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Преамбула 

Извештајот за работата на училиштето е изготвен врз основа на податоците, 

анализите и согледувањата за реализацијата на воспитно-образовниот процес 

добиени преку работата на стручните органи во училиштето, согласно 

планирањата во  Годишната програма за работа на училиштето во учебната 

2021 / 2022 година и целите и насоките од следниве документи : 

 

 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 

 План и протокол за одржување на наставата во основните училишта во 

уч.21/22 година 

 Програмата за развој на Училиштето 

 Резултатите од процесот на Самоевалвација на работата на училиштето  

 Извештаи од инспекциските надзори од Државниот просветен  

инспекторат 
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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) 
 

наставници:Весна Кусакатска, Божо Бубало, 
Ивица Трајковки;  
родители:Соња Ѓорѓиевска,    Бисера 
Мајсторов,Сандра Грујевска, 
општина: Никола Стефанов 

Членови на советот на 
родители (име и презиме) 

 

1одд. Раби Седрак,Сандра Грујевска,Билјана 
Андреевска 
2одд. Катерина  Банџо,Јасмина  Трошановски, 
Александар Коцев 
3одд.  Вероника Кировска ,Горан Цивкароски   
4одд.СтевкоТрајковски,Емилија Руменова,Сања 

Гермовска 
5одд. Тошо Арсов,Марија Топаловска, Злате 

Митровски 
6одд. Зоран Апостолов, Јане Бошески, Жарко 
Пејковски , Катерина Ѓорѓиевска  
7одд.Николина Димитриевска Секулиќ,Љупчо 
Тодоровски, Бисера Мајсторов 
8одд. Борјанка Николова, Соња Ѓорѓиевска, 
Јасминка Брзилова –Макревска  
9одд. Ана Дамјановска Поповска,Наталија 
Ивчева-Митовска, Димитриос Иоанну  
 

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 ( 26) 
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,МаријаАнгелевска-дефектолог во 
ООУ,,Гоце Делчев “Центар 

Заедница на паралелката 
(број на ученици) 

 27   
640  ученици 

Членови на ученичкиот 
парламент (број на 

ученици,име и презиме на 
претседателот на 

ученичкиот парламент) 

27  
Ема Стојановска  

Ученички правобранител Ирма Дамчевска Стомнар 
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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 (прилог 6.) 
 

 
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 
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         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   
 

 

2.4. Опрема и наставни средства согласно „Нормативот и стандардите за 

простор, опрема и наставни средства“ (прилог 7)     

Набавени опрема и наставни средства 

 За прво одделение 

Комплет огледала2; Флексибилни жици х 33; Математички карти х 44; 

Пластични семафори (играчки) х 25; Комплет сообраќајни знаци х16; Лента 

стотки, десетки, единици х17; Комплет пластични коцки х28; Комплет мали 

пластични броеви х19; Едукативна игра по македонски јазик х210; Едукативна 

игра по математика х211; Абакус х212; Комплет математички картички со 

стрелки х113; Македонска азбука х114; Гео табла х115; Логички плочки х216; 

Едукативни геометриски копчиња х117; Лупи (голема и мала)18; Сликовница 

Математичка сликовница х219; Дрвени фигури а едукативна игра х120; Дрвена 

азбука кирилица х121; Дрвени коцки во боја х122; Постер Бројна оска х123; 

Постер Очна табела х124; Постер Дом и семејство х1 
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 За четврто одделение 

3 смарт табли 

Карта на светот; Карта на Македонија; Неми карти; Блок флејти; Металофон; 

Кутија со магнетни броеви; Термометар; Мензури; Пластични садови за 

мерење на течност;  Математички постер –дропки; Математички постер 

таблица множење и делење;  Дигитална вага; Рачни ѕвончиња 

 За кабинетот за природна група предмети(хемија и природни науки) 

Опрема: 

Лабораториска маса за наставник   1 

Елемент со кадичка – мијалник     2 

Плакар за чување хемикалии       1 

Плакар за чување на опрема 1 

Метален плакар         1 

Маса за ученици        4 

Лабораториско столче   21 

 

Нагледни средства: 

Електричен бокал 1 

Постер со мерни единици во SI систем 1 

Канти за лабораториски отпад ен материјал 3L 1 

Противпожарен сет според регулативи на РМ 1 

Периоден систем на елементи - постер 1 

Безбедносна запалка 1 

Стаклена када 20 см х 20 см х 40 см 1 

Тапи за епрувети  13-14мм 6 

нагледни средства донирани од МОН 

 

 За наставиот предмет Француски јазик     1 смарт табла 

 За реализација на часови во предметна настава 1 смарт табла 

 За наставниот предмет физичко и здравствено образование: Баскети 5, 

Одбојка 5, Фудбал 4, Ракомет –сунгер 2, Пинг-понг топчиња 4, Конуси 8, 

Бадмингтон  2, Ластик 2, Палки за Пинг-понг 3 

 набавени се прочистувачи на воздух за паралелките во  2одделение 
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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 

 

 

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 

Ментор
/ 
Совет 
Ник 

Години 
на стаж 

1 Лидија Бозаревска 1964 Дипл. проф. 

по 

одделенска 

настава 

ВСС-
VII/1 

Одделенски 
наставник 

 35 

2 Славица 
Димитриевска 

1963 Дипл. проф. 
по 
одделенска 
настава 

ВСС-
VII/1 

Одделенски 
наставник 

 36 

3 Снежана Христова 1968 Дипл. 
педагог 

ВСС-
VII/1 

Одделенски 
наставник 

 29 
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4 Весна Кусакатска 1964 Дипл. проф. 
по 
одделенска 
настава 

ВСС-
VII/1 

Одделенски 
наставник 

 26 

5 Весела Паунчева -
Велјановска 

1969 Дипл. проф. 
по 
одделенска 
настава 
/магистер 

ВСС-
VII/2 

Одделенски 
наставник 

 26 

 
6 

 
Бранкица Петревска 

 
1963 

 
Дипл. проф. 
по 
одделенска 
настава 

 
ВСС-
VII/1 

 
Одделенски 
наставник 

  
39 

 
7 

 
Снеже Тодорова 

 
1964 

 
Дипл. проф. 
по 
одделенска 
настава 

 
ВСС-
VII/1 

 
Одделенски 
наставник 

  
30 

8 Сандра Здравеска 1967 Дипл. проф. 
по 
одделенска 
настава 

ВСС-
VII/1 

Одделенски 
наставник 

 32 

9 Цана Здравеска 1959 Дипл. проф. 
по 
одделенска 
настава 

ВСС-
VII/1 

Одделенски 
наставник 

 38 

10 Валентина 
Тодоровска 

1973 Дипл. проф. 
по 
одделенска 
настава 

ВСС-
VII/1 

Одделенски 
наставник 

 19 

11 Наташа Самарска 
Миланова 

1977 Дипл. проф. 
по 
одделенска 
настава 

ВСС-
VII/1 

Одделенски 
наставник 

 17 

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

ВСС-
VII/2 

Одделенски 
наставник 

 16 

13 Ирина Велјановска 1982 Дипл. проф. 
по 
одделенска 
настава 

ВСС-
VII/1 

Одделенски 
наставник 

 12 

14 Мирјана Бошков 1984 Дипл. проф. 
по 
одделенска 
настава 

ВСС-
VII/1 

Одделенски 
наставник 

 12 

15 Маја Трајковска 1971 Дипл. проф. 
по 

ВСС-
VII/1 

Одделенски 
наставник 

 27 
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одделенска 
настава 

 
16 

 
Ивана Крстевска 

 
1974 

Дипл. проф. 
по 
одделенска 
настава 
/магистер 

 
ВСС-
VII/2 

 
Одделенски 
наставник 

  
17 

17 Илина Вељановска 1981 Дипл. проф. 
по 
одделенска 
настава 

ВСС-
VII/1 

Одделенски 
наставник 

 11 

18 Даниела Гајдова 1974 Дипл. проф. 
по 
одделенска 
настава 

ВСС-
VII/1 

Одделенски 
наставник 

 15 

19 Анета Танчева 1976 Дипл. проф. 
по 
одделенска 
настава 

ВСС-
VII/1 

Одделенски 
наставник 

 18 

20 Катерина 
Лазаревска 

1979 Дипл. проф. 
по 
одделенска 
настава 

ВСС-
VII/1 

Одделенски 
наставник 

 14 

21 Билјана Ивановска 1983 Дипл. проф. 
по 
одделенска 
настава 

ВСС-
VII/1 

Одделенски 
наставник 

 13 

22 Лидија Путиќ 1979 Дипл. проф. 
по 
одделенска 
настава 

ВСС-
VII/1 

Одделенски 
наставник 

 16 

23 Надица Мицковска 1976 Дипл. проф. 
по 
одделенска 
настава 

ВСС-
VII/1 

Одделенски 
наставник/5 
продолжен 
престој 

 9 

24 Кристина Димчевска 1992 Дипл. проф. 
по 
одделенска 
настава 

ВСС-
VII/1 

Одделенски 
наставник 

 5 

25 Симона 
Анастасовска 

1995 Дипл. проф. 
по 
одделенска 
настава 

ВСС-
VII/1 

Одделенски 
наставник 

 3 

26 Ирена Пиштолова 1974 Дипл. проф. 
по 

одделенска 
настава/м-р 
по човечки 

ресуеси 

ВСС-
VII/2 

Одделенски 
наставник 

 24 

27 Весна Јовчевска 1974 Дипл. проф. ВСС- Одделенски  18 
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по 
одделенска 

настава 

VII/1 наставник 

28 Јован  
Миловски 

1986 Дипл.проф 
по  физичко 
образование 

 
ВСС-

VII/1 

 
наставник по 

физичко и 

здравствено 

об. во 

одделенска 

настава 

  
1 

29 Митра Цилевска 1962 Дипл.проф. 
по 
македонски 
јазик 

ВСС-
VII/1 

Нас.по 
македонски 
јазик 

 33 

30 Катерина 
Георгиевска 

1963 Дип.проф по 
информатик
а и техничко 
образование 

ВСС-
VII/1 

Наставник по 
техничко 
образование 

 38 

31 Лидија Паневска 1966 Дипл.проф. 
по 
македонски 
јазик 

ВСС-
VII/1 

Нас.по 
македонски 
јазик 

 28 

32 Аида Петровска 1962 Наставник 
по физика и 
хемија 

ВШС
-VI 

Нас.по 
физика 

да 30 

33 Маја Ристовска 1964 Дип. 

професор по 

ликовна 

култура 

 

ВСС-
VII/1 

Наставник по 
ликовно 
образование 

 33 

34 Бети Стојоска 
Стојановска 

1973 Дипл. 

професор по 

математика 

физика 

ВСС-
VII/1 

Наставник по 
математика 

 21 

35 Катерина 
Стаменковиќ 

1964 Дипломиран 

професор по 

математика 

ВСС-
VII/1 

Наставник по 
математика 

 23 

36 Соња Димитрова 1963 Дипломиран 

професор по 

англиски 

јазик 

ВСС-
VII/1 

Наставник по 
англиски 
јазик 

 32 
 

37 Христина  Иванова 1984 Филолог по 

англ.ј.и 

 
ВСС-

Наставник по 
англиски 
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книжевност 

со допол. 

квалиф.за 

наставник 

VII/1 јазик 1 

38 Грозданка 
Стојковска 

1975 Дипломиран 

професор по 

англиски 

јазик 

ВСС-
VII/1 

Наставник по 
англиски 
јазик 

 16 

39 Анета Гоцева  1973 Дипломиран 

професор по 

физичко 

образование 

ВСС-
VII/1 

Наставник по 
физичко и 
здраствено 
образование 

 18 

40 Билјана 
Величковска 

1978 Дипломиран 

социолог 

ВСС-
VII/1 

Наставник по 
граѓанско 
образование 
и етика 

 19 

41 Габриела 
Граорковска 

1964 Дипломиран 
професор по 
географија 

ВСС-
VII/1 

Наставник по 
географија 

 21 

42 Ивица Трајковски 1980 Дипломиран 

професор по 

историја 

ВСС-
VII/1 

Наставник по 
историја 

 16 

43 Марија Апостолова 1979 Дипломиран 

професор по 

хемија 

ВСС-
VII/1 

Наставник по 
хемија 

да 10 

44 Марија Насковска 1984  Дип.проф по 

биологија 

/магистер 

 

ВСС-
VII/2 

Наставник по 
природни 
науки 

 8 

45 Весна Кочовска 
Ивановска 

1973  Дип.проф по 

математика 

 

ВСС-
VII/1 

Наставник по 
математика 

 24 

46 Александра 
Пекевска 

1983 Дипл.проф. 

по  англиски 

јаз. 

Книжевност 

 

ВСС-
VII/1 

Наставник по 
англиски 
јазик 

 10 

47 Зорица Ајановска 1983 Дипл.проф 

по 

ВСС-
VII/1 

Наставник по 
француски  

 13 
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француски 

јазик и 

книжевност 

јазик 

48 Марија Коцевска 1993 Дипл.проф. 

по  

франц.јаз и 

книжевност 

 
ВСС-

VII/1 

 
Наставник по 

француски  

јазик 

 1 

49 Александра 
Милчева 

1978 Дипл.проф. 

по источно 

словенскии 

западно 

словенски 

јазици и 

книжевност 

ВСС-
VII/1 

Наставник по 
руски  јазик 

 16 

50 Божо Бубало 1983 Дипл 

проф.по  

историја 

 

ВСС-
VII/1 

Наставник по 
историја 

 8 

51 Татјана Илиеска 1961 Дипл.профес

ор по  

физичко 

образование  

ВСС-
VII/1 

Наставник по 
физичко и 
здраствено 
образование 

 29 

52 Соња Дракуловска 
Богдановска 

1982 Дипл.проф. 

по 

македонски 

јазик и 

книжев. 

ВСС-
VII/1 

Наставник по 
македонски  
јазик 

 12 

53 Наташа 
Стамболиска 

1973 Дип. 
Професор по 
англиски 
јазик 

ВСС-
VII/1 

Наставник по 
англиски 
јазик 

 3 

54 Јасмина Драгеска 
 

1985      

55 Бојана Петровиќ 
Алексова 

1985 Дипл проф 
по музичка 
уметност 

ВСС-
VII/1 

Наставник по 
музичко 
образование  

 3 

56 Мартина Калеска 1992 Дипл проф 
по музика и 
теорија  

ВСС-
VII/1 

Наставник по 
музичко 
образование 

 1 

 
57 

 
Наташа Велковска 

 
1977 

 
Дип.проф.по 

 
ВСС-

 
Наставник по 

  
11 
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географија VII/1 географија 

58 Ана Ристеска -
Мурџева 

1969 Дипл. 
психолог 

ВСС-
VII/1 

психолог  27 

 
59 

 
Јулијана Шарановиќ 

 
1968 

 
Дипломиран 
педагог 

 
ВСС-
VII/1 

 
педагог 

  
25 

60 Лидија Недановска 1959 Дипл. 
педагог 

ВСС-
VII/1 

Библиотекар  35 

61 Дана Зафирова 1960 Дипл. проф. 
по 
одделенска 
настава 

ВСС-
VII/1 

Библиотекар  28 

 

 

 

      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 

 /       
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     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 

1. Елизабета 
Туџарова 

1965 Секре
тар 

ВСС Советник за 
општи и 
адм.правни 
правни работи 

6 

2. Стерја Димов 1989 Секре
тар 

ВСС-VII/2 
магистер 

Советник за 
општи и 
адм.правни 
правни работи 

10 

 

 

 

      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 
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6 Наташа Велковска 1973 управно-

правен 

техничар 

ССС-
IV 

Хигиеничар 24 

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 

11 Шазије Адил 1972 Основно OO-II Хигиеничар 1 
 

     

 

 

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 

 /      
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 3.7. Вкупни податоци за наставен и ненаставен кадар 

 

 

Кадар Вкупно Етничка и полова структура на вработените 

Македон
ци 

Албанц
и 

Турци Срби Роми други 

м ж м ж М ж м ж М Ж м ж 

Број на 
вработени 

74 5 69           

Број на 
наставен 

кадар 

57 3 54           

Број на 
воспитува

чи 

 
/ 

            

Број на 
стручни 

соработни
ци 

4  4           

Администр
а-тивни 

работници 

1 1            

Помошно-
технички 

кадар 

 
11 

1 9        1   

Директор 
 

1  1           

Помошник 
директор 

/             

Образовни 
медијатор

и 

 
/ 

            

 

  

 

   3.8. Вкупни податоци за степенот на образование на вработените 

Образование Број на вработени 

Последипломски студии-втор циклус 6 

Високо образование 56 

Виша стручна спрема 1 

Средно образование 9 

Основно образование 2 
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3.9. Вкупни податоци за старосната структура на вработените 

  

 

Години Број на вработени 

20-30 4 

31-40 11 

41-50 28 

51-60 26 

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 78 37 37 / / / / / / / 1 1 2 / / 

II 3 68 33 31 / / / / / / / 2 / / 2 / 

III 2 54 26 23 / / / / / 1 / 1 / 1 1 1 

IV 3 75 36 35 / / / / 1 / 2 / / 1 / / 

V 3 59 29 28 / /  1  1 / / / / / / 

Вк.I-V 14 334 161 154 / / / 1 1 2 2 4 1 4 3 1 

VI 4 83 41 40 / / / / / / / / 2 / / / 

VII  3 68 39 24 / / 1 / / / / 1 / / 3 / 

VIII 3 79 39 38 / / / / / / 1 / / / / 1 

IX 3 76 39 34 / / / / / / / / / / 2 1 

Вк.VI-
IX 

13 306 158 136 / / 1 / / / 1 1 2 / 5 2 

Вк. I-
IX 

27 640 319 290 / / 1 1 1 2 3 5 3 4 8 3 

 

 

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.  
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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 беа планирани за одржување на хигиена на училиштето и 

истите се искористија во целост. Планирани беа средства за  материјал за 

ситни поправки за тековно одржување и истите се набавени преку јавни 

набавки. Дел од средствата наменети  за наставниот кадар и администрација, 

согласно професионалниот развој за подобрување во делот на  дигитализција 

во наставата  на училиштето беа искористени за обуките на наставниот кадар. 

Исто така планираните средства за  канцелариски материјал се реализираат во 

целост. 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. 

 

 

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. 
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6. 7.  Веќе научено/стекнати искуства/ Подрачја на промени, приоритети и 

цели   

Од вреднувањето на резултатите во учебната 2021/2022 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 Програмата за 

развој;  сознанијата и насоките од семинарите и советувањата од страна на 

Бирото за развој на образованието; извештаите од  ДПИ,  насоките од МОН го 

издвојуваме следново: 

Училиштето успешно се справуваше со предизвиците во организацијата и 

реализацијата на воспитнообразовната работа,согласно планот,протоколите и 

насоките од МОН; 

Се реализираа активности за подобрување на   условите за квалитетна 

организација и реализација на воспитно-образовната работа  во делот на: 

обновување на фондот на нагледни средства и дидактички  материјали; 

обновување на компјутерската технологија; обновување на инвентар; санација 

на училишниот  простор; 

Во наставата беа реализирани активности со примена на современи наставни 

средства,форми и методи; 

Во рамки на ограничените можности кои произлегуваа од специфичната 

состојба во која се реализираше воспитнообразовниот процес беа реализирани 

бројни воннаставни активности преку успешна соработка на сите 

субјекти:ученици,наставници,родители,општината. 

7.1. Планот  за евалуација на акциските планови е реализиран со примена на 

инструменти за следење и евидентирање и со анализи во рамките на работата 

на стручните органи во училиштето. 

 

8. Програми и организација на работата во основното училиште 

  8.1. Календар за организацијата и  работата во основното училиште 

Планирањето,организацијата и реализацијата на воспитно-образовната работа  

беше во согласност со:  

 Одлуката на МОН за примена на Планот и протоколот за одржување на 

наставата во основните училишта и Календарот за организација на 

учебната година 

 Решението од МОН за изменување на Наставните планови за основното 

образование 

 Насоките од Бирото за развој на образованието 
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Сите потребни информации, согласно динамиката со која беа проследувани од 

страна на МОН и Општината како оснивач, беа навремено објавувани и 

ажурирани на веб страната на училиштето, како и преку однапред 

договорените форми на комуникација меѓу одделенските раководители и 

родителите.  

Покрај реализација на наставата со физичко присуство во училиште,беше 

реализирана и онлајн,односно настава на далечина за учениците чии барања 

од родител беа одобрени од училиштето, како и за учениците во изолација 

,согласно планот и протоколот. 

 

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

распоред на часовите 

 

Одделенски раководители во 
предметна настава 

Паралелка 

Божо Бубало 6а 

Лидија Паневска 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 

Ре
де
н 

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/Мирјана 
Бошков 

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. Надица Мицкова 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 

 

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 
живеење -9 
одд 

2 

администратор  
за ЕСАРУ 

1 

4.  Христина 
Иванова/Соња 
Димитрова  

Англиски јазик
  

ВСС 12 12 
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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.  Марија 
Коцевска 

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 

19.  Марија 
Насковска  

Биологија ВСС 18 22 

Природни 
науки 

4 

20.  Аида 
Петровска  

Физика ВШС 10 10 

21.         
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Катерина 
Ѓеоргиева 

ТО  ВСС 11  11 

22.  Маја 
Ристовска 

Ликовно 
образование 

ВСС 13 13 

23.  Мартина 
Калеска 

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. 

Наставата се планираше, организираше и реализираше во согласност со 

одлуките од МОН за примена на планот  и протоколот  за одржување на 

наставата во основното училиште. 

 

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

до 15.00  часот, со згрижување  до 16.30 часот).  

За учениците од V одделение организирана е класична настава (од 8.00 

часот) 

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

часот). До април секоја паралелка следеше настава во една определена 

училница, по што се почна со реализација на кабинетска настава. 
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 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 

640     

Број на  
наставници 

56     

 

 

    8.5. Проширена програма 

 Во училиштето се организира и  реализира настава со продолжен престој 

за ученици од иста паралелка од I – IV одд.( од 8.00  до 15.00  часот.,со 

згрижување до 16.30 часот) 

 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 организација на слободно време: рекреативни 

игри, спортски активности,  работилници од различни области, посети  и 

сл.  

 Згрижување на учениците до  заминување со родител 

 

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. 
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Преглед на паралелки и одделенски раководители  

во продолжен престој 

 

Реден 
бр. 

Име и презиме 
Работно место 
одд. наставник 

(одделение) 

број на 
ученици 

1. Весела Паунчева Велјановска 1а 25 

2. Лидија Путиќ 1а  

3. Анета Танчева 1б 27 

4. Кристина Коцевска 1б  

5. Симона Анастасовска 1в 26 

6. 
Ирина Велјановска/Мирјана 
Бошков 

1в  

7. Снежана Христова 2а 22 

8. Елица Филиповска 2а  

9. Наташа Самарска-Миланова 2б 23 

10. Илина Вељановска 2б  

11. Лидија Бозаревска 2в 23 

12. Катерина Лазаревска 2в  

13 Сандра Здравеска 3а 27 

14 Ирена Пиштолова 3а  

15 Даниела Гајдова 3б 27 

16 Славица Димитриевска 3б  

17. Бранкица Петревска 4а 22 

18. Цана Здравеска 4а  

19. Весна Кусакатска 4б 26 

20. Надица Мицковска     4б  

21. Билјана Ивановска 4в 27 

22. Валентина Тодоровска 4в  

 

 

 8.6. Комбинирани паралелки  / нема 

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.  
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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 20 12 8 / 

6 в 19 6 13 / 

6 г 19 8 11 / 

Вк. 83 44 39 / 

7 а 30 5 25 / 

7 б 9 4 5 / 

7 в 29 3 26 / 
Вк. 68 12 56 / 

8 а 30 18 12 / 

8 б 25 7 18 / 

8 в 24 3 21 / 
Вк . 79 28 51 / 

9 а 27 18 / 9 

9 б 26 23 1 3 

9 в 23 16 1 6 

Вк. 76 56 2 18 

Вк.6-9 306 140 148 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 реализираат тандем настава по физичко и здравствено 

образование во уч.2021/22год.: 

 Весела П.Велјановска,Лидија Путиќ  - 1 одд. 

 Анета Танчева,Кристина Коцевска – 1 одд 

 Симона Анастасовска,Ирина Велјановска – 1одд. 

 Снежана Христова ,Елица Филиповска– 2 одд 

 Наташа Самарска-Миланова ,Илина Вељановска– 2 одд 

 Лидија Бозаревска ,Катерина Лазаревска – 2 одд 
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 Ирена Пиштолова, Сандра Здравеска– 3 одд 

 Даниела Гајдова ,Славица Димитриевска– 3 одд   

 Професор  по физичко и здравствено образование: Јован Миловски 

Во соработка со Општина Центар ангажиран е наставник по физичко и 

здравствено образование, Андреа Стојановски, кој работи во тандем со 

одделенските наставници во 4 и 5 одделение. 

 

   8.9. Изборна настава     

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

  

Наставен предмет Одд. 
Бр. 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  

континуирано се  следи и вреднува  напредокот на секој ученик, во што 

примарна улога има наставникот, во соработка со родителите и стручните 

соработници. 

Дополнителната настава 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 
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месечно ниво  и  истиот се истакнува на огласната табла, на веб-страната на 

училиштето и пред училница . 

 

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. 

Додатната настава   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 . 

Се води соодветна педагошка евиденција и документација. 

 

Преглед на реализирани часови по дополнителна и додатна настава 

 Одделенска настава 

 
наставник 
 

 

наставен предмет 
 

дополнителна 
настава 

додатна настава 

реал. 
часови 

 

бр. на 
уч. 

реал. 
часови 

бр. на 
уч.  

Симона 
Анастасовска 
 

Македонскијазик 5 26 3 26 

Математика 4 26 4 26 

Општество 1 26 1 26 

Природни науки 1 26 2 26 

Музичко 
образование 

/ / 1 26 

Снежана 
Христова 
 

Македонскијазик 8 22 8 22 

Математика 8 22 4 22 

Ликовно 
образование 

/ / 1 22 

Музичко 
образование 

/ / 1 22 

Природни науки 1 22 1 22 
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Општество / / 3 22 

 
Елица 
Филиповска 
 

 
Македонски јазик 

 
5 

 
22 

  
 4 

 
22 

Математика 2 22 7 22 

Ликовно 
образование 

/ / 1 22 

Музичко 
образование 

/ / / / 

Природни науки 1 22 / / 

Општество 1 22 / 22 

Илина 
Вељановска 
 

Македонски јазик 9 12 8 11 

Математика 5 12 4 11 

Ликовно 
образование 

/ / 1 11 

Музичко 
образование 

/ / / / 

Природни науки / / 2 11 

Општество 
 

1 12 3 11 

Наташа 
Самарска 
Миланова 
 

Македонски јазик 6 12 4 11 

Математика 6 12 8 11 

Ликовно 
образование 

/ 12 1 11 

Музичко 
образование 

/ 12 1 11 

Природнинауки 2 12 / 11 

Општество / 12 1 11 

Лидија 
Бозаревска 
 

Македонски јазик 10 23 8 23 

Математика 4 23 8 23 

Ликовно 
образование 

/ / / / 

Музичко 
образование 

1 23 / / 

Природнинауки 1 23 1 23 

Општество 1 23 / / 

Катерина 
Лазаревска 
 

Македонски јазик 10 23 5 23 

Математика 5 23 1 23 

Ликовно 
образование 

/ / 2 23 

Музичко 
образование 

/ / / / 

Природни науки 1 23 / / 

Општество / / 3 23 

Сандра Македонски јазик 
10 6 5 4 
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Здравеска Математика 3 3 5 3 

Природни науки / / 2 4 

Општество / / 2 3 

Ликовно 
образование 

/ / 1 5 

Ирена 
Неделковска 
Пиштолова 

Македонски јазик 8 5 10 4 

Математика 8 4 3 3 

Природни науки 
1 5 1 6 

Општество 1 5 2 4 

Ликовно 
образование 

/ / 1 5 

Славица 
Димитриевска 
 

Македонски јазик 11 27 7 27 

Математика 4 27 3 27 

Природни науки / / 2 27 

Општество 1 27 1 27 

Ликовно 
образование 

/ / 1 27 

Даниела 
Гајдова 

Македонскијазик 6 27 10 27 

Математика 8 27 3 27 

Природни науки 1 27 1 27 

Општество 1 27 1 27 

Ликовно 
образование 

/ / 1 27 

Бранкица 
Петревска 
 

Македонски јазик 8 22 7 22 

Математика 8 22 8 22 

Историја и 
општество 

/ / 1 22 

Цана Здравеска 
 

Македонски јазик 2 22 1 22 

Математика 12 22 10 22 

Природни науки / / 1 22 

Весна 
Кусакатска 
 

Македонски јазик 17 26 17 26 

Математика 13 26 13 26 

Природни науки 1 26 1 26 

Историја и 
општество 

2 26 2 26 

Билјана 
Иваноска 
 

Математика 10 27 5 27 

Природни науки 1 27 2 27 

Општество / / 5 27 

Македонски јазик 2 27 4 27 

Валентина Математика 7 27 5 27 
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Тодоровска 
 

Македонски јазик 4 27 5 27 

Природни науки 3 27 6 27 

Историја и 
општество 

1 27 1 27 

Ивана 
Крстевска 

Македонски јазик 12 6 14 12 

Математика 14 6 16 12 

Оштество 1 6 2 12 

Ликовно 
образование 

1 6 / / 

СнежеТодорова 

Македонски јазик 12 2 14 8 

Математика 14 2 16 8 

Оштество 4 2 5 8 

МајаТрајковска 

Македонски јазик 11 15 12 5 

Математика 12 15 10 5 

Оштество 4 15 3 5 

 
Музичко 
образование 

3 15 / / 

 
Ликовно 
образование 

/ / 2  

 

 

Предметна настава 

 

наставен 
предмет 
 
 

 

наставник 
 

дополнителна 
настава 

додатна настава 

реал. 
часови 

 

бр. на 
уч. 

реал. 
часови 

бр. на 
уч.  

македонски јазик Митра Цилевска 12 2-3 20 18 

македонски јазик Лидија Паневска 2 4 12 10 

македонски јазик Соња Дракуловска 

Богдановска 

/ / 12 10 

англиски јазик Грозданка 

Стојковска 

7 3 57 12 

англиски јазик Александра 

Пекевска 

18 14 14 4 

англиски јазик Наташа 11 3 14 4 
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Стамболиска 

англиски јазик Христина Иванова 3 1 6 2 

француски јазик МаријаКоцевска / / 10 6 

математика Бети Стојоска 

Стојановска 

9 5 21 4 

математика Катерина 

Стаменковиќ 

/ / 18 4 

математика Весна Кочовска 

Ивановска 

2 3 45 24 

историја Ивица Трајковски / / 5 12 

историја/ 

класична кул. 

Божо Бубало 4 
4 

5 
5 

4 
4 

7 
5 

географија Габриела 

Граорковска 

5 10 5 10 

географија Наташа Велковска 8 7 15 15 

биологија Марија Насковска 2 10 12 13 

физика Аида Петровска 16 10 30 22 

физика  Фросина Мантева / / 11 2 

хемија Марија Апостолова 8 4 12 10 

природни науки Јасмина Драгеска 6 8 15 23 

ликовно образ. Маја Ристовска / / 12 10 

физичко и здрав. 

образование 

Анета Гоцева 1 1 20 13 

физичко и здрав.  

образование 

Татјана Илиевска / / 28 15 

музичко 

образование 

Мартина Калеска 
 

2 3 6 4 

етика/граѓанско 

образование 

Билјана 

Величковска 

/ / 2 3 
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8.12. Работа со надарени и талентирани ученици 

Програмските содржини се реализираат во рамките на додатната настава, 

проектните активности, воннаставните активности. Се применува 

индивидуализирана форма на работа, диференциран пристап, проблемска 

настава, истражувачки активности. Постигнувањата и резултатите на 

учениците се промовираат преку учество на натпревари, манифестации. 

  

 

8.13. Работа со ученици со посебни образовни потреби 

 

 Реализирани програмски содржини  на работа: 

 

 анализа на законска регулатива/законски,подзаконски акти,упатства,насоки 

и задолженија 

 анализа на актуелната состојба во училиштето, идентификација на децата 

со потешкотии и утврдување на  видот на потреби за додатна поддршка 

 соработка со Училиштето со ресурсен центар „Иднина“, соработка со 

Комисијата за проценка; обезбедување на образовен асистент за ученик во 

прво одделение 

 соработка со Општина-сектор за образование и обезбедување на личен 

асистент за ученик во прво одделение 

 формирање и функционирање на инклузивни тимови за индивидуална 

работа со ученици: изготвување и примена на индивидуален образовен 

план (ИОП), следење на реализацијата на ИОП и евалуација; соработка со 

родителите 

 планирање и реализација на дополнителна настава 

 планирање, реализација и вреднување на диференцираната  настава 

 индивидуална работа со ученици од страна на специјален едукатор- 

дефектолог (еднаш седмично) 

 водење соодветна  педагошка евиденција и документација 

 реализирана ликовна работилница во училиштето, во соработка со општина 

Центар во рамките на програмата за култура  

 
Одговорен:училишен инклузивен тим  

  

8.14. Туторска поддршка на учениците / 

  8.15. План на образовниот медијатор / 
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9.  Воннаставни активности 

9.1. Училиштни спортски клубови/нема реализирано активности  

9.2. Секции 

 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 

 

 Секции во одделенска настава    

Второ одделение 

 именасекцијата наставник бр. наученици бр.начасов
и 

Ликовна секција Снежана Христова 22 32 
Ликовна секција Елица Филиповска 22 32 

Музичка секција Илина Вељановска 23 32 
Ликовна секција Наташа Самарска 

Миланова 
23 32 

Ликовна секција Лидија Бозаревска  22 32 
Ликовна секција Катерина Лазаревска 22 32 

 
 

Ликовна секција: Во текот на учебната година реализирани се содржини од 

темите: Цртање, Сликање, Обликување во просторот, моделирање и градење, 

Дизајн и визуелни комуникации, Печатење и Ликовни истражувачки активности 

со примена на различни материјали и техники во ликовното изразување. 

 

Музичка секција: Пеење песни со разновидна ритмичко-мелодиска линија, 

активно слушање на музика, креативно изразување во музички драматизации, 

откривање и негување на индивидуалните специфични способности и 

надареност и развивање на истите, доживување на музичката уметност како 

дел од општественото и културното живеење. 
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Трето одделение 

Име на секцијата Наставник бр.на 
ученици 

бр.на 
часови 

Литературна секција Ирена Неделковска Пиштолова 27 32 

Литературна секција Сандра Здравеска 27 32 

Литературна секција Даниела Гајдова 27 32 

Литературна секција Славица Димитриевска 27 32 
 

Литературна секција: Со завршувањето на оваа учебна година, заврши и 

реализацијата на активностите предвидени со планот на литературната секција 

за трето одделение. Може да се констатира дека активностите од планот се 

целосно реализирани и  да се посочи дека учениците со посебно внимание и 

креативност, беа вклучени во реализација на истите. Во однос на планираните 

активности имаше мали отстапувања но, во согласност со тековните потреби и 

желби на учениците. Сите поставени цели се реализирани во целост. 

Учениците пишуваа и читаа текстови на ракописни латинични букви, користеа 

правилен редослед на зборовите при креативни решенија на нивните текстови. 

Препознаваа видови зборовни групи и истите ги разликуваа во реченици и 

текстови. При читањето ги користеа елементарните граматички и правописни 

норми. Умееја успешно усно и писмено да читаат и прераскажуваат дела од 

уметничката и народната литература. Самостојно активно учествуваа во 

искажувањето на своите доживувања, чувства и факти. Успешно го збогатуваат 

својот речник со нови зборови и поими, како и го развиваа чувството на 

припадност кон својот народ и почит кон другите култури. Следеа различни 

медиуми и пренесуваа кратки информации за нив. Подготвуваа сценарија, 

пишуваа и цртаа приказни, драматизираа.Учениците со посебна креативност и 

желба ја реализираа литературната секција. 

 

Секции во предметна настава   

Име на секцијата наставник бр.на ученици бр.на часови 

Новинарска секција 
 

Митра Цилевска 15 20 

Литературна секција 
 

Лидија Паневска 12 20 

Драмско-рецитаторска 
секција 

Соња Дракуловска 
Богдановска 

20-30 36 

Ликовна секција 
 

Маја Ристовска 15 16 
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Реализирани активности/содржини: 

Новинарска секција  

 Планирање на програмата и на предвидените активности.  

 Реализирани работилници за литературно творење; „Во нашето училиште 

секое дете има право да расте, учи и другарува среќно и здраво“ тема за 

Денот на училиштето;  

 „Конески-наша инспирација“ тема за одбележување на 100 години Блаже 

Конески 

 Беа следени со фотографија, видеоснимка  и текст сите настани во 

училиштето: Денот на европските јазици; Патронатот; „Беседа за Конески“ и  

културниот настан за одбележување на 100 години Блаже Конески во 

организација на Општина Центар.  Беа изработени извештаи за 

реализираните настани „Беседа за Конески“ и  културниот настан за 

одбележување на 100 години Блаже Конески во организација на Општина 

Центар за веб страната на училиштето.Изработено беше пано со 

литературни творби, портрети на Конески  и за неговото  дело со учениците 

од VIIIа,б,в одд.   

 Беа изработени дипломи за наградените ученици од литературниот и 

ликовниот конкурс и им доделени на  приредбата за Патронатот на 8 

Ноември 2021г.;дипломи за  литературниот и ликовниот конкурс „Конески – 

наша инспирација“ за културниот настан „Беседа за Конески“ на 15.12. 

2021г. 

 Се реализираа од медиумска култура:проект – изработка на синопсис за 

Кочо Рацин со учениците од VIII одд.; 

 Презентација    на есеи за расказите од лектирата збирка раскази „Лозје“ од 

Б. Конески со учениците од IХ а,б одд. 

 Се креираа постери  со новогодишни желби 

 Подготовка за учество на ученичка дебата на тема „Мојот јазик, моја слика“ 

по повод 21 февруари, Меѓународниот ден на мајчиниот јазик во во ООУ 

„Киро Глигоров“ во организација на Општина Центар. 

 Подготовка и организација на активност: презентирање на цитати за 

македонскиот литературен јазик; рецитирање на песната „Среќен 21 

февруари, светски ден на мајчиниот јазик“ и изработка на постер со мисла 

од Б.Конески за одбележување на Светскиот ден на мајчиниот јазик за 21 

февруари во организација на учениците од IX а,б одд.и VIIIа,б,в одд.; 

фотографирање на организираната активност. Изработка на говор на тема 

по избор со учениците од VIIIа,б,в одд. 
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 Подготовка и организација на одбележување на 5 Мај, Денот на 

македонскиот јазик со училишен натпревар во ораторство  со учениците од 

VIIIа,б,в одд.; фотографирање на организираниот натпревар во ораторство. 

Изработка на дипломи  за наградените ученици. 

 Лектура и коректура на подготвениите текстови за Алманахот на IX а,б,в 

одд. 

 Беа изработени:постер за 5 Мај, Денот на македонскиот јазик; анкета  за 

интересот на учениците за читање книги и лектири  со ученици од    VIII а 

одд., а беа анкетирани 12 ученици од VII а,б,в одд. во мај 2022 ;  

  Презентации за 5 јуни, Светскиот ден за заштита на животната средина, 

анализа на животната средина во населбата на живеење со текст и 

фотографија со ученици од  VIIIа,б,в одд.  

 Изработка на диплома за првенец на генерација. 

 Анализа на  реализираните активности на новинарската секција-изработка 

на извештај. 

Литературна секција 

 Литературно творење и наградување на најуспешните творби за 

Меѓународниот ден на мирот; Одбележување на Европскиот ден на 

јазиците, по повод 20 годишнината; 

 Литературно творење на дадена тема ,,Во нашето училиште секое дете има 

право, да расте, учи и другарува среќно и здраво” -по повод Денот на 

училиштето (67 годишнина) – избор на најдобрите творби, нивно 

изложување и доделување дипломи за 1, 2 и 3 место;  

 Творење и рецитирање творби за руската култура- Фестивал ,,Душата на 

Русија”, запознавање со творби од руски писатели;  

 Училишен литературен конкурс за животот и делото на Блаже Конески, по 

повод 100 години од неговото рагање;  

 Творење за литературниот конкурс од градската библиотека - Другарче на 

две теми- ,,Мојата омилена книга” и ,,Библиотеката во моите очи”;  

 Литературно творење по повод Новогодишните празници и изложување на 

најуспешните творби 

 Литературно творење по повод 8 март – Денот на жената 

 Одбележување на Денот на пролетта и Денот на екологијата, со творење 

прозни творби и пораки 
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 Литературно творење на дадена тема- Делата на Видое Подгорец и Славко 

Јаневски 

 Творење творби за сесловенските браќа Кирил и Методиј, настап со 

литературно читање во библиотека ,,Страшо Пинџур од Скопје’’ 

 Творење на тема  ,,Каде ке го поминам летниот одмор’’ 

Драмско-рецитаторска секција 
 

 Рецитирање и наградување на најуспешните творби за Меѓународниот ден 

на мирот;  

 Одбележување на Европскиот ден на јазиците, по повод 20 годишнината со 

рецитирање на Т“га за југ од Константин Миладинов;  

 Одбележување на Светскиот ден на учителот-5 октомври; 

 Литературно творење и рецитирање на одбрани творби на тема ,,Во нашето 

училиште секое дете има право, да расте, учи и другарува среќно и здраво” 

-по повод Денот на училиштето (67 годишнина) – избор на најдобрите 

творби, нивно изложување и доделување дипломи за 1, 2 и 3 место;  

 Творење и рецитирање творби за руската култура- Фестивал ,,Душата на 

Русија”, запознавање со творби од руски писатели;  

 Училишен литературен конкурс за животот и делото на Блаже Конески, по 

повод 100 години од неговото рагање; Рецитирање на песната Везилка од 

Блаже Конески;  

 Драматизација на раскази по избор од книгата ,,Борко Брзозборко “ на 

отворен час со посета на авторката на книгата Ксенија Маказлиева;  

 Учество на проектот ,,Младите креатори на нашата иднина-Милион 

соништа“во организација на Републичкото здружение на децата бегалци од 

Егејска Македонија,,Т,га за југ“; 

 Одбележување на 5ти Мај Денот на македонската азбука со рецитирање на 

песни од книгата,,Весела азбука“ од Видое Подгорец; 

  Одбележување на 1ви април Денот на шегата со творење на хумористични 

драмски текстови и нивна драматизација; 

  Одбележување на 1ви април Денот на шегата со драматизација на познати 

реплики од филмови по избор;  
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 Учество на дебатна дискусија по повод 21 февруари Денот на мајчиниот 
јазик на тема,, Зачувување и негување на мајчиниот јазик“ во организација 
на општина Центар;  

 Учество на Манифестацијата ,,Средби под јаворите-Видое Подгорец 2022“ 
со краток филм на тема ,,Убави зборови“и добиено посебно признание за 
краток филм;  

 Учество во работилницата ,,Творилница “со изработка на списание и еко 
стрип во организација на Академија за иновативно образование,,Здравеј “-
Скопје со поддршка од Просветно дело 

 

Ликовна секција: 

 Уредување на училишниот простор;  

 Подготовки за ликовен конкурс за уметничка фотографија; 

 Подготовки за републички ликовен конкурс по повод 11-ти Октомври;  

  Подготовки за училишен ликовен конкурс по повод Ден на училиштето;  

 Подготовки за меѓународен ликовен конкурс по повод: "13 Ноември"-Денот 

на ослободување на град Скопје;  

 Училишен ликовен конкурс по повод 100 годишнината од раѓањето на 

Блаже Конески;  

 Подготовки за  меѓународен ликовен натпревар: “Биди уметник 15 ти 

Интернационален натпревар”,во организација на Центарот Јанез Левец , 

Љубљана , Словенија;  

 Подготовки за меѓународен ликовен конкурс - "Флора и фауна-извор на 

живот и убавина";   

 Ликовна работилница по повод Нова година, уредување на училишниот 

ентериер и Хуманитарен базар. 

 Подготовки за меѓународен ликовен конкурс за постер по повод Светскиот 
ден на храната , Организација за храна и земјоделство на Обединетите 
нации (ФАО) 
 

 Учество на ликовен хепенинг по повод “Меѓународен ден на мајчин јазик”,на 

тема “Мојот јазик,моја слика”.Во организација на општина Центар 

 Подготовки за ликовен конкурс за скулптура од рециклажен материјал:” 

Trash for art”,во организација на Пакомак. 

  Ликовен хепенинг за  Ден на пролетта и  екологијата 
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 Ликовен хепенинг по повод Велигден  

 Ликовен хепенинг – Априлијада 

 Естетско уредување на просторот 

 
Рап секција 

 запознавање со хип-хоп културата, слушање музика, пишување текстови и 

рецитирање/јавен настап 

 број на ученици учесници 10, реализирани часови 4 

Одговорен наставник:Ивица Трајковски 

 

 Хор и оркестар 

 Приредба по повод Европскиот ден на јазиците ,Композиција: Dernière danse 

- Indila (Јана Веселинова 8а одд. - виолина)  

 Свечана приредба по повод патрониот празник на училиштето,Композиции: 

Химната на училиштето (настапуваат ученици од хорот од 8а и 8в одд.),  

До нѝ    сака добар ден (ученици од хорот од 6б одд.)   

 Литературно- музичката средба „Беседа за Блаже Конески“ за 

одбележување на 100 години од раѓањето на Конески,Композиции:Биљана 

платно белеше Јовано Јованке (Евгенија Кузмановска 7а гитара, Јана 

Веселинова 8а виолина) 

 Новогодишен концерт на француски јазик за Францускиот институт -

Композиции:Mon beau sapin (ученици од хорот од 5а одд.) ,Vive le vent 

(ученици од хорот од 5б одд.) ,Père Noël frappe à la porte (ученици од хорот 

од 6а одд.),Douce noit (ученици од хорот од 8a одд.), Joyeux Noel (ученици 

од хорот од 9а одд.) 

 Училишен новогодишен концерт -Композиции:,Секој (ученици од хорот од 6а 

одд.),Сега гласно запејте (ученици од хорот од 6б одд.) ,Fly me to the moon 

(ученици од хорот од 7в одд.) ,Ѕвона (ученици од хорот и оркестарот од 7а, 

8а и 8в одд.),Have yourself a merry little Christmas (Елена Сотироска 7а одд. и 

Соња Дракуловска Богдановска наставник) ,Feliz Navidad (ученици од хорот 

и оркестарот од 7а, 8а и 8в одд.) 

 Централна новогодишна приредба на Плоштад Македонија -Композиција:Le 

Petit Renne au nez rouge (ученици од хорот од 5а и 6а одд. во придружба на 

Јана Веселинова 8а одд. на виолина)  
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 Приредба – “Франкофонијата нè сплотува”  по повод Меѓународниот ден на 

франкофонијата (ученици од хорот од 5-то и 6-то одделение, ученици од 

оркестарот од 6-то, 7-мо и 8-мо одделение)  

 Музичка работилница “Музика Лаб”во соработка со Општина Центар 

(ученици од хорот и оркестарот од 6-то, 7-мо и 8-мо одделение 

Одговорен наставник :Мартина Калкова 

 

ЕTwinning проекти и други воннаставни  активности  

1.  

 KÜLTÜRLER ARASI ETKİLEŞİM / ИНТЕРАКЦИЈА МЕЃУ КУЛТУРИТЕ 

(INTERACTION BETWEEN CULTURES) – автор 

 Suspicious social media sites – which one is the safest? –автор, ментор  

добиена  национална ознака за квалитет. 

 Programerska rešenja zadataka matematike I fizike/Програмерски решенија на 

задачи по математика и физика – автор 

 Full STEAM ahead – партнер 

 Ljepota u očima promatrača/BEAUTY IN THE EYE OF THE BEHOLDER, Dan 

planeta zemlje /EARTH DAY, 22 APRIL – партнер 

  Felicitaciones 21-22 – партнер 

 Magična naukica/ Magical science – партнер 

(Работиме на 7 проекти од кои 4 ќе пријавиме за ознака на квалитет согласно 

правилата) 

 Одбележување седмица на кодирање, кодиравме со и без компјутер (8,  9 

одд.) 

 Учество на ФИЗИ- БИЗИ фестивал по наука – презентирање на 3 

експерименти (9 одд.) 

Одговорен наставник: Аида Петровска 

2. 

 „Утре е премногу доцна!“ (Tomorrow is too LATE!) – добиена национална 

ознака за квалитет 

 „Архитекти на нашиот одржлив свет“ (Architects of Our Sustainable World) – 

во тек 

https://live.etwinning.net/projects/project/323025
https://live.etwinning.net/projects/project/339191
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 „Ефектот на боите“ (Color Effect) - добиена национална ознака за квалитет 

 „ Пост пандемични практични работилници за ученици“ (POST PANDEMİC 

HANDS-ON WORKSHOPS FOR STUDENTS) – во тек 

  

Одговорен наставник: Анета Танчева 1б одд. 

 

Воннаставни активности за поттикнување на демократската клима на 

училиштето 

 Отворен ден по Граѓанско образование :„Од идеја до позитивна промена “ – 

 Одржани се два средби со учениците од 9 одд.  на тема – преземање на 

акција и внесување на промена, со цел поттикнување на заедничко учество 

на учениците во  процеси на донесување на заеднички одлуки за промени. 

 Одржана средба со учениците од 7 одд., со цел развивање на чувство за 

тимска работа и мегусебна соработка . Беа изработени еколошки пароли и 

цртежи. 

                                                            Одговорен наставник: Билјана Величковска  

 

Воннаставни активности по предметот Француски јазик  

 Одбележување на Европскиот ден на јазиците 

 Прием на Амбасадорот на Република Франција и потпишување договор за 

соработка помеѓу ООУ „Димитар Миладинов” Центар,Скопје и Францускиот 

институт во Скопје 

 Изработка на тематски флаер, којшто со поддршка на Францускиот институт 

во Скопје беше отпечатен и дистрибуиран меѓу останатите ученици во 

училиштето  

 Одбележување на патрониот празник на училиштето со настап на 

учениците на приредбата 

 Прослава по повод Божиќните и новогодишните празници – Видео концерт 

(видео записи од изведбата) на божиќни  песни на француски јазик 

 Проект на сензибилизација за францускиотјазик -  учениците од 5то 

одделение низ креативни активности гиизучуваатосновите на 

францускиотјазик (еднаш неделно) 

 Припрема на ученици за полагање на испитот ДЕЛФ ПРИМ А1.1 (4 и 5 одд.) 

 Приредба – “Франкофонијата нè сплотува” 

 Посета на Францускиот институт – Скопје за учениците од VIIIб/в 

 

Одговорен наставник:Марија Коцевска 

 

https://live.etwinning.net/projects/project/315164
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Воннаставни  еко -  активности 

Реализирани се бројни еко активности од 1-9 одделение: 

 Реализирање на програмата „Интеграција на еколошката едукација во 

македонскиот образовен систем“- интегрирано планирање во наставата на  

наставниците  во одделенска и во предметна настaва 

 Продолжи спроведувањето на  Проектот  „Е-отпад создава можности “за 

собирање на отпад од електрична и електронска опрема ( е-отпад) во 

соработка со Центарот за климатски промени  и  финансиска поддршка од  

Амбсадата на САД 

 Обработка на едукативни содржина на тема „Здрава храна, здрави деца“; 

Влијанието на пластичната амбалажа врз здравјето на учениците  

 Постојани разговори и укажувања за развивање на активна свесност за 

значењето и важноста  на здрава и чиста средина, за штедење  на струја, 

вода и нивно рационално користење; 

 Учество во акцијата за собирање пластични шишиња во соработка со 

Пакомак 

  Акција за: чистење и уредување на училниците и ходниците; отстранување 

на исушени растенија; садење садници; садење цвеќиња во саксии; 

изработка на еко пораки; 

 Изработки од пластика и друга амбалажа за новогодишниот базар ; 

 Изработка на модели и макети од рециклиран материјал – 5 одделение 

 Предметните наставници со осмите и деветтите одделенија го одбележаа 

Денот на мирот, традиционално повеќе  од 20 год. по ред , со садење дрвја- 

1 костен и 5 јавори  

 Работна Еко- акција – Чистење на училишниот двор, организирана од 

Општина Центар, со подршка од родителите и наставници   

 Нашето училиште е добитник на Награда за Проектот за климатски 

активности, што ја доделува Cartoon Network Climatе и Проектот за 

климатска акција (Climate Action Project). Само 250 училишта во светот го 

добија признанието за интензивна работа на полето на образованието 

поврзано со климатските промени. Добитниците на наградата беа објавени 

на Денот на климатската акција, онлајн-настан во живо, што го проследија 

250.000 луѓе во светот. Победниците ги прогласи Ден Расел, актерот што го 

позајмува гласот за неколку ликови во хит-серија The Amazing World of 

Gumball и Нанди Бушел, 11-годишна музичарка, инфлуенсер и застапник за 

климата  
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 Сите на точак-учество во Циклотон  - прослава на годишнината од раѓањето 

на Шри Махатма Ганди, таткото на нацијата и индискиот втор 

премиер,поддршка на другарите од Индија од SETH ANANDRAM JAIPURIA 

SCHOOL; 

 Изработка на модели и макети од рециклиран материјал – 5одделение- 

Катерина Георгиевска 

 

 Работна Еко- акција – Чистење на училишниот двор, садење садници и 

цвеќиња во организација на општина Центар со поддршка од родители и 

наставници 

 

 Kлиматски промени и примери на добро практики – Интернационална 

конференција – предавач –  

 

 Денови на пролетта- денови на екологијата – Дрвјата и нивните разладни 

уреди – истражување 

 

 Одбележување на Денот на планетата Земја преку низа активности, како 

дел од истоимениот eTwinning проект кој на 11 јуни доби национална ознака 

за квалитет. 

 

 STEM низ различни начини на поучување – Екологија и STEM - меѓународна 

конференција – предавач –  

 

 STEM DISCOVERY CAMPAIGN– од февруари до крај на април – една 

седница активности –наше мото – направи впечаток, а не отпечаток. 

Одржано предавање за активностите  - Аида Петровска 

 Еколошки содржини реализирани во 1 одд.: 

- ЕКО Цртање на тема ,, Живот во вода‘‘  
- Чист воздух – ЕКО, да ја сфатат важноста на чистиот воздух и негово 

чување  
- Моето Еко училиште- учениците цртаат канта за отпадоци, една наменета 

за хартија, друга наменета за пластика 

 Еколошки содржини реализирани во 2 одд.: 

- Значење на водата за живиот свет 

- Изработка на упатство за рационално користење на водата и енергијата 

- Значење на енергијата за живиот свет    

- Важноста на хигиената во училишната зграда 

- Анализа на функционалноста на дворот 

- Рециклирање 

- Влијанието на отпадот на  здравјето и средината 

- Влијанието на физичката активност врз здравјето 
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 Еколошки содржини реализирани во 3 одд.: 
- Креативна работилница – изработка на куклиод различни материјали 

(пластични чашки, чорапи, пластифициран материјал, почва и семе од 

англиска трева) за празникот на мама    

- Видови отпад – изработка на макета-класифицирање на отпад според 

материјалот од кој е направен  

- Творење на дадена тема: „Дрвото ми зборува“  

- Здрав оброк – препознавање на здрава храна и стекнување навики за 

правилна исхрана на луѓето  

- Заштита на планетата Земја – ЕКО патрола – набљудение на училишниот 

двор и извлекување на заклучоци што треба да правиме за да ни биде 

поубавој 

- Видови сообраќај – препознавање и именување на превозни средства кои 

не ја загадуваат животната средина  

 

 Одбележување на Денот на животната средина, 5. јуни – изработка на риби 

од материјали кои се рециклираат. 

 

 Меѓународен натпревар во изработка на скулптури од отпадоци - 

Прославете го светскиот ден на животната средина – 05.06.2022 –сребро 

(втора награда) и бронза (трета награда) 

 

9.3. Акции 

           Реализирани се следниве програмски содржини:  
 

 акции за уредување на училничкиот простор и холовите, 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  и обновување на зеленилото во дворот  

 организирање на собирни акции на храна, облека,обувки,играчки 

 организирање на собирни акции  на  пластични шишиња  

 организирање на  настани со хуманитарен карактер 

 помош на социјално загрозени и инвалидизирани лица 

 соработка со Црвениот крст на општина Центар и град Скопје,соработка 

со Општина, со здруженија и организации  
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Преглед на реализирани активности 
 

содржина/активност Одделение 
/паралелки 

време на 
реализација    

(месец) 

Садење дрвја по повод Денот 
на мирот  
 

9абв септември 

Учество во ЕКО акција  
- чистење на училишниот двор 
(учество на вработени од 
училиштето, ученици, родители 
и претставници од Општина 
Центар) 

 
1одд., 2б, 4одд., 5одд., 
6одд., 7а,в, 8одд., 9одд. 

 
 

ноември 

Климатска акција – 6 седмици 
во знак на екологија: цртање, 
експерименти, работилници, 
меѓународна соработка, 
отворени часови 
 

8 бв,  9абв октомври/ 
ноември 

Еколошка акција за собирање 
на пластични шишиња 
 

2a, 2б ,6одд., 7 одд., 
8одд.,  9абв 

 

Учество во хуманитарна акција 
во соработка со Црвениот крст 
по повод Денот на гладта –
донирање на храна 
 

 
1одд.,3одд.,5одд., 

6одд.,7одд.,8одд.,9одд., 

 
октомври/ 

ноември 

Снимање видео на еколошка 
тема  
 

9б декември 

Хуманитарна акција на 
здружението Проект Среќа - 
донирај среќа 
донација на храна, облека, 
обувки, детски играчки, 
новогодишни украси 
 

1одд.,2 б,2в,3одд., 
4одд.,5одд.,6одд., 
7одд.,8одд.,9одд., 

 

 
декември 

Хуманитарната акција "Една 
може"-донација на производи 
за новогодишни пакетчиња 

3одд.,6одд.,7одд.,8одд.,9одд, декември 

Хуманитарен Новогодишен 
базар 

3 одд., 4одд., 5б,в, 
6одд.,7одд.,8одд.,9одд. 

 

декември 

Учество во иницијативата на 

Советот на родители во 

соработка со Општинската 

1одд., 2a, 2в, 

3одд.,4одд.,6одд., 

7одд.,8одд.,9одд. 

декември 
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организација на Црвен крст за 

зачленување на учениците во 

Црвен крст (средствата од 

годишната членарина ќе се 

искористат за поддршка на 

Центарот за лица со 

интелектуална попреченост 

над 18 години „Пролет“ Скопје) 

 

Еко акција во соработка со 
родителите, а во организација 
на општина Центар (садење на 
садници и цвеќиња во 
училишниот двор ,цртање на 
забавни игри на платото во 
училишниот двор во соработка 
со родители)   

1- 9  одд март 

Садење на цвеќе во саксии за 
во ходникот на училиштето  
 

III б и IIIа април 

Собирање на отпад во паркот 
во предниот дел од 
училиштето 
 

III б и IIIа април 

Естетско уредување на 
просторот 

7а, 7б, 7в aприл 

Полевање на млади садници 
во училишниот двор и 
цвеќињата по холовите 

3а,3б 29.04.2022 
20.05.2022 

Чистење на игралиштето од 
отпадоци 
 

3а,3б 06.05.2022 

Уредување на одделенското 
пано со пролетен пејзаж 

III б и IIIа мај 

Собирна акција на пластична 
амбалажа од училишниот двор  

III б и IIIа мај 

Ликовно творење во соработка 
со списанието „Другарче“ 
 

IIIа мај 

Работилница за изработка на 
детското списание, во 
соработка со „Детска радост“  
и Бугарска амбасада – 
Творилница 
 

IIIа мај 

Еко- акција во училишниот 
двор-селектирање и собирање 
отпад 

4в јуни 
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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 беа 

делегирани од страна на  ученичките заедници на паралелките и беше 

конституиран Ученичкиот парламент. За претседател е избрана ученичката 

Ема Стојанова од 8в,а за ученички правобранител ученичката Ирма 

Стомнар од 9б одделение 

 УП во првото полугодие одржа 4 состаноци на кои се дискутираше по 

тековни прашања од училишниот живот: организација на наставата, 

реализација на наставата-потешкотии; училишна клима- адаптација; Дел од 

потешкотиите се решени, а на некои сеуште се работи. Од учениците е 

покрената иницијатива за зголемување на времетраењето на големиот 

одмор 

  УП доби покана и зема учество преку свои претставници во литературно-

музичката средба „Бесада за Конески“, по повод 100 години од раѓањето на 

Блаже Конески 

 УП во координација со Советот на родители успешно ја организираше 

новогодишната хуманитарна акција  

 Со стручните соработници е реализирана работилница на тема„Нашите 

желби и потреби,нашите одговорности“ 

 Во второто полугодие одржани се : Координативен состанок во деветтите 

одделенија во врска со полуматурата и активностити околу алманахот и 

местото за прослава; 

 Состанок во врска со настапот, однесувањето, предавањето и оценувањето 

на наставникот по предметот  физика (проблеми, поплаки и решенија на 

истите)  

Претседателот и правобранителот беа уредно повикувани да учествуваат во 

работата на Советот на наставници, Советот на родители и Училишниот одбор, 

покажувајќи ефикасност и експедитивност по прашања кои беа директно или 
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индиректно поврзани со нивните проблеми и искушенија, во кои го промовираа 

критичкиот демократски глас на ученикот во нашето училиште 

Наставник координатор:  Ивица Трајковски 

 

11.  Вонучилишни активности  

11.1. Екскурзии, излети и настава во природа не се реализирани                 

11.2. Податоци за учениците од основното училиште вклучени во вонучилишни 

активности 

 по завршување на наставата голем број на ученици се вклучуваат во 

курсеви кои се реализираат во просториите на училиштето 

 

 

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 

одвоспитно-образовната дејност. Преку подготовките и учеството на учениците 

серазвива и се продлабочува нивниот интерес , се воспоставува активен однос 

кон наставата, се продлабочуваат и се прошируваат ученичките знаења. 

Ученичките натпревари влијаат врз зголемување на интересот на учениците за 

воннаставните активности, придонесуваат да се развиваат натпреварувачкиот 

дух и процесот на социјализација. 
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Преглед на постигнати резултати на ученички натпревари 

Одделенска  настава 

вид на натпреварот награда име и презиме на ученикот    наставник-ментор 

Учество на училишен 
литературен конкурс за 
Денот на училиштето  
на тема: „Во нашето 
училиште секое дете 
има право да расте, 
учи и другарува среќно 
и здраво“ 

1 место Ерика Стојчевска V в одд. Маја Трајковска 

Учество на училишен 
литературен конкурс за 
Денот на училиштето  
на тема: „Во нашето 
училиште секое дете 
има право да расте, 
учи и другарува среќно 
и здраво“ 

2 место Андреа Петреска V б одд. Снеже Тодорова 

Учество на училишен 
литературен конкурс за 
Денот на училиштето  
на тема: „Во нашето 
училиште секое дете 
има право да расте, 
учи и другарува среќно 
и здраво“ 

3 место Ања Ковачев V в одд. Маја Трајковска 

Учество на училишен 
литературен конкурс за 
Денот на училиштето  
на тема: „Во нашето 
училиште секое дете 
има право да расте, 
учи и другарува среќно 
и здраво“ 

Пофалница 
Дорис Кешкец III a одд. 

Ана Марија Тодоровиќ III a одд. 

Ирена 

Неделковска 

Пиштолова 

Сандра Здравеска 

Учество на училишен 
ликовен конкурс за 
Денот на училиштето 
на тема: „Во нашето 
училиште секое дете 
има право да расте, 
учи и другарува среќно 
и здраво“ 

1 место 
Лариса Хаџибулиќ  III a одд. 

 

Ирена 

Неделковска 

Пиштолова 

Сандра Здравеска 

Учество на училишен 
ликовен конкурс за 
Денот на училиштето 
на тема: „Во нашето 

2 место 
Каролина Кировска III a одд. 

Ирена 

Неделковска 

Пиштолова 
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училиште секое дете 
има право да расте, 
учи и другарува среќно 
и здраво“ 

Сандра Здравеска 

Учество на училишен 
ликовен конкурс за 
Денот на училиштето 
на тема: „Во нашето 
училиште секое дете 
има право да расте, 
учи и другарува среќно 
и здраво“ 

3 место 
Даријан Петковски IV б одд. 

Весна Кусакатска 

Надица Мицкова 

Учество на училишен 
ликовен конкурс за 
Денот на училиштето 
на тема: „Во нашето 
училиште секое дете 
има право да расте, 
учи и другарува среќно 
и здраво“ 

Пофалница Ведран Банџо II а одд. 
Снежана Христова 

Елица Филиповска 

Учество на училишен 
ликовен конкурс за 
Денот на училиштето 
на тема: „Во нашето 
училиште секое дете 
има право да расте, 
учи и другарува среќно 
и здраво“ 

Пофалница 
Габриел Ивановски II б одд. 

Миа Цекова II б одд. 
 

Наташа Самарска 
Миланова 

Илина Вељановска 
 

Учество на училишен 
ликовен конкурс за 
Денот на училиштето 
на тема: „Во нашето 
училиште секое дете 
има право да расте, 
учи и другарува среќно 
и здраво“ 

Пофалница 

 
Калина Столева II в одд. 

Матеј Спасов II в одд. 
 

Катерина 
лазаревска Лидија 

Бозаревска 

Литературно творење 

по повод Св. “Климент 

Охридски” на 

литературниот конкурс 

од страна на градска 

библиотека     

“Браќа Миладиновци” 

на тема: „Мојата 

омилена книга“ и 

„Библиотеката во 
моите очи“ 

3 место 

 

Маша Феј Крстевска III а oдд. 

Нина Тодоровска III а одд. 

Ирена 

Неделковска 

Пиштолова 
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Учество на училишен 

натпревар по природни 

науки 

1 место Марко Бојковски V в одд. 
Јаков Савовски V в одд. 

Јасмина Драгеска 

Учество на училишен 

натпревар по природни 

науки 

2 место 
Гоце Наумовски V в одд. Јасмина Драгеска 

Учество на општински 

натпревар по природни 

науки 

1 место Јована Џиковски  IV а одд. 
Цана Здравеска 

Бранкица Петреска 

Учество на општински 

натпревар по природни 

науки 

2 место Јоана Саламовска IV б одд. 
Борис Сердарски  IV б одд 

Весна Кусакатска 
Надица Мицкоска 

Учество на општински 

натпревар по природни 

науки 

2 место 
Ива Савевска V б одд Марија Насковска 

Учество на општински 

натпревар по природни 

науки 

2 место 

Марко Бојковски V в одд 

Гоце Наумовски V в одд 

 

Јасмина Драгеска 

Учество на општински 

натпревар по природни 

науки 

3 место Илина Руменова  IV б одд 
Даријан Петковски IV б одд 

Весна Кусакатска 
Надица Мицкоска 

Учество на општински 

натпревар по природни 

науки 

3 место 
Дафина Гечева IV в 

Јоана Тодоровска IV в 

Билјана Иваноска 

Валентина 

Тодоровска 

Учество на општински 

натпревар по природни 

науки 

Пофалница 
Ана Савевска IV а одд. 

Моника Николаиди IV а одд. 

Цана Здравеска 

Бранкица Петреска 

Учество на општински 

натпревар по природни 

науки 

Пофалница Надја Трпевска IV в одд. 

Билјана Иваноска 

Валентина 

Тодоровска 

Учество на општински 

натпревар по природни 

науки 

Пофалница 
Јаков Савовски V в одд  Јасмина Драгеска 

Учество на регионален 

натпревар по природни 
2 место 

Јоана Саламовска IV б одд. Весна Кусакатска 
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науки  Надица Мицкоска 

Учество на регионален 

натпревар по природни 

науки 

3 место Јована Џиковски  IV а одд. 
Цана Здравеска 

Бранкица Петреска 

Учество на регионален 

натпревар по природни 

науки 

3 место 
Даријан Петковски IV б одд. 

Весна Кусакатска 
Надица Мицкоска 

Учество на регионален 

натпревар по природни 

науки 

3 место 
Ива Савевска V б одд. Марија Насковска 

Учество на регионален 

натпревар по природни 

науки 

3 место 

Марко Бојковски V в одд.  

Гоце Наумовски V в одд.  

 

 

Јасмина Драгеска 

Учество на регионален 

натпревар по природни 

науки 

Пофалница 
Јаков Савовски V в одд.  

 

Јасмина Драгеска 

Учество на државен 

натпревар по природни 

науки 

2 место 
Дафина Гечева IV в одд. 

 

Билјана Иваноска 

Валентина 

Тодоровска 

 

Учество на државен 

натпревар по природни 

науки 

3 место 
Јоана Саламовска IV б одд. 

 
Весна Кусакатска 
Надица Мицкоска 

Учество на општински 

натпревар по 

математика 

1 место 

Јована Џиковски IVа одд. 

Филип Златичанин IVа одд. 

Дамјан Трајковски IVа одд. 

Цана Здравеска 

Бранкица Петреска 

Учество на општински 

натпревар по 

математика 

2 место Кристијан Димовски IV в одд. 
Валентина 

Тодоровска 

Учество на општински 

натпревар по 

математика 

3 место 

Дафина Гечева IV в одд. 

Горазд Черепналковски IV в 

одд. 

Валентина 

Тодоровска 
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Учество на општински 

натпревар по 

математика 

Пофалница Моника Николаиди IVа одд. Цана Здравеска 

Бранкица Петреска 

Учество на регионален 

натпревар по 

математика 

1 место Кристијан Димовски IV в одд. 
Валентина 

Тодоровска 

Учество на регионален 
натпревар по 
математика 

2 место 
Јована Џиковски IVа одд. 

Филип Златичанин IVа одд. 

Цана Здравеска 

Бранкица Петреска 

Учество на регионален 
натпревар по 
математика 

2 место 
Јоана Саламовска IV б одд. 

 
Весна Кусакатска 
Надица Мицкоска 

Учество на регионален 
натпревар по 
математика 

3 место 
Каја Шанцлиќ IV б одд. 

 
Весна Кусакатска 
Надица Мицкоска 

Учество на регионален 

натпревар по 

математика 

Пофалница Дамјан Трајковски IVа одд. 
Цана Здравеска 

Бранкица Петреска 

Учество на општински 

натпревар по англиски 

јазик 

3 место 
Кристијана Атанасова V б од Христина Иванова 

Учество на регионален 

натпревар по англиски 

јазик 

2 место 
Кристијана Атанасова V б од Христина Иванова 

Наградени на ликовен 
конкурс по повод 350 г. 
од раѓањето на рускиот 
цар Петар Велики во 
соработка со 
амбасадата на Руска 
Федерација и 
асоцијација „Озарение“ 

3 место 

3 место 

Соња Топаловска и 

Ева Иванова III a одд. 
Елена Демчик 
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Преглед на постигнати резултати на ученички натпревари 
Предметна настава 

Вид на натпреварот Награда 
Име и презиме на 

ученикот 

Наставник 

- ментор 

Литературен конкурс за најдобра поетска творба на тема 

„Глас од Македонија“, како дел од Проектот за 

одбележување на Светскиот ден на поезијата - 21 март и 

110 години од раѓањето на македонскиот поет Коле 

Неделковски. организиран во рамките на Програмата за 

култура за 2022 на Општина Центар. 

Диплома Ева Ристова  VIII а одд. 

Митра Цилевска 

Благодарница Лина Гечева 

Благодарница Марко Шотаровски 

Благодарница Марика Макревска VIII в 

Училишен натпревар по ораторство 

I место Ева Ристова  VIII а 

I место Александар Нешовски VIII в 

IIместо Лина Гечева VIII а 

III место Николина Столева VIII а 

III место Бела Дамјановиќ VIII в 

Училишен-литературен, Патронат 
прва Милена Неделковска, 9а 

трета Марко Пејов, 9б 

Градски-литературен, за Климент Охридски, 

библиотека „Другарче“ 

прва Милена Неделковска, 9а 

трета Марика Макревска 8в  

Општински- работилница за литературно творење 

за одбележување на 100 години од раѓањето на Б. 

Конески 

учество 

Лука Богдановски 8 б  

Касија Сентиќ Габер 9 б 

Миа Хаџи Димова 9 б  

Училишен-литературен,за одбележување на 100 

години од раѓањето на Б. Конески 

прва Анастасија Груевска 9 а 

втора Ева Ристовска 8а  

Училишен натпревар по повод Денот на училиштето 2 награда Емил Петровски    6а  
Лидија Паневска 

Градски литературен конкурс ,, Св. Климент Гран при Никола Петров       7а  
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Охридски” – 2021 год. на библиотеката ,, Другарче” награда 

 1 награда Лика Пауновски       7а   

Државен натпревар по англиски јазик 

5 Тамара Ташковска 9б Грозданка 

Стојковска 17 Нина Ќосиќ 6а 

7 место Ангел Мукоски Александра 

Пекевска 15 место Тамара Јанакиевски 

5 место Луна Димитриева 8а 
Наташа 

Стамболиска 

Регионален натпревар по англиски јазик 

1 Тамара Ташковска 9б 

Грозданка 

Стојковска 

3 Нина Ќосиќ 6а 

учество Мартин Иванковиќ 9а 

учество Ена Иванова-Јоскоска 6в 

1 место Ангел Мукоски Александра 

Пекевска 2 место Тамара Јанакиевски 

1 место Луна Димитриева 8а Наташа 

Стамболиска 2 место Миа Живковска 8б 

Општински натпревар по англиски јазик 

1 Тамара Ташковска 9б 

Грозданка 

Стојковска 

1 Нина Ќосиќ 6а 

2 Мартин Иванковиќ 9а 

2 Ена Иванова-Јоскоска 6в 

1 место Ангел Мукоски 7a Александра 

Пекевска 2 место Тамара Јанакиевски 7a 

1 место Луна Димитриева 8а Наташа 

Стамболиска 2 место Миа Живковска 8б 

Училишен натпревар по англиски јазик 

1 Тамара Ташковска 9б 
Грозданка 

Стојковска 
1 Нина Ќосиќ 6а 

2 Мартин Иванковиќ 9а 
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2 Ена Иванова-Јоскоска 6в  

3 Анастасија Груевска 9а 

3 Огнен Трпески 6а 

1 место Ангел Мукоски 7a Александра 

Пекевска 2 место Тамара Јанакиевски 7a 

 

Јуниорска математичка олимпијада 
Сребрен медал Бодан Николов 8а 

Бети Стојоска 

Стојановска 

Републички натпревар по математика 

I ФилипХаџи-Велков 6в Катерина 

Стаменковиќ III ЛукаАнѓеловски 6г 

I Ангел Мукоски 7a 
Весна Кочовска 

Ивановска 

I Петар Дамјаноски 8а Бети Стојоска 

Стојановска II Бодан Николов 8а 

Регионален натпревар по математика 

I Филип Хаџи-Велков 6в Катерина 

Стаменковиќ II Лука Анѓеловски 6г 

III Ангел Мукоски 7а Весна Кочовска 

Ивановска III Лука Пауновски 7а 

I Бодан Николов 8а Бети Стојоска 

Стојановска II Петар Дамјановски 8а 

III Магдалена Атанасовска 9а 
Весна Кочовска 

Ивановска 

Општински натпревар по математика 

I ФилипХаџи-Велков 6в 

Катерина 

Стаменковиќ 
II 

Срна Талевска 

Стефановска 6а 

III Лука Анѓеловски 6г 

II Ангел Мукоски 7а Весна Кочовска 

Ивановска II Лука Пауновски 7а 

I Петар Дамјаноски 8а Бети Стојоска 
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I КристинаТрајковска 8а Стојановска 

I БоданНиколов 8а 

III Кристијан Лазовски 8а 

II Магдалена Атанасовска 9а Весна Кочовска 

Ивановска III Никола Пешевски 9а 

Државен натпревар по хемија 

II награда Милена Неделковска 9а 

Марија 

Апостолова 

I награда Марко Пејов 9б 

II награда Тамара Татабитовска 9б 

III награда Тамара Ташковска9б 

II награда Петар Дамјаноски  8а 

Регионален натпревар по хемија 

II награда Милена Неделковска 9а 

I награда Марко Пејов 9б 

II награда ТамараТатабитовска 9б 

II награда ТамараТашковска 9б 

I награда Петар Дамјаноски  8а 

Општински натпревар по хемија 

III награда Милена Неделковска 9а 

I награда ТамараТашковска 9б 

II награда Марко Пејов 9б 

II награда Андреј Милошевски 9б 

II награда Тамара Ташковска 9б 

I награда Петар Дамјаноски  8а 

II награда Бодан  Николов 8а 

III награда Миа Живковска 8б 

III награда Неда Тантуровска 8б 

Регионален – Денови на електротехниката 1 

Тамара Ташковска 

Марко Пејов 

Тамара Татабитовска 

Аида Петровска 
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Државен натпревар во решавање на задачи по 

физика 
1 

Тамара Ташковска 

Марко Пејов 

Никола Пешевски 

Државен натпревар по физика 1 место Бодан Николов 8а 

Фросина Мантева 

Регионален натпревар по физика 1 место Бодан Николов 8а 

Општински натпревар по физика 

100 бода (нема 

награди) 
Петар Дамјаноски 8а 

74 бода (нема 

награди) 
Бодан Николов 8а 

Државен натпревар по информатика 3 место Бодан Николов 8а 
Ивица Трајковски 

Регионален натпревар по информатика 2 место Бодан Николов 8а 

World Scolar's Cup (13-14.05.2022) 

Златен медал за 

Writing - есеј како 

индивидуа 

Јоана Шемко 8а Ивица Трајковски 

5 златни медали 

и 3 пехари како 

дел од мешовит 

тим Yahya Kemal 

и Димитар 

Миладинов 

Сребрен медал 

во индивидуална 

дебата 

Globals натпреварување во Прага 
1 место како 

најдобар тим  

Републички - Ликовенконкурспоповод 11-ти 

Октомври , во организација на 

1 место 

1 место 

Ева Ристова 8а 

Тамара Татабитовска 9б 
Маја Ристовска 
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Детскиликовенцентар,градско здружение на 

ликовни педагози 

  

 

 Републичка - Стручна работилница за уметничка 

фотографија, во организација на Детски ликовен 

центар,градско здружение на ликовни педагози 

 

 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

Јована Јовчевска 9а 

Мила Јаќоска 9а 

Милена Неделковска 9а 

Неда Тануровска 8б 

Неда Лабудовиќ 9а 

Ева Мариа Ризоска 6г 

Училишен - Ликовен конкурс по повод Ден на 

училиштето,натема „Во нашето училиште секое 

дете има право да расте, учи и другарува среќно и 

здраво“ 

1 место 

2 место 

3 место 

 

Елена Сотироска 7а 

Мелани Неделкоска 9а 

Јана Марков 8б 

Меѓународен - Ликовен конкурс по повод: "13 
Ноември"- 
Денот на ослободување на град Скопје, во 

организација на Детски ликовен центар,градско 

здружение на ликовни педагози 

1 место 

1 место 

1 место 

3 место 

ЕленаЃорѓиевска 9в 

Елена Сотироска7а 

Милена Неделковска 9а 

Антонија Папоњак 7а 

 

Меѓународен - Ликовен конкурс во организација на 
Детски ликовен центар и Министерство за животна 
средина и просторно планирање на тема:”Флора и 
фауна извор на живот и убавина” 

1 место 

 
Луна Димитриева 8а 

Училишен - Ликовен конкурс по повод 100 
годишнината од раѓањето на Блаже Конески 

1 место 

2 место 

3 место 

Елена Сотироска7а 

Милена Неделковска 9а 

Миа Хаџи Димова 9б 

Училишен - Ликовен конкурс по повод 100 години од 

раѓањето на Блаже Конески 

1 место 

2 место 

3 место 

Елена Сотироска7а 

Милена Неделковска 9а 

Миа Хаџи Димова 9б 

Ликовен конкурс за скулптура од рециклажен 1 место Ена Иванова Јоскоска 6в 
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материјал:” Trash for art”,во организација на 

Пакомак 

 

Фототехника – Народна техника( општински) 3 место Неда Тануровска 
Катерина 

Георгиева 

Државен натпревар по природни науки II награда Ана Дамјановска 

Јасмина Драгеска 

Регионален натпревар по природни науки 

I награда Ана Дамјановска 

IIIнаграда Елена Ивановска 

IIIнаграда Лука Ангеловски 

IIIнаграда Марко Бојковски 

IIIнаграда Гоце Наумовски 

Општински натпревар по природни науки 

I награда Ана Дамјановска 

I награда Луна Богојевска 

I награда Стефан Парнаџиев 

I награда Александар Ристевски 

I награда Лука Ангеловски 

IIнаграда Нина Ќосиќ 

IIнаграда Марко Бојковски 

IIнаграда Гоце Наумовски 

IIIнаграда Елена Ивановска 

IIIнаграда Доротеа  Павлевска 

Училишен натпревар по природни науки  

1 место Ана Дамјановска 6в 

1 место Нина Ќосиќ 6а 

1 место Доротеа  Павлевска 6б 

1 место Луна Богојевска 6б 

2 место Елена Ивановска 6г 

2 место Александар Ристевски 6г 

2 место Лука Анѓеловски 6г 
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2 место Стефан Парнаџиев 6г 

Општински натпревар I место Екипно-одбојка Анета Гоцева 

Општински натпревар I место Павел  Крстевски Јован Миловски 

Општински натпревар II место Кристијан Лазовски Јован Миловски 

Општински натпревар III место Екипно-фудбал Татјана Илиевска 

Општински натпревар III место Екипно-ракомет 
Андреа 

Стојановски 

Општински натпревар Најдобар смечер Миа Стоилковска Анета Гоцева 

Државен натпревар за француски јазик (Олимпијада 

за француски јазик - деветто одделение) 
II место Тамара Татабитовска 9б 

Марија Коцевска 

Регионален натпревар за француски јазик 

(Олимпијада за француски јазик - осмо и деветто 

одделение) 

I место Тамара Татабитовска 9б 

III место Бодан Николов 8а 

V место Марија Наумовска 8б 

V место Бела Дамјановиќ 8в 

IV место Милена Неделковска 9а 

VII место Анастасија Груевска 9а 

Натпревар за француска шансона III место Нина Лазаревска 5а 

Меѓународен фестивал за француска шансона 

“Chantons, amis!” („Да пееме, пријатели”) во 

Молдавија 

II место Нина Лазаревска 5а 

Регионален натпревар по спелување на француски 

јазик за 7 одделение 
V место Дино Беговски 7а 

Државен натпревар по биологија 

I награда Петар Дамјаноски 8а 

МаријаНасковска 

III награда Магдалена Атанасовска 9а 

III награда Катја Додевска 8в 

III награда Виктор Трајковски 5а 

Регионален натпревар по биологија II нагдара Катја Додевска 8в 
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За првенец на генерација се избрани учениците: Магдалена Атанасовска од 9а одд. и  Тамара Ташковска од 9б 

одд. 

Iнаграда Петар Дамјаноски 8а 

II награда Катја Додевска 8в 

IIIнаграда Лина Гечева 7в 

IIIнаграда Кристина Трајковска 8а 

Iнаграда Магдалена Атанасовска 9а 

III награда Милена Неделковска 9а 

Општински натпревар по биологија 

I награда Петар Дамјаноски 8а 

I награда Катја Додевска 8в 

IIнаграда Лина Гечева 7в 

IIнаграда Кристина Трајковска 8а 

II награда Елена Ѓорѓиевска 9в 

II награда Магдалена Атанасовска 9а 

II награда Милена Неделковска 9а 

II награда Марин Пенџерковски 9а 

IIIнаграда Евгенија Кузмаовска 7а 

IIIнаграда Нина Колева 7в 

Државен натпревар по природни науки III награда Виктор Трајковски 5а 

Регионален на тпревар по природни науки II награда Виктор Трајковски 5а 

Општински натпревар по природни  науки 

II награда Виктор Трајковски 5а 

II награда Атанасија Хаџи - Василева 

II награда Ива Савевска 
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13. Унапредување на мултикултурализмот / интеркуртуларизмот и 

меѓуетничката  интеграција 

Во првото полугодие се реализирани следниве програмски содржини/цели и 

активности:  

1. Планирање и реализација  на самостојни активности: 

 Слободни ученички активности, Работилница: Децата се разбираат со ист 

јазик – МИО (1а, 1б, 1в) 

 Слободни ученички активности, Работилница: Празнување кај другите 

народи и култури - МИО (1а, 1б, 1в) 

 Учество во проект на Општина Центар: „Да ги запознаеме културите на 

помалите етнички заедници кај нас''. 

Реализиран е видео запис  „Нашата новогодишна бајка".Носители на 

активноста се одделенските наставници Катерина Лазаревска и Даниела 

Гајдова  и ученици од следниве паралелки: II в – 21 ученик; III a – 1 ученик; III б 

– 23 ученик; IV б – 1 ученик; V в – 5 ученици; VI б - 6 ученици; VII б – 1 ученик; 

VIII a – 10 ученици; VIII б – 1 ученик. 

2. Планирање и реализација на интегрирани  содржини во рамките на 

редовната настава  

 Правила на  заедничко живеење -Општество (2а, 2б, 2в) 

 Празнување; Изработка на календар на празниците-Општество (2а, 2б, 2в) 

 Изразување и творење; Усно изразување - Зимски празници- Македонски 

јазик (2а, 2б, 2в) 

 Тема: Јас и ти - интерперсонални односи; Моите другари-Час на одд. 

заедница на кој се реализира Наставната програма по животни вештини (2а, 

2б) 

 Тема: Јас и другите – општествени односи: Што ќе кажат другите?- Час на 

одд. заедница на кој се реализира Наставната програма по животни 

вештини (2а)  Реализирани наставни содржини од наставни предмети во 

рамките на редовната настава 

 Активност: Како до успех?  - (3а и 3б одд.) 

 Животни вештини, Работилница: Грешење и простување – МИО (5а, 5б, 5в) 

 Животни вештини, Работилница: „Лавот и глушецот“ – МИО (5а, 5б, 5в) 
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 I а, I б и I в одд. 
-Работилница „Вкусот на традицијата“  МИО:  Рецепт за баклава  
-Работилница „Сите сме исти“, МИО Прави споредби, но ги почитува разликите  
-Работилница „Што е забавно во запознавање на нови пријатели?“ МИО  

 
 II а одд. 
-Тема: Јас и ти- интерперсонални односи; Моите потреби,твоите потреби-Час 
на одд. заедница на кој се реализира Наставната програма по животни 
вештини 
-Тема: Јас и другите- општествени односи; И различните можат да се дружат 
-Тема: Јас и другите- општествени односи;  Деца со најубави имиња 
-Народно творештво - народни обичаи и празници поврзани со музиката - 
Музичко образование 
-Игри: Народни ора проследени со музика-физичко и здравствено образование 

 

 II б одд. 

-Тема: Јас и другите-општествени односи;  Деца со најубави имиња 
-Тема: Јас и другите-општествени односи;  И различните можат да се дружат 
 -Тема: Јас и ти-интерперсонални односи; Моите потреби, твоите потреби 

 II в одд. 

-Тема:Јас и ти - интерперсонални односи; Моите другари   
-Тема:Јас и другите - општествени односи: И различните можат да се дружат 
-Тема:Јас и другите - општествени односи: Деца со најубави имиња  
-Народно творештво - народни обичаи и празници поврзани со музиката 

Музичко образование 

-Игри: Народни ора проследени со музика - Физичко и здравствено 
образование 

 
 III а и III б одд. 

- потреби и твоите потреби - Почитување на потребите на другите, еднаков 

однос кон потребите на  другите, без разлика колку сме слични или различни 

 -„Решавање на конфликти без употреба на насилство“ 

-Изработка правила (Кодекс) на однесување на учениците, ненасилна 

комуникација  

-Мултикултурна работилница „Прославување на празници“ Игра-симулација на 

обичаи кои се прават за одреден празник, се честитаат празниците на јазиците 

на етничките заедници во одделението, групите приготвуваат „баклава“ и 

„сарма“ од хатија, пластелин,...Зголемување на меѓусебното почитување, 

истрајност, соработка, можност да се научат нови игри, обичаи и зборови на 

други јазици 

-Колку знам за Македонија? Доживување на Македонија како земја со многу 

природни и културни богатства, во која се зборуваат различни јазици и се јаде 

различна храна што ја прави всушност разноврсна и богата. 

 
 V б одд. 
-„Помош“ - „Момчињата не плачат“- Животни вештини  
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3.Планирање и реализација  на заеднички-партнерски активности: 

Соработка со училиштето Кемал Ататурк – Центар Жупа, направивме 

завршница на една долгогодишна соработка со колегите по физика Леја 

Шаиновска и Фехми, од што произлезе труд кој го пријавивме и е прифатен за 

конференција во Алексинец која ќе се случи во март 2022 година. 

Носител на активноста е наставникот по физика Аида Петровска. 

 

Одговорен : тим за училишна интеграција 
 

 
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) 

Реализирани се следниве програмски содржини/цели и активности: 

 Реализација на интегрирани активности на француски јазик во склоп на 

наставата и воннаставните активности 

 Планирање и реализација на активности во склоп на програмата за јавна и 

културна дејност - учество со француска песна на Меѓународниот ден на 

знаковниот јазик ( 5б и 5в); учество со ритмичка точко на приредбата по 

повод Денови на франкофонија, 3б одд. 

 Соработка со Филолошки факултет со поддршка на наставата од страна на 

студенти/волонтери - соработка  со студенти во планирање и реализирање  

на часови по француски јазик  

 Поддршка во реализација на активности од страна на предметниот 

наставник по француски јазик-реализирани    часови по францускиот јазик 

за учениците во V одд.  

 Наставници вклучени во проектот:Наташа Самарска Миланова Славица 

Димитриевска, Весела Паунчева Велјановска, Валентина Тодоровска, 

Снеже Тодорова, Анета Танчева, Кристина Димчевска  

 

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

амбасада (одд. настава) 

Реализатор и координатор на проектот е Елена Демичик/надворешен 
соработник. 
Реализирани активности: 
 



69 
 

 Одбележување на Меѓународниот Ден на мирот , со ученици од 3а ,3б, 4б, 
4в, 5б одд. и 9а одд. 

 Учество во манифестација Ден на Европски јазици, со ученици од 5б ,3а,3 б 
одд.  

 Учество во Творечки фестивал ”Душата на Русија”,со ученици од 5б, 5а одд. 

 

3. Проект ГЛОБЕ 

Цел:  да се  зголеми еколошката свест  на учениците   
Очекувани исходи: 
 

 Стекнување со вештини за теренско истражување, собирање и 

анализирање на резултати и нивно запишување 

 Промоција и задржување на статус GLOBE училиште  

 Активностите за GLOBE проектот започнаа во месец октомври со добивање 

на апаратурата за метеоролошки мерења. Во  октомври се работеше на 

поставување на метеоролошката станица. Во ноември се обработуваше 

планот и програмата за престојните активности. Во декември се претставија 

активностите предвидени во проектот на учениците од 6-9 одделение, при 

што се оформија тимовите и за заинтересираните учениците се изврши 

обука за работа со мерните инструменти.Во текот на второто полугодие се 

реализираа активности  на мерење и евидентирање. 

 

Одговорен наставник: Марија Насковска 

 

4. Програма  за антикорупциска едукација на учениците во основното 

образование 

Од програмата за антикорупциска едукација на учениците реализирани се 

првите две наставни единици.Согледано е предзнаењето на учениците за 

антикорупција и за причините и последиците од корупцијата.Програмата се 

реализира интегрирано  во склоп на часовите по Граѓанско образование, во 

корелација со одредени наставни теми/содржини. 

 

15. Поддршка на учениците  

    15.1. Постигнување на учениците   

Реализирани се следниве програмски содржини/цели и активности: 
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 Примена на форми и методи на активна и нагледна  настава, со цел 

оптимално да се создаде  мотивирачка и кооперативна работната 

атмосфера и да се амортизираат  спецификите кои со себе ги носи  

реализацијата на наставата во овие услови, како наставата во училиште со 

физичко присуство, така и наставата за учениците кои ја следат од  

далечина . 

 Информирање на учениците за организацијата на дополнителна и додатна 

настава и реализирање на  часови за дополнителна и додатна настава  

 Советодавна работа на стручните соработници со учениците /индивидуална 

и групна; Реализирани работилници со ученици за подобрување на 

процесот на учење и постигнување, градење атмосфера на соработка и 

помош меѓу учениците во паралелката 

 Соработка со родителите за начинот на следење и помош на детето 

 Изготвување ИОП за ученици со посебни образовни потреби 

  Диференцирано наставно  планирање  

 Следење  и изготвување  анализа на постигнувањата на учениците  

 Применување на формативното оценување и различните видови на 

повратна информација  

 

 

Успех и поведение на учениците во учебната 2021/2022 год 

 



71 
 

Преглед на општиот успех по одделенија 
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Преглед на среден успех по наставни предмети   
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Преглед на број на изостаноци и поведение 

 

Одд. ИЗОСТАНОЦИ ПОВЕДЕНИЕ 

I - V Оправдани Неопрадани Вкупно Просекпоученик Примерно Добро Незадоволително Вкупно 

Бр. 
наученици 5932 0 5932 17,76 334 0 0 334 

334 

  
        Одд. ИЗОСТАНОЦИ ПОВЕДЕНИЕ 

VI- IX Оправдани Неопрадани Вкупно Просекпоученик Примерно Добро Незадоволително Вкупно 

Бр. 
наученици 6506 196 6702 21,90 306 0 0 306 

306 

                    

                    

Одд. ИЗОСТАНОЦИ ПОВЕДЕНИЕ 

I-IX Оправдани Неопрадани Вкупно Просекпоученик Примерно Добро Незадоволително Вкупно 

Бр. 
наученици 12438 196 12634 19,74 640 0 0 640 

640 
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Споредбени податоци за годишниот среден успех и бр. на изостаноци 

 

 одделение среден 
успех 

оправдани 
изостаноци 

неоправдани 
изостаноци 

вкупно 
изостаноци 

учебна 
2021/22 

1 - 5 одд. 
 

4,97 
5932 0 5932 

6 - 9 одд. 
 

4,88 
6506 196 6702 

1 - 9 одд 
 

4,91 
12438 196 12634 

учебна 
2020/21 

1 - 5 одд. 
 

5,00 271 3 274 

6 - 9 одд. 
 

4,94 1313 39 1352 

1 - 9 одд 
 

4,96 1584 42 1626 

учебна 
2019/20 

 

1 - 5 одд. 
 

 5,00 8048 11 8059 

6 - 9 одд. 
 

4,93 8658 171 8829 

1 - 9 одд 
 

4,95 16706 182 16888 
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15.2. Професионална ориентација на учениците  

Реализирани активности: 

 Запознавање на учениците со различните видови на занимања и струки 

согласно целите и содржините од наставните програми 

 Реализирани работилници во рамките на одделенските часови од 

програмата за образование на животни вештини 

 Реализација на 6 часа (9одд.) со активности на темата професионална 

ориентација  

 Организација на презентации на средни училишта 

 Следење на Дигитален саем  за промоција на средно стручно 

образование организиран од проектот Образование за вработување во 

Северна Македонија во соработка со МОН (9 одд.) 

 Информирање и разгледување на конкурсот за запишување во средно 

училиште 

Програмата за професионална ориентација на учениците ја реализираат 

стручните соработници во соработка со одделенските раководители и 

предметните наставници. 

 

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

злоупореба и запуштање, спречување дискриминација 

 Реализирани активности  : 

 во училиштето се работеше на подобрување на условите за квалитетна 

организација и реализација на воспитно-образовната работа (опремен е 

кабинетот по хемија и биологија, набавени се  нагледни средства;  

превземени се дејствија за  безбедност на  училишниот  простор ) 

 се работеше на едукација на учениците - реализирани се активности за 

поттикнување на меѓусебната соработка, позитивна комуникација и 

конструктивно решавање на конфликтите  

 низ работата на стручните органи   се дискутираа прашања  за 

подобрување на општата училишната клима и работна атмосфера 

 преку разговори со учениците и соработка со родителите се превземаа 

чекори за намалување на појава на  несоодветното однесување на 

учениците   
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 анимирање на учениците во градење демократска клима во одделенските 

заедници и Училишниот парламент  

 остварена е комуникација со соодветни надлежни институции за помош во 

справување со одредени  појави  

 дел од содржините и активностите  се реализираа на часовите на 

одделенските заедници 

 
содржина/активност паралелки време на 

реализација    
(месец) 

Одбележување на Светски ден на детето  5  
Октомври - презентирање на Закон за заштита 
на децата преку одредбите од Конвенцијата за 
правата на детето  

1а,1б,1в 
5а,б,в 

6а,б,в,г 

октомври 
 

Разговор на тема Правата на децата IIa, IIб, IIв октомври 

Разговор на тема Видови насилство 
(осознавање одредени видови насилничко 
однесување: исмејување, навредување, 
тепање и каде може да побараат заштита од 
насилничко однесување) 

IIa, IIб, IIв 

 

ноември 

Обуката од Црвен крст за Сексуално 
преносливи болести 

VII а,б,в декември 

Работилница на тема: „Употреба на инклузивен 
јазик“, по повод 3ти декември, меѓународниот 
ден на лицата со попреченост 
 

6а,б,в,г 

,8одд. 9а,б,в 

декември 

Учество во eTwinning проекти  :предавања, 
постери, презентации, конкретни примери 

8бв, 9а,бв октомври-
декември 

Активности на тема:(Не)Прифатливо 
однесување, правила на однесување; 
другарство; одговорност;  соработка 
 

6одд. 
1-9 одд. 

октомври-
април 

Решавање конфликти без употреба на 
насилство (Применување различни пристапи за 
праведни решенија воконфликтот - 
работилница) 

IIa, IIб, IIв февруари 

,,Решавање на конфликти без употреба на 
насилство,, 

3а,3б 15.02.2022 

Изработка правила(Кодекс) на однесување на 
учениците, ненасилна комуникација   

3а,3б 
 

12.04.2022 

Предавање на тема : „Интернетотне е 
самоигра... Кликај безбедно !Организирано од 
родител ИренаТодоровска во соработка со А1 

4а 4 б 4 в 02.03.2022 
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16.  Оценување  

16.1. Видови оценување и календар на оценувањето 

Согласно Законот за основно образование:   

 Учениците од I-III одделение се оценети со описни оценки  

 Учениците од  IV-VI одделение се оценети со описни оценки и бројчани 

оценки 

 Учениците од  VII-IX одделение се оценети само со бројчани  оценки 

 Интерното оценување на постигнувањата на учениците  се одвиваше 

континуирано , со анализа на состојбите по класификациони периоди 

 
Реализирани програмски содржини-цели на работа : 
 

 Планирање на оценувањето во годишните,тематските и дневните 

планирања по предмети /планирање на тестови и писмени работи и увид во 

истите 

 Изработка на план за писмени проверки на постигнувањата со почитување 

на оптовареноста на учениците  

 Следење на формативното и сумативното оценување на учениците со 

посебни образовни потреби, согласно ИОП 

 Водење на  педагошка евиденција и документација за напредокот на 

учениците, нивниот развој, поведение, редовност ( дневници, наставничко 

портфолио, ученичко портфолио, евидентни листови), со редовни извештаи 

и анализи од работата на Стручните органи на училиштето 

 Разгледување и анализа на состојбите во оценувањето на ниво на стручни    

активи : 

 Стандарди и критериуми за оценување на постигнувањата на учениците 

  Користење и анализа на избор на форми и методи за следење и 

оценување: разговор, набљудување, усна повратна информација, 

самооценување, заемно оценување 

 Споредбена анализа на резултатите, размена на искуства и насоки за 

изнаоѓање предлог мерки за ефективна примена на методи и инструменти 

за унапредување на оценувањето 
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 Остварување соработка со родителите за начинот на следење и помош на 

детето 

 Известувањето за напредокот на учениците   се остваруваше 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 организираа 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 планираa и реализираа 
активности за следење, анализа и поддршка на состојбите со оценувањето . 
 
16.3.  Стручни посети за следење и вреднување на квалитетот на работата на 

воспитно-образовниот кадар 

 

За следење на воспитно-образовната работа извршен е непосреден увид кај 

дел од наставниците  во квалитетот на планирањето и реализирањето на 

наставата. Посетени беа и отворени часови со примена на современи методи и 

техники на работа. Увидот беше извршен  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   

 

16.4. Самоевалуација на училиштето 

Последната Самоевалуација на училиштето е извршена во уч.2020/21 година . 

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

усвоен од Наставничкиот совет  документот Самоевалуација 2021 година.Врз 

основа на овој  и останати документи согласно Правилникот за изработка на  

развојна програма изготвена е Развојна програма на училиштето за период 

2022-2026. 
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17. Безбедност во училиштето 

Превземени се мерки за повисоко ниво на превенција 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.Активностите за заштита и безбедност се координирани со 

институциите во локалната заедница: СВР-Скопје Полициска станица Беко, 

Противпожарна бригада на Град Скопје, Црвен Крст и  Општина Центар. 

 
Реализирани активности : 

 Обуки на вработените  за безбедност и здравје при работа   

 Противпожарна вежба во соработка со Црвен крст и Бригадата за 

противпожарна заштита  

 Обука за ракување со ПП апарати  

 Обука на вработени  за Прва помош  

 Во училиштето  се изготви План за евакуација, во кој се пропишани 

правилата за постапување во случај на елементарни незгоди, во кој јасно се  

дефинирани учесниците (имплементаторите на планот за евакуација кои ќе 

бидат кадар на школото). 

 План за едукација  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  

 Изработен е рапоред на дежурства на наставниците и истакнат на видно 

место во училиштето  

 

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  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. 
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           Реализирани содржини/цели: 

 

 осигурување на учениците 

 редовни систематски прегледи и вакцинации; стоматолошки прегледи 

 одржување на хигиената во училиштето 

 организирана исхрана на учениците 

 предавања од областа на здравственото воспитување 

 организирање на еколошки активности за чиста и здрава околина 

 конструктивно решавање на конфликтите, развивање на соработката 

 развивање на училишна атмосфера на сигурност и поддршка 

 

Конкретните содржини се реализираат низ редовната настава, часот на 

одделенскиот раководител и воннаставните активности. 

Се применуваа пропишаните од МОН протоколи, препораки и мерки за зашита. 

  

  18.1. Хигиена во училиштето 

     Активности : 

 примена и почитување на процедурите и стандардите пропишани во 

упатствата од МОН 

 грижа и контрола санитарната опрема во тоалетите да е исправна и да 

функционира 

 сите тоалети и санитарии редовно се чистеа  и дезинфицираа, а во 

тоалетите редовно имаше течен сапун 

 редовно чистење и дезинфицирање  на ходниците, скалите, училниците, 

канцеларискиот простор,  отстранување отпад и  проветрување 

 училишниот двор  тековно се одржуваше чист 

 спроведена е работна акција за средување на  училишниот двор, во 

соработка со Советот на родители и општина Центар, при што општината 

донираше корпи за отпадоци, клупи и алатки за средување на дворот   

 се следеа препораките од Републичкиот здравствен санитарен инспекторат 

 

 

18.2. Систематски прегледи 

 

 Во соработка со Здравствен дом Бит-пазар беа реализираат редовните 

систематски прегледи  

 Стоматолошките прегледи се реализираа во соработка со Поликлиниката 

Идадија 

 

 18.3. Вакцинирање 
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 Во соработка со Здравствен дом Бит пазар се реализираше календарот на 

имунизација и вакцинација 

 

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 подготви листа на 

јадења во договор  помеѓу родителот и добавувачот , притоа  водејќи  грижа за 

контрола на квалитетот и одлуката на МОН за примена на планот и протоколот 

за одржување на наставата . 

 

 учениците во одделенска настава редовно конзумираат свежо овошје и 

зеленчук за време на одморите  

 на редовните часови се  обработени содржини поврзани со здравиот начин 

на исхрана и живеење 

  на часот на одделенската заедница  се обработени теми за здрава храна 

 

 Грижа за здравјето(вакцинирање, систематски прегледи, 
предавања) 
 

содржина/активност паралелки време на 

реализација    

(месец) 

Предавање за орална хигиена и превенција од кариес - 

предавачи: доктор и медицинска сестра од 

Поликлиника Идадија 

1а,1б,1в септември 

Предавање за лична хигиена и превенција од Корона 

вирусот 

I – IX 

 

септември 

Миењето раце заштитува од вируси –Како правилно се 

мијат рацете? (разговор, практична примена) 

 

IIa, IIб, IIв 

септември 

Вакцинација на учениците (МРП)   

IIa, IIб, IIв 

септември 

Детска превентивна стоматологија предавање на тема: 

Градба и функција на орална празнина, правилна 

исхрана, орална хигиена, редовна посета на 

стоматолог-Предавач: д-р Јета Лимани Ибрахим 

4 a,б ,в септември 

Предавањезаоралнахигиена и превенцијаодкариес 5а,5б,5в септември 

Одбележување на Светски ден на детето - 5-ти 

Октомври – презентирање на Закон за заштита на 

децата преку одредбите од Конвенцијата за правата на 

детето 

5а,5б,5в 

1а,б,в 

октомври 

Осигурување на учениците I – IX октомври 
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Задолжителен стоматолошки преглед на учениците од 

прво одделение во поликлиника ,,Идадија‘‘ 

1а,1б,1в октомври 

Вакцинација за МРП во поликлиника Бит Пазар 1а,1б,1в октомври 

Опасност/штетни последици од употребата на петарди 

и други пиротехнички средства 

I – IX 

 

декември 

Предавање за Превенција на болести на зависност VI одд.7одд, 

8одд 

декември 

Задолжителен стоматолошки преглед на учениците во 

поликлиника „Идадија“ 

VII а,б,в ноември-

декември 

Oбуката од Црвен крст за Превенција на болести на 

зависност 

8 а,б,в 

9 а,б,в 

декември 

Предавање и едукативни активности за орална хигиена 

с онагледни средства од Црвен Крст 

1а,1б,1в и декември 

Предавање за орално здравје со активности за деца 

(четкање заби на модел) од доктори од Стоматолошки 

факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' 

I- а, I- б, I- в 04.04.2022 

Стоматолошки преглед и залевка на заби 4а 4б 4в март-април 
од 30.03-

07.04.2022 

Предавање на тема: Здрава исхрана IIa, IIб, IIв март 

Ревакцинирањеза DITEPER  IIa, IIб, IIв 
 

април 

Предавање на тема: Моето слободно време 
 

IIa, IIб, IIв 
 

мај 

Вакцинација со МРП вакцина 3а,3б 01-03.05.2022 

Систематски преглед и залевки на забите 3а,3б 02-03.05.2022 

Предавање за оралното здравје од др.Пашовски- 
стоматолог 

3а 03.06.2022 

Одбележување на Денот на здравјето преку дискусија 
за здравата исхрана и здравото живеење  

5а,5б,5в 7.04.2022 

Стоматолошки систематски прегледи и залевање на 
трајни заби -ПоликлиникаИдадија 

VIА,Б,В,Г март 

Обука од Црвен Крст-Како храната влијае врз работата 
на срцето 

9а,б,в 09.03.2022 

Вакцинација( ревакцина ДИТЕ и ПОЛИО) 9а,б,в 12-13.05.2022 

Предавање од Црвен крст за Прва помош 9б,9в,7в и7б 11 и 13 мај 
2022 
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19. Училишна клима  

19.1. Дисциплина 

     Цели на делување и активности  : 

 континуирано  се работеше  со учениците за конструктивно решавање на 

сите училишни прашања,  се унапредуваше соработката и тимската работа 

(одделенските раководители, ученички парламент, стручни соработници, 

директор) 

  се применуваше  Правилникот за однесувањето на вработените, 

учениците, родителите и надворешни лица 

 одговорните наставници на активи, по одделенија, изготвија месечен план 

на дежурствата со кои е покриен училишниот простор (дежурство на 

влезовите ,ходници по катови, училишен двор ) 

 се изврши анализа и се ревидира Куќникот ред  земајќи ги во предвид пред 

се новите документи од МОН (концепции,правилници,упатства) 

 

19.2. Естетско и функционално уредување на просторот во училиштето   

      Реализирани активности : 

 Уредување на училишните холови и салата за свечености по повод 

почетокот на учебната година, Денот на училиштето , денот на детето,Нова 

година, априлијада, крајот на учебната година 

 Истакнување  на ученички трудови и постигнувања  

 Уредување на училниците и кабинетите / создавање на наменски катчиња 

 Акции за чистење на училишниот простор /собирање на пластика, хартија, 

лисја ,садење дрвца 

 Грижа за зеленилото во училиштето – редовно полевање од страна на 

учениците  

 Учениците во рамки на делувањето на Ученичкиот парламент активно 

учествуваа со предлози за реализација на активности поврзани со 

подобрувањето на просторните услови во училиштето 

 

19.3. Етички кодекси 

 
Во реализацијата на севкупната воспитно-образовна работа се водеше грижа 

за почитување на етичкиот кодекс и  моделот на тимска работа, соработка, 

постапност и конструктивност во пристапот на решавање на различните 

прашања и проблеми од училишниот живот, со вземното  почитување и 

соработка на сите субјекти во воспитно-образовниот процес. 

19.4. Односи меѓу сите структури во училиштето 
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Стратешка развојна цел на училиштето е подобрување на системот на 

комуникација меѓу сите чинители на воспитно-образовниот процес . 

 

Во текот на учебната година континуирано се работеше на : 

 

 подобрување на  процесот на информирање во училиштето 

 интензивирање на  соработката меѓу наставниците во стручните активи 

 интензивирање на  соработката на одделенските раководители по 

одделенија 

 унапредување на демократската партиципација на учениците во 

училишниот живот 

 создававање, развивање и промовирање на  училишната клима на 

меѓусебно почитување и разбирање, конструктивна комуникација и 

соработка за остварување на заедничките цели на сите субјекти во 

воспитно-образовниот процес - ученици, наставници, родители, Општината  

 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 
 

 
 Наставниците и стручните соработници изготвија личен план за 

професионален развој, со цел самовреднување и определување на 
потребите за подобрување на своите професионални компетенции 

 
 Во рамки на Стручните активи се направија анализи, се разменија 

искуствата, сознанијата и конкретно се дефинираа и планираа содржините 
за професионален развој 

 
 Преку работата на стручните органи во училиштето се даваа навремени 

информации за  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 
 
 Согласно насоките од БРО, се ажурираа (верифицираа) профилите на 

наставниот кадар, со цел пристап до најавениот  Каталог на акредитирани 
обуки за професионалено усовршување и развој 
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20.2. Активности за професионален развој 
 
Тимот за професионален развој, врз основа на направените анализи, 

детектирани потреби и дефинирани содржини за професионален развој 

изготви 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 
 
Посетени семинари/обуки  
 

име (содржина) на сем. организатор на сем. учесник на семинарот 

Интердисциплинарен 

пристап во наставата за 

климатските промени – 

10.11.2021 г. 

Smart up, БРО, Unicef Симона Анастасовска 

 

  

Обука за безбедност и 

здравје при работа - 

28.10.2021 г. 

ПРОГЕНЗ Симона Анастасовска 

Кристина Димчевска 

Едуино Вебинар 

Креативно учење преку 

игра за предучилишно и 

основно образование  

29.11.2021 

Smart up, БРО, Unicef Анета Танчева 

„Превртена училница“ – 

концепт, стратегии и 

потреби ресурси за 

спроведување 

ЕДУИНО ВЕБИНАР                

Предавач: Адријана 

Тодорова, наставник по 

математика и физика во 

ООУ „Петар Мусев“ - 

Богданци 

Илина Вељановска 

Оценување за време на 

хибридна настава - 

креирање рубрики како 

дел од формативното 

оценување 

ЕДУИНО ВЕБИНАР 

Предавач: Валентина 

Петрова Помошник 

директор во ООУ „Лазо 

Ангеловски“ - Скопје 

Илина Вељановска 

Креирање на 

интерактивни ресурси за 

хибридна и асинхрона 

настава за предучилишно 

и основно образование  

ЕДУИНО ВЕБИНАР    

Предавач: Игор 

Богданоски Наставник 

ментор по математика во 

ООУ „Блаже Конески“ - 

Прилеп 

Илина Вељановска 

https://www.eduino.mk/ocenuvanje-za-vreme-na-hibridna-nastava/
https://www.eduino.mk/ocenuvanje-za-vreme-na-hibridna-nastava/
https://www.eduino.mk/ocenuvanje-za-vreme-na-hibridna-nastava/
https://www.eduino.mk/ocenuvanje-za-vreme-na-hibridna-nastava/
https://www.eduino.mk/ocenuvanje-za-vreme-na-hibridna-nastava/
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Интердисциплинарен 

пристап во наставата за 

климатските промени 

ЕДУИНО ВЕБИНАР       

Предавач: М-р Ирина 

Шорева - наставник по 

биологија и природни 

науки во ООУ „Кочо 

Рацин“ – Центар, Скопје 

Илина Вељановска 

Дизајнерско 

размислување (design 

thinking) како наставен 

метод за ученици од 

основно и предучилишно 

образование 

ЕДУИНО ВЕБИНАР 

Предавач: Милош 

Соколиќ    Дизајнер на 

производи и услуги во 

СмартАп Лабораторија 

за социјални иновации, 

Скопје 

Илина Вељановска 

Училишна клима и 

курикулум – Градење на 

училишна клима и 

култура + сесија за Развој 

и воведување на 

слободни изборни 

предмети и воннаставни 

активности 

ЕДУИНО ВЕБИНАР    

Предавач: проф. д-р 

Лулзим Мехмеди  

вонреден професор на 

Педагошкиот факултет 

при Универзитетот во 

Тетово 

Илина Вељановска 

Превенција на осипување 

(drop-out prevention) на 

ученици од образовниот 

процес 

ЕДУИНО ВЕБИНАР      

Предавач: Ана 

Попризова Училиштен 

психолог  СГУС 

Гимназија „Орце 

Николов“ Скопје 

Илина Вељановска 

Online обука за службени 

лица за правилно 

користење на е-

порталите за 

информации од јавен 

карактер  

Обучувач – ИКТ 

администратор од 

Проектот: Марина 

Стеваноска 

Илина Вељановска 

Обука од областа на ПП 

ЗАШТИТА 

Трговско друштво за 

производство сервис, 

одржување и промет на 

противпожарни апарати и 

опрема за заштита 

ХЕЛИУМ- Скопје 

Наташа Самарска 

Миланова 

Превртена училница – 

концепт, стратегии и 

потребни ресурси за 

спроведување 

БРО Сандра Здравеска 

Дизајнерско 

размислување(design 

thinking)како наставен 

метод за учениците од 

БРО Сандра Здравеска 

Даниела Гајдова 

Славица Димитриевска 
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основно и предучилишно 

образование 

Обука за заштита и 

превенција при работа 

ПРОГЕНЗ Ирена Неделковска 

Пиштолова 

Како да се воведат 

целите за одржлив развој 

во наставата – практична 

примена и активности 

Едуино  Даниела Гајдова 

Славица Димитриевска 

Како да се воведат 

целите за одржлив развој 

во наставата – практична 

примена и активности 

Едуино  Даниела Гајдова 

Славица Димитриевска 

Дигитални образовни 

алатки за поттикнување 

на креативноста и 

интерактивноста кај 

учениците при настава од 

далечина 

Едуино   

 Даниела Гајдова 

Славица Димитриевска 

Обука за Прва помош  Црвен Крст   Валентина Тодоровска 

Анета Гоцева 

Марија Насковска 

Марија Варсамис 

Симоновска 

Реализација на онлајн 

часови и насоки за 

ефективна настава 

Вебинар,поддржан од 

Амбасадата на САД 

Весна Кусакатска 

Оценување за време на 

хибридна настава – 

креирање рубрики како 

дел од формативното 

оценувањ 

МОН; БРО подржано од 

УНИЦЕФ 

Снеже Тодорова 

Интердисциплинарен 

пристап во наставата за 

климатските промени 

МОН; БРО подржано од 

УНИЦЕФ 

Снеже Тодорова 

Мултидисциплинарна 

интеграција низ пример 

од предметот историјa и 

општество 

МОН; БРО подржано од 

УНИЦЕФ 

Снеже Тодорова 

Kако да се воведат 

целите за одржлив развој 

во наставата - практични 

примери и активности 

МОН; БРО подржано од 

УНИЦЕФ 

Снеже Тодорова 

Дизајнерско 

размислување (design 

thinking) како наставен 

метод за ученици од 

основно и предучилишно 

МОН; БРО подржано од 

УНИЦЕФ 

Снеже Тодорова 
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образование 

Превенција на осипување 

(drop-out prevention) на 

ученици од образовниот 

процес 

 Снеже Тодорова 

Креативно учење преку 

игра за предучилишно и 

основно образование 

МОН; БРО подржано од 

УНИЦЕФ 

Снеже Тодорова 

Училишна клима и 

курикулум – Градење на 

училишна клима и 

култура + сесија за Развој 

и воведување на 

слободни изборни 

предмети и воннаставни 

активности 

МОН; БРО подржано од 

УНИЦЕФ 

 

 

Снеже Тодорова 

Обука по прва помош за 

наставници и родители  

Родител Јасмина 

Брзилова (VIII) 

16.11.2021 

Сите наставници  

Обука закон за бебедност 

и здравје при работа 

Училиштето Божо Б., наставник по 

историја; 

 Едуино вебинар онлајн – 

Оценување за време на 

хибридна настава - 

креирање рубрики како 

дел од формативното 

оценување  

Биро за развој на 

образованието 

27.10. 2021  

Митра Цилевска, 

 Божо Бубало  

 ЕДУИНО ВЕБИНАР: 

Креирање на 

интерактивни ресурси за 

хибридна и асинхрона 

настава за предучилишно 

и основно образование- 

онлајн 

 

Биро за развој на 

образованието                  

1.11. 2021 

Митра Цилевска 

 ЕДУИНО ВЕБИНАР: Како 

да се воведат Целите за 

одржлив развој во 

наставата - практични 

примери и активности - 

онлајн 

Биро за развој на 

образованието,                    

4.11. 2021 

Митра  Цилевска  

 Лидија Паневска 

 Божо Бубало 

Обука на тема 

„Спречување и борба 

против трговија со деца“- 

онлајн 

Биро за развој на 

образованието, 

10.11.2021 

Митра Цилевска 

Јулијана Шарановиќ 

Весна Кусакатска  

Бети Стојоска -

Стојановска 

Семинар: Едуино – БРО Ивица Трајковски  
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Мултидисциплинарна 

интеграција низ пример 

од предметот историјa и 

општество 

 

9.12.2021г.  Божо Бубало 

Превртена училница – 

концепт, стратегии и 

потребни ресурси за 

спроведување 

Едуино вебинар- БРО Божо Бубало 

Интердисциплинарен 

пристап во наставата за 

климатските промени 

Едуино вебинар- БРО Божо Бубало  

Дизајнерско 

размислување (design 

thinking) како наставен 

метод за ученици од 

основно и предучилишно 

образование 

Едуино вебинар- БРО Божо Бубало 

Креативно учење преку 

игра за предучилишно и 

основно образование 

Едуино вебинар- БРО Божо  Бубало 

Училишна клима и 

курикулум – Градење на 

училишна клима и 

култура + сесија за Развој 

и воведување на 

слободни изборни 

предмети и воннаставни 

активности 

Едуино вебинар- БРО Божо Бубало 

Лидија Паневска 

Превенција на осипување 

(drop-out prevention) на 

ученици од образовниот 

процес 

Едуино вебинар- БРО Божо Бубало 

Настава насочена на 

учениците 

Мировен корпус Божо Бубало 

Менаџирање на 

наставниот час 

Мировен корпус Божо Бубало 

Обука Закон за 

безбедност и здравје при 

работа-октомври 

ООУ  Димитар 

Миладинов-Скопје 

Наставници од актив 7 

За почист воздух и 

поздрава животна 

средина 

Македонско еколошко 

друштво 

Наташа Велковска  

Биодиверзитетот на 

заштитни подрачја 

Македонско еколошко 

друштво и македонско 

биолошко друштво 

Наташа Велковска  

Геодиверзитет на Македонско географско Наташа Велковска  
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заштитни подрчја во 

Македонија 

друштво 

Внесување и валидација 

на податоци во ЕМИС 

системот, одржана на 28 

и 30.9.2021 година 

Проект на ЕУ: 

Подобрување на 

квалитетот на 

податоците и 

зајакнување на 

правењето политики 

Марија Апостолова 

Весна Кочовска 

Ивановска 

Собирање и внесување 

на поединечни податоци 

во 

софтверот и апликацијата 

за база на податоци 

ЕУ Катерина Георгиева 

13Меѓународна 

конференција на 

физичари 

16 – 19 септембар 2021 

ДФРМ 

Аида Петровска 

Како да се справуваме со 

стрес – наставници и 

ученици 

БиХ Аида Петровска 

Са стручњацима на вези 

– безбедно током 

пандемије 

САВЕЗ УЧИТЕЉА 

СРБИЈЕ 

14.09.2021 

Аида Петровска 

Придобивки и предизвици 

од реализацијата на 

онлајн настава 

Диг –Ед 06.10.2021  

 

Аида Петровска 

Трибина на тема 

Развивање на 

иновативноста преку 

проектни активности во 

основното образование  

Startup Macedonia 

09.11.2021 

 

 

Аида Петровска 

Комуникациски вештини Wakelet 13, 10.2021 Аида Петровска 

GLOBE – EUROPE AND 

EURASIA 

МЖСПП 4-8. 10. 2021 Аида Петровска 

Марија Насковска 

Марија Апостолова 

Јасмина Драгеска 

Креирање интерактивни 

ресурси 

ЕДУИНО 27.10.2021 Aида Петровска 

Оценување за време на 

хибридна настава 

 ЕДУИНО Aида Петровска 

СТЕМ И НАСТАВАТА STEM ALLIANCE 

02.11.2021 

Aида Петровска 

Дидактички и педагошки 

аспекти на STEM 

STEM ZBORNICA I KONO 

PEDAGOGIJA 17.11.2021 

Aида Петровска 

ЕКСПЕРИМЕНТИ ЗА 

КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ 

ОД ГРАДИНКА ДО 

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Eco - Logik 

 

Aида Петровска 
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Меѓународен научен 

собир на тема – Кратките 

книжевни форми како 

врвен дострел  во 

литературата 

Здружение на 

книжевници на 

Македонија 

24.11.2021 

Aида Петровска 

Партнерство за 

попаметно греење – 

Македонија + “Балкански 

воздух помеѓу два огна” 

30 ноември 2. декември 

2021 

БАЛКАН 

Aида Петровска 

Интердисциплинарен 

пристап во наставата за 

климатските промени 

 

10.11.2021 ЕДУИНО 

Aида Петровска 

Трауми кај училишните 

деца 

БиХ – Чекор по чекор Aида Петровска 

Дизајнерско 

размислување  

Едуино 17.11.2021 Aида Петровска 

Придобивки и предизвици 

од онлајн наставата  

ДИГ – ЕД  15.12.2021 Aида Петровска 

ПАН Европска 

конференција – 

дигитална едукација 

PRIMERA – SLOVENIJA 

16.12.2021 

Aида Петровска 

Превенција на осипување ЕДУИНО 15.12.2021 Aида Петровска 

ГРАДЕЊЕ НА 

УЧИЛИШНА КЛИМА И 

КУЛТУРА 

ЕДУИНО 01.12.2021 Aида Петровска 

Авторски бајки во 

воспитувањето -  научен 

балкански собир 

22.12.2021 Aида Петровска 

Изработка на 

новогодишни украси – 

работилница –  

STEM Zbornica 

24.12.2021 

Aида Петровска 

Scratch работилница  VYEC  05,01.2022 Aида Петровска 

MIE – најдобри стратегии 

во хибридна настава 

12.01.2022 Мicrosoft Aида Петровска 

Wakelet во наставата 19.01.2022 Њакелет Aида Петровска 

ULCA компетенции за 

наставници 

19.01.2022 ULCA и ДИГ-

ЕД 

Aида Петровска 

Педагошко,психолошки и 

социолошки компоненти 

во тандем наставата 

Факултет за физичко 

образование, спорт и 

здравје - Скопје 

Наставниците по ФЗО 

План за личен и 

професионален развој 

Инвест Анета Гоцева 

Јован Миловски 

Маја Ристовска 

Мартина Калеска 

Спрвување со врсничко 

насилство и булинг 

Инвест Татјана Илиевска 

Анета Гоцева 
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Јован Миловски 

Маја Ристовска 

Мартина Калеска 

3D технологија во 

градинки и во основните 

училишта – СТЕМ 

зборница 

20.01.2022 Аида Петровска 

Потрага за подобар 

интернет – CARNET 

Хрватска 

08.02.2022 Аида Петровска 

Улога на стручно лице во 

подречја на ризично 

однесување на децата 

08.02.2022 Аида Петровска 

Интернационална 

конференција за 

образование, Хрватска – 

Македонија - предавач 

10.02.2022 Аида Петровска 

Усвојување на 

математички поими кроз 

ликовна експресија 

15.02.2022 Аида Петровска 

Планирање на 

професионалниот развој 

на наставниците 

презентер 

15.02.2022 Аида Петровска 

Планирање на 

професионалниот развој 

на наставниците  

15.02.2022 Мартина Калеска 
Бети Стојчевска 
Марија Насковска 

План за личен и  

професионалниот развој  

ИНВЕСТ Марија Насковска 
Весна Кочовска 
Ивановска 
Билјана Величковска 

Серија предавања за 

аутизам, организирани од 

Владимир Трајковски 

февруари до мај Аида Петровска 

Климатски промени и 

глобално затоплување – 

обука за ментори - 

предавач со Еко Логик 

30.03.2022 Аида Петровска 
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STEM работилници - 

предавач 

03.05.2022 Аида Петровска 

Меѓународна 

конференција  за 

образованието по –

математика, физика и 

сродни науки – 

презентирање на труд 

06. – 08. мај 2022 Аида Петровска 

Регионовизија – 

математика низ 

карикатура  

12.05.2022 Аида Петровска 

Програмерски решенија 

на задачи по математика 

и физика, работилници и 

панели 

24.05.2022 Аида Петровска 

Реализирани STEM 

активности - предавач 

25.05. 2022 Аида Петровска 

Инспирација е во бајките 10.06.2022 Аида Петровска 

 
План за личен 
професионален развој 

 
 
БРО 

Весела Паунчева 
Велјановска  
Лидија Путиќ 
Анета Танчева  
Кристина Димчевска 
Симона Анастасовска  
 

Справување со врсничко 
насилство и булинг 

БРО Кристина Димчевска  

Обука за обучувачи: 
Самоевалвација на 
квалитетот на 
образовниот процес на 
ниво на училиште 

Виртуал М, БРО Анета Танчева  

Обука за обучувачи: 
Мултикултурализам во 
еднојазични и повеќе 
јазични училишта, 

Виртуал М, БРО Анета Танчева  

Обука за обучувачи: 
Стратегии, методи и 
техники за работа со 
надарени ученици. 

Виртуал М, БРО Анета Танчева  

Превртена училница – 

концепт, стратегии и 

БРО Сандра Здравеска 
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потребни ресурси за 

спроведување 

Дизајнерско 

размислување(design 

thinking)како наставен 

метод за учениците од 

основно и предучилишно 

образование 

БРО Сандра Здравеска 

Даниела Гајдова 

Славица Димитриевска 

Обука за заштита и 

превенција при работа 

ПРОГЕНЗ Ирена Неделковска 

Пиштолова 

Како да се воведат 

велите зза одржлив 

развој во наставата – 

практична примена и 

сактивности 

Едуино Даниела Гајдова 

Славица Димитриевска 

Вебинар„Инклузивна 

училница и пракса“ 

Здружение за дислексија 

„Ајнштајн“ 

Ирена Неделковска 

Пиштолова 

Essential steps for 

Supporting Teachers and 

Accelerating Learning 

Education Week-

SkottMongomery 

Ирена Неделковска 

Пиштолова 

Developing an Outcomes-

Based Virtual Learning 

Program 

Education Week-

SkottMongomery 

Ирена Неделковска 

Пиштолова 

План за личен 

професионален развој 

ОЗ Инвест Ирена Неделковска 

Пиштолова 

Сандра Здравеска 

Даниела Гајдова 

Славица Димитриевска 

Справување со врсничко 

насилство и булинг 

Предавач – Владимир 

Карев 

Ирена Неделковска 

Пиштолова 

Сандра Здравеска 

Самоевалвација на 

квалитетот на 

образовниот процес на 

Виртуел М и БРО ДаниелаГајдова 
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ниво на училиште, 

Мултикултурализам во 

еднојазични и 

повеќејазични училишта 

Виртуел М и БРО ДаниелаГајдова 

Стратегии, методи и 

техники за работа со 

надарени ученици 

Виртуел М и БРО ДаниелаГајдова 

Обука за новата 

Концепција и новите 

Наставни програми за IV 

одделение во одделенска 

настава за учебната 

2022/2023 г. 

БРО Ирена Неделковска 

Пиштолова 

Сандра Здравеска 

Даниела Гајдова 

Славица Димитриевска 

Обука :справување со 

врсничко насилство и 

булинг   

 Инвест 

16.02.2022 

Сите наставници  

Обука :План за личен и 

професионален развој 

онлајн 

 Инвест 

17.02.2022 

Сите наставници 

Обука :Заштита на 

личните податоци  

Агенција за заштита на 

правото на слободен 

пристап до информации 

од јавен карактер 

Смарт Консалтинг 

Солушнс 

24.03.2022 и 

25.03.2022 

Александра Пекевска 

Обука „Вовед во 

педагошки пристапи кон 

инклузивно, дигитално и 

комбинирано учење за 

сите ученици“.онлајн 

 ЕДУИНО Вебинари                   

17.5. 2022 

Митра Ц. наставник по 

македонски  јазик; Божо 

Б., наставник по 

историја 

Конференцијата „Врската 

меѓу добросостојбата на 

децата и нивните 

постигнувања“ 

Владата на Република 

Северна Македонија, 

Британската амбасада во 

Скопје и УНИЦЕФ 

Божо Б., наставник по 

историја 
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Обука:Вовед во 

формативно оценување. 

онлајн 

ЕДУИНО Вебинари Божо Б., наставник по 

историја 

Обука:Вовед во наставни 

компетенции со 

технолошка поддршка на 

наставата, онлајн 

ЕДУИНО Вебинари Божо Б., наставник по 

историја 

Учество на  IV 

Регионална конференција 

„Свијет образовања 

брише границе“ на 

саемот АNN-EX-YU  

Асоцијација на најдобри 

наставници ЕX YU, 

Сарaево,мај 2022 

Соња Д.Б. . наставник 

по македонски  јазик 

Анкетен прашалник за 

наставниците  во 

училиштата: евалуација 

на  интервенциите на 

УНИЦЕФ коишто се 

однесуваат на 

инклузијата на децата со 

попреченост во Северна 

Македонија во периодот 

2016 – 2020 година.онлајн 

Биро за развој на 

образованието,                    

1.6. 2022 

Сите наставници 

Справување со врсничко 
насилство и булинг  
  

Предавач: Владимир 
Караев 

Снежана Христова 
Наташа Самарска 
Миланова 
 

 
План за личен и 
професионален развој 
 
 

 
Предавач: проф. 
Константин Петковски  
 

Снежана Христова 
Елица Филиповска 
Илина Вељановска 
Наташа Самарска 
Миланова  
Лидија Бозаревска 
Катерина Лазаревска 
 
 

Вовед во формативно 
оценување 

Предавач: Игор 
Богданоски  проф. по 
математика во ООУ 
„Блаже Коневски“, 
Прилеп; Наталија 
Ацеска, советник од БРО 
 

Илина Вељановска 
 

Вовед во педагошки 
пристапи кон инклузивно, 

Предавач: Игор 
Богдановски  проф. по 

Илина Вељановска 
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дигитално и комбинирано 
учење за сите ученици 

математика во ООУ 
„Блаже Коневски“, 
Прилеп; Розалија 
Бошковски м-р по 
дефектолошки науки, 
МОН 
 

Вовед во наставни 
компетенции со 
технолошка поддршка на 
наставата 

Предавач: Игор 
Богданоски  проф. по 
математика во ООУ 
„Блаже Коневски“, 
Прилеп ; Перо Сарџоски 
проф. по англиски јазик 
Пегасус ЕЛС, Тетово 
 

Илина Вељановска 
Наташа Самарска 
Миланова 
 
 
 
 

Унапредување на 
писменоста и усвојување 
на странските јазици кај 
учениците од основното 
образование преку 
развивање на знаења, 
вештини во рамки на 
воннаставни активности 

Здружение за 
унапредување на 
социјалните политики, 
образованието , 
културата и уметноста 
Доминиум културно јадро 
 
 

Наташа Самарска 
Миланова 
 
 
 
 

Личен и професионален 
развиј 

БРО Валентина Тодоровска 
Цана Здравеска 
Бранкица Петревска 
Весна Кусакатска 

Учество на конференција 
„Врската меѓу 
добросостојбата на 
децата и нивните 
постигнувања 

 

Влада на РСМ, 
Британска амбасада и 
УНИЦЕФ 
 

 
Снеже Тодорова 

Учество на Конференција 

на Најдобри наставници 

од Бивша Југославија во 

Сараево 

27 мај 2022 

Асоцијацијана Најбољих 

Наставника Екс Ју  

Соња Д.Богдановска 

Наташа Велковска 

Обука по прва помош за 

наставници и родители  

Родител Јасмина 

Брзилова (VIII) 

Сите наставници 

GLOBE Virtual Regional 

Meeting of Europe and 

Eurasia 

GLOBE Europe and 

Eurasia region 

Coordination Office USAR 

Јасмина Драгеска 

Обука закон за бебедност 

и здравје при работа 

Училиштето и општината Сите наставници 
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Проактивни родители-

успешни и среќни деца 

Здружение за дислексија 

АЈНШТАЈН 

 

Јасмина Драгеска 

Инклузивна училница во 

пракса  

Здружение за дислексија 

АЈНШТАЈН 

 

Јасмина Драгеска 

Креативно учење преку 

игра за предучилишна и 

основно образование 

Едуино вебинар- биро за 

развој на образование 

Јасмина Драгеска 

Практични методи и 

техники за дислексија по 

Британски модел 

Здружение за дислексија 

АЈНШТАЈН 

 

Јасмина Драгеска 

“Дисграфија и 

диспраксија” 

Здружение за дислексија 

АЈНШТАЈН 

 

Јасмина Драгеска 

“Развој на емоционалната 

интелигенција во 

детството и 

адолесценција 

Здружение за дислексија 

АЈНШТАЈН 

 

Јасмина Драгеска 

Училишна клима и 

курикулум – Градење на 

училишна клима и 

култура + сесија за Развој 

и воведување на 

слободни изборни 

предмети и воннаставни 

активности 

Едуино вебинар- биро за 

развој на образование 

Јасмина Драгеска 

Работилница за 

натпревари по биологија 

и природни науки 

Македонското биолошко 

друштво 

Јасмина Драгеска 

Справување со врсничко 

насилство и булинг 

О инвест Сите наставници 

План за личен и 

професионален развој 

О инвест Сите наставници 
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GLOBE Virtual Regional 

Meeting of Europe and 

Eurasia 

GLOBE Europe and 

Eurasia region 

Coordination Office USAR 

Јасмина Драгеска 

Конференцијата „Врската 

меѓу добросостојбата на 

децата и нивните 

постигнувања“,  

Владата на Република 

Северна Македонија, 

Британската амбасада во 

Скопје и УНИЦЕФ 

Сите наставници 

„Вовед во формативно 

оценување“ 

ЕДУИНО Вебинари  Јасмина Драгеска 

Божо Бубало 

Вовед во педагошки 

пристапи 

кон инклузивно, 

дигитално и комбинирано 

учење за сите ученици 

ЕДУИНО Вебинари  Божо Бубало 

Јасмина Драгеска 

Вовед во наставни 

компетенции со 

технолошка поддршка на 

наставата 

ЕДУИНО Вебинари  Божо Бубало 

 
 

 
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 е составен дел на  работа на стручните тела на 

училиштето . 

 

Преглед на реализирани активности 

 

Стручен актив на одделенски наставници 

 Анализа на новата концепција и новите наставни програми; 

 Изготвување на наставни планирања 

 Планирање на ресурси за потребите на наставата  

 Следење и вреднување на постигањата на учениците 
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 Соработка и консултации во изготвувањето на индивидуални образовни 

планови 

 Планирање,организација и реализација на воннаставни активности 

 Реализација на отворени часови, посета од одговорен советник од БРО,во 1 

и 4 одделение 

 Работна средба со одговорен советник од БРО, дискусија за организацијата 

на воспитнообразовната работа согласно новата концепција и промените во 

начинот на водење на педагошката евиденција и документација 

 Рамена на искуства и сознанија од посетени обуки 

 

 

 

 

Стручниот актив на јазично- општествената група предмети 

 Разгледување на наставната програма  по предмети и анализа на   

наставните планови и програми како и  годишните-глобални, тематско- 

процесните планирања. 

 Планирање и разгледување на програмата за професионален развој на 

наставниците од нашиот Актив. 

 Планирање наставни содржини со   примена на  современи техники, методи 

и стратегии. 

 Соработка во планирање и изработка на ИОП во VIII и IX  одд. 

 Реализирана приредба за Денот на европските јазици со наставниците по 

француски, македонски, англиски, руски и германски јазик во септември. 

 Реализирана работилница за литературно творење за Денот на училиштето 

со ученици  од VI  до   IX  одд. од наставниците по македонски јазик во  

октомври. 

 Реализирана приредба за Патронатот на 8 ноември. 

 Реализирана приредба „Беседа за Конески“ и снимено видео за 

одбележување на 100 години од раѓањето на Блаже Конески   во 

организација на наставничката по македонски јазик  Митра Ц. и 

наставничката по музичко образование Мартина Калеска и во соработка со 

наставничката по англиски јазик Грозданка С. за одбележување на 100 

години од раѓањето на Блаже Конески  во декември. 

 Прослава   по   повод   Божиќните   и   новогодишните   празници   -   Видео   

концерт   со божиќни песни на француски јазик. 

 Реализирана активност: презентирање на цитати за македонскиот 

литературен јазик; рецитирање на песната „Среќен 21 февруари, светски 

ден на мајчиниот јазик“ и изработка на постер со мисла од Б.Конески за 

одбележување на Светскиот ден на мајчиниот јазик  во организација на 
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ученици од VIII а,б,в одд.и IX а,б одд. наставничка по македонски јазик  

Митра Ц.  

 Учество на ученичка дебата на тема „Мојот јазик, моја слика“ по повод 21 

февруари, Меѓународниот ден на мајчиниот јазик во во ООУ „Киро 

Глигоров“ во организација на Општина Центар, наставник Соња Д. 

Богдановска. 

 Реализиран училишен натпревар по ораторство со ученици од VIII одд. за 

одбележување на 5 Мај, Денот на македонскиот јазик и македонската азбука 

во организација на ученици од IX а,б одд. ,наставничка по македонски јазик  

Митра Ц. 

 Учество во избор на најдобри литературни творби за Републичкиот детски 

литературен фестивал „Ракатки-2022“ во февруари 2022 и учество во 

реализацијата и организацијата на 18 Фестивал „Ракатки-2022“ во 

ООУ„Блаже Конески“-Скопје на 5.6.2022г. како член на Фестивалскиот одбор 

-наставник Митра Цилевска. 

 Подготовка на приредба за Меѓународниот ден на Франкофонијата:поетско 

читање, цртање, театарска претстава, француски шансони со ученици од V 

до IX одделение,наставник  Марија Коцевска ,23.5.2022. 

 Анализа на резултатите од работата на дополнителната настава;ревизија 

на активностите на ИОП. 

 Анализа на резултатите од работата на додатната настава - учеството на 

натпреварите и постигнатите успеси. 

 Активно учество во изработка на годишните извештаи по активи. 

 Дискусија за додатокот за свидетелството за учеството на учениците во 

воннаставните активности. 

 Анализа на  реализираните активности од програмата на Активот. 

 Реализирани  часови со примена на современи методи, техники: 

 Соња Д.Б. и Лидија П. наставници по македонски јазик, работилница „Низ 

страниците на списанијата „Другарче“, „Развигор“ и книгата „Борко, 

Брзозборко“  со учениците од VI а, б, в, г одд. во соработка со писателката 

и уредничка Ксенија Маказлиева на 7 декември 2021г.; 

  Божо Бубало, наставник по историја, онлајн час, наставнa содржина со 

примена на ИКТ„Тематско   повторување   за   Македонија   меѓу   двете   

светски   војни“   во   9а   одд.; 16.11.2021;  наставнa   содржина   со   

примена   на   ИКТ   „Хелада“во   6а,б,в,г   одд.   на 23.11.2021г.;  
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 Зорица Д. и Марија К. наставници по француски јазик:  часови по 

француски јазик за учениците   во   V   одд.;   изработка   на   тематски   

флаер   во   соработка     Францускиот институт. 

  Александра П. наставник по англиски јазик: Обработка на вокабулар за 

мојата непосредна околина(handouts) II одд. 24.02.2022; Обработка на 

вокабулар поврзан со технологија VII одд. 25.02.2022; Опишување на 

секојденвните активности во населеното место-учествува во кус дијалог за 

да ги опише местото на живеење, значајните објекти и знаменитости, како 

и секојдневните активности во населеното место,IV одд.10.03.2022; 

Идиоми во англискиот јазик VII одд.24.03.2022; Обработка на лексички 

единици за денови од седмицата II одд. 7.04.2022; Описни придавки- 

користи описни придавки во куси искази во Present Simple Tеnse за да ја 

опише еколошката состојба на некое место IV одд.12.05.2022. 

 Соња Д.Б. . наставник по македонски  јазик:Драматизација на реплики од 

филм по избор, со ученици од IXв одд.на 1.4.2022г. 

Стручен актив уметничка група предмети и спорт 

 Разгледување на протоколите за работа  

 Проверка (анализа) на планирањата  

 Комуникација и  состаноци помеѓу наставниците од стручниот актив , за 
размена на искуства во изработка на различни инструменти за 
оценување  

 Изработка на среднорочен  ИОП – индивидуален образовен план за 
деца со посебни потреби 

 Размена на искуства во примена на различни инструменти за оценување  
на ученици со on line наставата 

 Анализа на резултатите од оценувањето и напредувањето на учениците  
 Музичко образование - Свечана приредба по повод  Денот на 

училиштето , Мартина Калеска. 
 Ликовно образование - ликовен конкурс по повод Ден на училиштето,на 

тема:  „Во нашето училиште секое дете има право да расте, учи и 
другарува среќно и здраво“,  Маја Ристовска 

 Ликовно образование - отворен час: „Обликување и преобликување на 

употребни предмети – рециклирање“ – хуманитарен новогодишен базар , 

Маја Ристовска. 

 Музичко образование – „Новогодишна приказна“ – новогодишен концерт 

со солисти,  училишниот хор и оркестар, Мартина Калеска.  

 Работен состанок на ниво на Општина Центар на наставниците по ФЗО 

 Одбележување на празници и негување на традицијата на празнувањата 

- Интегриран отворен час - „Фолклорот со нас и околу нас“; Отворен 

интегриран час (ФЗ,МО и ЛО)  Во соработка со ученици и професори од 

МБУЦ-Скопје„Фолклорното  богатство-наша иднина“  
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 Рализација на интегрирани часови со група наставници: македонски 

јазик, физичко, музичко, ликовно образование на тема „Пролетно 

будење“ 

 Отворен час: Увежбување на елементи од одбојка низ штафетни игри 

  Анализа на резултатите и достава на извештај од работата на ативот 

наставници уметничка група предмети 

 Комуникација и  состаноци помеѓу наставниците од стручниот актив, за 

размена на искуства во изработка на различни инструменти за 

оценување  

 Отварање на училишни спортски игри – Лига центар во ООУ “11 

Октомври” 

 Анализа на резултатите од оценувањето и напредувањето на учениците 

 Приредба по повод Меѓународниот ден на Франкофонијата 

  Триднедневна музичка работилница „Музика Лаб“ во соработка со 

Општина Центар 

 """ 
Стручен актив на природна група на предмети 

 Проверка (анализа) на планирањата –примена на чек листи 

 Oнлине комуникација и  состаноци помеѓу наставниците од стручниот 

актив за разгледување на тековни прашања 

 Изработка на среднорочен  ИОП – индивидуален образовен план за 

деца со посебни потреби 

 Консултативна соработка за изработка на инструменти за оценување  

 

Реализирани отворени часови 
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20.5. Кариерен развој на воспитно-образовниот кадар 
  
Кариерниот развој на воспитно-образовниот кадар во училиштето се одвива 

согласно законските прописи и процедури за ова подрачје. Во училиштето со 

звање наставник- ментор е Аида Петровска , наставник по физика . 

 

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 воспитно образовната работа 

се создаваат можности за унапредување на истата и успешно решавање на 

училишните прашања и проблеми 

 

 Посебно значење има вклучувањето на родителите во сите сфери на 

училишниот живот. Тоа се остварува преку работата на Советот на 

наставник предмет дата Одд. наставна единица 

Катерина Георгиевска техничко обр. 06.12.2021 5б одд.  работни задачи од 
рециклиран материјал 

Марија Апостолова хемија 29.11.2021 8в одд.  Имињата и симболите на 
хемиските елементи 

Катерина Стаменковиќ математика 22.10.2021 6 в одд. Класификација на 
четириаголници 

Аида Петровска физика 27.11.2021 9 б,в  Топлина и трансфер на 
топлина 
 

Јасмина Драгеска природни 
науки 

13.10.2021 6г одд.  Тема 2 Органи и системи во 
телото на човекот Органи во 
телото 

Весна Кочовска 
Ивановска 

математика  12.10.2021 9а одд.  Собирање и одземање на 
алгебарски дропки 

Наташа Велковска 
 

географија 18.10.2021 6б одд.  Земјина ротација  

Бети Стојоска 
Стојановска 

математика 16.11.2021 7в одд.  Својства на страни, агли и 
симетрија на правилни 
многуаголници 

Марија Насковска 
 

биологија 19.11.2021  7б,в одд. Подготовка на јогурт 

Аида Петровска физика март 2022 

март 2022 

8бв 

8бв 

Рамни огледала 

Рефлексија и рефракција 
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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 

 

Преглед на реализирани активности 

содржина/активност одделение/ 

паралелки 

време на 

реализација    

(месец) 

Учество во иницијативата на Советот на родители во 

соработка со Општинската организација на Црвен крст 

за зачленување на учениците во Црвен крст -средствата 

од годишната членарина ќе се искористат за поддршка 

на Центарот за лица со интелектуална попреченост над 

18 години „Пролет“ Скопје) 

I-IX 

 

 

декември 

Еколошка акција за собирање на пластични шишиња I-IX октомври 

Учество во хуманитарна акција во соработка со 

Црвениот крст по повод Денот на гладта 

I-IX ноември 

Новогодишна онлајн приредба 3а декември 

Организирање Новогодишна лотарија 3а, 3б декември 

Одбележување нa Нова година 5а, 5б, 5в декември 

Работна  ЕКО акција за чистење на училишниот двор 

организирана од Општина Центар со поддршка од 

родители и наставници 

I-IX  

ноември 

 Хуманитарна акција организирана од здружението 

“Среќа”, каде беше донирана облека за деца 

I-IX декември 

 Хуманитарна акција организирана од здружението I-IX декември 
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“Една може/One can”  (новогодишни пакетчиња за деца 

од еднородителски семејства) 

Новогодишен базар  I-IX декември 

Еко - акција – Ден на пролетта- Чистење на училишниот 
двор , садење садници и цвеќиња во дворот и 
училниците, цртање на забавни игри на платото во 
училишниот двор со помош на родителите 

I-IX 19.03.2022 

Предавањенатема : „Интернетот не е само игра... Кликај 
безбедно !Организирано од родител ИренаТодоровска 
во соработка со А1 

4а 4 б 4 в 02.03.2022 

Снабдување на садници и цвеќе во училишниот двор 

 

3a, 3б 20.03.2022 

Монтирање на ѕиден држач за видео-проектор 

 

3б 11.04.2022 

Денот на шегата изработка на пар маски(родител дете)  

 

3а, 3б 01.04.2022 

Изработка правила(Кодекс) на однесување на 
учениците, ненасилна комуникација   
 

3а,3б 
 

12.04.2022 

Организиран превоз од страна на родителите до 
фабриката за производство на сокови „Вива“ 

IIб   мај 

Работилница за изработка на детското списание, во 

соработка со „Детска радост“ и Бугарска амбасада – 

Творилница 

3а 17.05.2022 

Еднодневна екскурзија на Скопска Црна Гора 
(развивање на еколошката свест и запознавање со 
културно-историските знаменитости на Скопска Црна 
Гора (посета на Манастирот Св. Богородица и спомен 
обележјето од НОВ во чест на Александар Урдаревски) 
 

родители и 
ученициод 

8а 

мај 

Посета на Зоолошка градина Скопје   

 

I- а, I- б, I- в. 9.6.2022 

Чистење на филтри на клима уредот и промена на 

кондензатор за клима уредот 

 

3б 3.06.2022 

Еко- акција во училишниот двор-селектирање и 
собирање отпад 
 

4в 03.06.2022 

Учество на заедничко дружење по повод последен ден 
од учебната година и завршување напетто одделение 
 

5а,5б јуни 

Посета на музејот на отворено археолошкиот локалитет 
Тумба Маџари 
 

VI А јуни 

Посета на Археолошки музеј на Р.С. Македонија 
 

VIА,Б,В,Г јуни 
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Организација на летна забава крајот на учебната година  3а 09.06.2022 

Предавање за оралното здравје од др.Пашовски- 

стоматолог- родител 

3a 03.06.2022 

 

 

22. Комуникација со јавноста и промоција на основното училиште 

Реализирани активности: 

Јавна и културна дејност 

 
 

содржина/активност одделение/ 

паралелки 

време на 

реализација    

(месец) 

Предавање на тема ,,Сообраќај‘‘ - од страна на стручни 

лица вработени во МВР  

 

1а,1б,1в 8.10.2021 

Учество на училиштен ликовен конкурс по повод 

патронатот на ООУ ,,Димитар Миладинов‘‘ (8 Ноември) на 

тема: ,,Во нашето училиште секое дете има право да 

расте, да учи и другарува среќно и здраво‘‘  

 

1-9 22.10.2021 г. 

Учество на меѓународен ликовен конкурс во Словенија 

„Играј си со мене“  

 

1б 1.12.2021 

Одбележување на Денот на учителот - 5-ти Октомври - 

цртање ликовни творби на тема ,,Моите учителки" 

 

1а,1б,1в 

5а,5б,5в 

05.10.2021  

Учество на ликовен конкурс по повод Денот на штедењето 

31 Октомври (НБРМ)  

 

1б 18.10.2021 

Учество на Ликовен конкурс „Велосипедот од моите 

соништа“ ( организатор: Здружение на граѓани Еко Логик)  

1б 28.9.2021 

Учество на ликовен конкурс за Светскиот ден на 

штедењето - 31 октомври; Тема:„Штедењето - мудра 

одлука за подобра иднина“ 

 

 IIб 

 

октомври 

Новогодишна работилница за изработка на новогодишни 

украси и честитки 

 

3а, 3б 23.12.2021 

Учество на одбележување на Денот на јазиците 

 

3а, 3б 23.09.2021 

Настап по повод меѓународниот Ден на мирот со ритмичка 

точка и стихотворба на руски јазик ,читање текст 

 

3а, 3б 

5а,5б,7 а,б,в 

21.09.2021 
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Денови посветени на Светската недела на детето 

 

3а, 3б 23.10.2021 

Одбележување на Денот на училиштето 8 Ноември 

 

3а, 3б 8.11.2021 

Новогодишен базар и прослава со лотарија  

 

3а, 3б 30.12.2021 

Посета на кино Милениум ГТЦ 

 

3б 21.12.2021 

Учество на приредба по повод Прием на првачиња 

 

5б, 5в 31.08.2021 

Учество на  Меѓународниот ден на знаковниот јазик 

 

5б, 5в 12.11.2021 

Учество на Меѓународниот ден на мирот 

 

5а, 5б 21.09.2021 

Учество на Меѓународниот фестивал на руската песна 

 

5б  13.11.2021 

Учество на Ликовен конкурс „Велосипедот од моите 

соништа“ ( организатор: Здружение на граѓани Еко Логик) 

 

5б 28.9.2021 

Активности по повод Денот на училиштето VI А,Б,В,Г 

VIIА,Б,В 

08.11.2021 

Литературни ликовни и музички активности по повод 

патрониот празник на училиштето 

 

9а,б,в ноември 

Новогодишен концерт 9а,б,в 

 

декември 

 

Литературно музичка средба Беседа за Блаже Конески  - 

рецитирање на стихови од неговото творештво и лични 

творби на учениците 

 

9а,б,в 

 

декември 

 

Ликовна работилница по повод Нова година, уредување 

на училишниот ентериер и Хуманитарен базар 

6 - 9 декември 

Учество на ликовен конкурс “За моето другарче во 
болница” по повод денот на борбата на децата против 
канцер - 15 Февруари - организиран од САНО здружението 
за подобро здравје, образование и социјална грижа кое 
работи и им помага на децата кои се борат со канцер  
 

 
I – б, I – в, 

 
7.2.2022 год. 

Посета на кино Милениум -Следење на анимиран филм за 
деца „Северно од север: клучеви на кралството“ 
 

3б 03.02.2022 

Учество на ликовен конкурс на тема:„ За моето другарче 
во болница“ во организација на САНО - здружение за 
подобро здравје, образование и социјална грижа  
 

3 а 11.02.2022 
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Учествона 50-та Меѓународна детска ликовнс 
аизложба„Лидице“ -2022  
 

3 а 10.02.2022 

Ликовен хепенинг за Ден на пролетта и екологијата 
 

6 - 9 март 

8 Март литературно и ликовно творење 
 

3а,3б 8.03.2022 

Креативна работилница-изработка на кукли од различни 
материјали (пластични чашки, чорапи, пластифициран 
материјал, почва и семе од англиска трева) за празникот 
на мама    
 

3б 8.03.2022 

Видови отпад – изработка на макета-класифицирање на 
отпад според материјалот од кој е направен  
 

3а,3б 28.03.2022 

Посета на Стара Скопска чаршија во корелација со 
содржините по општество ,, Културни традиции во мојот 
роден крај (стари занаети)“ и ,,Мојот крај има минато“ 
 

3а,3б 16.03.2022 

Литературен натпревар „Жива класика“ 
 

5б 12.03.2022 

Творечки конкурс, посветен на 350 годишнина од раѓањето 
на цар Петар Велики 
 

5а, 
5б 

18.03.2022 

Одбележување на Светскиот ден на водата 
 

VI А,Б,В,Г март 2022 

Посета на библиотеката “Страшо Пинџур” 
 

VI Б мaj 2022 

Средби под јаворите - Видео Подгорец конкурс ИКТ 
проекти “Убави Зборови” 

VI В,Г април/мај 

 
Ученичко списание 10-та Планета и Еко Стрип- “Супер 
Планетко” 
 

 
VI В,Г 

  
 мај/јуни 

Посета на Стара та скопска Чаршија според темата по 
предметот општество, на тема „Културното наследство на 
тлото на РМ“ 
 

5а, 5б, 5в април 

Посета на Скопското Кале, по предметот општество, на 
тема „Споменици на културата“ 
 

5а, 5б, 5в април 

Предавање на тема Даноци –фискализација и 
пријавување неправилности со цел запознавање на 
потрошувачот со своите права и одговорности 
 

 
9б,9в, 7в и 

7г 

 
 6.04.2022 

Одбележување на Денот на шегата – изработка на маски 
дефиле  
 

1-9 април 

Учество на ликовен хепенинг по повод “Меѓународен ден 7а, 7б, 7в aприл 
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на мајчин јазик”,на 
тема “Мојот јазик,моја слика”.Во организација на општина 
Центар 
 

Подготовки за ликовен конкурс за скулптура од 
рециклажен материјал:” Trash for art”,во организација на 
Пакомак 
 

7а, 7б, 7в aприл 

Ликовен хепенинг за Ден на пролетта и екологијата 
 

7а, 7б, 7в aприл 

Ликовен хепенинг по повод Велигден 
 

7а, 7б, 7в aприл 

Ликовен хепенинг – Априлијада 
 

 6-9 aприл 

Учество на „Европскиот квиз на пари“ 8а, 9б,в април 

 

Посета на „Музејот на Македонската борба“ 8а 8б 8в, 

9б,в 

мај 

 

Подготовки за меѓународен ликовен конкурс за постер по 
повод Светскиот ден 
на храната , Организација за храна и земјоделство на 
Обединетите нации(ФАО) 
 

 
6-9 

мај 

 

Посета на фабриката за сокови „Вива“ IIб мај 

Велигден – украсување на велигденски јајца изложба на 
најдобро украсени јајца 
 

3а, 3б 22.04.2022 

Работилница за изработка на детско списание, во 
соработка со,,Детска радост“ и Бугарска амбасада-
„Творилница“ 

3а 17.05.2022 

Ликовно творење во соработка со списанието ,,Другарче“ 
 

3а 5.05.2022 

 Здрав оброк – препознавање на здрава храна и 
стекнување навики за правилна исхрана на луѓето  
 

3а,3б 10.05.2022 

Набљудување на крстосница пред училиштето - 
Запознавање на учениците со сообраќајна крстосница и 
сообраќајни знаци 
 

3а,3б 11.05.2022 

Одбележување на Денот на словенските просветители Св. 
Кирил и Методиј – презентација 
 

3a,3б 24.05.2022 

Посета на ДОМ на АРМ - Следење на настапите на сите 
стипендисти од областа на уметноста од основните 
училишта во Општина Центар 
 

3б 13.05.2022 

 Заштита на планетата Земја – ЕКО патрола – 
набљудение на училишниот двор и извлекување на 

3а,3б 20.05.2022 
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заклучоци што треба  да правиме за да ни биде поубаво  
 

Учество на општински турнир во шах 2022 година  
 

I – б, I - в 9.5.2022 

Литературни читања посветени на великанот на руската 
литература А.С.Пушкин  
 

5б 02.06.2022 

Учество на Денови на Франкофонијата 5б Од 27.05-
01.06.2022 

Посета на Дино парк и Градскиот парк во Скопје  
 

3б 09.06.2022 

Посета на музејот на отворено археолошкиот локалитет 
Тумба Маџари 
 

VI А јуни 

Посета на Археолошки музеј на Р.С. Македонија 
 

VI А,Б,В,Г јуни 

Предавање на тема ,,Правила за малите пешаци‘‘ - од 
страна на стручни лица вработени во МВР 
 

I – а,I – б,I-в 6.6.2022 

 
 

 Соработка со локалната средина 

  

содржина/активност одделение 

паралелки 

време на 

реализација    

(месец) 

Против пожарна вежба во соработка со Црвен крст 

и Бригадата за противпожарна заштита 

 

           I-IX  13.10.2021 

Учество во проект на Општина Центар:,,Да ги 

запознаеме културите на помалите етнички 

заедници кај нас'' - ,,Нашата новогодишна бајка" 

 

 

II в,3 б 

декември 

Учество во иницијативата на Советот на родители 
во соработка со Општинската организација на 
Црвен крст за зачленување на учениците во Црвен 
крст -средствата од годишната членарина ќе се 
искористат за поддршка на Центарот за лица со 
интелектуална попреченост над 18 години „Пролет“ 
Скопје) 
 

I-IX 

 

декември 

Работна  ЕКО акција за чистење на училишниот 

двор организирана од Општина Центар со подршка 

од родители и наставници и ученици 

 

I- IX 20.11.2021 

Работна  ЕКО акција за чистење на училишниот 

двор организирана од Општина Центар со подршка 

од родители и наставници 

VIIА,В 20.11.2021 
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Поетска работилница по повод 100 години од 

раѓањето на Блаже Конески 

 

9а,б,в декември   

Поставување на метеоролошка куќичка – МЖСПП 

 

од 6 до 9 декември 

Снимање видео на еколошка тема  

 

9б декември 

Ликовна работилница со ученици со посебни 

образовни потреби во соработка со Општина 

Центар -програма за култура  

 

 ноември 

Учество на дебатна дискусија по повод 21 

февруари Денот на мајчиниот јазик на тема,, 

Зачувување и негување на мајчиниот јазик“ во 

организација на општина Центар 

 

8,9одд.  

февруари 

Еко акција во соработка со родителите, а во 
организација на општина Центар 
 

I- IX 19.03.2022 

 
 
23. Следење на имплементацијата на годишната програма за работа на 

основното училиште 

Следењето на имплементацијата на годишната програма за работа на 

основното училиште се одвиваше преку доставените извештаи од спроведени 

активности во рамките на делокругот на работа на стручните тела во 

училиштето.  

 

24. Евалуација на годишната програма за работа на основното училиште 

 

Евалуацијата на реализацијата на планираните активности со Годишната 

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

со 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 анализа, заклучоци 

и предлог мерки. 
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ПРИЛОЗИ 
 
Прилог бр.1  
Извештаи за работата на стручните соработници 
 
 
 

Стручен соработник - педагог 
 

 
Работа со ученици : 
 

 Учество во комисијата за запишување на ученици во прво одделение -

формирање паралелки   

 Директна работа во паралелка во отсуство на наставник – реализирани 

преку 50 наставни часови : 

 - реализација на наставни содржини во одделенска настава ,примена на  

игровни активности  за развој на социо-емоционални вештини кај учениците 

 - реализација на содржини/работилници  за поддршка во учењето  ( стилови на 

учење ,организација на учењето )  

- реализација на содржини /работилници за градење свест за себе, 

поттикнување на развојна  социо-емоцилни вештини соработка, толеранција, 

справување со предизвици  

- разговори со учениците : интереси ,потешкотии во учењето, прилагодување 

во наставниот процес, оптеретеност на учениците (содржини,време,обем,видна 

ангажман,домашнизадачи,тестови),меѓуврсничка поддршка –идентификување 

на нивните потреби 

 Присуство на дел од состаноците на Ученичкиот парламент   

 Следење на адаптацијата на првачињата – посетени секвенци од наставни 

часови ( социјализација ,работни навики) 

 Индивидуални разговори со  ученици - помош во решавање на  проблемите 

во учењето  и однесувањето - советодавна работа  

 Учество во реализација на работилници за професионална ориентација на 

учениците ,информирање за средни училишта 

 Учество во активностите за запишување на деца во прво одделение : 

разговори со децата 

 

 

Работа со наставници: 
 

 Поддршка на наставниците при подготовка и планирање на наставни 

часови ,осмислување на активности за ученици на кои им е потребна 

дополнителна помош 

 Поддршка во имплементација на новите наставни програми во 1 и 4 одд 
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 Поддршка во подготовка ,спроведување и анализа на интересот за избор 

на слободните изборни предмети  

 Учество во работата на училишниот инклузивен  тим за спроведување на 

активностите   

 Консултативни средби со наставниците за употреба на различни форми на 

работа со учениците 

 Учество во изготвување на програма за ученици со посебни образовни 

потреби ,поддршка  во изработка на индивидуален образовен план  

 Посета на наставни часови ( консултации пред и по посетата на час 

,следење на часот / планирање и подготовка , организација, 

комуникација,повратна информација) 

 Поддршка на наставниците во реализација на наставата ( планирање 

,реализација на наставен час со примена на современи методи и техники ) 

 Поддршка на одделенските раководители за справување со одредени 

потешкотии во работата на ученичката заедница на паралелката 

 Учество во работата  на стручните активи  

 Соработка со одд.раководители за организирање на следењето на 

дигиталниот саем за средно стручно образование во прво и второ 

полугодие, презентации од разни средни  училишта 

 Информирање на наставниците за организација на семинари ,конкурси  

 

Работа со родители 
 

 Индивидуални средби со  родители –информативни и консултативни 
разговори  

 
Соработка со заедницата 
 

 Соработка со одоговорни лица од Општина за разни форми на заеднички  

активности (информирање наставници ), 

 Изготвување табели и податоци потребни на општината ,здравствени 

интитуции,МОН 

 Соработка соЗдравствен дом„Бит-пазар“ иполиклиника„Идадија“ за 

реализација на систематскипрегледи и вакцинирање 

 Соработка со ресурсниот центар,,Иднина “  

 

Професионален развој и професионална соработка 

 

 Информирање на наставниците за семинари и обуки  

 Прибирање на податоци и анализа на потребите за професионален развој 

на наставниците 

 Учество на работна средба организирана  од БРО за начинот на 

спроведување на истражувањето на тема :„Наставниците како фактор на 
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интеркултурно образование“и организирање на истото во соработка со 

одговорен советник ( анкета која ја пололнуваа сите наставници  ) 

 Учество во организирање на спроведување анкета од БРО за новите 

наставни програми во 1 и 4 одд. 

 Учеството на обука   организирана  од БРО „Спречување и борба против 

трговија со деца“ (во работата на стручните активи спроведена 

дисеминација на обуката) , учеството на обука ,, Справување со врсничко 

насилство и булинг “-Оз Инвест 

 

Аналитичко –истражувачка работа 

 

 Учество во работата на советот на одделенски и предметни наставници  за 

утврдување на успехот, поведението и редовноста на учениците по 

класификациони периоди (изготвување анализи ) 

 Водење професионално досие и документација за професионален развој 

на наставниот кадар 

 

Училишна структура,организација и клима 

 

 Учество во активностите за формирање паралелки во прво одделение 

 Учество во комисија за запишување на ученици во прво одделение 

(планирање,спроведување на процесот,разговори со родители , водење 

документација ) 

 Учество во изготвувањето на Годишната програма  за воспитно-

образовната работа во училиштето  и Полугодишниoт /Годишниот извештај 

 Учество во подготовка на организација на воспитно – образовната работа 

согласно Планот од МОН за оваа учебна година  

 Учество во организација на наставата во отсуство наставник ,изработка на 

план за замена на часовите  

 Поддршка во начин на водење, форми и содржини на педагошката 

документација 

 Изработка на дневен извештај до МОН за состојбата со Ковид  

 Учество во комисијата за изработка на Развојната програма на училиштето 

 Учество во изработка на разни извештаи, анализи за потребите на МОН, 

БРО ,Завод за статистика , Општина ,ДПИ  
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 Стручен соработник - психолог 
 

           Реализирани активности : 

 

 Учество во процесот на организацијата на воспитно-образовната работа во 

училиштето, согласно планот и насоките од МОН и БРО:  

 консултативна работа со наставниците за наставното планирање и 

организацијата на работниот ден во одделенска настава;  

  консултативна работа со наставниците за наставното планирање во 

предметна настава 

  консултативна работа со наставниците за планирањето на 

воннаставните активности 

 

 Формирање на паралелки во прво одделение и следење на процесот на 

адаптација на учениците:  

 опсервација на воспитно-образовниот процес во паралелка   

 активности со ученици во паралелка 

 консултативна работа со наставници 

 консултативна работа со родители 

 

 Советодавно-инструктивна работа со ученици: 

  развивање на техники за успешно решавање на конфликтите во 

меѓусебната комуникација - индивидуална и  групна работа со  ученици 

  поддршка во процесот на учење - индивидуална работа 

 

 Реализација на часови во паралелки ( планирана во отсуство на 

одделенски и предметни наставници и во соработка со одделенски 

раководители) 

 

 реализирани  60 часа, од 1-9 одделение 

 

  структурирани активности со примена на различни методи и форми на 

работа:  дебата, текст-метода, метод на илустрација - приказни во 

слики, цртање; бура на идеи, игровни активности, асоцијации, мисловни 

мапи; работа во парови, работа во групи 

 

 содржини: Како се прилагодувам на наставата во училиште-Има ли 

разлика?; Основни правила на однесување - Што ни е најважно?; 

Прифатливо-неприфатливо однесување; Нашите потреби-нашите 

одговорности; Заеднички нешта; Соработка; Другарство - што ми се 

допаѓа, што ми пречи?; Моите чувства; Намерна-ненамерна грешка, како 

да се поправи?; Техники за решавање на конфликти; Болести на 

зависност; Здрава храна; Моето слободно време,… 
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 Поддршка на работата на Ученичкиот парламент:  

 

 реализирана работилница на тема „Нашите желби и потреби-нашите 

одговорности“, дискусија за значењето на ученичката иницијативност;  

 поддршка во процесот на решавање на одредени прашања од воспитно-

образовната работа 

 

 Во соработка со наставникот по Граѓанско образование, поддршка на 

активноста на тимот на ученици  за учество на конкурс за унапредување на 

ученичкото демократското учество и иницијативност 

 

 Професионално информирање на учениците во 9 одделение (во соработка 

со одделенските раководители и наставникот по наставниот предмет 

иновации):  

  

 реализирани 6 работилници со следниве содржини: Прашања за поттик 

(моите интереси,способности,мотивација,желби); Асоцијации и 

пантомима: занимања/професии; Организација на наставата во средно 

образование, средни училишта-насоки и видови; Дискусија - „Поврзи да 

одговара“ (занимање со струка); Дискусија – „Објава на конкурс“ (опис на 

работни задачи,потребни  вештини на комуникација и однесување) 

 учество во организација на присуство на заинтересирани ученици на 

онлајн саемот за програмите на средно стручно образование; 

  учество во организација на презентации на  средни училишта  

 разгледување на објавениот Конкурс за запишување во средно 

училиште 

 

 Советодавно-консултативна работа со одделенските раководители за 

воспитно-образовниот процес во паралелката 

 

 Консултативна работа со наставници по опсервација на наставни часови  

 

 Учество во работата на инклузивните тимови за ученици: 

 соработка и консултативна работа со наставниците во изготвувањето 

индивидуални образовни планирања 

 следење на постигнувањата на ученикот 

 соработка и консултативна работа со родителите 

 соработка со дефектологот 

 соработка со државната Комисија за проценка, надлежниот ресурсен 

центар „Иднина“ и секторот за образование во Општина, во процедурата 

за обезбедување на асистенти за ученици 

 

 Советодавно-консултативна работа со родители 
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 Учество во комисијата за изготвување на Развојна програма на 

училиштето; учество во работата на стручните органи во 

училиштето;учество во изготвување на програми и  извештаи за работата 

на училиштето 

 

 Соработка со Општина, МОН, ДПИ, здравствени институции (организација 

на активности, обработка на податоци, доставување и проследување на 

потребни информации и извештаи) 

 

 
 

Стручен соработник - библиотекар 
 
 

 Прием и распределба на учебници и придружен дидактички работен 

материјал 

 Средување на книгите  во библиотеката 

 Расход на старите учебници  

 Општина Центар додели  по 20 учебници за предметите македонски 

јазик,математика, природни науки и историја и општество за  4 одд. 

 Регулирање на движењето и дезинфицирање на учениците 

 Примени се и дадени учебници на реверс на ООУ Др Владимир 

Полежиноски  од Кичево 

  Посета на училишната библиотека од 2б и 2а заедно со  своите 

наставнички 

 Успешно реализирана симулациска вежба на ученици и наставници при 

пожар од волонтери на Црвениот крст на град Скопје,  донирани се и книги 

за училишната библиотека 22 книги (7 наслови) 

 Членови на пописната комисија за библиотека 

 Донирани се книги за училишната библиотека од родител на наши бивши 

ученици 23 книги (21 наслов) 

 Одобрено од МОН(второ полугодие) за дистрибуција на  детските 

списанија од Просветно дело, во нашето училиште се врши дистрибуција 

на Росица и Другарче. 

 Учество на Општинскиот натпревар Млади библиотекари во Градска 

библиотека ‘’Браќа Миладиновци’’ со Надја Д.и Нина К.   VII в 

 Соработка со МОН за електронско нарачување на учебници за 2022/23 

 Чествување на словенските браќа Кирил и Методиј во библиотеката 

‘’Страшо Пинџур’’ со наставничката Лидија П. и 6 ученички со лични творби 

 Средување на библиотечниот фонд 

 Рекордери читачи за оваа учебна година е II б 

 Следува враќање на вишокот учебници 
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Прилог бр. 2 

Извештај  за работа  на Наставничкиот совет 

 

Наставнички совет 

Во учебната 2021-2022 година  Наставничките совети во ООУ ,, Димитар 

Миладинов од општина Центар - Скопје, уредно беа закажувани и водени од 

страна на директорката на училиштето Марија Варсамис Симонова. 

Записничар на првите два совети од оваа учебна година беше наставничката 

по француски јазик- Зорица Ајановска,но поради оправдано отсуство, од 3-от 

совет до крајот на учебната година записничар сум јас - наставничка по 

македонски јазик- Лидија Паневска и останав до крајот на учебната година. 

 Вкупно во првото полугодие има одржано 27 Наставнички совети, на кои јасно 

и навремено беше истакнат дневниот ред по кој се одеше на самиот 

состанокот. Четири Наставнички состаноци се одржани за утврдување на 

успехот и поведението на учениците од 1-во до 9-то одделение и тоа на 1 и 3 

тримесечје како и на полугодие и крај на учебната година. Другите состаноци 

се од информативен карактер, за барања од родители, наставници, за 

одредување менторства на наставници и слично. Состаноците беа концизни, 

јасни, со конкретна обработка на дневниот ред и секогаш пред одржувањето се 

водеше сметка да бидат со кворум и со усвојување на записникот од 

претходниот Совет. Сите записници од Наставничките совети се уредно 

водени, потпишни од записничар и директор и заверени во училишната архива 

од страна на секретарот на училиштето и се чуваат во посебна папка во 

архивата на секретарот. Секој записник од Наставнички совет веднаш по 

одржувањето е истакнуван на огласната табла во наставничката канцеларија 

од училиштето за да се информираат сите наставници за донесените 

заклучоци, комисии и слично,а  и за оние кои биле и оправдано отсутни на 

состанокот.                                                                                        

 

Записничар: Лидија Паневска  
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Прилог бр. 3 

Извештај за работата на Директор 

 

ДИРЕКТОР 

 
И оваа година работата на директорот беше насочена кон следните 

активности: 

 да обезбедува услови за најефикасно давање на воспитно-образовни, 

научно-истражувачки, едукативни, развојни и информатички услуги. 

 да обезбедува стратегија за развој на училиштето која нема да биде 

подложна на влијание од окружувањето и на чести промени и нестабилност. 

 да обезбедува услови на организација кои ќе ги задоволат барањата на 

оние државни органи кои ја контролираат нејзината работа (МОН, БРО, 

Државен просветен инспекторат и др.) 

 да обезбеди континуирано користење на информатичкиот систем кој ќе 

овозможи ползување на достигањата кај другите, но и нудење на своите 

достигања во науката, воспитанието, образованието, образовната 

технологија. 

 да делува како авторитет кој компетентно и одговорно ги води 

организацијата, раководењето, мотивирањето и контрола над работата. 

 да ја следи работата на учениците и да соработува со родителите во однос 

на успешно решавање на проблеми и тешкотии кои ги покажуваат учениците 

во наставата. 

 да ја следи работата на наставниците и учениците на наставните часови и 

да придонесува за поквалитетно планирање и одржување на наставата 
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I. Водство 

Стратешко водство 
Училишна клима и култура 
Соработка со родителите и заедницата 

 
Носители и 
соработници 

 
Време на 

реализација 

1.1 

- Мотивирање на вработените во училиштето да ги претставуваат прифатените 

вредности во училиштето, во опкружувањето и пошироко 

- Избирање на стилови на водство и примена согласно ситуацијата 

- Вложување во развојот на идентификуваните водачи, формирање тимови, 

обезбедување на ресурси и слобода за дејствување 

- Остварување континуирана соработка со органите и телата во училиштето 

 
 

Стручна 
служба, 
наставници 

 
 

 
Континуирано 

 

1.2 

- Воспоставување механизми за поддршка на наставниците и учениците со што 

придонесува за нивни високи постигања 

- Превземање активности за одржување на постојано поттикнувачка атмосвера и 

градење позитивна клима на прифаќање и почитување на сите 

- Воспоставување на систем што обезбедува сите ученици да се чувствуваат безбедни и 

прифатени вклучувајќи ги и учениците со ПОП 

- Воспоставување процедури што обезбедуваат култура на транспарентност и 

одговорност 

- Поставување висики и достижни очекувања од учениците и вработените 

- Воспоставување хоризонтална и вертикална соработка со сите стручни тела во 

училиштето 

- Обезбедување принцип на ‘’ отворена врата’’ за соработка со наставниците, 

родителите, локалната заедница и бизнис сектор 

 
 
 

 
Надлежни 
институции, 
општина, 
наставници, 
вработени, 
директор 

 
 
 
 
 
 

Континуирано 
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- Обезбедување услови за реализација за активности од областа на инклузија 

мултикултурализам, меѓуетничка интеграција, екологија и др. 

1.3 
- Информирање на локалната самоуправа за потребите на училиштето и обезбедување 

подршка 

- Соработка со локалната заедница при справување со кризни ситуации што ги 

засегаат училиштето и локалната заедница ( непогоди, епидемии, насилство 

и слично) 

- Презентирање на работата на училиштето и промовирање преку постигањата на 

учениците и наставниците 

- Заедничка реализација на превентивни, хуманитарни и културни активности со 

локалната заедница 

- Соработка со граѓанскиот сектор и активно вклучување на вработените и учениците 

во проекти од интерес на заедницата и на училиштето 

- Соработка со соодветни невладини здруженија за заштина и поддршка на младите 

- Соработка со институции надлежни за образованието- МОН, БРО, ДПИ , ДИЦ и др. 

- Обезбедување услови за соработка со други училишта 

- Реализација на планирани активности со родителите во одделни сегменти во воспитно 

образовниот процес 

 
 
 
 
 

Директор , 
педагог, психолог, 
наставници, 

Општина 
Центар 

 
 
 
 
 
 

Континуирано 
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II. Раководење со човечки ресурси 

 Комуникација и односи со јавност 

 Унапредување на човечките односи 

 Професионален и кариерен развој 

 Обезбедување кадар, работно воведување и ангажирање 

2.1 

- Формирање тимови за односи со јавноста и изготвување акционен план и 

програма за презентација на училиштето 

- Воспоставување и одржување јасен систем на комуникација во училиштето и средината 

- Комуницирање со вработените континуирано, непосредно во писмена и во електронска 

форма 

- Користење на различни видово и приоди во формална и неформална комуникација 

- Применување на позитивен модел на комуникациски вештини со вработените 

- Приспособување на начинот на комуникација за надминување на недоразбирањата 

- Планирање на состаноците и навремено информирање на учесниците 

- Конструктивно насочување на дискусиите за време на состаноците 

- Градење стратегија за одржување на угледот на училиштето 

- Реализација на планот за привлекување на ученици како резултат на квалитетот на 

вработените и наставата во училиштето 

- Следење на осипувањето и градење стратегија за негово намалување во училиштето 

 

 

 

 

 

 

Педагог, 

психолог, 

наставници 

 

 

 

 

 

 

 

Континуирано 
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2.2 

- Градење јасен приод за развој на меѓуетничките односи и надминување на 

конфликтите 

- Учество во разрешување конфликти и градење доброи меѓучовечки односи 

- Водење на грижа при распределба на работните ангажмани на вработените 

- Развивање на клима и култура кои го подржуват вклучувањето на 

вработените во донесувањето одлуки, поставување цели и креирање 

промени 

 

 

Педагог, 

психолог, 

наставници 

 

 

Континуирано 

2.3 

- Анализирање на ефективноста на сопственото работење и 

изготвување личен план за професионален развој 

- Воспоставување систем за интерно стручно усовршување на 

вработените (предавања, работилници) 

- Менаџирање со активностите предвидени во годишниот план за професионален 

развој 

- Користење на различни инструменти за евалуација на работата 

 

 

 

Педагог, 

психолог, 

наставници 

 

 

 

Континуирано 

2.4 

- Планирање на персонална соработка со институциите 

- Спроведување интервју со потенцијални кандидати за вработување 

- Обезбедување стручен и компетентен кадар 

- Континуирано следење на работата на сите вработени и обезбедување соодветна 

подршка 

- Препознавање и наградување на индивидуални постигнувања 

 

 

Педагог, 

психолог, 

наставници 

 

 

 

Континуирано 
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III. Педагошко раководење на училиштето 

Планирање 

Подршка на наставата и учењето 

Обезбедување квалитет (евалуација, самоевалуација и развој) 

Создавање здрава, безбедна и демократска средина за учење и развој на ученикот 

3.1  

Наставници, 

координатори 

на тимови, 

стручна 

служба 

 

- Градење систем за вклучување на предлозите на вработените во планирањето на 

работата на училиштето 

 

- Изготвување годишни, оперативни и неделни планови за сопствената работа  

- Ревидирање на програмите краткорочно, среднорочно и долгорочно Континуирано 

- Презентирање на годишните планирања пред органите и телата на училиштето и 

пред локалната заедница 

 

- Иницирање и насочување активности за иновација во наставата  
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3.2 

- Воспоставување процедури за планирање на наставата и на воннаставните 
активности 

- Поддршка на наставниците при планирањето 

- Изработка и користење инструменти за следење на наставата 

- Следење наставни часови и давање повратни информации 

 
Наставници, 
координато

ри на 
тимови, 
стручна 
служба 

 
 

Наставници, 
координато

ри на 
тимови, 
стручна 
служба 

 

 
Континуирано 

 
 
 
 

 
Континуирано 

3.3 

- Следење на ефективноста од реализацијата на училишните планови и програми 

- Водење советодавно – инструктивни разговори со наставниците, учениците и 
родителите 

- Обезбедување размена на добри практики на иновативна настава во 
рамките на училиштето и со други училишта вклучувајки и користење на 
современо образовна технологија 

3.4 

- Обезбедување грижа од страна на сите во училиштето за физичката средина, 
изглед, хигиена, безбедност при работата и слично 

- Обезбедување услови за безбедно опкружување и заштита на учениците од 
насилство и злоупотреба 

- Формирање инклузивни тимови 

- Обезбедување активности за запознавање со културите на заедниците што 
живеат во РМ 

- Создавање услови за вклучување на учениците во животот на училиштето и 
непречена работа на ученичките организации 

 
 

 
Директор, 

Стручна 
служба 

 
 
 

Континуирано 
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IV. Финансиско раководење 

Раководење со финансиските ресурси 

Раководење со материјалните ресурси 

4.1 

- Пронаоѓање можни извори на дополнително финансирање и 

дополнителни средства за училиштето 

- Следење на наменското трошење на средствата во согласност со одобрениот 
буџет 

- Информирање на органите и телата во училиштето за трошење на финансиските 
сретства 

- Навремено исполнување на финансиските обврски 

- Следење на постапките за реализирање на јавните набавки согласно законот 

- Обезбедување услови за транспарентно усвојување на завршната сметка 

 
 
 

 
Континуирано 

4.2 

- Реализација на планот и распоредот за максимално коистење на 

расположивите капацитети за изведување на наставата и воннаставните 

активности во согласно со потребите 

- Реализација во обезбедување на потребни материјални ресурси за одвивање на 

наставата 

- Вклучување на вработените во планирањето на буџетот и информирање за 

негоба прераспределба 

- Обезбедување на материјални ресурси за непречено одвивање на наставата 

 

 

Континуирано 
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V. Законско и административно работење на училиштето 

Примена на законски и под законски акти 

Изработка и примена на интерни акти и документација 

 Раководење со административните процеси 

Примена на информациските системи во училиштето 

5.1 

- Обезбедување примена на законската регулатива во училиштето 

- Воспоставување систем за информирање на вработените и 

претставниците од училишните органи и тела за релевантни законски 

прописи 

Педагог, 
психолог, 

претседатели на 
активи, 

одделенски 
наставници, 

родители, секретар, 
училишен одбор 

 

 
Континуирано 

5.2 

- Организирање и учество во работата на тимовите за изработка на интерни 
акти 

- Носење интерни акти во сопствена надлежност 

- Обезбедување доследно спроведување на интерните акти 

- Спроведување одлуки донесени од училишниот одбор 

 

 
Педагог, 

психолог, 
наставници 

 
 

 
Континуирано 

5.3 

- Организирање и следење на работата на вработените и обезбедување 
соодветни услови 

- Доделување задачи на вработените, обезбедување почитување 
поцитување на рокови и непосредно раководење со процесот 

- Воспоставување добро организиран систем за административни работи во 
училиштето 

 
 

Педагог, 
психолог, 
наставници 

 
 

 
Континуирано 
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5.4 

- Обезбедување услови за развој и функционирање на информациските 
системи 

- Обезбедување услови за сеопфатна електронска евиденција на сите 
активности на училиштето 

- Следење и дополнување на информации на WEB страната на училиштето 

- Користење информациски системи во секојдневната работа 

 
 

Педагог, 
психолог, 
наставници 

 
 
 

Континуирано 
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Прилог бр. 4 

    Извештај  за работа  на Советот на родители  
 

 Советот на Родители при ООУ „Димитар Миладинов“,Општина Центар, 

согласно своите законски права и обврски, а во врска со потребите во текот на 

учебната 2021/2022 година имаше вкупно10 состаноци и тоа: 

 

09.09.2021 година 

Состанок бр. 1 

1. Усвојување на Дневниот ред. 

2. Запознавање и коптирање на нопвите членови 

3. Конституирање на Советот на родители 

4. Избор на претседател на Советот на родители 

5. Избор на заменик претседател на Советот на родители 

6. Протоколи за одржување на наставата 

7. Тековни прашања 

 

15.09.2021 година 

Состанок бр.2 

 

1. Усвојување на Дневниот ред. 

2. Усвојување на записник бр.1 

3. Инмформации за спроведени гласања од претходниот состав 

4. Кандидатура и избор на претстваници во УО 

5. Избор на членови во училишни комисии 

6. Информации од работата на училиштето 

7. Разно 

 

07.10.2021 година 

Состанок бр. 3 

1. Усвојување на Дневниот ред. 

2. Усвојување на записник бр.2 

3. Информации од работата на училиштето. 

4. Информации од работата на УО. 

5. Информација од работата на Комисијата за осигурување и избор на 

членови во училишни комисии. 

6. Барање до СР од II-а одделение. 

7. Информација за НЛБ банка акција. 

8. Информација за противпожарна вежба. 

9. Разно. 
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09.11.2021 година 

Состанок бр. 4 

10. Усвојување на Дневниот ред. 

11. Усвојување на записник бр.3 

12. Информации од работата на училиштето. 

13. Информации од работата на УО. 

14. Обезбедување во училиштето. 

15. Разно. 

 

13.12.2021 година 

Состанок бр. 5 

1. Усвојување на Дневниот ред. 

2. Усвојување на записник бр.4 

3. Информации од работата на училиштето. 

4. Информации од работата на УО. 

5. Информација за членови во Комисијатазаразвојнаполитикана 

училиштето 

6. Новогодишен базар 

7. Хуманитарни акции `Среќа` и `Една може` 

8. Дискусија на документ за протокол за безбедност и заштита 

9. Дискусија за работата на педагогот и психологот 

10. Разно. 

 

03.02.2022 година 

Состанок бр. 6 

1. Усвојување на Дневниот ред. 

2. Усвојување на записник бр.5 

3. Информации од работата на училиштето. 

4. Информации од работата на УО. 

5. Дискусија и гласање за Развојна програма на училиштетото. 

6. Разно. 

 

01.03.2022 година 

Состанок бр. 7 

1. Усвојување на Дневниот ред. 

2. Усвојување на записник бр.6 

3. Информации од работата на училиштето. 

4. Информации од работата на УО. 

5. Информации од работата на Комисијата за алманах. 

6.Дискусија за музиката која ја слушаат учениците. 

7. Дискусија за одржување на Еко акции во иднина. 
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8. Дискусија за запишување на првачиња 

9. Дискусија за целодневна настава 

10. Разно. 

 

31.03.2022 година 

Состанок бр. 8 

1. Усвојување на Дневниот ред. 

2. Усвојување на записник бр.7 

3. Дискусија за целодневната настава и запишувањето на првачиња во 

новата учебна година 2022/23 

4. Разно. 

 На овој состанок покрај директорката, присуствуваа сите засегнати 

родители и наставници  

 

19.04.2022 година 

Состанок бр. 9 

   1. Усвојување на Дневниот ред. 

   2. Усвојување на записник бр.8 

   3. Информации од Работна група за целодневна настава и запишување на 

првачиња во новата учебна година и гласање (на состанокот се поканети 

членовите на Работната група) 

   4. Дискусија за отповикување на член на УО. 

   5. Информации од работата на УО. 

   6. Информации за џебовите. 

   7. Информации од работата на училиштето. 

   8. Информација и дискусија за организирање екскурзии. 

   9. Разно. 

 

31.05.2022 година 

Состанок бр. 10 

1. Усвојување на Дневниот ред. 

2. Усвојување на записник бр.9 

3. Информации од работата на училиштето. 

4. Информации од Работна група за целодневна настава и запишување на 

првачиња во новата учебна година и гласање 

5. Информации од работата на УО. 

6. Информации за џебовите. 

7. Дискуција за членови на УО 

8. Разно. 
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На сите состаноци поканата беше и активно учество зема и директорката на 

училиштето Марија Варсамис Симоновска. 

 

Имајќи ги предвид точките кои се разгледувани на состаноците на Советот на 

родители, може да се заклучи дека Советот на родители вообичаено 

дискутирал за следниве работи: 

 

1. Законски обврски за разгледување и давање мислења по програми и 

извештаи на училиштето. 

2. Проблем со немање на доволен број  на учебници кои ги користат 

учениците во наставата и дилеми околу воведувањето на новата програма 

на учење во 4то одделение. 

3. Недоволна и нееднаква посветеност на наставниците кон учениците кои од 

оправдани причини ја следат наставата онлајн, во однос на оние кои ја 

следат со физичко присуство. 

4. Успешно продолжување на целодневната настава до 16.30, заради 

неможноста родителите навреме да ги земат своите деца од училиште. 

5. Барање да се обрне поголемо внимание во реализација на наставата по 

физичко образование во услови на ковид. Односно часовите по физичко да 

се одржуваат надвор, на отворено, во сите денови кога времето дозволува. 

Притоа да се почитуваат протоколите - да не се носат маски од страна на 

учениците за време на спортување на отворено и затворено, но наставникот 

постојано  да носи. 

6. Потсетување на протоколите и важноста маските да се носат постојано и 

правилно. 

7. Успешна работа на комисиите при СР. Да се работи на поголема 

мотивираност на родителите да се вклучат во истите, бидејќи секогаш 

истите родители работат а  тоа не е целта. 

8. Успешно изведена противпожарна вежба. Предлог за нејзино повторување 

секоја година, наместо на секои 2 години. 

9. Нов оператор во кујната Кетеринг сити фуд. Храна за сите ученици од 1-9 

одд. 

Да се унапреди менито и операторот да се придржува до истото, со цел што   

повеќе ученици да се хранат во училишната кујна. Унапредување на 

финансиската евиденција на училиштето спрема родителите во поглед на 

сметките за исхрана. 

10. Дискусија за обезбедувањето на училиштето, со цел да сеизбегнат немили 

настани. Со цел да се превенира и навреме да се реагира, во изработка е 

документ за безбедносни протоколи, кој во соработка со училиштето и 

Општината ќе треба да се имплементира и реализира. 

11. Дискусија за работата на педагогот и психологот. Да се промени начинот на 

работа, да бидат проактивни и да имаат редовно присуство во 

одделенијата. 
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12. Комуникацијата со Општина Центар да се подигне и унапреди неколку нивоа 

погоре. 

13. Успешно спроведена акција за чистење на училишниот двор. 95 родители и 

95 деца земаа учество во истата.  Предлог да се повтори на пролет  и да се 

зазелени просторот. 

14. Дискусија за запишување на првачиња во новата учебна година и 

продолжување на целодневната настава. 

15. Констатирано е непочитување на одлуките на СР од страна на 

претставниците на СР Соња Ѓорѓиевска и Сандра Грујевска при гласање во 

УО. За ова СР сеуште нема донесено одлука како понатаму, во новата 

учебна година ќе се донесе одлука. Загрижува фактот дека СР нема 

претставници кои се борат за спроведување на одлуките од страна на СР. 

16. Навремено да почнува подготовката на тендерите, во кои родителите 

учествуваат со предлози и сугестии со цел да се обезбеди квалитетна 

услуга за учениците.  

17. Да се подобри листата на изборните предмети и истите да бидат во чекор 

со модерното време. Да се видат реалните потреби и интереси на 

учениците.  

18. Собрани се пари за акцијата џебчиња, каде учениците пред почетокот на 

часот ќе ги остават своите мобилни телефони и на крајот од истиот ќе 

можат повторно да ги земат. Џебовите се шијат и од 01.09.2022 ќе почнат да 

се употребуваат.Оваа акција има за цел децата да стекнат повеќе 

друштвени и социјални навики, како и да придонесе за поголема 

концетрација на часовите, а воедно и да спречи некоректна употреба на 

уредите. 

 

19. Земајќи го предвид повеќегодишниот акциски план за утврдување на 

приоритетите на делување можеме да заклучиме дека: 

a. Точка 1 Потребна е замена на инсталацијата за парно греење, заради 

дотраеност. 

b. Точка 2Затворање на дупки во оградата на училиштето и решение за 

заклучување на влезовите во дворот, со цел да се зголеми 

безбедноста на учениците во училишниот двор. 

c. Точка 3 Средување на паркет во фискултурна сала. Паркетот во 

фискултурната сала е во очајна состојба, истиот може да предизвика 

да дојде до повреда кај корисниците. 

d. Точка 4 Реконструкција на тоалети кај фискултурната сала. 

e. Точка 5 Реконструкција на свечената сала во училиштето. 

 

      Советот на родители и оваа година организираше хуманитарни активности 

и тоа: 

 

1. Советот на родители  ја продолжува соработката со Црвениот крст 

соглсано програма за работа за учебната 2021/2022 за ученици и 
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родители.  

Во првото полугодие за родителите  преку ZOOM платформата се 

одржаа следните активности: 

1. Месец октомври - Едукација по повод Недела на борба против 

шеќерна болест 

2. Месец ноември- Освежителна обука по прва помош. 

3. Месец ноември- Недела на гладта –собирање на прехрамбени 

продукти 

Кои беа распределени на семејства чии деца се ученици во нашето 

училиште и кои имаат финансиски потешкотии. 

4. Месец декември- зачленување на учениците во Црвен крст. Парите 

од чланарината се вложени во Дневен центар за деца со 

попреченост“ Пролет”. Инвестирано е во справи за вежбање, односно 

два статични велосипеди. 

 5. Месец февруари- Борба против срцевосадови заболувања  

6. Месец март – Едукација за борба против рак 

 

 2. Советот на родители во месец декември учествуваше во хуманитарна 

акција организирана од здружението “Среќа”,  каде беше донирана 

облека за деца. 

 

3. Советот на родители во месец декември учествуваше во хуманитарна 

акција организирана од здружението “Една може/One can” , каде беа 

донирани вкупно 40 новогодишни пакетчиња за деца од еднородителски 

семејства. 

 

4. Советот на родители и оваа година учествуваше во организација на 

Новогодишен базар кој заради ковид протоколите беше реализиран 

во вид на новогодишна донациска акција и продажба на рачни 

изработки во одделенијата, кој беше успешно реализиран и на кој беа 

собрани 41.301 денари. Комисијата за хуманитарни активности при 

Советот на родители, реши овие средства да бидат уплатени во 

ваучери од продавница за облека за ученици чии семејства имаат 

финансиски потешкотии.  Училиштето утврди дека има 13 ученици на 

кои може да се поделат ваучери, а во соработка со Продавницата „LC 

WAIKIKI“ беа поделени 13 ваучери во вредност од 3.177,00 денари. 

До 10.01.2022 година сите 13 ваучери се реализирани, за што е 

добиен документ од менаџерот на продавницата. 

 

           Негативни страни: 

Работната група за целодневна настава и запишување на првачиња во 

новата учебна година, а со тоа и Советот на родители не наиде на слух 

кај челните лица во Општината, основачот на нашето училиште, а 

воедно и одговорни за организацијата на наставниот процес. Имено, не 
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се согласуваме со политиката на фаворизирање на одредено училиште, 

на штета на останатите училишта во општината. На ваков начин се 

одлева квалитетен кадар од нашето училиште, и на долги стази се 

уништува образовниот систем и се доведува во прашање опстанокот на 

нашето училиште. Покрај просторниот капацитет и квалитетниот 

наставен кадар со кој располага училиштето оваа година запишани се 2 

паралелки првачиња, што доколку  континуирано продолжи ваквиот 

тренд на запишување првачиња во предметна настава за неколку години 

од сега ќе има наставници кои нема да имаат полн фонд на часови и на 

тој начин ќе бидат принудени да го надополнат во друго училиште. 

Освен за наставниците, тоа не е добро и за учениците, кои се во 

деликатна фаза од својот развој и на кои им  епотребна постојана 

поддршка, навремено детектирање на проблемите и нивно активно 

решавање и превенирање. Лицата кои одлучуваат за текот на 

училишниот живот на нашите ученици и на тој начин директно влијаат 

врз нашиот и животот на наставниците, за жал делуваат моментално, 

наместо плански без размислување за иднината и предизвиците кои таа 

ќе ги донесе. 

 

Советот на родители и следната година ќе продолжи со своите активности. Се 

со цел да се подобри квалитетот на наставно образовниот процес како и 

квалитетот на престојот на учениците за време на наставата во училиштето. 

 

 

Претседателка на Совет на родители, 

Бисера Мајсторов 
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Прилог бр. 5 

    Извештај  за работа  на Училишен одбор 

 
Во текот на  учебната 2021/ 2022година , Училишниот одбор работеше 

согласно Законски овластувања што ги има и тоа:  

Законски овластувања што ги поседува Училишниот одбор се: 

 • донесување Статутарни промени на ООУ (основното училиште);  

• предлага Годишна програма за работа и извештај за работата на ООУ до 

Советот на општината;  

• предлага финанскиски план до основачот; 

 • предлага завршна сметка до основачот;  

• објавува јавен оглас за избор на директор; 

 • врши интервју со кандидатите за директор;  

• му предлага на градоначалникот на општината два кандидати, од пријавените 

кандидати на објавениот оглас, за избор на директор;  

• дава мислење до директорот за избор на наставници, стручни соработници и 

воспитувачи;  

• одлучува по приговорите и жалбите на вработените во ООУ; 

 • одлучува по жалбите на учениците, родителите, однодно старателите на 

учениците; 

 • разгледува и други прашања утврдени со статутот на ООУ.  

Во текот на учебната 2021/ 2022 година, Училишниот одбор одржа седници на : 

- 21.09.2021 година (бр.14) 

- 27.09.2021 година (бр.15) 

- 21.10,2021 година (бр.16) 

- 04.10.2021 година (бр.17) 

- 26.11.2021 година (бр.18) 

- 03.12.2021 година (бр.19) 

- 28.01.2022 година (бр.1) 

- 04.02.2022 година(бр.2) 

- 16.02.2022 година ( бр.3) 

- 22.02.2022 година (бр.4) 

- 21.03.2022 година (бр.5) 

- 07.04.2022 година (бр.6) 

- 14.04.2022 година (бр.7) 

- 20.04.2022 година ( бр.8) 
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- 28.04.2022 година (бр.9) 

- 09.06.2022 година (бр.10) 

- 21.06.2022 година (бр.11) 

Училишниот одбор на одржаните седници  ги реализираше следните содржини 

и активности: 

 

Септември 2021 г. 

 -Избор на нови членови на УО, Бисера Мајсторов и Сандра Грујовска 

 -Избор на претседател на УО, Соња Ѓорѓиевска 

- Усвојување на записник бр.13 

- Избор на членови во Комисија за отварање на понуди за осигурување на 

учениците 

- Се констатира продолжување на соработка со проект ЕРАЗМУС 

Барање од совет на родители за продолжен престој на учениците до 16.30 

часот 

- Усвојување на записник бр.14 

 

Октомври 2021 г.  

-Барање од корисник на училишен простор - базен за  продолжување на 

користење на просторот по намален месечен надомест;  

- Одлука од УО за продолжување на користење на базен со намален месечен 

надомест; 

- Барање од џудо клуб „Миоки“ за непречено користење на свечена сала  и 

пред склучување на договор 

Ноември 2021 г.  

- Одлука за објавување на оглас за издавање под закуп на училишен 

простор 

- Информација за настанат дефект во училиштето и негово санирање 

- Усвојување на записник бр.15 

- Усвојување на запосник бр.16 

-  
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Декември 2021 г.  

- Одлука за усвојување на Предлог – финансиски план за работа на училиште 

-информација за формирање на пописна комисија 

- Усвојување на записник бр.17 

- донесување на заклучок за користење на предметен простор за наставници 

по физичко образование 

- Одлука за ангажирање на  надворешно  лиценцирано лице за јавни набавки 

- Предлог за акциски капитални инвестиции 

- Одлука за склучување на договори  со економски оператори преку користење 

на адвокатско –  

консултантски услуги 

Усвојување на записник бр.18 

Јануари 2022 г. 

- Донесување заклучок едногласно, собраните сума пари од 2 

хуманитарни базари да бидат поделени на децата од семејства со 

социјален ризик од училиштето ( во вид на ваучери за гардероба) 

- Одлука за измена и дополнување на Планот за евакуација и спасување 

во вонредни ситуации 

- Усвојување на записник бр.19 

Февруари 2022 г. 

- Усвојување на развојна програма за работата на училиштето 

- Усвојување на записник бр.1 

- Усвојување на записник бр.2 

- Одлука за усвојување на финансискиот извештај за Завршната  сметка 

за 2021 година на училиштето 

- Усвојување на записник бр.3 

Март  2022 г. 

- Писмен одговор на наставниците по физичко и здравствено образование  

 

Април 2022 г. 

- Усвојување на записник бр.4 

- Одлука за времетраење на Договорите за издавање на целиот деловен 

простор во училиштето (базен, кујна, спортско игралиште и останат 

деловен простор) 
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- Усвојување на записник бр.5 

- Одлука за писмено известување од страна на училиштето до  фирмата 

„ПАКОМАК“, декаучилиштето се оградува од наградата, и наградата 

треба да се додели  лично на  ученикот која ја освоил 

- Усвојување на записници  бр.6; 7 и 8 

 

Јуни 2022 г. 

- Одлука за измени и дополнување на Статутот на училиштето 

- Одлуки за спроведување на постапка за издавање на оглас за издавање 

на спортски терени, базен и останат деловен простор 

- Одлука за подршка од УО за целодневна настава 

- Усвојување на записник бр.9 и 10 

- Одлука за усвојување на Завршна сметка на училиштето  

- Годишен извештај за работата на Училишен Одбор 

 

 

                                                                              Претседател на Училишен Одбор 

                                                       Соња Ѓорѓиевска 
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Прилог бр. 6 
План на училишни простории и др.површини 
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Прилог бр. 7 

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 

Набавени 
наставни средства 
и опрема 

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. 
• Плакати, постери, 
илустрации со слики 
(одделени или во 
низа)поврзани со 

 
 

Комплет огледала2. 

Флексибилни жици 

х 33.  

Математички карти 

х 44.  

Пластични 

семафори (играчки) 

х 25. 

 Комплет 

сообраќајни знаци 

х16 

Лента стотки, 

десетки, единици 

х17.  

Комплет пластични 

коцки х28 

Комплет мали 

пластични броеви 

х19.  

Едукативна игра по 

македонски јазик 

х210.  

Едукативна игра по 

математика х211 

Абакус х212 

Комплет 
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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, 

ѕвона и сл. 

• Работни листови 

(според 

учебник/прирачник) 

математички 

картички со стрелки 

х113 

 Македонска азбука 

х114.  

Гео табла х115 

Логички плочки х216 

Едукативни 

геометриски 

копчиња х117  

Лупи (голема и 

мала)18. 

Сликовница 

Математичка 

сликовница х219. 

Дрвени фигури а 

едукативна игра 

х120.  

Дрвена азбука 

кирилица х121. 

Дрвени коцки во 

боја х122 

Постер Бројна оска 

х123 

Постер Очна табела 

х124 

Постер Дом и 

семејство х1 
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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 

 
1компас 

 
Актив на трето одделение 

Македонски 
јазик 

Постер со 
печатни букви 

Видеопроектор  

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 

/  
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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 

- ..  
 
3 смарт табли 
 
 
Карта на светот 
Карта на 
Македонија  
Неми карти  
Блок флејти 
Металофон Кутија 
со магнетни броеви 
Термометар 
Мензури Пластични 
садови за мерење 
на течност  
Математички 
постер -дропки  
Математички 
постер таблица 
множење и делење 
Дигитална вага  
Рачни ѕвончиња 

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, 
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) 
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Географска карта на 
светот 

Природни 
науки 

 Звучни извори, 
метални/стаклени чаши, 
дрвено/метално/пластич
но 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 

 

 

 

Наставен предмет 
(предметна настава) 

Постоечка 
опрема и 
наставни 
средства 

Потребна опрема 
и наставни 
средства 

Набавена 

опрема и 

нагледни 

средства 

 Смарт табла 

за користење 

по договор во 

предметна 

настава 

Македонски јазик- Компјутер, ЦД Лаптоп; ЛЦД  
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предметна настава 
Митра Цилевска 

Соња Д. Богдановска 
Лидија Паневска 

систем; 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) 

Смарт табла 

 Историја  
Предметни 
наставници: 

Ивица Трајковски 
Божо Бубало 

Историски карти 
(дел нови и 

соодветни, дел 
застарени и 

несоодветни со 

SMARTboard 
(паметна табла) 
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наставната 
програма) ,   
застарена 

литература  
нефункционални 

компјутери 
куќиштето е 
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 

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

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 
 

 

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 
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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 
Реостат 
1 рамно огледало 
1 испакнато 
сферно огледало 
1 вдлабнато 
сферно огледало 
1 амперметар 
1 волтметар 
2 лупи 
1 стаклена призма 
2 звучни вилушки 

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 
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 Лабараториски 
прибор 

 

Магнезиумова 
лента 

Раствор од сребро 
нитрат 

Лакмусова хартија 
Универзален 

индикатор 
96% алкохол 

Опрема: 

Лабораториска 
маса за 

наставник 1 
Елемент со 
кадичка – 

мијалник         2 
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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 
 

Плакар за 
чување 

хемикалии             
1 

Плакар за 
чување на 

опрема 1 
 

Метален 
плакар                                             

1 
Маса за 
ученици                                         
 4 

Лабораториско 
столче                                    

 21 
 

Нагледни 
средства: 

Електричен 
бокал 1 

Постер со 

мерни единици 

во SI систем 1 

Канти за 

лабораториски 

отпад ен 

материјал 3L

 1 

Противпожарен 

сет според 

регулативи на 

РМ 1 

Периоден 

систем на 

елементи - 

постер 1 

Безбедносна 

запалка 1 

Стаклена када 

20 см х 20 см х 

40 см 1 
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Тапи за 

епрувети  13-

14мм 6 

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 

 

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  

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 

Баскети 5, 

Одбојка 5, 

Фудбал 4, 

Ракомет –

сунгер 2, Пинг-

понг топчиња 

4, Конуси 8, 

Бадмингтон  2, 

Ластик 2, 

Палки за Пинг-

понг 3 
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2-3   
1.несоодветна 
чешма 
 

-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 

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 
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8.Медицински 
ракавици  1 кутија 
М величина 
9. 3% алкохол Х 2 
10.Фластери во 
повеќе големини 
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