кај
учениците.

Елена Апостолова

Продлабочени и проширени знаења, способности и
искуства околу различни пристапи во наставата,
работата со деца и млади, креање на еко свеста кај
учениците.

22.09.2021

Kahoot! Krew

23.09.2021

БРО,
Центар за континуирана
едукација Универзитет “Св.
Кирил и Методиј“ Факултет за физичко
образование спорт и
здравје - Скопје

Виктор Kравченко,
Ертан Ибраим

Предизвици и перспектива во наставата по физичко
образование: Професионален развој и стручно
усовршување на тандем наставниците.
(“Педагошко,психолошки и социолошки компоненти
во тандем наставата“)

Основно училиште
Szkola Podstwowa
im.Mikolaja Kopernika we
Wrzosowej

Наташа Богатиноска
Соња Трпеска

Стекнување знаења и искуства поврзани со научни
истражувања во биологија, хемија и физика.

(ONLINE / ZOOM платформа)

Еразмус+
Проект „Нашето научно патување“

18 – 22.10.2021
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Реализирана програмска
активност
ЕДУИНО вебинар на тема:
„Превртена училница – концепт,
стратегии и потребни ресурси
за спроведување“

Семинар

Учество на мобилност
преку Еразмус
„Overcoming functional illiteracy
through ICT, to ensure social and
professional integration”
(No: 2020-1-RO01-KA201-080152)

Време на
реализација

Организатор /
реализатор

Учесници

Постигнати цели и ефекти

20.10.2021

Обучувачи
ангажирани од
Smartup, БРО / МОН
и УНИЦЕФ

Сузана Поповска,
Марина Стојкоска

Запознавање со поимот превртена училница,
предностите, недостатоците; модели на превртена
училница, начин на примена.

21 – 24.10.2021

EuroClio - European
Association of History
Educators
The Hague | The
Netherlands

Ирена Младеновска

Автор на работилница Learning Histori that is not yet
history project.

Романија

Валентина Поповска,
Јасна Матевска,
Гоце Блажевски ,
Иво Давидовски

Надминување на функционалната неписменост преку
ИКТ изработени се различни дидактички игри,
крстозбори, мапи лесно достапни за учениците со што
се обезбедува социјална и професионална
интеграција со учење и поучување.

25 – 29.10.2021

Учество на мобилност
преку Еразмус
„Секое дете е посебноEvery Child Is Special″
(No: 2020-1-TR01-KA201-092993)

25 – 29.10.2021

Домаќин:
Училиште
PLATON
M.E.P.E.
- Катерини, Грција

„Интеграција на СТЕМ
во наставата за
основно образование“
(Онлајн)

25.10 – 01.12.2021

European Schoolnet
Academy

Стекнати знаења за видови на попречености во
учењето и недостаток на внимание при АДХД и АДД,
како може да ги препознеме тие деца , која е
симтоматологијата и како да се однесуваме со тие
Розалинка Симоновска,
деца .Запознавање со видови асистивни технологии за
Јагода Арсовска,
работа со ученици со ПОП, споделени искуства и
Јулијана Гугоска,
стратегии на работа со ученици со ПОП. Посета на
Маја Арсовскаа
ликовната изложба на ученици од основното
образование, проследенаи артстичко-уметнички
работилници – глума на ликови и посета на значајни
места и знаменитости во Катарини.
Елена Апостолова
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Продлабочени и проширени знаења, способности и
искуства околу различни пристапи во наставата.

Реализирана програмска
активност
Семинар за наставниците
по физичко и здравствено
образование

Време на
реализација

26.10.2021

(ONLINE / ZOOM платформа)

Организатор /
реализатор
БРО,
Центар за континуирана
едукација Универзитет
“Св. Кирил и Методиј“ Факултет за физичко
образование спорт и
здравје - Скопје

Учесници

Постигнати цели и ефекти

Виктор Kравченко,
Ертан Ибраим

Предизвици и перспектива во наставата по физичко
образование: Професионален развој и стручно
усовршување на тандем наставниците.(“Методски
аспекти на основните елементи од спортските игри во
оддленска тандем настава“)

Биљана Ристеска,
Марина Стојкоска

Примена на стекнати знаења за креирање на
интерактивни ресурси за хибридна и асинхронанастава
за предучилишно и основно образование
- Знаењаза нивните сличности, разлики и примена

ЕДУИНО вебинар на тема:
„Креирање на интерактивни
ресурси за хибридна и
асинхронанастава за
предучилишно и основно
образование“

27.10.2021

Обучувачи
ангажирани од
Smartup, БРО / МОН
и УНИЦЕФ

Видео интервју

27.10.2021

LEAD- лидери за
едукација активизам и
развој

Ирена Младеновска

Јавна промоција на сопствената професионална
ангажираност.

ЕДУИНО вебинар на тема:
„Оценување за време на
хибридна настава – креирање
рубрики како дел од
формативното оценување “

27.10.2021

Обучувачи
ангажирани од
Smartup, БРО / МОН
и УНИЦЕФ

Сузана Поповска,
Снежа Ѓорѓиева,
Марина Стојкоска

Запознавање со рубрика како дел од формативно
оценување, неЈзините елементи, начин на примена,
апликации за креирање на рубрики.

Едукативни онлајн работилници
од областа на психологијата:
Денови на психологијата
на МСУ

27 – 28.10.2021

Меѓународен
Славјански
Универзитет

Снежа Ѓорѓиева

Стекнување на знаења во врска со разни психолошки
проблеми кај личноста односно ученикот за време на
наставата и воопшто

Биљана Ристеска,
Сузана Поповска,
Марина Стојкоска

Запознавање со 17 цели за одржлив развој и како да се
воведат во наставниот процес, споделени практични
примери и активности. Одржливоста како баланс,
рамнотежа за задоволување на потребите на луѓето.
Одржливоста како баланс помеѓу луѓето и животната
средина, општеството, просперитет, мир,
партнерство и соработка.

ЕДУИНО вебинар на тема:
“Kако да се воведат целите за
одржлив развој во
наставата - практични примери
и активности“

04.11.2021

Обучувачи
ангажирани од
Smartup, БРО / МОН
и УНИЦЕФ
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Реализирана програмска
активност

Едуино вебинар на тема:
,,Интердисциплиниран пристап
во наставата за
климатските промени“

Време на
реализација

10.11.2021

Организатор /
реализатор

Учесници

Постигнати цели и ефекти

Обучувачи
ангажирани од
Smartup, БРО / МОН
и УНИЦЕФ

Запознавање со видови климатски промени, нивните
Јана Бошковска,
негативни последици врз природата и економијата.
Снежа Ѓорѓиева,
Запознавање со 10 начини на борба против
Сузана Поповска,
климатските промени. Дадени практични примери и
Сунчица М. Стојановиќ,
совети за тоа како да се спроведе наставета за
Сузана Ангелевска,
климатските промени на интердисциплинирен начин
Елена Апостолова
со конкретни активности.
Развиена свест кај наставниците и стручните
соработници за актуелноста на проблемот трговија со
луге и трговија со деца . Обучен кадар за
Валентина Алексовска,
индикаторите за откривање и идентификување на
Розалинка Симоновска,
деца-жртви на трговија со деца. Стекнати знаења и
Јагода Арсовска,
вештини за организирање на превентивни активности
Маја Арсовска,
со учениците и родителите, за појавните облици,
Гордана Насковска
откривање и идентификација. Запознавање со
постапката на пријавување и упатување на децата потенцијални жртви на трговија со деца.

Онлајн обука на тема:
„Спречување и борба
против трговија со деца“

12.11.2021

Биро за развој
на образованието,
советник
Ирена Борисовска

Работилници

14 – 20.11.2021

Erazmus +
Бохниа , Полска

Ирена Младеновска

Размена на професионални искуства.

Работилница
за Вештини на 21-от век
за целите на одржлив развој

16.11.2021

Еко логик Скопје

Гордана Насковска

Запознавање со целите за одржлив развој и
практични вежби за работа со ученици.

17.11.2021

Обучувачи
ангажирани од
Smartup, БРО / МОН
и УНИЦЕФ

Сузана Поповска,
Сузана Ангелевска

Запознавање со дизајнерско размислување како
наставен метод, односно процес во 5 чекори за
креативно решавање на сложени предизвици.

ЕДУИНО вебинар на тема:
„Дизајнерско размислување
како наставен метод за ученици
од основно и предучилишно
образование“
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Реализирана програмска
активност

Време на
реализација

Организатор /
реализатор

Учесници

Постигнати цели и ефекти

19.11.2021

ООУ „Мирче Ацев“ –
Скопје,
Стручни лица од АСУЦ
„Боро Петрушевски“ Скопје

Силвија Стојкоска,
Марија Пацаноска,
Елена Ристова,
Снежана Михајловска,
Гордана Насковска,
Ертан Ибраим

Стекнати знаења за правата, обврските
и одговорностите од областа на БЗР,
сите опасности, ризици и мерки за
нивно отстранување на секое
конкретно работно место, унапредена безбедност
и здравје при работа.

15 – 20.11.2021

Полска и Турција

Ирена Младеновска,
Валентина Поповсска,
Јасна Матевска

Разменување знаења, конкретни факти и
терминологија поврзани со главните предмети
(културно наследство и дигитално образование)

23.112021

БРО,
Центар за континуирана
едукација Универзитет
“Св. Кирил и Методиј“ Факултет за физичко
образование спорт и
здравје - Скопје

Виктор Kравченко,
Ертан Ибраим

Предизвици и перспектива во наставата по физичко
образование: (“Пристапи во раното образование и
дидактички аспекти во одделенската настава„.
&“Основи на атлетика и гимнастика во одделенска
настава“)

Брифинг на фокус група
Online - aпликација ZOOM

25.11.2021

EuroClio - European
Association of History
Educators
The Hague | The
Netherlands

Ирена Младеновска

Автор на работилница Learning Histori that is not yet
history project.

Учество на мобилност
преку Еразмус
„Претприемничко дете
силно општеств“

28.11 –
04.12.2021

Erasmus +

ЕДУИНО вебинар на тема:
“Креативно учење преку игра за
предучилишно и основно
образование“

29.11.2021

Обучувачи
ангажирани од
Smartup, БРО / МОН
и УНИЦЕФ

Сузана Поповска

Запознавање со значењето и улогата на играта во
процесот на креативното учење, нејзините
дидактички и едукативни цели, и нејзиното влијание
врз когнитивниот и психомоторниот развој.

Едукативен вебинар
за наставниците и
професорите по географија

29 - 30.11.2021

Македонско географско
друштво

Сунчица М. Стојановиќ,
Сузана Ангелевска

Размена на стручни мислења и професионално
надградување и усовршување.

Интерна обука
со надворешни обучувачи
на тема:
„Обука за безбедност и
Здравје при работа“
Учество на мобилност
преку Еразмус
„ Дигитално културно наследство“
Семинар за наставниците
по физичко и здравствено
образование
ONLINE / ZOOM ПЛАТФОРМА

Споделување на културата и традицијата на земјите
учеснички. Запознавање со традиционалната исхрана,
Маријана А. Маневска
образование, начин на живот, најпознати
знаменитости на секоја земја учесничка.
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Реализирана програмска
активност
ЕДУИНО вебинар на тема:
„Училишна клима и курикулум –
Градење на училишна клима и
култура и сесија за Развој и
воведување на слободни изборни
предмети и воннаставни
активности“

Време на
реализација

Организатор /
реализатор

01.12.2021

Обучувачи
ангажирани од
Smartup, БРО / МОН
и УНИЦЕФ

Учесници

Снежа Ѓорѓиева,
Сунчица М. Стојановиќ

Постигнати цели и ефекти

Примена на стекнатите знаења за училишна клима
и курикулум, градење на училишна клима и култура,
воведување на слободни изборни предмети и
воннаставни активности.

Виртуелна работилница
во Еразмус+ проектот
„Образование до акција,
веб на животот" на тема:
Намали-употреби-рециклирај

06 –10.12.2021

„Безбедно работење со деца
и млади – основен курс и
напреден курс“

8.12.2021

World Organization of
Scout Movement

Елена Апостолова

Семинар
(Оnline -aпликација ZOOM)

08.12.2021
10.12.2021
11.12.2021

Мировна акција

Ирена Младеновска

09.12.2021

Обучувачи
ангажирани од
Smartup, БРО / МОН
и УНИЦЕФ

Сузана Ангелевска

Подигната свеста за важноста на
интердисциплинарниот пристап во науката
и во образовниот процес. Стекнати и продлабочени
сознанија за практична примена на повеќе
методологии во истражувањето.

15.12.2021

Обучувачи
ангажирани од
Smartup, БРО / МОН
и УНИЦЕФ

Снежа Ѓорѓиева,
Сунчица М. Стојановиќ,
Сузана Ангелевска

Стекнати знаења и вештини за идентификување и
давање поддршка на учениците кои спаѓаат во
потенцијалната група за осипување од
образовнот процес.

ЕДУИНО вебинар на тема:
„Мултидисциплинарна
интеграција низ пример од
предметот историја и општество“
ЕДУИНО вебинар на тема:
„Превенција за осипување
(drop –out prevention) на ученици
од образовниот процес“

Гордана Насковска,
Osnovna sola Rudolfa
Марија Пацаноска,
Ukovica Podgrad, Slovenija Маријана А. Маневска
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Запознавање со начините и можностите за
намалување и реупотреба на отпадот.

Продлабочени и проширени знаења, способности и
искуства околу различни пристапи во наставата.

Придонес во јакнење и поддршка на мултикултурно
општество.

Реализирана програмска
активност
Истражувачка активност од
Проектот„Наставниците како
фактор на интеркултурно
образование“ – разговор со
наставници преку фокус групи.
(Онлајн преку апликацијата
Zoom Meeting)

Семинар

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

Време на
реализација

Организатор /
реализатор

Учесници

Постигнати цели и ефекти
Искажување и споделување на личните ставови за
различни образовни прашања, при што ефикасно и
стручно се придонесе кон спроведување на
истражувањето спроведено од БРО, кое е од особено
значење за развивање на добри политики за
интеркултурно образование во нашата мултикултурна
држава.

27.12.2021

Биро за развој
на образованието

Татјана А.Рафајловска

12 – 16.01.2022

EuroClio - European
Association of History
Educators
The Hague | The
Netherlands

Ирена Младеновска

По потреба

Наставници
по активи

Континуирано

Автор на работилница Learning Histori that is not yet
history project.

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

Директор,
стручна служба,
наставници

Водење евиденција и
документација за
професионалниот развој
на наставниот кадар

Континуирано

Директор,
педагог,
психолог

Изработка на полугодишен
извештај за реализација на
програмата за професионален
развој на наставниот кадар

25.01.2022

Педагог
Валентина Алексовска

Наставен
кадар

Споделени стекнати знаења за унапредување на
наставно - воспитната работа.

/

Увид во професионалниот развој
на наставниот кадар.

Наставници,
стручни соработници

Увид во реализираните активности од програмата за
професионален развој на наставниот кадар во текот
на првото полугодие од учебната 2021/22 година.

Членови на тимот: Ѓурѓица Баталакова (директор), Валентина Алексовска (педагог),
Розалинка Симоновска (психолог), Јагода Арсовска, Марија Цветаноска
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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.
 Меѓусебно помагање и координирање на активностите на наставниците;
 Споделување на искуства и дидактички стратегии во функција на образовниот процес;
 Користење на ИКТ во наставата;
Успешна соработка со Инклузивен тим во училиштето, директор, педагог, психолог, библиотекар и специјален едукатор и рехабилитатор;
 Унапредување на квалитетто за реализација на ONLINE настава;
Подобрување на квалитетот на следење и оценување на учениците.
Реализирана програмска активност

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и ефекти

Изработка на програма за работа на
Стручниот актив во учебната
2021/22 година

Јули, 2021

Марија Цветаноска /
Весна Башеска

Одделенски
наставници

Изработена Годишна програма за Стручен актив на
одделенските наставници.

Марија Цветаноска,
педагог

Одделенски
наставници

Презентирано правилно и уредно водење на
електронскиот дневник и дадени насоки за печатење
на електронскиот дневник согласно правилник од МОН.
Запознаени одделенски наставници со начинот на
одбележување на манифестацијата Детска недела 2021.

Марија Цветаноска,
Александра Ј. Стојаноски,
педагог

Одделенски
наставници

Презентирана програма од новата концепција за
1 и 4 одд. по наставни предмети.
Прикажани примери од дневни сценарија по сите
наставни предмети.

Правилно водење на електронскиот
дневник и печатење на истиот.
Одбележување на Детска недела

Разгледување на програмата од
новата концепција за работа во 1 и 4
одд. и начинот на изработка на
дневни сценарија

30.09.2021

03.11.2021
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Реализирана програмска активност
Дадени насоки од советничката
Габриела Ѓорѓиева
Организирање замена на часови кога
има отсутен наставник.
Презентирање на Студија на случај од
наставник –приправник
Марина Стојкоска

Изработка на полугодишен извештај
за работа на Стручниот актив во
учебната 2021 / 22 година.

Време на
реализација

02.12.2021

15.01.2022

Реализатор

Марија Цветаноска,
Марина Стојкоска,
педагог

Марија Цветаноска,
Весна Башеска

Целна група

Одделенски
наставници

Училиште

Постигнати цели и ефекти
Информирање на одделенските наставници со
дадените насоки од советничката по извршената
посета на часови во 1 и 4 одделение.
Запознавање на одделенските наставници со
начинот на организирање замена на часови.
Презентирана Студија на случај за полагање на
приправнички стаж .

Увид во реализираните активности на Струлниот актив
на одделенските наставници во текот
на првото полугодие од учебната 2021 / 22 година.

Координатор: Марија Цветаноска
Заменик: Весна Башеска
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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

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и ефекти

Изработка на програма за работа

Август, 2021

Јагода Арсовска,
Гордана Насковска

Наставници од
предметна настава

Изработена Годишна програма со приоритетни
активности.

Организација на наставата со
физичко присуство, распоред на
часови, распоред на ѕвонење,
распоред на дежурства

26.08.2021

Директор,
педагошко-психолошка
служба ,
Јагода Арсовска

Изработка на протоколи за
постапување и организација на
наставата

30.08.2021

Тим за изработка
на протоколи

Наставници од
предметна и
одделенска настава

Изработени протоколи и дадени насоки за
почитување на протоколите за организација и
безбедна реализација на наставата.

Напатствија за печатење на
електронскиот дневник
од 6 - 9 одд.

12-.10.2021

Директор,
педагошко-психолошка
служба

Наставници од
предметна настава

Навремено водење на педагошката евиденција и
документација и печатење согласно правилник
од МОН.

Реализација на проекти од
Еразмус +, дисеминиција

17.01.2022

Изработка на полугодишен извештај
за работа на Стручниот актив во
учебната 2021 / 22 година.

15.01.2022

Наставници од
Навремена подготовка и организација на наставата
предметна настава
со физичко присуство и успешна реализација.

Директор,
Гордана Насковска,
Наставници од
одделенски и предметни
предметна и
наставници вклучени во одделенска настава
проектните активности
Јагода Арсовска,
Гордана Насковска

Училиште

Практикување на нови искуства ,споделување
корисни идеи за креативна настава

Увид во реализираните активности на Стручниот
актив на предметните наставници во текот
на првото полугодие од учебната 2021 / 22 година.

Координатор: Јагода Арсовска
Заменик: Гордана Насковска
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ОТВОРЕНИ ЧАСОВИ
Цели и задачи:
Подобрување на квалитетот на наставата, проширување и продлабочување на знаењата, размена на искуства. Размена на искуства кај наставниците и
примена на истите во наставата.
Забелешка: Поради актуелната здравствена состојба со пандемијата, а во насока на почитување на пропишаните протоколи и честите изолации (како на
група ученици, така и на цели одделенија), планираните отворени часови не беа реализирани. Директорот на училиштето заедно со стручната служба
вршеше посета на часови во паралелкит од прво до деветто одделение.
Реализирана програмска активност

Изработена Годишна програма за реализација
на Отворени часови за одделеленски и
предметни наставници
во учебната 2021/22 година.
Посета на одделенски час:
обработка на наставна содржина преку
одржана
Работилница IV – 1.2 стр.239
„Здрава храна 2“
Работилница – Дијабетес
Онлајн час по биологија
Обработка на наставната единица :
„Размножување кај растенијата, полово
и безполово размножување“

Отворен час по
физичко и здравствено образование
„Елементарни и штафетни игри“

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Јули, 2021

Координатори
одржување на Отворени Наставниците
часови
од 1-во до
за одделенска и
9-то одд.
предметна настава

15.11.2021

Ученици од
2 б одд.

Постигнати цели и ефекти

Поради состојбата со пандемијата беа посетени
мал број на отворени часови.
Заведено е подетално под забелешка.

Стекнати знаења дека постојат различни видови

15.11.2021

25.11.2021

Маријана А . Маневска

Гордана Насковска

Ертан Ибраим
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на храна , дека одредена храна предизвикува
болести ( дијабет ). Стекнати навики за правилна
здрава исхрана.

Ученици од
9 б одд.

Учениците го дефинираат безполовото
размножување, даваат примери за растенија
и споредува со полово рамножување.
Го одбираат најдобриот
начин за презентирање резултати.

Ученици од
3 б одд.

Развивање на спретност и вештини кај учеиците
и создавње мотивација за натреварувачки дух
пред поголем аудиториум .
Часот е проследен од Градоначалникот и
представници од Општина Ѓорче Петров ,
директор, стручни соработници, наставници.

Реализирана програмска активност

Посетени часови во 4 б и 1 в одделение
со следење примена на дигиталните
учебници и ресурси што се потребни
за реализација на наставата
според новата Концепција
во основното образование

Изработка на Полугодишен извештај
за реализација на Отворени часови
за одделеленски и предметни наставници

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и ефекти

Ноември, 2021

Одделенски
наставници од
1-во и 4-то
одделение
(Марија Цветаноска
и Ана Робева ),
советник од БРО
Габриела Ѓорѓиева,
педагог

Ученици од
1 в одд.
и 4 б одд.

Извршена е посета од Советник од БРО
и одржан консултативен состанок со
одделенските наставници кои предават во
прво и четрврто одделение, со укажување на
позитивните страни од посетените часови и
пропустите што се воочени. Направен увид во
изработката на сценарио за час.

Јануари, 2022

Координатори
за одржување
на Отворени часови
за одделенска и
предметна настава

Училиште

Изработен полугодишен извештај во
реализација на одржани Отворени часови
кои се реализирале во училиштето.

Координатори:
Игор Наковски, Иво давидовски
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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

Конституирање на Советот на родители за
учебната 2021/2022 година;
Избор на претседател на Совет на родители и
два члена за Училишен одбор;
Информација за исхрана на учениците;
Информација за поставување на сите
протоколи, одредби, проектни активности,
Годишната програма на училиштето за
учебната 2021/ 2022 година, на
Web страната на училиштето;
Тековни прашања.

Време на
реализација

16.09.2021

Реализатор

Претседател на
Совет на родители
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Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Претставници
на Советот
на родители

На првиот состанок кој се одржа со физичко
присуство во училиштето, се конституираше
Советот на родители за учебната 2021/22
година; Се избра нов претседател на Советот на
родители; Се избраа и двајца членови за
Училишен одбор од редот на родителите, исто
така се избра и нов записничар за Советот на
родители; Беше дадена информација за
начинот на исхрана на учениците од целодневна
и класична настава; Присутните беа
информирани дека сите протоколи, одредби,
проектни активности и годишната програма на
училиштето за учебната 2021/ 2022 година се
поставени на Web страната на училиштето.

Реализирана програмска активност
Избор на претставник за Училишен одбор;
Извештај за донираните средства и знаците
за ботаничката градина;
Објаснување за начинот на користење
на е-дневникот;
Протокол за одржување на часовите во
зимскиот период;
Дали и зошто не функционира online
наставата за учениците кои треба да следат
од оправдани причини;
Тековни прашања: училишни секции,
хигиена и друго.

Анализа на успехот на учениците на крајот
од првото тримесечје од учебната
2021/2022 година;
Информација за дадените забелешки од
страна на родителите кон Специјал Продукт;
Новогодишен хепенинг (предлози);
Информација за тековни проекти кои се
реализираат во училиштето;
Избор на еден родител- претставник за во
ученички парламент; Почеток на зимскиот
распуст на учениците од 31.12.2021 год.;
Тековни прашања.

Време на
реализација

28.10.2021

02.12.2021

Реализатор

Претседател на
Совет на родители,
директор

Претседател на
Совет на родители,
директор,
психолог

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

На состанокот беше избран претставник за
училишен одбор; Директорката даде известување
дека поставувањето на знаците во ботаничката
Претставници
градина е во тек; Беше објаснет начинот на
на Советот
користење на е- дневникот за родителите; Се дадоа
на родители
предлози за начинот на одржување на часовите во
зимскиот период; Беа дадени потребни објаснување
за функционирањето на online наставата.

Претставници
на Советот
на родители

Од страна на психологот на училиштето Розалинка
Симоновска беше презентирана Анализата на
успехот на учениците на крајот од првото
тримесечие од учебната 2021/2022 година;
Директорката даде информација за забелешките
од страна на родителите кон Специјал Продукт;
Од страна на родителите се посочија предлози за
реализација на Новогодишниот хепенинг;
Беа наведени проектите кои тековно се
реализираат во училиштето;
Беше посочено да се избере еден родителпретставник за во Ученички парламент;
Беше дадена информација за почетокот на
зимскиот распуст на учениците од
31.12.2021година;
Родители се произнесоа за одредени тековни
прашања.
(состанокот беше одржан online преку
Апликацијата Zoom).

Kooрдинатор: Татјана А.Рафајловска
Членови: Маја Пачемска, Маријана А. Маневска
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ОДРЖАНИ РОДИТЕЛСКИ И ДРУГИ СРЕДБИ СО РОДИТЕЛИТЕ
ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Реализирана програмска активност

Изработка на Годишна програма
за видови на соработка со
родителите и родителски средби
во учебната 2021 / 22 година

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

Јули, 2021

Прва општа родителска средба
од I до IX одделение
(родителските средби одржуваат
он-лајн преку разни алатки на
електронска комуникација или со
физичко присуство согласно
донесените протоколи)

06.09.2021
07.09.2021

Индивидуални средби
на родителите со
одделенските
наставници од
I до IX одделение

Во текот на
првото полугодие
според даден
распоред за
приемни денови
на наставниците

Реализатор

Психолог,
педагог

Одделенски
раководители
од I до V одд.
Раководители на
паралелки од
VI до IX одд.

Одделенски
наставници и
предметни
наставници

Целна група

Постигнати цели и ефекти

Навремено изработена Програма за видови на
соработка со родителите за учебната 2021/22 година.
Планирање на одржување на родителските средби
Наставници,
на ниво на училиште, паралелка и индивидуални
училиште
средби на родителите со одделенскиот раковоител и
раководителот на паралелката, како и средби со
предметните наставници.
Запознаени родители со наставниот план и програма
за работа во учебната 2021/22 година, начинот на
оценување на учениците од I до IX одделение,
реализација на наставата според насоките дадени од
МОН и протоколите за постапување на основните
училишта. Запознаени родители со исхраната на
Родители на ученици
учениците во училиште (топол оброк, ужинка,
од I – IX одд.
подготвена храна - сендвичи од дома), осигурување
на учениците, куќниот ред , кодексите и протоколи во
училиштето кои треба да се почитуваат од страна на
учениците, родителите и наставниците. Други тековни
активности кои се планирани од училиштето за
нареднио период .

Родители на ученици
од I – IX одд.
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Запознаени родители со напредокот во учењето по
наставни предмети, постигнатиот успех и
поведението на учениците.
Навремено преземени мерки за подобрување на
дисциплината и успехот на учениците.

Реализирана програмска активност

Време на реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и ефекти

Електронска комуниукација на
одделенските раковидители и
раководителите на паралелките
со родителите / старателите на
учениците (заради превенција од
ширење на вирусот Ковид 19)

Во текот на
првото полугодие
по договорен термин

Одделенски
раковидители и
раководители
на паралелките

Родители на
ученици
од I – IX одд.

Размена на информации, извршени разговори,
дадени инструкции, барање податоци, итн.

30.09.2021

Одделенски
раководители
на I б одд.

Родители на
ученици
од I б одд.

Запознаени родители со дисциплината на учениците во I
б одделение, со дадени предлог решенија од страна на
родителите и одделенските раководители . Целта е да се
изнајдат начини да се подобри дисциплината која влијае
и на други состојби во паралелката.

16.11.2021

Одделенски
раководители
од I до V
одделение

Родители на
ученици
од I – V одд.

Запознаени родители со реализацијата на наставата и
постигнатиот успех и поведение на учениците од
1 – 5 одд. во текот на првото тримесечие од учебната
2021/22 година. Извршено електронско препраќање
евидентни листови за успехот на учениците.

Одделенски
раководители од
VI до IX
одделение

Родители на
ученици
од VI – IX одд..

Запознаени родители со реализацијата на наставата и
постигнатиот успех и поведение на учениците од
6 – 9 одд. во текот на првото тримесечие од учебната
2021/22 година. Извршено електронско препраќање
евидентни листови за успехот на учениците.

Rаководител на
паралелката
од VII a одд.

Родители на
ученици
од VII а одд.

Запознаени родители со дисциплината на учениците во
VII a одделенеие, дадени предлог решенија од страна на
родителите и раководителот на паралелката, изречени
педагошки мерки, поголема контрола на родителите.

Училиште

Изработен Полугодишен извештај за реализираните
активности во текот на учебната 2021/22 година
како дел од Програмата на планирани родителски
средби во Годишната програма на училиштето
за учебната 2021/22 година.

Родителска средба на
ниво на I б одд.

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
12.11.2021 - VI а
(родителските средби одржуваат
24.11.2021- VI б, VI в
видео-конференциска врска преку 17.11.2021 - VII до IX одд.
апликацијата Microsoft Teams )

Родителска средба на
ниво на VII a одд.

Изработка на Полугодишен
извештај за соработка со родители
во учебната 2021/22 година

02.12.2021

14.01.2021

Психолог,
педагог

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

Работилница на тема “Нашиот
соученик Диамен - дете кое
боледува од дијабет“

Работилница во рамките на
проектот Globe Program

Новогодишни приредби

Работилници за изработка на
новогодишни украси и честитки
наменети за продажба на
новогодишниот хепенинг

Новогодишен продажен хепенинг
под мото „Настапуваме, креираме,
подаруваме - настрешници на
влезовите поставуваме“

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и ефекти

14.11.2021

Маријана А.Маневска,
Марија Пацаноска ,
Елена Гелов
(родител)

Ученици
од 2б одд.

Запознавање со причините и последиците од шеќерната
болест како и начини на превенирање и лечење,
здравствена грижа за учениците.

21.12.2021

Маријана А.Маневска,
Марија Пацаноска,
Марина Марков
(родител)

Ученици
од 2б одд.

Запознавање со климатски промени, значење,
последици, мерење на атмосферски параметри.

21 – 30.12.2021

Одделенски
раководители од
одделенска настава,
ученици,
родители

Ученици од
одделенска
настава,
родители

Оспособување на учениците за сценски и јавен настап,
весело и празнично расположение.

13 – 20.12.2021

Одделенски
раководители од
одделенска настава,
ученици,
родители

Ученици од
одделенска
настава,
родители

Изработени новогодишни украси наменети за
продажба на новогодишен хепенинг.

21 – 30.12.2021

Одделенски
раководители од
одделенска настава,
ученици,
родители

Ученици,
родители

Собрани средства кои ќе бидат наменети за изградба
на настрешници на помошните влезови во
училишната зграда.
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Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и ефекти

Новогодишна претстава за
учениците со поделба на
пакетчиња

24.12.2021

Александра Ј.Стојаноски,
Марија Цветаноска,
Никола и Сања
Трпковски
(родители)

Ученици
Од 1в одд.

Весело и празнично расположение,
новогодишни подароци за сите.

Новогодишен концерт со виолини

27.12.2021

Билјана Матеска,
Слободанка Ничевска
(родител)

Ученици
од 3а одд.

Развивање на љубов кон класичната музика,
весело и празнично расположение.

Одржување на квизотеки,
лотарии, гледање на филмови
по повод новогодишниот
хепенинг

27 – 30.12.2021

Одделенски
раководители од
предметна настава,
ученици,
родители

Ученици од
предметна
настава

Собрани средства кои ќе бидат наменети за изградба
на настрешници на помошните влезови во
училишната зграда.

Организирање на забавни
активности - новогодишна
забава и лотарија

29.12.2021

Верка Стратиева ,
Мери Настевска
(родител)

Ученици
од 1а одд.

Новогодишни подароци за сите, весело и
празнично расположение.

Реализирана програмска активност

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

Промовирање на училишните активности. Континуиран маркетинг на училиштето преку различни
медиумски настапи,училишна Web страна,училишни весници и училишен билтен. Рекламирање,
промовирање, изработување на промотивен материјал за најзначајните училишни активности.

Реализирана програмска активност

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Свечен прием на првачињата

01.09.2021

ООУ ,,Мирче Ацев“

Училиште,
ученици,
поширока јавност

Афирмација на училиштето преку
WEB страна на Општината.

Промовирање на училиштето преку ТВ
станици, радиостаници, весници

Септември декември, 2021

ООУ „Мирче Ацев“

Училиште

Афирмирање на училиштето.

Промовирање на училиштето преку ВЕБ
страната

Септември декември, 2021

Дејан Гацевски

Училиште

Афирмирање на училиштето.

Програма Еразмус +
Проект: „Надминување на
функционалната неписменост“
– Брашов, Романија

Септември, 2021

Гордана Насковска
(координатор),
Ѓурѓица Баталакова
(директор)
Јулијана Гугоска,
Драгица И. Стојаноска,
Марија Ризова

Училиште,
поширока јавност

Афирмирање на училиштето.

Еколошко друштво - ПАКОМАК

Септември декември, 2021

ООУ „Мирче Ацев“

Училиште,
ученици,
поширока јавност

Развивање на еколошка свест кај
учениците.

Одбележувње на раѓањето
на Мирче Ацев

Октомври, 2021

ООУ „Мирче Ацев“

Училиште

Афирмирање на училиштето.
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Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Октомври, 2021

Гордана Насковска
(координатор),
Наташа Богатиноска ,
Соња Трпеска

Училиште,
поширока јавност

Афирмирање на училиштето.

Октомври, 2021

Гордана Насковска
(координатор),
Валентина Поповска ,
Јасна Матевска,
Гоце Блажевски,
Иво Давидовски

Училиште,
ученици,
поширока јавност

Афирмирање на училиштето.

Програма Еразмус +
Проект: „Секое дете е посебно“ – Катерини, Грција
Теми: „Како се користи технологија со деца со
ПОП“ и „ Како настануваат АДХД и АДД.“.
Октомври 2021
Посетени знаменитости : планината Олимп,
манастирот Св. Ефрем , археолошкото наоѓалиште
„Дион“ ,училиште„Платон“ и др.

Гордана Насковска
(координатор),
Јулијана Гугоска,
Маја Арсовска,
психолог

Училиште,
ученици,
поширока јавност

Афирмирање на училиштето.

Nansen Dialogue Center Skopje-Наставниците се
клучен и носечки партнер на НДЦ Скоје во мисијат
за унапредувањето на интеркултурната димензија
во воспитно -образовниот процеас

Ноември 2021

Гордана Насковска
(координатор)

Училиште,
поширока јавност

Афирмирање на училиштето.

Ноември 2021

Гордана Насковска
(координатор),
Ирена Младеновска,
Валентина Поповска,
Јасна Матевска

Училиште.
поширока јавност

Афирмирање на училиштето.

Реализирана програмска активност

Програма Еразмус +
Проект: „Нашето научно патување“ – Полска
(посветено на научните истражувања
во биологија, физика и хемија)

Програма Еразмус +
Проект: „OFI-ICT-PSI“ – Атина
(креативни работилници и посета на културни
знаменитости)

Програма Еразмус +
Проект: „Дигитално културно наследство“ –
Полска
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Реализирана програмска активност
Програма Еразмус +
Проект: „Претприемништво“ - Славонски
брод, Хрватска
(посета на многу знаменитости и
проектни активности)

Програма Еразмус +
проект- „Разновидноста е факт,
инклузијата е дело “ - во Чешка

Промоција на Интернационалната
ГЛОБЕ програма во соработка
со Американска амбасада

Одбележувње на смртта на
Мирче Ацев

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Ноември /
Декември, 2021

Гордана Насковска
(координатор),
Ана Робева ,
Маријана А. Маневска,
група ученици од 9 одд.

Училиште,
ученици,
поширока јавност

Афирмирање на училиштето.

Декември, 2021

Гордана Насковска
(координатор),
Јагода Арсовска,
Љубица Петковска

Училиште,
ученици,
поширока јавност

Афирмирање на училиштето.

Декември, 2021

Директор,
Гордана Насковска
(координатор),
Градоначалник на Општина
Ѓорче Петров Александар
Стојковски ,
Амбасадорка на САД
Кејт Мери Брнз,
министерка за образование и
наука Мила Царовска , министер
за животна средина Насер
Нуредини и други гости,
ученици од II до VIII одд.

Училиште,
ученици,
поширока јавност

Афирмирање на училиштето.

Јануари, 2022

Директор,
стручни соработници,
наставници,
други вработени,
ученици

Училиште,
ученици,
поширока јавност

Афирмирање на училиштето.

Координатор: Ана Робева
Заменик: Соња Трпеска
Членови: Дејан Гацевски, Јасна Матевска, Маја В. Ставров
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Информирањето на родителите и јавноста за случувањата во училиштето
и постигнувањата на учениците се остварува преку повеќе форми и тоа:
Информации истакнати на огласните табли во училиштето;
Информации дадени за време на родителски средби;
Информации дадени за време на приемни денови:
Информации дадени 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 68

Програма „Еразмус +“

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

Ноември, 2021

Декември, 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 и ноември
(прв училишен ден, дочек на првачиња,
детски творби, одбележување на
празникот 8 - ми септември, Денот на
општината , хуманитарни активности)

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

Тим за ученичко новинарска секција

Презентирање на информации за
Еразмус+ програмата.

Одговорни наставници: Маријана А. Маневска, Александра Ј. Стојаноски,
Маја В. Ставров
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.
Време на
реализација

Реализатор

Септември декември, 2021

Директор,
стручни соработници,
наставници,
стручен тим од
локалната самоуправа

Соработка со Општина
Ѓорче Петров,
установи и претпријатија

Септември декември, 2021

Градоначалник,
вработени во локалната
самоуправа, вработени во
установи и претпријатија,
директор,
Училишен одбор,
административна служба

Соработка со општинските
основни училишта и со други
воспитно - образовни установи
и институции

Септември декември, 2021

Директор,
стручни соработници,
наставници

Реализирани активности
Соработка со Секторот за
образование при Општина
Ѓорче Петров
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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 спортски манифестации
организирани од Општината
(активностите се заведени во
извештајот за Училишен спорт)

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

Учество на училиштето во активности
при реализација на програмата за
одбележување на
20 Септември - Ден на општината,
во Реонскиот парк
(положување свежо цвеќе на
споменикот, свечена седница,
доделени награди за најдобри
ученици од општинските основни
училишта)
Активности по повод одбележување
на 106 години од раѓањето на нашиот
патрон
Мирче Ацев
(положување свежо цвеќе пред
бистата на народниот херој и
литературно читање)

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и ефекти

Септември декември, 2021

Членови на спортски секции,
одговорни наставници
Илија Јанковски и
Златко Чубриноски,
ученици од 6 до 9 одделение

Ученици од општинските
основни училишта

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

01.09.2021

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

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.

20.09.2021

Градоначалник,
претставници од локалната
самоуправа,
Валентина Алексовска,
Силвија Стојкоска,
Елена Ристова,
наградени ученици

Претставници од
локалната самоуправа,
директори,
наставен кадар,
ученици од
општинските
основни училишта,
родители / старатели,
граѓани на општината

Изразено почитување кон ликот и делото
на македонскиот револуционер Ѓорче
Петров, унапредена соработка со
Општината, доделени награди и
признанија, анимирани ученици и
афирмирано училииште, развиени
патриотски чувства, негување на
културните и традиционални вредност,
меѓусебно дружење и соработка.

23.09.2021

Директор,
стручни соработници,
наставници,
предметен наставник
Павлина Огненовска,
ученици од 8 б одд.
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“.
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Реализирани активности

Еднодневен спортски настан за
учениците од прво одделение
(организиран од Општина Ѓорче
Петров и Open Fun Football Schools)

Учество на меморијален натпревар
„МАРИО ШУЛАЈКОВСКИ“ 2021
организиран од Општина
Ѓорче Петров и ООУ „Тихомир
Милошевски“

Свечено отварање на ликовна
изложба на цртежи, графики и
керамики на Пабло Пикасо од
колекцијата на ОСТЕН
(Центар на култура Ѓорче Петров )

Учество на литературен и ликовен
конкурс на тема „Штедењето - мудра
одлука за подобра иднина“ по повод
одбележувањето на 31 октомври Светскиот ден на штедењето во
организација Народната банка на
Република Северна Македонија,
Министерството за финансии

Време на
реализација

Реализатор

01.10.2021

Претставници од Отворени забавни
Фудбалски Школи - Ѓорче Петров,
предметен наставник
Виктор Кравченко,
ученици од 1 а,б,в,г одделение

Целна група

Постигнати цели и ефекти

Ученици
од I одд.

Успешно реализирани забавни игри со
различни реквизити и почитување на
зададени правила, развиен на спортскиот
дух кај учениците, меѓусебна соработка,
дружење и забава.

13.10.2021

Претставници од Општина
Ѓорче Петров,
предметни наставници по
физ. и здрав. образ. од
општинските основни училишта,
Златко Чубриноски,
Илија Јанковски,
ученици од 6 – 9 одд.

Ученици од
основни училишта

Развиен спортски и натпреварувачки дух
кај учениците, промоција на училишниот
спорт и искажана почит кон ликот и
делото на спортскиот работник Марио
Шулајковски.

20.10.2021

Претседател на РСМ,
градоначалник,
Мице Јанкуловски –
директор на „Остен“,
претставници на локалната
самоуправа,
предметен наставник
Влатко Костовски,
ученици од 9 одд.

Наставници,
ученици,
граѓани на општината

Унапредено култрно – образовно ниво на
учениците и граѓаните, создадени навики
за културно однесување при посета на
изложби и куптурни установи,
меѓусебна соработка и дружење.

22.10.2021

Претставници
од Народна банка на РСМ,
Министерството за финансии,
предметен наставник
Павлина Огненовска,
ученици

Ученици од
основни училишта

Поттикната креативност, имагинација и
критичко размислување кај учениците
при создавањето творби на темите за
штедење, освоени награди и афирмирани
ученици.
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Реализирани активности
Учество на ликовен конкурс на тема
„Осигурувањето ме заштитува од ризици“ и
литертурен конкурс на тема „Моја
инвестиција-полисата за осигурување“
по повод одбележувањето на 1 ноември Светскиот ден на осигурувањето во
организација на Агенција за
супервизија на осигурувањето

Учество на Меѓународна ликовна изложба
за деца и младинци
„13 Ноември“ во организација на
Детски ликовен центар – Скопје и
Здружение на ликовните педагози
на РСМ

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

Учество во одбележување на
14 Ноември - Ден на ослободување
на Ѓорче Петров

Време на
реализација

Реализатор

28.10.2021

Претставници од Агенција за
супервизија на осигурување,
одделенски наставник
Зора Антевска,
ученичка од 5 б одд.

30.10.2021

Одделенски наставници
Маја В. Ставров и Елена Ристова,
предметен наставник
Влатко Костовски,
ученици од 3 г , 5 г и 8 б одд.

20.10.2021

Одговорни лица од фондацијата,
предметен наставник
Павлина Огненовска,
ученичка од 7 б одд.

14.11.2021

Градоначалник,
претставници од
локалната самоуправа,
директори,
одделенски наставник
Ана Робева
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Целна група

Постигнати цели и ефекти

Ученици од
основни училишта

Развиена свест кај младата популација за
улогата на осигурувањето, поттикната
креативност, имагинација и критичко
размислување кај учениците при
создавањето творби на темите за
осигурување, освоени награди и
афирмирани ученици.

Ученици од
основните
училишта

Развиени творечки и креативни способности
кај учениците за ликовно изразување,
поттикнат интерес за ликовно творење,
развиена еколошка свест, освоени награди,
анимирани ученици и афирмирано
училиште.

Ученици од
основни училишта Поттикнат интерес за литературно творење
во Република
кај учениците и афирмирани ученици во
Северна
објавена книга „Јазикот на душата“.
Македонија
Претставници од
локалната
самоуправа,
наставен кадар,
граѓани на
општината

Негување на историските вредности,
покажана почит кон значајни историски
настани и развиени патриотски чувства,
меѓусебна соработка и дружење.

Реализирани активности
Учество на литературен конкурс на
теми „Мојата најомилена книга“ и
„Библиотеката во моите очи“
организиран по повод празникот
Св. Климент Охридски од страна на
ЈУ Градска библиотека „Браќа
Миладиновци“ – Скопје,
библиотека „Другарче“
Учество на 14 - та Меѓународна ликовна
изложба за деца и младинци „Флора и
фауна - извор на животот и убавината“
во организација на детски ликовен
центар - Скопје, Здружение на
ликовните педагози на РСМ
Посета на Градоначалникот на
Општина Ѓорче Петров и
претставници од локалната самоуправа
и набљудување на отворен час по
физичко и здравствено образование
„Штафетни игри“

Учество на конкурс за ликовни и
литературни творби на тема
„Заштита од пожари на објекти и
заштита на шумите од пожари“
организиран од Општински
противпожарен сојуз Ѓорче Петров

Време на
реализација

Реализатор

20.11.2021

Претставници од Градската библиотека
„Браќа Миладиновци“ – Скопје,
централна библиотека „Другарче“,
одделенски наставници
Елена Ристова и Маја В. Ставров,
предметен наставник
Павлина Огненовска,
ученици

20.11.2021

25.11.2021

30.11.2021

Предметен наставник
Влатко Костовски,
ученици од 6 – 9 одд.

Целна група

Постигнати цели и ефекти

Ученици од
основните
училишта

Поттикнат интерес кај учениците за
литературно творење, презентирани
творечки кавлитети со користење на
поетско – прозната имагинација и
интерпретација, освоени награди и
анимирани ученици и афирмирано
училиште.

Ученици од
основните
училишта

Развиени творечки и креативни способности
кај учениците за ликовно изразување,
поттикнат интерес за ликовно творење,
развиена еколошка свест, освоени награди,
анимирани ученици и афирмирано
училиште.

Директор,
стручни соработници,
Градоначалник,
наставници
претстасвници
група ученици од 6 б одд.
од локалната
предметен наставник Ертан Ибраим,
самоуправа,
одделенски наставниици
ученици
Наташа Богатоноска и Марина Стојкоска,
ученици од 3 б одд.

Одговорни лица од Општинскиот
противпожарен сојуз, наставници,
ученици од 1 до 9 одд.
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Ученици од
општинските
основни
училишта

Свечен дочек на Градоначалникот и
претставници од Општина Ѓорче Петров,
споделени предлози и размислувања,
успешно реализиран отворен час, развиена
свест за фер учество во игрите и
спортските активности.

Поттикнат интерес за литературно и
ликовно творење кај учениците, анимирани
ученици, освоени награди и афирмација на
училиштето.

Реализирани активности
Учество на литературен и ликовен
конкурс на тема
„Со љубов против насилството“
организиран од Општина Ѓорче Петров
по повод 16 дена активизам кампања
против родово базирано насилство

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

Донација на книги белетристика
за училипната библиотека
(донатор NEW – ERA publications
International)

Новогодишна театарска претстава и
поделба на новогодишни пакетчиња
за ученици од ранлива категорија
на семејства

Новогодишни приредби и поделба на
новогодишни пакетчиња на учениците
од прво одделение
(донација од Општина Ѓорче Петров)

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и ефекти

01.12.2021

Претставици од
Општина Ѓорче Петров,
наставници,
ученици од 5 до 9 одд.

Ученици од
општинските
основни
училишта

Поттикнат интерес за размислување на
темата за родова еднаквост како битен
фактор за спречување на насилството,
развивање на творечки и креативен дух кај
учениците, анимирани ученици.

15.12.2021

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

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.

23.12.2021

Претставник од
издавачката куќа,
директор,
библиотекар

Ученици,
вработени,
училиште

Збогатен библиотечен фонд, поттикнат
интерес за читање белетристика.

25.12.2021

Магде Атанасова,
директор,
стручни соработници,
одделенски раководители,
ученици од 1 – 6 одделение,
родители

Ученици

Поттикнат интерес кај учениците за
следење на театарски претстави,
одбележување на Нова година и
ведро расположение.

28.12.2021

Членови на Советот на
Општина Ѓорче Петров,
директор,
одделенски наставници,
ученици од 1 а, б, в, г одд.

Ученици
од прво одд.

Весело одбележување на Нова година,
анимирании ученици и ведро расположение.
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Реализирани активности

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

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

Соработка со Полициска станица
Ѓорче Петров

Одбележување на 79 години од смртта
на Мирче Ацев со положување на свежо
цвеќе пред бистата на народниот херој
и литературно читање

Изработка на полугодишен извештај
за соработка на училиштето со
локалната средина

Време на
реализација

Реализатор

Септември декември, 2021

Директор,
одделенски раководители ,
раководители на паралалки,
хаусмајстор,
ученици

Септември декември, 2021

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

Целна група

Постигнати цели и ефекти

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 од
1 до 9 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.

Септември декември, 2021

Претставници од
Полициска станица
Ѓорче Петров,
директор,
стручни соработници,
наставници

Ученици,
училиште

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

17.01.2021

Директор,
стручни соработници,
наставници,
други вработени лица,
ученици

Ученици,
училиште

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

17.01.2021

Педагог
Валентина Алексовска

Училиште

Презентација и документирање на реализираните
активности од подрачјето Соработка на
училиштето со локална средина во текот на
првото полугодие од учебната 2021 / 22 година.

Координатор: Валентина Алексовска
Членови: Павлина Огненовска, Силвија Стојкоска, Ана Атанаскова, Верка Стратиева
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ПОСЕТА НА КИНО И ТЕАТАР
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цел и задачи:
- стекнување на нови знаења или проширување на стекнатите знаења за пишани драмски и прозни дела,преку
медиумите кино и театар;
- учење низ следење театарска или кино претстава;
- стекнување со култура и навика за одење на кино или на театар и следење на претстава и ли филм;
- запознавање со работата на сите луѓе кои учествуваат во креирање на еден филм или претстава;
- стекнување навики и љубов кон балетската и оперската уметност преку посета на популарни опери и балетски претстави.

Реализирани активности

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и ефекти

Следење на он лајн филм
„Сам дома“

20 – 24.12.2021

Јулијана Гугоска ,
ученици од VII и VIII одд.

Ученици

Гледан филм со Новогодишна и Божиќна
содржина и сфатена порака на овие семејни
празници преку развивање на вештината за
слушање со разбирање и љубов кон изучување
на англискиот јазик.

Гледање на цртан филм
„Аладин и волшебната ламба“

20.12.2021

Сузана Поповска ,
ученици од 3 б одд.

Ученици

Развиени вештини за слушање со разбирање и
љубов кон изучување на англискиот јазик.

Следење на он лајн филм
„Рудолф црвеното носе“

31.12.2021

Катица Делевска,
ученици од Vв одд.

Ученици

Стекнати навики за гледање на филм со
Новогодишна и Божиќна содржина, со сфатена
порака на овие семејни празници.

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. Ние се организиравме според условите кои ги
имаме во текот на првото полугодие.

Координатори: Катица Делевска, Павлина Огненовска
Членови: Јасна Матевска, Веселинка Јаневска, Билјана Матеска, Ана Робева
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РАБОТА НА СТРУЧНИТЕ ОРГАНИ
СОВЕТ НА ОДДЕЛЕНСКИТЕ НАСТАВНИЦИ И
СОВЕТ НА ПРЕДМЕТНИТЕ НАСТАВНИЦИ
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.

Реализирана програмска активност

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

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

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

Август, 2021

Маријана А. Маневска

Предметни и
одделенски
наставници

Изработка на
Протокол за прием на ученици.
Изработка на планови за
дежурство на наставници.

Септември, 2021

Маријана А. Маневска
Јагода Арсовска

Предметни и
одделенски
наставници

Информирање на учениците и
родителите со Протоколот за
движење во училиште (влез/излез).

Септември, 2021

Маријана А. Маневска

Предметни и
одделенски
наставници

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

08.11.2021

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 2021/22 година.

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

Разгледување на успехот, поведението и
редовноста на учениците во првото
тримесечие од учебната 2021/22 година
за одделенска настава
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Реализирана програмска активност

Разгледување на успехот, поведението и
редовноста на учениците во првото
тримесечие од учебната 2021/22 година
за предметна настава

Разгледување на успехот, поведението и
редовноста на ученицитево првото
полугодие од учебната 2021/22 година
за одделенска настава

Разгледување на успехот, поведението и
редовноста на учениците во првото
полугодие од учебната 2021/21 година
за предметна настава

Време на
реализација

Реализатор

09.11.2021

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

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Предметни
наставници

Согледување на успехот и
поведението на учениците од VI – IX
одделение во првото тримесечие
од учебната 2021/22 година.

13.01.2022

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

Одделенски
наставници

Согледување на успехот и
поведението на учениците од I – V
одделение во првото полугодие
од учебната 2021/22 година.

13.01.2022

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

Предметни
наставници

Согледување на успехот и
поведението на учениците од VI – IX
одделение во првото полугодие од
учебната 2021/22 година.

Координатори: Маријана А. Маневска, Павлина Огненовска

141

НАСТАВНИЧКИ СОВЕТ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Реализирана
Време на
програмска
реализација
активност

Наставнички
совет
бр. 1

25.08.2021

Следење, унапредување на работата на наставниот кадар, Утврдување на постигањата, редовноста и успехот на
учениците. Информации и договори за актуелни активности во училиштето.

Реализатор

Директор,
стручни
соработници,
наставници

Целна
група

Постигнати цели и остварени ефекти

Вработување на старо и ново финансирање на работни места. Известување за Наставните програми за
1-во и 4-то одделение според Новата Концепција за учебната 2021/22 година и рок на доставување.
Известување за доставување на Наставни програми за тековната учебна година 2021/22 за 2-ро, 3-то,
5-то и од 6-то до 9-то одделение. Набавка на ИКТ опрема за потребите за изведување на настава за
учениците од 4-то одделение. Известување за листа на понудени Изборни предмети во 4-то одделение
според Новата концепција (во среда на одделенски час на 01.09.2021 година и анкетирање).
Доставување прегледи и списоци со спроведени анкети за изборни предмети кои ќе се изучуваат од 6-то
до 9-то одделение во учебната 2021/22 година. Поделба на свидетелства од 1-во до 8-мо одделение ( за
учебната 2020/21 година) и евидентирање во дневникот на паралелките во забелешка. Известување за
организација на наставата со физичко присуство според протоколите објавени од МОН за учениците од
одделенска и предметна настава. Работно време од 01.09.2021 за учениците и наставниците кои ќе
работат во прва смена и оние кои ќе работат во втора смена. Одржување на Родителски средби за
почетокот на учебната година за одделенска и за предметна настава. Спроведување на Анкета за
Наставен
родителите од 1-во до 3-то одделение кои ќе пројават интерес за продолжен престој. Изработка на
кадар
распоред на часови за одделенска и предметна настава со дежурства на наставници задолжително
заради потребата од предвидените протоколи за пречек на учениците на влезовите на училиштето со
мерење на температура, дезинфекција и др. Изработка на распоред на ѕвонење времетраење на часот.
Хигиена во училниците и останатите простории во училиштето. Известување до сите одделенски
раководители и раководители на паралелки од 1-во до 9-то одделение во случај ако се појави ученик/
чка болни од КОВИД 19 каде треба да се извести и пријави (во Општина и во Центар за јавно здравје).
Исхрана на учениците од продолжен престој од 1-во до 3-то одделение. Известување за порачани и
дистрибуирани печатени учебници до училиштето за обезбедување на учениците. Известување на
изработени списоци по одделенија за учениците од 1-во одделение и доставување до Општина во
печатена форма на 30.09.2021 година до 12:00 часот. Изработка на Анекси на Годишната програма на
училиштето до 01.09.2021 година заверени со печат и деловоден број ист како во Годишната програма
2021/22. Препратени документи од страна на специјалниот едукатор и рехабилитатор на училиштето за
потреби од образовни асистенти за учениците со посебни образовни потреби. Тековни активности.
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Реализирана
програмска
активност

Наставнички
совет
бр. 2

Наставнички
совет
бр. 3

Наставнички
совет
бр. 4

Наставнички
совет
бр. 5

Време на
реализација

Реализатор

27.08.2021

Директор,
стручни
соработници,
наставници

Наставен Избор на членови од редот на наставниците и стручните соработници во Училишен одбор, согласно
кадар законската регулатива.

Директор,
стручни
соработници,
наставници

Запознавање со активности планирани во Агендата за месец септември, 2021 година. Запознавање со
планираниот дневен ред на родителските средби како и избор на двајца членови и претседател од
редовите на родителите во раководството на Советот на родители. Разгледување и одобрување на
Наставен
барања од родители до училиштето за следење на онлајн настава за нивните деца.Тековни
кадар
активности: Услови за непречено изведување на наставата во четврто одделение со примена на
дигитални учебници. Работа на комисија за разгледување на понуди за фотографирање и
осигурување.

04.10.2021

Директор,
стручни
соработници,
наставници

Запознавање со активности планирани во Агендата за месец октомври, 2021 година. Известување за
реализација на еднодневна есенска екскурзија за учениците од 1 во до 9 то одделение во месец
октомври со запазување на протоколи, обезбедување на здравствено лице – доктор, осигурување на
ученици и друго. Договор за печатење на Е-дневници за предметна настава и одржување на Стручен
актив. Известување од раководителите на паралелките за осигурување на ученици со доставен список
Наставен
на осигурани ученици. Известување за формирани тимови по подрачја кои ќе работат на
кадар
Самоеваулацијата на училиштето. Разгледување и одобрување на барања од родители до училиштето
за следење онлајн настава за нивните деца. Состојбата во 1 б одделение со обраќање на
одделенскиот раковдител Елена Апостолова. Обраќање на колешката Ирена Младеновска.Тековни
активности: Услови за непречено изведување на наставата од 1-во до 3-то одделение , работно време
во продолжениот престој.

25.10.2021

Директор,
стручни
соработници,
наставници

Наставен Назначување ментор наставник по физичко и здравствено образование за наставник-приправник по
кадар физичко и здравствено образование Виктор Кравченко.

02.09.2021

Целна
група

Постигнати цели и остварени ефекти
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Реализирана
програмска
активност

Наставнички
совет
бр. 6

Наставнички
совет
бр. 7

Наставнички
совет
бр. 8

Наставнички
совет
бр. 9

Време на
реализација

Реализатор

Целна
група

Постигнати цели и остварени ефекти

11.11.2021

Директор,
стручни
соработници,
наставници

Информации за реализација на наставниот план и програма за работа на учениците од 1-во до 9-то
одделение во првото тримесечие во учебната 2021/22 година. Утврдување на успехот и поведението
на учениците од 1-во до 9-то одделение во првото тримесечие во учебната 2021/22 година. Избор на
Наставен
член претставник од вработените за безбедност и здравје при работа. Извештаи од реализирани
кадар
екскурзии од 1-во до 9-то одделение. Известување за реализираните посети од Проектот ЕРАЗМУС +.
Упатсво за работно време и отсуство на вработените. Известување за назначување на наставник ментор и неговите работни задачи. Известување за унифициран урнек на дневни подготовки.

07.12.2021

Директор,
стручни
соработници,
наставници

Запознавање со активности планирани во Агендата за месец декември, 2021 година. Распоред на
дежурства на одделенски и предметни наставници и заведување на записници во тетратка за
Наставен дежурства. Предлог на Наставнички совет за полагање на приправнички испит на наставникот
кадар приправник Марина Стојкоска со наставник ментор Наташа Богатиноска. Календар за организација и
работа за време на зимскиот распуст за вработените и учениците. Известување за изработената
Самоеваулација на училиштето. Тековни активности.

31.12.2021

Директор,
стручни
соработници,
наставници

Запознавање со активности планирани во Агендата за месец јануари, 2022 година. Работно време на
наставниот кадар и стручните соработници за време на деновите после распуст од 13.01.2022 година.
Наставен Подмирување на сметки за ужинка, топол оброк, фотографии и друго. Извештај од одделенските
кадар раководители и раководителите на паралелките од реализираниот Новогодишен хепенинг, 2021
година. Запознавање за добиени писма во училиштето од надворешни инстистуции. Тековни
активности.

14.01.2022

Директор,
стручни
соработници,
наставници

Информации за рализација на наставниот план и програма за работа за учениците од 1-во до 9-то
одделение за првото полугодие во учебната 2021/22 година. Утврдување на успехот и поведението на
Наставен
учениците од 1-во до 9-то одделение за првото полугодие во учебната 2021/22 година. Известување за
кадар
активности поврзани со Полугодишниот извештај на училиштето за учебната 2021/22 година
Потсетување за почеток на второ поугодие .

Координатор: Зора Антевска
Заменик: Валентина Танчевска
Членови: Ангела Димитријевиќ, Елена Ристова
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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

Доставување барање за прецизирање на
законските одредби во однос на првично
идентификување и задолжително упатување на
децата со ПОП на Комисиско категоризирање
видот на попреченост и поддршка за различните
образовни потреби на учениците

Континуирано

Наставници

Ученици

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

Септември /
октомври, 2021

Специјален
едукатор и
рехабилитатор,
психолог,
наставници,
родители

Ученици
со посебни
образовни
потреби

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

Континуирано

Специјален
едукатор и
рехабилитатор,
психолог,
наставници
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Ученици

Дефиниран и категоризиран статус на учениците
со посебни образовни потреби и давање
континуирана поддршка во учењето.

1

2

3

4

5

Потподрачје: Следење и поддршка на развојот на учениците
Септември ноември, 2021

Наставници,
психолог,
специјален
едукатор и
рехабилитатор

Ученици од
I одд.

Увид во прилагодувањето и адаптацијата
првачиња во училишната средина.

По потреба

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

Континуирано

Психолог,
наставници

Ученици

Разрешени настанати проблемски ситуации,
применети соодветни стратегии за справување со
несоодветно однесување на учениците, дадени
предлози за изрекување педагошки мерки.

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

Септември, 2021
/ 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.

Следење на прилагодувањето на учениците
во прво одделение преку посета на часови
и разговори со наставници, родители и
ученици
Помош на учениците за справување со
кризни ситуации (болест, смрт, развод,
семејно насилство)

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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1

2

Учество во реализирање
онлајн работилница на тема:
„Ученичко учество, ученичко организирање
и заштита на детските права“

Вклучување на учениците во искажување на
сопствено мислење и донесување одлуки
при избор на Ученички правобранител
(практикување демократија во училиштето)

Реализирање работилница на тема:
„Употреба на инклузивен јазик“

18.10.2021

Ноември /
декември, 2021
16.12.2021

06.12.2021

3

Раководители
на паралелки

Комисија за
избор

Одделенски
раководител

4

5

Ученици од
VI – IX одд.

Стекнати знаења за ученичкото учество,
ученичкото организирање и заштита на детските
права во основнoтo училиштe. Унапредени
знаења и вештини на учениците за практикување
на детските права. Зголемување на учеството на
учениците во процесите на донесување одлуки.

Ученици

Изработен јавен повик за избор на Ученички
правобранител и негови заменици, претставни
кандидати, спроведени избори со тајно гласање
согласно законската регулатива,
објавени резултати и прогласен Ученички
правобранител и негови заменици.

Ученици
од IV б одд.

Стекнати знаења поимот инклузија и
инклузивен јазик, запознати ученици зо
принципите на инклузивниот јазик,
умеат да објаснат зошто е важно користењето на
инклузивен јазик, разликуваат во кои реченици
е употребен инклузивен јазик , стекнати
вештини за употреба на инклузивен јазик
во секојдневната комуникација.

Потподрачје: Професионална и кариерна ориентација на учениците
Учество на „Дигитален саем за средно
стручно образование“
(организиран од проектот Образование за
вработување во Северна Македонија –
Е4Е@мк, поддржан од Швајцарската агенција
за развој и во соработка со МОН)
Настанот е реализиран преку
платформата Zoom Webinar.

31.11.2021
01.12.2021

Директор,
психолог,
раководители
на паралелки
на деветто
одделение,
ученици
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Ученици
од IX одд.

Направена промоција на средното стручно
образование како остварлива можност за
кариера. Запознати ученици со можностите за
различни стручни образовни профили во
средните стручни училишта,
слушнати успешни примери за соработка на
средните стручни училишта со бизнис секторот и
споделени професионални искуства
на лица од различни струки.

1

2

3

4

5

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

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.

Помош на наставниците при изработка на
објективни тестови на знаења и давање насоки
при изработување инструменти за оценување
на постигањата на учениците

Континуирано

Наставници

Наставници

Дадена поддршка на наставниците за фер и
објективно оценување, унапредено оценување
на постигањата на учениците.
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Работа со наставници – приправници

Континуирано

Наставници приправници

Наставници

Успешно воведени наставници во наставно воспитниот процес.

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
(организирана според потребите).

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.

Унапредување на работата на
раководителот на паралелката

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

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.

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

Континуирано

Наставници

Наставници,
ученици

Унапредена наставна работата.

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

Континуирано

Наставници

Наставници,
ученици

Зголемена примена на активна настава и
интеракција во наставата.

Запознавање на наставниците
со карактеристиките на
новозапишаните ученици

Континуирано

Психолог,
наставници

Наставници,
ученици

Примена на индивидуализација во
наставната работа.

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

Континуирано

Наставници

Наставници,
ученици

Унапредени меѓусебни односи на релација
наставник – ученик.

Помош на наставникот во справување
и разрешување на проблеми со
однесувањето на учениците

Континуирано

Психолог,
наставници

Наставници,
ученици

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

Потподрачје: Поддршка на наставниците за работа со родителите
Упатување на наставниците кон поефективна
комуникација и соработка со родителите
во услови на Ковид-19

Континуирано

Психолог,
наставници

Наставници,
родители

Подобрена комуникација наставник – родител.

Предлагање содржини за родителски средби
во согласност со потребите

По потреба

Директор,
психолог,
наставници

Наставници,
родители

Успешно реализирани содржини
соодветни на моменталните услови и ситуација.
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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.

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.

Индивидуални консултации за поддршка на
родителите (начин на комуникација, кризна
ситуација во семејството, мотивирање за учење,
осмислување на слободното време на детето сл.)

Континуирано

Психолог,
наставници

Родители,
ученици

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

Помош на родителите за препознавање на кризни
ситуации во семејствата што го засегаат развојот и
учењето на учениците и советување како да
реагираат во одредени ситуации

Континуирано

Директор,
психолог,
наставници

Родители,
ученици

Дадена соодветна поддршка на семејството.

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.

Реализирање стручни консултации и помош на
родителите на учениците со пречки во развојот

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

Континуирано

Директор,
психолог,
наставници
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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 „Извештај за извршена
самоевалуација на училиштето во 2021 година“
(Состанокот е реализиран преку
електронска апликација Microsoft Teams)

02.12.2021

Директор,
психолог,
наставници

Директор,
психолог,
наставници

Родители

Формирани комисии од родители за различни
области од работата на училиштето.

Родители

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

Истакнати препораки од Министерството за
здравство, Светска здравствена организација и
УНИЦЕФ за заштита од коронавирусот, заштита на
здравјето на учениците и вработените.

Континуирано

Директор,
психолог,
наставници

Ученици,
родители,
граѓани на
Општината

Извршено активно вклучување во активностите
на локалната заедница, дадена хуманитарна помош
на ранлива категорија ученици, подигнато
културно – образовно ниво.
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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

03.09.2021

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.

Учество во обука:
„Модул 3: Реализација на новата
Концепција за основно образование“
(онлајн обука преку платформата Microsoft Teams)

Учество во обука за обучувачи на тема:
„Спречување и борба против
трговија со деца“
(онлајн обука преку апликацијата
Zoom Meeting)

Учество на консултативна средба
за пополнување на
"Прашалник за управување со обврските за
животната средина и социјалните аспекти",
(онлајн преку платформата Microsoft Teams)
Следење стручна литература и информации од
значење за образованието и воспитувањето

23.08.2021

Ангажирани
Стручни
стручни лица од соработници,
БРО,
одделенски
стручни лица
наставници

Стекнати компетенции за реализирање на наставната
програма по новата Концепција за основно
образование. Разработени теми: Слободен изборен
предмет, Престој на учениците во училиште, Домашни
задачи, Настава во комбинирани паралелки,
Учебници, материјали за учење и други дидактички
материјали.

30.11.2021 –
02.12.2021

Советник
од БРО
Ирена
Борисовска

Стручни
соработници,
наставници

Развиена свест за факторите на ризик, ранливоста на
децата од трговија со луѓе, методите на врбување и
заштита на децата – жртви на трговија со деца.
Стекнати знаења и вештини за организирање на
превентивни активности со учениците и родителите за
појавните облици, откривање и идентификација.
Запознавање со постапката на пријавување и
упатување на децата кои се потенцијални жртви на
трговија со деца.

26.11.2021

Стручни лица
од Проектот за
унапредување
на основното
образование

Директор,
стручни
соработници,
наставници

Професионално усовршување, стекнати знаења и
вештини за пополнување на прашалникот за
управување со обврските за животната средина и
социјалните аспекти и запознавање со Механизмот за
поплаки кој е воспоставен во рамки на проектот.

Континуирано

Библиотекар,
издавачки
куќи,
Интернет

Педагог

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

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

Потподрачје: Поддршка на професионалниот развој и соработка во училиштето
Работа во тим за професионален развој
на наставниот кадар

Континуирано

Директор,
наставен кадар

Наставници

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

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 ,
2021

Наставници

Наставници

Успшено идентификувани потреби за личен
професионален развој на наставниците.

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

Континуирано

Директор,
одговорни
наставници

Стручни
активи

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

Споделување стручни материјали
со колегите

Континуирано

Стручни
соработници,
наставници

Наставници

Унапредена реализација на
наставно - воспитниот процес.

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

Континуирано

Директор,
психолог,
наставници

Училиште

Изготвени инструменти и прецизно прибрани
податоци во услови на пандемија.

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

Септември,
2021

Директор, психолог,
наставници

Училиште

Увид и детален преглед на учениците според возраст,
пол и етничка припадност во почетокот на
учебната 2021 / 22 година.
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Утврдување на социјалната структура на
учениците во учебната 2021 / 22 година

Ноември, 2021

Раководители
на паралелки

Училиште,
ученици

Увид и детален преглед на социјалната структура на
учениците во учебната 2021 / 22 година.

Анализа на постигнатиот успех, поведението,
редовноста и педагошки мерки на учениците во
учебна 2021/22 година

11.11.2021
20.01.2022

Директор,
психолог,
наставници

Училиште,
ученици

Констатирана состојба за постигнатиот успех и
поведението на учениците на крајот од првото
тримесечие и првото полугодие во учебната година.

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.

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

Пополнување и испраќање дневни извештаи за
основното училиште за потребите на МОН

Во текот на
првото
полугодие

Директор,
одделенски
раководители,
раководители
на паралелки

Училиште

Секојдневен увид во присуството на учениците на
настава со физичко присуство и онлајн настава,
навремена пријава на заболени ученици,
наставници и други вработени од Ковид 19, дадени
информации за спроведување на процедурата при
појава на заболен ученик од Ковид 19.

Изработка на полугодишен извештај за
работа на педагошката служба

17.01.2021

Директор

Училиште

Презентација и документација на работата
на педагогот.

Учество во изработка на Полугодишен извештај
за работа на училиштето во учебната
2021/22 година

Јануари, 2022

Директор,
психолог,
наставници

Училиште

Презентирање на целокупната воспитно – образовна
работа на училиштето во тековната учебна година.

Потподрачје: Истражување на воспитно – образовната работа
Изработка на Годишен статистички извештај
за крај на учебната 2020/21 година

10.09.2021

Директор,
психолог,
библиотекар,
секретар
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Подрачје 7: УЧИЛИШНА СТРУКТУРА, ОРГАНИЗАЦИЈА И КЛИМА
Потподрачје: Училишна структура и организација
(планирање, следење на настава, педагошка евиденција и документација, евалуација)
Јули, 2021

Директор,
психолог,
дефектолог,
наставници

Училиште

Планирање и програмирање на работата на педагогот
(годишен глобален план и програма)

Јули, 2021

Директор,
стручни
соработници

Педагог

Месечно планирање
на работата на педагогот

Првата седмица
во месецот

Директор,
стручни
соработници

Педагог

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

Август /
септември,
2021

Директор,
психолог,
дефектолог,
наставници

Учество во изработка на Годишна програма за
работа на училиштето и поединечните
документи од истата

Учество во организирање и реализирање на
воннаставни воспитно – образовни подрачја

Континуирано

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

Континуирано

Следење на реализацијата на
воннаставните активности

Континуирано

Директор,
психолог,
дефектолог,
наставници
Директор,
психолог,
раководители
на паралелки,
секретар
Директор,
психолог,
наставници
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Успешно подготвена Годишна програма за работа
на училиштето, со исполнети институционални
рамки и законски обврски.
Изработена и усвоена
годишна програма за работа на педагогот во
текот на учебната 2020 / 21 година.
Извршено планирање на месечните активности
за реализација од страна на педагогот,
согласно потребите на училиштето и
Годишната програма за работа на педагогот.

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.

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.

Училиште,
наставници,
ученици

Унапредување на воннаставните активности .
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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 и вреднување на планирањата на
наставниот кадар (годишни планирања на
наставниците и дневни оперативни планови)

Континуирано

Директор,
психолог,
наставници

Наставници

Увид во планирањата на наставниот кадар и
унапредување на планирањата.

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

Континуирано

Директор,
психолог,
наставници

Наставници

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

Набљудување на наставни часови, 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.

Учество во работата на стручните органи
и тела во училиштето, во комисии и
во работата на Училишниот одбор

Континуирано

Директор,
психолог,
наставници

Наставници

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

Водење педагошка евиденција и документација
на сопствената работа

Континуирано

/

Педагог

Евидентирање на активностите и увид во сопствената
работа .

Водење на евиденција за работата
со ученици и родители

Континуирано

/

Педагог

Документирање на спроведените активности со
учениците, наставниците и родителите.

Изработка на протоколи, соопштенија,
формулари, службени покани,
евидентни листи и слично

Континуирано

Директор,
психолог,
секретар

Училиште

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

Учество во процесот на
Самоевалуација на училиштето

Октомври /
ноември, 2021

Директор,
психолог,
наставници

Училиште

Анализа , проценка и вреднување на воспитно образовната работа на училиштето .
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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, 2021

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, 2021

Психолог

Училиште

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

Учество во изработка на
Годишна програма на училиштето

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

Запишување на новодојдени ученици од
други училишта и испишување на
ученици од нашето училиште

Јули, 2021

Директор,
стручни соработници,
наставници

Училиште

Изработена Годишна програма на училиштето за
учебната 2021/22 година преку прибрање на
соодветни материјали и податоци, дадени сугестии на
членовите од тимовите и координаторите кои се
одговорни за изработените програми и проверка,
надополнување и корекции на
изработените програми.

Август, 2021

Психолог ,
педагог
и специјален едукатор и
рехабилитатор

Наставници,
ученици

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

Ученици

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

Во текот на
првото
полугодие

Директор,
психолог ,
педагог,
наставници
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Реализирана програмска активност

Време
нареализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Прибирање информации за ученици на
кои им е потребна соодветна помош

Во текот на
првото
полугодие

Психолог,
педагог,
наставници

За сите структури
во училиштето
(ученик, родител
одделенски
раководител )

Добиени се информации од ученикот,
родителот и одделенскиот раководител .
Согледани се причините за подобар напредок
на ученикот.

Присуствување на обуки организирани
од МОН , БРО преку он-лајн апликациите
ЗУМ, Микрософт Тимс и други

Во текот на
првото
полугодие

Одговорни
обучувачи
од МОН и БРО

Психолог,
други стручни
соработници,
наставници

Стекнати и пренесени знаења и вештини од посетените
обуки за примена во практичната работа кај наставници,
родители и ученици.

Ученици
од 1-во до 9-то одд.

Стекнати се знаења и вештини за примена на Модул
број 1 во работата (како тестови за проценка на
вниманието ,ТМТ А ,ТМТ Б и РАВЛТ ).
Примена на Модул број 2 Бекова скала и Хамилтонова
скалана за анксиозност.

Присуствување на обука на тема:
„Проценка на когнитивниот и
бихевиорален статус кај децата и млади“ - 04 – 05.09.2021
Организирано од Центар за
доживотно учење Когниција

Прва мобилност преку проектот
ЕРАЗМУС + на тема „Секое дете е
посебно“ - Катерини, Грција

Присуствување на онлајн обука на тема:
„Спречување и борба против
трговија со деца“

Одговорни
обучувачи
од Центарот Когниција

Одговорни лица од
приватното
24 – 29.10.2021
училиште Платон Грција

12.11.2021

Организирано од
советник од БРО:
Ирена Борисовска

Посета и запознавање со личната карта на училиштето
Ученици и
Платон, ликовна изложба на учениците од основно
наставници кои
образование, што е АДХА и АДД и како може да ги
работат со ученици препознаеме и која е нивната симтоматологија . Видови и
со ПОП
примена на асистивна технологија за деца со ПОП.
Посета на значајни знаменитости во Катарини.
Подигање не свеста на наставниците и стручните
соработници за актуелноста на проблемот на трговија со
деца и трговија со луѓе. Обучување на наставници
наставниците и стручните соработници за индикаторите
на откривање и идентификација на деца кои се
потенцијални жртви. Стекнување на знаења и вештини за
Наставници и
организирање на превентивни активности со учениците и
ученици од 1 до 9
родителите за појавните облици, откривање и
одделение
идентификација. Постапка на пријавување и упатување на
децата кои се потенцијални жртви на трговија со деца.
Да се зголеми информираноста на учениците во
основното образование за ТЛ, појавни облици, со
посебен акцент на ризикот од злоупотреба на интернетот
како средство за врбување на деца за ТЛ .
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Реализирана програмска активност

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Увид во водење на Годишни планирања
на наставници, оперативни планови,
матични книги

Во текот на
првото
полугодие

Психолог,
предеметни
наставници

Наставници

Извршен увид во наведената педагошка документација
со цел давање сугестии и надополнување на
пропустите доколку се изнајдени.

Соработка со лица од надворешни
институции

Во текот на
првото
полугодие

Психолог,
педагог,
Директор,
наставници

Училиште

Соработка , дочек , упативање и услужување на
лица од надворешни институции со цел помош во
реализацијата на активностите поради што се
дојдени во нашето училиште.

Советување на родители чии деца се
нередовни во наставата, покажуваат
послаб успех и имаат проблеми во
однесувањето.

Во текот на
првото
полугодие

Психолог со
одделенски
раководители и
раководители на
паралелки од 1 до 9
одделение

Ученици од
1-во до 9-то одд.

Реализирани се две советувања на родители чии што
деца не се редовни во наставата.

Консултативно работење
со учениците

Во текот на
првото
полугодие

Психолог

Ученици

Се даваат насоки на учениците за подобрување на
успехот, поведението или некои други насоки за кои
ученикот побарал консултација .

Консултативно работење
со наставниците

Во текот на
првото
полугодие

Психолог

Наставници

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,
родител

Пред наставницете

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

Психолог

Завод
за статистика

Внесени се точни податоци за состојбата на училиштето
на почетокот на учебната 2021/2022 година кои се
потребни за работа на Заводот за статистика .

Изработување на статистички извештај за
почетокот од учебната 2021/2022 година
Октомври /
за потребите на Завод за статистика и
ноември, 2021
праќање по електронска и
ппечатена форма
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Реализирана програмска активност

Време на
реализација

Изготвување на Анализа на успехот за
првото тримесечие и првото полугодие, за Ноември 2021
учениците од шесто до деветто одделение Јануари 2022
за учебната 2021/22 година
Присуствување и одржување на
Одделенски и Наставнички совет
за периодот на првото тримесечие и
првото полугодие за учениците
од шесто до деветто одделение.
Присуствување на советите во училиште
со физичко присуство ипи присутност со
применување на електронска апликација
Микро Софт Тимс, ЗУМ и друго

Учество во давање подршка во сите
активности од јавен карактер односно
приредби. Прием на првачиња и
сместување во одделенија , прием на
учениците од прво одделение во Детската
организација, училишни хепенинзи,
хуманитарни акции и друго
според одредени пропишани протоколи
Посетаување на часови со физичко присуство
и онлајн часови кај одделенски и
предметни наставници.
Електронско набљудување на часови
преку Микро Софт Тимс, истакнаување на
активности на Веб страната на училиштето
и други електронски апликации

Во текот на
првото
полугодие

Во текот на
првото
полугодие

Во текот на
првото
полугодие

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Психолог и
предметни
наставници

Училиште, ученици,
родители

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

Психолог ,
педагог ,
директор и
За учениците од 6 то
предметни
до 9 тто одделение
наставници
од 6-то до 9-то одд.

Се следи успехот и напредокот на учениците,
како и нивното и поведение и се даваат
напатствија да се подобри состојбата .

Психолог,
педагог,
директор,
наставници

Психолог ,
директор
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Училиште ,
ученици

Планирани се активностите со ученици и
наставници кои се од јавен карактер. Мотивирани
се за учество на истите и спазени се мерките за
здравствена безбедност на учениците,
родителите, наставниците и лица од надвор .

Наставници,
ученици

Направен е увид во работата на наставниците и
учениците на часовите кои се одржуваат преку
далечинско учење . Осознаено е каков е текот на
часот, вештините кои ги поседуваат и потешкотиите
на кои наидуваат наставниците и учениците при
одржана настава со физичко присуство и
настава од далечина .

Реализирана програмска активност

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Изработување на списоци со ученици
наградени и ученици со педагошки
мерки од 4 - 9 одд.

Во текот на
првото
полугодие

Психологот

Родители,
ученици

Транспарентно истакнати ученици кои се пофалени
и мотивирни за напредување во учењето, да ја
подобрат состојбата или да ја задржат истата.

Соработка со надворешни институции,
основни, средни училишта и други.

Во текот на
првото
полугодие

Психологот,
лица од одредени
институции и
наставници

Ученици,
родители

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

Помош на наставници и ученици
со ПОП

Во текот на
првото
полугодие

Психолог,
дефектолог,
педагог
и тимот

Училиште,
наставници,
ученици

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

Компјутерско изработување на материјали
кои се потребни во училиштето за
организирање на ВОР

Во текот на
првото
полугодие

Психологот

Училиште

Изработени се материјали за поефикасна
организација на ВОР во училиштето.

Психолог и одговорни
лица за предметна
настава

Училиште,
ученици

Поради мала обемност на материјал за
одржување на училишни натпревари
кај поедини предмети и одделенија
натпреварите се одложени за второ полугодие
во месеците јануари – февруари, 2022 година.

Психолог,
Педагог,
Организирање на активности поврзани со
директор,
професионалното насочување на учениците
Ноември, 2021
одделенски
од девето одделение организирано од
раководители од 9 -то
МОН преку Микрософт Тимс
одделение и ученици
од 9-то одделение

Ученици од
9-то одд.

Информирани се учениците од 9- то одделение за
одредени професии кои беа понудени преку МОН .

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

Ноември, 2021
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Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Проверување на бројчани оценки во Е дневникот за покажаниот успех во
првото полугодие, за учениците од
7-мо до 9-то одделение

30.12 2021

Психолог,
педагог

Училиште,
наставници

Извршена е проверка на внесените оцени по сите
наставни предмети и ученици во Е дневникот
од 7-мо до 9-то одделение.

Прибирање и проверување на поднесени
решенија и барања од наставници при
погрешно внесен податок во (дневник,
матична книга и друго)

Во текот на
првото
полугодие

Психолог,
наставник

Наставници

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

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, 2022

Психолог,
наставници

Училиште

Изработен е Полугодишен извештај на работата на
психологот и Полугодишен извештај на училиштето
за учебната 2021/22 година.

Реализирана програмска активност

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
за учебна 2021/2022 година

Јули, 2021

Специјален едукатор и
рехабилитатор

Училиште,
локални авторитети

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

Изготвување годишна програма за работа
на Инклузивниот тим за учебната
2021/2022 година

Јули, 2021

Инклузивниот тим во
училиштето

Ученици,
наставници,
локална средина

Изготвена програма за работа на
Инклузивниот тим во училиштето.

Училиште

Изготвена Месечна програма за работа.

Изработка на сопствена Месечна програма
Специјален едукатор и
Јули – август, 2021
за работа во учебната 2021/2022 година
рехабилитатор

ПОДРАЧЈЕ 2: СОРАБОТКА СО НАСТАВНИЦИ И ИНКЛУЗИВЕН ТИМ
Работилници за Инклузија и ученици со
посебни образовни потреби

Работилница по повод 3 Декември
,,Меѓународeн ден на лицата со
попреченост"

По потреба

03.12.2021

Специјален едукатор
и рехабилитатор

Стручна служба
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Ученици,
Наставници,
родители

Прифаќање на учениците со посебни
потреби и подобрување на инклузијата.

Ученици,
директор,
стручна служба

Подобро разбирање за полето на
попреченост, со фокус на правата
на лицата со попреченост и придобивки
кои ќе произлезат од процесот на
интеграција и инклузија на овие лица
во секој аспект на социјалниот,
економскиот и културниот живот.

Содржини на работа

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати резултати

Состанок со Инклузивниот тим на
училиштето

Септември, 2021

Инклузивниот тим

Ученици,
наставници,
родители

Реализиран состанок со наставниците за
изготвување на ИОП за ученици со ПОП.

Состанок со Инклузивниот тим на
училиштето

Ноември, 2021

Инклузивниот тим

Ученици,
наставници,
родители

Реализиран состанок со Училишниот
инклузивен тим за разгледување на
тримесечниот успех на учениците со ПОП.

Инклузивниот тим

Ученици,
наставници,
родители

Реализиран состанок за напредокот на
учениците со ПОП и споделување на
тековни информации поврзани со
учениците со ПОП.

Состанок со Инклузивниот тим на
училиштето
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
постават пред ученикот;
-планирање стратегии за оценување на
знаењето на учениците со ПОП;
-давање насоки (групни или индивидуални
консултации) за документирање на
постигнувањата на учениците со ПОП;
-помош и поддршка на наставниците за
примена на индивидуализиран и
диференциран пристап во работата;
-стручна помош на наставниците преку
обуки за идентификување на учениците со
ПОП и развивање стратегии за работа со
нив.

Декември, 2021

Континуирано

Специјален едукатор
Наставници, учениците
и рехабилитатор,
со попреченост и
наставници,
потешкотии во
стручна служба,
учењето
инклузивен тим
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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.

Содржини на работа

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати резултати

ПОДРАЧЈЕ 3: НЕПОСРЕДНА РАБОТА СО УЧЕНИЦИТЕ
Учество во 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, 2021

Опсервација со цел идентификување на
ученици со посебни образовни потреби

Септември, 2021

Дефектолошка проценка на учениците

Септември –
октомври, 2021

Подготовка на одделението за прифаќање
на ученикот со ПОП

Септемвриоктомври, 2021

Наставници,
стручна служба

Ученици со
типичен развој

Создавање практични услови за целосно
вклучување на УПОП во секојдневното
функционирање на паралелката.

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

По потреба

Наставници,
стручна служба,
родители

Наставници,
ученици со ПОП

Прилагодување на училишната
средина, согласно потребите на
учениците со ПОП.

Поддршка во училница на
ученици со ПОП

По потреба

Наставници,
стручна служба

Ученици со ПОП

Поддршка за време на час, со цел
усвојување на наставната содржина
предвидена во ИОП беше
реализирана со учениците со ПОП.

Водење досие за секој ученик со ПОП

Континуирано

Наставници,
стручна служба

Ученици со ПОП

Изготвени досиеа за секој ученик со ПОП во кој се
следат напредокот, постигнувањата и
потешкотиите на учениците со ПОП.

По потреба

Специјален едукатор
и рехабилитатор

Ученици со ПОП

Индивидуална работа беше
реализирана со осум ученици со ПОП,
согласно индивидуалните потреби
на учениците

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

Педагог,
психолог, специјален
едукатор и
рехабилитатор

Наставници и
ученици со ПОП

Одделенски и
предметни наставници, Ученици со ПОП
стручна служба
Специјален едукатор и
рехабилитатор,
по потреба стручни
Ученици со ПОП
лица од соодветни
институции
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Рапоределени ученици со ПОП од прво
одделение по паралелки според одредени
критериуми од листите на опсервација.

Реализирани опсервации во
прво и второ одделение.

Реализирани дефектолошки проценки.

Време на
реализација

Содржини на работа

Реализатор

Целна група

Постигнати резултати

ПОДРАЧЈЕ 4: СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИ

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

Континуирано

Наставници,
стручна служба,
инклузивен тим

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

Родители на УПОП

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

По потреба

Стручна служба
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Ученици со ПОП

Во соработка со родителите,
2 ученици беа упатени во
релевантни установи за добивање
понатамошни насоки за работа со нив.

Содржини на работа

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати резултати

ПОДРАЧЈЕ 6: ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ

Учество на обуки, семинари конференции ,
советувања органиизрани од БРО, МОН
и други институции.
-Следење стручна литература.
-Редовно присуство на состаноците на
дефектолозите од општина Ѓорче Петров

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

Дефектолог

Наставници,
ученици

Реализирани се консултативни
средби со наставниците 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
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БИБЛИОТЕКАР
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

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

Реализирана програмска активност

Време на
реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

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

Во текот на
првото
полугодие

Библиотекар

Ученици

Учениците самостојно ги пронаоѓаат книгите.

Внимателно чување, ракување и заштита на
книгите

Во текот на
првото
полугодие

Библиотекар и
ученици

Ученици

Книгите се во добра состојба и уредно се враќаат.

Работа со бесплатни учебници

Септември, 2021

Библиотекар и
ученици

Ученици

Добри резултати во учењето.

Помош во организирање на
наставни часови во читална

По потреба

Библиотекар и
наставници

Ученици и
наставници

Непречено изведување на настава во читалната.

Информирање на инспекторатот и МОН за
состојбата на учебниците

Декември, 2021

Библиотекар и
комисија за учебници

Инспекторат и
МОН

Бројна состојба на бесплатните учебници.

Упатување на користење на речници,
енциклопедии, лексикони

Во текот на
првото
полугодие

Библиотекар и
ученици

Ученици

Самостојно користење на овој вид литература.

Издавање на книги и разговор за
прочитаните книги

Во текот на
првото
полугодие

Библиотекар и
ученици

Ученици

Поттикнување на учениците за читање.

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

Во текот на
првото
полугодие

Библиотекар

Ученици

Библиотечниот материјал прописно се
евидентира и чува.
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Реализирана програмска активност
Збогатување на библиотечниот фонд со
стручна литература, нагледни средства
Евиденција за медиумско претставување на
училиштето
Соработка со МОН во врска со
бесплатните учебници
Информирање за ново набавени и
невратени книги

Време на
реализација
Во текот на
првото
полугодие
Во текот на
првото
полугодие
Во текот на
првото
полугодие
Во текот на
првото
полугодие

Следење на стручна литература и учество на
Октомври, 2021
семинари

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Библиотекар

Ученици

Библиотечниот фонд е збогатен.

Библиотекар

Ученици

Хронолошко евидентирање и чување на материјал
од печатените медиуми.

Библиотекар

Ученици

Учениците се обезбедени со учебници.

Библиотекар

Ученици

Учениците и наставниците се навремено
информирани.

Библиотекар

Библиотекар

Прифесионална надградба на библиотекарот.

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 2021/22 година.

По повод месецот на книгата, организиран
ликовен и литературен конкурс за учениците
Стручни соработници,
од I до IX одделение, под наслов „Сликам и Ноември, 2021
наставници и
раскажувам за јунаците од книгата“;
ученици.
собирна акција „ Книга за моето другарче“
Изработка на полугодишен извештај за
работата на библиотекарот во текот на
Јануари, 2022
Библиотекар
првото полугодие во учебната 2021/22
година

Забелешка: 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 2022 година

XII 2021

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 2021



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-XII2021



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

IX-XII2021
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континуирано

РАКОВОДНА ФУНКЦИЈА


Формирани тимови за изработка на Годишна програма на училиштето, Полугодишен и Годишен извештај за
работата на училиштето



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 2021

IX-XII 2021

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 на училиштето

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-XII2021

ДРУГИ АКТИВНОСТИ


Планирање работни и советодавни состаноци со родители и ученици

IX-XII 2021



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

IX-XII 2021



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

IX-XII 2021



Соработка со локалната самоуправа (Ден на општина, Училишен спорт, хуманитарни акции, Македонија без отпад и друго)

IX-XII 2021



Реализирани активности за правилно насочување на учениците во соработка со МОН

IX-XII 2021



Следење на интеграција на еколошките програми и МИО

IX-XII 2021



Планирање и спроведување на интерно оценување (формирани комисии)

IX-XII 2021



Соработка со ученичките организации (Детска организација, Ученички парламент, Училишен клуб на Црвен Крст, Правен клуб)

IX-XII 2021



Професионален развој (посетени семинари и обуки)

IX-XII 2021

НАБАВКА НА ОПРЕМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА РАБОТА:
10 LCD проектори

2 душеци за фискултурна сала –
одделенска настава

3 звучници за четвртите одделенија

12 лаптопи

4 топки (донација од ОФФШ)

6 HDMI кабли

15 камери

Комплет опрема за пинг понг сала
(мрежа, топчиња и палки)

1 зелена табла

15 звучници комлет

3 печатачи четврто одделение

Геометриски тела - комлет

12 бели табли

4 блутут звучници

Опремен кабинет по природни
науки комплет

3 плутени табли

4 мали звучници

Нагледни средства природни науки

Нагледни средства за одделенска
настава

4 телевизори за првачиња

Опрема за подобрување на
хигиенските услови - комплет

10 хулахопи

3 телевизори за четврто одделение

Глобе донација нагледни средства

1 штоперица

Три принтери за четврто одделение
од јавна набавка

5 печатачи одделенска настава по
активи

IX-XII 2021

Директор: Ѓурѓица Баталакова
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УЧИЛИШЕН ОДБОР
Претставници од
училиштето:
• Валентина Алексвоска
• Гордана Насковска
• Јана Бошковска

Реден број на
седницата

Датум на
одржување

Претставници од
родители:
• Наташа Кољовска Стефановиќ
• Кате Марков
• Сања Трпковска

Претставници од
основачот:
• Катерина Велјаноска

Работни активности (содржина и дневен ред)
Дневен ред
__________________________
1.
2.
3.

1

20.09.2021

4.

Конституирање на Училишниот одбор.
Разгледување и усвојување на записникот од предходната седница.
Разгледување на Предлог-финансиски планови за редовната сметка 903 и самофинансирачката сметка
787 за 2022 година.
Разгледување на Предлог-финансиски планoви за донаторски сметки 785 за 2022 година.

На оваа седница беше донесена следната одлука:
ОДЛУКА: Се конституира Училишниот одбор. Мандатот на членовите на Училишниот одбор претставници од
училиштето е три години, а мандатот на преставниците од родителите е до завршување на основното
образование на нивното дете, но не подолго од три години.
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Реден број на
седницата

Датум на
одржување

Работни активности (содржина и дневен ред)

1.
2.
3.
4.

2

3

30.09.2021

30.11.2021

5.

Дневен ред
__________________________
Разгледување и усвојување на записникот од претходната седница.
Разгледување на Предлог-финансиски планови за редовната сметка 903 и самофинансирачката сметка 787
за 2022 година. Измена на Предлог-финансиски план за редовната сметка 903.
Разгледување на Предлог-финансиски планoви за донаторски сметки 785 за 2022 година.
Разгледување на писмено барање од родители на ученици од 2 б одд. за времетраење на наставата со
продолжен престој.
Формирање Училишна комисија за изработка на самоевалуација на училиштето.

На оваа седница беа донесени следните одлуки:
ОДЛУКА: Се прифаќа изменетиот Предлог - финансиските план за редовната сметка 903, самофинансирачката
сметка 787 и донаторската сметка 785, а истите треба да се достават на усвојување до Советот на
Општина Ѓорче Петров.
ОДЛУКА: Времетраењето на продолжениот престој на учениците се спроведува согласно насоките дадени од
Сектор за образование при Општина Ѓорче Петров.
ОДЛУКА: Се формира Училишна комисија за изработка на самоевалуација на училиштето во следниот состав:
Валентина Алексовска (педагог), Розалинка Симоновска (психолог), Гордана Насковска (предметен
наставник), Љубица Петковска (предметен наставник) и Сања Трпковска (родител).
Дневен ред
__________________________
1.
Разгледување и усвојување на записникот од претходната седница.
2.
Разгледување и усвојување на Извештај за извршената самоевалуација на училиштето во период од
октомври / ноември, 2021 година.
3.
Разгледување и усвојување на извештаи од еднодневен есенски излет со учениците од I – IX одд. во
учебната 2021 / 22 година.
4.
Разгледување на план и листи на архивски знаци за 2022 година на ООУ „Мирче Aцев"- Скопје.
На оваа седница беа донесени следните одлуки:
ОДЛУКА: Се усвојуваат извештаите за еднодневниот есенски злет во Сарај со учениците од I – IX одд.
ОДЛУКА: Се прифаќа планот и листата на архивски знаци за 2022 година.
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Реден број на
седницата

Датум на
одржување

Работни активности (содржина и дневен ред)

1.
2.

4

28.12.2021

3.
4.

Дневен ред
__________________________
Разгледување и усвојување на записникот од претходната седница.
Разгледување на Извештајот од Комисијата по објавениот јавен оглас за ново финансирање, записникот од
Комисијата за познавање на македонскиот јазик и кирилското писмо на кандидатите по јавен оглас и давање
на предлог за избор на наставници на определено време за учебната 2021/ 2022 година.
Промоција на работата на ООУ Мирче Ацец во ГЛОБЕ програмата.
Информација за опремнување на кабинет по природни науки.

На оваа седница беше донесена следната одлука:
ОДЛУКА: Предлог до директорот за избор на Марија Пацановска за наставник по одделенска настава и Виктор
Кравченко за наставник по физичко и здравствено образование кои ги исполнува ат условите од огласот.

Претседател на Училишниот одбор
Наташа К. Стефановиќ
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ПОДОБРЕНИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА

Отворање на ботаничка градина
Изградба на еко училница

Реконструкција на кошаркарско игралиште во
училишниот двор – поставена гумена подлога

179

Опремување на кабинет по природни науки

180

Естетски уредени
училишни холови

181

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.

 Одбележување на раѓањето на Мирче Ацев – 23 септември
 Прием на првачињата

182

 Свечен прием на првачињата во Детската организација и
Училишниот клуб на Црвен Крст

 Хуманитарна акција
- пакети со храна

183

 Промоција на работата на ООУ „Мирче Ацев“ – Скопје во ГЛОБЕ програмата

184

 Одбележување на смртта на Мирче Ацев - 4 Јануари

Новогодишен хепенинг собрани 32.605,00 денари
наменети за поставување
на настрешници на
споредните влезови
во училиштето.

185

Комисијата за изработка на Полугодишниот извештај за работа
на ООУ „Мирче Ацев“ – Скопје во учебната 2021/22 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 Годишната програма за работа на училиштето во

 Валентина Алексовска – педагог;

учебната 2021/22 година.

 Розалинка Симоновска – психолог;

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

 Гордана Насковска – предметен наставник;
 Иво Давидовски – предметен наставник.

Директор

Претседател на Училишен одбор

Ѓурѓица Баталакова

Наташа К. Стефановиќ
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