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Вовед 

 

Годишната програма за работа на училиштето во учебната 2021 / 2022 година е 

изготвена  врз основа на: 

 

 Законот за основно образование и подзаконски акти /правилници,упатства 

 Законот за наставници и стручни соработници во основните и средните 

училишта 

 План и програми за воспитно-образовната дејност 

 Концепцијата за деветгодишно основно воспитание и образование  

 Концепција за инклузивно образование 

 Концепција за воннаставни активности во основното училиште 

 Статутот на училиштето 

 Правилникот за формата и содржината на развојната и годишната програма 

за работа на основното училиште  

 Календарот за организација на работата во учебната 2021/ 2022 година 

 Анализата за состојбите  и проблемите во остварувањето на воспитно-

образовната дејност во минатата учебна  година - Годишен извештај 

 Програмата за развој на Училиштето 

 Резултатите од процесот на Самоевалвација на работата на училиштето  

 Извештајот и препораките од Интегралната државна просветна инспекција 
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1.Општи податоци за основното училиште 

        1.1.Табела со општи податоци 

Податоци  

Име на основното училиште ООУ„Димитар Миладинов“ 

Адреса, место, општина Бул.„Кочо Рацин“17 Центар Скопје 

Телефон 3161448 / 3114216 

Факс  3114216 

Веб-страница  www.ooudimitarmiladinov.edu.mk 

Е-маил  miladinov.dimitar@yahoo.com 

Основано од.. Министерство за образование и наука 

Верификација-број на актот 10-4291/3 од 1999 година 

Година на изградба 1959 година 

Тип на градба тврда градба 

Внатрешна површина на 
училиштето (m2) 

6417 метри квадратни 

Училиштен двор (m2) 14343 метри квадратни 

Површина на спортски терени и 
игралишта  

3802 метри квадратни 

Начин на загревање на училиштето централно греење 

Училиштето работи во смени Една 

Број на паралелки 27 

Број на комбинирани паралелки / 

Јазик/јазици на кој/кои се реализира 
наставата во училиштето 

Македонски јазик 

Во основното училиште има 
паралелки за ученици со посебни 
образовни потреби 

/ 

Во основното училиште има 
паралелки од музичко училиште 

/ 

Во основното училиште има 
ресурсен центар 

/ 

 
Други податоци карактеристични за 
основното училиште 

/ 

 

 

 

 

 

http://www.ooudimitarmiladinov.edu.mk/
mailto:miladinov.dimitar@yahoo.com
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 1.2. Органи на управување, стручни органи и ученичко организирање во 

основното училиште 

Членови на училиштен одбор 
(име и презиме) 

 

Владимир Анчев, Александар Апостолски,  
Соња Ѓорѓиевска,Весна Кусакатска, Божо 
Бубало, Ивица Трајковки,  Никола Стефанов 

Членови на советот на 
родители (име и презиме) 

 

1 одд. 
2одд. Катерина  Банџо,  Јасмина  
Трошановски, Александар Коцев 
3одд.  Андриана Аксентиева Аврамовска ,Горан 
Цивкаровски   
4одд. Стевко Трајковски,Владимир Анчев,Сања 
Гермовска 
5одд. Филип Херин, Александар Апостолски, 
Злате Митровски 
6одд. Зоран Апостолов, Јане Бошески, Жарко 
Пејковски , Катерина Ѓорѓиевска  
7одд.Иво Пауновски, Марина Поповска, Милена 
Николовски 
8одд. Борјанка Николова, Соња Ѓорѓиевска, 
Јасминка Брзилова –Макревска  
9одд. Ана Дамјановска Поповска,Наталија 
Ивчева-Митовска, Игор Миленкоски  
 

Стручни активи (видови) 
 

- актив на одделенски наставници 
- актив на природна група предмети 
- актив на јазично-општествена група предмети   
- актив на уметничка група предмети и спорт 

Одделенски совети (број на 
наставници) 

Совет на одделенски наставници ( 28) 
Совет на предметни наставници (30) 

Членови на училиштниот 
инклузивен тим (име и 

презиме) 
 

Марија Варсамис Симоновска - директор 
,Јулијана Шарановиќ -педагог,Митра Цилеска -
предметен наставник ,Ивана Крстевска-
одделенски наставник, 
Жаклина Филиповска-родител,  
Ирена Милановска  Славевска -родител, 
Марија Ангелевска -дефектолог во ООУ,,Гоце 
Делчев “-Центар 

Заедница на паралелката 
(број на ученици) 

 27   
 642 ученици 

Членови на ученичкиот 
парламент (број на 

ученици,име и презиме на 
претседателот на ученичкиот 

парламент) 

27   

Ученички правобранител Николина Столева  
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2. Податоци за условите за работа на основното училиште 

       

 

2.1. Мапа на основното училиште 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
План на просториите и други површини 
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2.2. Податоци за училиштниот простор 
 

Вкупен број на училишни згради 1 

Број на подрачни училишта / 

Бруто површина 6417 

Нето површина 3292 

Број на спортски терени 3 

Број на катови приземје + 3 ката 

Број на училници 37 

Број на помошни простории 15 

Училишна библиотека, медијатека 2  

Начин на загревање на училиштето централно греење 

 

 

         2.3. Простор 

Просторија 
Вкупен 

број 
Површина 

(m2) 

Состојба 
(се оценува 

од 1 до 5, 
согласно 

Нормативот 
од 2019 
година) 

Забелешка 
(се наведува потребата 

од дополнителни 
простории, 

реконструкции и сл.) 

Училници 16 905   

Кабинети 17 1040    

Библиотека  1 71   

Медијатека     

Читална     

Спортска сала 
Спортски 
терени 

1 
 
4 

470 
 
3802 

 реконструкција 

Канцеларии 6 161   

Училиштен 
двор 

1 14343   

Заеднички 
простор за 
прослави 

1 200   

Кујна 1 141   

Трпезарија 1 131   

Друго 4 643   
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2.4. Опрема и наставни средства согласно „Нормативот и стандардите за простор, 

опрема и наставни средства“  

 

Наставен предмет 
(одделенска  
настава) 

Постоечка опрема и 
наставни средства 

Потребна опрема и 
наставни средства 

Актив на прво одделение 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

постери 

логички плочки 

принтер 

вага 

телевизори 

  

 

Аудиовизуелни средства:  
паметна табла (смарт-
табла),  

 компјутер, 

 ДВД-плеер,  

 ЛЦД-проектор,  

  дигитален 
фотоапарат,  

 дигитална камера,   

 таблет за цртање. 

 Песочни 
табли/кутии за 
цртање и 
пишување; 

 Уреди за правење 
фотографии и уреди 
за слушање музика; 

 Интернет конекција 

  образовни 
софтвери. 

 Листови А4 (бели и 
во боја) 

 хамери во боја 
 

македонски јазик 
• Предмети со геометриски 
и други форми од кои 
може да се состават 
буквите од  
македонската азбука и 
некои интерпункциски 
знаци.  
• Еластични стапчиња за 
креирање правилни и 
неправилни 
дводимензионални  
форми. 
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• Плакати, постери, 
илустрации со слики 
(одделени или во 
низа)поврзани со 
содржините и 
активностите. 

општество 
• Илустрации за поддршка 
на 
содржините/активностите 
поврзани за дом и 
семејство/заедница. 
• Играчки за поддршка на 
содржините/активностите 
(градинарски алат, и 
хигиена во домот, мебел, 
коцки за конструирање). 
• Реквизити: семафор, 
знакот стоп, униформи, 
стетоскоп, докторски 
прибори и други играчки 
од ваков вид. 
 
 математика 
Табела стотка со броеви, 

бројни низи, карти со 

броеви 

• Комплет 2Д-форми и 3Д-

форми (пластични, 

метални, магнетни, 

картонски),  

геотабла 

природни науки 

• Висинометри (метарски 

стап), огледала 

(пластични), лупи,  очна 

табела,  

• Мали музички 

инструменти (ударни, 

жичени и дувачки), звучна 

виљушка, играчки,  
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ѕвона и сл. 

• Работни листови (според 

учебник/прирачник) 

 

Актив на второ одделениe 

  Магнетна табла 
 Постери 
 Сликовници-

Библиотека на 
тркала 

 Лаптопи 
(неисправни) 

 Релјефна карта (на 
Актив) 
 

 

 

 

 LCD проектор 
 Службен лаптоп 

x 3 + звучници 
за лаптоп x 3 

 Магнети за 
табла (поголем 
број) 

 USB x 3  
 Карти за 

градење 
зборови 

 Картички за 
градење 
реченици 

 Букви со слики 
од цела азбука  

 Компас 
 Комплет 

линеари со 
агломер и 
протектор со 
360 степени 

 Магнетни 2Д 
форми/комплет 
x 3  

 Работни 
листови 
(збирки) со 
активности: 
Математика 1-3 
одд. 

 Логички плочки 
x 3 

 Табела 100 x 3 
 Бројна низа x 3 
 Вага  

Металофон (за музичко 
образование) x 3 
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Актив на трето одделение 

Македонски јазик Постер со печатни букви Видеопроекто 

Математика Геометриски тела 

Логички плочки 

Табела 100 

Вага за еднаквост 
Модели за волумен 
Магнетни геометриски 
плочки 
Вертикален бројач – 
Сметалка 

Природни науки Вертикален бројач- 

Сметалка 

Вага за течност и тежина 

Магнети (во облик на 
полупотковица) 
Компас 

Општество Релјефна карта 
Глобус 
Постери за годишни 
времиња 

/ 

Физичко и 
здравствено 
образование 

Пластични  топчиња 
 

Топки за: 
-кошарка,  
-одбојка, 
-јажиња, 
-Обрачи 

Музичко 
образование 

 Касетофони со ЦД 
ЦД плеер, 
Звучници за компјутер 

За повеќето 
предмети 

 Проектори за секоја 
паралелка 
Смарт табла за секоја 
паралелка  
Тонери за Opra E312 L и 
за 
HP Laser Jet Pro MFP M 
28a. 

Актив на 4 одделение 

Македонски јазик Постер со ракописни и 
печатни букви 

- .. 

Математика Вертикален бројач 
сметалка 
Табела сто 
Геометриски тела 

Линијари, опрема за 
мерење маса (ваги, 
различни тегови за 
мерење маса под и над 1 
kg, ваги до 1 kg, поделени 
на секои 10 g и ознаки на 
секои 100 g); вага за 
мерење (дигитална и 
терезија) графикон со 
месна вредност, коцки со 
броеви, „ѕид“ со дропки, , 
мензури, мерен сад, 
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садови со различна форма 
и зафатнина, 

Општество  Глобус Илустративен приказ на 
знамето и грбот на 
Република Северна 
Македонија. Физичко-
географска карта на 
Република Северна 
Македонија (размер 1 : 50 
000) и нема карта на 
Република Северна 
Македонија-  .за секое 
одделение( за секое 
одделение) 
Географска карта на 
светот 

Природни науки  Звучни извори, 
метални/стаклени чаши, 
дрвено/метално/пластично 
стапче, звучни 
виљушки.Батерии, жици, 
метални спојувалки, 
метални закосници, 
светилки, зујалки ,компас, . 
динамометар, термометар 

Музичко 
образование 

 касетофон 

Физичко и 
здравствено 
образование 

 Топки  
Обрачи  
јажиња 

За повеќето 
предмети  

 Паметна табла за секое 
одделение по една -три 
ЛЦД-проектор за секое 
одделение по една –три 
Принтери -2 

Актив на петто одделение 

 модел на дропки 
вага 
глобус 
географска карта на РМ и 
на Европа 

цд плеер 3 
лаптопи 3 

 проектори 3  
 паметна табла 3  
 вага  

усб КИНГСТОН 16ГБ 3 
топки за фудбал и одбојка 

- 6 
обрачи 6 
јажиња 6 
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Наставен предмет 
(предметна настава) 

Постоечка опрема и 
наставни средства 

Потребна опрема и 
наставни средства 

Македонски јазик- 
предметна настава 

Митра Цилевска 
Соња Д. Богдановска 

Лидија Паневска 

Компјутер, ЦД систем; Лаптоп; ЛЦД проектор; 
принтер; брз интернет; 

смарт табла; 3-три  УСБ 
КИНГСТОН 16ГБ. 

Англиски јазик -Соња 
Димитрова,Грозданка 

Стојковска,Александра 
Пекевска,Наташа 

Стамболиска,Ѓорѓи 
Ристески 

-постери (добиени како 
пропратен материјал од 

Англиски Центар) 
-постари зелени табли 

За двата кабинети по 
англиски јазик А1 и А2 
потребно е следното: 

- 2 бели големи смарт-
табли наместо старите 

зелени нефункционални; 
-  2 нови катедри; 

- нови столчиња за 
наставниците и 

учениците;  
- 2 шкафа-витрини со 

полици за книги; 
- 4ЦД плеери - по еден за 

секој наставник,. 
- 2 компјутери со 2 пара 
звучници за компјутер,   

- 1 проектор; 
- 2 принтери 

- 2 продолжни кабли;  
- 2 плутени табли за 

огласување;  
-2 хефталици ; 

- нови брави за вратите  
од двете училници по 

англиски јазик. 

Француски јазик- 
Зорица Давитковска 

Учебник, СД плеер (за 
аудио лекција) и 

нагледни средства: 
постери, карта на 
Франција, слики, 
списанија и сл. 

CD читач и звучници со 
висок квалитет (звучници 

со вуфер) 

 Историја  
Предметни наставници: 

Ивица Трајковски 
Божо Бубало 

Историски карти (дел 
нови и соодветни, дел 

застарени и несоодветни 
со наставната програма) 
,   застарена литература  

нефункционални 
компјутери куќиштето е 

SMARTboard (паметна 
табла) 
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расипано и земено за да 
го средат. LCD проектор. 

Класичната култура во 
европската 

цивилизација 
Предметен наставник: 

Божо Бубало 

Нагледни средства 
направени со помош на 

учениците како  
керамички садови и 

вазни, мозаици , макети 
на антички храмови и сл. 

Илустрирани 
енциклопедии за 

културата на Античка 
Хелада и Стариот Рим 

Математика 

Бети Стојоска 

Катерина Стаменковик 

Весна Кочовска 

Столови, маси, катедра, 
стол за наставник, 
линијари, шестари 2, 
бела табла, збирки 

шестар голем за табла 3, 
мали линијари, комплети 
15,Танграм комплети 
15(дрвени), и хефталица 
,пен таблет 3, 

Географија; 
Наставници: 
Габриела Граоркова 
Наташа Велковска 
 

Геогафски карти 
Топогравски карти 
Собраќајни карти 

Релјефен  глобус 
Географски глобус 
Индукционен голбус 
Релјефни карти 
Проектор 
Графоскопи 
Релјефни модели 
Атласи со разни 
содржини 
Збирка со разни 
фотографски податоци и 
разни географски појави 
и објекти 
Лоптоп 
Енциклопедии за 
континенти и држави 

Информатика 20 десктоп компјутери 
20 тастатури 
20 глувчиња 
Смарт табла 
2 десктоп компјутера за 
наставниците 
Принтер 

5 десктоп компјутери 
10 тастатури 
20 глувчиња 
Стабилен Интернет 
5 ХДМИ кабли за 
мониторите(кои не 
функционираат во овој 
момент) 
Мрежни кабли за 
интернет поврзување на 
десктоп компјутерите 

Техничко образование  
Проектор 
 

Комплет триаголници за 
на табла 
2 продолжни кабли 
Ножици 10 
Скалпери 10 
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Природни науки Проектор 3 (за сите 
предметни наставници) 

Платно за проектор 
Ножички 5 
Модел на градба на цвет 
Звучници за компјутер 
2 топа хартија 
Маркери во боја за бела 
табла 
Креди во боја 
Алкохол 96% 
Лепак 5 
Хамери во боја и бели 
Сакции помали 
Почва 70кг 
Решо 

Биологија Зелен Пакет 
Колба  
Мензура 
Епрувети 
Инка 
Толчник 
Саатно стакло 
Макети од органи 
Скелет (мал модел) 
Микроскоп 

Скалпер 
ракавици  
pH хартија 
Прехрамбена боја 
Глина за моделирање 5 
Пластични пипети 5 
Голема кукла со 
внатрешни органи на 
човек 
Предметни и покровни 
стакленца 
2 топа хартија 
Маркери во боја и црн 
Креди во боја 
Хамери бел и во боја 

Физика Уред за демонстрација 
на пливањe, Метална 
топка со обрач за 
демонстрација на 
ширење на телата, 
Потковичест магнет 
Прачкаст магнет 
Инфлуентна машина 
Стаклено ѕвоно со пумпа 
Модел на монофазен 
генератор – 
нефункционален 
Модел на трифазен 
генератор – 
нефункционален 
Модел на мотор на 
внатрешно согорување 

Лаптоп, 
Пен таблет, 
Проектор 
Фет апликации и 
симулации за физика 
Метарска лента 
Триаголник 
Агломер 
Шестар 
Клешти (комбинирки) 
Штрафцигери 
жици со различен 
напречен пресек 
Пластични или дрвени 
плочи – подлоги за 
струен круг 
Светилки 
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Реостат 
1 рамно огледало 
1 испакнато сферно 
огледало 
1 вдлабнато сферно 
огледало 
1 амперметар 
1 волтметар 
2 лупи 
1 стаклена призма 
2 звучни вилушки 

извори на струја 
(батерии) 
прекинувачи 
2 волтметри 
2 лупи 
2 оптички призми 
Ласер 
Апаратура за 
демонстрирање на 
лонгитудинални и 
трансверзални бранови, 
нова врата со брава и 
клуч,  
 

Хемија Лабаораториски прибор 
 

Магнезиумова лента 
Раствор од сребро нитрат 
Лакмусова хартија 
Универзален индикатор 
96% алкохол 
Бирета  
Држач за бирета 
Филтерна хартија 
Хлороводородна 
киселина разредена 
Метил оранж 
Раствор од бакар II 
нитрат 
Сода бикарбона 1кг 
Фитил за спиртна ламба 
Аванче со толчник 2 
Периоден систем на 
елементите- постер 
Раствор од натриум 
хлорид 
2 топа хартија 
Маркери во боја и црн 
Креди во боја 
Хамери бел и во боја 
 

Музичко образование  Синтисајзер, музички 
систем, инструменти (1 
woodblock, 2 триангла, 1 
guiro, 1 дајре, 1 мали 
чинели, 1 прапорци)  

Проектор, компјутер, 
дополна на 
инструментариум, 
согласно големината на 
паралелките 
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Ликовно образование / Завеси (постоечките се 
кратки ) 
Компјутер 
Смарт табла 
Принтер 
Проектор 
Платно 
УСБ КИНГСТОН 16ГБ 
Шкаф со полици - 
односно витрини за 
изработките  
 
-ножици, 
-скалпер 
-силиконски лепак со 
силиконски апликатори 

Физичко и здравстваено 
образование(предм.) 

Субстандардни услови 
при влез во кабинетот 
топки за одбојка 5     
топки за фудбал 2     
топки за кошарка 5    

топки за ракомет 4     
1.пумпа не е во фукција 
2 ракети за бадминтон 
1 вага за мерење тежина 
Не е во функција 
Јаже за скокање  2-3   
1.несоодветна чешма 
 

Адаптирање на влезот од 
кабинетот со безбедни  и 
стандардни услови 
-10 одбојкарски топки 
-5 фудбали 
-10 баскети 
-10 ракометни топки 
-1 Пумпа(иглици за пумпа 
5-6) 
-6 ракети за бадминтон 
-10топчиња за бадминтон 
-6 ракети за пинг понг 
-Мрежа за пинг понг 
-20 топчиња за пинг понг 
-1 вага за мерење тежина 
-10 топчиња за тенис 
-2 јажиња за скокање 
-3 пара патики за 
 наставниците 
-3 комплета тренерки за  
наставниците 
-компјутер за во кабинет 
-врата за тоалетот во  
Кабинетот по ФЗО 
-Лавабо за тоалет 
-Соодветна чешма 
-Големи ножици  
 
 за прва помош 
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1. Еластични завои мали  
5см.ширина 10м, 
должина 
    20 прчиња 
2. Еластични завои 
средни 8см.ширина 10м, 
должина 
   15 прчиња 
3. Еластични завои 
големи  10см.ширина 
10м, должина 
    10 парчиња 
4.Бетадине  х 2 
5.Ханзапласти во сите 
големини  Х 5 
6.ICE pauer спреј за 
ладење на повреди  Х 2 
7.Памучни гази во повеќе 
величини стерилни 
самолепливи 
   20 прчиња 
8.Медицински ракавици  1 
кутија М величина 
9. 3% алкохол Х 2 
10.Фластери во повеќе 
големини 
 
 

 

 

 

2.5.  Податоци за училишната библиотека  

 

Ред.број Библиотечен фонд Количество 

1. Учебници 4571 

2. Лектири 5 870 

3. Стручна литература за наставници и 
стручни соработници 

270 

4. Сериски публикации 2 
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2.6. План за обновување  и адаптација во основното училиште во оваа учебна год. 

 

 

Што се преуредува 
или обновува 

Површина во  m 2 Намена 

фискултурна сала-
паркет 

456 m 2 за настава по физичко и 
здравствено 
образование 

тоалети/санитарни јазли 272 m 2 одржување на лична и 
општа хигиена 

 

 

 

 

3. Податоци за вработените и за учениците во основното училиште 

        3.1. Податоци за вработените кои ја остваруваат воспитно-образовната 

работа 

 

  

Ред. 
бр. 

Име и презиме Годи
на  
на 
раѓа
ње 

Звање Степ
ен 
 на 
обра
зо-
вани
е 

Работно 
место 

Менто
р/ 
советн
ик 

Години 
на стаж 

1 Лидија Бозаревска 1964 Дипл. Проф. 

по 

одделенска 

настава 

ВСС-
VII/1 

Одделенски 
наставник 

 34 

2 Славица 
Димитриевска 

1963 Дипл. Проф. 
по 
одделенска 
настава 

ВСС-
VII/1 

Одделенски 
наставник 

 35 

3 Снежана Христова 1968 Дипл. 
педагог 

ВСС-
VII/1 

Одделенски 
наставник 

 28 

4 Весна Кусакатска 1964 Дипл. Проф. 
по 
одделенска 
настава 

ВСС-
VII/1 

Одделенски 
наставник 

 25 

5 Весела Паунчева –
Велјановска 

1969 Дипл. Проф. 
по 
одд.настава 
/магистер 

ВСС-
VII/2 

Одделенски 
наставник 

 25 
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6 

 
Бранкица Петревска 

 
1963 

 
Дипл. Проф. 
по 
одделенска 
настава 

 
ВСС-
VII/1 

 
Одделенски 
наставник 

  
38 

 
7 

 
Снеже Тодорова 

 
1964 

 
Дипл. Проф. 
по 
одделенска 
настава 

 
ВСС-
VII/1 

 
Одделенски 
наставник 

  
29 

8 Сандра Здравеска 1967 Дипл. Проф. 
по 
одделенска 
настава 

ВСС-
VII/1 

Одделенски 
наставник 

 31 

9 Цана Здравеска 1959 Дипл. Проф. 
по 
одделенска 
настава 

ВСС-
VII/1 

Одделенски 
наставник 

 37 

10 Валентина 
Тодоровска 

1973 Дипл. Проф. 
по 
одделенска 
настава 

ВСС-
VII/1 

Одделенски 
наставник 

 18 

11 Наташа Самарска 
Миланова 

1977 Дипл. Проф. 
по 
одделенска 
настава 

ВСС-
VII/1 

Одделенски 
наставник 

 16 

12 Елица Филиповска 1977 Дипл. Проф. 
по 
одделенска 
настава 
/магистер 

ВСС-
VII/2 

Одделенски 
наставник 

 15 

13 Ирина Велјановска 1982 Дипл. Проф. 
по 
одделенска 
настава 

ВСС-
VII/1 

Одделенски 
наставник 

 11 

14 Мирјана Бошков 1984 Дипл. Проф. 
по 
одделенска 
настава 

ВСС-
VII/1 

Одделенски 
наставник 

 11 

15 Маја Трајковска 1971 Дипл. Проф. 
по одд. 
настава 

ВСС-
VII/1 

Одделенски 
наставник 

 26 

 
16 

 
Ивана Крстевска 

 
1974 

Дипл. Проф. 
по одд. 
настава 
/магистер 

 
ВСС-
VII/2 

 
Одделенски 
наставник 

  
16 
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17 Илина Вељановска 1981 Дипл. Проф. 
по 
одделенска 
настава 

ВСС-
VII/1 

Одделенски 
наставник 

 10 

18 Даниела Гајдова 1974 Дипл. Проф. 
по 
одделенска 
настава 

ВСС-
VII/1 

Одделенски 
наставник 

 14 

19 Анета Танчева 1976 Дипл. Проф. 
по 
одделенска 
настава 

ВСС-
VII/1 

Одделенски 
наставник 

 17 

20 Катерина 
Лазаревска 

1979 Дипл. Проф. 
по 
одделенска 
настава 

ВСС-
VII/1 

Одделенски 
наставник 

 13 

21 Билјана Ивановска 1983 Дипл. Проф. 
по 
одделенска 
настава 

ВСС-
VII/1 

Одделенски 
наставник 

 12 

22 Лидија Путиќ 1979 Дипл. Проф. 
по 
одделенска 
настава 

ВСС-
VII/1 

Одделенски 
наставник 

 14 

23 Надица Мицковска 1976 Дипл. Проф. 
по 
одделенска 
настава 

ВСС-
VII/1 

Одделенски 
наставник/5 
продолжен 
престој 

 8 

24 Кристина Димчевска 1992 Дипл. Проф. 
по 
одделенска 
настава 

ВСС-
VII/1 

Одделенски 
наставник 

 4 

25 Симона 
Анастасовска 

1995 Дипл. Проф. 
по 
одделенска 
настава 

ВСС-
VII/1 

Одделенски 
наставник 

 2 

26 Ирена Пиштолова 1974 Дипл. Проф. 
по 

одделенска 
настава/м-р 
по човечки 

ресуеси 

ВСС-
VII/2 

Одделенски 
наставник 

 23 

27 Весна Ѓоргиовска 
Ангелоска     

1980 Дипл. Проф. 
по 
одделенска 
настава 

ВСС-
VII/1 

 
Одделенски 

наставник 

 11 
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28 Весна Јовчевска 1974 Дипл. Проф. 
по 

одделенска 
настава 

ВСС-
VII/1 

Одделенски 
наставник 

 17 

29  Јован  
Миловски 

1986 Дипл.профес
ор по  

физичко 
образование 

 
ВСС-

VII/1 

 
наставник 

по физичко 

и 

здравствено 

об. во 

одделенска 

настава 

  
1 

30 Митра Цилевска 1962 Дипл.проф.п
о 
македонски 
јазик 

ВСС-
VII/1 

Нас.по 
македонски 
јазик 

 32 

31 Катерина 
Георгиевска 

1963 Дип.проф по 
информатик
а и техничко 
образование 

ВСС-
VII/1 

Наставник 
по техничко 
образовани
е 

 37 

32 Лидија Паневска 1966 Дипл.проф.п
о 
македонски 
јазик 

ВСС-
VII/1 

Нас.по 
македонски 
јазик 

 27 

33 Аида Петровска 1962 Диплома за 

група физикз 

хемија 

 

ВШС
-VI 

Нас.по 
физика 

 29 

34 Маја Ристовска 1964 дипломиора

н професор 

по ликовна 

култура 

 

ВСС-
VII/1 

Наставник 
по ликовно 
образовани
е 

 32 

35 Бети Стојоска 
Стојановска 

1973 Дипл. 

професор по 

математика 

физика 

ВСС-
VII/1 

Наставник 
по 
математика 

 20 

36 Катерина 
Стаменковиќ 

1964 дипломиран 

професор по 

математијка 

физика 

ВСС-
VII/1 

Наставник 
по 
математика 

 22 
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37 Соња Димитрова 1963 дипломиран 

професор по 

англиски 

јазик 

ВСС-
VII/1 

Наставник 
по англиски 
јазик 

 31 
 

38 Грозданка 
Стојковска 

1975 дипломиран 

професор по 

англиски 

јазик 

ВСС-
VII/1 

Наставник 
по англиски 
јазик 

 15 

39 Анета Гоцева  1973 дипломиран 

професор по 

физичко 

образование 

ВСС-
VII/1 

Наставник 
по физичко 
и 
здраствено 
образовани
е 

 17 

40 Билјана 
Величковска 

1978 дипломиран 

социолог 

ВСС-
VII/1 

Наставник 
по граѓанско 
образовани
е и етика 

 18 

41 Габриела 
Граорковска 

1964 Дипломиран 
професор по 
географија 

ВСС-
VII/1 

Наставник 
по 
географија 

 20 

42 Ивица Трајковски 1980 дипломиран 

професор по 

историја 

ВСС-
VII/1 

Наставник 
по историја 

 15 

43 Марија Апостолова 1979 дипломиран 

професор по 

хемија 

ВСС-
VII/1 

Наставник 
по хемија 

да 9 

44 Марија Насковска 1984  дип.проф по 

биологија 

/магистер 

 

ВСС-
VII/2 

Наставник 
по природни 
науки 

 7 

45 Весна Кочовска 
Ивановска 

1973  дип.проф по 

математика 

 

ВСС-
VII/1 

Наставник 
по 
математика 

 23 

46 Александра 
Пекевска 

1983 Дипл.проф. 

по  англиски 

јаз. 

Книжевност 

 

ВСС-
VII/1 

Наставник 
по англиски 
јазик 

 9 
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47 Зорица Давитковска  Дипл.проф.п

о франц. Ј. 

ВСС-
VII/1 

Наставник 
по 
француски  
јазик 

  

48 Александра 
Милчева 

1978 Дипл.профес

ор по 

источно 

словенскии 

западно 

словенски 

јазици и 

книжевност 

ВСС-
VII/1 

Наставник 
по руски  
јазик 

 15 

49 Божо Бубало 1983 Дипл 

проф.по  

историја 

 

ВСС-
VII/1 

Наставник 
по историја 

 7 

50 Татјана Илиеска 1961 Дипл.профес

ор по  

физичко 

образование  

ВСС-
VII/1 

Наставник 
по физичко 
и 
здраствено 
образовани
е 

 28 

51 Соња Дракуловска 
Богдановска 

1982 Дипл.профес

ор по 

македонски 

јазик и 

книжев 

ВСС-
VII/1 

Наставник 
по 
македонски  
јазик 

 11 

52 Наташа 
Стамболиска 

1973 Дип. 
Професор по 
англиски 
јазик 

ВСС-
VII/1 

Наставник 
по англиски 
јазик 

 2 

53   Бојана Петровиќ 
Алексова 

1985 Дипл проф 
по музичка 
уметност 

ВСС-
VII/1 

Наставник 
по музичко 
образовани
е  

 2 

 
54 

 
Наташа Велковска 

 
1977 

 
Дип.професо
р по 
географија 

 
ВСС-
VII/1 

 
Наставник 
по 
географија 

  
2 

55 Ана Ристеска –
Мурџева 

1969 Дипл.психол
ог 

ВСС-
VII/1 

психолог  26 

 
56 

 
Јулијана Шарановиќ 

 
1968 

 
Дипломиран 

 
ВСС-

 
педагог 

  
24 
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педагог VII/1 

57 Лидија Недановска 1959 Дипл. Проф. 
По 
одделенска 
настава 

ВСС-
VII/1 

Библиотека
р 

 34 

58 Дана Зафирова 1960 Дипл. Проф. 
По 
одделенска 
настава 

ВСС-
VII/1 

Библиотека
р 

 27 

 

 

      3.2. Податоци за раководните лица 

 

Ред. 
Број 

Име и презиме Година  
на 
раѓање 

Звање Степен 
 на 
образо-
вание 

Работно 
место 

Ментор/ 
советник 

Години 
на стаж 

 Марија 
Варсамис 
Симоновска 

1981 Дипл.пр
оф.по  
францус
ки јаз. 
Книж.со 
америк 
студ. 

ВСС-VII/1 Директор  13 

 

 

 

      3.3. Податоци за воспитувачите 

 

Ред 
Бр. 

Име и презиме Годин
а  
на 
раѓањ
е 

Звањ
е 

Степе
н 
 на 
образ
о-
вание 

Работн
о место 

Ментор/ 
Советни
к 

Годин
и на 
стаж 

 /       

 

     3.4. Податоци за вработените административни службеници 

 

Ред 
Бр. 

Име и презиме Годин
а  
на 
раѓањ
е 

Звањ
е 

Степен 
 на 
образо-
вание 

Работно 
место 

Години 
на стаж 

 /      
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      3.5.  Податоци за вработените помошно-технички лица 

 

Ред 
Бр. 

Име и презиме Годи
на  
на 
раѓа
ње 

Звање Степ
ен 
 на 
обра
зо-
вани
е 

Работно 
место 

Годин
и на 
стаж 

1 Марјана Ѓурчевска 1956 Економски 

техничар 

 

ССС-
IV 

домаќин 39 

2 Димче Пројчески 1962 геодетски 

техничар 

ССС-
IV 

Хаусмајстор 15 

3 Сузана Аневска 1966 хемиски 

техничар 

ССС-
IV 

Хигиеничар 28 

4 Вера Лазовска 1962 средно 

тапетар 

ССС-
IV 

Хигиеничар 30 

5 Новка Николовска 1964 основно 

образован

и 

OO-II Хигиеничар 21 

6 Снежана 
Димитриевска 

1962 трговски 

техничар 

ССС-
IV 

Хигиеничар 27 

7 Елизабета 
Пановска 

1967 трговски 

техничар 

 

ССС-
IV 

Хигиеничар 18 

8 Убавка 
Патароковска 

1956 средно 

екомомско 

 

ССС-
IV 

Хигиеничар 16 

9 Ана Спировска 1974 средно 

екомомско 

ССС-
IV 

Хигиеничар 5 

10 Билјана 
Цветковска 

1976 Градежен 
техничар 

ССС-

IV 

Хигиеничар 9 

11 Силвана 
Трпчевска 

1978 Графичар 
книгове 
зец 

ССС-
IV 

Хигиеничар 6 
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   3.6. Податоци за ангажираните образовни медијатори 

 

  
Ред
. 
број 

Име и презиме 
на образовниот 
медијатор 

Годин
а  
на 
раѓањ
е 

Звање Степен 
 на 
образо-
вание 

Годин
и на 
стаж 
 

Временски 
период за кој е 
ангажиран 
образовниот 
медијатор 

 /      

 

 

 

 3.7. Вкупни податоци за наставен и ненаставен кадар 

Кадар Вкупн
о 

Етничка и полова структура на вработените 

Македонц
и 

Албанц
и 

Турци Срби Роми други 

м ж м ж М ж м ж М ж м ж 

Број на 
вработени 

75 4 71           

Број на 
наставен 

кадар 

58 3 55           

Број на 
воспитува

чи 

             

Број на 
стручни 

соработни
ци 

4  4           

Администр
а-тивни 

работници 

1  1           

Помошно-
технички 

кадар 

 
11 

1 10           

Директор 
 

1  1           

Помошник 
директор 

             

Образовни 
медијатор

и 
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   3.8. Вкупни податоци за степенот на образование на вработените 

Образование Број на вработени 

Последипломски студии-втор циклус 4 

Високо образование 59 

Виша стручна спрема 1 

Средно образование 10 

Основно образование 1 

  3.9. Вкупни податоци за старосната структура на вработените 

Години Број на вработени 

20-30 2 

31-40 10 

41-50 30 

51-60 28 

61 - пензија 5 

 

 3.10. Податоци за учениците во основното училиште 

 

Одд. 
 

Број 
на 

пар. 

Број 
 на  

ученици 

 Етничка и родова структура на учениците 

Македон
ци 

Албан
ци 

Турци Срби Роми Власи други 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

I 3 75 36 36 / / / / / / / / 1 2 / / 

II 3 67 32 30 / / / / / / / 2 / / 3 / 

III 2 54 27 22 / / / / / 1 / 1 / 1 1 1 

I-III 8 196 95 88 / / / / / 1 / 3 1 3 4 1 

IV 3 75 37 34 / / / / 1 / 2 / / 1 / / 

V 3 63 32 29 / /  1  1 / / / / / / 

IV-V 6 138 69 63 / / / 1 1 1 2 / / 1 / / 

Вк.I-V 14 334 164 151 / / / 1 1 2 2 3 1 4 4 1 

VI 4 85 41 42 / / / / / / / / 2 / / / 

VII  3 70 40 25 / / 1 / / / / 1 / / 3 / 

VI-VII  7 155 81 67 / / 1 / / / / 1 2 / 3 / 

VIII 3 77 39 37 / / / / / / / 1 / / / / 

VII-VIII 6 147 79 62 / / 1 / / / / 2 / / 3 / 

IX 3 76 38 35 / / / / / / / / / / 2 1 

VIII- IX 6 153 77 72 / / / / / / / 1 / / 2 1 

Вк.VI-
IX 

13 308 158 139 / / 1 / / / / 2 2 / 5 1 

Вк. I-
IX 

27 642 322 290 / / 1 1 1 2 2 5 3 4 9 2 
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Членови на Училишната комисија за запишување на ученици во прво одделение 

за учебната 2021/22: Ана Ристеска Мурџева- психолог, Јулијана Шарановиќ- 

педагог, Анета Танчева-  одделенски наставник. 

 

4. Материјално-финансиско работење на основното училиште  

 

Сите постапки поврзани со материјално финансиското работење кои ги 

спроведува училиштето се во согласност со законските норми и прописи.  

  

Училишниот Одбор е запознаен со планирањето и реализацијата на средствата 

од сопствената сметка на училиштето. Раководниот кадар има разбирање за 

механизмите што може да ги користи за стекнување на дополнителни финансиски 

средства и тој го следи наменското трошење на овие средства.Во училиштето има 

Комисија за јавни набавки која ги познава и работи според сите прописи и правила 

поврзани со реализацијата на јавните набавки.Целиот буџет се користи наменски 

и за конструктивни цели кои се насочени кон подобрување на квалитетот на 

наставата, учењето и развојот на училиштето во целина, како и за подобрување 

на условите за работа и нормално одвивање на образовниот процес. 

Дел од средствата се планирани за одржување на хигиена на училиштето , заради 

затекнатата пандемија оваа година се предвидуваат повеќе средства . Се 

планираат средства за  материјал за ситни поправки за тековно одржување  во 

оваа учебна година со оглед на затекнатата состојба со ковид 19, дел од 

средствата  треба да се  наменат за наставниот кадар и администрација, согласно 

професионалниот развој за подобрување во делот на  дигитализција во наставата  

на училиштето . Исто така се планираат средства за  канцелариски материјал. Дел  

од средставата се предвидени за стручно усовршување на наставниот кадар  и 

обука на кадар за пописна комисија со набавка на софвер за читачи на бар кодови 

за попис. Во годишната програма има изготвен прилог во финансискиот дел. 

Училиштето навремено ги информира органите и телата во училиштето за 

Финансиски план за учебната 2021/2022 година. 

 

Напомена : Финансискиот план е изготвен согласно предвидени состојби за 

нормално функционирање на училиштето , истиот може да претрпи измени 

доколку одреден простор на училиштето нама да може да се издава заради 

вонредни околности. 
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5. Мисија и визија 

 

ВИЗИЈА 

Задоволство и радост во учењето и работата се цел кон која тежнееме. 

Градиме атмосфера на доверба, почитување и толеранција.Се стремиме да не 

препознаваат и помнат како  современо и ефективно училиште, лидер во 

Општината, регионот. 

МИСИЈА 

Училиште кое ја негува современата настава и го поттикнува личниот и 

социјалниот развој на учениците, обезбедувајќи им  индивидуален напредок во 

постигањата и вештините. 

Учениците,наставниците, родителите - сите заеднички допринесуваме во 

градење на современо училиште. 

 

   6. Веќе научено/стекнати искуства 

Од вреднувањето на резултатите во учебната 2020/2021 година, врз основа на 

предлозите, мислењата и заклучоците што се давани и усвојувани од страна на 

стручните органи и  органите на управување и раководење: самоевалуацијата на 

работата на училиштето, анализите  за реализацијата на акционите точки од 

Програмата за развој, сознанијата и насоките од семинарите и советувањата од 

страна на Бирото за развој на образованието, извештајот и препораките  ДПИ,  

насоките од МОН го издвојуваме следново: 

 Училиштето успешно се справуваше со предизвиците во 

организацијата и реализацијата на воспитнообразовната работа во 

изминатата учебна година 

 Во училиштето има добри услови за квалитетна организација и 

реализација на воспитно-образовната работа и подготвеност поопстојно да  

се работи на подобрување на истите 

 Како приоритети се определени: набавка на наставни  средства, 

компјутерска опрема, смарт табла за дигитализација во образовниот 

процес, оспособување на посебен влез на левото крило заради заштита и 

евакуација при незгоди, санација на тоалетите и фискултурната сала; 

обезбедување пристап за лица со посебни потреби, уредување на забавно-

рекреативно катче во училишниот  двор и хортикултурно уредување според 
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веќе изготвен план за одржување и унапредување  на урбаното зеленило 

во дворот на училиштето. 

 Опрема на кабинети за подобрување на наставата:  

1.Кабинети по природни науки: оспособување со одвод/довод и опремување на 

истите заради практичен дел од наставата поткрепен претходно со теоретски дел 

2.Кабинет по француски јазик: целосно опремување со Смарт табла, проектор, 

инвентар и надгледни материјали ( донација од Француски Институт) заради 

промоција и усовршување на францускиот јазик. 

3.3богатување на опремата по предметот : Физичко и здравствено образование и 

продолжување со работа на проектот : тандем наставници заради подобрување 

на квалитетот на наставата. 

4.Oпремување на училниците за учениците од 1 и 4 одд. со нагледни средства и 

наставни материјали 

 Потребна е поголема  професионална подготвеност на кадарот за 

унапредување на воспитно-образовниот процес во делот на дигитализација 

и електронска комуникција на вработените за сопствен професионален 

развој и усовршување. 

 Потребно е да се подобруваат професионалните компетенции на 

наставниците  за  примена на диференциран пристап во наставата и за  

интегративен пристап во реализација на наставните содржини. 

 Приоритет е да се понудат и реализираат  разновидни  воннаставни 

активности за учениците 

 Потребно е  унапредување  и  активно промовирање на тимска 

работа и соработка на сите субјекти во воспитно-образовната работа 

 

7. Подрачја на промени, приоритети и цели   

 

1. Унапредување на наставниот процес 

1.1 Обновување на фондот на наставни средства и помагала-изготвување и 

набавка на нови  

Цел: Подобрување на нагледноста во наставата    

Очекувани исходи : Реализирање на часови со примена на современи наставни 

средства,форми и методи на работа 
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Задача : Набавка на наставни средства и опрема; Креирање и реализација на  

наставни планирања со современи наставни  форми и методи; креирање и 

реализација на дигитални содржини 

2. Зголемување на учеството на учениците и родителите во планирањето и  

реализацијата на  училишните воннаставни активности. 

Цел : Зајакнување на тимската работа и збогатена понуда на разновидни 

воннаставни активности за учениците. 

Очекувани исходи: Успешно реализирани воннаставни активности 

Задача: Заедничко планирање и реализирање на  училишни воннаставни 

активности  

Прилог бр.12 

 

7.1. План за евалуација на акциските планови 

Критериум за успех 

 Над 90% од  реализација на планот за набавка на наставна опрема и 

помагала 

 Над 90% од наставниците реализираат  часови со примена на современи 

форми и методи на работа   (најмалку 2 отворени часа во текот на учебната 

година) 

 Над 90% реализација на планот за  заеднички училишни активности преку 

тимско планирање и реализација 

Инструменти 

 Формулари за проценка на планирањето 

 Протокол за следење на наставен час 

 Формулари за вреднување и самовреднување на часот 

 Формулари за вреднување на работата на стручните активи 

 Листи за евиденција на реализирани активности 

 Педагошка документација и евиденција/листи 

Индикатор за успешност  

 Наставничко портфолио 

 Ученичко портфолио 



38 
 

 Училишна документација/извештаи,аудио и видео документација 

Одговорен за следење 

 Директор; стручни соработници; одговорни наставници на стручни активи 

Повратна информација 

 Анализа и извештаи од работата на стручните активи и тимот за следење 

на реализацијата на акциониот план 

 

8. Програми и организација на работата во основното училиште 

 

  8.1. Календар за организацијата и  работата во основното училиште 

Организацијата и реализацијата на воспитно-образовната работа  ќе биде во 

согласност со одлуката на МОН за примена на планот и протоколот за одржување 

на наставата и календарот за организација на учебната година.   

  

 

 

План за организација на наставата 

 

Активност Носител време на 
реализација 

 
Анализа на официјални документи  и 
информации / правилници,упатства,насоки, план 
и протокол за одржување на наставата 

 
Стручните органи 
во училиштето 

јули,август 

1. Планирање на организацијата на наставата 
 

1.1 Изготвување на распоред на часови 

1.2 Планирање на времето на реализација 

1.3 Обезбедување на просторни и технички услови 

за реализација 

 
директор 
 
одговорни 
наставници на 
стручни активи 
 
стручни 
соработници 
 

 
 
 јули,август 

2. Информирање на учениците и родителите за 
организацијата на наставата  

 

 ажурирање на информации на училишна веб 

страна и фејсбук страна 

 
одделенски 
раководители 
 
стручни 

 
 
 
август-септември 
тековно 
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 избор на форма и време на комуникација  на 

индивидуално и групно ниво по паралелки 

 

соработници 
 
директор 

3. Наставно  планирање  
 

3.1  Изготвување на глобално,тематско планирање 
 

3.2  Изготвување на дневни подготовки  
 

 дефинирање на цели/очекувани резултати од 

учењето 

 изготвување на работни материјали / е-содржини,  

презентации, интерактивни презентации, 

анимации,  видеозаписи,аудиозаписи, дијаграми, 

мапи, текстови, квизови, тестови 

 планирање и подготовка на домашни задачи 

 планирање на начин на следење и давање на 

повратна информација на учениците 

 планирање на проверувањето и оценувањето на 

постигнувањата на учениците (време,форми) 

 
 
 
наставници 
одговорни 
наставници на 
стручни активи 
 
стручни 
соработници 
директор 

 
 
август 
тековно 
по 
класификациони 
периоди 

4. Соработка на ниво на стручни активи 
 

 споделување на наставни содржини и добри 
пракси  

 споделување на работни материјали 

 планирање на интегрирани активности 

 водење на е-архива на стручни и наставни 
материјали 

 вреднување на постигнувањата 
 

 
одговорни 
наставници на 
стручни активи 
 
стручни 
соработници 
 
директор 

тековно 
 
по 
класификациони 
периоди 

5. Соработка со учениците и родителите во 
вреднувањето на наставниот процес  
 

 анкетирање на ученици и родители 

 директни разговори 

 анализи на постигнатите резултати 

 дефинирање на предлози и насоки 

одговорни 
наставници на 
стручни активи 
 
стручни 
соработници 
директор 
 
заедници на 
паралелка 
 
совет на родители 

 
тековно 
 
по 
класификациони 
периоди 

6. Водење на педагошка евиденција 
 

директор 
одговорни 

тековно 
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 Анализа и примена на правилници, дадени 
насоки и упатства од МОН 

наставници на 
стручни активи 
 
стручни 
соработници 
 

 

 

8.2. Поделба на класно раководство, поделба на часовите на наставниот 

кадар, распоред на часовите 

 

Одделенски раководители во 
предметна настава 

паралелка 

Божо Бубало 6а 

Зорица Давитковска 6б 

Татјана Илиевска 6в 

Јасмина Драгеска 6г 

Весна Кочовска Ивановска 7а 

Александра Пекевска 7б 

Марија Насковска 7в 

Ивица Трајковски 8а 

Наташа Велковска 8б 

Наташа Стамболиска 8в 

Марија Апостолова 9а 

Катерина Георгиева 9б 

Соња Дракуловска Богдановска 9в 

 

 

 
Совет на одделенски наставници 

Реден 
бр. 

Име и презиме 

Работно 
место 
одд. 

наставник 
(одделение) 

Степен на 
образование 

фонд на 
часови 

1. 
Весела Паунчева 
Велјановска 

1 ВСС 20 

2. Лидија Путиќ 1 ВСС 20 

3. Анета Танчева 1 ВСС 20 

4. Кристина Димчевска 1 ВСС 20 

5. Симона Анастасовска 1 ВСС 20 
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6. Ирина Вељановска 1 ВСС 20 

7. Лидија Бозаревска 2 ВСС 20 

8. Катерина Лазаревска 2 ВСС 20 

9. Снежана Христова 2 ВСС 20 

10. Елица Филиповска 2 ВСС 20 

11. 
Наташа Самарска-
Миланова 

2 ВСС 20 

12. Илина Вељановска 2 ВСС 20 

13. Сандра Здравеска 3 ВСС 20 

14. Ирена Пиштолова 3 ВСС 20 

15. Даниела Гајдова 3 ВСС 20 

16. Славица Димитриевска 3 ВСС 20 

17. Бранкица Петревска 4 ВСС 20 

18. Цана Здравеска 4 ВСС 20 

19. Весна Кусакатска 4 ВСС 20 

20. 
Весна Ѓоргиовска 
Ангелоска     

4 ВСС 20 

21. Билјана Ивановска 4 ВСС 20 

22. Валентина Тодоровска 4 ВСС 20 

23. Маја Трајковска 5 ВСС 20 

24. Снеже Тодорова 5 ВСС 20 

25. Ивана Крстевска 5 ВСС 20 

26. Јован Миловски 1-3 ВСС 24 

27. Надица Мицкова 
5/продолжен 

престој 
ВСС 20 

28. Весна Јовчевска 
5/продолжен 

престој 
ВСС 20 

 

Совет на предметни наставници 
 

Реден 
бр. 

Име и 
презиме 

Работно место 
(наставен 
предмет) 

Степен на 
образование 

фонд 
на 
часови 

вкупно 
часови по 
наставник 

1.  Митра 
Цилевска 

македонски 
јазик 

ВСС 20 20 

2.  Лидија 
Паневска 

македонски 
јазик  

ВСС 20 20 

3.  Соња 
Дракуловска 
Богдановска  

Македонски 
јазик  

ВСС 12 19 

Вештини за 
живеење -7 одд 

4 

Вештини за 2 
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живеење -9 одд 

администратор  
за ЕСАРУ 

1 

4.  Соња 
Димитрова  

Англиски јазик
  

ВСС 12 12 

5.  Грозданка 
Стојковска  

Англиски јазик ВСС 21 21 

6.  Наташа 
Стамболиска 

Англиски јазик ВСС 20 20 

7.  Александра 
Пекевска  

Англиски јазик ВСС 20 20 

8.  Зорица 
Давитковска 

Француски јазик ВСС 16 20 

Вештини за 
живеење -7 одд 

4 

9.  Катерина 
Исаевска 

Германски  
јазик   

ВСС 12 12 

10.  Александра 
Милчева  

Руски јазик ВСС 2 4 

Вештини за 
живеење -7 одд 

2 

11.  Катерина 
Стаменковиќ
   

Математика ВСС 20 20 

12.  Бети 
С.Стојановска 

Математика ВСС 20 20 

13.  Весна 
Кочовска 
Ивановска  

Математика ВСС 16 20 

Иновации 3 

администратор  
за ЕСАРУ 

1 

14.  Ивица 
Трајковски 

Историја ВСС 16 20 

Нашата 
таковина 

4 

15.  Божо Бубало
   

Историја ВСС 10 14 

Класична 
култура на 
европската 
цивилизација 

4 

16.  Габриела 
Граорковска 

Географија ВСС 16 20 

Истражување 
на родниот крај 

4 

17.  Наташа 
Велковска 

Географија ВСС      10 10 

18.  Билјана 
Георгиевска  

Граѓанско 
образование 

ВСС 6  
9 

Етика  3 
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19.  Марија 
Насковска  

Биологија ВСС 18 22 

Природни науки 4 

20.  Аида 
Петровска  

Физика ВШС 10 10 

21.  Катерина 
Ѓеоргиева 

ТО ВСС 11 11 

22.  Маја Ристовска Ликовно 
образование 

ВСС 13 13 

23.  Панче 
Миланов 

Музичко 
образование 

ВСС 13 19 

Хор и оркестар 6 

24.  Татјана 
Илиевска  

Физичко и 
здравствено   
образование 

ВСС 21 21 

25.  Анета Гоцева
  

физичко и 
здравствено 
образование 

ВСС 18 20 

Спорт  2 

26.  Марија 
Апостолова  

Хемија  ВСС 12 20 

Воспитание за 
околината-9 
одд 

4 

администратор 
за ЕСАРУ 

4 

27.  Фросина 
Мантева  

Физика  ВСС 2 2 

28.  Маја 
Јакимовска 

Етика на 
религиите  

ВСС 2 2 

29.  Јасмина 
Драгеска 
  

Природни науки ВСС 10 10 

30.  Слаѓана 
Елезовиќ 

Информатика ВСС 11 11 

 

 

 8.3.  Работа во смени 

Во училиштето е застапена задолжителна настава по сите наставни предмети со 

предвидениот број на часови според Наставниот план за основно деветгодишно 

образование за учебната 2021/22 година. 

Оваа учебна година наставата ќе се организира во согласност со одлуките од 

МОН за примена на планот  и протоколот  за одржување на наставата во 

основното училиште. 
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Во редовни услови: 

Наставата се реализира во една смена, од 8.00  до 15,30 часот.  

За учениците од I - IV одделение организирана е целодневна настава ( од 8.00 до 

15.30  часот, со згрижување под контрола на дежурни наставници до 17.00 часот).  

За учениците од V одделение организирана е класична настава со дневен 

престој до 17.00 часот. 

За учениците од VI - IX одделение наставата се одвива во една смена (од 8.00 - 

13.40 часот). 

Наставата од I до V одделение се изведува во  класични училници, а наставата од 

6 до 9 одделение  се изведува во  кабинети . 

 

 8.4. Јазик /јазици на кој/и се изведува наставата 

 Македонски 
јазик 

Албански 
Јазик 

Турски 
Јазик 

Српски 
јазик 

Босански 
Јазик 

Број на 
паралелки 

27     

Број на 
ученици 

642     

Број на 
наставници 

58     

 

    8.5. Проширена програма 

 Во училиштето се организира и  реализира настава во продолжен престој 

од иста паралелка за учениците од I – IV одд.  и настава во продолжен 

престој од различна паралелка  за учениците во  V одделение. 

 Наставата за учениците од  I – IV одд. се реализира од 8.00  до 15,30 

часот.,а наставата за учениците од V одд. се реализира од 8.00 до 13.40 

часот во зависност од распоредот на часови . 

  Програмата за продолжен престој со ученици од иста и различна 

паралелка се реализира во попладневната смена . 

 Организацијата на продолжениот престој за ученици од иста паралелка  

опфаќа : 

 Прифаќање на учениците при  доаѓање во училиште  

 Организирана исхрана во училишната кујна  

 Организирани активности : самостојна работа на учениците, дополнителна 

и додатна настава, воннаставни активности, други планирани активности за 
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организација на слободно време: рекреативни игри, спортски активности,  

работилници од различни области, посети  и сл.  

 Згрижување на учениците под контрола на дежурен наставник од 15.30 -

17.00  часот  

Одделенските наставници во паралелката  работат во две смени .Сменското 

работење е на седмично ниво .Наставникот кој работи претпладне  ги реализира 

образовните часови , а другиот наставник во поладневните часови  ги реализира 

активностите во продолжен престој: часовите за самостојна работа, 

дополнителната и додатната настава,воннаставните активности и организираното 

слободно време на учениците .Тандем наставниците кои реализираат настава во 

продолжен престој од иста паралелка ги предавааат сите предмети согласно 

наставниот план за конкретната паралелка . 

 Организацијата на  продолжениот  престој за ученици од различна 

паралелка  ( за ученици од V одделение, по завршување на редовните 

часови односно во поладневните часови  до 17.00 часот)  опфаќа  : 

 Прифаќање на учениците  по завршување на редовните часови 

 Организиранa исхрана  во училишната кујна  

 Организирани активности : самостојна работа на учениците - извршување 

на домашните задачи зададени од наставникот од соодветната паралелка , 

повторување и увежбување на наученото, планирани активности за 

организација на слободното време - рекреативни игри, спортски активности  

посети и сл. 

 

Реден 
бр. 

Име и презиме 
Работно место 
одд. наставник 

(одделение) 

број на 
ученици 

1 
Весела Паунчева 
Велјановска 

1 25 

2 Лидија Путиќ 1  

3 Анета Танчева 1 25 

4 Кристина Коцевска 1  

5 Симона Анастасовска 1 25 

6 Ирина Велјановска 1  

7 Лидија Бозаревска 2 22 

8 Катерина Лазаревска 2  

9 Снежана Христова 2 22 

10 Елица Филиповска 2  

11 
Наташа Самарска-
Миланова 

2 23 
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12 Илина Вељановска 2  

13 Сандра Здравеска 3 26 

14 Ирена Пиштолова 3  

15 Даниела Гајдова 3 28 

16 Славица Димитриевска 3  

17. Бранкица Петревска 4 21 

18. Цана Здравеска 4  

19. Весна Кусакатска 4 25 

20. Весна Ѓоргиовска Ангелоска     4  

21. Билјана Ивановска 4 29 

22. Валентина Тодоровска 4  

23. Маја Трајковска 5 22 

24. Снеже Тодорова 5 17 

25. Ивана Крстевска 5 24 

26 
Весна Јовчевска 5-продолжен 

престој 
 

27 
Надица Мицкова 5-продолжен 

престој 
 

 

 

 8.6. Комбинирани паралелки  / 

8.7. Странски јазици што се изучуваат во основното училиште 

Согласно Наставниот план, прв задолжителен странски јазик е англискиот јазик, а 

како втор странски јазик  учениците  изучуваат : француски јазик, германски јазик, 

и руски јазик.  

Изборот на втор странски јазик учениците го прават во V одделение, по пат на 

анкета,со можност да изберат еден од понудените јазици: француски, германски, 

руски и италијански јазик. 

 

Преглед на бројна состојба по паралелки  

според избор на вториот странски јазик 

  

Паралелка англиски 
јазик  

француски 
јазик 

германски 
јазик 

руски јазик 

6 a 25 18 7 / 

6 б 21 6 15 / 

6 в 21 5 16 / 

6 г 18 6 12 / 

Вк. 85 35 50 / 



47 
 

7 а 30 4 26 / 

7 б 10 4 6 / 

7 в 30 3 27 / 

Вк. 70 11 59 / 

8 а 29 17 12 / 

8 б 26 7 19 / 

8 в 22 3 19 / 

Вк . 77 27 50 / 

9 а 28 19 / 9 

9 б 25 22 / 3 

9 в 22 16 / 6 

Вк. 75 57 / 18 

Вк.6-9 307 130 159 18 

 

8.8. Реализација на физичко и здравствено образование со учениците од прво до 

петто одделение 

Започнувајќи од прво одделение од уч.2019 /20 година наставата по физичко и 

здравствено образование одделенскиот раководител ја реализира во  тандем со 

професор по физичко и здравствено образование 

Наставници кои ќе реализираат тандем настава по физичко и здравствено 

образование во уч.2020/21: 

 Весела П.Велјановска,Лидија Путиќ  - 1 одд. 

 Анета Танчева,Кристина Коцевска – 1 одд 

 Симона Анастасовска,Ирина Велјановска/Мирјана Бошков – 1одд. 

 Лидија Бозаревска ,Катерина Лазаревска – 2 одд 

 Снежана Христова ,Елица Филиповска– 2 одд 

 Наташа Самарска-Миланова ,Илина Вељановска– 2 одд 

 Ирена Пиштолова, Сандра Здравеска– 3 одд 

 Даниела Гајдова ,Славица Димитриевска– 3 одд   

 Професор  по физичко образование: Јован Миловски 

 

   8.9. Изборна настава     

Учениците избираат кој предмет ќе го изучуваат по пат на анкета. 
 
Преглед на изборни предмети кои ќе се изучуваат во уч.2021/22 година 
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Наставен предмет Одделение 
Број на 
групи 

Наставник 

Класична култура на 
европските цивилизации 

6 2 
Божо Бубало 

Етика на религиите 6 2 Маја Јакимовска 

Вештини за живеење 7 5 

Соња Дракуловска 
Богдановска 

Зорица Давитковска 
Александра Милчева 

Нашата татковина 8 2 Ивица Трајковски 

Изборен спорт 8 1 Анета Гоцева 

Воспитание за околината 9 2 Марија Апостолова 

Истражување на родниот крај 9 2 Габриела Граорковска 

Вештини за живеење 9 1 
Соња Дракуловска 

Богдановска 

 
 

8.10. Дополнителна настава  

Во овој вид на настава се применуваат индивидуални форми на работа, како и 

групна работа во микро групи.За успешно организирање на оваа настава потребно 

е континуирано следење и вреднување на напредокот на секој ученик, во што 

примарна улога има наставникот, во соработка со родителите и стручните 

соработници. 

Дополнителната настава  ќе се организира согласно Законот за основно 

образование и Правилникот за организацијата и начинот на спроведување на 

дополнителната и додатната настава во основните училишта. 

Се прави идентификување на учениците за потреба од дополнителна настава, 

известување на родителот на ученикот за потребата од посета на дополнителна 

настава, се изготвува  распоред  со време на одржување на месечно ниво  и  

истиот се истакнува на огласната табла, на веб-страната на училиштето и пред 

училница . 

Ученикот од I-V одд . може да следи еден час неделно дополнителна настава за 

најмногу два различни наставни предмети одделно, а од VI - IX за најмногу три 

различни наставни предмети одделно . 

На месечна основа ќе се врши увид  во реализацијата  и евиденцијата на 

учениците што посетувале дополнителна настава . 

Прилог бр.15 
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8.11. Додатна настава 

Додатната настава се организира за учениците кои покажуваат зголемен интерес 
за продлабочување на своите знаења и постигнуваат високи резултати.Во оваа 
настава доаѓа до израз самостојната работа на учениците, проблемската настава, 
истражувачките активности. 
Дополнителната  ќе се организира согласно Законот за основно образование и 
Правилникот за организацијата и начинот на спроведување на дополнителната и 
додатната настава во основните училишта. 
 
Се прави идентификување на учениците за додатна настава,понудување и 

барање на согласност на ученикот и родителот за следење на ваков вид настава, 

планирање на програмата заедно со ученикот, се изготвува  распоред  со време 

на одржување на месечно ниво  и  истиот се истакнува на огласната табла, на 

веб-страната на училиштето и пред училница . 

На месечна основа ќе се врши увид  во реализацијата  и евиденцијата на 

учениците што посетувале додатната  настава . 

Прилог бр.14 

8.12. Работа со надарени и талентирани ученици 

          Програмски содржини-цели на работа: 
 
 примена на методолошки постапки за препознавање и  идентификација на 

надарените ученици: опсервација на процесите кои се одвиваат при учење 
на одредени содржини во или надвор од училиштето; опсервација на 
изведба или на продукти од одредена област; резултати од примена на 
психометриски инструменти; самопроценка на потенцијално надарените 
ученици, проценка од страна на родителите, наставниците и врсниците 
 

 планирање, реализација и вреднување на диференцирана настава 
 
 изготвување на програми за работа со надарени и талентирани ученици по  

          одделени наставни предмети  
 
 планирање и реализација на  додатна    настава  
 планирање и реализација на воннаставни активности 
 водење евиденција – педагошко досие за учениците  

 
 давање  поддршка на учениците  и нивните родители 

 
 стручното усовршување на наставниците 

 
 соработка со локалната заедница, институции и специјализирани 

здруженија 
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Програма за работа со надарени ученици 

Физичко и здравствено образование 

 
Активност 

 
Носители на 
активности 

 
Начин на 

спроведува
ње- ресурси 

 
Очекувани 
резултати 

 
Одговорно 
лице 

 
Временска 

рамка 

Општински 
натпревари во 
одбојка- 
девојчиња 
(селекција на 
ученички на 
училишните 
меѓуодделски 
турнири во 
одбојка) 

Наставници 
по ФЗО 
Ученици 

Обезбедувањ
е на термини 
за сала и 
фудбалски 
терен.,Обезбе
дување на 
лица за 
одржување 
ред 

Освоени места 
за пласман на 
општински 
натпревари 

Анета 
Гоцева 

Според 
календарот 
за 
натпревари 
на 
општината 

Општински 
натпревари во 
фудбал- машки 
(селекција на 
ученици на 
училишните  
меѓуодделски 
турнири во 
фудбал) 

Наставници 
по ФЗО 
ученици 

Обезбедувањ
е на термини 
за сала и 
фудбалски 
терен,Обезбе
дување на 
лица за 
одржување 
ред 

Освоени места 
за пласман на 
општински 
натпревари 

Татјана 
Илиевска 

Според 
календарот 
за 
натпревари 
на 
општината 

Општински 
натпревари 
ракомет -машки 
(аналитичка 
листа на моторни 
способности од 
темата атлетика 
и 
стандардизирани 
тестови) 

Наставници 
по ФЗО 
Ученици 

Обезбедувањ
е на термини 
за сала и 
Обезбедувањ
е на лица за 
одржување 
ред. 
Техничка 
подршка 
(соработка со 
новинарска 
секција) 

Освоени места 
за пласман на 
градски 
натпревари 

Анета 
Гоцева 

Според 
календарот 
за 
натпревари 
на 
општината 

Општински 
натпревари во 
кошарка- машки 
( аналитичка 
листа на моторни 
способности од 
темата атлетика 
и 
стандардизирани 

Наставници 
по ФЗО 
Ученици 

Обезбедувањ
е на термини 
за сала и 
Обезбедувањ
е на лица за 
одржување 
ред. 
Техничка 
подршка 

Освоени места 
за пласман на 
градски 
натпревари 

Татјана 
Илиевска 

Според 
календарот 
за 
натпревари 
на 
општината 
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тестови) (соработка со 
новинарска 
секција) 

Општински 
турнир во шах 

Наставници 
по ФЗО 
Ученици 

Техничка 
подршка 
(соработка со 
новинарска 
секција) 

Добар пласман Анета 
Гоцева 
Татјана 
Илиевска 

Мај 

Учество на крос 
во организација 
општина -Центар 
(Селекција на 
ученици на 
меѓуодделенски 
натпревари во 
истрајно трчање) 

Наставници 
по ФЗО 
Ученици 

Техничка 
подршка 
(соработка со 
новинарска 
секција 
 
 

Добар пласман Анета 
Гоцева 
Татјана 
Илиевска 
 
 

Октомври 
Ноември 

Пријателски 
натпревари во 
дадени спортови 

Наставници 
по ФЗО 
ученици 

Техничка 
подршка 
(соработка со 
новинарска 
секција) 

Добар пласман Анета 
Гоцева 
Татјана 
Илиевска 

Спрема 
календарот 
(договорно) 
 

Лига на 
натпревари во 
Федерација на 
училишен спорт 
во дадени 
спортови 
Општински 
Зонски 
Градско  
и државно 
За  6/7 одд 
За  8/9 одд 

Наставници 
по ФЗО 
Ученици 

Обезбедувањ
е на 
финансиски 
средства за 
патни 
трошоци  
(соработка со 
родители) 

Квалифицирањ
е за 
регионални 
државни 
натпревари 
 

Анета 
Гоцева 
Татјана 
Илиевска 

Според 
календарот 
на Сојузот 
на 
училишен 
спорт 
 

Учество на 
Државен крос 
 

Наставници 
по ФЗО 
Ученици 

Техничка 
подршка 
(соработка со 
новинарска 
секција 

Добар пласман Анета 
Гоцева 
Татјана 
Илиевска 
 

Март, 
Април 
 

 Учество на 
државен 
натпревар во 
пливање 
(пријавување на 
ученици кои се во 
тренажен процес) 

Наставници 
по ФЗО 
Ученици 

Обезбедувањ
е на 
финансиски 
средства за 
патни 
трошоци  
(соработка со 
родители) 

Добар пласман Анета 
Гоцева 
Татјана 
Илиевска 

Мај 
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8.13. Работа со ученици со посебни образовни потреби 

 
  Програмски содржини-цели на работа: 

 
 функционирање на училишен тим за инклузија,согласно ЗОО 
 анализа на актуелната состојба во училиштето, идентификација на децата со 

потешкотии и потреби за додатна поддршка 
 планирање и реализација на дополнителна настава 
 планирање, реализација и вреднување на диференцираната  настава 
 
 функционирање на инклузивни тимови за индивидуална работа со ученици / 

изготвување и примена на индивидуален образовен план (ИОП), следење на 
реализацијата на ИОП и евалуација 

 
 водење евиденција – педагошко досие на ученикот со посебни образовни 

потреби 
 
 давање  поддршка на учениците со посебни образовни потреби и на нивните 

родители 
 
 стручното усовршување на наставниците 
 
 соработка со Училиштето со ресурсен центар „Иднина“, со Општина, со 

институции и специјализирани здруженија 
 
 
Прилог бр.8 
 
 
 8.14. Туторска поддршка на учениците / 

  8.15. План на образовниот медијатор / 
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9.  Воннаставни активности 

     9.1. Училиштни спортски клубови 

Здружение училишен спортски клуб  ДИМИТАР МИЛАДИНОВ Скопје 
 Регистриран на 03.05.2016 година 

Дејност спорт - училишен спорт 
Одговорни лица:Татјана Илиевска и Анета Гоцева 

Тим за следење на реализација  
Сандра Здравевска,Славица Димитриевска, Грозданка Стојковска и родител од 

дете учесник 

Активност Носители на 
активности 

Начин на 
спроведување- 
ресурси 

Очекувани 
резултати 

Одговорно 
лице 

Потребен буџет 
 

Спортска игра-
Ракомет 
(сите 
заинтересиран
и ученици) 

 

Наставници 
по ФЗО 
Ученици од 
најмала 
возраст 
(8 до 12 год) 

Информирање 
на сите 
заинтересирани 
и пријавување 
(на почеток на 
учебна година) 
Обезбедување 
на термини во 
спортска сала 
(3 термина 
неделно) 
 

Поттикнувањ
е на интерес 

кај 
учениците за 
овој спорт и 
совладувањ
е на основни 
техники од 

ракометната 
игра 

Наставници 
по ФЗО 

 

Обезбедување на 
начин на 
финансирање 
  
-Чланарина од 
учесниците во 
спортските школи 
-Спонзори и 
донатори 
- 
Самофинансирањ
е од страна на 
родителите 

Спортска игра-
Одбојка 
(сите 
заинтересиран
и ученици) 
 
 

Наставници 
по ФЗО 
Ученици од 
најмала 
возраст 
(8 до 12 год) 

Информирање 
на сите 
заинтересирани 
и пријавување 
(на почеток на 
учебна година 
Обезбедување 
на термини во 
спортска сала 
(3 термина 
неделно) 
 

Поттикнувањ
е на интерес 
кај 
учениците  
овој спорт и 
совладувањ
е на основни 
техники од 
одбојкарскат
а игра игра 
за 

Наставници 
по ФЗО 

 
 

 

 

 

 

Обезбедување на 
начин на 
финансирање 
-Чланарина од 
учесниците во 
спортските школи 
 -Спонзори и 
донатори 
Самофинансирањ
е од страна на 
родителите 

Забавен 
училишен 
спорт 
(сите 
заинтересиран
и ученици) 

 
 

Наставници 
по ФЗО 
Ученици од 
најмала 
возраст 
(7 до 11 год) 

Информирање 
на сите 
заинтересирани 
и пријавување 
(на почеток на 
учебна година) 
Обезбедување 
на термини во 
спортска сала 
(3 термина 
неделно 

   
Совладувањ
е на знаења 
и вештини 
преку игра 
,забава,фер
плеј и 
соработка 
 

 

Наставници 
по ФЗО 

 

Обезбедување на 
начин на 
финансирање 
 -Чланарина од 
учесниците во 
спортските школи 
 -Спонзори и 
донатори 
Самофинансирањ
е од страна на 
родителите 
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9.2. Секции/Клубови  

 Воннаставната воспитно - образовна дејност претставува интегрално и 
мошне значајно подрачје во општата структура на воспитно-образовната 
дејност на училиштето. Воннаставните активности учениците организирано 
ги изведуваат по сопствен избор, а според афинитетите што ги 
поседуваат.Преку работата во секциите учениците се оспособуваат за 
самостојно решавање на поставени задачи и проблемски ситуации, за 
критичко мислење, за соработка и тимска работа, за развивање на 
сопствените креативни потенцијали и иницијативност, за презентирање на 
сопствените постигнувања 

 Оваа учебна година се продолжува со процесот на подобрување на  

квалитетот на планираните содржини за воннаставните активности, со 

зголемување на  активното учеството на учениците, како и со зголемено 

активно учество на родителите 

 Се планираат разнообразни воннаставни активности, врз основа на 

испитаниот интерес на учениците 

 Во презентацијата на програмите активно учество ќе земат учениците преку 

делувањето на ученичките тела /Заедници на паралелки,Ученички 

парламент/,со отворена можност за нови предлози кои би се вградиле во 

програмите за реализација во текот на учебната година. 

 

Секции во одделенска настава   

Име на воннаставната 
активност 

одговорен наставник одделение Временска 
динамика 

еднаш   
седмично 

Ликовна секција ВеселаПаунчева Велјановска 
Лидија Путиќ 

 

 
1одд. 

 
IX –VI 

Млади спортисти Симона Анастасовска 

Ирина Вељановска 

1одд. IX –VI 

Еко секција Анета Танчева  

Кристина Димчевска 

 

1одд. IX –VI 

Ликовна секција Лидија Бозаревска  
Катерина Лазаревска 

2 одд IX –VI 

Ликовна секција Наташа Самарска 
 

2одд IX –VI 

Музичка секција Илина Вељановска 2одд IX –VI 

Ликовна секција Снежана Христовa 
Елица Филиповска 

2одд IX –VI 
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Умни глави  Сандра Здравеска 
Славица Димитриевска 

3одд IX –XII 

Весели букви Даниела Гајдова 
Ирена Пиштолова 

3одд. IX –XII 

Млади рекреативци Сандра Здравеска 
Славица Димитриевска 
Јован Милевски 

 
3одд 

 
 I-VI 

Вешти рачиња  Даниела Гајдова 
Ирена Пиштолова 

3одд. I-VI 

Ликовна секција „Млади уметници“ Бранкица Петревска 
Цана Здравеска 

4одд. IX-VI 

Ликовна секција Весна Кусакатска  
Весна Ѓеоргиевска Ангелоска 

4одд. IX-VI 

Ликовна секција Валентина Тодоровска 
Билјана Иваноска 

4одд.  IX-VI  

Математичка  секција/ Спортско -
рекреативна секција 

Ивана Крстевска  5одд IX – VI 

Ликовна секција „Млади 
уметници“- 
Еко секција 

 

Снеже Тодорова  5одд. IX-VI 

Драмска секција Маја Трајковска  5одд. IX-VI I 
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  Секции во предметна  настава 

Воннаставни активности на 

Стручниот актив на општествено-јазичната група предмети 

 

назив на 
активности 

„Од нас за 
вас“млади 
креативци-
новинари 

Драмско -
рецитаторска 
секција/активност
и 

Анти-булинг „Кино Клуб” „Рап секција” 

 одговорниот 
наставник/одгово
рните наставници 
за реализација 

Митра 
Цилевска 
/Лидија П., 
Соња Д. Б. 
 

Соња Дракуловска 
Богдановска 

Александра 
Пекевска,Соња 
Димитрова, 
Грозданка 
Стојковска, Наташа 
Стамболиска 

Ивица Трајковски 
и Божо Бубало 

Ивица Трајковски 

одделенијата/ 
возраста на 
учениците за кои е 
наменета 
секцијата и 
вкупниот број на 
учесници во 
групата; 

VI, VII, VIII, IX 
одд. 
Од 15 до 20 
ученици 

 Од 20-30 ученици 
од 6 и 7мо 
одделение 

 5, 6 , 7 , 8 , 9 одд 6,7,8,9 одд 6,7,8 и 9 одд 

времетраењето и 

временската 

рамка за нејзината 

реализација;   

Во текот на 
целата година, 
еднаш 
седмично. 

Во текот на целата 
учебна година 
еднаш во неделата 
еден час(40 мин.), а 
по потреба (пред 
настап) и почесто 
во координација со 
одговорните 
наставници. 
 

-Во текот на целата 
учебна година; 
-Во текот на 
февруари 2022 и 
на Денот против 
насилствбото 28 
февруари 2022 
 

Во текот на 
целата година, 
еднаш седмично. 

Во текот на 
целата година, 
секоја втора 
недела во 
месецот. 
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назив на активности Литературно читање, по повод 
Маратон на читање фрацуски 
романи 

Француска шансона – познати 
француски шансони 

одговорниот 
наставник/одговорните 
наставници за реализација; 

Зорица Давитковска 
 

Зорица Давитковска 
 

одделенијата/ возраста на 
учениците за кои е наменета 
секцијата и вкупниот број на 
учесници во групата; 

VIII, IX одд. 
Од 5 до  10 ученици 

 Од 10-20 ученици од VII, VIII, IX одд. 
 

времетраењето и временската 

рамка за нејзината 

реализација;   

Во текот на целата година, еднаш 
седмично. 

Во текот на целата учебна година еднаш во 
неделата еден час(40 мин.), а по потреба 
(пред настап) и почесто во координација со 
одговорните наставници. 

 

 

Новинарска секција 
  

Назив на секцијата Новинарска секција 

Одговорен наставник Митра Цилевска 

Одделение/возраст и број на 

ученици учесници 

VIII, IX одд./ 20 ученици 

Временска рамка /број на 

часови 

Во текот на целата учебна година; 36 часа 
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Воннаставни активности на стручниот актив на природна група на предмети 

назив на 
секцијата  

eTwinning во 
наставата и во 
воннаставните 
активности  

Микро:бит клуб  Ботаничка 
градина  

GLOBE  

одговорниот 
наставник/одго
ворните 
наставници за 
реализација на 
секцијата;  

Аида Петровска  Слаѓана Елезовиќ  Марија Насковска  Аида Петровска  
Марија Насковска  
Марија Апостолова  
  
  

одделенијата/ 
возраста на 
учениците за 
кои е наменета 
секцијата и 
вкупниот број 
на учесници во 
групата;  

VIII и IX одделение (13 
– 15 години).  
  

V до IX одделение (10 – 
15 години).  
  

V до IX одделение 
(10 – 15 години).  
  

VIII и IX одделение 
(13 – 15 години).  
  

Временска 
рамка за 
реализација и 
број на часови 
посветени на 
секцијата  

од септември 2021 до 
јуни 2022 година (30 – 
40 часа)  

од септември 2021 до 
јуни 2022 година (еднаш 
неделно, апроксимативно 
32 часа)  

од септември 
2021 до јуни 
2022 година (30 – 
40 часа)  

од септември 2021 
до јуни 2022 
година (предвидено 
е за секојдневно 
собирање на 
резултати)  
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Воннаставни активности на стручниот актив на уметничка група предмети и спорт 

назив на активноста Хор за учениците од II-V 

одделение 

Биофилија (секција) 

одговорниот 

наставник/одговорните 

наставници за реализација 

на секцијата; 

Панче Миланов Панче Миланов 

Марија Насковска 

Наставници од предметна настава во организација 

и координација со одговорните наставници 

одделенијата/возраста на 

учениците за кои е 

наменета секцијата и 

вкупниот број на учесници 

во групата; 

II – V одделение (сите 

заинтересирани кои ќе поминат на 

аудиција) 

 

VI – IX одделение 
 

времетраењето  и 

временската рамка за 

реализација   

 

Во текот на целата учебна година 

два пати во неделата, а по 

потреба (пред настап) и почесто 

во координација со одделенските 

наставници. 

 

Еднаш во текот на неделата (блок часови). 

Предвидени се 4 часа за обработка на секоја 

композиција од албумот Биофилија. На секој од 

овие часови се обработува конкретна композиција. 

На часовите се присутни одговорните наставници и 

уште еден наставник од предметна настава. 

Координатори на часовите се наставникот по 

музичко и еден наставник од предметна настава. 

Координатори на секцијата се горенаведените 

наставници 
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Назив на секцијата : Ликовна секција 

Одговорен наставник: Маја Ристовска 

Одделение; бр. на ученици учесници  6-9 одделение 

Временска рамка,бр.на часови: Во текот на целата учебна година – еднаш неделно 

 

Воннаставни активности од актив ФЗО (физичко и здравствено образование) 

 

Назив на секцијата : Спортско-рекреативна активност:  Планинарење 

Одговорен наставник: Анета Гоцева и Татјана Илиевска 

Одделение; бр. на ученици учесници  6-9 одд., 20-25 ученици во група 

Временска рамка,бр.на часови: 

 

 Истражувачка фаза 6 часа ( по 2 часа неделно), септември 

 Подготвителна фаза  4 часа (по 2 часа неделно), септември 

 Реализација на планинарска тура 8 часа, септември,октомври 

 

Назив на секцијата : Спортско-рекреативна активност: Велосипедизам 

Одговорен наставник: Анета Гоцева и Татјана Илиевска 

Одделение; бр. на ученици 

учесници  

8-9 одд., 20-25 ученици во група 

Временска рамка,бр.на 

часови: 

 Истражувачка фаза 6 часа ( по 2 часа неделно), октомври 

 Подготвителна фаза  4 часа (по 2 часа неделно), октомври,април 

 Реализација на планинарска тура 8 часа, април,мај 

Прилог бр.13
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9.3. Акции 

           Овој вид воннаставна работа опфаќа:  
 
 акции за уредување на училничкиот простор и училшната зграда, со цел да 

се подобри естетскиот изглед и амбиент за работа, да се создадат навики 
за одржување на хигиената, чување на имотот и развој на одговорноста;  

 
 одржување на спортските терени и зеленилото во дворот  

 
 организирање на собирни акции на храна, стара хартија и облека  

 
 организирање на приредби, манифестации и настани со хуманитарен 

карактер 
 
 акција за дарување на книги во други институции 

 
 помош на социјално загрозени и инвалидизирани лица 

 
 соработка со домовите за деца без родители и за стари лица 

  
 соработка со Црвениот крст на општина Центар и град Скопје  

 
 

План на активности 
 

Задача Активност Носител Очекувани 
резултати 

Одговорно 
  Лице 

Временска 
рамка 

Размена и 
поделба на 
учебници 
 

Собирање, 
проверување и 
отстранување 
на оштетени 
учебници 

Предметни и 
одделенски 
наставници 

Снабдување на 
учениците со 
учебници 

Библиотекар, 
одделенски 
раководители 

септември  

Одбележување 
на “Денот на 
мирот 

Засадување на 
дрва 

Предметни и 
одделенски 
наставници и 
претставник 
од советот на 
родители 

Озеленување 
на училишниот 
двор 

Марија 
Насковска 
Елица 
Филиповска 

септември 

Одбележување 
на Детска 
недела 

Собирање на 
парични 
средства 

Одделенски 
наставници 

Развивање на 
хуманитарни 
вредности кај 
учениците 

Елица 
Филиповска 

октомври 

Хуманитарна 
акција по повод 
“Денот на гладта 

Собирање на 
парични 
средства во вид 
на вредносни 

Одговорните 
наставници 
 во соработка 
на Црвен 

Помагање на 
социјално 
загрозени 
семејства од 

Марија 
Насковска 
Елица 
Филиповска 

октомври 
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бодови и 
собирање на 
храна 

крст на 
општина 
Центар и 
претставник 
од советот на 
родители 
 

нашето 
училиште 

Собирна акција Собирање на 
пластична 
амбалажа 

Предметни и 
одделенски 
наставници 

Развивање на 
еколошката 
свест и 
одржување на 
хигиената во 
училишните 
простории 

Предметни и 
одделенски 
наставници 

септември- 
мај 

Собирна акција Собирање на 
хартија 

Предметни и 
одделенски 
наставници 

Развивање на 
еколошката 
свест и 
одржување на 
хигиената во 
училишните 
простори 

Предметни и 
одделенски 
наставници 

септември 
- 
мај 

Собирна акција 
по повод 
одбележувањето 
на “Денот на 
училиштето 

Собирање 
облека 

Предметни и 
одделенски 
наставници и 
претставник 
од советот на 
родители 
 
 

Подигање на 
хуманитарната 
свест кај 
учениците и 
возрасните 

Марија 
Насковска 
Елица 
Филиповска 

ноември 

Работна акција 
за 
одбележување 
на “Денот на 
дрвото“ 

Засадување на 
садници во 
локација 
одредена од 
општината и во 
училишниот 
двор, уредување 
на училници, 
ходници 

Предметни и 
одделенски 
наставници и 
претставник 
од советот на 
родители 

Оплеменување 
на училишниот 
двор 

 ноември 

Хуманитарна 
акција по повод 
недела на стари 
лица 

Посета на стари 
лица во близина 
на училиштето и 
во домот за 
стари лица 

Марија 
Насковска и 
претставник 
од советот на 
родители 
во соработка 
на Црвен 
крст на 

Развивање 
љубов и почит 
кон постарите 
лица 

Марија 
Насковска 
Елица 
Филиповска 

ноември 
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општина 
Центар 

Одбележување 
на недела на 
борба против 
болести на 
зависност 

Предавање и 
работилница за 
борба против 
болести на 
зависност 

Марија 
Насковска 
во соработка 
на Црвен 
крст и 
учениците од 
осмо 
одделени 

Дијагностички 
тест и тест за 
евалуација 

Марија 
Насковска 
 

ноември 

Одбележување 
на недела на 
борба против 
СИДА 

Предавање и 
работилница за 
борба против 
СИДА 

Одговорен 
наставник 
Марија 
Насковска 
во соработка 
на Црвен 
крст и 
учениците од 
осмо 
одделение 
 

Дијагностички 
тест и тест за 
евалуација 

Марија 
Насковска 
 

декември 

Организирање 
на Новогодишен 
базар 

Изработка и 
продажба на 
накит, 
украси,ново- 
годишни 
честитки и друго 

Одговорните 
на активи од 
прво до осмо 
одделение и 
претставник 
од советот на 
родители 

Собирање на 
парични 
средства 
наменети за 
потребите на 
училиштето 

Одговорните 
на активи 

декември 

Едукација на 
ученици за 
давање на прва 
помош 

Работилница со 
практични вежби 

Ученици од 7, 
8 и 9 одд.во 
соработка 
Црвен крст 
на општина 
Центар 

Оспособени 
ученици за 
пружање на 
прва помош 
при 
секојдневни 
повреди 

Марија 
Насковска 
 

февруари 

Одбележување 
на “Денот на 
екологијата 

Пролетен 
хепенинг 
садење цвеќе, 
трева и нивно 
одржување во 
текот на 
годината 

Предметни и 
одделенски 
наставници и 
претставник 
од советот на 
родители 

Собирање на 
парични 
средства 
хортикултурно 
уредување на 
училиштниот 
простор 

Марија 
Насковска 
Елица 
Филиповска 

март 

Одбележување 
на “Денот на 
хигиенизација 

Предавање и 
работилница 

Марија 
Насковска 
Елица 
Филиповска 

Стекнување 
навики за 
одржување на 
лична хигиена 

Марија 
Насковска 
Елица 
Филиповска 

април 
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во соработка 
на Црвен 
крст и со 
учениците од 
трето и 
четврто 
одделение 

и хигиена во 
домовите 

Хуманитарна 
акција по повод  
недела на 
солидарноста 

Собирање на 
парични 
средства 

 
во соработка 
на Црвен 
крст и 
учениците од 
седмо и осмо 
одделение 

Мотивирање 
на учениците  
за подигање на 
солидарната 
свест 

Марија 
Насковска 
 

мај 

 
 
10. Ученичко организирање и учество  

 Учениците преку функционирањето на  ученичките тела  имаат можност 

демократски да учествуваат во разгледувањето и решавањето на сите 

прашања од ученичкиот живот. Учат да развиваат самодоверба и позитивна 

слика за себе, да го изразуваат своето мислење и да го почитуваат туѓото, да 

превземаат акции и да внесуваат промени, да донесуваат одлуки.  Преку 

работата на УП се унапредува процесот на ученичка иницијативност и 

активизам 

 На почетокот на  учебната година  членовите на ученичкиот парламент се 

делегираат од страна на  ученичките заедници на паралелките и се формира 

УП . 

 Содржини/цели: 

 формирање на УП;  

 изготвување на Програма за работа;  

 определување на приоритети на делување; 

  изготвување на планови за иницијатива и акција и нивна реализација;  

 вреднување и промовирање на постигнатите резултати      

Прилог бр. 10 
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11.  Вонучилишни активности  

      11.1. Екскурзии, излети и настава во природа                 

Тим за изработка на програмата : Божо Бубало ,Наташа Велковска ,одговорни 

наставници на актив на 3 ,5  6 и 9 одд . 

Планирани содржини: 

 Еднодневен есенски излет за учениците од I-IX одделение: 

Пелинце-Куманово и Средно Водно  

 Еднодневен пролетен излет за учениците од I-IX одделение: Лешок- Тетово 

 Научно-рекреативна екскурзија во Дојран за  учениците од III  одделение,со 

едно ноќевање 

 Настава во природа за учениците од V -те одделение  во Струга,со четири 

ноќевања 

  Научно-рекреативна  екскурзија низ Источна Македонија за учениците од VI 

одделение,со едно ноќевање  

  Наставно- научна екскурзија низ Источно- Централна Македонија  со 

учениците од IX одд.,со две ноќевања  

 Зимување на учениците од  VI до IX 

 Ски школа 

 Книжевниот камп за деца и млади  ученици  од VI  до  IX  одд   

Прилог бр.16 

 

       11.2. Податоци за учениците од основното училиште вклучени во 

вонучилишни активности  

-Струмицаактивности кои ги нудат   училиштата за странски јазици ,кошаркарските 

клубови. Исто така учениците се вклучуваат и во разновидни  активности надвор 

од училиштето како што се основно музичко училиште, балетско училиште, 

училиште за танц , спортска академија и сл. 

Во текот на учебната година се евидентира бројот на ученици по параелки што 

посетуваат вакви активности .  
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12. Натпревари за учениците 

 
 Ученичките натпревари  се форма на активности преку кои се презентираат 

постигањата на учениците и наставниците во наставата и во другите 
подрачја од воспитно-образовната дејност. Преку нив се развива и се 
продлабочува интересот на учениците, се воспоставува активен однос кон 
наставата, се продлабочуваат и се прошируваат ученичките знаења. 
Ученичките натпревари влијаат врз зголемување на интересот на учениците 
кон слободните активности, придонесуваат да се развива натпреварувачки 
дух, да се зближуваат учениците од разни средини. 
 

 Се организираат натпревари на ниво на училиште;  
 

  Се учествува на  општински, регионални, државни и меѓународно 
организирани натпревари 

 
 Учениците на организиран начин ќе учествуваат и ќе се  натпреваруваат во: 

спортски игри, на конкурси за ликовни и литературни творби,  на ликовни 
изложби и колонии, литературни и музички фестивали, хорски и 
оркестарски натпревари и др. 

 
 Планираните активности ќе ги организираат стручните активи.. 

 

Прилог бр.17 
 
 
13. Унапредување на мултикултурализмот/интеркуртуларизмот и 

меѓуетничката  интеграција 

 тимот за меѓуетничка интеграција го сочинуваат:  наставници од предметна 

настава Наташа Велковска, Весна Кочовска Ивановска, наставници од 

одделенска настава Даниела Гајдова, Катерина Лазаревска, директор- 

Марија Варсамис Симоновска 

 содржини/цели:  

 Планирање и реализација на  заеднички активности со партнер училиштата; 

Планирање и реализација  на самостојни активности;  

 Интегрирање содржини во рамките на редовната настава;  

 Изготвување на апликација  со партнер училште за добивање грант по 

распишан конкурс од МОН; 

 Следење на реализацијата на активностите;  
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 Промоција на реализираните активности 

 во склоп на Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието имаме 

склучено партнерство со ООУ„Петар Здравковски Пенко“ и со 

ООУ„Мустафа Кемал Ататурк“ во Студеничани. 

 оваа учебна година ќе продолжи воспоставената соработка со Основното 

училиште „Султан Тепе“ од Истанбул 

Прилог бр.18 

 
 
14. Проекти што се реализираат во основното училиште  

 

1. Поддршка на наставата по француски јазик во основното образование, во 

соработка со Францускиот културен центар и Филолошки факултет 

(одд. настава) 

 Наставници вклучени во проектот: Славица Димитриевска,Весела 

Паунчева Велјановска, Наташа Самарска Миланова, Валентина 

Тодоровска, Снеже Тодорова. 

Содржини/цели: 

 Реализација на интегрирани активности на француски јазик во склоп 

на наставата и воннаставните активности 

 Презентација на постигнувањата  

 Планирање и реализација на активности во склоп на програмата за 

јавна и културна дејност 

 Соработка со Филолошки факултет во поддршка на наставата од 

страна на студенти/волонтери  

 Поддршка во реализација на активности од страна на предметниот 

наставник по француски јазик 

 Збогатување на фондот на нагледни средства во кабинетот по 

француски јазик во соработка со Француската амбасада   

 

2. Изучување на рускиот јазик од најрана возраст, во соработка со Руската 

амбасада (одд. настава) 

 Реализатор и координатор на проектот Елена Демичик/надворешен 

соработник 
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 Содржини/цели: реализација на часови/ во попладневниот период од 

работниот ден 

 Планирање и реализација на активности во склоп на програмата за 

јавна и културна дејност 

 Презентација на постигнувањата  

 

3. Проект ГЛОБЕ 

 Цели:  да се  зголеми еколошката свест    

            Очекувани исходи: 

- Стекнување со вештини за теренско истражување, собирање и 

анализирање на резултати и нивно запишување. 

-  Промоција и задржување на статус GLOBE училиште. 

 

           Задачи:  

- секојдневно мерење метеоролошки услови  

- регистрирање на типот на облаците 

- внесување на податоци во GLOBE база 

- анализирање на податоците и споредување со испитувања од други 

училишта 

         Одговорен наставник,носител на активноста: Аида Петровска 

Прилог бр. 19 
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15. Поддршка на учениците  

    15.1. Постигнување на учениците   

      Програмски содржини-цели на работа: 

 идентификација на образовните потреби на учениците преку примена на 
дијагностички тестови, непосредно следење на постигнувањата , разговори 
за нивните потреби и интереси и нивната определба за  учество во 
воннаставните активности 
 

 мотивирање на учениците да бидат активни учесници во наставниот процес 
преку примена на набљуденија, истражувачки постапки и експерименти, 
проектни активности, вреднување и презентирање на ученичките трудови; 
поттик учениците самостојно да мислат, да поставуваат прашања и да 
изведуваат заклучоци 

 
 ангажирање на  учениците согласно нивните  потреби и  интереси, 

формирање хетерогени групи во кои учат едни од други и едни со други, 
примена на разновидни форми и методи на работа, како и разновидни 
активности со цел оптимално анимирање на учениците 

 
 професионална поддршка  на наставниците: поттикнување на 

индивидуализиран професионален развој;  градење меѓусебна тимска 
соработка (стручни активи) и соработка со стручните соработници; 
вложување во материјална-техничка поддршка (набавување на нагледни 
срества и помагала, стручна литература) 

 
 развивање и примена на диференциран пристап во работата со учениците, 

со навремени и конкретни насоки за работа 
 
 градење атмосфера на соработка и помош меѓу учениците во паралелката 
 реализација на дополнителна и додатна настава 

 
 испитување на мислењето,ставовоте,искуствата на учениците/ анкетирање 

и нивно активно вклучување во процесот на наставно планирање и 
реализација 

 
 советодавна работа на стручните соработници со учениците /индивидуална 

или групна 
 

 унапредување на соработката со родителите за начинот на следење и 
помош на детето 

 унапредување на соработката  на релација наставник - стручни 
соработници - ученик – родител       

 

Прилог бр.20 
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Приказ на  постигнатиот  успехот на учениците од 1-9 одделение во последните две учебни години 
 

Табеларен преглед на успехот во I-IX одделение 
во уч. 2019/20 

Табеларен преглед на успехот во I-IX одделение 
во уч.2020/21 

   Одли
чни 

Мн. 
Добри 

Добри Довол
ни 

Нед
ово
лни 

Нео
цен
ети 

Вкупн
о 

Среде
н 

успех 

Одли
чни 

Мн. 
Доб
ри 

Доб
ри 

Дово
лни 

Недо
волн

и 

Неоц
енет

и 

Вкуп
но 

Сред
ен 

успех 

Н
А
С
Т
А
В
Н 
И
  
 
 
П
Р
Е
Д
М
Е
Т
И 

З
А
Д
О
Л
Ж
И
Т
Е
Л
Н
И 
 
П
Р
Е
Д
М
Е
Т
И 

Македонски 
јазик 

448 10 2 0 0 0 460 4,97 
430 9 2 0 0 0 441 4.97 

Англиски 
јазик 

440 12 8 0 0 0 460 4,94 
427 7 7 0 0 0 441 4.95 

Француски 
јазик 

192 19 5 0 0 0 216 4,87 
143 2 0 0 0 0 145 4.99 

Германски 
јазик 

48 0 0 0 0 0 48 5,00 
105 4 1 0 0 0 110 4.95 

Руски јазик 37 0 0 0 0 0 37 5,00 37 0 0 0 0 0 37 5.00 

Математика 415 24 19 2 0 0 460 4,85 404 14 20 3 0 0 441 4.86 

Општество 156 0 0 0 0 0 156 5,00 148 0 0 0 0 0 148 5.00 

Природни 
науки 

230 2 0 0 0 0 232 4,99 
214 4 0 0 0 0 218 4.98 

Работа со 
комјутери 

156 0 0 0 0 0 156 5,00 
148 0 0 0 0 0 148 5.00 

Историја 294 10 0 0 0 0 304 4,97 287 5 1 0 0 0 293 4.98 

Географија 297 7 0 0 0 0 304 4,98 289 3 1 0 0 0 293 4.98 

Етика 74 0 0 0 0 0 74 5,00 72 5 0 0 0 0 77 4.94 

Граѓанско 
образование 

145 8 1 0 0 0 154 4,94 
136 8 2 0 0 0 146 4.92 

Биологија 195 24 9 0 0 0 228 4,82 202 20 1 0 0 0 223 4.90 

Физика 120 25 9 0 0 0 154 4,72 120 11 11 3 0 1 145 4.71 

Хемија 135 15 4 0 0 0 154 4,85 133 10 3 0 0 0 146 4.89 

Иновации 84 0 0 0 0 0 84 5,00 69 1 0 0 0 0 70 4.99 

Ликовно 
образование 

460 0 0 0 0 0 460 5,00 
436 3 2 0 0 0 441 4.98 
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Музичко 
образование 

456 4 0 0 0 0 460 4,99 
433 8 0 0 0 0 441 4.98 

Физичко и 
здр. образов 

460 0 0 0 0 0 460 5,00 
438 3 0 0 0 0 441 4.99 

Техничко 
образование 

232 0 0 0 0 0 232 5,00 
215 3 0 0 0 0 218 4.99 

Информатика 150 0 0 0 0 0 150 5,00 143 4 0 0 0 0 147 4.97 

И
З
Б
О
Р
Н
И 
 
П
Р
Е
Д
М
Е
Т
И 

Творештво 156 0 0 0 0 0 156 5,00 148 0 0 0 0 0 148 5,00 

Клас. култура 61 0 0 0 0 0 61 5,00 45 0 0 0 0 0 45 5,00 

Етика на 
религии 

15 0 0 0 0 0 15 5,00 
25 0 0 0 0 0 

25 5,00 

Вештини за 
живеење 

46 0 0 0 0 0 46 5,00 
77 0 0 0 0 0 

77 5,00 

Проекти од 
лик уметност 

69 0 0 0 0 0 69 5,00 
59 0 0 0 0 0 

59 5,00 

Изборен 
спорт 

11 0 0 0 0 0 11 5,00 
35 0 0 0 0 0 

35 5,00 

Воспитание 
на околина 

102 0 0 0 0 0 102 5,00         

 Нашата 
татковина 

0 0 0 0 0 0 0 0 
52 0 0 0 0 0 

52 5,00 

Проекти од 
информат. 

0 0 0 0 0 0 0 0         

  ЗБИР 5684 160 57 2 0 0 5903 4,95 5470 124 51 6 0 1 5651 4,96 
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15.2. Професионална ориентација на учениците  

Програмски содржини-цели на работа: 

 систематско запознавање на учениците со различните видови на занимања 

и струки согласно целите и содржините од наставните програми 

 испитување на мислењето,желбите,интересите,степенот на информираност 

на учениците  

 информирање за одредени професии / соработка со родители и 

надворешни лица/работилници на тема : Која е мојата професија? 

 соработка со Завод за вработување / информирање за дефицитарни и 

суфицитарни занимања 

 испитување на способностите и интересите на учениците / примена на 

психометриски техники 

 соработка со средните училишта и презентации на нивни програми 

 информирање на учениците за објавени конкурси за запишување 

Програмата за професионална ориентација на учениците ја реализираат 

стручните соработници во соработка со одделенските раководители во 9 

одделение. 

Прилог бр.21 

 

     15.3. Промоција на добросостојба на учениците, заштита од насилство, од 

злоупореба и запуштање, спречување дискриминација 

Содржините, целите и активностите од оваа област се инкорпорирани во 
приложените Програми за: Грижа за здравјето, Превенција од насилно 
однесување, работата на Ученичкиот парламент. Дел од содржините и 
активностите ќе се реализираат на часовите на одделенските заедници. 
 
 Приоритети на делување: 
 
 во училиштето континуирано да се работи на подобрување на условите за 

квалитетна организација и реализација на воспитно-образовната работа (ниво 
на опременост на училниците со училишен мебел;  фондот на нагледни 
средства;  уреденост / безбедност на  училишниот  простор ) 
 

 во училиштето  да се гради атмосфера на заемно почитување и  соработка на 
сите субјекти во воспитно-образовниот процес;  
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 да се применуваат законските одредби, интерните Правилници за 
однесувањето во училиштето, како основа за  успешно одвивање на воспитно-
образовната работа, подобрување на работната дисциплина и безбедност  

 
 посебно  да се нагласува  потребата од соработка, постапност и 

конструктивност во пристапот на решавање на различните прашања и 
проблеми од училишниот живот и  истото доследно да се применува 

 
 низ работата на стручните органи  да се прават анализи, вреднувања и да  се 

даваат насоки за подобрување на општата училишната клима и работна 
атмосфера  

 
 да се води грижа да се излезе во пресрет на потребите на учениците со 

интегриран пристап, не само на образовен план туку и на социо-емоционален 
план; да се јакне тимската работа  на сите чинители  во овој процес/ 
одделенските раководители, наставниците, соработката со стручните 
соработници, непосредната комуникација со учениците и  соработката со 
родителите; активно да се соработува  (ако се укаже потреба за повисок 
степен на помош) со соодветни надлежни стручни установи / Центар за 
ментално здравје, Центар за социјални работи, Центар за рехабилитација на 
говор и слух, Градски завод за здравствена заштита, МВР и др. 

 
 учениците  да се анимираат за активно вклучување во училишниот живот, 

преку активностите на одделенските заедници и преку работата на Ученичкиот 
парламент; да се унапредува демократската клима во училиштето 

 
 да се продолжи   соработката со родителите и   со надворешни стручни лица и 

институции и да се реализираат бројни активности за унапредување на 
здравјето и социјалните вештини на учениците 

 
Прилог бр.22 
 

16.  Оценување  

       16.1. Видови оценување и календар на оценувањето 

Согласно Законот за основно образование  учениците во основното училиште се 

оценуваат со описни оценки ; описни и бројчани оценки; бројчани оценки . 

 Учениците од I-III одделение се оценуваат со описни оценки. 

 Учениците од  IV-VI одделение се оценуваат со описни и бројачани 

оценки.Во првото, второто и третото тримесечие се оценуваат  со описни 

оценки, а  на крајот од учебната година  се оценуваат со бројчани  оценки. 

  Учениците од  VII-IX одделение се оценуваат само со бројчани  оценки .  
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На почетокот на секоја учебна година наставниците изготвуваат План за писмено 

проверување на постигањата на учениците и истиот е евидентиран во дневникот 

на паралелката. Проверувањата на постигањата на учениците (формативно и 

сумативно оценување) со однапред утврдена динамика, наставниците ги 

дефинираат во нивните годишни тематски и процесни планирања. Се користат 

форми, методи на следење, инструменти за следење на постигањата на 

учениците (чек листи, аналитички листи, увид во портфолио). 

Интерното оценување на постигнувањата на учениците  се одвива континуирано 

во текот на целата учебна година со анализа на состојбите по класификациони 

периоди.  

Програмски содржини-цели на работа: 
 
 преку работата на стручните активи да  се разработуваат стручни теми, да се 

раменуваат искуства од праксата, да се анализира и вреднува процесот 
 

 оценувањето да се темели на националните стандарди и критерими; 
оценувањето да биде дел од наставното планирање; оценувањето да биде 
образложено и транспарентно 

 
 да се градат усогласени критериуми на ниво на активи  
 
 да се применуваат разновидни форми, методи и инструменти за оценување 
 
 да се почитува препораката од интегралната инспекција  за оптеретеноста на 

учениците  и да не се задаваат повеќе од две писмени проверки на 
постигнувањата  на неделно ниво  

 
 да се гради систем за квалитетно информирање на родителите   
 
 да се унапредува процесот на формативното оценување (изготвување на 

инструменти за евидентирање на резултатите-чек листи; подобрување на 
процесот на повратно информирање; подобрување на квалитетот на изработка 
на инструменти за проверување на постигнувањата)  

 
 наставниците да применуваат диференциран пристап, со навремени и 

конкретни насоки за работа  
 
  да се остварува соработка со родителите за начинот на следење и помош на 

детето 
 
 да  се гради атмосфера на соработка и помош меѓу учениците во паралелката 
  да се остварува соработка на релација наставник-стручни соработници - 

ученик –родител 
 да се води педагошка евиденција и документација за напредокот на учениците, 

нивниот развој, поведение, редовност ( дневници, наставничко портфолио, 
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ученичко портфолио, евидентни листови), со редовни извештаи и анализи од 
работата на Стручните органи на училиштето 
 

 Известувањето за напредокот на учениците  да се остварува преку: 
• непосредна усна и писмена повратна информација 
• описно оценување; описно и бројчано оценување; бројчано оценување/ 
согласно Законот за основно образование 
• за информирање на родителите да се организираат непосредни индивидуални 
средби со наставниците (приемен час во текот на неделата, приемен ден ); општи 
родителски средби и информирање на Советот на родители 
 

      16.2. Тим за следење, анализа и поддршка  

Стручните органи  во делокругот на својата работа планираат и реализираат 

активности за следење, анализа и поддршка на состојбите со оценувањето .  

Прилог бр. 23 

       16.3.  Стручни посети за следење и вреднување на квалитетот на работата на 

воспитно-образовниот кадар 

 

За следење на воспитно-образовната работа во текот на оваа учебна година 

директорот, педагогот и психологот четири пати во годината (два пати во 

полугодие) ќе вршат непосреден увид кај секој наставник во квалитетот на 

планирањето и реализирањето на наставата. Увидите првенствено ќе имаат 

карактер на формативно вреднување, со цел  поддршка   на наставникот во 

подигање на квалитетот на работата. Увидот ќе  се фокусира на идентификација 

на вештини  што наставникот ги владее , вештини што треба да ги подобри и 

утврдување на  потребите за  професионален развој. 

Увидите ќе се вршат според однапред подготвен план  за следење или според 

укажана потреба, со соодветни инструменти за следење и  според следнава 

постапка: 

 Консултации пред посетата на час 

 Следење на часот /  Планирање и подготовка за час, организација, тек и 

изведба на часот, комуникација со учениците, оценување на учениците, 

создавање безбедна и стимулативна средина за учење 

 Консултации по набљудувањето на наставниот час        

 

Прилог бр. 24 

        

16.4. Самоевалуација на училиштето 

Согласно законот за Основно образование училиштето на секои две години 

спроведува самоевалуација на целокупната работа.Самоевалуацијата се 

спроведува според Правилникот за самоевалуација во основните училишта и 
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индикаторите за мерење на квалитет на работата на училиштата изготвени  од 

Државниот просветен инспекторат. 

Во јуни 2021 година е завршен процесот на самоевалвација , изготвен е и усвоен 

од Наставничкиот совет  документот Самоевалуација 2021 година. 

Самоевалуацијата ја спроведе училишна комисија составена од пет члена од 

редот на наставниците, стручните соработници, воспитувачите и родителите 

односно старателите која по предлог на директорот ја формираше  Училишниот 

одбор.  

Прилог бр.25                            

17. Безбедност во училиштето 

Во учебната  2021/22 година  ќе се превземат мерки за повисоко ниво на 
первенција на учениците и наставниците, со изготвување на елаборат за заштита 
и спасување од сите видови на опасности (пожар,земјотрес,поплави),  за 
безбеден  престој и  работа, како за учениците така и за наставниците вклучувајќи 
ги и вработените  . 
Содржини/цели: 

 Ќе се воведат обуки на вработените за правилно постапување во случај на 
елементарна непогода од било кој тип на несреќа.  

 Во Училиштето ќе се изготви План за евакуација, во кој се пропишани 
правилата за постапување во случај на елементарни незгоди, во кој јасно ќе 
бидат дефинирани учесниците (имплементаторите на планот за евакуација 
кои ќе бидат кадар на школото). 

 План за едукација во вид на видео материјал и во вид на брошура за 
заштита на учениците во случај на елементарни незгоди (во договор со 
наставникот еден наставен час презентација на можностите за несреќа која 
може да се случи во училиштето и начин на применување на планот) 

 Правилник за заштита од пожари, како една од мерките за заштита од 
елементарни незгоди, во кој  се пропишани мерки  за безбедност на 
учениците во текот на наставата во училишната зграда и училишниот двор 

 Кодекс на однесување за учениците, наставниците, родителите и 
надворешни лица и Куќен ред 

 Рапоред на дежурства на наставниците истакнат на видно место 

 Активностите за заштита и безбедност на учениците се координирани со 
институциите во локалната заедница: СВР-Скопје Полициска станица 
Беко,Противпожарна бригада на Град Скопје,Црвен Крст и  Општина 
Центар  

 Обука и едукација на наставен кадар за заштита при работа  во 
организиција и соработка со МЗЗПР ( Македонско Здружение за заштита 
при работа), работилници, семинари и презентација од страна на МЗЗПР 
преку видео, електронски и печатени материјали 

 
Прилог бр.26 
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18. Грижа за здравјето 

 Целта на активностите од ова подрачје е да се оспособуваат учениците за 
заштита и унапредување на здравјето, преку развивање на свесноста за 
значењето на психофизичкото здравје на човекот и зголемување на 
личната и колективна одговорност. 
 

 Во соработка со надворешни стручни лица и институции се реализираат 
бројни активности за унапредување на здравјето и социјалните вештини на 
учениците. 
 

 Соодветни институции со кои соработуваме се: Здравствен дом Бит пазар, 
Поликлиника Идадија, Центар за ментално здравје, Центар за социјални 
работи, Центар за рехабилитација на говор и слух, Градски завод за 
здравствена заштита, Црвен крст, Општина, МВР. 

 
 
   Програмски содржини/цели: 
 
 осигурување на учениците 

 
 редовни систематски прегледи и вакцинации; стоматолошки прегледи 

 
 одржување на хигиената во училиштето 

 
 организирана исхрана на учениците 

 
 организирање на спортски активности и екскурзии 

 
 предавања од областа на здравственото воспитување 

 
 организирање на еколошки активности за чиста и здрава околина 

 
 функционирање на ученички еко патроли 

 
 конструктивно решавање на конфликтите, развивање на соработката 

 
 развивање на училишна атмосфера на сигурност и поддршка 

 
Конкретните содржини ќе се реализираат низ редовната настава, часот на 
одделенскиот раководител и воннаставните активности. 
 
Примената на пропишаните од МОН протоколи, препораки и мерки за зашита е 
дел од планираните активности. 
 

Прилог бр. 33 
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   18.1. Хигиена во училиштето 

           Планирани активности: 
 
 да се применуваат и почитуваат процедурите и стандардите пропишани во 

упатствата од МОН 
 
 да се води грижа и контрола санитарната опрема во тоалетите да е 

исправна и да функционира 
 

 сите тоалети и санитарии редовно да се чистат и дезинфицираат 
 во тоалетите редовно да има течен сапун 

 
 ходниците,скалите, училниците редовно да се метат, да се брише подот,да 

се отстранува отпадот и да се проветрува 
 
 мебелот во училниците и канцелариските простории да се брише со 

дезинфекционо средство 
 
 училишниот двор да се одржува тековно чист 
 да функционираат ученички еко патроли 

 
 со цел за чиста и здрава работна средина да се  спроведуваат интерни 

работни акции за средување на работниот простор и училишниот двор 
 
 да се оспособуваат учениците правилно да ги користат санитарните 

простории, да ја одржуваат личната и колективната хигиена 
 
 да се зголеми бројот на корпи за отпадоци 

 
 да  се следат препораките од Републичкиот здравствен санитарен 

инспекторат 
 
 да се зголеми бројот на технички персонал 

     

18.2. Систематски прегледи 

 
 Во соработка со Здравствен дом Бит пазар се реализираат редовните 

систематски прегледи. Одговорни наставници се Одделенските 
раководители, во соработка со стручните соработници 

 Стоматолошките прегледи се реализираат во соработка со Поликлиниката 
Идадија и стоматолошката ординација во ООУ„Ј.Х.Песталоци“.Одговорни 
наставници се Одделенските раководители,во соработка со стручните 
соработници. 
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 18.3. Вакцинирање 

 Во соработка со Здравствен дом Бит пазар се реализира календарот на 
имунизација и вакцинација. Одговорни наставници се одделенските 
раководители, во соработка со стручните соработници. 

 
 
 18.4. Едукација за здрава исхрана – оброк во училиштата 

 Организирањето на исхрана во училишната кујна е во согласност со 

Правилникот за стандарди за исхрана во основно училиште.Во училиштето 

постои комисија за организирана исхрана на учениците . Се подготвува 

листа на јадења во договор  помеѓу родителот и добавувачот и се води  

контрола на квалитетот.  

 во програмата за грижа на здравјето на учениците се планирани активности 

за  правилна исхрана на учениците, предавања за здрава храна  од  

родители, здравствени работници и екперти од таа област кои би се 

реализирале во воннаставните активности 

  на редовните часови се  обработуваат содржини поврзани со здравиот 

начин на исхрана и живеење 

  на часот на одделенската заедница  се обработуваат теми за здрава храна 

 

19. Училишна клима  

19.1. Дисциплина 

            Цели на делување: 

 континуирано да се работи  со учениците за конструктивно решавање на 
сите училишни прашања, да се унапредува соработката и тимската работа 
(одделенските раководители, ученички парламент, стручни соработници, 
директор) 
 

 да се планираат и применуваат форми и методи на активна настава со кои 
се унапредува работната атмосфера во училницата, истата да биде 
мотивирачка и кооперативна 

 
 доследно да се применува  Правилникот за однесувањето на вработените, 

учениците, родителите и надворешни лица 

 одговорните наставници на активи, по одделенија, да изготвуваат месечни 
планирања на дежурствата со кои е покриен училишниот простор (ходници 
по катови, училишен двор, дежурни наставници за учениците од одделенска 
настава од 15.30  до 17 часот). 
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 планирањата да се истакнуваат на видно место во училиштето 

 
 да  се финализира анализата и ревидирањето на постоечките правилници, 

со цел изготвување конкретни, јасно дефинирани правила на постапување и 
однесување, земајќи ги во предвид пред се новите документи од МОН 
(концепции,правилници,уптаства) 

 

19.2. Естетско и функционално уредување на просторот во училиштето   

 комисијата за уредување на училишниот простор работи во следниов 
состав: наставник по ликовно образование, наставник по техничко 
образование, одговорни наставници на стручни активи, ученици 
 

 посебно се води грижа за промовирање на ученичките трудови и 
постигнувања 

 
 во работата на комисијата активно се вклучуваат учениците, со свои 

предлози, идеи и реализации 
 
 одделенските раководители со учениците од своите одделенски заедници  

континуирано се грижат за училишниот простор 
 

 учениците во рамки на делувањето на Ученичкиот парламент активно 
учествуваат со предлози и реализација на активности поврзани со 
подобрувањето на просторните услови во училиштето 

 

Прилог бр. 28 
 

19.3. Етички кодекси 

           Приоритетни активности: 
 
 доследност во примената на Правилникот за однесувањето на вработените, 

учениците, родителите и надворешни лица 
 

 да се унапредува процесот на градење на атмосфера на заемно 
почитување и  соработка на сите субјекти во воспитно-образовниот процес 
како основа за успешно одвивање на воспитно-образовната работа, 
подобрување на работната дисциплина и безбедноста во училиштето  

 
 да се применува и промовира моделот на тимска работа, соработка, 

постапност и конструктивност во пристапот на решавање на различните 
прашања и проблеми од училишниот живот 
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 да се финализира анализата и ревидирањето на постоечките правилници, 
со цел изготвување конкретни, јасно дефинирани правила на постапување и 
однесување, земајќи ги во предвид пред се новите документи од МОН 
(концепции,правилници,упатства и стандарди) 

 

Прилог бр.29 
 

19.4. Односи меѓу сите структури во училиштето 

Стратешка  развојна цел на училиштето е подобрување на системот на 
комуникација меѓу сите чинители на воспитно-образовниот процес: 
 
 да се подобри процесот на информирање во училиштето 

 
 да се интензивира соработката меѓу наставниците во стручните активи 

 
 да се интензивира соработката на одделенските раководители по 

одделенија 
 
 да се унапреди демократската партиципација на учениците во училишниот 

живот 
 
 да се создава, развива и промовира училишна клима на меѓусебно 

почитување и разбирање, конструктивна комуникација и соработка на сите 
субјекти (ученици,наставници,родители,Општината) за остварување на 
заедничките цели 

 
 на конкретните цели ќе се работи во континуитет и систематично, согласно 

анализите и насоките од процесот на вреднување на постигнатото 
 
 

20. Професионален и кариерен развој на воспитно-образовниот кадар  

20.1. Детектирање на потребите и приоритетите 
 
 Тимот  за  професионален  развој  на образовниот кадар прави анкета за 

професионалната подготовка и стручност на наставниот кадар со цел  
детектирање и дефинирање на потребите од дополнителни обуки 
 

 Наставниците и стручните соработници подготвуваат личен план за 
професионален развој  со цел самовреднување и определување на 
потребите за подобрување на своите професионални компетенции 
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 Во рамки на делувањето на Стручните активи се прават анализи, се 
разменуваат искуствата, сознанијата и конкретно се дефинираат и 
планираат содржините за професионален развој 

 Преку работата на стручните органи во училиштето се даваат навремени 
информации и се планира учеството на наставниот кадар на  обуки и 
семинари одобрени и организирани од МОН ,БРО и други институции 
 

 Во училиштето со редовно ажурирање на податоците се води 
професионално досие за секој наставник 
 

 
20.2. Активности за професионален развој 
 
Тимот за професионален развој, врз основа на направените анализи, детектирани 
потреби и дефинирани содржини за професионален развој изготвува план и 
програма за активности (програми за работа на стручните активи,Програма за 
професионален равој) кои опфаќаат интерни обуки и работилници,како  и обуки во 
организација на соодветни институции. 
 
20.3. Личен професионален развој 
 
Наставниците и стручните соработници, согласно првилниците од МОН, 
изготвуваат Личен план за професионален развој,  
Се планираат: компетенции кои треба да се стекнат или подобрат; активностите 
кои ќе се превземат за стекнување / подобрување на компетенциите; потребни 
ресурси; временска динамика и очеуваните  резултати.  
На крајот од учебната година  изготвуваат извештај за реализација на планот. 
Активностите за личен професионален развој се реализираат и следат во 
соработка со тимот за професионален развој и директорот. 
 
20.4. Хоризонтално учење 
 
Професионалниот развој во училиштето се одвива и преку хоризонтално учење 
или учење едни од други. Се реализира преку различни видови организирано и 
планирано пренесување на знаењата и размена на професионалните искуства  во 
училиштето и во соработка со други училишта. За хоризонталното учење особено 
е важна тимската работа која овозможува рефлексија и вреднување на искуството 
и споделување на добри практики.Формите и методите за реализација на истото 
се инкорпорирани во програмите за работа на стручните тела на училиштето, 
акционите планови, како и во програмата за професионален развој . 
 
20.5. Кариерен развој на воспитно-образовниот кадар 
  
Кариерниот развој на воспитно-образовниот кадар во училиштето се одвива 
согласно законските прописи процедури за ова подрачје. 
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           Приоритети и цели: 
 
 Јакнењето на професионалните компетенции на наставниците е  

развојна цел на училиштето 
 

 Во оваа учебна година ќе се продолжи со реализација на активности за 
унапредување на процесот на професионален развој : 

 
 наставниците и стручните соработници активно да  се вклучуваат во 

работата на стручните органи на училиштето; да се прават анализи-
вреднување на постигнувањата, да се дефинираат предлог мерки и 
приоритети 
 

 да се планира професионалниот развој: да се изготвуваат планови за личен 

проф.развој; преку анализите и согледувањата во склоп на работата на 

стручните активи да се детектираат потребите и дефинираат точки на 

делување 

 да се разменуваат искуства од наставната пракса, тимски  да се решаваат 
одредени прашања 
 

 да се одржуваат интерни обуки и работилници 
 
 да се овозможува учество на кадарот на обуки и семинари во организација 

на МОН,на БРО и други соодветни институции 
 
 во училиштето да  се набавува стручна литература  

 
 да се реализираат планираните содржини од плановите за  професионален 

развој /личен план за проф.развој, глобален/училишен план за проф.развој  
 
 посебно да се стави акцент на подобрување на професионалните 

компетенции на наставниците во делот на примена на ИКТ / користење на 
дигитални алатки,користење на можностите што ги нудат посочените од 
МОН и БРО платформи за реализација на процес на учење од далечина 

 
Прилог бр. 30 

 

21. Соработка на основното училиште со родителите/старателите  

21.1. Вклученост на родителите/старателите во животот и работата на 
училиштето  
 
 Со  активното вклучување на сите субјекти во воспитнообразовната работа 

се создаваат можности за унапредување на истата и успешно решавање на 
училишните прашања и проблеми.  
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 Посебно значење има вклучувањето на родителите во сите сфери на 

училишниот живот. Тоа се остварува преку работата на Советот на 
родители во одделенските заедници, Советот на родители на училиштето,  
работата на Училишниот одбор, преку родителски средби, преку 
индивидуални средби, согласно со видот на потребите., преку учество во 
одделни училишни комисии 

 
 Родителите даваат активен придонес во реализацијата на наставата/ за 

збогатување на фондот на нагледни средства и дадактички материјали, за 
непосредна реализација на одделени наставни содржини 

 
 Родителите даваат активен придонес во воннаставните активности 

(манифестации, хуманитарни акции, еколошки акции, проекти, 
професионално информирање, грижа за здравјето, работилници и слично) 

 
 Родителите даваат активен придонес за  подобрување на условите за 

работа и престој на учениците 
 

 Паралелно со изготвувавање на Распоред на часови, ќе се изготви и план 

за приемен ден/час на наставниците 

Прилози  бр.31  и   бр. 4 

 

22. Комуникација со јавноста и промоција на основното училиште 

Можностите што ги нуди локалната заедница ќе се искористуваат во функција на 
реализација на наставните содржини и воннставните активности 
            
           Содржини/цели: 
 
 соработка со Општината и  реализирање на бројни активности: Ден на 

Општината; Денови на медот; Денот на дрвото; Новогодишни 
манифестации; Денот на просветителите 24 Мај, Спортски натпревари и 
кросеви/општинска лига; Денот на шегата; Денот на Земјата;  Денот на ЕУ и 
др. 
 

 одбележување на Денот на училиштето/промоција на постигнувањата 
 
 соработка со амбасадите на Франција и Русија, во склоп на проектите за 

изучување на странски јазици од најрана возраст.Традиционално   ќе се 
одбележуваат Деновите на франкофонијата и Руската  масленица 
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 традиционална соработка со  Амбасадата на Јапонија, преку учество во 
работилниците на тема Кумихимо-плетење на гајтани и Кусакизоме- боење 
на марами 

 
 соработка со културни институции: Театарот за деца и маладинци; МНТ; 

Детскиот културен центар; Сојузот за грижи и воспитување на децата; 
Музеи; со библиотеките Страшо Пинџур и Браќа Миладиновци 

 
 соработка  со Филолошкиот  факултет и Педагошкиот факултет 

 
 соработка со училиштата од Општина Центар и со други училишта 

 
 соработката со медиумите , пред се со редакциите на образовните 

програми  и програмите за деца и млади (МРТ; Сител и други) 
 
 соработка со  надлежни институции од различни области / Центар за 

социјални работи; Училиште со ресурсен центар „Иднина“, Завод за 
ментално здравје; Народен правобранител; Црвен крст;  Центарот за говор 
и слух; со МВР 

 

Прилог бр.34 
 
 
23. Следење на имплементацијата на годишната програма за работа на 

основното училиште 

       Содржини/цели 

 

 Дефинирање на приоритетни подрачја на следење 

 

 Избор на методи / инструменти за следење на реализацијата / анкетни 

листови; чек листи; обрасци за следење; статистички податоци; 

извештаи; посети; фото и видео материјали 

 

 Определување на одговорни лица 

 Утврдување на временска рамка 

 

 Презентација на согледувања и резултати 

 

Прилог бр. 35  

 

24.  Евалуација на годишната програма за работа на основното училиште 

 

Евалуацијата на реализацијата на планираните активности со Годишната 

програма ќе се врши во рамки на работата на стручните органи на Училиштето, со 



86 
 

временска динамика по класификациони периоди (ноември,јануари,април и јуни) , 

преку користење на соодветна педагошка документација (чек-листи, извештаи, 

евиденција во дневниците за работа, анкети),со анлиза, заклучоци и предлог 

мерки. 

 

 

25.  Заклучок         

OOУ ,,Димитар Миладинов “ , образува и воспитува генерации веќе 66 год. 

Модерно, современо и ефективно училиште кое е препознатливо по својот 

квалитет и успеси .  

Создаваме училишна средина на взаемно почитување и соработка. Го 

поттикнуваме емоционалниот и социјалниот развој на учениците, ученичката 

иницијативност и активизам.  

Подготвени сме да одговориме  на предизвикот за организација на воспитно-

образовниот процес во новонастанатата состојба во последниов период. 

Преку реализцијата на наставниот процес, ќе се грижиме за задоволување и 

развивање на индивидуалните интереси и способности на учениците,како и за 

нивно вклучување  во воннаставни активности. 

Според афинитетите и способностите нашите ученици активно ќе учествуваат во  

натпревари кои ќе бидат организирани од страна на акредитирани здруженија, 

Општината, Градот, други училишта и, како и на различни меѓународни конкурси. 

Нашето училиште го поддржува професионалниот развој на наставниците 

обезбедувајќи услови за подобрување на професионалните компетенции и 

вештини.  

Продолжуваме со негување на  тимската работа и соработка на сите учесници во 

воспитнообразовната работа. Посебно значење има одржувањето на 

традиционално добрата соработка со родителите во сите сфери од училишниот 

живот.  

Училиштето ќе ја продолжи успешната соработка со локалната средина, 

општината, меѓународните организации, невладините организации преку разни 

проекти, хуманитарни акции и разни други активности. Ќе останеме  

транспарентни во нашето работење и отворени за соработка, постојано 

надополнувајќи го триаголникот наставник-ученик-родител без кој и не може да 

се замисли успешното функционирање на едно училиште. 

Програмата за работа на училиштето е изготвена и усвоена во периодот 

пред да има финални препораки и насоки од надлежните институции за 

начинот на организација на работата во училиштата во учебната 2021/22 год. 
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Доколку е потребно, програмата може да претрпи промени кои би биле 

донесени во иста процедура. 

 

26. Комисија за изработка на годишната програма за работа на основното 

училиште 

 

 Марија Варсамис Симоновска, директор 

 Ана Ристеска  Мурџева ,психолог 

 Јулијана Шарановиќ ,педагог 

 Катерина Лазаровска,одделенски наставник 

 Сандра Здравеска, одделенски наставник 

 Митра Цилевска, наставник по македонски јазик 

 Марија Насковска, наставник по биологија 

 Николина Столева ,претставник од училишен парламент 

 

 

27. Користена литература 

 

Документи од МОН и БРО: 

 Закон  за основно образование 

 Концепции 

 Правилници 

 Упатства  

 Водичи 

 Прирачници 

 

 

 

 

 

Директор: 

Марија Варсамис Симоновска 
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