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1.ЛИЧНА КАРТА НА УЧИЛИШТЕТО 

 

 

 

 

ЛИЧНА КАРТА НА ООУ ЈОАКИМ КРЧОСКИ 
 

Име на училиштето ООУ,, Јоаким Крчоски,, 

Место Волково 

Општина Ѓорче Петров 

Град Скопје 

Телефонски број 02/2053-117 

e-mail jkvolkovo@yahoo.com 

Директор Гордана Несторовска 

Број на вработени 52 

Наставен јазик Македонски јазик 

Проекти 
 Проект за намалување на насилство; 

 Програма за заштита на животната средина 
 

ПОДАТОЦИ ЗА УЧИЛИШНАТА ЗГРАДА  
 

Година на градба 1948-1950, доградба 1976-1978 

Вкупна покриена површина 2 ката, 960 m
2

 

Тип на градба масивна 
 

ПОДАТОЦИ ЗА БРОЈ НА УЧЕНИЦИ  
 

Број на ученици  381 

Работа во смени  2 (две) 
 

ЛИЧНА КАРТА НА ОПОУ,, ЈОАКИМ КРЧОСКИ,, 
 

Име на училиштето  ОПOУ “Јоаким Крчоски “ 

Место Никиштани  

Општина  Ѓорче Петров 

Град Скопје 

Телефонски број  02/2053-216 

Помошник директор Селаедин Исаки  

Број на вработени  17 

Наставен јазик  Албански јазик 

Проекти  Проект за намалување на насилство; 

 Програма за заштита на животната средина 
 

ПОДАТОЦИ ЗА УЧИЛИШНАТА ЗГРАДА  

 
 

Година на градба  1948-1950, доградба 1969-1970 

Вкупна покриена површина  1 кат, 470m
2

 

Тип на градба  масивна 
 

ПОДАТОЦИ ЗА БРОЈ НА УЧЕНИЦИ  

 
 

Број на ученици 149 

Работа во смени  2 (две) 

mailto:jkvolkovo@yahoo.com
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ООУ ,,Јоаким Крчоски,, е лоцирано во Општина Ѓорче Петров. 

Училиштето се состои од централно и едно подрачно училиште. 

Централното училиште е сместено во природно опкружување и 

еколошки чиста средина во населбата Волково. Убавината на околината ја 

дополнува хортикултурно уреден двор со детско и спортско игралиште како и 

живописните бои на училишната зграда. Училиштето опфаќа ученици од 

населбата Волково, селата Орман и Кучково. Во централното училиште 

наставата се реализира во две смени на македонски наставен јазик. 

Подрачното училиште е лоцирано во с. Никиштане и опфаќа ученици од 

истото село. Училиштето има прекрасен поглед на селото и неговата еколошки 

чиста околина. Училиштето реализира настава во две смени на албански 

наставен јазик. Училиштето располага со училишен двор засаден со дрва, 

спортски терен и детско забавно игралиште. 

Централното училиште располага со 8 универзални училници, 1 

специјализирана училница за учениците од прво одделение и 1 адаптирана мала 

просторија за дневен престој. Една просторија во централното училиште е 

адаптирана за мала спортска сала без простории за соблекување на учениците. 

Во 7 училници се поставени компјутери за учениците.  

Во подрачното училиште има 4 универзални училници и 1 адаптирана 

училница за учениците од прво одделение. Училиштето нема фискултурна сала 

за реализација на наставата по физичко образование. 

Во учебната 2012/2013 година настава следеа вкупно 530 ученици од I до 

VIII одделение. Од вкупниот број ученици настава на македонски наставен јазик 

следат 381 ученици, а 149 ученици следат настава на албански наставен јазик. 

Бројот на ученици во централното училиште континуирано бележи благ пораст. 

Голем број ученици потекнуваат од социјално загрозени семејства и за 

нив училиштето организира психолошка поддршка и по потреба се реализираат  

хуманитарни акциии. 

Перманентното усовршување и модернизација на просторните 

капацитети со кои располага училиштето е со цел да се задоволат потребите на 

учениците и вработените и да се создаде пријатно катче за учење и реализирање 

на современ воспитно-образовен процес.  
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1.1 Мисија и визија на училиштето 
 

 

МИСИЈА   

 Нашето училиште е воспитно образовна институција во еколошки чиста 

и безбедна средина. Тука, во овој наш  втор дом, се развива желба за знаење, 

креативност, толеранција, соработка, меѓусебно почитување и подготвеност за 

успешно делување. Истовремено, учениците се подготвуваат за примена на 

стекнатите знаења во секојдневното живеење. 

 

 

 

 

 

ВИЗИЈА  

 Со унапредување на професионалниот развој на вработените и со 

примена на информатичката технологија, верувме дека  го подобривме 

квалитетот на наставата, а со поттикнувањето на креативноста кај учениците го 

подобриме успехот. Со тоа  создадовме пријатно катче за соработка меѓу 

наставниците, учениците и родителите . 
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2. УСЛОВИ ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШТЕТО 

2.1 Просторни услови за работа 

 

 

Во училиштето се реализира континуирано осовременување на просторните 

капацитети и дидактички средства со цел да се задоволат потребите на 

учениците и вработените и да се создаде пријатни услови за  реализирање на 

воспитно-образовната работа.  

Пред почеток на учебната 2012/2013 година генерално се исчистени двете 

училишни згради, целосно е варосана внатрешноста на двата училишни објекти 

и дел од надворешната фасада, променет е дел од дотрајан училишен инвентар и 

извршена е санација на сите оштетувања на водовод и електрика во училиштето.  

Во текот на првото полугодите поставена е термичка изолација на таван во 

две училници и ламинат во училница за прво одделенеие. Во текот на зимскиот 

распуст двата училишни објекти повторно се генерално исчистени, 

дезинфицирани и направаени се поправки на оштетен училишен мебел, 

ходници, спортска сала и санитарии и извршено е корективно варосување на 

делови од оштетени училници. Средствата за сите споменати активности се 

користени согласно одобрениот финансов план за фискална 2012 година. 

Во текот на целото прво полугодие со учениците се реализирани акции за 

расчистување и оплеменување на дворовите во централното и подрачното 

училиште, засадени се нови дрва на борови и јасен кои се донација од Општина 

Ѓорче Петров. Во периодот од март 2013 до август 2013 година во нашето 

училиште се реализираше акцијата ,,Скопје градод на цвеќето- градот на белите 

рози,,. Со средствата собрани со продажба на изработки од учениците се 

набавени 64 бели рози кои ги засадивме во дворот на централното и подрачното 

училиште. До завршување на учебната година согласно изготвениот план за 

реализација на проектот, за розите се грижеа учениците со своите одделенски 

раководители, наставници и техничкиот кадар. Во текот на летниот распуст 

техничкиот кадар редовно ги наводнува  и окопува розите. 

Училишниот простор е целосно искористен и рационално уреден. 

Централното училиште располага со 8  училници, 1 специјализирана училница 

за учениците од прво одделение и 1 адаптирана мала просторија за дневен 

престој и библиотека. Една просторија во централното училиште е адаптирана 

за мала спортска сала без простории за соблекување на учениците. Во 7 



ООУ ,,ЈОАКИМ КРЧОСКИ,, 
 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2012/2013 
 9 

училници се поставени компјутери за учениците. Кровот на централното 

училиште е направен од азбестни плочи кои се штетни по здравјето на 

учениците па затоа е неопходна негова промена. Во централното училиште се 

јавува недостаток на најмалку две универзални училници, просторија за двевен 

престој, спортска сала со соблекувални и наставничка канцеларија со што ќе се 

запазат нормативите за престој и работа на учениците и наставниците во 

училиштето. 

Во соработка со Општина Ѓорче Петров и ЕВН, во подрачното училиште се 

реализираше адаптацијана на електричната мрежа на трофазна струја што се 

овозможи успешна реализиција на процесот на екстерно тестирање  на 

учениците во подрачното училиште.  

Подрачното училиште располага со 4 универзални училници и 1 адаптирана 

училница за учениците од прво одделение. Во овој објект нема фискултурна 

сала и неопходна е изградба на спортска сала со соблекувални за учениците со 

цел осовременување на наставата по физичко образование која се реализира на 

спортските терени во училишниот двор.  

 

 

Преглед на простории во училиштето 

Ред. 

Бр. 
Просторија 

Централно 

училиште 

Подрачно 

училиште 

1. Универзални училници 1 3 

2. Училници за I одделение 1 1 

3. Фискултурна сала (адаптирана просторија) 1 / 

4. Компјутеризирани училници 7 1 

5. Наставничка канцеларија 1 1 

6. Административни простории 3 1 

7. Просторија за дневен претстој и библиотека 1 / 

8. Простор за нагледни средства / 1 

9. Санитарни простории 3 1 

10. Просторија за технички кадар 1 1 

11. Спортско игралиште 1 1 

12. Училишен парк со детско игралиште 1 1 

 

Во двата училишни објекти повеќе пати во денот се чистат ходниците и 

тоалетите и истите еднаш дневно се дезинфицираат. Ходниците и училниците 

се украсени со изработки од учениците и со цвеќиња за кои се грижат, 

техничкиот персонал, учениците и наставниците. Дворовите на централното и 

на подрачното училиште се уредени со бетонирани патеки, клупи за одмор, 
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засадени се дрва, зеленило и цвеќе. За одржување на зеленилото и цвеќињата во 

дворот, училишната зграда и училниците се грижат учениците и вработените од 

централното и подрачното училиште. Двата училишни објекти располагаат со 

асфалтирани спортски терени и детски рекреативни игралишта каде се 

рекреираат  ученици, младинци и жители од локалната средина.  

 

 

РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ 

НА ПРОСТОРНИТЕ УСЛОВИ ВО УЧИЛИШТЕТО 

Ред. 

Бр. 
Активност Одговорни лица Носители на активност 

Реализаци

ја 

1. 
Поставување на топлотна 

изолација во две училници во 

централното училиште 

Домаќин 

Хаусмајстор 

секретар 

Сопствени средства 

преку општински 

буџет 

10. 2012 

2. 

Санација и реконструкција на 

постоечкото спортско 

игралиште и љуљашки по 

подрачното училиште 

хаус мајстор 

Општина Ѓорче 

Петров и сопствени 

средства 

10. 2012 

3. Уредување на училишниот 

двор во подрачното училиште 

Пом.Директор 

хаус мајстор 

Општина Ѓорче 

Петров 
11.2012 

4 
Поставување ламинат во една 

училница во централното 

училиште 

Домаќин 

Хаусмајстор 

секретар 

Сопствени средства 

преку општински 

буџет 

11. 2012 

5 

Хортикултурно уредување на 

дел од дворот во централното 

училиште и подрачното 

училиште  

Хаус мајстор, 

претставници од 

општината 

Општина Ѓорче 

Петров 

ООУ ,,Јоаким 

Крчоски,, 

03-04, 

2013 

6 

Варосување на дел од 

училници, ходници, тоалети 

во централното и подрачното 

училиште 

Домаќин,  

Хаус мајстор, 

Секретар 

ООУ ,,Јоаким 

Крчоски,, 

06-07, 

2013 

  

2.2 Опременост со наставни средства и технички помагала 

 

Во седум училници во централното училиште се инсталирани вкупно 84 

компјутерски позиции за ученици поврзани со 10 компјутери за учениците од IV 

до VIII одделение, а за учениците од I до III одделение се обезбедени 109 

лаптопи. Наставниците се задолжени со 39 лаптопи. Во подрачното училиште 

во с. Никиштане се користат 7 лаптопи за учениците од I до III одделение и се 

инсталирани 40 компјутерски позиции со 4 куќишта за учениците од IV до VIII 

одделение.  

Училиштето располага со 5 компјутери во администрација, 2 ДВД, 4 ТВ 

приемници распоредени по училници, 5 музички системи, копир, 3 принтери, 1 
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систем за озвучување, 1 клавир, 2 ЛЦД и соодветни нагледни средства и 

помагала по предмети. Набавени се по еден принтер во централното и 

подрачното училиште и доволен број на фудбалски, одбојкарски, ракометни 

топки и баскети за потреби на наставата по физичко образование со учениците 

од одделенска и предметна настава. Во текот на учебната година реализирани се 

набавки на географски карти, шестари и линеари и прирачници за предметот 

македонски јазик. Сите набавени нагледни средства се поделени на 

наставниците во централното и подрачното училиште и истите се користат во 

наставата. 

Училиштето води грижа за редовно и квалитетно користење на целокупната 

ИКТ во наставата. За компјутерите водат сметка учениците, наставниците и 

Тимот за техничка поддршка под раководство на наставникот по информатика 

Гордана Костовска. 

Сите ученици во нашето училиште се снабдени со бесплатни учебници 

обезбедени со средства на Владата на Р.М. и МОН. Дел од учениците се 

претплатени на списанијата: Наш свет, Развигор и Другарче, користат книги од 

училишната библиотека  и од подвижната библиотека ,,Другарче,,. 

2.3. Грижа за безбедност на учениците и училишните објекти и 

опрема 

 
Со цел зголемена безбедност на учениците за време на наставата, а 

особено на одморите и помеѓу смените, во училиштето се организираат 

дежурства на ученици и наставници. Обврска на дежурните ученици е да го 

одржуваат редот и дисциплината и да го регистрираат секое влегување на лица 

од надвор во просториите на училиштето. Дежурните наставници се задолжени 

да го надгледуваат одржувањето на редот во училиштето и со ѕвонење да го 

означат почетокот и завршувањето на часовите. 

Безбедноста на учениците при патување од домот до училиштето и 

обратно ја подобривме со организиран автобуски превоз на учениците со 

училишен автобус кој е обезбеден во соработка со Општина Ѓорче Петров и 

ЈСП.  

За безбедноста на учениците од дневниот престој се грижат одговорниот 

наставник, дежурните наставници, техничкиот пресонал на училиштето и 
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учениците од II до VIII одделение. Двете училишни згради се под постојан 

видео надзор. 

За безбедноста на централното и подрачното училиште период од 19 до 

07 часот секој работен ден и 24 часови во викендите и празниците се грижи 

Агенција за обезбедување ,,Водно Ас,, која е ангажирана од Општина Ѓорче 

Петров.  

Во соработка со Општина Ѓорче Петров осигурани се училишните 

објекти и опрема во централното и подрачното училиште во осигурителна 

компанија АД ,,Вардар,,. 

Во текот на учебната 2012/2013 година реализирани се едукации и 

советувања на родители, ученици и вработени за рационално користење и 

чување на инвентарот во училиштето. Реализирани се работилници за 

намалување на агресијата кај учениците во рамки на Проектот за намалување на 

насилството и активности од Програмата за заштита на животната средина.  

2.4 Подобрување на просторните услови 

 
Во централното училиште е неопходна итна санација на покривот  кој е 

оштетен и истиот е изработен од азбестни плочки кои претставуваат опасност за 

здравјето и бебедноста на учениците и вработените.  

За унапредување на наставата, училиштето има итна потреба од изградба 

на најмалку 2 училници во централното училиште и по една спортска сала во 

централното и подрачното училиште. Со цел подобрување на условите за работа 

во централното училиште неопходна е итна изградба на наставничка 

канцеларија и просторија за чување на нагледните средства. 

Училниците се адаптирани за непречено користење на информатичката 

технологија од страна на учениците и наставниците. Но во подрачното 

училиште е потребно безжично приклучување на интернет – од страна на МОН 

што ќе овозможи оптимално користење на компјутерите и осовременување на 

наставата. За надминување на овој проблем се превземаат активности во 

соработка со Општина Ѓорче Петров и Министерството за образование и наука. 
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Реализирана 

активност 

Време Форма Реализатор  Ефекти 

Анкетирање на 

наставници за потреба 

од нагледни средства 

06.07.2012 Групна 
В.Георгијев 

Стручни активи 

Утврдување на 

потребни нагледни 

средства  

Нарачка на нагледни 

средства, литература и 

материјали 

07.08.2012 Индивидуална 
Б. Илкоски 

В.Георгијев 

Набавка на 

нагледни средства 

Примање на нарачани 

нагледни средства 18.08.2012 Индивидуална 
Б. Илкоски 

В.Георгијев 

Набавка на 

нагледни средства 

Поделба на 

нагледните средства 05.09.2012 Групна Стручни активи 
Распределба на 

нагледните средства 

Примена во наставата 
2012/2013  Групна 

Наставници 

ученици 

Осовременување на 

наставата 

Набавени дидактички  

и тастатури 

материјали за работа 

со ученици со ПОП 

02,2013 Групна 
ООУ ,,Јоаким 

Крчоски,, 

Унапредување на 

наставата во 

работата со ученици 

со ПОП  

Набавување на   шкаф 

за потребите на 

Дефектологот и 

дневниот престој  

02,2013 Групна 
ООУ ,,Јоаким 

Крчоски 

Олеснување на 

наставата во 

работата со ученици  

Набавување на   

шкафчиња  за 

потребите на 

наставниот кадар и 

психологот  

02,2013 Групна 
ООУ ,,Јоаким 

Крчоски 

Осовременување  на 

наставата во 

работата со ученици 

Набавка на неопходен 

училишен мебел  08, 2013 Индивидуална 

Б. Илкоски 

В. Георгијев 

С. Јаневски 

Осовременување на 

наставата 

 

2.5 Училишна библиотека 
 

Библиотеката во нашето училиште е опремена со недоволен  број 

лектири и останати книги за потребите на учениците. Фондот на стручна 

литература со која располага училиштето е недоволен и истиот континуирано се 

зголемува.  

Во текот на учебната 2012/2013  училишната библиотета расходуваше 

дел од стари многу оштетени лектирни изданија кои не се користат со новите 

наставни програми за работа. Библиотечниот фонд на книги е обновен со 

набавка на неопходни лектири и литература за потреби на наставниците и со 

донации на книги од родители. Монистерсвото за Образование и наука и 

Министерството за култура донираа книги со што блиотечниот фонд се збогати 
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со нови дела:  изданија од едиција „Нобеловци“ (од 107 автори по една книга), и 

изданија од едицијата Светски автори „ Ѕвезди на светската книжевност“ (од 86 

автори по една книга). 

Библиотеката за наставници располага книги и прирачници кои 

наставниците ги користат за осовременување на наставата и унапредување на 

реализацијата на слободните ученички ативности, додатна и дополнителна 

настава и одделенските часови. 

Користење на бесплатните учебници 

Активности 
Време на 

Реализација 
Реализатор Форма Ефекти 

Поделба на новите учебници 

на учениците од I, II, III, VI 

одд. 

01.09.2012 В. Георгијев 

Одделенски 
раководители 

Групна Навремено снабдување со 

учебници на учениците од I 

до VIII одд. и непречен 

почеток на наставата  

Изготвување податоци за 

МОН и Општина за 

потребните учебници за 

наредната година 

01.05.2013 З. Антевска 

Б. Илкоски 

В. Георгијев  

Групна Обезбедување учебници за 

наредната учебна година 

Прием и евиденција на 

вратените учебници 

05.06.2013 М.Колев 

М.Славевска  

Б. Ќуиќ 

Групна Обезбедување учебници за 

наредната учебна година 

Проверка на вратените 

учебниците учебници и 

процена на направена штета 

05.06.2013 Комисија за 

проверка на 

учебници 

Групна Грижа за учебниците 

Примање на уплатници за 

изгубените и оштетените 

учебници 

06.06.2013 М.Колев  

Б. Илкоски 

В. Георгијев 

Групна Надокнада за оштетени и 

изгубени учебници 

Поделба на учебници за 

наредната учебна година на 

учениците од IV до VIII одд. 

06.06.2013 В. Георгијев 

Одделенски 
раководители 

Групна Навремено снабдување со 

учебници за учениците 

Изготвување на податоци за 

МОН за примени, вратени и 

платени учебници 

06.06.2013 З. Антевска  

Б. Илкоски 

В. Георгијев 

Групна Евиденција на учебниците 

Примање на учебници од 

издавачките куќи 

06-08.2013 М.Колев 

Б. Илкоски 

В. Георгијев 

Групна Навремено снабдување со 

учебници за учениците 

Печатирање и попис на 

новите учебници и нивно 

инвентирање 

19-30.08. 

2013 

М.Колев, 

М.Славевска  

Б. Ќуиќ 

групна Прием на потребните 

учебници и нивен попис 

Внесување на новите 

учебници во електронска 

централна база на податоци 

09-30.08. 

2013 

З. Антевска 

Б. Илкоски 

В. Георгијев 

групна Евидениција на учебниците 

и обезбедување доволен 

број  на учебници за учебна 

2013-2014 година 



ООУ ,,ЈОАКИМ КРЧОСКИ,, 
 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2012/2013 
 15 

 
2.6 Дневен престој 

 

Одговорен наставник Зорица Ангеловска 

 

Во учебната 2012/2013 година дневниот престој во ООУ ,,Јоаким Крчоски,, 

редовно го посетуваа 17 ученици од I до III одделение а по барање од 

родителите се згрижувани и 10 ученици од  IV и V одделение. Дневниот престој 

работи со добиена согласност од Министерството за образование и наука и 

добиени писмени барања и согласности од родителите. Во дневниот престој 

активностите ги реализира наставничката Ангеловска Зoрица.  

Задачи за работа кои ги реализира дневниот престој се:згриживање на 

учениците, создавање рабоотни навики, прецизност, самостојност, меѓусебно 

дружење, извршување на обврските.  

Во дневниот престој учениците се згрижуваат од 7.00-13.00 часот. По 

прифаќањето на учениците следуваат физички вежби за оформување на телото 

во  трање 5-10 мин. Во времето предвидено за насочена активност учениците 

пишуваат домашна работа, ги прошируваат знаењата и се потикнуваат за 

успешно совладување на наставните содржини од наставниот материјал. 

 Учениците имаат можност за слободно творење по катчиња: цртање и 

сликање во сите техники во дневното катче, литературно творење во 

литературното катче, дидактичи игри за полесно совладување на материјалот од 

I и II оделение во семејното катче и семејно – драмското катче, побрзо и полесно 

описменување, играње колективни игри,  прошетка во училишниот двор и 

блиската околина, игри во училишниот двор и училишното игралиште, вежби 

читање и пишување. Слободните ученички активности се реализираат преку 

слушање, пеење и играње на музика, читање енциклопедии, гледање на 

едукативни филмови, народни приказни, цртани филмови, истражување од 

различни области, играње игри на компјутер, барање на податоци од интернет. 

Во дневниот престој се води грижа за здравјето на учениците преку 

разговори, предавања, работилници, игри за лична хигиена, одржување на 

хигиена во училницата и училиштето. Дневниот престој се вклучи во 

реализација на училишниот Проект за намалување на насилството. Учениците 

одреден временски период ги истражуваа видовите на насилство во училиштето, 

ги средија и анализираа податоците и изведоа заклучок- насилството се 
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намалува со работилници, советувања, разговори и разрешување на проблемите. 

Со собраните податоци е изработена книга и е реализирана драматизација.  

 Родителите редовно се информираат за сите активности и дисциплина на 

учениците.  

 

 

2.7. Органограм 

 

 

Училиштето, како воспитно-образовна институција од јавен интерес, во 

своето севкупно работење ги има сите карактеристики на работна организација.  

Во таа смисла, пред училиштето се поставени јасни цели, работата се одвива по 

однапред утврдени планови и програми во согласност со законската регулатива. 

За правилно функционирање и реализирање на заеднички поставените цели и 

дејствувањето на луѓето во еден организациски систем, клучна улога има 

менаџирањето на директорот, кој со својот постојан ангажман ги поврзува и 

насочува активностите преку неколку клучни активности, меѓу кои особено 

битни се:  

 координирањето на работата на наставниците, како дел од организацијата; 

 развивање на организацискиот дух, клима и култура за постигнување на 

индивидуалните и организациските цели; 

 ефективно реализирање на барањата (планирање, организирање, 

искористување на ресурсите и контролирање);  

 преземање активности од развојна, информациска и одлучувачка природа; 
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 Организација, како што е училиштето, може да функционира со заедничко 

залагање на учениците, наставниците и родителите, од чие севкупно и 

кординирно работење може да се очекува и да се добие остварувањето на 

поставените цели. 

Директорот поттикнува реализација на активности преку кои се обединува 

персоналот за напредокот и развојот на училиштето, во исполнување на 

дефинираната мисија и визија за развој.  

Општинското основно училиште “Јоаким Крчоски” е функционално 

организирано со јасно дефинирана мисија и политика на работење, почитувајќи 

го кодексот на права и обврски на наставниците, учениците и родителите. 

Мотивирањето на учениците ги води кон постигање позитивни резултати во 

училиштето и надвор од него. 

 

Структура на вработените според степен на стручна подготовка 

 

Р.б 
 

Опис на работно 

место 

Степен на стручна подготовка 
ВСС ВШС ССП КВ НСС 

Ц П Ц П Ц П Ц П Ц П 

01 Раководен кадар 

Директор 

Помошник директор 

 

1 

 

 

 

1 

        

02 Стручни работници 

Психолог 

Библиотекар 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

       

03 Воспитно-образовен 

кадар 

1. Одделенска настава 

2. Предметна настава 

 

 

8 

14 

 

 

4 

4 

 

 

3 

2 

 

 

 

 2 

 

 

 

 

1 

1 

    

04 Административно-

технички кадар 

- Секретар правник 

- Економ домаќин 

- Хаусмајстор 

- Ложач 

- Хигиеничар 

   

 

1 

1 

 

  

 

 

 

1 

 

2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

05 Вкупно 25 9 7 2 3 2  1 1 2 

06 Вкупно вработени 52  
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Преглед на наставници од други училишта кои реализираат часови 

во ООУ ,,Јоаким Крчоски,, Волково 

 

Наставник и 

наставен предмет 
Матично 5

1
 5

2
 6

1
 6

2
 7

1
 7

2
 7

А
 7

Б
 8

А
 8

Б
 Вк. 

Кл. култура во евр. 

цивилиз. 

            

Силвана Савевска Т.М   2  1      3 

Етика во религиите             

Петре Миленков Ѓ.П.    2       2 

Техничко 

образование 

            

Гоце Колеќевски М. Ацев   1 1       2 

Хемија             

Валентина Пешевска ВЦ Трена       2 2 2 2 8 

 

Преглед на наставници кои реализираа часови во други училишта 

Наставник и наставен предмет Училиште 5 6 7/9 7/8 8 Вк. 

Ликовно образование       2 изборен 

Марија Ставреска Д.П.Г.Б.  2 2 2 2 10 

Граѓанско образование        

Љупка Христова Т.М    3 3 6 

Физичко образование        

Даниела Галимановска Т.М.   3 3 3 9 

 

2.8. Одделенски раководители 

Преглед на одделенските раководители 
 

Листа на одделенски раководители 

ОПУ ”Јоаким Крчоски” - албански наставен јазик 

Одд. 
Број на 

ученици 
Одделенски раководител 

Одговорен наставник во отсуство на 

одделенски раководител 

I 15 Мемет Јусуфи Џељаљ Исаки 

II 19 Џељаљ Исаки Седат Исмаили 

III 19 Седат Исмаили Емел Селмани 

IV 12 Емел Селмани Себије Мемеди 

V/9 17 Себије Мемеди Емел Селмани 

VI 18 Љуљзиме Јусуфи Нуране Нухиу 

VII
9
 18 Нуране Нухиу Екрем Мустафа 

VII 16 Екрем Мустафа Фуат Мемети 

VIII 15 Фуат Мемети Љуљзиме Јусуфи 
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Листа на одделенски раководители  

О О У „Јоаким Крчоски” - македонски наставен јазик 

Одд. 
Бр. на 

ученици 
Одделенски раководител 

Одговорен наставник во отсуство 

на одделенски раководител 

I 1 21 
Катерина Петреска Маја Тодоровска 

I 2 19 
Маја Тодоровска Катерина Петреска 

II1 19 
Славица Димиќ Слаѓана Смилчевска 

II 2 18 
Слаѓана Смилчевска Славица Димиќ 

III1 23 
Валентина Ивановска Слаѓана Гавриловска 

III 2 22 
Слаѓана Гавриловска Валентина Ивановска 

IV1 24 
Сања Андевска Зора Антевска 

IV2 23 
Зора Антевска Сања Андевска 

V1 26 
Блага Ќуиќ Јованка Костовска 

V 2 23 
Јованка Костовска Блага Ќуиќ 

VI 1 18 
Силвана Костова Виолета Лазаревска 

VI 2 20 
Виолета Лазаревска Силвана Костова 

VII 1 21 
Борјанка Стојчевска Силвана Миленковиќ 

VII 2 21 
Силвана Миленковиќ Борјанка Стојчевска 

VIIа 21 
Соња Лазороска Љупка Христова 

VIIб 22 
Љупка Христова Соња Лазороска 

VIIIа 21 
Катица Георгиева Мeнка Атанасовска 

VIIIб 19 
Мeнка Атанасовска Катица Георгиева  

Дневен 

престој 
17 

Зорица Ангеловска Марија Тодоровска 
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2.9. Извештај за работа на стручните активи 

 

2.9.1 Извештај за работа на стручниот актив на одделенска настава 

во централното училиште 
 

 

Претседател на стручниот актив: Катерина Петреска  

Наставниците од одделенска настава во текот на учебната 2012/2013 

година редовно одржуваа состаноци на кои е дискутирано за новините во 

наставата. 

            Во функција на професионалниот развој на наставниците се и 

програмските активности за стручно и педагошко усовршување на наставниот 

кадар опфатени со програмите на стручните активи и отворените часови во 

одделенска настава.  

 

Реализирана 

активност 

Време на 

реализација 

 

Реализатор 

 

Ресурси 

Постигнати 

ефекти 

Работен 

состанок за 

организирањепр

ием и приредба 

за првачињата 

21..08.2012  Директор, 

одделенски 

наставници, 

наставници по 

англиски јазик и 

природни науки, 

директор на 

училиштето 

Записници од 

стручен актив 

на одделенска 

настава 

Изготвена 

програма за прием 

и приредба за 

првачињата  

Работен 

состанок - 

подготовки за 

почеток на 

учебната година 

Унапредување 

на оценувањето 

на учениците 

27.08.2012  Директор,одделенски 

наставници, 

наставници по 

англиски јазик и 

природни науки, 

директор на 

училиштето 

Записници од 

стручен актив 

на одделенска 

настава 

Уредени училници 

за прием на 

учениците и 

новите првачиња 

Унапредување на 

оценувањето со 

примена на  

критериуми и за 

оценување на 

учениците 

Работен 

состанок- 

Предавање на 

тема,,Специфич

ности во 

работата со 

хиперактивни 

деца-АДХД 

29.08.2012 Директор 

,дефектологЛидија 

Крстевска,одделенски 

наставници, 

наставници по 

англиски јазик и 

природни науки 

Записници од 

стручен актив 

на одделенска 

настава 

Наставниците се 

запознаа со 

карактеристиките 

на учениците со 

АДХД 
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Дисеминација 

на обука- 

Зелен Пакет 

Јуниор 

03.09.2012 Одделенски наставник 

Славица Димиќ.  

ЦД,КомпјутерК

нига-Зелен 

пакет јуниор, 

ЛЦД проектор  

Обучени 

наставници со 

целите и 

нагледните 

средства  на Зелен 

Пакет Јуниор 

Работен 

состанок- 

Координација 

на активностите 

за Детската 

недела 

28..09.2012 Директор,психолог,од

деленски наставници, 

Записници од 

стручен актив 

на одделенска 

настава 

 Прием на 

учениците од прво 

одделение во 

Детската 

организација,собсо

брани парични 

средста за 

подароци на 

децата без 

родители олд 

домот ,,11 

Октомври,, 

Работен 

состанок-

Активности за 

одбележување 

на празникот 

Курбан Бајрам 

од подрачното 

училиште 

12.10.2012 Одделенски 

наставници Катерина 

Петреска Маја 

Тодоровска 

директор,психолог 

 Компјутер. 

Изработени 

честитки  

Записници од 

стручен актив 

на одделенска 

настава 

 

Изработени 

честитки за 

учениците од 

подрачното 

училиште по повод 

Курбан Бајрам 

Отворен час-

Животот и 

работата во 

училиштето-

интегрирани 

содржини од 

Зелен пакет 

јуниор-

Потрошувачки 

отпад 

19..10.2012 Одделенски наставник 

Славица Димиќ 

Учебници, 

слики,работни 

листови,слики,п

ластични кеси, 

шишиња, 

метални 

предмети, 

парчиња облека 

Да се стекнат со 

одредени знаење 

од  Зелен пакет 

јуниот 

Отворен час-

Здраво живеење 

во семејството-

Хоби здрава 

храна 

05.11.2012 Одделенски наставник 

Валентина Ивановска 

 Учебник, текст, 

слики, 

апликации 

Стекнати знаења за 

здрава исхрана и 

чување на 

здравјето, 

значењето на 

вакцинирањето 

Отворен час-

Членови од 

семејството и 

глаголот сум 

07.11.2012 Наставник по 

англиски јазик  

Марија Петреска 

Учебник, 

интернет, ЛЦД 

проектор 

Стекнати  знаења 

за именување на 

членовите од 

семејството и 

формите од 

глаголот СУМ 
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Отворен час -

Усвојување на 

големите и мали 

печатни букви 

Чч,Цц и Џџ 

14.11.2012 Одделенски наставник  

 Славица Димиќ 

Тетратки, 

работен лист, 

текст, 

апликации, 

предмети, 

пластелин 

Правилен изговор 

на гласовите, 

препознавање на 

симболите,пишува

ње на големите и 

малите печатни 

букви 

Работен 

состанок- 

Насоки за 

работа  од 

општинскиот 

инспектор Соња 

Палчева Ќосева 

14.11.2012 Психолог,одделенски 

наставници Катерина 

Петреска 

Зора Антевска 

Пишани 

забелешки од 

состанокот со 

општинскиот 

инспектор Соња 

Палчевска 

Ќосева 

Организирани  

слободни ученички 

активности-

изработени 

анкетни ливчиња и 

списоци со 

ученици од секој 

клуб 

Работен состанок 

–Анкетирање на 

учениците и 

водење на 

слободните 

ученички 

активности и 

ученички 

натпревари 

27.11.2012 Одделенски 

наставници, 

наставници по 

англиски јазик и 

природни науки, 

директор на 

училиштето 

Психолог 

 

Записници од 

стручен актив 

на одделенска 

настава 

Изготвени 

извештаи од 

анкетирањето на 

учениците-списоци 

со ученици по 

клубови,анкетни 

ливчиња,одредени 

термини и 

одговорни 

наставници за 

училишните 

натпревари 

Отворен час-

Топли и ладни 

бои 

07.12.2012 Одделенски наставник  

Јованка Костовска 
Хамер,молив, 

гума,темперни 

бои,четки, 

стакло, 

глицерин, 

весникарска 

хартија, 

компјутери 

Ги разликуваат 

топлите и ладните 

бои,да ги змаат 

сликаарските 

техники,умеат да 

изработат 

графичка техника 

на рамен 

печат,,монотипија,,

умеат да сликаат 

во ,,Паинт,, и да 

изработат 

презентација во 

,,Повер Поинт,,. 

Работен 

состанок: 

Организација на 

новогодишна 

приредба 

10.12.2012 Одделенски 

наставници  

Катерина Петреска 

Маја Тодоровска 

Записници од 

стручен актив 

на одделенска 

настава, сала, 

апликации, 

реквизити, 

озвучување, 

ЦД, слики  

Организирана и 

реализирана 

свечена 

новогодишна 

приредба 
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Работен 

состанок- 

Организациски 

подготовки за 

родителска 

средба Примена 

на  

критериуми и 

стандарди за 

оценување 

 

09.01.2013 Одделенски 

наставници, 

наставници по 

англиски јазик и 

природни науки, 

директор на 

училиштето 

Записници од 

стручен актив 

на одделенска 

настава 

Изготвени списоци 

и покани за 

родителски средби, 

евидентни листови 

според критериуми 

и стандарди за 

оценување 

Работен 

состанок со цел 

координирање 

на активностите  

за 

одбележување 

на светскиот ден 

на  жената 

01.03.2013 Наставници  од 

одделенска настава 

Листови во 

боја, темперни 

бои, ,ИКТ,  

разни 

материјали, 

слики 

Записници од 

стручен актив 

на одделенска 

настава 

Изработка на 

креативни 

честитки и гипсени 

фигури за мајките 

Работен 

состанок-

координирање 

на активностите 

за акцијата 

,,Продај 

роза,купи роза,, 

11.03.2013 Наставници од 

одделенска настава 

Салфетки,хамер

и,листови, 

цевки,вазни за 

цвеќиња, 

платно 

Записници од 

стручен актив 

на одделенска 

настава 

Изработени и 

продадени  бели 

рози 

Изработка на 

флаери и 

театарска 

претстава за 

идните 

првачиња 

05.04.2013 Наставници од 

одделенска настава, 

Директор 

Психолог 

 

Флаери, 

Материјал за 

работа 

Подготовки за 

упис на децата за 

во училиште за 

учебната 

2013/2014г. 

Подготовки за 

интерно 

оценување на 

наставниците од  

I-III одд и за 

екстерно 

оценување на 

учениците од IV 

иV одд. 

15.05.2013 Наставници од 

одделенска настава. 

Директор 

Психолог 

Правилник за 

интерно 

оценување на 

наставниците  

 

Собирање доказни 

материјали и 

доставување до 

комисиите за 

интерно оценување 

Термини за 

доделување на 

свидетелства, 

родителска 

6.06.2013 Наставници од 

одделенска настава 

Директор 

Психолог 

Закон за 

основно 

образование 

Определени 

термини за 

доделување 

свидетелства, 
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средба и 

активности на 

наставниците по 

завршување на 

учебната година 

родителски средби. 

Договорени 

активности на 

наставниците по 

завршување на 

учебната година 

Работен 

состанок-

Реализација   на 

слободните 

ученички  

активности 

09.07.2013 Наставници од 

одделенска настава 

Годишна 

програма 

Записници од 

стручен актив 

на одделенска 

настава 

Договорени 

слободни ученички 

активности-

изготвени 

програми за работа 

за учебна 

2013/2014г. 
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2.9.2 Извештај за работа на стручниот актив природна група 

предмети за учебната 2012/13 година 

Претседател на стручен актив - Ана Настова 

Стручниот актив на природната група на предмети во учебната 

2012/2013 година својата работа ја насочи во реализација на следните 

активности:  

1. Реализација на отворени нагледни часови 

2. Интегрирана настава  

3. Примена на ИКТ во наставата 

4. Изработка на критериумски тестови за објективно оценување на 

учениците и нивна примена во учебната 2012/2013 година 

5. Примена на стандардите и критериумите за оценување дадени од БРО 

 

Реализирана активност Време на 

реализа-

ција 

Реализатор Ресурси Постигнати ефекти 

1.Подготовки за почетокот 

на учебната 2012/2013 

година  

2.Донесување програма за 

работа на активот 

3.Договор за изработување 

на програма за 

дополнителна, додатна и 

слободни ученички 

активности 

4.Одредување на 

приоритети на стручниот 

актив  

5.Предлози и мислења 

27.08. 

2012 

Членови на 

стручниот актив 

– природна 

група предмети 

 

-Записник од 

одржани 

состаноци 

-Годишна 

програма 

за работата на 

уилиштето за 

учебната 

2012/2013 година 

- успешна подготвеност за 

почетокот на новата учебна 

2012/2013 година 

- изработка на програма за 

работа на активот во учебната 

2012/2013 година 

-изработка на програма за 

работа на дополнителна, 

додатна и слободни ученички 

активности секој предметен 

наставник по својот предмети 

-изработка и примена на 

критериумски тестови за 

објективно оценување на 

учениците  

1.Разгледување на 

наставните содржини кои ќе 

се реализираат со 

користење на современа 

наставна технологија 

2.Изработка на 

критериумски тестови за 

оценување 

3.Предлози и мислења  

18.09. 

2012 

-Членови на 

стручниот актив 

– природна 

група предмети 

 

-Записник од 

одржани 

состаноци 

- стандарди за 

оценување 

дадени од БРО 

 

-користење на современа 

наставна технологија (разни 

методи и приоди во наставата , 

користење на ИКТ) при 

реализација на наставните 

содржини и при реализација 

на отворени часови 

-изработени критериумски 

тестови по предметите од 

природната група на предмети 

и нивно усогласување 

1.Анализа на активностите 

на стручниот актив  

02.10 

2012 

-Членови на 

стручнен актив – 

-Записник од 

одржани 

-анализа на планираните и 

реализираните активности во 
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2.Анализа на отворен час по 

Истражување на родниот 

крај 

 природна група  

Директор 

Психолог 

состаноци 

Програмата за 

работа на 

стручниот актив 

изминатиот период 

-примена на нови техники 

1.Согледувања од 

реализација на редовната 

настава  

2.Анализа на постигнатиот 

успех од првото тромесечие  

3.Анализа на отворен час по 

Географија 

13.11. 

2012 

Членови на 

стручниот актив 

– природна 

група предмети 

Директор 

Психолог 

-Годишна 

програма за 

работа по 

предмети 

- Формулари со 

постигнат успех 

- списоци со 

ученици на 

постигнат успех 

по предмети 

-Записници 

-наставата е реализирана 

според предвидениот план и 

програма за секој предмет 

поединечно 

-со редовно реализирање на 

дополнителна настава да им се 

помогне на учениците да 

постигнат подобар успех 

-примена на ИКТ  

1.Анализа на нагледен час 

по Математика 

15.11. 

2012 

Членови на 

стручниот актив 

– природна 

група предмети 

Директор 

Психолог 

-Програмата за 

работа на 

стручниот актив 

-Записник од 

одржани 

состаноци 

-користење на нови техники 

(ИКТ) 

1.Изработка на 

критериумски тестови  

2.Дисеминација од 

состанокот одржан во 

општина Ѓорче Петров од 

страна на психолог и 

одговорен наставник  

3.Организирање на 

училишни натпревари во 

прво полугодие 

29.11. 

2012 

Членови на 

стручниот актив 

– природна 

група предмети 

Психолог 

-Програмата за 

работа на 

стручниот актив 

-Записник од 

одржани 

состаноци 

-усогласување на начинот за 

изработка на критериумски 

тестови  

-давање насоки за работа со 

деца со посебни образовни 

потреби и потешкотии во 

учењето и спроведување на 

анкета за избор на соодветен 

клуб 

-организирање и реализирање 

на училишни натпревари 

1.Анализа на активот за 

користење на ИКТ во 

наставата  

10.12. 

2012 

Членови на 

стручниот актив 

– природна 

група предмети 

-Записник од 

одржани 

состаноци 

 -активна примена ИКТ во 

наставата  

 

1.Анализа на нагледен час 

по Физика  

2.Анализа на нагледен час 

по Биологија 

13.12. 

2012 

Членови на 

стручниот актив 

– природна 

група предмети 

Директор 

Психолог 

Програма за 

работа на 

стручниот актив 

-Записник од 

одржани 

состаноци 

-активна примена на нови 

методи и техники во наставата 

и примена на ИКТ  

1.Согледување од 

реализација на редовната 

настава  

2.Самоевалуација на 

реализираните активности 

на стручниот актив  

08.01. 

2013 

Членови на 

стручниот актив 

– природна 

група предмети 

Програма за 

работа на 

стручниот актив 

-Записник од 

одржани 

состаноци 

-навремено реализирање на 

редовната настава во првото 

полугодие од учебната 

2012/2013 година  

-реализирани отворени часови, 

изработка и примена на 

критериумски тестови и 

резултати од реализирани 

училишни натпревари  
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1.Анализа на постигнатиот 

успех на крајот на првото 

полугодие од учебната 

2012/2013 година 

2.Предлози, мислења, 

сугестии  

17.01. 

2013 

-Членови на 

стручниот актив 

– природна 

група предмети 

Користење на 

програмата за 

работа на 

стручниот актив 

-со поголема застапеност на 

дополнителна настава е 

постигнат подобар успех кај 

некои ученици 

-дискусија за реализираното 

пробно екстерно тестирање во 

некои училишта  

Анализа на нагледен час по 

Физика 

06.02. 

2013 

Членови на 

стручниот актив 

– природна 

група предмети 

Директор 

Психолог 

Програма за 

работа на 

стручниот актив 

-Записник од 

одржани 

состаноци 

активна примена на нови 

методи и техники во наставата 

и примена на ИКТ 

Анализа на нагледен час по 

Математика 

14.03. 

2013 

Членови на 

стручниот актив 

– природна 

група предмети 

Директор 

Психолог 

Програма за 

работа на 

стручниот актив 

-Записник од 

одржани 

состаноци 

Користење на нивоата на 

конгнитивно барање 

Анализа на нагледен час по 

Хемија 

22.03. 

2013 

Членови на 

стручниот актив 

– природна 

група предмети 

Директор 

Психолог 

Програма за 

работа на 

стручниот актив 

-Записник од 

одржани 

состаноци 

активна примена на нови 

методи и техники во наставата 

и примена на ИКТ 

1.Реализација на наставниот 

план и програма 

 

2.Анализа на успехот, 

изостаноци и поведение на 

учениците од третото 

тромесечие од учебната 

2012/2013 

 

3.Предлог активност за 

професионално 

информирање и 

ориентирање на учениците 

од VIII одд. 

09. 04 

2013 

 

Членови на 

стручниот актив 

–природна група 

предмети 

Директор 

Психолог 

- програма за 

работа на  

предметени 

наставници по 

предмети, 

дополнителна, 

додатна и 

слободни 

ученички 

активности  

- Формулари на 

ученици со 

постигнат успех 

по предмети 

- реализирање на наставата 

според предвидениот план и 

програма за секој предмет 

поединечно 

 

-Подобрување на успехот и 

поведението на учениците со 

редовно реализирање на 

дополнителна настава 

 

1. Реализација на наставен 

план и програма  

 

2. Анализа на успехот, 

изостаноци и поведение на 

учениците на крајот од 

учебната 2012-2013  

 

3.Истакнување на најдобри 

поединци  

 

4. Предлози, мислења и 

сугесстии 

 

13. 06 

2013 

 

Членови на 

стручниот актив 

природна група 

предмети 

 

Програма за 

работа на 

стручниот актив 

-Записник од 

одржани 

состаноци 

активности  

- Формулари на 

ученици со 

постигнат успех 

по предмети 

 

-Наставниот план и програма е 

реализиран според 

предвидениот план во 

годишните планирања 

-Анализиран успехот, и 

поведение на учениците  

-Анализиран е успехот од 

реализираното екстерно 

тестирање   
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9.2.3 Извештај за работа на стручниот актив на општествена група 

предмети 

 

Претседател на стручен актив Марија Ставреска 

Стручниот актив на општествената група предмети во учебната 

2012/2013 година  работеше поинтезивно во неколку сфери:  

поголема примена на ИКТ во наставата во согласност со опременоста на 

училниците со компјутери, интезивна работа на клубовите во училиштето преку 

учество на секој ученик во еден од клубовите, организација на посети на 

културни институции, музеи, театри, балетски и оперски куќи со цел да се 

создадат културни навики кај учениците. 

 

 

Извештај за работа на стручниот актив на општествена група предмети 

Р. 

бр 

 

Реализирана активност 

 

 

Време 

на реали- 

зација 

Реализатор Ресурси 

 

 

Постигнати ефекти 

 

 

1 1.Подготовка за почетокот на 

учебната 2012/2013 година 

 

2.Разгледување на предлог 

програмата и нејзино  

усвојување 

 

3.Приоритетни активности и 

задолженија 

 

4.Предлози мислења и 

сугестии 

 

30.08.2012  

 

Членови на 

стручниот 

актив на 

општествена 

група 

предмети 

Директор 

Психолог 

-Записник од 

одржаниот 

состанок 

-Програма за 

работата на 

стручниот 

актив на 

општествена 

група 

предмети 

- Успешна подготвеност 

за почетокот на новата 

учебна 2012/2013 година 

- Изработена програма за 

работа на активот во 

учебната 2012/2013 

година 

-Приоритети за работа на 

активот: оценување 

(критериуми и 

стандарди),употреба на 

ИКТ во 

наставата,соработка меѓу 

наставниците 

(интегрирани часови). 

2 1.Снабденост на учениците со 

учебници, материјали и 

прибор за работа 

2.Изработка и примена на 

критериумите за оценување 

изработени по стандардите за 

оценување од Бирото за 

развој. 

3.Соработка меѓу 

наставниците (договор за 

интегрирани часови) 

4.Предлози мислења и 

сугестии 

13.09.2012 

 

Членови на 

стручниот 

актив на 

општествена 

група 

предмети 

Директор 

Психолог 

-Записник од 

одржаниот 

состанок 

-Програма за 

работата на 

стручниот 

актив на 

општествена 

група 

предмети 

-Стандарди 

за оценување 

од Бирото за 

развој 

-Навремена снабденост на 

учениците со учебници, 

материјали и прибор за 

работа 

- објективно оценувањето 

спрема изработени 

критериуми за оценување 

по стандардите за 

оценување од Бирото за 

развој 

-Подобри резултати во 

наставата со примена на 

интегрирани часови 
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3 1.Посета на отворен час по 

наставниот предмет 

Граѓанско образование 

 

2.Согледување на резултатите 

(Анализа) 

 

 25.09.2012 

 

-Членови на 

стручниот 

актив на 

општествена 

група 

предмети 

Директор    

Психолог 

-Користење 

програма за 

работата на 

стручниот 

актив на 

општествена 

група 

предмети 

-Оперативен 

план за час 

-ЛЦД 

проектор 

-Примена на нови 

наставни методи и 

техники 

- Примена на ИКТ на 

подготовка и во 

реализација на часот 

-Запознавање со 

основните човекови права 

 

4 1.Посета на отворен час по 

наставниот предмет 

Англиски јазик 

 

2.Согледување на резултатите 

(Анализа) 

18.10.2012  

 

Членови на 

стручниот 

актив на 

општествена 

група 

предмети 

Директор    

Психолог 

- Користење 

програма за 

работата на 

стручниот 

актив на 

општествена 

група 

предмети 

-Оперативен 

план за час 

-ЦД плеер 

-Примена на нови 

наставни методи и 

техники 

- Примена на ИКТ на 

подготовка и во 

реализација на часот 

-Запознавање со Њујорк и 

неговите знаменитости 

 

5 1.Разговор и договор за 

изработка на критериумски 

тестови, изработени по 

стандардите за оценување од 

Бирото за развој 

2.Предлози мислења и 

сугестии 

25.10.2012 

 

Членови на 

стручниот 

актив на 

општествена 

група 

предмети 

Директор    

Психолог 

-Записник од 

одржаниот 

состанок 

-Програма за 

работата на 

стручниот 

актив на 

општествена 

група 

предмети -

Стандарди за 

оценување 

од Бирото за 

развој 

- Изработка на 

критериумски тестови 

изработени по 

стандардите за оценување 

од Бирото за развој и 

нивна примена во 

објективно оценување на 

знаењата на учениците 

6 1.Анализа на постигнатиот 

успех од првото тромесечие  

 

2.Анализа на минатите и 

наредните активности 

 

3.Предлози и мислења 

 

08.11.2012 

 

Членови на 

стручниот 

актив на 

општествена 

група 

предмети 

Директор    

Психолог 

- Формулари 

со постигнат 

успех 

- списоци со 

ученици на 

постигнат 

успех по 

предмети 

-Записник од 

одржаниот 

состанок 

-Подобрување на успехот 

и поведението на 

учениците со редовно 

реализирање на 

дополнителна настава 

- реализирање на 

наставата според 

предвидениот план и 

програма за секој предмет 

поединечно 

 

7 1.Посета на отворен час по 

наставниот предмет 

Француски јазик 

 

2.Согледување на резултатита 

(Анализа) 

29.11.2012 

 

Членови на 

стручниот 

актив на 

општествена 

група 

предмети 

Директор    

- Користење 

програма за 

работата на 

стручниот 

актив на 

општествена 

група 

 

-Прмена на нови наставни 

методи и техники 

- Примена на ИКТ на 

подготовка и во 

реализација на часот 

-Запознавање и 
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Психолог предмети 

-Оперативен 

план за час 

-ЦД плеер 

набројување со делови од 

човечкото тело 

 

8 1.Изработка на критериумски 

тестови  

 

2.Дисеминација од 

состанокот одржан во 

општина Ѓорче Петров од 

страна на психолог и 

одговорен наставник  

 

3.Организирање на училишни 

натпревари во прво 

полугодие 

29.11.2012  

Членови на 

стручниот 

актив на 

општествена 

група 

предмети 

Директор    

Психолог 

-Записник од 

одржаниот 

состанок 

-Програма за 

работата на 

стручниот 

актив на 

општествена 

група 

предмети 

-усогласување на начинот 

за изработка на 

критериумски тестови  

-давање насоки за работа 

со деца со посебни 

образовни потреби и 

потешкотии во учењето 

-спроведување на анкета 

за избор на соодветен 

клуб 

-организирање и 

реализација на училишни 

натпревари 

9 1.Анализа на активот за 

користење на ИКТ во 

наставата   

10.12.2012 

 

Членови на 

стручниот 

актив на 

општествена 

група 

предмети 

Директор    

Психолог 

-Записник од 

одржаниот 

состанок 

-Програма за 

работата на 

стручниот 

актив на 

општествена 

група 

предмети 

-активна примена ИКТ во 

наставата  и ЛЦД 

прожектор 

 

10 1.Посета на отворен час по 

наставниот предмет 

Македонски јазик 

 

2.Согледување на резултатита 

(Анализа) 

27.12.2012 

 

Членови на 

стручниот 

актив на 

општествена 

група 

предмети 

Директор    

Психолог 

- Користење 

програма за 

работата на 

стручниот 

актив на 

општествена 

група 

предмети 

-Оперативен 

план за час 

-Примена на нови 

наставни методи и 

техники 

- Примена на ИКТ на 

подготовка и во 

реализација на часот 

  

11 1.Согледување од реализација 

на редовната настава  

 

2.Самоевалуација на 

реализираните активности на 

стручниот актив 

08.01.2013 Членови на 

стручниот 

актив на 

општествена 

група 

предмети 

Директор    

Психолог 

-Записник од 

одржаниот 

состанок 

-Програма за 

работата на 

стручниот 

актив на 

општествена 

група 

предмети 

 

-навремено реализирање 

на редовната настава во 

првото полугодие од 

учебната 2012/2013 

година  

-реализирани отворени 

часови 

-изработка и примена на 

критериумски тестови  

-резултати од 

реализирани  училишни 

натпревари 

12 1.Анализа на постигнатиот 

успех на крајот на првото 

полугодие од учебната 

2012/2013 година 

 

2.Предлози, мислења, 

17.01.2013 

 

Членови на 

стручниот 

актив на 

општествена 

група 

предмети 

-Записник од 

одржаниот 

состанок 

Статистички 

анализи 

-поголемата застапеност 

на дополнителна настава 

придонесе подобрување 

на успехот кај некои 

ученици 

-дискусија за 
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сугестии Директор    

Психолог 

реализираното пробно 

екстерно тестирање во 

некои училишта 

13 1.Посета на отворен час по 

наставниот предмет  

Англиски јазик 

 

2.Согледување на резултатита 

(Анализа) 

22.01.2013 Членови на 

стручниот 

актив на 

општествена 

група 

предмети 

Директор    

Психолог 

-Користење 

програма за 

работата на 

стручниот 

актив на 

општествена 

група 

предмети 

-Оперативен 

план за час 

- Примена на ИКТ на 

подготовка и во 

реализација на часот 

-Запознавање со нови 

зборови кои се застапени 

во текстот Добредојдовте 

во Оз 

 

14 1.Посета на отворен час по 

наставниот предмет 

Македонски јазик 

 

2.Согледување на резултатита 

(Анализа) 

18.02.2013 

 

Членови на 

стручниот 

актив на 

општествена 

група 

предмети 

Директор    

Психолог 

- Користење 

програма за 

работата на 

стручниот 

актив на 

општествена 

група 

предмети 

-Оперативен 

план за час 

-Примена на нови 

наставни методи и 

техники 

- Примена на ИКТ на 

подготовка и во 

реализација на часот 

-Запознавање со 

елементите на љубовниот 

роман  ,,Снеговите на 

Клементина,, 

15 1.Посета на отворен час по 

наставниот предмет Музичко 

образование 

 

2.Согледување на резултатита 

(Анализа) 

22.02.2013 

 

Членови на 

стручниот 

актив на 

општествена 

група 

предмети 

Директор    

Психолог 

- Користење 

програма за 

работата на 

стручниот 

актив на 

општествена 

група 

предмети 

-Оперативен 

план за час 

-ЦД плеер 

-Примена на нови 

наставни методи и 

техники 

- Примена на ИКТ на 

подготовка и во 

реализација на часот 

-Запознавање со 

хармониската 

мелодиската а-мол скала 

 

16 1.Посета на отворен час по 

наставниот предмет Физичко 

образование 

 

2.Согледување на резултатита 

(Анализа) 

08.03. 2013 

 

Членови на 

стручниот 

актив на 

општествена 

група 

предмети 

Директор 

Психолог 

- Користење 

програма за 

работата на 

стручниот 

актив на 

општествена 

група 

предмети 

-Оперативен 

план за час 

 

 

 

- Примена на ИКТ на 

подготовка и во 

реализација на часот 

-Усовршени кошаркарски 

елементи 

-Развиена манипулативна 

моторика и експлозивната 

сила на мускулатурата 

-Развиена скочност и 

координација на движење 

во просторот со и без 

топка 

-Подобрена прецизност 

при шутот 

17 1.Реализација на наставниот 

план и програма 

2.Анализа на успехот, 

изостаноци и поведение на 

учениците од третото 

тромесечие од учебната 

2012/2013 

09.04.2013 Членови на 

стручниот 

актив на 

општествена 

група 

предмети 

Директор 

-Записник од 

одржаниот 

состанок 

- Програма 

за работа  по 

наставни 

предмети, 

- реализирање на 

наставата според 

предвидениот план и 

програма за секој предмет 

поединечно 

-Подобрување на успехот 

и поведението на 
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3.Предлог активност за 

професионално информирање 

и ориентирање на учениците 

од VIII одд. 

 

Психолог дополнителн

а, додатна и 

слободни 

ученички 

активности  

 

- Формулари 

на ученици 

со постигнат 

успех по 

предмети 

учениците со редовно 

реализирање на 

дополнителна настава 

 

18 1.Посета на отворен час по 

наставниот предмет Ликовно 

образование 

 

2.Согледување на резултатита 

(Анализа) 

17.05.2013 

 

Членови на 

стручниот 

актив на 

општествена 

група 

предмети 

Директор 

Психолог 

- Користење 

програма за 

работата на 

стручниот 

актив на 

општествена 

група 

предмети 

-Оперативен 

план за час 

-ЛЦД 

проектор 

-Примена на нови 

наставни методи и 

техники 

- Примена на ИКТ на 

подготовка и во 

реализација на часот 

-Запознавање со 

ликовното подрачје 

Графика -монотипија 

-Поттикнато креативно 

творење 

19 1. Реализација на наставен 

план и програма  

 

2. Анализа на успехот, 

изостаноци и поведение на 

учениците на крајот од 

учебната 2012-2013  

 

3.Истакнување на најдобри 

поединци  

 

4. Предлози, мислења и 

сугесстии 

 

13.06. 2013 

 

 

Членови на 

стручниот 

актив на 

општествена 

група 

предмети 

 

- Користење 

програма за 

работата на 

стручниот 

актив на  

- програма за 

работа на 

секој 

предметен 

наставник 

дополнителн

а, додатна и 

слободни 

уче. 

активности  

- Формулари 

на ученици 

со постигнат 

успех по 

предмети 

-Наставниот план и 

програма е реализиран 

според предвидениот 

план во годишните 

планирања 

-Анализиран успехот, и 

поведение на учениците  

 

20 Реализација на 

Проект ,,Јазична патрола,, 

Да се даде допринес во 

сочувувањата на на чистината 

на македонскиот јази и 

јазична култура 

Мирјана Славевска 

09.2012до 

03.2013 

 

Членови на 

стручниот 

актив на 

општествена 

група 

предмети 

Директор    

Психолог 

- Белешки и 

истражување 

научениците 

-Извештај од 

проектот 

 

-Да се збогати јазичната 

култура и да се сочува 

чистината на јазикот 
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9.2.4 Стручен актив на наставниците од предметна и одделенска 

настава на албански наставен јазик 
 

Извештај за работата на стручниот актив  

ПООУ "Јоаким Крчоски" - Никиштани 

 

Претседател на стручен актив: Лулзиме Јусуфи 

Стручен актив на наставниците од предметна настава на албански наставен јазик  

Рб Цели Содржина Релизатор Време  Ресурси Постигнати  

ефекти 

1 Организација 

на работата на 

активот 

Донесување 

програма за 

работа 

Наставници од 

активот,помошник 

директор 

05.09. 

2012 

Програма и 

учебници 

Организација на 

работата на активот 

2 Приказ на 

различни 

методи на 

оценување 

Оценување 

на учењето 

работилница 

Наставници од 

стручниот актив, 

помошник 

директор 

10.11. 

2012 

Прирачник 

,,Настава и 

учење на 21 

век,, 

Примена на 

критериумите за 

оценување-

унапредување на 

оценувањето 

3. Стекнување на 

нови знаења  и 

вештини 

Skils work 

Познати 

личности 

Лулзиме Јусуфи, 

помошник 

директор 

 

07.02. 

2013 

Учебник слики 

карта  

литература 

Стекнување нови 

знаења и вештини 

од предметот и 

унапреување на 

вокабуларот 

4. Да се истакнат 

кооперативните 

техники и 

умеења 

Структура на 

атомот 

Фуат Мемеди, 

помошник 

директор 

 

14.02. 

2013 

Учебник  

прибор за 

цртање 

апликација 

литература 

Користење на 

нивоата на 

когнитивно барање 

Учениците да се 

запознаат со 

структурата на 

атомот 

5. Да се истакнат 

кооперативните 

техники на 

учење 

 Питагорина 

теорема 

Екрем Мустафа, 

помошник 

директор 

 

19.03. 

2013 

Учебник 

прибор за 

цртање 

литература 

бои 

Иновирање во 

наставата 

Да се потикне 

интерес за учење 

преку соработка со 

соучениците 

6. Стекнување на 

нови знаења 

Оптика-леќи Фуат Мемеди, 

помошник 

директор 

 

03. 

2013 

Учебник 

литература, 

ИКТ 

Иновирање во 

наставата по 

физика 

Да се потикне 

интерес кај 

учениците за 

енергијата 

7 Стекнување 

на нови 

знаења 

Македонија 

меѓу двете 

војни 

Бесим Амети 

 

22.04. 

2013 

Учебник, 

дополнителна 

литература 

Карта на Р.М. 

Стекнување нови 

знаења за 

иторијата на  

Македонија меѓу 

двете војни  и 

поттикнување на 

патриотски 

чувства 
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3. ПРИОРИТЕТИ, ЗАДАЧИ И АКТИВНОСТИ 

Приоритети, задачи и активности за учебната 2012/2013 година беа 

следниве подрачја:  

 Унапредување на мултиетничка соработка  

 Унапредување на оценувањето: Изработка на критериумски тестови и 

нивна примена во објективно оценување на знаењата на учениците 

 Унапредување на мултикултурната соработка помеѓу учениците 

Р.б Задачи Активности Одговорни лица Време 

1 

Унапредување на 

соработката и 

другарувањето помеѓу 

вработените и учениците од 

централно и подрачно 

училиште 

Прослава на верски 

разници: Бајрам, Бадник  

Гордана Несторовска 

Селаедин Исаки 
05.01.2013г 

2 Претставување на себе си – 

Француски јазик 

Заеднички час на 

учениците од VI одд. од 

централното и подрачното 

Силвана Костова 14.09.2012 

3 

Запознавање со традицијата, 

верски обичаи и меѓусебно 

дружење од различни 

заедници 

Посета на џамија во  

с. Никиштани по повод 

Курбан Бајрам и заеднички 

час 

Себије Мемеди 

Јованка Костовска 

Блага Ќуиќ 

31.10. 2012 

4 Запознавање со празникот 

Курбан Бајрам 

Изработка на честитки за 

Курбан Бајрам 

Катерина Петреска 

Маја Тодоровска 
19.10.2012 

5 
 Запознавање со празниците 

од христијанска и 

муслиманска вероисповед 

Ученици од II одд. 
Славица Димиќ 

Слаѓана Смилчевска 
23.10.2012 

6 Збогатување на знаењата за 

другите култури 
Бајрамска манифестација 

Одделенски 

раководители 
25.10.2012 

7 

Унапредување на 

мултикултурна соработка , 

размена на знаења, 

развивање на другарство и 

соработка  

Заеднички час на 

учениците од VII 

одделение од централното 

и подрачното 

Менка Атанасовска 26.10.2012 

8 Стекнување нови знаења за 

родниот крај 

Посета на Етнолошки музеј 

и музеј на Македонија 

Валентина Ивановска 

Слаѓана Гаврилоска 

Седат Исмаили 

11.12.2013 

9 Потикнување на 

другарството и забава  

Прослава на заеднички 

родендени 

Виолета Лазаревска 

Љуљзиме Јусуфи 
25.12.2012 

10 

Развивање на соработката и 

другарувањето помеѓу 

учениците од двете 

училишта 

Музика без граници 

Заеднички час  соVIII одд. 
Катица Георгиева 07.03.2013 

11 

Унапредување на 

мултикултурна соработка, 

размена на знаења, 

развивање на другарство и 

соработка 

Запознавање со обичаи 

Заеднички час  соVIII одд. 
Фуат Мехмети 16.04.2013 
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 Унапредување на оценувањето  

Изработка на критериумски тестови и нивна примена 

во оценувањето на знаењата на учениците 

Ред. 

бр. 
Задачи Активности Одговорни лица Време 

  

Изработка на 

критериумски тестови 

по предметите од 

природната група на 

предмети и нивно 

усогласување 

Изработени критериумски 

тестови за оценување 

Членови на 

стручниот актив – 

природна група 

предмети 

18.09.2012 

  

 

Приказ на различни 

методи на оценување 

Реализирана работилница 

Оценување на учењето 

Наставници од 

стручниот актив 

природна група 

предмети 

10.10.2012 

  

Обука на наставниците 

за изработка на 

критериумски тестови 

Одржана обука за изработка 

на критериумски тестови 
Психолог 29.11.2012 

  

Изработка на 

критериумски тестови за 

организирање на 

интерни училишни 

натпревари 

Изработени критериумски 

тестови и организирање на 

интерни училишни 

натпревари 

Одговорни 

наставници 

06.12-27.12. 

2012 

  

Унапредување на 

оценувањето со 

употреба на 

критериумски тестови 

Анализа на успех на 

полугодие и крај на учебната 

година  

Психолог  11.06.2013 

  
 

4. РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И 

ПРОГРАМИ 

 Наставата во училиштето се планира и реализира согласно Наставниот 

план и програма и Годишната програма за работа на училиштето. Реализацијата 

на наставата континуирано се следи и вреднува. Oсновните образовни и 

воспитни цели на училиштето се остваруваат низ реализација на наставата. Во 

наставниот процес учениците се стекнуваат со знаења, вештини, умеења, 

формираат систем на ставови и вредности и ги развиваат своите индивидуални 

способности. Согласно со Наставниот план во училиштето се организираат и и 

реализираат сите облици на настава: 

12 
Развивање  соработка 

помеѓу учениците од двете 

училишта 

Заеднички час ,, Независна 

Mакедонија,, 

 

Љупка Христова 08.04. 2013 

13 Збогатување на знаењата за 

другите  култури 
Велигденски хепенинг 

Одделенски 

раководители 27.04.2013 
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 Задолжителна настава 

 Изборна настава 

 Дополнителна настава 

 Додатна настава 

 Слободни ученички активности  

Задолжителната настава претставува основа за реализација на 

планираните воспитно-образовни цели на основното образование и овозможува 

вертикална проодност за понатамошното школување на ученикот во средното 

образование. Во планирањето и реализиацијата на наставата се посветува 

потребното внимание на сите категории ученици: просечни, талентирани и 

ученици со посебни образовни потреби. 

Часови за одделенска настава во централно училиште 

Наставни предмети 

1.Задолжителни 

предмети 

I II III IV V 

П Р П Р П Р П Р П Р 

Македонски јазик 216 216 216 216 216 216 180 180 180 180 

Математика 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

Англиски  јазик 72 72 72 72 108 108 108 108 108 108 

Ликовно образование  72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

Музичко образование 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

Запознавање на 

околината 

72 72 108 108 108 108 - - - - 

Техничко 

образование 

- - - - - - 36 36 72 72 

Општество - - - - - - 72 72 72 72 

Природа - - - - - - 72 72 - - 

Природни науки  - - - - - - - - 72 72 

Физичко и 

здравствено 

образование 

108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

Час за одд. заедница - -   36 36 36 36 36 36 

2. Изборен предмет 

Работа со компјутер 

- - - - 72 72 72 72 72 72 

Дополнителна и 

додатна настава 

- - 36 36 

 
72 72 72 72 72 72 
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Часови за предметна настава во централно училиште 

 
Одделенија 

VI/9 VII/9 VII/8 VIII 

Наставни предмети 

1. Задолжителни 
предмети 

П Р П Р П р П Р 

Македонски јазик 144 144 144 144 144 144 144 144 

Англиски јазик 108 108 108 108 108 108 108 108 

Француски јазик 72 72 72 72 72 72 72 72 

Математика 144 144 144 144 144 144 144 144 

Историја 72 72 72 72 72 72 72 72 

Географија - - 72 72 72 72 72 72 

Граѓанска образование - - - - 36 36 36 36 

Етика - - 36 36 - - - - 

Биологија - - 72 72 72 72 72 72 

Физика - - - - 72 72 72 72 

Хемија - - - - 72 72 72 72 

Техничко образование 36 36 - - - - - - 

Информатика 72 72 36 36 - - - - 

Ликовно образование 36 36 36 36 36 36 36 36 

Музичко образование 36 36 36 36 36 36 36 36 

Физичко и здравствено 

образование 

108 108 108 108 108 108 108 108 

Природни науки и техника 108 108 - - - - - - 

2. Изборни предмети  

  72 

 

72 

 

  

    - 

 

 

    - 

 

 

     - 

 

 

    - 

 

 

     -    

 

 

   - 
Класична култура во 

европската цивилизација 

Етика на религии 72 72 - - - - - - 

Истражување на  

родниот крај  

- - 72 72 - - - - 

Проекти од музичка 

уметност 

- - - - 72 72 -  

Проекти од ликовна 

уметност 

- - - - 72 72 - - 

Проекти од информатика - - - - - - 72 72 

Програмирање - - - - - - 72 72 

Дополнителна нас. 36 36 36 36 36 36 72 72 

Додатна настава  36 36 36 36 36 36 72 72 

Слободни учен. акт 36 36 36 36 36 36 72 72 

Час за одд. заедница 36 36 36 36 36 36 36 36 
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Часови за одделенска настава во подрачното училиште 

Наставни предмети 

1.Задолжителни предмети 
I II III IV V 

П Р П Р П Р П Р П Р 

Македонски јазик       72 72 72 72 

Албански јазик 216 216 216 216 216 216 180 180 180 180 

Математика 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

Англиски  јазик 72 72 72 72 108 108 108 108 108 108 

Ликовно образование  72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

Музичко образование 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

Запознавање на околината 72 72 108 108 108 108 - - - - 

Техничко образование - - - - - - 36 36 72 72 

Општество - - - - - - 72 72 72 72 

Природа - - - - - - 72 72 - - 

Природни науки - - - - - - - - 72 72 

Физичко и здравствено 

образование 

108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

Час за одд. заедница - - 36 36 36 36 36 36 36 36 

Изборен предмет 

Работа со компјутер 

- - - - 72 72 72 72 72 72 

Дополнителна и додатна - - 72 72 72  72 72 72 72 72 

 

Часови за предметна настава во подрачното училиште 

Наставни предмети 

1. Задолжителни предмети 

Одделенија 

VI VII
9 

VII VIII 

П Р П Р П Р П Р 

Македонски јазик 108 108 108 108 72 72 72 72 

Албански јазик 144 144 144 144 144 144 144 144 

Англиски јазик 108 108 108 108 108 108 108 108 

Француски јазик 72 72 72 72 72 72 72 72 

Математика 144 144 144 144 144 144 144 144 

Историја 72 72 72 72 72 72 72 72 

Географија - - 72 72 72 72 72 72 

Граѓанска култура - - - - 36 36 36 36 

Етика - - 36 36 - - - - 

Биологија - - 72 72 72 72 72 72 

Физика - - - - 72 72 72 72 

Хемија - - - - 72 72 72 72 

Техничко образование 36 36 36 36 - - - - 

Информатика 72 72 36 36 - - - - 

Ликовно образование 36 36 36 36 36 36 36 36 

Музичко образование 36 36 36 36 36 36 36 36 

Физичко и здравствено 

образ. 

108 108 108 108 108 108 108 108 

Природни науки и техника 108 48 - - - - - - 

2. Изборни предмети 72 72       
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Класична култура во 

европската цивилизација 

  

    - 

 

    - 

 

     - 

 

    - 

 

     -    

 

   - 

Проекти од ликовна 

уметност 

- - 72 72 - - - - 

Проекти од информатика - - - - 72 72 - - 

Воспитање за околината - - - - - - 72 72 

Дополнителна нас. 36 36 72 72 72 72 72 72 

Додатна настава  36 36 72 72 72 72 72 72 

Слободни учен. акт 36 36 72 72 72 72 72 72 

Час за одд. заедница 36 36 36 36 36 36 36 36 

 

Изборните предмети овозможуваат  надградба, продлабочување и 

систематизирање на знаењата од одредени подрачја и ги поттикнуваат 

интересите на учениците за професиите. На крајот од минатата учебна година, 

преку индивидуално пополнување на анкетни ливчиња, учениците и родителите 

се определија за изучување на изборни предмети за учебна 2012/2013 година. 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ КОИ СЕ ИЗУЧУВАА ВО УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА 

ЦЕНТРАЛНО УЧИЛИШТЕ ПОДРАЧНО УЧИЛИШТЕ 

ОДД ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ ОДД ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ 

III Работа со компјутер -основно ниво III Работа со компјутер -основно ниво 

IV Работа со компјутер- средно ниво IV Работа со компјутер- средно ниво 

V Работа со компјутер- напредно ниво V Работа со компјутер- напредно ниво 

VI Етика во религиите  

 Класична култура во европската 

цивилизација 

VI Класична култура во европската 

цивилизација 

VII/9 Истражување на роден крај VII/9 Проекти од ликовна уметност 

VII/8 Проекти од музичка уметност  

Проекти од ликовна уметност 

VII/8 Проекти од информатика 

VIII Проектирање  

 Проекти од информатика 

VIII Воспитание за околината 

 

Дополнителна настава се реализираше со  ученици кои покажуваат слаб 

напредок или  заостануваат во совладување на наставните содржини во 

редовната настава, со ученици кои биле отсатни од редовната настава поради 

болест и со цел да се овозможи на учениците полесно да се вклучат во 

редовната настава.  
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Реализирани часови за  дополнителна  настава- одделенска 

настава централно училиште 
Одд

. 
Реализирани часови по наставни предмети 

М
а

к
е
д

о
н

с

к
и

 

А
н

г
л

и
с
к

и
 

М
а

т
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м

а
т
и

к
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а

п
. 

о
к

о
л

и
н

а
 

П
р

и
р

о
д

а
 

О
п
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т
в

о
 

М
у
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ч

к
о
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р

и
р

о
д

н
и

 

н
а

у
к

и
 

Т
ех

н
и

ч
к

о
 

о
б

р
. 

В
к

у
п

н
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II 26 14 18 9   5   72 

III 26 13 34 26      81 

IV 14 20 22  12 4    70 

V  17 16 19   5  10 2 72 

 

Реализирани часови за дополнителна настава- предметна 

настава централно училиште 
 

Наставник Наставен предмет Број на часови 

Мирјана Славевска Македонски јазик 36 

Даниела Кимовска Македонски јазик 26 

Виолета Лазаревска Англиски јазик 36 

Маријана Дејкоска Англиски јазик 36 

Силвана Костова Француски јазик 36 

Борјанка Стојчевска Математика и Физика 36 

Соња Лазороска Математика и Физика 36 

Ана Настова Биологија 36 

Валентина Пешевска Хемија 16 

Катица Георгиева Музичко обрзование 36 

Марија Ствреска Ликовно 18 

Менка Атанасова Географија и Историја 36 

Љупка Христова Историја 36 

Силвана Миленковиќ Физичко 36 

Јадранка Георгијева Природни науки и техника 27 

Гордана Костовска Информатика 36 
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Реализирани часови за  дополнителна  настава-  

одделенска настава – подрачно училиште 
Одд Реализирани часови по наставни предмети 

Албан

ски 

јазик 

Македон

ски јазик 

Англис

ки 

јазик 

Матем

атика 

Запоз

наба

ње се 

окол

инат

а 

Опше

ство 

Приро

да 

Прир

одни 

наук

и 

Техн

ичко 

обр. 

Вкупно 

II 26 14 18 9   5   72 

III 26 13 34 26      99 

IV 14 20 22  12 4    72 

V  17 16 19   5  10 2 69 

 

 

Реализирани часови за дополнителна настава-  

предметна настава - подрачно училиште 

 
 

Наставник Наставен предмет Број на часови 

Нуране Нухиу Албански јазик 36 

Даниела Кимовска Македонски јазик 26 

Лулзиме Јусуфи Англиски јазик 36 

Екрем Мустафа Математика 36 

Силвана Костова Француски јазик 36 

Бесим Амети            Историја 36 

Бесим Амети Географија 36 

Јусрен Селмани Биологија 16 

Фухат Мемети Хемија 16 

Катица Георгиева Музичко обрзование 16 

Нуране Нухиу Ликовно 18 

Гордана Костовска Информатика 16 

 
 

 

Во учебната 2012/2013 година е реализирана  додатна настава за ученици 

кои во текот на редовната настава постигнуваа натпросечни резултати, 

пројавуваа посебни интереси и талент во одделни наставни предмети. 
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Реализирани часови за  додатна настава- одделенска настава  

централно училиште 
 

 

 

Одд 

Реализирани часови по наставни предмети 

М
а
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и
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о
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о
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р
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о
д

н
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а

у
к
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В
к

у
п

н
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II 27 14 18 8   2 4  73 

III 28 12 34 8      84 

IV 18 16 18  12 4    70 

V  20 19 20   5   8 72 

 

Реализирани часови за  додатна настава- предметна настава  

централно училиште 

Наставник Наставен предмет Број на часови 

Мирјана Славевска Македонски јазик 36 

Даниела Кимовска Македонски јазик 36 

Виолета Лазаревска Англиски јазик 36 

Маријана Дејкоска Англиски јазик 34 

Силвана Костова Француски јазик 36 

Борјанка Стојчевска Математика и Физика 36 

Соња Лазороска Математика и Физика 36 

Ана Настова Биологија 18 

Валентина Пешевска Хемија 16 

Катица Георгиева Музичко обрзование 36 

Марија Ствреска Ликовно 18 

Менка Атанасова Географија и Историја 36 

Љупка Христова Историја 36 

Силвана Миленковиќ Физичко 36 

Јадранка Георгијева Природни науки и техника 16 

Гордана Костовска Информатика 36 

 

Реализирани часови за  додатна настава-  

одделенска настава- подрачно училиште 
 

 

 

Одд 

Реализирани часови по наставни предмети 
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II 36   36 36      108 

III 36   36 36      108 

IV 36   36  36     108 

V  36   36  36     108 
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Реализирани часови за  додатна настава-  

предметна настава подрачно училиште 

 

Наставник Наставен предмет Број на часови 

Нуране Нухиу Албански Јазик 36 

Фухат Мемети Физика 36 

Екрем Мустафа Математика 36 

Бесим Амети Историа 36 

Лулзиме Јусуфи Англиски Јазик 36 

Јусрен Селмани Биологија 36 

Даниела Кимовска Македонски Јазик 36 

Даниела Милиќ Физичко и здравствено 

образование 

36 

 

 

Инклузивниот тим во соработка со стручната служба на училиштето и 

општинскиот дефектолог индивидуално работеа со учениците со посебни 

образовни потреби согласно Идивидуален образовен план (ИОП) изготвен 

поред можностите и ниво на когнитивен развој на самиот ученик.  На тој начин 

реализацијата на  наставата, оценувањето и слаедењето на напредокот на 

учениците се прилагоди на потребите, интересите и можностите на ученикот. 

 

4.1. Воннаставни активности 
 

Воннаставните активности претставуваат значајно подрачје  воспитно 

- образовна дејност на училиштето. Во рамки на воннаставни активности се 

реализираат следните соджини: 

1. Слободни ученички активности 

2. Ученички натпревари 

3. Ученички екскурзии, излети, научни посети 

4. Произвотствена и друга општествено корисна работа 

5. Детска организација 

6. Заедница на учениците 

7. Организација на црвениот крст 
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A) Слободни ученички активности 
 

Значајно подрачје на воспитно-образовната дејност на нашето училиште 

претставуваат слободните ученички активности. Тие силно влијаат на 

развивањето на детските интереси, способности и творештвото, со што се 

надминуваат ограничувањата на наставните програми и наставата. Слободните 

ученички активности го насочуваат ученикот во правилно формирање на 

неговата личност и социјализација, во стекнување знаења од одредени области 

на науката и техниката, но и создавање навика за рационално користење на 

слободното време 
 

Ученичките клубови ги развиваат индивидуалните интереси и 

способности на учениците  и ги збогатуваат знаењата од одредени области на 

науката и техниката. Во текот на учебната 2012/2013 година клубовите 

реализираа активности и содржини согласно Годишната програма за работа на 

клубовите под раководство на одговорниот наставник. Преку анкета учениците 

ги избираат клубовите во зависност од своите интереси, можности и 

способности. Знаењата стекнати во активностите во клубовите се презентираат 

на приредби и манифестации во рамки на одделението, училиштето, во 

медиумите и општината.  

 

 

ООУ ,,ЈОАКИМ КРЧОСКИ,,  Волково учебна 2012/2013година 

УЧЕНИЧКИ КЛУБОВИ ВО ЦЕНТРАЛНОТО УЧИЛИШТЕ 

Бр. КЛУБ Одговорен наставник 

Број на 

реализирани 

часови 

1. Литературен клуб  I 
Маја Тодоровска 

Катерина Петреска 

36 

2.  Музичко клуб I 
Маја Тодоровска 

Катерина Петреска 

36 

3. Ликовен клуб I 
Маја Тодоровска 

Катерина Петреска 

36 

4. Математички клуб II-III Славица Димиќ 36 

5. Музички клуб  II-III Слаѓана Смилчевска 36 

6. Спортски  клуб II-III Слаѓана Гаврилоска 36 

7. Еколошки клуб II-III Валентина Ивановска 36 

8. Драмски клуб IV- V Зора Антевска 36 
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   9. Информатички клуб IV- V Сања Андевска 36 

10. Ликовен клуб  IV- V Јованка Костовска 36 

11. Литературен клуб  IV- V Блага Ќуиќ 36 

12. Англиски клуб IV- V Марија Петреска 36 

13. Литературен клуб VI- VIII Мирјана Славевска 36 

14. Драмски клуб  VI- VIII Даниела Кимовска 
36 

15. 
Клуб на странски јазици  VI-

VIII 

Виолета Лазаревска 

Силвана Костова 

Маријана Дејкоска 

 

36 

16. 
Клуб на млади математичари 

и физичари VI- VIII 

Борјанка Стојчевска 

Соња Лазороска 

36 

17. 
Клуб на млади  историчари 

VI-VIII 
Љупка Христова 

36 

18. 
Клуб на млади  географичари 

VI- VIII 
Менка Атанасова 

36 

19. 
Клуб на млади  биолози VI-

VIII 
Ана Настова 

36 

20. 
Клуб на млади  хемичари VI-

VIII 
Валентина Пешевска 

18 

21. Ликовен клуб VI- VIII Марија Ставреска 18 

22. Музички  клуб VI- VIII Катица Георгиева 36 

23. Спортски  клуб VI- VIII Силвана Миленковиќ 72 

24. Информатички клуб VI- VIII Гордана Костовска 36 
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УЧИЛИШНИ КЛУБОВИ ВО  2102/2102  

ПОУ  ,, ЈОАКИМ КРЧОСКИ  ’’ПОДРАЧНО УЧИЛИШТЕ 

Бр. КЛУБ Одговорен наставник 
Број на реализирани 

часови 

1. 
Информатички клуб 

II, III,IV 
Емел Селмани 63 

2. Драмски клуб III, IV,V Себије Мемеди 63 

2. Рецитаторски клуб II-III Седат Исмаили 63 

4. Еколошки клуб I-II Мемет Јусуфи 63 

5. Мартематички клуб I-II Џелал Исаки 63 

6. 
Литературен клуб 

VI-VIII 
Нуране Нухиу 63 

7. Драмски клуб  VI-VIII Даниела Кимовска 63 

8. Англиски клуб VI-VIII Љуљзиме Јусуфи 63 

9. Француски клуб VI-VIII Милорад Васиќ 81 

00. Математички клуб VI-VIII Екрем Мустафа 63 

00. Историски клуб VI-VIII Бесим Амети 63 

02. Еколошки VI-VIII Јусрен Селмани 63 

02. Клуб на физичари VI-VIII Фуат Мемети 63 

04. Спортски клуб VI-VIII Даниела Милиќ 
63 

 

 

Б) Ученички натпревари 

 

Низ реализација на ученичките натпревари учениците добиват можност 

да ги презентираат своите знаења, способности и вештини, да го покажат 

најдоброто и да постигнат подобри резултати со што се афирмира работата на 

училиштето во пошироката јавност. 

Во текот на чебната 2012/2013 година нашите ученици учествуваат на 

голем број литературни и ликовни конкурси, спортски натревари и музички 

смотри на кои освоија голем број награди,пофалници и признанија.  

Учеството на спортските натпревари им донесе награди на спортистите, 

освоени се награди во стрелаштво: прво и трето место во женска конкуренција и 
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второ во машка конкуренција на градско првенство и четврто место во 

стрелаштво во женска конкуренција на државно ниво.  Членовите на 

литературната дружина од нашето училиште освоија низа награди за учество на 

литературните конкурси.  

 

 

 

 

 

Реализација на програма за ученички натпревари 

Реализирани 

активности 

Цели Реализатор Време Извори 

ресурси 

Остварени ефекти 

Изготвен план за 

ученички 

натпревари 

Навремено 

планирање на 

спроведувањето на 

ученичките 

натпревари 

Валентина 

Ивановска 

Љупка 

Христова 

Ноември 

2012 

Изготвен 

распоред за 

одржување на 

училишните 

натпревари 

Навремен договор за 

одржување на 

натпреварите 

Истакнување на 

планот на 

огласна табла 

Транспарентно и 

навремено 

информирање 

Валентина 

Ивановска 

Љупка 

Христова 

Ноември 

2012 

Истакнат палн  

за училишни 

натпервари на 

огласна табла 

и во 

наставничка 

канцеларија 

Навремено 

информирање за 

планот на одржување 

на натпреварите 

Менторска 

помош за 

натпреварувачите 

Подготовка за 

училишни 

натпревари 

Предметни 

наставници 

Ноември 

Декември 

2012 

Дополнителна 

литература 

Подготовка и 

мотивираност кај 

натпреварувачите 

Непосредно 

писмено 

известување за 

одржување на 

натпревар 

Информирање за 

место и време за 

одржување на 

натпреварот 

Одговорни 

наставници 

Ноември 

Декември 

2012 

Соопштенија 

за интерни 

училишни 

натпревари 

Подготвени услови за 

натпреварире 

Спроведување 

на натпреварите 

Објективни и фер 

натпревари 

Комисија Ноември 

 2012 

јуни 

2013 

Изготвени 

стандардизира

ни тестови 

Избор на најуспешните 

учесните на 

натпреврите 

Обработка и 

истакнување на 

листи со 

резултати 

Сумирање на 

резулатите 

Одговорни 

наставници 

Декември 

2012 

јуни 

2013 

Ранг листа со 

освоените 

резул 

тати и 

освоените 

места 

Селекција на учесници 

 рангирани на првите 

три места 
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РЕЗУЛТАТИ ОД УЧИЛИШНИ НАТПРЕВАРИ 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД ИНТЕРНИ УЧИЛИШНИ НАТПРЕВАРИ 

ЦЕНТРАЛНО УЧИЛИШТЕ 

Наставен 

предмет  

Време 

 

Наставник 

ментор 

Одд. 

 

Ученик со освоена 

награда 

Награда 

 ранг 

Македонски 
јазик 

12.12.2012 Зора Антевска IV - V Лола Илиевска 

Тамара Павлеска 

Кристијан Пислевски 

Теона Гаџоска 

Прво  
Второ  
Трето 

Трето 

Математика 14.12.2012 Јованка 

костовска 
IV - V Лола Илиевска 

Петар Ливрински 

Томи Ристовски 

Калина Стојчевска 

Прво 

Прво 

Второ  
Трето 

Англиски јазик 21.12.2012 Марија 
Петреска 

V Ерика Јордановска 

Јана Јанкулоска 

Ивана Димова 

Ева Столевска 

Прво 

Второ  
Второ 

Трето 

Македонски 
јазик 

25.12.2012г. Даниела 
Кимовска 

VI 
 

Евгенија Ризова  
Анастасија Ѓорѓевска 

Симона Крстевска 

Прво 

Второ 

Трето 

Македонски 
јазик 

26.12.2012 Мирјана 
Славевска 

VIII Емилија Митревска 

Емилија Јорданова 

Диана Станковска 

Ивана Ѓорѓиевска 

Прво 

Второ 

Второ 

Трето 

Математика 21.12.2012 Борјанка 
Стојчевска 

 
Соња 
Лазоровска 

VI 
 
 
 

VII/9 
 
 
 

VII/8 
 
 
 

VIII 

Евгенија Ризова  
Александар 
Петрушевски 

Дарко Кондев  
 

Златко Златановски 

Ана Пешевска  
Ненад Димиќ 

Ангела Станишиќ 
 

Ана Богоевска 

Антонио Милановски 

Тамара Ивановска 
 

Емилија Митревска 

Емилија Јордановска 

Ѓорѓи Белински 

Прво 

Второ 

Трето 
 

Прво 

Прво 

Второ 

Трето 
 

Прво 

Второ 

Трето 
 

Прво 

Второ 

Трето 

Англиски јазик 6.12.2012 Виолета 
Лазареска 

VIII Емилија Јордановска 

Сара Андеска 

Владимир Спасиќ 

Прво 

Второ 

Трето 

Англиски јазик 27.12.2012 Маријана 
Дејковска 

VI Евгенија Ризова  
Теодора Вељановска 

Анастасија Ливринска 

Прво 

Второ 

Трето 

Француски 
јазик 

24.12.2012 Силвана 
Костова 

VIII Емилија Митревска 

Емилија Јордановска 

Сара Андреска 

Прво 

Второ 

Трето 
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Историја 17.12.2012 

 

 

 

25.12.2012 

Љупка 
Христова 

VIII 
 
 
 

VII 

Емилија Митревска 

Сара Радичевска 

Емилија Јордановска 
 

Афродита Конеска 

Тамара Ивановска 

Елена Костовска 

Прво 

Второ 

Трето 
 

Прво 

Второ 

Трето 

Географија 14.12.2012г. Менка 
Атанасовска 

VII/9 Ана Пешевска 

Ана Марија Тренчева 

Сара Крстевска 

Прво 

Второ 

Трето 

Биологија 18.12.2012 

 

 

27.12.2012 

Ана Настова VII 
 
 
 

VIII 

Емилија Накова 

Марина Димиќ 

Марија Боцевска 
 

Диана Станковска 

Емилија Јордановска 

Емилија Митревска 

Прво 

Второ 

Трето 
 

Прво 

Второ 

Трето 

Природни 
науки и 
техника 

26.12.2012 Јадранка 
Георгијева 

VI Евгенија Ризова  
Анастасија Ливринска 

Адела Демири  

Прво 

Второ 

Трето 

Информатика 25.12.2012 Гордана 
Костовска 

VII/9 Петар Рајковиќ 

Ана Марија Тренчева 

Ана Пешевска 

Прво 

Второ 

Трето 

Физичко и 
здравствено 
образование 

 

22.11.2012 

(стрелаштво) 

 

 

20.12.2012 

(пикадо) 

 

 

28.12.2012 

(шах) 

 

Силвана 
Миленковиќ 

 
VIII 

 
 

VII/9 
VII 

 
 

VI/9 

Јелена Иванова 

Роберт Крстевски 

Горан стојковиќ 
 

Тихомир Петрушевски 

Антонио Димитриевски 

Петар Рајковиќ 
 

Дарко Кондев  
Димитри Стевковски 

Александар 
Петрушевски 

Прво 

Второ 

Трето 
 

Прво 

Второ 

Трето 
 

Прво 

Второ 

Трето 

Музичко 
образование 

 

28.12.2012 
Катица 
Георгиева 

VII/9 Леонид Марковиќ 

Ангела Стојковиќ 

Ангела Станишиќ 

Оливера Стојковиќ 

Ана Пешевска 

Ана Марија Тренчева 

Тамара Михајловска 

Прво 

Второ 

Второ 

Второ 

Трето 

Трето 

Трето 

Ликовно 
образование 

 

20.12.2012 
Марија 
Ставревска 

VI- VIII Сара Андреска 

Емилија Митреска 

Давид Јордановски 

Прво 

Второ 

Трето 
 

Англиски јазик 23.02.2013 

 

Виолета 

Лазаревска 

VIII Емилија Јордановска Учесник 

Меѓународен 

натпревар по 

математика,, 

Кенгур 2013 

21.03.2013 Одделенски 

наставници од I 

до V 

Соња 

I - V Учествуваат вкупно 81 

ученик 

Учесник 
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Лазаровска 

Борјанка 

Стојчевска 

Регионален 

натпревар по 

математика 

30.03.2013 Зора 

Антевска 

Сања 

 Андевска 

Соња 

Лазаровска 

Борјанка 

Стојчевска 

IV - VIII Тамара Јордановска 

Александар Петрушевски 

Антонио  Милановски 

Ана Пешевска 

Трето 

Трето 

Пофалница 

Пофалница 

Регонален 

натпревар по 

географија 

 30.03.2013 Менка 

Атанасова 

VII Елена Костова 

Стефан Таневски 

Учесник 

Учесник 

 

Државен 

натпревар по 

хемија 

30.03.2013 Валентина 

Пешевска 

VIII Емилија Митревска Учесник 

 

Хорски -

оркестарски 

смотри 

08.04.2013 Катица 

Ѓорѓиева 

IV - VIII Членови на хорот и 

оркестарот 

Трето 

Гратско 

ракометно 

првенство 

09.04.2013 Силвана 

Миленковиќ 

IV - VIII Ракометна екипа Четврто 

Натпревар за 

пласман против 

ООУ ,,Ѓорѓи 

Пулески,, 

12.04.2013 Силвана 

миленковиќ 

IV - VIII Ракометна екипа Четврто 

Натпревар за 

пласман против 

ООУ ,,Климент 

Охритски,, 

15.04.2013 Силвана 

Миленковиќ 

IV - VIII Ракометна екипа Трето 

Натпревар за 

пласман против 

ООУ ,,Лазо 

Ангеловски 

18.04.2013 Силвана 

Миленковиќ 

IV - VIII Ракометна екипа Трето 

Државен 

натпревар по 

историја 

27.04.2013 Љупка 

Христова 

VII Тамара Ивановска Учесник 

Општински 

натпревар по 

сообраќај,,Детск

и семафор,, 

27.04.2013 Гордана 

Костовска 

VII-VIII   

Републички 

натпревар по 

математика 

11.05.2013 Соња 

Лазаровска 

Борјанка 

Стојчевска 

VII Тамара Ивановска Учесник 

Скопски мини 

маратон 

12.05.2013 Силвана 

Миленков 

IV - VIII екипа Учесници 

 

Полуфинален 

натпревар од 

13.05.2013 Силвана 

Миленков 

IV - VIII екипа Учесници 
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општинска лига 

во мал фудбал 

Финален 

натпревар од 

општинска лига 

во мал фудбал  

14.05.2013 Силвана 

Миленков 

IV - VIII екипа II 

 

Градски 

натпревар по 

физика 

21-23.05.2013 Соња 

Лазаровска 

Борјанка 

Стојчевска 

VIII Емилија Митревска 

Емилија Јордановска 

Диана Станковска 

Зоре Велески 

Благојче Китановски 

Димитар Стојановски 

Учесници 

 
 

РЕЗУЛТАТИ ОД ИНТЕРНИ УЧИЛИШНИ НАТПРЕВАРИ 

ПОДРАЧНО УЧИЛИШТЕ - 

Наставен 

предмет  

Време 

 

Наставник 

ментор 

Одд. 

 

Ученик со освоена 

награда 

Награда 

 ранг 

Албански јазик 12.12.2012 Себие Мемеди IV - V Унјеса Абдули 

Емир Хамиди 

Муаз Алими 

Прво  

Второ  

Трето 

Математика 14.12.2012 Емел Селмани IV - V Јасин Арифи 

Омер Џеладини 

Бесмир Арифи 

Мубина Лимани 

Прво 

Прво 

Второ  

трето 

Англиски јазик 21.12.2012 Лулзиме Јусуфи V Авдил Мустафа 

Албеса Алими 

Бетим Вели 

Беким Селмани 

Прво 

Второ  

Второ 

Трето 

Македонски 

јазик 

25.12.2012г. Даниела Кимовска VI 

 

Наџије Адеми 

Лулзим Емини 

Ривајете Идризи 

Прво 

Второ 

Трето 

Француски јазик 26.12.2012 Милорад Васиќ VIII Реџеп Емини 

Берна Баки 

Несибе Исаки 

Муса Мифтари 

Прво 

Второ 

Второ 

Трето 

Историја 21.12.2012 Бесим Амети 

 

 

VI 

 

 

 

VII/9 

 

 

 

 

VII/8 

 

 

 

Беса Адеми 

Мајлинда Селмани 

Реџеп Селмани 
 

Севиме Амети 

Суада Хамити 

Суела Лимани 

Бусшра Азизи 
 

Сумеја Амети 

Бесмира Емини 

Џенета Арифи 
 

Ардит Мемеди 

Прво 

Второ 

Трето 
 

Прво 

Прво 

Второ 

Трето 
 

Прво 

Второ 

Трето 
 

Прво 
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VIII Армир Нухиши 

Арслан Арслани 

Второ 

Трето 

Биологија 6.12.2012 Јусрен Селмани VIII Лејла Баки 

Фидајете Ислами 

Фламур Азизи 

Прво 

Второ 

Трето 

Физика 27.12.2012 Фухат Мемети VI Мемет Идризи 

Суеда Исаки 

Џемиле Исаки 

Прво 

Второ 

Трето 

Информатика 24.12.2012 Гордана Костова VII-8 Лејла Мустафа 

Берат Руфати 

Прво 

Второ 

Трето 

Физичко 

Образование 

17.12.2012 

 

 

 

25.12.2012 

Даниела Милиќ VIII 

 

 

 

VII- 8 

Муса Мифтари 

Бурхан Мемеди  

Агнеса Османи 
 

Агнеса Азизи 

Самир Хамити 

Вели Вели 

Прво 

Второ 

Трето 
 

Прво 

Второ 

Трето 

 

 

В) Екскурзии, излети, научни посети 

 

Реализација на програма за екскурзии 

Ученичките екскурзии на учениците им овозможуваат проширување на 

знаењата, откривање и истражување на историските локалитети, стопанските 

објекти, природните реткости и убавините на својата татковина.   

Програмите за реализација на еднодневна екскурзија со ученици од III, VI, 

VIII одделение од подрачното училиште и дводневна ексурзија за ученици од VI 

и VIII одделение од централното училиште не се реализирани поради мал број 

пријавени ученици (од економски причини).  

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЕКСКУРЗИИ И ИЗЛЕТИ ВО УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА 

Реализирана 

активност 

Цели Реализатори Целна 

група 

В
р
ем

е н
а 

р
еал

и
зац

и
ја 

Постигнати ефекти 

Еднодневна 

научна 

екскурзија  

Посета на 

Маврово, 

Национален 

парк 

Проширување на 

научните знаења од 

наставни предмети. 

 Запознавање на 

историски и верски 

локалитети. 

Проширување на 

Одделенски 

раководители 

на III 

одделение, 

Директор  

  

Ученици 

од 

III 

одделение 

Централно 

училиште  

25.04. 

2013 

Проширени знаења за 

Национален парк 

,,Маврово,, и 

Мавровското езеро, 

запознавање со 

историски, верски и 

крултурни локалитети 
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,,Маврово,,  

Кањонот на 

река Радика и 

Манастир ,,Св. 

Јован 

Бигорски,, 

знаењата за 

животот, 

историјата, 

обичаите и работата 

на луѓето во 

посетените предели. 

Мултикултурна 

соработка. 

во посетениот предел,  

другарување, забава, 

мултикултурна 

соработка, стекнуавње 

знаења за начин на 

живот и професии на 

луѓето во тој крај. 

Еднодневен 

излет 

Посета на 

СРЦ ,,Сарај,, 

Запознавање со СРЦ 

,Сарај,, и околината. 

Одмор и рекреација 

на учениците 

Одделенски 

раководители 

на I до VIII, 

наставници  

одделение, 

Директор  

  

Ученици 

од 

I до VIII 

одделение 

Подрачно 

училиште  

16.05.

2013 

Запознавање со  

улогата на  спортско 

рекреативниот центар, 

забава и рекреација на 

учениците, еколошки 

навики,мултикултурна 

соработка 

Еднодневен 

излет 

Посета на 

Марков 

Манастир 

Запознавање со 

верски објект и 

начин на негово 

функционирање. 

Одмор и рекреација 

на учениците 

Одделенски 

раководители 

на I до VIII, 

наставници  

одделение, 

Директор  

 

Ученици 

од 

I до VIII 

одделение 

Централно 

училиште 

21.05.

2013 

Посета и запознавање 

на локалитетот, 

знаења за начин на 

живот во манастирот и 

негово опстојување 

забава и рекреација, 

еколошки навики. 

 

Училиштето изготви детални писмени извештаи зе реализиција на 

екскурзијата и излетите, истите се разгледани  и усвоеви од Совет на родители и 

од Училишниот одбор. 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНИ ПОСЕТИ И НАУЧНИ НАБЉУДУВАЊА 

Реализирана 

содржина 

Цели Реализатор Целна група Време на 

реализац

ија 

Постигнати исходи 

ефекти 

Посета на црква 

св.Јован во населба  

Капиштец 

Проширување на 

знаењата за 

родниот крај 

Наставник по 

географија 

Ученици од VII 

одделение 

06.09. 

2012 

Проширени знаења 

и љубов кон 

културното 

богатство 

Посета на 

споменикот на 

бранителите во 

Волково 

Да ги почитува     

историските 

споменици 

Наставник по  

историја 

Ученици од VII 

одделение 

25.09. 

2012 

Развивање и 

негување 

почит кон храбрите 

бранители 

 Посета на 

спомениците во 

Жена парк во Скопје 

Развивање и 

негување на 

културни навики 

Одделенски 

раководители 

 Ученици од 

,III,IV,V  

одделение 

17.10. 

2012 

Развивање и 

негување 

љубов кон 

историјата 

Посета на музеј на 

Македонската борба 

за државност и 

самостојност 

Проширување и 

продлабочување 

на историските 

знаења 

Наставници 

по историја и 

географија 

Ученици од VI 

одделение 

27.10. 

2012 

Проширување на 

знаењата , 

развивање и 

негување 

љубов кон 

историјата 
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Посета на  

подрачно училиште 

и           џамија во 

с.Никиштани 

Запознавање и 

почитување на 

традицијата на 

другите заедници 

во РМ 

 

Одделенски 

раководители 

 

Ученици  од VI 

VII  одделение 

 

31.10 

2012 

Развивање и 

негување на 

мултикултурализмо

т 

Посета на фестивал 

за деца  Златно 

славејче 2012 година 

Да се развива 

традиција за 

посета на музички 

манифестации  

Одделенски 

раководители 

Ученици  од I 

до V одделение 

09.11. 

2012 

Развивање љубов 

кон музиката 

Посета на  

Етнолошки музел и 

библиотека на АРМ 

Да се развива 

љубов кон 

културните 

настани,љубов 

кон минатото и 

традицијата и   

книгата 

Одделенски 

раководители 

 Ученици од III 

одделение 

11.12. 

2012 

Проширени знаења 

и љубов кон 

културното 

богатство 

Посета на театарска 

претстава,,Има ли 

спас за Дедо Мраз,, 

Развивање и 

негување на 

културни навики 

Одделенски 

раководители 

Одделенски 

раководители 

27.12. 

2012 

Развивање на 

навики за посета на  

културни 

манифестации 

Посета на 

железнишка 

станица. 

Меѓуградска 

автобуска станица, 

Аедром и касарната 

Страшо Пинџур 

Запознавање со 

превозни срества, 

видови 

сообраќај   

Одделенски 

раководители 

Ученици  I  и II 

одделение 

05.06. 

2013 

Утврдување на 

знаењата  за 

превозни срества, и 

видови сообраќај   

Посета на верскиот 

храм Св. ,,Петка  во 

Волково 

Запознавање со 

верски објект и 

начин на негова 

улога. 

Одделенски 

раководители 

Ученици  I   

одделение 

06.06. 

2013 

Посета   на     

црквата  и ручек 

во црквата 

 

Реализација на програма за посета на кино и театар 

Ред 

бр 

Реализирана 

активност 

Цели  Реализатор Време на 

реализација 
Форма Исходи и 

ефекти 

 

1 

Посета на кино 

Следење на 

филм 

Мадагаскар  

Развивање и 

негување на 

културни 

навики 

Одделенски 

раководители 

 Ученици од 

III,IV,V  

одделение 

17.10.2012 Развивање на 

љубов кон 

гледање на кино 

претстави и 

гледање на детски 

филмови 

 

 

2 

Посета на 

театарска 

претстава 

,,Има ли спас 

за Дедо Мраз,, 

Развивање и 

негување на 

културни 

навики 

Одделенски 

раководители 

Ученици  од 

I до V 

одделение 

27.12.2012 Развивање на 

љубов кон посета 

на 

културни настани 

3 Посета на 

театарска 

претстава 

,,Умниот и 

мудриот,, 

Развивање и 

негување на 

културни 

навики 

Одделенски 

раководители 

Ученици  од 

I до V 

одделение 

28.03.2013 Развивање на 

љубов кон 

следење на 

културни настани 
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Г) Производствена и друга општествено корисна работа 
 

 Преку реализиција на општествено корисна работа учениците треба се 

стекнуваат со работни навики, пратично применливи знаења и навики, 

пименливи во во производствените и општествено-корисни работи, одржување 

на хигиената во училиштето и во неговата околина.  

Реализацијана 

активност 
Цели Реализатор 

Форми и 

време на 

реализација 

Целна 

група 
Исходи ефекти 

Уредување на 

училишната 

зграда и   

училишниот двор 

Формирање 

работни навики 

за одржување на 

училишната 

зграда и двор 

Ученици , 

наставници од 

одделенска и 

предметна настава 

и технички 

персонал 

работна 

акција 

04.09 2012 

Ученици, 

наставници 

родители и 

други гости 

Стекнати знаења 

за организирана 

работа, 

формирање 

работни навики 

Донесување на 

правила за 

однесување во 

училиште 

Подигање на 

свеста кај 

учениците за 

грижа за 

училиштето 

ученици , 

наставници  

Работен 

состанок 

05.10.2012 

Ученици, 

наставници 

Подигње на 

јавната свест за 

грижата за 

здравјето   

Собирна акција 

(собирање и 

класификација на 

отпад) 

Подигање на 

свеста кај 

учениците за 

искористување 

на отпадот 

ученици , 

наставници од 

одделенска и 

предметна настава 

и технички 

персонал 

Собирна  

акција 

07.11.2012 

ученици, 

родители и 

други гости 

Развивање на 

еколошката свест 

кај учениците, 

економичност, 

трудољубивост 

Изработка на 

Новогодишни 

честитки за 

претставници и 

организации од 

локалната 

средина 

Негување 

интерес за 

изработка на 

подароци 

 

В. Ивановска 

М. Тодоровска 

З. Антевска 

ученички 

изработки 

 
14.12 2012 

ученици, 

родители и 

за 

претставни

ците на 

локалната 

самоуправа 

Позитивно 

новогодишно 

расположение, 

поттикнување на 

детската 

креативност 

Засадување 

садници дрва во 

дворовите на 

централно и 

подрачно 

училиште 

Формирање 

рабони навики и 

навики за садење 

садници 

Ученици  

Наставници 

Хаусмајстор 

Технички кадар 

Работни 

акции 

X -XI. 2012 

Ученици, 

локално 

население 

Подигање на 

еколошката свест 

кај учениците и 

локалното 

население 

Во рамките на 

проект ,,Скопје 

град на белата 

роза,, одржана  

акцијат во 

училиштните 

објекти, центар 

на Волково и 

Никиштани 

насловена 

,,Купи роза за да 

купиме рози,, 

Промоција на 

училиштето во 

локалната 

средина. 

Промоција на 

ученичката 

креативност со 

рачни со 

изработки. 

Обезбедување 

парични сердства 

за набавка на 

бели рози. 

Одделенски 

раководители 

Технички кадар 

Директор 

Ученици 

Родители 

Локално население 

21.03. 

         2013 

Ученици, 

наставници 

Родители 

и случајни 

минувачи 

Промоција на 

акцијата во 

локалната 

средина. Собрани 

финансиски 

средства за 

набавка на 64 

седници за бели 

рози. Подигната 

еколошката свест 

и солодарноста 

кај населението 
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Одбележување на 

патрониот 

празник со 

спортски 

активности, 

забава  и 

промоција на 

проектот по 

македонски 

јазик,,Јазична 

патрола 

Одбележување 

на  патрониот 

празник, 

промоција на 

училиштет,  

дружење и забава 

на учениците 

    Директор, 

психолог, ученици, 

наставници 

Родители  

гости од локалната 

средина 

30.04. 

2013 

Ученици, 

наставници 

Родители 

гости од 

локалната 

средина 

Забава, 

спортување 

дружење. 

Прославен  

патронатот на 

училиштето. 

Промовирана е 

работата на 

училиштето во 

локалната 

средина 

Активности од 

проект  ,,Купи 

роза за да купиме 

рози,,: 

Набавка и 

засадување на 

розите во 

училишните 

дворови и нивно 

одржување  

Реализација на 

проектот ,,Скопје 

град на белата 

роза,, 

Засадување и 

одгледување на 

бели рози кои ја 

прочистуваат 

почвата од 

токсини 

Одделенски 

раководители 

Ученици 

Наставници 

Технички кадар 

Директор 

Пом. Директор 

Општина Ѓорче 

Петров 

Мај/Август 

2013 

Ученици 

Родители 

Локално 

население 

Поширока 

јавност 

Формирање на 

еколошки и 

работни навики 

кај учениците. 

Подигање на 

јавната свест за 

учество во 

еколошки акции.  

Забава по повод 

крајот на 

учебната година 

 Дружење и 

забава на 

учениците 

Одделенски 

раководители 

ученици 

08.06. 

2013 

Ученици, 

наставници 

  

Забава, дружење 

и социјализација 

на учениците. 

Заедничко 

одбележување на 

крајот на 

учебната година 

 

 

Д) Детска организација  

 
 

       Детската организација се грижи за создавање услови за безбедно и весело 

детство на нашите деца. Детската организација се вклучува во сите активности 

кои се организираат во училиштето и надвор од него за одбележување важни 

историски датуми од нашата и од светската историја, ангажирање на учениците 

во слободното време, поттикнување на другарството, соработката и 

солидарноста. 
 

Одговорни наставници: Славица Димиќ и Џелал Исаки. 
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Содржина Цели Реализатори Време Ефекти 

Пригодна приредба 

повод  првиот 

училишен ден  

Прием на 

првачињата 

Учениците од V 

одделението 

оделенски 

раководители 

03.09. 

2012 

Добар впечаток на 

првачињата за 

училиштето и 

вработените 

Читање на  реферат 

по повод ,,Денот на 

независноста,, 

Одбележување на 

,,Денот на 

независноста,, 

Ученици 

наставници 

07.09. 

2012 

Проширување на 

знаењата на учениците 

и љубов кон 

татковината 

Хуманитарна акција 

за собирање 

донации за Дом 

,,11Октомври,, 

изложби и 

работилници, 

реализација на 

часови од учениците 

Одбележување на 

детската недела и 

светскиот ден на 

детето 

 Сите ученици и 

наставници 

01-05.10. 

2012 

Поттикнување на 

хуманоста на 

учениците.  

Достоинстевано 

одбележување на 

Детската недела 

Свечен прием на 

првачињата во 

детската 

организација 

Прием на нови 

членови во 

детската 

организација 

ученици од I до 

V одделение 

05.10. 

2012 

Стекнување чувство за 

припадност во Детската 

организација на 

училиштето  

Посета на фестивал 

за деца  Златно 

славејче 2012 

година 

Да се развива 

љубов кон посета 

на музички 

манифестации  

Одделенски 

раководители 

ученици од    I      

одделение 

09.11. 

2012 

Развивање љубов кон 

музиката и 

поотикнување на 

културно однесување 

Ден на дрвото – 

засади ја твојата 

иднина 

Развивање на 

еколошка свест 

ученици и 

наставници 

21.11. 

2012 

Поттикнување на 

учениците да се грижат 

за здрава и чиста 

средина 

Украсување на 

училиштето за 

прослава Нова 

Година 

Одбележување на 

Нова Година 

ученици и 

наставници 

19-30 

2012 

Поттикнување на 

пријатни чувства кај 

учениците 

Новогодишна забава 

за учениците 

Забавува и 

другарување на 

учениците 

ученици и 

наставници 

31.12. 

2012 

Создавање пријатна 

атмосфера  

Доделување 

пофалници на 

истакнати ученици 

Стимулирање и 

мотивирање на 

учениците за 

постигнување 

поголеми 

резултати  

Ученици, 

наставници и 

родители 

31.12. 

2012 

Поголеми успеси во 

учењето 

Изработка на 

честитки за 

претставничките од 

локалната заедница 

за празникот 8-ми 

Март 

Почит кон жената 

работничка 

Ученици и 

наставници 

04-07.03. 

2013 

Придавање важност на 

празникот  
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Организирање 

модна ревија на 

детски креации на 

облека и фризури 

Развивање на 

кретивните 

способности кај 

учениците 

Ученици и 

наставници, 

родители 

05.03. 

2013 

Креативни ученици 

Еколошки акции,  

Реализација на 

акцијата  

и  ,,Купете роза - да 

купиме рози,, 

Одбележување на 

Денот на пролетта 
ученици и 

наставници, 

претставници 

од родителите 

21.03. 

2013 

Поттикнување на 

учениците да се грижат 

за здрава и чиста 

средина 

Организирање и 

учество на маскенбал 

во рамките на 

училиштето  

Забавување и 

другарување на 

учениците 

ученици и 

наставници, 

претставници 

од родителите 

29.03. 

2013 

Создавање пријатна 

атмосфера и ведро 

расположение 

Учество на маскенбал 

во рамките на  

општината  

Забавување и 

другарување на 

учениците 

ученици и 

наставници, 

претставници 

од родителите, 

претставници 

од општината 

01.04. 

2013 

Создавање пријатна 

атмосфера и ведро 

расположение 

Одбележување на 

Светскиот ден на 

здравјето 

Нега и заштита на 

здравјето и 

будење на хумани 

чувства 

ученици и 

наставници, 

претставници 

од родителите 

07.04. 

2013 

Грижа за здравјето 

Организирање  

,,Весел час,, за идните 

првачиња и 

презентација на 

нашето училиште 

пред идните 

првачиња 

Да се побуди 

интерес и љубов 

кон училштето 

ученици и 

наставници, 

претставници 

од родителите 

17.04. 

2013 

Грижа за најмалите 

соученици пријатно и 

ведро расположение кај 

идните првачиња 

Активности за 

одбележување на 

Денот на Планетата 

Земја 

Грижа за 

планетата Земја 

ученици и 

наставници 

22.04. 

2013 

Грижа за планетата 

Земја 

Одбележување на 

Денот на 

Словенските 

просветители 

Негување почит 

кон Словенските 

просветители 

ученици и 

наставници 

23.04. 

2013 

Почитување на 

кирилското писмо 

Учество во 

организација на 

активности за 

одбележување на 

Патрониот празник 

на училиштето 

Будење интерес за 

одбележување  

празниците на 

училиштето   

ученици и 

наставници, 

претставници 

од родителите 

24-26.04. 

2013 

Активно учество во 

празнувањата во 

училиштето 

Учество  на 

Велигденскиот 

хепенинг во рамките 

на училиштето 

Будење интерес за 

верскиот празник 

,,Велигден,, и 

негување работни 

навики 

ученици и 

наставници,  

родителите,  

роднини и 

пријатели 

27.04. 

2013 

Почитување на 

верскиот празник 

,,Велигден,, 
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Ѓ) Заедница на учениците 

 

Преку реализација на активностите на заедницата на ученици, сите 

ученици активно се вклучени во планирање и реализација на работата на 

училиштето односно  наставните и воннаставните активности.  

  Ученичката заедница еднаш месечно реализираше средби со 

претставници од паралелките на кои се разгледувани прашања од ученичкото 

секојдневие, проблеми со наставата, ученици со потешкотии во совладување на 

материјалот, како да се помогне на учениците за подобрување на успехот, 

редовност и поведение на учениците и други актуелни проблеми. Ученичката 

заедница се вклучи во подготовка и реализација на училишните натпревари. 

Претставници на Ученичките заедници реализираат редовни средби со 

директорот, психологот и одговорните наставници: Катица Георгиева и 

Љуљзиме Јусуфи.  

Во соработка со родителите, Детската организација, директорот и 

психологот, заедницата учествуваше во организација на собирни акциии за 

помош на децата без родителска грижа  во домот ,,11 Октовмри,,.  

Е) Подмладок на црвениот крст  

 

Во ПЦК членуваат сите ученици од I до VIII одделение од централното и 

подрачното училиште. Едно од основните начела во работата на оваа 

организација е развивање на солидарноста, помагање на сите луѓе без разлика 

на расната, верската и етничката припадност.  

 Одговорни наставници : Ана Настова, Слаѓана Гавриловска во централно 

училиште и  Селаедин Исаки и Седат Исмаили во подрачно училиште. 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ПОДМЛАДОК НА ЦРВЕНИОТ КРСТ 

Врме  Реализирани активности Одговорни 

наставници 

03.09. 

07.09. 

 

19.09 

 

26.09 

2012 

 Избор на одделенски одбори од членови на ПКЦ 

 Учество во организирање исхрана на учениците со ужинка и 

избор на храната 

 Грижа за хигиената на училниците, ходниците во 

училиштето и хигиената на училишниот двор 

 Предавање на тема: Заразни болести добиени од нехигиена 

на рацете 

М. Тодоровска 

З. Антевска 

Директор 

Психолог 
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05.10. 

 

10.10. 

 

11.10 

2012 

 Свечен прием на првачињата во организацијата на Црвениот 

крст и Црвената полумесечина 

 Годишно собрание и избор на ново раководство на 

училишниот ПЦК 

 Акција за собирање храна и одбележување на 

Меѓународниот ден на гладните  

С. Гавриловска 

А.Настова 

М. Јусуфи 

С. Димиќ 

Пом. директор 

13.10. 

 

19.10. 

28.10 

2012 

 Предавања за редовно одржување на личната хигиена на 

учениците и хигиена на училницата 

 Предавање за заштита на забите со родител-стоматолог 

 Организирано предавање на актуелна тема од стручно лице  

М. Славеска 

К. Георгиева 

Н. Јашари 

13.11. 

 

13.11 

2012 

 Иницирање на организација на крводарителска акција во 

соработка со Црвениот Крст 

 Активности за одбележување на месецот за борба против 

болестите на зависност: пушење, алкохол, дрога 

С. Миленковиќ 

С. Исаки 

01.12. 

21.12 

2012 

 Проект: Борба против ХИВ/Сида 

 Акција за собирање зимска облека и обувки за социјално 

загрозени ученици 

Психолог 

Б. Стојческа 

 

4.2. Училишни програми и планирања 

Реализација на програмата за професионален развој на наставниците 

Активност Цели Реализатор  Време на 

реализа-

ција 

Целна група Исходи  

Анализи на 

успешност и 

редовност во 

водење на Е-

дневник 

Успешно и 

навремено 

водење на Е 

дневник 

Тим за 

професионален 

развој 

Стручни 

активи 

XI -XII 

2012 

Наставници Мотивирани 

наставниците за 

совесно водење на Е 

дневник 

Интерна обука:  

Изработка на 

критериумски 

тестови и нивна 

примена во 

објективно 

оценување на 

знаењата на 

учениците 

Запознавање на 

наставниците со 

изработка на 

критериумски 

тестови  

Весна 

Стоименов - 

психолог 

29.11. 

2012 

Наставници Изработка и 

приЕмна на 

критериумски 

тестови и нивна 

примена во 

објективно 

оценување на 

учениците 

Следење на 

професионални

от развој на 

наставниците 

Унапредување 

на професионал-

ниот развој на 

наставниците 

Тим за 

професионален 

развој 

Стручни 

активи 

Директор 

Пом. Директор 

Психолог 

IX - XII 

2012  

Наставници Поттикнување на 

мотивираноста кај 

наставниците за  

континуиран 

професионален 

развој. 

Осовременување на 

наставата  
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Анализи на 

успешност и 

редовност во 

водење на 

педагошка 

документација 

и евиднција 

Надминување на 

слабостите во 

водење на 

педагошка 

документација 

Тим за 

професионален 

развој 

Директор 

Пом. Директор 

Психолог 

Стручни 

активи 

IX-XII 

2012 

Наставници Намалување на 

пропусти и грешки 

во водење на 

педагошка 

документација и 

евиднција. 

Унапредување на 

работата на 

наставниците 

Посета на 

семинар 

Современа 

настава- Како 

да се плива во  

океанот од 

новини во 

наставата? 

Примена на 

иновации во 

наставата 

ПМФ-институт 

за физика 

18.IX 

2012 

Соња 

Лазароска 

Борјанка 

Стојчевска 

Примена на 

современа настава 

Проекти и 

проектен 

менаџмент 

Изработка на 

училишни 

проекти и 

апликации 

Центар за 

обуки и 

развој на 

кадри 

Скопје 

18-20 

X 

2012 

Гордана 

Несторовска 

Сања 

Андевска 

Селјадин 

Исаки 

Проекти и 

проектен 

менаџмент 

примена во 

училиштето 

Интерна обука 

,,Зелен пакет 

Јуниор,, 

Примена на 

компјутррски 

игри во 

нмаставата 

Славица 

Димиќ 

дисеминација 

24.X 

2012 
Оделенски 

раководител

и 

од  I  до V 

Учење за екологија 

преку игри на 

компјутер 

 

 Човекови 

права  

Познавање, 

почитување и 

примена на 

човековите 

права 

Општина 

Ѓорче Петров 

во соработка 

со Фондација 

,,Кљусев,, 

29.30 
10. 

                                                                                              29, 30.X 

                                                                                              2012 

Оделенски 

раководител

и од VI до  

VIII 

Познавање 

почитувањее и 

примена на 

човечките права 

Семинар 

,,Континуирано 

усовршување на  

наставниците по 

физичко  

образование,, 

Основа за 

прпфесионалн

о  напредување 

по физичко  

образование 

МОН 

и 

БРО 

01.XI. 

2012 

Силвана 

Миленковиќ 

Даниела 

Галимановска 

Слаѓана 

Гавриловска 

Славица 

Димиќ  

Емел Селмани 

Континуирано 

усовршување на  

наставниците по 

физичко  

образование 

Базичен 

семинар по 

Бадмингтон 

Професионално 
усовршување на 

наставниците 

 Бадмингтон 

федерација 

09-11. 

XI. 

2012 

Гордана 

Несторовска 

Силвана 

Миленкови 

Примена на играта 

бадмингтон во 

наставата 
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Обука за 

директори и 

стручни 

соработници 

за раководење 

во 

мултиетнички 

средини 

Унапредување 

на работа на 

училиштата во  

мултиетнички 

средини 

МОН 

и 

БРО 

19-20 

XI. 

2012 

Директор 

Помошник 

директор 

Психолог 

 

Успешно 

раководење во  

мултиетнички 

средини 

ЕУ програми 

за подршка на 

проекти од 

образованието 

Изработка и 

апликација  на 

проект 

Центар за 

обуки и 

развој на 

кадри 

Скопје 

12.XII 

2012 

Директор 

Гордана 

Несторовска 

Успешно примена 

на програмата во 

работата на 

училиштето 

Интерна обука 

Изработка на 

проект 

Изработка на 

проект 

Гордана 

Несторовска 

Сања 

Андевска 

11.I. 

2013 

Оделенски , 

предметни 

наставници и 

психолог 

Примена на 

проектен  

менаџмент  во 

училиштето 

Интерна 

обука: 

Карактеристи

ки на ученици 

со посебни 

потреби 

Унапредување 

на работата на 

наставниот 

кадар 

Дефектолог 

Лидија 

Крстевска 

Дојчиновска 

17.I. 

2013 

Оделенски , 

предметни 

наставници и 

психолог 

Препознавање 

на учениците 

со посебни 

потреби  

Интерен 

семинар 

,,Јазично 

описменување 

во почетните 

оделенија,, 

Унапредување 

на работата на 

наставниот 

кадар 

Одделенски 

наставници 

Маја 

Тодоровска 

Слаѓана 

Гавриловска 

13.03.-

12.04. 

2013 

Оделенски   

наставници  

психолог и 

директор 

Примена на 

проектот  

Доиагностика 

и третман кај 

деца со 

развојни 

нарушувања 

Унапредување 

на работата на 

наставниот 

кадар со деца 

со развојни 

нарушувања 

Сојуз на 

дефектолози 

на Р. 

Македонија 

13-14. 04 

2013 

Зора 

Андевска 

Ана Настева 

Препознавање 

на учениците 

со посебни 

потреби 

Програма 

,,Интеграција  

на еколошката  

едукација во 

македонскиот 

образовен 

систем 

Користење на 

електронска 

апликација 

Охрид 15-16.04. 

2013 

Ана Настева 

Гордана 

Костова 

Користење на 

електронска 

апликација 
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Реализација на план за следење и евалвација на поставените цели, 

задачи и активности 
 

Увиди во работата на училиштето согласно Законот за основно образование 

и водење на педагошката евиденција и документација на училиштето 

реализираа државниот просветен инспектор Стефан Стојанов и општинскиот 

просветен инспектор Соња Палчевска Ќосева.  

Активности за унапредување на работата на училиштето и увиди во 

целокупната  реализираат Совет на Општината Ѓорче Петров, Градоначалник 

Сокол Митровски, Комисија за образование и култура и координаторот за 

образование Тања Бајрактарова се реализира.  

Евалуација на работата на училиштето континуирано реализираат 

Училишниот одбор, Советот на родители со претседателите Борче Поповски и 

Сеадин Амети, претставниците од Советот на Општината Ѓорче Петров: 

Даниела Николиќ и Ѕвонко Смиљков. 

Координирањето на работата на училиштето, реализација на наставни 

планови и програми, како и следењето на новите трендови во образованието се 

реализираат во соработка со Општинскиот инспектор за образование Соња 

Палчевска Ќосева и одговорни советници од БРО: Игор Јуруков, Лилјана 

Самарџиска и раководителот  Митко Чешларов. 

 Континуирани увиди во педагошката евиденција и докуминтација и 

следење на реализацијата на наставата во училиштето реализираат директорот, 

помошник директор, стручната служба и претседателите на стручните активи. 

Следење и евалвација на поставените цели 

Ред.

бр. 
Задачи Активности Реализатор Време 

1. 

Следење на 

унапредување на 

мултикултурна 

соработка помеѓу 

учениците 

-Увиди во тек на реализација на  

активности  

-Извештај од одговорните за 

реализирани работилници, посети, 

часови, средби 

-Анализа на  активностите 

Директор 

Пом. Директор 

Стручна служба 

Претседатели на 

стручни активи 

X-XII. 

2012  

III-VI.2013 

2. 

Унапредување на 

оценувањето 

-Посета на часови со увиди во примена 

на стандардите во оценување на 

учениците.  

-Прашалници, анкети на ученици, 

родители, наставници за користени 

форми на оценување. 

 -Статистички анализи на училишниот 

успех (по пол по предмети) и споредба 

со минатата учебна година.  

Директор 

Пом. Директор 

Стручна служба 

Претседатели на 

стручни активи 

Одделенски совет 

X-XII. 

2012 

 

 

 

21.12.2012 

 

12.01.2013 
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3.  

Следење на успех 

и изостаноци на 

учениците по пол 

и етничка 

структура  

-Следење на успех и изостаноци на 

учениците по пол и етничка структура  

во централно и подрачно училиште 

-Анализа и предлог мерки за 

подобрување на состојбата  

Директор 

Пом. Директор 

Стручна служба 

Претседатели на 

стручни активи 

Одделенски совет 

12.11.2012 

18.01.2013 

19.04.2013 

10.06.2013 

4. 

Следење и 

евалуација на  

реализација на 

Годишната 

програма  

Извештаи и анализи од  Стручните 

активи, Одделенски и Наставнички 

совет, 

Полугодишен извештај за работа на 

училиштето 

Годишен извештај за работата на 

училиштето 

Училишен одбор, 

Наставнички совет, 

Совет на Општина 

Ѓорче Петров, 

Комисија за 

образование  

18.01.2013 

VI-

VII.2013 

 

5. 

Следење на 

динамиката на 

изготвување 

Самоевалуација на 

работата на 

училиштето 

(СЕУ) 

Извештаи од анализи на прашалници за 

родители, наставници, ученици, 

вработени.  

Извештаи од реализирани увиди, 

изработка на рамка  за самоевалуација 

на работата на училиштето   

Тим за самоевалуација 

Наставнички совет, 

ученици, родители, 

Училишен одбор 

Директор 

психолог 

 Пом. директор 

XII. 2012 

VI.2013 

VII.2013 

 

 

6. 

Програма за 

намалување на 

насилството во 

училиштето 

-Следење и евалуација на реализација 

на програмата ( работилници за 

намалување на насилство, толеранција, 

соживот,  предавања, советувања,  

Програма Животни вештини на 

одделенски час) 

Тим за намалување на 

насилството,  

Стручна служба 

Совет на родители 

Училишен одбор 

Наставнички совет 

X-XII. 

2012 

II-VI.2013 
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Извештај за работа на Инклузивен тим 
 

 

 Работењето на  Инклузивниот тим и Општинскиот дефектолог Лидија 

Крстевска - Дојчиновска создадоа услови за поголем напредок на учениците со 

посебни образовни потреби и инклузијата на учениците согласно нивните 

способности. Инклузивниот тим во ООУ,,Јоаким Крчоски,, функционира веќе 

трета година, секоја измината година го надградуваа своето искуство со многу 

повеќе знаења кои несебично ги споделуваа со своите колеги. Организираните 

обуки од страна на општинскиот дефектолог  го зајакнаа тимот и ја унапредија 

неговата  работа. Работа на тимот е развој и унапредување на инклузивната 

пракса во училиштето. Состаноците ги свикува координаторот, според однапред 

планирана агенда најмалку еднаш месечно, првиот понеделник во месецот а по 

потреба и почесто  во текот на учебната година.  

Извештај за одржаните состаноци на Инклузивен тим 

 

 

Р.бр 

 

 

Дневен ред од одржаниот состанок 

 

Цели на состанокот 

 

датум 

1. 1.Формирање на Инклузивен Тим 

2.Изготвување на Програма за   работа 

3.Предлози , мислења и сугестии 

Подобрување на работата 

на тимот 

29.08. 

2012 

2. 1.Идентификување на учениците со         

   пречки во развојот и потешкотии во  

   учењето 

2.Предлози , мислења и сугестии 

 Помош на учениците 

спречки во развојот и 

потешкотии во учењето  

05.09. 

2012 

3. 1.Процена на развојниот статус и  

   социјалниот статус на ученикот 

2.Предлози , мислења и сугестии 

 

Помош на учениците од  

различни социјални средини  

кои имаат потешкотии во  

учењето 

12.09. 

2012 

4. 1.Изработка на ИОП 

2.Предлози , мислења и сугестии 

Изработки на ИОП за     

учениците со ПОП 

24.09. 

2012 

5. 1.Следење на напредокот на учениците,  

    поддршка на наставниците и родителите 

2.Предлози , мислења и сугестии 

Подобрување на      

училишниот успех на 

учениците  

22.10. 

2012 

6. 1.Описно оценување на учениците на  

   крајот од првото тримесечие од  учебната  

   2012/2013 

2.Изготвување на тестови за учениците  

3.Предлози, мислења и сугестии 

Реално оценување на   

учениците со описни        

оцени 

05.11. 

2012 
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7. 1.Следење на напредокот на учениците,  

   поддршка на наставниците и родителите 

2.Предлози , мислења и сугестии 

Подобрување на      

училишниот успех на 

учениците  

03.12. 

2012 

8. 1.Разговор и споделување искуства  за    

   бројчано оценување кај  учениците     

   Консултација со стручни служби  за     

   оценување на учениците 

2.Изработка на тестови на знаења  

3.Предлози, мислења и сугестии 

 Реално оценување на      

учениците со нумерички     

оцени 

24.12. 

2012 

9. 1.Предавање од Општинскиот дефектолог      

   Лидија Крстевска – Дојчиновска на тема    

  ,, Карактеристики на учениците со    

  посебни образовни потреби,, 

2.Предлози, мислења и сугестии 

 Запознавање на  

наставниците  со 

Карактеристики на 

учениците со посебни 

образовни потреби 

17.01. 

2013 

10. 1.Следење на напредокот на учениците,    

    поддршка на наставниците и родителите 

2.Предлози , мислења и сугестии 

 Подобрување на     

училишниот успех 

научениците 

20.02. 

2013 

11. 1.Описно оценување на учениците  на    

   крајот од третото тримесечие од    

   учебната 2012/2013 

2.Изготвување на тестови за учениците  

3.Предлози, мислења и сугестии 

Реално оценување на   

учениците со описни        

оцени 

18.03. 

2013 

12. Следење на напредокот на учениците, 

поддршка на наставниците и родителите 

Предлози , мислења и сугестии 

Подобрување на      

училишниот успех на 

учениците  

22.04. 

2013 

13. 1.Oписно и бројчано оценување на    

   учениците  на  крајот од учебната    

   2012/2013 

2.Екстерно тестирање на учениците  сo    

   ПОП 

3.Предлози, мислења и сугестии 

Реално оценување на   

учениците со ПОП 

 

07.05. 

2013 

14.  1.Дијагностика и третман кај деца со       

   развојни нарушувања- Дисеминација од  

   посетена обука (Зора Антевска, Ана   

   Настова) 

2.Предлог активности за работа на тимот    

   во наредната учебна година 

3.Предлози, мислења и сугестии 

Дисеминација од посетена 

обука, Подобрување на 

работата на тимот 

16.06. 

2103 
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Извештај за работа на училишниот тим за намалување на 

насилството во училиштето 

Проектот ,,Заедно за училишта без насилство ,, започна да се реализира 

во учебната 2011/2012 година, неговата теализација продолжи и во учебната 

2012/2013 година. Проектот се реализира во соработка со Советот на родители, 

Заедница на ученици, наставниот кадар и стручната служба. 

Реализирани активности во текот на првото полугодие во учебната 2012/2013 

година: 

Содржина Цели Учесници Време Постигнати 

ефекти 

Промовирање на 

ненасилство во 

наставната програма 

(Реализација на 

програмата од животни 

вештини) 

Намалување на 

насилството 

Ученици II-VIII 

Наставници 

Психолог 

Совет на родители 

Училишен одбор 

Тим за намалување 

на насилството 

09-12. 

2012 

Намалување на 

насилството во 

училиштата, 

подобрување на 

социјалната 

клима во 

училиштето 

Промовирање на 

партнерство за 

позитивна атмосфера 

во училиштето 

- прием на првачињa, 

Потикнување на 

позитивна 

атмосфера , 

соработка со 

родителите и 

локалната заедница 

Наставници 

Психолог 

Совет на родители 

Детска организација 

Тим за намалување 

на насилството 

03.09. 

2012 

Позитивна 

атмосфера во 

училиштето 

Одбележување на 

детска недела  

Потикнување на 

позитивна 

атмосфера , 

соработка со 

родителите и 

локалната заедница 

Детска организација 

 

10. 

2012 

Позитивна 

атмосфера во 

училиштето 

Работилница 

VII
b
,,Конфликтите се 

дел од животот,,  

Намалување на 

насилството, 

Психолог 

 

09.11. 

2012 

Намалување на 

насилството во 

училиштето 

Работилница  VI
2
одд. 

,, Соработка,,  

Потикнување на 

тимска работа и 

соработка помеѓу 

учениците  

Психолог 

 

06.12. 

2012 

Формирање на 

позитивна 

слика за себе и 

другитe 

 Запознавње со Правата 

на детето IV
1 

Информирање на 

учениците за 

детските  права 

Сања Андевска 10.12. 

2012 

Информирање 

на учениците за 

правата на 

детето 

Новогодишна приредба  Потикнување на 

позитивна 

атмосфера, 

соработка со 

родителите и 

локалната заедница 

Наставници 

Психолог 

Совет на родители 

Детска организација 

Тим за намалување 

на насилството 

26.12. 

2012 

Позитивна 

атмосфера во 

училиштето 
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Одржана работилница 

на тема: ,,Јас 

дискутирам за 

другарството,, 

Развивање свест кај 

учениците за 

значењето на 

другарството 

Сања Андевска 

Психолог 

08.02. 

2013 

Позитивна 

атмосфера во 

училницата 

Одржана работилница 

на тема: Моите права и 

одговорности,, 

Информирање на 

учениците за 

детските права 

Сања Андевска 25.02. 

2013 

Информирање 

на учениците за 

правата на 

детето 

Позитивна клима во 

училиштето 

Намалување на 

насилството, 

Психолог 14.03. 

2013 

Намалување на  

насилството во 

училиштето 

Разговор со учениците 

,,Како да им помогнеме 

на другарите кои се 

жртви на насилство,,  

Намалување на 

насилството 

Сања Андевска 19.03. 

2013 

Развивање свест 

кај учениците за 

меѓусебно 

помагање 

Цртање на тема: 

,,Фраер сум кога ...,,   

Потикнување на 

тимска работа и 

соработка помеѓу 

учениците  

Сања Андевска 25.03. 

2013 

Позитивна 

атмосфера во 

училницата 

Пишување на тема 

,,Другарство е...,,  

Развивање свест кај 

учениците за 

значењето на 

другарството 

Сања Андевска 30.05. 

2013 

Позитивна 

атмосфера во 

училницата 

Свечена приредба по 

повод крајот на 

учебната година  

Поттикнување 

позитивна 

атмосфера во 

училиштето 

Наставници  

Ученици 

07.06. 

2013 

Позитивна 

атмосфера во 

училиштето 

 

Промоција на работата на училиштето 
 

Реализирани 

активности – 

содржина 

 

Цели 

Време на 

реализа-

ција 

 

Реализатор 

 

За кого е 

реализирана 

и пред кого 

Ефекти 

Свечена приредба 

по повод првиот 

училишен ден и 

прием на 

првачиња 

Свечен прием  на 

првачиња и развивање 

чуство за припадѓање 

во училиште 

03.09. 

2012 

Одделенски 

раководители 

и ученици од 

V одделение 

Ученици 

родители 

претставници 

од Општина и 

локално 

население 

Развивање на 

позитивна 

клима во 

училиштето, 

промоција на 

првачињата 

Промоција на 

работата на 

училиштето во 

детско списание 

,,Наш свет,, број8 

Промоција на работата 

на училиштето и 

извештај за 

реализирана 

хуманитарна акција 

22.10. 

2012 

Наставници 

од одделенска 

настава, 

ученици 

Поширока 

јавност 

ученици 

одделенска 

настава 

Потикнување 

нахуманоста 

на учениците, 

афирмација 

на 

училиштето 

Положување 

цвеќе на 

споменикот на 

Ѓорче Петров  

Одбележување на 

денот на ослободување 

на Ѓорче Петров 

14.11.  

2012 

Б. Ќуиќ,  

Ј. Костовска 

ученици 

Поширока 

јавност 

Поттикнувањ

е на 

патриотизмот, 

пошитување 

на историјата 
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Новогодишна 

престава  на 

првачињата 

Презентација на 

работата и 

постигнувањата на 

првачињата 

27.12. 

2012 

К. Петреска 

М.Тодоровска 

Родители 

ученици 

локално 

население 

Промоција на 

работата на 

учениците од 

I одд 

Новогодишна 

престава  во дом 

за стари лица 

,,Феникс,, 

Промоција на 

училиштето и 

другарување со стари 

лица 

28.12 

.2012 

Одделенски 

раководители 

ученици 

Пациенти во 

дом за стари 

лица ,,Феникс,, 

Прифаќање и 

поќитување 

на старите 

лица 

Новогодишна 

престава и забава 

во училиштето 

Одбележување на 

Новогодишни 

празници – Дружење и 

забава на учениците 

31.12.  

2012 

Г. Костовска 

К. Георгиева 

С.Смилчевска 

Ј. Костовска 

Ученици, 

наставници 

Родители 

гости од 

локалната 

средина 

Забава, 

дружење и 

прослава на 

новогодишни

те празници 

Учество на 

МНТ во 

Контактна  

ракреативна 

емисија 

Промоција на 

училиштето 

20.02. 

2013 

Ј. Костова 

Б.Чуиќ 
Ученици, 

наставници 

Промоција 

на 

училиштето 

во јавноста 

Во рамките на 

проектот 

,,Скопје град на 

белата роза,,се 

одржа акцијата 

во центарот на 

Волково и 

Никиштани 

,,Купи роза за да 

купиме рози,, 

Промоција на 

училиштето со 

изработки 

од учениците, 

наставниците и 

родителите 

21.03. 

2013 

Одделенски 

раководители 

ученици 

Ученици, 

наставници 

Родители 

и случајни 

минувачи 

Промоција 

на 

училиштето 

во јавноста 

Одбележување 

на патрониот 

празник со 

активности и 

промоција на 

проектот по 

македонски 

јазик,,Јазична 

патрола 

Одбележување на  

патрониот празник, 

промоција на 

училиштет,  дружење и 

забава на учениците 

30.04. 

2013 

Директор, 

психолог,уче

ници, 

наставници 

Родители 

гости од 

локалната 

средина 

Ученици, 

наставници 

Родители 

гости од 

локалната 

средина 

Забава, 

дружење и 

прослава во 

училиштето 

Забава по повод 

крајот на 

учебната година 

 Дружење и забава на 

учениците 

08.06. 

2013 

Одделенски 

раководители 

ученици 

Ученици, 

наставници 

  

Забава, 

дружење и 

прослава  
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Проверка и евалуација  на наставни програми 

 

Реализирана 

активност 
Цели 

Реализа-

тор 
Форми Време Ресурси Ефекти 

Проверка на 

изготвени 

Годишни 

глобални 

планирања на 

наставницте за 

учебната 

2012/2013 година 

Прегледување 

на квалитетот 

на изработени  

Годишни 

програми, 

констатирање 

недостатоци,  

насоки за 

корекции на 

истите 

Училишен 

тим 

Групна  

 

 

08-09. 

2012 

 

 

Годишни 

програми на 

наставниците, 

формулар за 

евалуација на 

годишните 

планирања на 

наставниците 

Успешно 

изработени 

Годишни 

глобални 

планирања 

Тековни 

проверки на 

Тематски 

планирања  на 

наставниците и 

евалуација на 

нивната 

реализација 

Увид во 

редовно водење 

на тематски 

планирања и 

редовна 

педагошка  

евиденција  

Училишен 

тим 

Групна 2012/2

013 

 

 

 

Формулари за 

завршени 

прегледи и 

евалуација на 

реализацијата 

на темаските и 

годишни 

планови на 

наставниците 

Успешна 

реализација на 

тематски и 

глобални 

планирања на 

наставниот 

кадар 

Проверки на 

изготвените 

дневни 

подготовки за 

наставните 

часови на 

наставниците 

Увид во  

изработените   

дневни 

подготовки 

Директор 

П. 

Директор 

Психолог 

 

Групна 09. 

2012 

до 

06. 

2013 

Формулари за 

завршени 

прегледи на 

дневните 

подготовки на 

наставниците 

Квалитерно и 

редовно 

изготвување на 

дневни 

подготовки на 

наставните 

часови 

Полугодишен 

извештај за 

работата на 

Тимот за 

проверка на 

Годишите 

планирања на 

наставниците 

Сублимирање 

на активностите 

на Тимот во 

текот на 

учебната 

2012/2013 

Училишен 

тим 

Групна 12 

2012 

Тековни 

извештаи, 

Годишни 

програми 

Информирање 

на наставен 

кадар со  

резултатите од 

извршените 

проверки во 

текот на 

учебната 

2012/2013 

Проверка на 

сведителства 

дневници и 

главни книги 

Увид и преглед 

на 

сведителствата 

дневниците и 

главните книги 

Училишна 

комисија  

групна 11-

18.06. 

2013 

Завршени 

прегледи на 

сведителства 

дневници и 

главни книги 

Квалитетни и 

точни 

сведителства 

Годишен 

извештај за 

работата на 

Тимот за 

проверка  на 

годишните 

планирања на 

наставниците  

Сублимирање 

на активностите 

на Тимот на 

крајот од 

учебната 

2012/2013 год. 

Училишен 

Тим 

Група  05.07. 

2013 

Забршни 

прегледи  на 

програмите  

Информирање 

на наставниот 

кадар со 

резултатите од 

извршените 

проверки на 

крајот на учебна 

2012/2013 год. 
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5. УЧЕНИЦИ – БРОЈ, СТРУКТУРА, ПОСТИГАЊА И 

РЕДОВНОСТ 

 

 

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА УЧЕНИЦИ ВО ООУ "ЈОАКИМ КРЧОСКИ"   

ВО  УЧЕБНА  2012/2013  ГОДИНА 

Македонски нас. јаз. Албански нас. јаз. Вкупно 

Одд. Ж М Вк. Одд. Ж М Вк. Ж М Вк. 

I1 8 13 21 

I 11 4 15 26 29 55 
I2 7 12 19 

II1 11 8 19 

II 7 12 19 27 29 56 
II2 9 9 18 

III1 17 6 23 

III 5 14 19 22 32 54 
III2 10 12 22 

IV1 13 11 24 

IV 6 6 12 30 29 59 
IV2 11 12 23 

V1 19 7 26 

V 4 13 17 34 32 66 
V2 11 12 23 

VI 1 12 6 18 

VI 13 5 18 36 20 56 
VI 2 11 9 20 

VII 1/9 10 11 21 

VII/9 9 9 18 29 31 60 
VII 2/9 10 11 21 

VIIа 8 11 21 

VII 13 3 16 30 29 59 
VIIб 9 13 22 

VIIIа 7 14 21 

VIII 6 9 15 23 32 55 
VIIIб 10 09 19 

Вк. 192 189 381 I- VIII 74 75 149 266 264 530 
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НАЦИОНАЛНА СТРУКТУРА НА УЧЕНИЦИТЕ   

ВО ООУ Јоаким Крчоски -Волково 

 ПРВО ПОЛУГОДИЕ ВО УЧЕБНАТА 2012/2013 год. 
 

 МАКЕДОНЦИ РОМИ СРБИ БОШЊАЦИ БУГАРИ ВКУПНО 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 
I 1 11 7 1 1 1      21 

I 2 9 7 1      2  19 

II1 8 11         19 

II2 8 9   1      18 

III 1 6 16  1       23 

III 2 10 10   1    1  22 

IV1 9 12   2 1     24 

IV2 10 11 1      1  23 

V1 6 17  1 1 1     26 

V2 12 10      1   23 

VI1 6 11  1       18 

VI2 6 10 1 1 2      20 

VII1/9 9 7   2 3     21 

VII2/9 11 8  1  1     21 

VIIa 12 8   1      21 

VIIb 13 8  1       22 

VIIIa 12 5 1  1 1  1   21 

VIIIb 5 8  1 4 1     19 

ВКУПНО 
163 175 5 8 16 8  2 4 / 381 

338 13 24 2 4 

 
 

Национална структура на учениците во подрачното училиште  

на албански наставен јазик    

Одд. Македонци Албанци Останати Вкупно 

ж м вк ж м вк ж м Вк ж м Вк 

I    11 4 15    11 4 15 

II     7 12 19    7 12 19 

III    5 14 19    5 14 19 

IV    6 6 12    6 6 12 

V9    4  13 17    4 13 17 

VI    13 5 18    13 5 18 

VII/9    9 9 18    9 9 18 

VII     13 3 16    13 3 16 

VIII    6 9 15    6 9 15 

Вк. / / / 74 75 149 / / / 74 75 149 

Вк. / 149 / 149 
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5.1 Постигања на учениците 

 

Одделенските и предметните наставници континуирано го следат 

напредокот и постигањата на учениците и радовно ги известуваат  родителите 

на ученикот. Состојбата на успехот на ученикот по наставни предмети ги 

утврдува одделенскиот совет, а родителот на ученикот се информира преку 

евидентен лист. Постигањата на учениците според пол и етничка припадност се 

следат при утврдување на полугодишниот и годишниот успех. Ефектите од 

реализација на дополнителна и додатна настава се следат периодично .  

Во следењето на напредокот и постигањата на учениците посебно 

внимание се посветува на учениците со посебни образовни потреби, надарените 

и учениците со потешкотии во учењето. 

Како резултат од следењето на постигањата на учениците, за секој 

наставен период  (прво трoмесечие, полугодие, трето трoмесечие и крај на 

наставната година), се изготвуваат писмени извештаи и анализи кои се дел од 

училишната документација. 

Психологот реализираше Програма за советување на родители согласно 

сопствената програма за работа. Во советувањето беа вклучени родители чии 

деца имаат несоодветно поведение, голем број изостаноци и намалување на 

училишниот успех. 
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Во учебната 2012/2013 успешно е реализирано екстерното оценување за 

постигањата на успехот на учениците. Добиените резултати имаа мали 

отстапувања  од резултатите на учениците постигнати по истиот предмет на 

крајот на учебната година. 

Општ успех на учениците  
Општ успех на учениците на крај на  

учебната 2012/2013 година на македонски наставен јазик  
 

 

 

                Одд. 

Вкупно 

ученици  

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 
 

IV-V 
 

VI 
 

VII/9 
 

VII 
 

VIII 
 

VI-VIII 
 

IV-VIII 

` 

Вкупно 
40 37 45 47 49 96 38 42 43 40 163 259 

Одлични  бр    28 22 50 17 13 14 15 59 109 
%    59.6 44.9 52.1 44.7 30.9 32.5 37.5 36.2 42.1 

Мн. 

Добри  

бр    7 20 27 7 18 11 5 41 68 
%    14.9 40.8 28.1 18.04 42.8 25.6 12.5 25.1 26.2 

Добри  бр    10 6 16 10 11 15 14 50 66 
%    21.3 12.2 16.6 26.3 26.2 34.9 35 30.7 25.5 

Доволни      2 1 3 4 0 2 6 12 15 
%    4.2 2.04 3.1 10.5 0 4.6 15 7.4 5.8 

Вкупно  бр    47 49 96 38 42 42 40 162 258 

%    100 100 100 100 100 97.7 100 99.40 99.6 

Со 1 

слаба 

бр             

%             

Со 2 

Слаби  

бр             

%             

Со 3 и 

повеќе 

слаби  

бр             

%             

Неоценет          1  1 1 

%         2.3  0.6 0.4 

Описно  40 37 45          

Вкупно 

неоценети и 

слаби  

        1    

%         2.3    

Среден успех    4.29 4.28 4.29 3.97 4.07 3.88 3.72 3.9 4.05 

Описно се оценети 122 ученици, а нумерички се оценети 258 ученици. 
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Успех на учениците во централното училиште по учебни години 

Учебна 

година 

Одделение Просек  

IV V/9 V VI/9 VI VII/9 VII VIII 

2010/2011 3.86 4.05 3.39 / 3.63 / 3.54 3.56 3.67 

2011/2012 4.38 4.26 / 3.97 4 / 3.12 3.56 3.82 

2012/2013 4.29 4.28  3.97  4.07 3.88 3.72 4.05 

 
Во централното училиште со настава на македонски јазик средниот општ 

успех на учениците од IV до VIII одделение изнесува 4.05. Во споредба со 

постигнатиот   годишен среден успех од минатата учебна 2012/2013 кој 

изнесуваше 3.82 и 3.67 во учебната 2010/2011 се воочува благ пораст на 

општиот успех на учениците. Сметаме дека подобрувањето на средниот општ 

успех на учениците се должи на рековна и квалитетна реализација на 

дополнителна настава (со послабите ученици и со ученици кои отсаствувале од 

настава) како и на реализација на на Програма за советување на родители со 

која родителите на слабите ученици се вклучија во поттикнување на учениците 

за континуирано учење и изработка на домашни задачи.. 

 

Среден успех на учениците од централното училиште   

по национална структура 

Успех на 

учениците 

Македонци Срби Роми Бошњаци Бугари Вкупно 

м ж в м ж в м ж в м ж в м ж в м ж в 

Одлични 41 64 105 1 3 4          42 67 109 

Мн. добри 32 29 61 4 2 6  1 1       36 32 68 

Добри 42 14 56 3 3 6 1  1  2 2 1  1 47 19 66 

Доволни 6 1 7 2  2 3 3 6       11 4 15 

Со  слаба                   

неоценет        1 1        1 1 

Вкупно           2 2      259 

 

Воочливо е дека во оценувањето на напредокот на учениците 

наставниците не прават поделба меѓу учениците на национална или етничка 

основа. Етничните и националните предрасуди и стереотипиите се надминати со 

долгогодишна реализација на програми за Мултиетничка соработка и 

мултикултурализам. 
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Општ успех на учениците на  крај на  учебна 

 2012/2013 година на албански наставен јазик  

 

 

              Одд 

 

Вкупно 

ученици  

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

IV-V 

 

VI 

 

VII/9 

 

VII 

 

VIII 

 

VI-VIII 

 

IV-VIII 

вкупно 15 19 19 12 17 29 18 18 16 15 67 96 

Одлични  бр    3 6 9 7 5 5 7 24 33 
%    25.0 35.3 31.03 38.9 27.8 31.2 46.7 35.8 34.4 

Мн. 

Добри  

бр    5 6 11 8 7 9 4 28 39 
%    41.7 35.3 37.9 44.4 38.9 56.2 36.7 41.8 40.6 

Добри  бр    2 3 5 2 6 1 4 13 18 
%    16.7 17.6 17.2 11.1 33.3 6.2 26.7 19.4 18.7 

Доволни  бр    2 2 4 1  1  2 6 
%    16.7 11.8 13.8 5.5  6.2  2.98 40.3 

Вкупно  бр    12 17 29 18 18 16 15 67 96 

%    100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Со 1 

слаба 

бр             
%             

Со 2 

Слаби  

бр             
%             

Со 3 и 

повеќе 

слаби  

бр             

%             

Неоценет              
%             

Описно  15 19 19          
Вкупно 

неоценети и 

слаби  

            

%             

Среден успех    3.75 3.94 3.86 4.16 3.94 4.12 4.2 4.10 4.03 

Описно се оценети 51 ученик, додека нумерички се оценети 96 ученици. 

 

Успех на учениците во подрачното училиште по учебни години 

 

Учебна 

година 

Одделение Просек  

IV V/9 V/8 VI/9 VI/8 VII/9 VII VIII 

2010/2011 4.44 4.28 4.63 / 4.13 / 4.31 4.12 4.21 

2011/2012 4.12 4.27  4.18 3.83 / 3.81 4.07 4.05 

2012/2013 3.75 3.94 / 4.16 / 3.94 4.12 4.2 4.03 
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Во подрачното училиште со настава на албански јазик средниот општ 

успех на учениците од IV до VIII одделение изнесува 4.03. Во споредба со 

постигнатиот   општ среден успех од минатата учебна 2011/2012 кој изнесуваше 

4.05 и претходната учебна 2010/2011 кој изнесуваше 4.21, се воочува благ пад 

на општиот успех на учениците во подрачното училиште.  Оваа состојба е 

резултат на примена на стандардите во оценувањето на учениците што е еден од 

приоритетите за работа на стручните активи и заложба за објективно оценување 

како императив во работењето на секој наствник. 

Училиштето се стреми кон усвојување академски знаења кои на 

учениците ќе им овозможат вертикална проодност во средните училишта и 

практична примена на стекнатите знаења во науката и  секојдневниот живот. 

 

Среден успех на учениците од подрачното училиште   

по национална структура 

Успех на 

учениците 

Албанци Друго Вкупно 

м ж в м ж в м ж в 

Одлични 6 25 31    6 25 31 

Мн. добри 16 28 44    16 28 44 

Добри 13 3 16    13 3 16 

Доволни 6 0 6    6 0 6 

Со слаби          

Неоценет          

Вкупно 41 56 97    41 56 97 
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5.2. Редовност во наставата 

ИЗОСТАНОЦИ НА УЧЕНИЦИТЕ 
 

Изостаноци на учениците на крајот од учебната 2012/2013 година 

 

Одд. 

Македонски наставен јазик  Албански наставен јазик  

Оправдани  Неоправдан

и  

Вкупно  Оправдани  Неоправдани  Вкупно  

I 1062 0 1062 111 0 111 
II 571 0 571 37 6 43 
III 561 0 561 79 6 85 
IV 948 0 948 96 0 96 
V 664 1 665 207 0 207 
VI 1271 53 1324 190 5 195 

VII/9 868 16 882 162 17 179 
VII 1218 97 1315 129 37 166 
VIII 1715 183 1898 323 1 324 

Вкупно 8878 350 9228 1334 72 1406 

 

 
 

 Број на изостаноци по учебна година во централно училиште 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Оправдани  12927 9966 8878 

Неоправдани  515 346 350 

Вкупно  13442 10312 9228 

Просек по ученик  28 26.7 24.2 

 
 

 

 

Број на изостаноци по учебна година во подрачното 

училиште 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Оправдани  1258 1111 1334 

Неоправдани  89 74 72 

Вкупно  1169 1185 1406 

Просек по ученик  8.06 8.61 9.43 

 

Во подрачното училиште се забалежува незначителен пораст на бојот на 

оправдани изостаноци што се должи на оправдани отсуства од настава поради 

болест или други здравствени причини. Во централното училиште се воочува 

намалување на бојот на изостаноци на учениците. Намалувањето на бројот на 
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изостаноци на учениците се должи на реализација на Програмата за советување 

на родители која ја реализраат психологот со соработка со одделенските 

раководители и Советот на родители. 

 

ПОВЕДЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

 

Поведение на учениците на крајот на  

  учебната 2012/2013 година 

 

 

Одд. 

Македонски наставен јазик Албански наставен јазик  

Примерно Добро  Незадовол

нително  

Примерно  Добро  Незадоволн

ително 

I 40 0 0 15 

 

0 0 

II 37 0 0 19 0 0 

III 45 0 0 19 0 0 

IV 47 0 0 12 0 0 

V 49 0 0 17 0 0 

VI 38 1 0 18 0 0 

VII/9 42 0 0 18 0 0 

VII 43 0 0 16 0 0 

VIII 41 2 1 15 0 0 

Вкупно  381 3 1 149 0 0 

 
 

Во глобала поведението на најголем дел од учениците е примерно. 

Намалено поведение имаат само 4 ученици од централното училиште по 

донесена одлука на Наставнички совет  од кои 3 ученици имаат намалено 

поведение на добро и еден на недоволно. Ученици имаат намалено поведение за 

нарушување на правилата за однесување во училиште, несоодветно однесување 

кон соучениците и наставниците и нарушување на безбедноста на соучениците. 

Со сите ученици со намалено поведение се реализирани низа разговори и 

советувања од страна на психологот и наставниците а со нивните родители од 

страна на психологот е реализирана Програма за советување на родители се со 

цел да се спречат таквите настани во иднина и учениците да се реституираат. 

 



ООУ ,,ЈОАКИМ КРЧОСКИ,, 
 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2012/2013 
 81 

 6. УЧЕЊЕ И НАСТАВА 

 

Согласно наставниот план и наставната програма на Бирото за развој на 

образованието и Годишната Програма за работа, училиштето  реализира: 

настава по задолжителни наставни предмети, настава по изборни наставни 

предмети, дополнителна и додатна настава, образование за животни вештини, 

слободни ученички активности, работа со деца со посебни потреби.  

Наставата се реализира преку наставни часови, согласно утврдениот 

распоред на часови. Првото полугодие започна на 3 септември 2012 година и 

заврши на 31 декември 2012 година со реализирани 84 наставни денови до крај 

на првото полугодие од учебната 2012 година. Второто полугодие започна на 21 

јануари и заврши на 07 јуни 2013 година со реализирани 181 наставен ден на 

крајот на учебната 2013година.  

Увиди во реализиција на наставата, воннаставните активности, постигањата 

на учениците и во целокуната работа на училиштето реализираа: 

 Општински просветен инспекторат м-р Соња Палчевска Ќосева и 

Советник за образование во Општина Ѓорче Петров Тања Бајрактарова 

го посетија училиштето на ден 04.09.2012 година и реализираа увиди во 

подготвеност на училиштето за почеток на учебната 2012/2013 година, 

увиди во педагошката евиденција и документација и условите за работа; 

 На ден 07.09.2012 училиштето е посетено од комуналниот инспектор 

Сеадин Амети и новиот општински инспектор за екологија. 

 Општински просветен инспекторат м-р Соња Палчевска Ќосева на ден 

16.10.2012 година одржа презентација за водење на педагошката 

документација – дневник на паралелката на која присуствуваа сите 

наставници од централното и подрачното училиште, директорот Гордана 

Несторовска, помошник директот Селаедин Исаки и психологот Весна 

Стоименов. 

  Посета на државниот просветен инспектор Стефан Стојков со цел 

контола во реализиција на акцискиот план за корекција на неостатоците 

утврдени со интегрална евалуација на училиштето (13,14 декември 

2012г.) 
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 Општински просветен инспекторат м-р Соња Палчевска Ќосева на ден 

11.01.2012 година изврши увид во дневниците на паралелката и 

реализација за натпревари и слободни ученички активности. 

 На ден 12.01.2012 год. увид во подготвеност на училиштето и потребите 

на училиштето за непречен старт на второто полугодие реализираше Тим 

од Општина Ѓорче Петров во состав Тања Бајрактарова, Лука Поповски, 

Миле Милковски и Виолета Стаменова 

 Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров Сокол Митрески на 02.2012 

год. во два наврати го посети училиштето и се информираше за условите 

за превоз на ученици до училиште и безбдност на учениците при превоз 

во зимски услови со снег на патиштата 

 Училиштето на ден 03.05.2012 беше посетено од претставници од 

општина Ѓорче Петров – Бошко Стојков и Лука Поповски извршија увид 

во условите за работа во училиштето и подготовките за прием и упис на 

ученици во прво одделение 

 На ден 07.09.2012 год. училиштето е посетено од комуналниот инспектор 

Сеадин Амети и новиот општински инспектор за екологија. 

 Работна група од Општина Ѓорче Петров во состав Општински 

просветен инспекторат м-р Соња Палчевска Ќосева, Советник за 

образование Тања Бајрактарова и Советник за спорт м-р Лука Поповски 

во повеќе наврати го посетија училиштето при шо реализираа увиди во 

хигиенета, условите за престој и работа во училиштето, реализација на 

интерни и општински проекти и увиди во динамика на реализација на 

Проектот ,,Скопје град на белите рози,,. 

6.1. Реализација на планирањата на наставниците 

 

Наставниците навремено ја изработија и доставија Годишен глобален план 

и Тематски планови за работа во оваа учебна година за предметот кој го 

предаваат. Годишните глобални и тематски планови се изработени во дигитална 

и печатена форма, во два примероци, еден за наставникот, а еден за училишната 

документација. Подршка за реализација на планирањата на наставниците даваат 

директорот на училиштето, помошник директор и стручните соработници и 

стручните активи. 
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Секој наставник редовно изготвува дневни подготовки за методските 

единици за тековниот ден. Подготовките во определени термини и при посета 

на час се доставуваат на увид кај директорот, помошник директорот и 

психологот кои по извршените анализи даваат повратна информација на 

наставникот за унапредување на работата на наставникот.  

Согласно Годишната програма за работа на училиштето редовно се 

реализираат Програми за заштита на животната средина и се реализира 

интеграција на содржини од повеќе предмети во тек на редовната настава и во 

реализација на нагледни часови за потребите на стручните активи. 

Во тек на посета и анализа на наставните часови кои ја реализираат 

Директорот, Помошник директор и психологот, се врши увид на примена на 

ИКТ во наставата од страна на одделенските и предметните наставници и 

имплемеација на методите на активна натава. Овие посети се бележат во 

посебни формулари за увиди на наставен час. 

 
 

6.1.1 Реализација на програма за работа на одделенските 

раководители 

Во текот на учебната година одделенските раководители реализираа вкупно 36 

одделенски часови со следните активности: 

 Следење на училишен успех, социјализација, поведение и изостаноци на 

секој ученик од паралелката. За сите промени навремено се 
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информирани родителите/старателите, стручната служба на училиштето 

и по потреба други институции; 

 Реализација на Програма ,,Животни вештини,, во текот на одделенските 

часови, според претходно доставена програма изготвена од одделенскиот 

раководител; 

 Разговори, советувања, дискусии со учениците и родителите за 

унапредување на здравјето, личната и колективната хигиена, 

подобрување на училишниот успех и дисциплина; 

 Реализација на општи и индивидуални родителски средби и учество во 

работата на Советот на родители; 

 Информирање на родителите за напредокот и постигањата на учениците; 

 Во соработка со директорот и стручната служба водење грижа за 

ученици од социјално загрозени семејства; 

 Редовно водење на педагошка евиденција и пополнуваа евидентни листи 

за успехот и напредок на учениците и педагошка документација согласно 

законските норми; 

 Грижа за компјутерите во училницата и за хигиена на училницата; 

 Редовно известување на стручната служба за учениците кои покажуваат 

нерпилагодено однесување, намалување на училишниот успех, чести 

опсуства, насилничко однесување и проблематично поведение. 

 Поделба на бесплатните учебници на почетокот на учебната година. 

 Поделба на учебници за следната учебна година на крајот на учебната 

година. 

 

 

6.1.2 Извештај  за Еко-училиште 2012/2013 година 

 

Во нашето училиште се реализра проектот Еко –училиште, во соработка 

со невладина организација ОХО  и подржан од Министерство за образование и 

наука. 

Проектот се реализира во текот на целата учебна година, односно од 03.09.2012-

10.06.2013 година. 

Координатор на проектот е наставникот Ана Настова, а во него 

учествуваат сите наставници и стручната служба на училиштето. 
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Активности кои се предвидени и се реализирани тековно се: 

-Формирање на Еко-одбор 

-Одржување часови со интеграција на еколошка едукација 

-Изработка на ЕКО КОДЕКС и поставување на истиот во училишниот хол 

-Одбележување на значајни еколошки датуми 

-Садење на нови садници во дворот на училиштето 

-Собирање на стари употребени батерии на посебно означено место во 

училиштето 

-Одделување на сметот во училиштето на посебно означени места 

-Организирање на активности по повод денот на пролета 

 
ЕКО ПАТРОЛА 

Во нашето училиште во рамки на еко проектот функционира и еко-патрола. 

Во неа се вклучени следните ученици 

Име и презиме  Реализација Активности 

Емилија Митревска Секој понеделник  во 

учебната година 

Обиколка на училниците и 

проверка на чистотата во нив 

Емилија Јордановска Секој понеделник  во 

учебната година 

Проверка на чистотата на 

училишниот хол 

Сара Сарафимова Секој понеделник  во 

учебната година 

Проверка на чистотата на 

тоалетите 

Емилија Накова Секој понеделник  во 

учебната година 

Исправноста на чешмите во 

тоалетите 

Ерика Мишева Секој понеделник  во 

учебната година 

Исправноста на казанчињата 

во тоалетите  

Наталија Петковска Секој понеделник  во 

учебната година 

Проверка на исправноста на 

светилките во училиштето 

Божидар Трпевски Секој понеделник  во 

учебната година  

Проверка на исправноста  на 

чешмите во училници 

 
ЕКО АКЦИИ ВО КОИ ШТО СЕ ВКЛУЧИ НАШЕТО УЧИЛИШТЕ 

Име на акција Ден на 

реализација 

Активности Реализатори 

Македонија без 

отпад 2012 година 

06.10.2012 

година 

Чистење на училишниот двор од 

паднати листови од дрва и смет 

Сите ученици 

,наставници и 

стручна служба 

Купете роза,за да 

купиме рози 

21.03.2013 

година 

Изработка на рози од најразличен 

материјал 

(хартија,пластика,текстил)и нивна 

продажба 

Сите ученици 

,наставници и 

стручна служба  

Купете роза,за да 

купиме рози  

25.03.2013 

година 

Садење рози во училишниот двор 

купени од продажбата на акцијата 

спрведена на 21.03 2013  

Дел од учениците 

од предметна 

настава, 



ООУ ,,ЈОАКИМ КРЧОСКИ,, 
 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2012/2013 
 86 

Наставник Ана 

Настова  

Ден на планетата 

Земја 

22.04.2013 

година 

Собирање на стара хартија,весници 

и пластична амбалажа  

Сите ученици 

,наставници и 

стручна служба 

 

Сите наставници од одделенска и предметна настава одржаа часови со 

интеграција на еколошка едукација применувајки ги четирите еко стандарди и 

одбирајки  посебна точка на акција која ја обработија. 

Беше иработен и Еко-кодекс на училиштето  и истиот беше поставен во 

училишниот хол. 

 Со посебни активности се одбележуваа значајни  еколошки датуми: 

-22.03 Светски ден на водите 

-22.04. Ден на планетата Земја 

Невладината организација GO GREEN одржа презентација за штетноста 

на истрошените (употребени) батерии и важноста за нивно рециклирање. За таа 

цел донираа метална кутија за собирање и рециклирање на употребените 

батерии која ја поставивме во училишниот хол . 

                                                                                                                                                                    

6.1.3 Извештај за работа на Ученички тим за техничка подршка 

 

Целта на ученичките тимови за техничка подршка е помош на учениците 

и наставниците – неинформатичари како и техничка подршка во одржување на 

компјутерите во училиштето (вклучување на учениците во одржување на 

компјутерите). 

Рализирани задачи на членовите на тимот: 

 

Во Тимот за техничка поддршка членуваат ученици од VI /9 - VIII одд. кои 

по раководство на одговорниот насатавник Гордана Костовска ги реализираа 

следните задачи: 

 Помош на наставниците при ракување со ИКТ за потреби на наставата, 

 Водење писмена евиденција за својата работа вклучувајќи и за 

користењето на компјутерите, 

 Водење евиденција за настанати проблеми со ИКТ во училницата. 



ООУ ,,ЈОАКИМ КРЧОСКИ,, 
 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2012/2013 
 87 

Наставникот – информатичар Гордана Костовска ги решаваше проблемите 

коишто членовите на УТТП не успева да ги решат и ја одржуваше врската 

помеѓу членовите на тимот и наставниците и помагаше во организација на 

работата на учениците со компјутерите. 

 

Извештај за работа на ученички тим за техничка подршка 

Реализирана 

активност 

Цели Реализатор Време 

на 

реализа

ција 

Извори Постигнати ефекти 

Обука на 

ученичките тимови 

Запознавање со 

оперативен 

систем Linux 

(Edubuntu) 

Гордана 

Костовска 

10. IX. 

2012 

Училишна 

документација 

Навремено и успешно 

користење на 

оперативниот систем 

Linux (Edubuntu) 

Преинсталирање 

на компјутерите 

од проект 

“Компјутер за 

секое дете” 

(инсталација на 

главните 10 

компјутери) . 

Оддржување на 

компјутерите 

во употреблива 

состојба 

Гордана 

Костовска 

и членови  

на УТТП 

25. IX. 

2012 

Документација 

на УТТП тим 

училишна 

документација 

Правилно 

функционирање на 

компјутерскиот систем 

Преинсталирање 

на понов 
оперативен 

систем Линукс и 

со функционални 

драјвери за тин 

клиентите. 

Оддржување  и 

осовременувањ

е на 

компјутерите 

Стручно 

лице од 

МОН 

Гордана 

Костовска 

и членови  

на УТТП 

2 - 9 .X. 

2012 

Документација 

на УТТП тим 

училишна 

документација 

Осовременување и 

беспрекорно 

функционирање на 

компјутерскиот систем 

Преинсталација 

на компјутерите 

во дневен престој 

Оддржување  и 

осовременувањ

е на 

компјутерите 

Костовска 

Гордана 

23 .X. 

2012 

Записници 

фотографии 

Обезбедување услови 

за беспрекорна работа 

на   компјутерскиот 

систем 

Давање совети и 

подршка за 

малите 

професорски и 

плавите ученички 

лаптопи. 

Едукација на 

наставниците 

за користење 

на 

наставничките 

лап топи 

Костовска 

Гордана 
 

X-XII. 

2012 

Записници од 

стручни активи 

Осовременување на 

наставата со 

иновативно користење 

на ИКТ во наставата и 

унапредување на 

работата на 

наставниците 

Превентивно 

одржување на 

компјутерите и 

давање совети на 

наставниците за 

оптимално  

користење и 

одржување на ИКТ 

опремата 

Оддржување на 

компјутерите 

во правилна 

состојба 

Гордана 

Костовска 

и членови  

на УТТП 

X-XII. 

2012 

Компјутери и 

одделенски 

дневници 

 

Беспрекорно 

функционирање на 

компјутерскиот систем 
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Преинсталација 

на дел од малите 

професорски 

лаптопи со 

најновиот имиџ 

одобрен од МОН. 

Осовременува

ње на 

компјутерската 

опрема 

Гордана 

Костовска 

и членови  

на УТТП 

X-XII. 

2012 

Записници и 

училишна 

документација 

Осовременување на 

опремета на 

наставниците 

Обуки на 

наставниците за 

користење на Е 

дневникот 

Пренесување 

на знаењата на 

наставниот 

кадар 

Наставник 

по 

информатик

а и членови  

на УТТП 

2, 4. 10 

2012 
Записници 

 

 

Успешно користење на 

Е дневникот и неговите 

апликации 

Преинсталација и 

проверка на 

компјутерите во 

училниците 

Оддржување  и 

осовременувањ

е на 

компјутерите 

Костовска 

Гордана 

X.2012 -

VI. 2013 

Записници  Обезбедување услови 

за беспрекорна работа 

на  компјутерите по 

училниците 

Преинсталација и 

проверка на 

компјутерите во 

училниците 

поради 

екстерното 

тестирање 

Оддржување  и 

осовременувањ

е на 

компјутерите 

Костовска 

Гордана 
и членови  

на УТТП 

 IV. 

2013 

Записници  Обезбедување услови 

за беспрекорна работа 

на  компјутерите по 

училниците 

Преинсталација и 

проверка на 

компјутерите во 

училниците за 

поребите на 

екстерното 

тестирање 

Оддржување  и 

осовременувањ

е на 

компјутерите 

Костовска 

Гордана 
и членови  

на УТТП 

 V-VI. 

2013 

Записници  Обезбедување услови 

за беспрекорна работа 

на  компјутерите по 

училниците 

 

7. ПОДДРШКА НА УЧЕНИЦИТЕ 

7.1 Општа грижа за учениците 

 

Училиштето создава услови за пријатен и безбеден престој на учениците 

и вработените во училишните објекти.  Одговорноста за безбедноста на 

учениците ја имаат вработените во училиштето посебно директорот, стручните 

соработници и наставниците.   Имајќи предвид дека годинава за првпат беше 

организирано екстерно оценување на учениците, во училиштето беа преземени 

особени мерки за успешно реализирање на истото. Во таа насока, во соработка 

со Општина Ѓорче Петров во подрачното училиште е обезбедена трофазна 

струја за непречено користење на компјутерите. Целокупниот наставен кадар и 

стручната служба водеше сметка да им се помогне на учениците со посебни 

потреби, а со цел да се избегнат евентулни несакани стресни ситуации или 
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напад на паника и страв за време на истото. На овие ученици им беше обзбедена 

психолошка поддршка, а се водеше и грижа за обезбедување оптимални услови 

за работа. Пред почетокот на екстерното оценување беа одржани средби со 

родителите на кои им беше објаснета целта на оргнизирњето на ваквото 

оценување и беше побарана нивна поддршка.   

За безбедноста на учениците се грижат и претставниците на агенцијата за 

обезбедување на училиштето ,,Водно АС,, кои ги обезбедуваат училишните 

објекти секој работен ден од 19 до 07 часот и 24 часови во викенди и празници.  

Посебна улога за заштита и безбедност на учениците во текот на 

наставниот ден имаат дежурните наставници определени во распоредот на 

наставните часови. Одделенските наставници покрај редовните дежурства во 

училиштето, реализираат и дежурства во училишниот автобус за време на 

автобускиот превоз на учениците од дома до  училиште и обратно. 

 

 

 

7.2  Заштита во случај на пожар, земјотрес или друга непогода 

 Тимот за заштита во случај на пожар, земјотрес и други непогоди својата 

работа ја организираше согласно на следните приоритети: 

 Изготвување на план за едукација и заштита на учениците во случај на 

елементарни непогоди 

 Обука на учениците за реагирање во вонредна ситуација 

 Навремено  укажување  прва медицинска помош и организирана евакуација. 
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Извештај за работата на Тимот за заштита во случај на пожар, земјотрес и други непогоди 
Реализирана 

активност 

Цели Реализатор Време на 

реализација 

Ресурси Исходи 

Донесување и 

усвојување на 

програма за 

активностите на 

тимот 

Доделување на 

задолженија на 

членовите на 

тимот 

Тим за 

заштита 

Јованка 

Костовска 

 

26.11.2012 

Училишна 

докуменатција 

план  

скица на 

објектот 

Успешна 

реализација на 

програмата 

Работилници со 

ученици од VI до 

VIII одд. на тема 

,,Учиме за 

природните 

катастрофи,,  

Обука на 

учениците за 

реагирање во 

вонредна 

ситуација 

Директор 

Психолог 

Декември 

2012 

Прирачник 

,,Учиме за 

природните 

катастрофи,, 

Учениците стекнаа 

основни знаења за 

знаци на природни 

катастрофи и 

начини за 

реагирање при 

карастрофа 

Подготовка на 

ученици за квиз и 

учество на 

општински квиз 

,,Противпожарна 

заштита,, на кој 

учествуваа 

Б.Китановски, М. 

Божинпвски, А. 

Милановски,Н. 

Димиќ 

Едукација на 

учениците за 

справување со 

пожари и за 

учество на квиз 

за 

противпожарна 

заштита  

Јованка 

Костовска 

 

Ноември-

Декември 

2012 

Прирачник за 

заштита од 

пожари  

Одделенски 

дневници 

Дипломи за 

учество на 

квизот 

Оспособување на 

учениците за 

противпожарна 

заштита и 

превенција од 

пожари 

Тестирање на знак 

(ѕвоно) со ученици 

од одделенска 

настава 

Обука на 

учениците за 

препознавање на 

знак за опасност 

Наставници 

од 

одделенска 

настава 

 

03.12.2012 

Ѕвоно 

скица на 

објектот 

Препознавање на 

знак и брза реакција 

во случај на пожар 

Евакуација-вежба за 

противпожарна 

заштита 

(предметна) 

Обука на тимот 

за реагирање во 

дадена 

ситуација 

Тим за 

заштита 

17.12.2012 Ѕвоно 

скица на 

објектот 

Ефикасност во 

случај на 

елементарна 

непогода 

Евалуација на 

спроведената 

активност 

Согледување на 

позитивните 

страни и 

пропусти на 

спроведената 

вежба 

Тим за 

заштита 

24.12.2012 Записници Отстранување на 

недостатоците 

Евакуација-вежба за 

противпожарна 

заштита 

(одделенска) 

Обука на тимот 

за снаоѓање во 

вонредна 

ситуација 

Тим за 

заштита 

 

18.02.2013 

Апарати за ПП 

заштита 

Пробор за прва 

помош 

Правилна и брза 

реакција на тимот 

во случај на пожар 

Евалуација на 

спроведената 

активност 

Согледување на 

позитивните и 

негативните 

страни на 

спроведената 

активност 

Тим за 

заштита 

 

08.04.2013 

Записници Отстранување на 

недостатоците 

Тестирање на знак 

(ѕвоно) за учениците 

од предметна 

настава 

Обука на 

учениците за 

препознавање 

на знак за 

опасност 

Наставници 

од 

предметна 

настава 

15.04.2013 Ѕвоно 

скица на 

објектот 

Записници 

Препознавање на 

знак и брза реакција 

во случај на пожар 
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7.3 Грижа за здравјето на учениците 

Во училиштето континуирано се реализираат активности за  

унапредување на сите аспекти на здравјето на учениците (физичко, психичко, 

ментално и социјално здравје). 

Грижата за здравјето на учениците опфаќа редовни лекарски прегледи, 

предавања, работилници, грижа за личната хигиена и хигиената на училиштето, 

организација на вакцинации, систематски прегледи и прегледи на забите на 

учениците.  

Училишниот псхолог, одделенските раководители и наставниците во 

рамкие на своите работни активности реализираа и програми за здравствена 

заштита, здравствена едукација и работилници за унапредување на здравјето. 

 

ГРИЖА ЗА ЗДРАВЈЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ЦЕНТРАЛНОТО УЧИЛИШТЕ 

Реализирана активност Реализатор Време 

Осигурување на учениците Домаќин, Директор, Секретар 

Одделенски раководители 

03-28.09. 

2012 

Организирање исхрана на учениците со ладен 

оброк - ужинка 

Домаќин, Директор, Совет на 

родители, одд. раководители 

03.09.2012- 

07.06.2013 

Организирање автобуски превоз за учениците Директор,Секретар, Домаќин, 

наставници 

03.09.2012- 

07.06.2013 

Редовно одржување на хигиената на 

училници, ходници и училишен двор 

Технички кадар, Домаќин 

Хаус мајстор,Ложач 

03.09.2012- 

07.06.2013 

Редовни прегледи на личната хигиена на 

учениците 

Ученици од I до VIII одделение 

Наставници 

03.09.2012- 

07.06.2013 

Реализација на работилници ,,Образование за 

животни вештини,, 

Ученици од I до VIII одделение 

Одделенски раководители 

03.09.2012- 

07.06.2013 

Унапредување на физичкото здравје со 

редовна физичка активност, прошетки и спорт 

С. Миленковиќ Д.Галимановска 

Одделенски раководители 

Ученици од I до VIII одделение 

03.09.2012-

07.06.2013 
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Организирање на рекреативна ученичка 

екскурзија – посета на Марков манастир  

Ученици од III  до VIII одделение 

Наставници, Директор 

21.05.2013 

Предавање за превенција за болести на коски 

здравствена (едукација на  вработени и 

родители) 

Стручни лица, родители, 

директор, наставници, жители на 

Волково и Орман  

10.12.2012 

Превентивни мерки за заштита од грип со 

зголемени активности за хигиена во 

училиштето 

Наставници 

Родители 

Технички персонал 

11. 2012 

до 03.2013 

Систематски прегледи и имунизација на 

учениците од I1 и I2 реализирани од 

училишен оддел во  Поликлиника  Ѓ.Петров 

Ученици  I1 и I2 

Одд.раководители 

Родители 

17.12.2012 

 

Редовни систематски прегледи (стоматолог и 

педијатар) на ученици од II1 и II2 

реализирани од Училишен оддел во 

Поликлиника Ѓорче Петров 

Ученици II1 и II2 

Одд.раководители 

Родители 

05.11.2012 

Систематски преглед, реализиран во  во 

поликлиниката Ѓорче Петров 

Ученици V 1, V2 

Одд.раководители 

08.05.2013 

Систематски преглед Ученици III1и III2 

Одд.раководители 

26.04.2013 

Психолошки работилници,, Факти за 

СИДАТА и ХИВ вирусот. Изготвен флаер  кој  

е поделен на ученици од VI до VIII  

Психолог 

Ученици VI до VIII одд 

11,12. 2012 

Реализирани се вкупно 26 работилници за 

унапредување на ментално, физичко  и 

психолошко здравје и превенција од 

зависности  

Психолог 

Ученици од VI до VIII одд. 

11. 2012 до 

06. 2013 

Специјалистички систематски преглед на сите 

вработени во училиштето во Здравствената 

установа ПЗУ Про медика- Скопје 

Директор 

Teхнички персонал 

Наставници 

10 -13. 01. 

2013 

Вакцинирање на учениците од VIIIа и VIIIб 

одд – Ди-те-полио 

Ученици од VIII одд. 

 Одд.раководители 

16.10.2012 и 

08.03.2013 

Стоматолошки преглед и пробна MANTU 

вакцина на учениците од II1 и II2 одд. 

Ученици од II1 и II2 одделение  

Одд.раководители 

Родители 

05.11. 2012 

 

Читање на пробната вакцина MANTU и 

вакцинација со BCG 

Учениците од II1 и II2 одд. 

Одд.раководители 

Родители 

08.11.2012 

 

 

Систематски и стоматолошки преглед 

реализиран од училишниот оддел во 

Поликлиника Ѓорче Петров 

Ученици од VIIa и VIIб одд.  

Одд.раководители 

Родители 

19-20.05 

.2013 

Контрола на заби Учениците од VI 

Наставници  

21.09. 

2012 

Систематски преглед со цел да се процени 

општата здраствена состојба кај учениците  

Учениците од седмо одд. 

Одд.раководите 

23.11.2012 

Вакцинирање на девојчињата - Рубеола Учениците од VIIIa и VIIIб одд. 

Наставници 

08.03.2013 
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ГРИЖА ЗА ЗДРАВЈЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ПОДРАЧНОТО УЧИЛИШТЕ 

Реализирана активност Реализатор Време 

Вакцинина DTP за Vодд. реализирани од 

училишниот одел при Поликлиниката во 

Ѓорче Петров 

 

Наставници 

Ученици 

21.09.2012 

 

Систематски преглед на учениците од  II  во 

поликлиниката Ѓорче Петров вакцина 

 

Наставници 

Ученици 

24.09.2012 

 

 

Вакцина Дите полио осмо одделение  

Наставници 

Ученици 

26.09.2012 

 

 

Учениците од трето одделение ја посетија  

поликлиниката Ѓорче Петров каде се изврши 

редовен систематски преглед  

 

Наставници 

Ученици 

22.10.2012 

 

Стоматолошки преглед за учениците од трето 

одд 

Ученици 

Наставници 

15.11 .2012 

 

Систематски преглед за учениците од  семо 

одд 

Ученици 

Наставници 

23.11.2012 

 

Реализирана вакцинација на учениците од II 

одд. во поликлиниката Ѓорче Петров со 

вакцина BCG 

Ученици од II одделение 

Наставници 

16.03.2013 

Систематски преглед на учениците од II и V  одд. 

во поликлиниката Ѓорче Петров 
Ученици од II и V одд. 

Наставници 

28.11.2012 

 
Систематски преглед на учениците од VII  одд. во 

поликлиниката Ѓорче Петров 
Родители 

Наставници 

Ученици 

25.04.2013 

 

 

8. УЧИЛИШНА КЛИМА И КУЛТУРА 

 

Нормативното уредување е реализиранo преку имплементација на 

училишни правилници и акти: Куќен ред, Кодекс на однесување на учениците, 

Кодекс на однесување на наставниците, Кодекс на однесување на родителите, 

Кодекс за чување на компјутерите, Правилник за видови на пофалби, награди и 

педагошки мерки, Правилник за оценување, напредување и полагање испити, 

Правилник за пофалби и награди на наставниците, Правилник за организирање 

и изведување ученички екскурзии, Правилник за советување на родители, 

Правилник за ракување со дневниците на паралелките, Правилник за начинот на 

вршење на видео надзор, Правилник за технички и организациски мерки за 

обезбедување на тајност и заштита на обработката на личните податоци, 

Правилник за заштита од пожари.  
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Со своите активности во рамките на ученичките заедниции, учениците 

земаа активно учество во иницирање, изготвување и донесување на наведените 

кодекси и правилници.  

Со цел одржување и негување на добрите односи и создавање на пријатна 

училишна клима во училиштето се реализираат и други форми на уредување 

како: Дежурства на учениците во училница, дежурства на ученици на влезот на 

училиштето, дежурства на наставници во училишната зграда и дворот, 

дежурства на наставници од одделенска настава во училишниот автобус за 

време на превозот на учениците, Еколошки патроли од ученици. 

 

8. 1 Извештај за проверка на педагошка евиденција и документација  

 

Реализирана 

активност 

Време на 

реализација 

Реализатор Ресурси Постигнати ефекти 

Увиди во годишни 

глобални и тематски 

распределенија на 

наставниците 

VIII,XI. 2012 Директор 

Пом. Директор 

Психолог 

Училишна 

документација 

Записници 

Унапредување на 

работата на 

наставниците 

приправници 

Увиди во педагошка 

евиденција 

04.09.2012 Општински 

просветен 

инспектор: 

С Палчевска 

Ќосева и Тања 

Бајрактарова 

Училишна 

документација 

Записници 

Дадени насоки за 

унапредување на 

работата 

Увиди во педагошка 

евиденција 

01.10.2012 Директор 

Пом. Директор 

Психолог 

Училишна 

документација 

Записници 

Корекција на утврдени 

пропусти 

Прегледување дневни 

подготовки на 

наставниците  

29.09.2012 

до  

04.10.2012 

Директор 

Пом. Директор 

Психолог 

Училишна 

документација 

 

Констатирано е дека 

наставниците 

квалитетно ги 

изготвуваат дневните  

Увиди во изготвените 

евидентни листи за 

учениците 

15-17.10.2012 Комисии Записници Изработка на 

евидентни листи 

согласно законските 

норми 

Насоки за водење 

педагошка 

документација - 

дневник на паралелката 

16.10.2012 Општински 

просветен 

инспектор Соња 

Палчевска Ќосева 

Презентација за 

водење 

педагошка 

документација 

Дадени насоки за 

водење дневник на 

паралелката 
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Увиди во педагошка 

евиденција  

29-31.10.2012 Директор 

Психолог 

Училишна 

документација 

Записници 

Корекција на утврдени 

пропусти 

Увиди во педагошка 

евиденција  

15.10 .2012  

 

Директор 

Психолог 

Училишна 

документација 

Записници 

Дадени насоки за 

корекција на утврдени 

пропусти 

Увиди во педагошка 

евиденција  

Е-дневник 

01-02.11.2012 Директор 

Пом. Директор 

Психолог 

Училишна 

документација 

Записници 

Дадени насоки за 

навремено 

пополнување на е- 

дневникот 

Увиди во педагошка 

евиденција  

05.11.2012 Директор 

Психолог 

Училишна 

документација 

Записници 

Корекција на утврдени 

пропусти 

Увиди во педагошка 

евиденција  

Е-дневник 

10.11.2012 Директор 

Пом. Директор 

Психолог 

Училишна 

документација 

Записници 

Дадени насоки за 

правилно пополнување 

на е-дневникот 

Увиди во педагошка 

евиденција  

03.12.2012 Директор 

Психолог 

Училишна 

документација 

Записници 

Дадени насоки за 

корекција на утврдени 

пропусти 

Увиди во педагошка 

евиденција  

Е-дневник 

04.12.2012 Директор 

Пом. Директор 

Психолог 

Училишна 

документација 

Записници 

Дадени насоки за 

корекција на утврдени 

пропусти 

Контролна инспекција 

по спроведена 

Интегрална евалуација 

на училиштето 

13-14 12.2012 Државен 

просветен 

инспектор Стефан 

Стојанов 

Училишна 

документација 

Записници 

Констатирани корекции 

на утврдените слабости 

во работата на 

училиштето 

Увиди во педагошка 

евиденција и дневни 

подготовки на 

наставниците 

17.12.2012 Директор 

Психолог 

Училишна 

документација 

Записници  

дневни 

подготовки на 

наставниците 

Дадени насоки за 

корекција на утврдени 

пропусти 

Увиди во педагошка 

евиденција и дневни 

подготовки на 

наставниците 

Од 02.01. до 

14.01.2013  

Директор 

Психолог 

Училишна 

документација 

Записници  

дневни 

подготовки на 

наставниците 

Дадени насоки за 

корекција на утврдени 

пропусти 

Увиди во педагошка 

евиденција 

03.01.2013 Директор 

Психолог 

Училишна 

документација 

Записници 

Дадени насоки за 

корекција на утврдени 

пропусти 

Увиди во педагошка 11.01.13 Општински Училишна Дадени насоки за 
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евиденција - дневници 

на паралелка и 

реализација на 

програмата за 

натпревари и слободни 

ученички активности 

просветен 

инспектор Соња 

Палчевска Ќосева 

документација 

Записници 

корекција на утврдени 

пропусти 

Увиди во педагошка 

евиденција и дневни 

подготовки на 

наставниците 

15-16. 

01.2013 

Комисија Училишна 

документација 

Записници 

дневни 

подготовки на 

наставниците 

Дадени насоки за 

корекција на утврдени 

пропусти 

Увиди во педагошка 

евиденција и дневни 

подготовки на 

наставниците 

Од 05.02. до 

18.02.2013 

Директор 

Психолог 

Училишна 

документација 

Записници  

дневни 

подготовки на 

наставниците 

Дадени насоки за 

корекција на утврдени 

пропусти 

Увид во одделенските 

дневници 

11.02.13 Директор 

Психолог 

Училишна 

документација 

Записници  

дневни 

подготовки на 

наставниците 

Дадени насоки за 

корекција на утврдени 

пропусти 

Увид во одделенските 

е-дневници 

11.02.13 Директор 

Психолог 

Училишна 

документација 

Е-дневници  

Дадени насоки за 

корекција на утврдени 

пропусти 

Увид во одделенските 

дневници 

18.02.13 Директор 

Психолог 

Училишна 

документација 

Записници  

дневници  

Дадени насоки за 

корекција на утврдени 

пропусти 

Увид во одделенските 

е-дневници 

07.03.13 Директор 

Психолог 

Училишна 

документација 

Е-дневници  

Дадени насоки за 

корекција на утврдени 

пропусти 

Увид во одделенските 

е-дневници 

13.03.13 Директор 

Психолог 

Училишна 

документација 

Е-дневници  

Дадени насоки за 

корекција на утврдени 

пропусти 

Увиди во педагошка 

евиденција и дневни 

подготовки на 

наставниците 

Од 01.04. до 

03.04.2013 

Директор 

Психолог 

Училишна 

документација 

Записници  

дневни 

подготовки на 

наставниците 

Дадени насоки за 

корекција на утврдени 

пропусти 

Увид во одделенските 14.04.13 Комисија Училишна Дадени насоки за 
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дневници документација 

Записници  

дневници  

корекција на утврдени 

пропусти 

Увиди во педагошка 

евиденција и дневни 

подготовки на 

наставниците 

06.05.13 Директор 

Психолог 

Училишна 

документација 

Записници  

дневни 

подготовки на 

наставниците 

Дадени насоки за 

корекција на утврдени 

пропусти 

Увид во одделенските 

дневници 

03.07.13 Комисија Училишна 

документација 

Записници  

дневници  

Дадени насоки за 

корекција на утврдени 

пропусти 

Увид во одделенските 

Е-дневници 

08.07.13 Комисија Училишна 

документација 

Записници  

Е-дневници  

Дадени насоки за 

корекција на утврдени 

пропусти 

 

8.2. Соработка со родителите 

Соработката со родителите е еден аспект од работењето на кој 

училиштето посветува посебно внимание. Со родителите се реализирани 

индивидуални и групни средби на кои се дискутираше за напредокот и 

постигнувањата на учениците, нивниот успех, поведение и изостаноци и се 

работеше на надминување на утврдените проблеми на учените. Преку 

индивидуални и општи родителски средби, усмени и во писмена форма 

(евидентни листи, писмени известувања) родителите беа известувани за 

напредокот, поведението и изостаноците на ученикот. 

Соработката со родителите се реализираше преку општи родителски 

средби, индивидуални средби со родителите, телефонски и писмени контакти, 

советување на родителите, посета на семејството на ученикот (класен 

раководител, психолог, директор), состаноци на Советот на родители, семејно 

советување, работилници со родители на критични групи ученици, вклучување 

во проекти и работилници кои се реализираа во училиштето и слично. На 

општите родителски средби родителите се известени за најзначајни аспекти од 

работењето на училиштето (унапредување на услови за работа, училишен успех 
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по паралелки, реализација на редовна, додатна и дополнителна настава, 

слободни ученички активности) и дистрибуиран е училишен билтен за 

родителите (на почеток од учебната година, на крај од првото полугодие и на 

крајот на учебната година). 

 

 

8.3. Совет на родители 

Во оваа учебна година соработката со Советот на родители е насочена 

кон унапредување на оценувањето на учениците, мултикултурна соработка на 

учениците и намалување на насилството меѓу учениците.  

Претседател на Советот на родители во централното училиште е Борче 

Поповски, потпретседател е Надица Танаскова а претставник од Совет на 

родители за Училишен одбор е Костадинка Ливринска. Претседател на Советот 

на родители во подрачното училиште е Сеадин Амети.  
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Извештај за работата на Совет на родители 

Р.б

р 

Вре

ме  

Реализирани активности Заклучоци Реализатори Ресурси 

 

1. 

 

13.09. 

2012 

 Конституирање на новиот 

состав на Советот на родители 

при ООУ ,,Јоаким Крчоски,, - 

Волково, Скопје, Избор на 

претседател; 

 Извештај за активности на 

училиштето реализирани во 

текот на летниот период.; 

 Изборни предмети во учебната  

 Униформи за учениците 

2012/2013  

 Ужинка за учениците во 

учебната 2012/2013 

 Интезивно вклучување на 

родителите во намалување на 

бројот на оправдани 

изостаноци кај учениците 

 Извештај од Директорот за 

активности на училиштето 

реализирани во текот на 

летниот период ; 

 Запознавање со новите изборни 

предмети 

 Соработка со родителите во 

организација на ученички 

екскурзии 

 Соработка со родителите за 

избор на ученички униформи 

за сите ученици 

 Соработка со родителите во 

избор на ужинка за учениците 

 Формирање комисија за избор 

на најповолна понуда за 

фотографирање на учениците 

 Формирање комисија за избор 

на најповолна понуда за 

осигурување на учениците  

 Новиот состав на Советот на 

родители го сочинуваат 18 

членови кои за претседател на 

советот го избраа Борче 

Поповски  

 Училишните објекти се 

варосани, направени се 

неопходните санации, обновен 

е дел од училишниот мебел и 

неопходни нагледни средства, 

обезбеден е целиот наставен 

кадар 

 Изборните предмети се во 

согласност со интересите и 

потребите на учениците и се 

добро одбрани 

 Ужинка за учениците во 

учебната 2012/13 по избор на 

Советот на родители ќе носи 

Специјал продукт 

 За најповолен понудувач за 

фотографирање на чениците е 

избран понудувачот Тренд 

студио 

 Не се дојдени неколку 

учбници од проектот 

,,Бесплатни учебници,, 

 Електронскиот дневник 

сеуште не е пуштен во 

употреба од МОН 

 Родителите бараа менување на 

учениците од одделенската во 

две смени 

Директор, 

стручна 

служба, 
наставници 

родители 

Годишна 

програма на 

училиштето 

Записници од 

состаноците 

на Советот на 

родители 
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2. 

03.10. 

2012 

 Избор на претставник на 

Совет на родители за 

претставник на Училишен 

одбор 

 Унапредување на 

здравјето, хигиената и 

психофизичката состојба на 

учениците 

 Одбележување на 

Детска недела 

 Учество во собирна 

акција за донирање подароци 

на децата од Дом за деца без 

родителска грижа ,,11-ти 

Октомври,, 

 Измени и дополнувања 

на Законот за основно 

образование 

 По предлог на членовите на 

Совет на родители за 

претставник на Училишен 

одбор е избрана Костадинка 

Ливринска 

 Систематските прегледи и 

вакцините да се вршат пред 

почетокот или по завршување 

на часовите за што треба да 

биде информирана Амбуланта 

,,Ѓорче Птров,, по што ќе се 

известат родителите 

 Родителите беа запознаени со 

активностите што се 

реализираа по повод Детска 

недела 

 Пофалени се учениците во 

собирната акција за донирање 

подароци за Домот 11-ти 

Октомври 

 Директорот на училиштетоги 

презентираше промените во 

Законот за Основно 
образование 

Директор,  

Родители 

Наставници 

Записници од 

состаноци на 

Советот на 
родители 

 

3. 

13.11. 

2012 

 Извештај од реализираната 

собирна акција за донирање 

подароци на децата од Дом за 

деца без родителска грижа  

,,11-ти Октомври,, 

 Презентација на извршена 

анализа на успех, изостаноци и 

поведение на учениците во 

првото троесечие од учебната 

2012/2013 

 Информирање на родителите за 

унапредувањето на 

оценувањето на учениците 

 Соработка во организација и 

реализација на мултикултурна 

соработка меѓу учениците 

 Грижа за унапредување на 

здравјето, психофизичката 

состојба и лична хигиена на 
учениците 

 Собирната акција беше 

успешно реализиран со 

собрани 10.000 денари со кои 

сс купени средства за лична 

хигиена и училишен прибор и 

истите беа донирани на децата 

од домот 

 Психологот ја презентираше 

извршената анализа на успех, 

изостаноци и поведение на 

учениците во првото 

тромесечие во учебната 

2012/2013 год. во централното 

и подрачното училиштето 

 Родителите беа информирани 

за унапредувањето на 

оценувањето на учениците кое 

се спроведува преку изработка 

и задавање на тестови според 

критерими дадени од БРО 

 Беше даден предлог од 

родителите, реализирањето на 

дополнителна и додатна 

настава да биде во ист термин 

за што претходно ќе бидат 

известени 

 Беше истакнато дека во тек е 

Директор, 

психолог, 

ученици, 

наставници 

родители 

Записници од 

состаноци на 

Советот на 
родители 
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реализирањето на 

приоритетите на училиштето 

меѓу кои и мултикултурна 

соработка на учениците, преку 

посета на часови, реаизација 

на тројазични часови, посета 

на верски објекти, запознавање 

на културните вредности со 

ученици од централното и 

подрачното училиште 

 Се води грижа за 

унапредување на зравјето, 

психофизичката состојба и 

личната хигиена на учениците 

преку систематските прегледи 

и вацини кои се задолжителни, 

разни предавања и 

работилници кои се 

реализираат на одделенските 

часови, проверка на учениците 

од вошливост 

 Родителите дадоа предлог 

систаматските стоматолошки 

прегледи да не бидат со 

залевање а забите без дозвола 

на родителот 

4 22.01 

2013 
 Запознавање на родителите со 

успех, изостаноци и поведение 

на учениците и предлози за 

подобрување на истите; 

 Информирање на родителте за 

унапредување на оценувањето 

на учениците; 

 Полугодишен извештај и 

Билтен на училиштето 

 Психологот на училиштето ја 

презентира извршената 

анализа на успех, изостаноци 

и поведение на учениците во 

првото полугодие во учебната 

2012/2013 година во 

централното и подрачното 

училиште со заклучок дека 

значително е подобрен успехот  

на учениците и намален бројот 

на изостаноци поради 

индивидуалните средби на 

родителите со психологот. 

 Родителите беа информирани 

за унапредувањето на 

оценувањето на учениците кое 

се спроведува преку изработка 

и давање на тестови според 

критериуми дадени од БРО. 

 Родителите добија училишен 

билтен за успехот, поведението 

и изостаноците на учениците  

и беа информирани за 

тековните санации во 

училиштето. 

 Родителите дадоа предлог на 

Директор, 

психолог, 

ученици, 

наставници 

родители 

Записници од 

состаноци на 

Советот на 

родители 
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наредниот состанок  на Совет 

на родители да се стави на 

дневен ред барање за 

проширување на 

фискултурната сала и 

Дневниот престој поради 

несоодветни услови за работа 

и пестој. 

5 10.04. 

 2013 

 Запознавање на родителите 

со успех, изостаноци и 

поведение на учениците во 

третото тромесечие од 

учебната 2012/2013 година 

и предлози за подобрување 

на истите; 

 Самоевалуација на 

училиштето; 

 Организација на 

Велигденски хепенинг; 

 Активности за 

професионално 

информирање  и 

ориентирање на учениците 

од VIII одделение; 

 Извештај за реализација на 

акцијата  ,,Купете роза – да 

купиме рози,, 

 Психологот на училиштето ја 

презентираше извршената 

анализа на успех, изостаноци 

и поведение на учениците во 

третото тромесечие во 

учебната 2012/2013 година во 

централното и подрачното 

училиште со заклучок дека 

значително е намален успехот 

на учениците и зголемен 

вкупниот број  на изостаноци; 

 Родителите беа запознаени со 

самоевалуацијата на работата 

на училиштето, слабите јаките 

страни во секое подрачје од 

рамкката за самоевалуација; 

 Родителите беа запознаени со 

активностите за 

Велигденскиот хепенинг и 

поканети активно да се 

вклучат и присуствуваат на 

денот 27.04.2013 година. 

Освен тоа директорот на 

училиштето ги покани 

родителите на идните 

првачиња на ,,Весел час,, во 

училиштето, кој ќе се одржи 

на ден 17.04.2013 година. 

 Присутните на состанокот беа 

информирани за 

професионалната ориентација 

на учениците од VIII 

одделение и за критериумите 

за упис во средните училишта. 

 Родителите беа запознаени  со 

реализација на акцијата 

,,Купете роза – да купиме 

рози,, при која беа собрани 

2.540 денари во централното и 

1.160 денари во подрачното 

училиште, со кои беа купени 

60 бели рози, кои ќе бидат 

засадени во училишните 

дворови и одгледувани од 

учениците и вработените во 

Директор, 

психолог, 

ученици, 

наставници 

родители 

Записници од 

состаноци на 

Советот на 
родители 
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училиштето. 

 Надвор од дневниот ред 

родителите побараа средба со 

градоначалникот за  

проширување на 

фискултурната сала и 

Дневниот престој поради 

несоодветни услови за работа 

и престој на учениците. 

6 06.06. 

2013 
 Реализација на екстерното 

тестирање на учениците од IV 

– VIII одделение; 

 Изборни предмети за 

2013/2014 година; 

 Извештај од реализација на 

Велигденски хепенинг и 

намена на собраните парични 

средства;  

 Извештај од реализираната 

еднодневна екскурзија на 

учениците од III одделение и 

излет на учениците од I-VIII 

одделение;  

 Предлози, мислења и сугестии. 

 Директорот на училиштето ги 

извести членовите на советот 

за тековните активности на 

екстерното тестирање. 

Тестирањето се реализираше 

со мали технички проблеми, 

различен број на ученици се 

тестираа во различни денови, 

по различни предмети. 

 Учениците од II, III, Iv, V и VI 

одделение ќе бидат анкетирани 

за изборен предмет за што 

можат да помогнат и 

родителите; 

 Изборните предмети за 

учебната 2013/2014 година беа 

целосно прифатени од 

членовите на Советот на 

родители. 

 Директорот ги извести 

присутните за собраните 

парични средства од 

Велигденски хепенинг и за 

нивната намена. 

 Беше донесен заклучок 

активностите за 

Велигденскиот кој се 

организираше пред верскиот 

празник Велигден да се 

пренасочат пред 

Новогодишните празници, 

Новогодишен  хепенинг. 

  Во врска со еднодневна 

екскурзија на учениците од III 

одделение и излет на 

учениците од I-VIII одделение 

беше даден извештај за 

времето, местото и 

туристичката агенција со која 

беа спроведени. Се донесе 

Директор, 

психолог, 

ученици, 

наставници 

родители 

Записници од 

состаноци на 

Советот на 

родители 
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заклучок дека излетот и 

екскурзијата беа изведени 

согласно поставените 

стандарди, правилници и 

упатство од страна на МОН , 

без никакви забелешки. 

 Побаран е од родителите 

поблизок контакт со 

одговорните од Општината, за 

проширување на 

фискултурната сала и доградба 

на училници. 

 

8.4. Соработка со локалната заедница и општината 

Училиштето реализира културни, едукативни и воспитни активности со 

населението кое живее и работи во локалната заедница. Тековните активности и 

постигнувањата на учениците од нашето училиште перманентно се 

презентираат пред пошироката јавност.  

 

8.4.1.Соработка со воспитно образовни институции и други 

организацииод областа на културата, стопанството и јавниот живот 

Соработката со воспитно-образовните институции и организации од 

областа на културата и стопанството е од голема важност за унапредување на 

работата на нашето училиште. Училиштето остварува континуирана соработка 

со училиштата од Општината и градот Скопје, соработка со Општината Ѓорче 

Петров, БРО, МОН, Државен просветен инспекторат, урбаните заедници 

Волково, Орман, Никиштани, Кучково, Пржина, Активот на жените, 

Здравствените ординации во локалната средина, разни организации кои делуваат 

во околината. Училиштето соработуваше и со центарот за социјални грижи за 

надминување на проблемите на учениците кои потекнуваат од дисфункционални 

семејства. 

Како плод на соработка на училиштето со институциите од локалната 

средина реализирани се спортски и едукативни активности во соработка со 

Отворени забавни фудбалски школи, спортски натпревари, еколошки акции, 

реализација на проектот ,,Скопје град на белата роза,, наречен ,,Купете роза да 
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купиме рози,, и реализација на наставни часови со посета на институциите. 

Преку реализација на овие активности се поттикнува мултикултурната 

соработка и соживот на претставниците од сите заедници кои живеат на реонот 

на централното и подрачното училиште. 

 

8.4.2. Соработка со Општината Ѓорче Петров 

 

Во учебната 2012/2013 реализиравме конструктивна соработка со сите 

сектори на Општина Ѓорче Петров, со Градоначалникот Сокол Митровски, 

општинските советници, со општински просветен инспектор Соња Палчевска 

Ќосева, советникот за образование Тања Бајрактарова и советникиот за спорт 

Лука Поповски. Оваа соработка овозможи создавање поповолни услови за 

реализација на наставата, запазување на зконитоста во работењето и 

унапредување на дејноста на училиштето. 

Во соработка со Општина Ѓорче Петров, Министерство за здравство и 

Агенција за спорт и млади, успешно е реализиран Проектот ,,Пороци кај 

младите како алкохол, дрога и штетни негативни појави кај младата 

популација,,. Проектот се реализираше во сите основни училишта во Општина 

Ѓорче Петров (со ученици од предметна настава) со цел превенција од 

зависности и побуди голем интерес кај учениците учесници во работилниците. 

На иницијатива на Ученичката заедница, работилници за превенција од 

зависности се реализираа и од одделенските раководители во паралелките од IV 

и V одделение. 
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На иницијатива на Град Скопје, со поддршка од Општина Ѓорче Петров 

се реализираше проектот ,,Скопје град на белите рози,,. Во Проектот се вклучија 

сите ученици, родители, наставници и вработени во централното и подрачното 

училиште. Во акцијата ,,Купете роза – да купиме рози,, преку продажба на рачни 

изработки, учениците собраа финансиски сретства за украсување на 

училишните дворови со бели рози. Истовремено проектот влијаеше на подигање 

на еколошката свест кај локалното население. 

Училиштето имаше плодотоворна соработка со Даниела Николиќ и 

Ѕвонко Смиљков – претставници од Општина Ѓорче Петров и членови на 

Училишниот одбор, кои допринесуваат во унапредување на работата на 

училиштето, присуствуваа на настани кои ги реализираше училиштето, ја следеа 

дејноста на училиштето, учествуваа во работата на Училишниот одбор. 

Продолжува соработката со Општина Ѓорче Петров на поле на 

безбедноста на учениците и училишните објекти преку ангажирање на агенција 

за обезбедување и ,,Водно Ас,, која се грижи за безбедноста на училиштата 

секојдневно, во период од 19-07 часот, и во викендите и празниците. 

Во координација со Општината Ѓорче Петров беше организиран 

бесплатен автобуски превоз за учениците кои живеат подалеку од два километри 

од училиштето. Ја истакнуваме соработката со Општинската лига за училишен 

спорт која успешно организираше бројни спортски настани на кои покрај 

промоција на спортот и успесите успешно се промовираа другарството, 

соработката и запознавањето на учениците од сите основни училишта на ниво 

на Општина Ѓорче Петров.  

Преку разни форми на соработка со локалната заедница и општината 

училиштето континуирано ја промовира својата работа и постигнати резултати. 
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9. УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ СО УЧИЛИШТЕТО 

 

9.1 Годишен извештај за работа на Училишен одбор 
 

 

 Највисикиот орган за успешно раководење на училиштето е 

Училишниот одбор чии надлежности и состав се дефинирани со Законот за 

основно образование.  

Училишниот одбор има улога  да ја реализира визијата на училиштето, 

избор на клучен персонал, финансиски надзор, унапредување на квалитет на 

оценување, следење и подобрување на односите со централните и локалните 

власти. Училишниот одбор својата работа ја обавува на седници кои се 

свикуваат по потреба, но најмалку еднаш на три месеци.  

 

       

Реализирана активност Реализатор Ресурси Постигнати ефекти Време на 

реализац

ија 

1. Конституирање на 

новиот состав на 

Училишниот одбор за 

мандатен период 

2012/2015 година ; 

2. Анекс на предлог 

Членови на 

Училишен 

одбор  

Директор на 

училиштето 

Записници од 

одржани 

состаноци  

-Годишен 

извештај за 

работата на 

- Верификација на 

мандатите на ново 

избраните членови на 

Училишниот одбор при 

ООУ ,,Јоаким Крчоски ,,- 

Волково за периодод 

26. 09. 

2012 
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Годишна програма за 

работа на училиштето во 

учебната 2012/2013 

година; 

3.Информација за 

подготвеност на 

училиштето за почетокот 

на учебната 2012/2013 

година ; 

4. Приоритети на 

училиштето за учебната 

2012/2013 година; 

5. Реализација на редовна 

настава и донесување 

Одлука за прогласување на 

20- ти септември денот на 

општината ,,Ѓорче 

Петров,,- Скопје за 

ненаставен ден; 

6. Извештај од спроведен 

акционен план доставен 

до Државен просветен 

инспекторат; 

7. Извештај од комисија за 

избор на фирми за 

испорака на ужинка, 

фотографирање и 

осигурување на 

учениците; 

8. Донесување одлука за 

формирање Комисија за 

прибирање понуди за 

изведување ученички 

екскурзии во учебната 

2012/2013 година; 

9. Предлози и прашања; 

 

уилиштето за 

учебната 

2012/2013 

година  

2012/2015 година. 

Претседател- Борјанка 

Стојчевска , заменик- 

Емел Селмани и Блага 

Ќуиќ избрани од 

Наставничкиот совет на 

ООУ ,,Јоаким Крчоски,, 

Членови избрани од 

оснивачот на општината 

,,Ѓорче Петров,, се 

Даниела Николиќ и Звонко 

Смилков  и членови 

избрани од советот на 

родители Борче Поповски 

и Сеат Амети.  

-  направени се мали 

измени во предлог 

годишната програма за 

работата на училиштето и 

тоа во делот за учество на 

организирани натпревари 

за учениците   и измени во 

календарот на наставни 

денови; 

 -успешна подготвеност за 

почетокот на новата 

учебна 2012/2013 година; 

- прифатени и подржани 

при реализација на 

приоритетите на 

училиштето за учебната 

2012/2013 година 

- реализација на редовната 

настава усогласена според 

препораките на БРО и 

МОН се одвива редовно и 

континуирано без никакви 

прекини; 

- 20 ти септември 

празникот на општината 

,,Ѓорче Петров,, е 

прогласен за работен 

ненаставен ден  

- успешна реализација на 

акциониот план ; 

- за најповолен понудувач 

за ужинка на учениците е 

избрана фирмата 

Специјал- продукт- 

Скопје,  
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- за најповолен понудувач 

за осигурување на 

учениците е компанијата 

Триглав осигурување – 

Скопје, 

- за најповолен понудувач  

за фотографирање на 

учениците е предложена 

Тренд-  студио- Скопје; 

- формирана е комисија  за 

прибирање    на понуди за 

организација  на  

екскурзии  и излети на 

учениците во  оваа учебна 

година; 

- презентирани се 

најновите измени на 

законот за основно 

образование . 

1. Предлог извештај за 

работата на училиштето 

во првото полугодие од 

учебната 2012/2013 

година; 

2. Предлог Годишенплан 

за јавни набавки за 2013 

година; 

3. Информација за 

реализираните 

активности планирани во 

првото полугодие од 

учебната 2012/2013 

година; 

4. Давање мислење за 

вработување на 

определено време по 

објавен оглас; 

5. Разгледување на 

тековни прашања 

Членови на 

Училишен 

одбор  

Директор на 

училиштето 

 

Записници од 

одржани 

состаноци  

Годишна 

програма за 

работа на 

училиштето за 

учебната 

2012/2013 

година 

- На присутните  

членовите од Училишниот 

одбор им беше 

презентиран 

полугодишниот извештај 

и училишниот билтен за 

работата на училиштето 

во првото полугодие од 

учебната 2012/2013 

година  

- плаираните активности 

за првото полугодие од 

учебната 2012/2013 

година се реализирани  

- беше дадено позитивно 

мислење за наставниците 

кои се вработени во овој 

период 

-присутните  беа 

информирани околу 

превземени хигиенки 

мерки против  ширењето 

на грипот    

28.01. 

2013 

1. Предлог програма за 

самоевалуација во 

училиштето 2013/2016 

година  

2. Предлог одлука за 

расход на основни 

средства и ситен 

Членови на 

Училишен 

одбор  

Директор на 

училиштето 

Секретар 

Записници од 

одржани 

состаноци  

Годишна 

програма за 

работа на 

уилиштето за 

- на присутните членови 

им беше презентирана 

програмата на Рамката за 

самоевалуација на 

училиштето за период 

2013/2016 година  

- едногласно беше усвоен 

28.02.20

13 
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инвентар за 2012 година  

3. Годишен попис за 2012 

година и финансиски 

извештај за 2012 година  

4. Предлог Правилник за 

начинот за вршење на 

попис на средствата и 

обврските и усогласување 

на сметководствената со 

фактичката состојба 

утвредена со пописот  

5. Предлог правила за 

определување на 

обврските и 

одговорностите на 

корисниците при 

користење на документи 

и информатичко-

комуникациската опрема 

во училиштето  

6. Кодекс за заштита на 

компјутерите во ООУ 

„Јоаким Крчоски“ - 

Волково, Скопје  

7. Прашања и предлози 

учебната 

2012/2013 

година  

извештајот за 

спроведениот редовен 

годишен попис на 

средствата и нивните 

извори за 2012 година 

спроведен од пописната 

комисија, исто така беше 

усвоен и финансискиот 

извештај за 2012 година и 

доставен како предлог за 

усвојување на Советот на 

основачот-општината 

Ѓорче Петров  

- од страна на членовите 

едногласно беше усвоен 

Правилникот за начинот 

за вршење на попис на 

средствата и обрвските 

усогласени со фактичката 

состојба утврдена со 

пописот  

- беа разгледани и усвоени 

правилниците за заштита 

на личните податоци и 

нивно користење  

- беше разгледан и усвоен 

Кодексот за заштита на 

компјутерската опрема  

1. Верификација на 

мандатите на 

новоизбраните членови 

од Општина „Ѓорче 

Петров“  

2. Усвојување на Рамката 

за самоевалуација во 

ООУ „ЈоакимКрчоски“ - 

Волково, Скопје за 

период од 2013/2016 

година 

3. Предлог Развојно 

планирање во ООУ 

„Јоаким Крчоски“ - 

Волково, Скопје од 

2013/2016 година  

4. Предлог програма за 

изведување на училишни 

екскурзии за учебната 

2013/2014 година  

5. Прашања и предлози 

Членови на 

Училишен 

одбор  

Директор на 

училиштето  

Помошник 

Директор 

Секретар 

Записници од 

одржани 

состаноци  

Годишна 

програма за 

работа на 

уилиштето за 

учебната 

2012/2013 

година  

- од страна на секретарот 

ни беа претставени новите 

членови за претставници 

во Училишниот одбор 

делегирани од оснивачот 

на училиштето  

- на присутните членови 

им беше презентирана 

Рамката за самоевалуација 

за периодот 2013/2016 

година која беше во 

целост доработена од 

работната група и беше 

едногласно усвоена од 

нивна страна  

- по третата точка од 

дневниот ред беше 

разговарано за Развојното 

планирање на училиштето 

за период 2013/2016 

година кое е составено од 

09.07. 

2013 
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седум теми, дека секоја 

тема содржи развојни 

цели и активности кои ќе 

бидат реализирани и беше 

едногласно усвоено од 

нивна страна  

- беше презентирана и 

усвоена програмата за 

изведување на училишни 

екскурзии за учебната 

2013/2014 година и истата 

треба да биде доставена 

како предлог до БРО и до 

Советот на општина Ѓорче 

Петров, Скопје  

     

9.2 Орган на раководење  директор на училиштето 

 9.2.1  Izve{taj за работа на директор Гордана Несторовска 

 
 Приоритет во работењето на директорот е обезбедување поволни услови за 

работа кои овозможуваат стекнување на применливи знаења, задоволување на 

интересите и потребите на сите ученици и правилно воспитување на учениците. 

Директорот води сметка за успешна и доследна реализација на Годишната програма 

за работа на училиштето истовремено со запазување на законитоста во работењето. 

 Во текот на оваа учебна година се реализирани низа активности во соработка 

со Тимот за ексктерно оценување на знаењата на учениците се цел подготовка на 

училиштето и на учениците за успешно спроведување на процесот на екстерно 

тестирање на учениците и проверување на објективноста на оценување на 

наставниците. 

 Во својата секојдневна работа директорот оствари соработка со  претставници 

од Општина Ѓорче Петров, од БРО и МОН, Државен просветен инспекторат,  

училиштата и градинката на територија на Општина Ѓорче Петров, социјални центри, 

здравствни установи и НВО. Директорот зеде учество во тркалезна маса на тема ,, 

Дискриминација на Ромите во Македонскиот образовен систем,, организирана од 

Хелсиншки комитет за човекови права и трибина ,,Превенција од насилство,, 

организирана од МТСП. 

 Во текот на учебната 2012/2013 реализирани се вкупно 68 посети на наставни 

часови со цел: Унапредување на работата на наставниците (користење на активна 
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настава, употреба на ИКТ) како и унапредување на процесот на оценување на 

знаењата и напредокот на учениците. По посетата на часот се реализирани 

индивидуални средби со цел анализа на часот, пофалби, коментари и насоки за 

надминување на слабостите. 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ДИРЕКТОРОТ ВО УЧЕБНА 2012/2013 г. 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ 

РЕАЛИЗИРАНА АКТИВНОСТ 
Време на 

реализација 
СОРАБОТНИЦИ 

Изработка на Годишна програма за работа на 

училиштето и сопствена програма за работа 

во учебната 2012/2013 година 

VII, VIII 

2012 

Помошник директор, стручна служба, 

наставници, Училишен одбор, Совет на 

родители, Стручни активи, Ученичка 

заедница 

Планирање, програмирање и организација на 

работата на училиштето за учебната 

2012/2013 година 

VII, VIII 

2012 

Пом. директор, стручна служба, 

Училишен одбор, наставници, Совет на 

родители, Стручни активи, Ученичка 

заедница 

Увиди во динамика на реализација на 

зацртаните Приоритети за работа на 

училиштето во учебна 2012/2013 година 

XI 2012 до 

VI 2013 

 Помошник директор, стручна служба, 

наставници, Стручни активи, Ученичка 

заедница 

Планирање на обуки -Континуирано стручно 

и педагошко усовршување на кадарот 

VIII 2012 до 

VI 2013 

Сите вработени, Стручни активи, 

Реализатори на обуки 

Планирање и подготовки за реализација на 

Интерни училишни проекти 

VIII 2012 до 

VI 2013 

Помошник директор, стручна служба, 

Стручни активи 

Организациски подготовки за успешна 

реализација на интерни училишни натпревари 

XI, XII 2012 

 

Комисија за натпревари, Помошник 

директор, стручна служба 

Организациски подготовки и реализација на 

Самоевалуација на работата на училиштето и 

План за развој на училиштето 

Од XI 2012  

до VII 2013 

Тим за самоевалуација, Училишен 

одбор, Совет на родители, Стручни 

активи, Ученичка заедница 

Планирање на работата и активностите на 

Комисиите за екстерно и интерно оценување 

IV,V 2013 Помошник директор, стручна служба, 

Комисии за екстерно и интерно 

оценување 

Планирање на динамика на работа на 

Одделенски и наставнички совети  

XI, XII 2012 

I 2013 

Помошник директор, стручна служба, 

наставници, секретер-правник 

МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ 

АКТИВНОСТ 
Време на 

реализација 
СОРАБОТНИЦИ 

Изготвување и реализација на финансов план 

на училиштето 

VIII 2012 до 

VII 2013 

Помошник директор, секретар, домаќин, 

сметководител 

Контрола и учество во материјално-

финансиско работење на училиштето 

VIII 2012 до 

VII 2013 

Помошник директор, секретар, домаќин, 

сметководител 

Подобрување на технички услови и набавка 

на дидактички средства за осовременување на 

наставата 

VIII 2012 до 

VII 2013 

Пом. Директор, стручна служба, 

наставници, Училишен одбор, Совет на 

родители, НВО 

Организација на попис на имотот изработка 

на пресметки, завршна сметка и останата 

финансиска документација 

Х 2012 до 

VII 2013 

Помошник директор, секретар, домаќин, 

сметководител, Пописна комисија 
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Активности за инсталирање на ИКТ опрема 

во подрачното училиште во соработка со 

МОН и Општина Ѓорче Петров 

VIII 2012 до 

V 2013 

Пом. Директор, домакин, секретар, 

наставници, Тим за техн. Поддршка 

Контакти со одговорни лица околу изградба 

на фискултурна сала во централното 

училиште 

VIII-XII 

2012  

 

Општина Ѓорче Петров сектор 

урбанизам и образование,Влада на РМ- 

одговорни лица 

ОРГАНИЗИРАЊЕ 

АКТИВНОСТ 
Време на 

реализација 
СОРАБОТНИЦИ 

Формирање тимови за изработка на Годишна 

програма, Полугодишен извештај, 

дефинирање на нивната работа и насоки за 

успешна реализација на зададените задачи 

VI, VI, XII 

2012 

I,IV,VI 2013 

Стручни активи, Пом. Директор, 

стручна служба, наставници, Тимови, 

Одделенски и Наставнички совет 

Организирање  услови за работа во 

училиштето- подготвеност на училиштето за 

почеток на учебната година, набавка на 

ученички униформи, ужинка за учениците, 

осигурување на ученици и училиштето 

 VIII 2012 до 

VI 2013 

Училишен одбор, Помошник Директор, 

стручна служба, технички пресонал, 

домакин, секретар, наставници, Совет на 

родотели 

Формирање Тим за Самоевалуација и 

Развојно планирање на работата на 

училиштето, дефинирање на задачите на 

тимот и активности за успешно спроведување 

на процесот на самоевалуација  

X 2012 до 

VI 2013 

Тим за самоевалуација, Пом. директор, 

стручна служба, наставници, Училишен 

одбор, родители, ученици 

Распределба на задачи и задолженија на: 

наставници по предмети и одделенија, 

стручни активи, одделенски и наставнички 

совет,  одделенски раководства и други 

задолженија; 

VIII 2012 до 

VII 2013 

Стручни активи, Пом. Директор, 

стручна служба, наставници, Тимови, 

Одделенски и Наставнички совет, 

Одделенски раководители 

Организирање  на воспитната дејност на 

училиштето и организација на автобускиот 

превоз за учениците 

VIII 2012 до 

VI 2013 

Стручни активи, Одделенски и 

Наставнички совет 

Организација на воспитно-образовната работа 

: 

Број на ученици и паралелки, распределба на 

наставни часови и одделенски раководства 

VIII, IX  

2012 

Помошник Директор, стручна служба, 

наставници, БРО, ДПИ, општински 

координатор за образ. 

Реализација на Одделенски совети и 

Наставнички совет (технички подготовки, 

статистички и стручни анализи) 

XI, XII 2012 

III,VI 2013 

Стручни активи, Ученичка заедница, 

Помошник Директор, стручна служба, 

наставници 

Откривање на ученици со потешкотии во 

напредување и адаптација 

XI 2012 до  

VI 2013 

Наставници, Стручна служба, 

Инклузивен тим, стручни лица 

Организација и учество во стручни анализи, 

изработка на документи, извештаи, 

предавања, акциони планови, проекти и 

слично. 

VIII 2012 до 

VII 2013 

Помошник директор, Стручна служба, 

Тимови, Стручни нактиви, ученици, 

родители 

Организација на целокупното работење на 

училиштето, создавање услови за реализација 

на Годишната  програма. 

VIII 2012 до 

VI 2013 

Помошник директор, Стручна служба, 

Тимови, Стручни активи, наставници, 

ученици 

Организација на работата на дневниот престој VIII 2012 до 

VI 2013 

Наставници, одговорен наставник, 

Училишен одбор, родители 

Анализи и вреднување на годишни, тематски VIII 2012 до Помошник директор, Стручна служба, 
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и дневни планирања на наставниците  

(укажување на евентуални пропусти) 

VI 2013 Тимови, Стручни активи, советници 

БРО, ДПИ 

Анализа на Статутот на училиштето и 

Кодекси за однесување на ученици, 

наставници, родители 

VIII 2012 до 

I 2013 

Стручна служба, Пом. директор, 

Училишен одбор, Стручни активи, 

родители, ученици 

Поддршка и помош во работењето на 

Ученичката заедница и Детската 

организација, присуство на 6 состаноци на 

Детската организација 

IX 2012 до 

VI 2013 

Ученици, Одговорни наставници. 

стручна служба, Пом. Директор 

Организација на набавка на новогодишни 

пакетчиња за учениците и нивно свечено 

делење 

1-16.12.2012 НВО ,,АДРА,, , родители, наставници, 

домакин, ученици 

Поддршка на проектите Зелено училиште и 

Еко училиште, поддршка во реализација на 

приоритетите на училиштето 

XI 2012 до 

VI 2013 

Стручна служба, Пом. директор, 

одговорни наставници, Стручни активи, 

родители, ученици 

Размена на искуства и идеи со наставници од 

училиштето, Просветен Општински 

инспектор, претставници од основни 

училишта од Општината  

VIII 2012 до 

VI 2013 

Општински просветен инспектор, 

Наставници, Директори и вработени од 

основни училишта, стручна служба 

Организација и помош во реализација на 

Акција на Детската организација за собирање 

подароци за децата од Дом за деца без 

родителска грижа ,,11 Октомври,, 

04-

08.10.2012 

Детска организација, Совет на родители, 

Одделенски раководители, Психолог, 

Помошник директор, локално население 

Организација на ученички екскурзии и излети 

за учениците од централното и подрачното 

училиште (оглас, избор на агенција, 

подготовка и реализација на екскурзиите и 

излетите, изготвување извештај) 

XI 2012 до 

VI 2013 

Помошник директор, секретар, 

Комисија за екскурзии, Училишен 

одбот, Совет на родители, Одделенски 

раководители, наставници, родители, 

ученици 

Организација на истражување во училиштето  

на тема ,,Работа со ученици со ниски 

академски способности,, реализатор: 

Институт за психологија 

23.11.2012 Детска фондација Песталоци, Сорос, 

Филозофски факултет 

Организациски подготовки за реализација на 

Проектот ,,Пороци кај младите како дрога, 

алкохол и штетни појави за младата 

популација,,  

05, 13,14.02. 

2013 

МВР,Општина Ѓорче  Петров,  Агенција 

за спорт и млади, Министерство за 

здравство,  одделенски раководители од 

VI до VIII одделение, наставници 

Организација не екстерно оценување на 

знаењата на учениците и поддршка во 

реализација на активностите на Тимовите за 

екстерно оценување и интерно оценување на 

работата на наставниците 

V,VI,VII 

2013 

Тимови за екстерно и интерно 

оценување, Помошник директор, 

Психолог, Наставници 

РАКОВОДСТВО 

АКТИВНОСТ 
Време на 

реализација 
СОРАБОТНИЦИ 

Увиди и анализи на Годишни и тематски 

планирања на наставниците (укажување на 

пропусти) 

Увиди во дневните подготовки на 

наставниците (еднаш во месецот) 

06-

14.09.2012 

 

 

2012/2013 

Пом.директор, Стручна служба- 

психолог 
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Увиди во педагошка евиденција и 

документација: комисиски увиди во  дневник, 

главна книга, евидентни листи, ученички 

легитимации 

XI, XII  2012 

I  2013 

VII  2013 

Пом.директор, Стручна служба, Тимови, 

Стручни активи 

Увиди во Е дневник на паралелките 

 

01-

10.11.2012 

04.12.2012 

11.02.2013 

13.03.2013 

10.06.2013 

Пом.директор, Стручна служба 

Увиди во одделенските дневници на 

паралелките 

01.10.2012 

29.10.2012 

03.12.2012 

17.12.2012 

15.01.2013 

14.04.2013 

08.07.2013 

Пом.директор, Стручна служба - 

психолог 

Педагошки посети и анализи на 27 часови, во 

одделенска настава и 41 часови во предметна 

настава, разговор за часот, консултации, 

укажувања и советувања со наставници  

IX. 2012 до 

VI.2013 

  

Наставници, пом.директор, психолог, 

Стручни активи, стручни лица 

Советодавна работа со наставници, 

консултации, советувања, анализи на 

посетени часови 

IX – XII 

2012 

II-V 2013  

Одделенски и предметни наставници, 

приправници, мантори на приправници, 

стручна служба- психолог 

Работа со стручна сужба, наставници, 

технички кадар, родители, ученички 

заедници, надворешни соработници 

IX. 2012 до 

VI  2013 

Наставници, стручна служба, 

надворешни соработници, родители, 

помошник директор 

Техничка организација на наставата: распоред 

на часови, одделенски раководители, 

дежурства, организација на смени, превоз на 

ученици 

IX. 2012 до 

VI  2013 

 

Општина Ѓорче Петров, наставници, 

стручна служба, надворешни 

соработници, родители, пом. Директор, 

ЈСП 

Координација на работата, помош и давање 

задолженија на тимови, стручни активи, 

Ученички организации, Ученичка заедница, 

ученички клубови  

VIII 2012 до 

VI 2013 

Стручни активи,тимови, Ученички 

организации, стручна служба, 

надворешни соработници, родители, 

пом. директор 

Иницитање и организација на неопходни 

обуки и усовршувања на вработените 

VIII 2012 до 

 VII 2013 

Пом.директор, Стручна служба, 

наставници, Стручни активи, 

Дефектолог 

Раководство со работата на Наставничкиот и 

одделенските совети 

XI 2012 до 

VII 2013 

Одделенски и Наставнички совет, 

стручна служба, пом. Директор 

Мотивирање на вработените и помош во 

осовременување на наставата и воннаставните 

активности 

VIII 2012 до 

VI 2013  

Стручна служба, наставници, Стручни 

активи, Советници од БРО, ПЕП 

Соработка со родители и ученици, иницирање 

мерки за надминување на утврдени проблеми 

IX 2012 до 

VI  2013 

Ученици, родители, наставници, стручна 

служба, пом. Директор 

Прифаќање на приправниците и воведување 

во работата, избор и консултации со 

менторите 

VIII 2012 до 

VI. 2013 

Приправници, ментори, стручна служба, 

пом. Директор 

Имплементација на одлуки од училишен 

одбор, Наставнички и Одделенски совет 

VIII 2012 до 

VII  2013 

Училишен одбор, Наставници, 

стручна служба, пом. Директор 
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КОНТРОЛИРАЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА 

АКТИВНОСТ 
Време на 

реализација 
СОРАБОТНИЦИ 

Следење, анализи, вреднување и евалуација 

на работата на Стручните активи, поединци, 

Тимови и училиштето во Целина и 

превземање мерки за подобрување на 

утврдените слабости 

IX 2012 до 

VI. 2013 

Стручна служба, пом. Директор, 

наставници, Стручни активи, Тимови, 

Училишен одбор, Совет на родители 

Следење  и евалуација на напредокот на 

училиштето и иницирање мерки за 

подобрување на резултатите 

IX 2012 до 

VI  2013 

Стручна служба, пом. Директор, 

наставници, Стручни активи, Тимови, 

Училишен одбор 

Контрола и евалуација на реализирани 

приоритетите на училиштето, проекти Зелено 

училиште, Еко училиште, Животни вештини, 

дополнителна и додатна настава  и 

Ученичките клубови 

IX 2012 до 

VI  2013 

Стручна служба, пом. Директор, 

наставници, Стручни активи 

Контрола на училишната реализација на 

акцијата ,,Купете роза, да купиме рози,, , 

обезбедување средства со продажба, набавка 

и засадување на розите и нивно одржување 

20.03.2013 

до 

07.06.2013 

Општина Ѓорче Петров, Општ. 

просветен инспектор Соња Палчевска 

Ќосева, општ. советник Тања 

Бајрактарова, Наставници, Ученици, 

Родители, Совет на родители 

Контрола на редовност, успех и поведение на 

учениците и превземање мерки за 

надминување на утврдени проблеми 

IX  2012 до 

VI  2013  

Стручна служба, пом. Директор, 

наставници, родители, одделенски 

раководители 

Контрола и вреднување на реализацијата на 

редовната настава и воннаставни активности 

и примена на стандардите за оценување на 

учениците 

IX  2012 до 

VI  2013 

Стручна служба, пом. Директор, 

наставници, одд. Раководители 

Контрола и вреднување на целокупната 

работа на училиштето 

IX  2012 до 

VI  2013 

Стручна служба, пом. Директор, 

Стручни активи, Тимови 

Контрола и вреднување на работата на 

Тимовите, стручните тела и стручни активи, 

Ученички организации, Ученичка заедница, 

ученички клубови 

VIII 2012  до 

VI  2013 

 

Стручна служба, пом. Директор, 

ученици, родители, Стручни активи, 

Училишен одбор 

Контрола на работата на Тим за СЕУ, увиди 

во динамиката на изготвувањето на рамка за 

самоевалуација  

X  2012 до 

VI  2013 

 

Тим за СЕУ,Стручна служба, пом. 

Директор,  Училишен одбор, Совет на 

родители 

Контрола на изработката на Годишна 

програма, Полугодишен извештај, Годишен 

извештај за работењето на училиштето 

VII 2012 

I  2013 

VI-VIII 2013 

Стручна служба, пом. Директор, 

ученици, родители, Стручни активи, 

Училишен одбор 

ЗАСТАПУВАЊЕ И ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА УЧИЛИШТЕТО 

АКТИВНОСТ 
Време на 

реализација 
СОРАБОТНИЦИ 

Комуникација со Општина Ѓорче Петров, 

градот, локалната заедница, НВО 

IX. 2012 до 

VI  2013 

Помошник директор, наставници, 

стручна служба, надворешни 

соработници 

Афирмација на работата и постигнувањата на 

училиштето и учениците во средствата за 

масовна комуникација, во локална заедница, 

VIII  2012 до 

VI  2013 

Помошник директор, наставници, 

стручна служба, ученици, родители, 

стручни активи, надворешни 
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општината, градот и пошироко соработници, Општина Ѓ. Петров 

Организациски подготовки за настап на група 

ученици во ,,Ѕвон,, Училишна контактна 

програма на МТВ и организација на 

автобуски превоз за учениците и 

наставниците до МТВ 

20.02.2013 Наставници Блага Ќуиќ и Јоаванка 

Костовска, ученици, МТВ програма 

..Ѕвон,, 

Соработка со основни, средни училишта и  

градинки од општината и градот, БРО, 

Општински просветен инспектор, Општински 

координатор за образование, стручни служби, 

ДИЦ, ДПИ, МОН 

VIII  2012 до 

VII  2013 

П. директор, наставници, стручна 

служба, ученици, родители, стручни 

активи, надворешни соработници, 

Афирмирање на училишните спортски и 

мултикултурни активност на  училиштето на 

работилница ,,Превенција од насилство,,   

12.10.2012 Отворени спортски фудбалски школи 

Аплицирање за учество во проектот 

,,Регионална поддршка на инклузивното 

образование,,  

VI  2013 Инклузивен тим, психолог, Помошник 

директор 

Промоција на училиштето во локалната 

средина и пред идните првачиња (изработка 

на постер и реализација на ,,Весел час,,) 

IV, V 2013 Тим за упис на ученици во прво 

одделение, наставници, ученици, 

помошник директор, психолог 

Застапување на интересите на училиштето, 

учениците и наставниците. 

VIII  2012 до 

VI  2013 

П. директор, наставници, стручна 

служба, Училишен одбор 

СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ 

ОБУКА Време на 

реализација 

РЕАЛИЗАТОР 

Тема:Изработка на проекти Место: х. Дрим 

Струга 

18-20.10. 

2012 

,, КДС,, 

Тема: Нов училишен спорт – Банбингтон 

Место: х. Срна Маврово 

09-11.11. 

2012 

Банбингтон федерација на Македонија 

Тема: Мултиетничка соработка и интегрирано 

образование – работилници за раководење во 

мутиетнички средини Место: х. Дрим Струга 

19-29.11. 

2012 

БРО 

Тема: ЕУ програми за поддршка на проекти 

во образованието Место: х Квинс Скопје 

12.12.2012 ,, КДС,, 

Интерна обука: Карактеристики на ученици 

со посебни потреби и стратегии за работа ,, 

17.01.2013 Општински дефектолог Лидија 

Крстевска Дојчиновска 

 

Тема: Обука за директори на основни и 

средни училишта за спроведување на 

екстерното оценување на знаењата на 

учениците,,  

Место: СУГС ;;Лазар Танев,, 

12.02.2013 Државен Испитен Центар, МОН, БРО 

Тема: ,,Јазична псименост,,  

Место: ООУ ,,Јоаким Крчоски,, 

13.03.2013  

до 

24.04.2013 

БРО, Блага Панева –советник во БРО, 

училишни обучувачи Маја Тодоровска и 

Слаѓана Гавриловска 
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9.2.2 Извештај за работа на помошник директор 

Селаедин Исаки 

 
 

      Помошник директор голем дел од своите работни обврски ги реализира во 

подрачното училиште  Јоаким Крчоски лоцирано во с.Никиштани. Помошникот 

директор остварува соработка со директорот на централното училиште, 

училишниот психолог, Општината Ѓорче Петров, Училишниот одбор, Совет на 

родители и сите останати тела и структури кои делуваат во училиштето. 

Целокупната работа на помошник директорот се организира и реализира во 

следните програмски подрачја: 

 Планирање,организирање и следење на реализација на воспитно-

образовната работа во училиштето преку: изготвување на Годишна 

програма за работа на училиштето и својата работа, следење и реализација 

на изведување на воннаставните активности и увиди во начинот и проверка 

на ученичките знаења. 

 Следење и унапредување на реализацијата на наставата и вонаставните 

активности на училиштето преку: следење на работата на наставниците со 

посета на часови, следење на работата на училишните клубови,примена на 

стандардите за оценување на учениците и увид во реализација на 

дополнителната и додатната настава. 

 Соработка со наставниците и родителите со цел приближување на 

родителите кон училиштето и нивна редовна информираност за напредокот 

на учениците и постигнатите нивоа на знаење. 

 Соработка со централното училиште, месната заедница и локалното 

население во с.Никиштани и Општината Ѓорче Петров. 

 Реализација на обуки за стручно усовршување на наставниците од 

подрачното училиште со организација на десиминација на знаењата од 

посетените обуки  

 Соработка со училиштата од општината и градот со цел унапредување на 

наставата и воннаставната дејност на училиштето. 

 Подготовки и реализација на квизови, натпревари во ученички знаења, 

спортски натпревари и манифестации на ниво на двете училишта и на ниво 

на Општината и градот. 
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 Посети и увиди на часовите со цел следење на напредокот на учениците и 

унапредување на начинот на оценување на ученичките знаења со посебно 

внимание на учениците кои се оценуваат описно. 

 Увид на педагошката евиденција и документација и дневните планирања на 

наставниците се реализираше индивидуално од страна на помошник 

директор и комисиски при што помошнок директорот го контролира 

работата на комисиите. 

 Следење на професионалниот развој на вработените од Подрачното 

Училиште. 

 Запознавање на учениците со институции од областа на културата со 

организирање и посета на театарор на народностите и посета на спортско 

рекреативниот центар-Сарај. Следење на работата на стручните 

активи,ученичката организација и ученичките клубови во подрачното 

училиште со цел осовремување на наставата и нејзино прилагодување на 

потребите на учениците. 

 Редовни анализи на успех, изостаноци и поведение на учениците од 

подрачното училиште за потребите на Општината, БРО, МОН и други 

научни институции. 

 Учество на изработка на Годишната програма, Полугодишен и Годишен 

извештај за работата на училиштето и програма за сопствената работа. Во 

реализација на своите работни задачи,како помошник директор остварува 

соработка со наставниците, родителите, Државниот просветен инспекторат, 

БРО, месната заедница и Општината Ѓорче Петров. 

 
Извештај за работа на помошник директор 

ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ 

Септември 

2012 

 

 Планирање,програмирање и организирање на воспитно-образовната работа во 

училиштето. 

 Одржан наставнички совет од прво до осмо одделение. 

 Следење и унапредување на реализацијата на наставата,воннаставните 

активности во училиштето. 

 Одржана е општа родителска средба. 

 Соработка со наставниците и родителите со цел подобрување на комуникацијата 

наставник,родител и ученик. 

Октомври 

2012  

 

 Соработка со централното училиште,месната заедница,Општината Ѓорче Петров 

и други институции. 

 Состанок со родителскиот совет. 

 Увид во реализација на обуките на наставниците за програмата Животни 
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вештини. 

 Реализација на обуки за струшно усовршување на наставниците од подрачното 

училиште. 

Ноември 

2012 

 

 Информирање на наставниците за планираните семинари и учество во проекти. 

 На 06.11.2012 одржан Наставнички совет за првото тромесечие. 

 Увид на педагошката евиденција и документацијата на наставниците. 

 На 09.11.2012 одржана средба со родителите. 

 Увид во дневните подготовки на наставниците од подрачното училиште. 

 Организациски подготовки и реализација на квизови за прво тромесечие за 

учениците од 6 до 8 одд.по предметите матаматика, мајчин јазик, биологија, 

хемија, физика, историја и географија. 

Декември 

2012 

 Подготовка и реализација на забавна новогодишна програма. 

 Посета на 20 часови одделенска и предметна настава. 

 Посета на 10 часови од слободните ученички активности и анализа 

 Консултативно советодавна работа со наставниците,учениците и родителите.                       

  Подготовка на забавна програма за одбележување на Новата 2012 година. 

Јануари 

2013 

 Подготовка за одржување одделенските и наставничките совети. 

 Анализа на успехот и поведението на учениците од подрачното  

 На ден 22.01.2013 одр`ана општа родителска средба во училиште на крајот на 

првото полугодие. 

 Увид во педагошката документација и евиденција. 

 Грижа за уредување на училиштето,одржување на хигиената на 

училиштето,одржување на спортското игралиште и уредување и чистење на 

училишниот двор. 

 Учество во изготвување на полугодишниот извештај за работата на училиштето 

во првото полугодие од учебна 2012/2013 година. 

Февруари 
2013 

 Посета и анализа на часови во одделенска и предметна настава. 

 Посета и анализа на работата на клубовите  и реализација на дополнителната 

настава 

 Присуство на практични часови на стручните активи. 

Март 

2013 
 Планирање и коордирање на работата на подрачното со централното училиште. 

 Унапредување на соработката со централното училиште преку организација на 

спортски турнири, натпревари со други училишта од Општината. 

Април 

2013 
 Организирање и спроведување на училишните и другите натпревари. 

  На ден 03.04.2013 одржан одделенски совет за третото тромесечие од учебната 

2012/2013 година.                              

 Планирање и реализирање на родителски средби на12.04.2013. 

 На ден 17.04.2013 со учениците од прво до осмо одделение реализирана  посета 

на театарската претстава во театарот на народностите . 

 На 18.04. 2013 е реализиран ,,Весел час,, за идните првачиња. 

 На ден 30.04.2013 е прославен Патронатот на училиштето. 

 Иинформирање на родителите за запишување на нивните деца во Прво одделение 

во учебна 2013/2014 година. 

Мај 

2013 
 Подготовка за запишување на првачиња за наредната 2013/2014 година. 

 Соработка со училишниот психолог во областа на професионалната ориентација 

на учениците од VIII одделение. 

 Планирање и реализирање на општите родителски средби. 

 Анализирање на проблемите во воспитно –образовниот процес. 
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Јуни 

2013 
 Подготовки за одржување на одделенски и наставанички совет за учениците од 

прво до осмо одделение. 

 Изготвување на Годишен извештај за работата на подрачното училиште во 

учебната 2012/2013 година. 

 Преглед на педагошката евиденција и документација во подрачното училиште. 

 Анализа на планираните и реализираните работни задачи на наставниот и 

техничкиот кадар во училиштето. 

Јули 

2013 
 Одржување на хигиената и изгледот на училиштето. 

 Подготовки за наредната учебна 2013/2014 година. 

 Одржување и обезбедување на училиштето во текот на летниот распуст. 

 Учество во изработка на Годишниот извештај за работата на училиштето во 

2012/2013 година. 

 Грижа за фондот на часовите на наставниците во наредната учебна година. 

Август 

2013 
 Соработка со централното училиште ,Месната заедница,Општината Ѓорче 

Петров ,БРО,МОН и други институции. 

 Планирање и координирање на работата на подрачното со централното 

училиште. 

 Организациски за успешен почеток на учебната 2013/2014 година. 

(подготовки,реновирање,фарбање ,генерално чистење на училиштето). 

 

9.3 Стручни органи  наставнички и одделенски совет 

9.3.1 Izve{taj  за работа на Одделенскиот  совет 

 
Во текот на првото полугодие од учебната 2012/ 2013 се реализирани три 

состаноци, а во текот на второто полугодие се одржани шест состаноци на 

Одделенскиот совет. Одделенскиот совет настојува континуирано подобрување 

на квалитетот на наставата, унапредување на знаењата и постигнувањата на 

учениците, како и стекнување на широко применливи знаења.  Посебно 

внимание се посветува  на учениците со посебни образовни потреби и 

талентираните ученици. 

Стручните активи во училиштето овозможуваат подобра соработка на 

наставниците, како и поголем број на информации за потребите и постигањата 

на учениците кои ги разгледува Одделенскиот совет.  

Одделенскиот совет го анализира успехот, поведението и изостаноците на 

учениците. Континуирано работи со Одделенските раководители за 

подобрување на дисциплината, како и намалување на неоправданите 

изостаноци. Заложбите на Одделенскиот совет се оценување на знаењата и 

напредокот на  учениците  според критериумите изготвени од БРО.  
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Извештај за работа на Одделенски совет во учебна 2012/2013 

Време Реализирани активности Заклучоци Реализатори 

11/ 

2012 

 Реализација на наставен план 

и програма 

 Утврдување на успех, 

изостаници и поведение на 

учениците во прво тромесечие 

од учебната 2012/2013 година; 

 Извештај за напредок и 

социјализација на учениците 

со посебни образовни потреби 

 Известување за најдобри 

поединци и паралелки 

 Предлози, мислења, сугестии 

 Наставниот план и програма на училиштето 

се реализирани според годишната програма за 

работа на училиштето, препораките од МОН и 

БРО. 

 Анализиран е успехот, изостаноците и 

поведението на учениците во првото 

тромесечие. Во централното училиште 

поведението е примерно кај сите ученици, во 

подрачното училиште поведението е 

примерно. Направени се вкупно 1738 

изостаноци, од кои 1653 се оправдани а 85 

неоправдани. Во подрачното училиште има 

вкупно 141 изостаноци, од кои 126 оправдани 

и 15 неоправдани изостаноци. Од VI до VIII 

одд. во централното училиште 27 ученици 

имаат слаби оценки, а во подрачното 8 

ученици имаат слаби оценки. 

 Беше образложен напредокот на учениците 

со посебни образовни потреби дека нивната 

работа и вештини во континуитет се развиваат 

според нивните способности во рамките на 

изработените индивидуално образовни 

планови. 

 Според анализираниот успех и 

постигнувања на учениците, наставниците 

дадоа известување за ученици кои се 

истакнуваат со своите знаења како најдобри 

ученици во паралелката како и учениците за 

кои се изречени педагошки мерки. 

Директор 

Пом.Директор 

Стручна 

служба 

Наставници 

Одд. 

раководители  

19. 12. 

2012 

 Разгледување на актуелната 

состојба околу 

недисциплината кај учениците 

во предметна настава 

 Изрекување на педагошки 

мерки за несоодветно 

однесување на ученици од 

предметна настава 

 Дискутирана е моменталната состојба околу 

дисциплината, при што е разгледан проблемот со 

непримерно однесување на ученици од VII и VIII 

одделение.                                                              

На 7 ученици од VII и VIII одделение како 

последица на несоодветното однесување им е 

изречена педагошка мерка- Укор од одделенски 

совет, додека на 1 ученик му е изречена и мерка 

Писмена опомена од директор. 

Наставници 

Директор 

Стручна 

служба 

Одделенски 

раководители 

04.01. 

2013 

 Реализација на наставен план 

и програма; 

 Анализа на успех,изостаници, 

поведение на учениците во 

прво полугодие од учебната 

2012/2013 година; 

 Наставниот план и програма на училиштето 

се реализирани според препораките од МОН 

и БРО. 

 Анализиран е успехот, изостаноците и 

поведението на учениците во првото 

полугодие. Во централното училиште 

Наставници 

Директор 

Помошник 

директор 

Стручна 

служба 
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 Извештај за напредок и 

социјализација на учениците 

со посебни образовни потреби; 

 Истакнување најдобри 

поединци и паралелки; 

 Предлози, мислења, сугестии 

поведението е примерно, во подрачното 

училиште поведението е примерно кај сите 

ученици. Направени се вкупно 4202 

изостаноци, од кои 4007 се оправдани а 195 

неоправдани. Во подрачното училиште има 

вкупно 674 изостаноци, од кои 630 

оправдани и 44 неоправдани изостаноци. Од 

IV до VIII одд. во централното училиште 27 

ученици имаат слаби оценки, а во 

подрачното 4 ученици имаат слаби оценки. 

 Психологот и одделенските раководители 

истакнаа дека учениците со посебни 

образовни потреби тешко се адаптирани и 

социјализирани во училиштето. Покрај 

големата заложба од наставниците кои 

реализираат настава со овие ученици, 

останува потребата од стручна помош во 

училиштето од дефектолог. 

 Во секоја паралелка истакнати се најдобри 

ученици во паралелката. Препораките на 

директорот се пофалените ученици да се 

заведат во евидентните листи.  

 Утврдено е да се формира и ново 

раководство на Детската организација на 

почетокот на второто полугодие. 

Одделенски 

раководители 

26.02 

2013 

 Разгледување на пријава за 

изрекување педагошки мерки на 

група ученици 

 Предлози, мислења и сугестии 

 По разгледување на писмените изјави од 

учениците кои учествувале во тепачката и 

дежурниот наставник, сите наставници 

едногласно дадоа Предлог до Наставнички 

совет за намалување на поведението на 

учениците учесници во тепачката. 

 Директорот на училиштето Гордана 

Несторовска даде насоки дежурството на 

наставници да се подигне на повисоко ниво, 

по потреба да дежураат три наставници  и да 

се почитува правилникот за дежурства на 

наставници и ученици. 

Наставници 

Директор 

Стручна 

служба 

Одделенски 

раководители 
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05.04 

2013 

 Реализација на наставен план 

и програма 

 Анализа на успех, поведение и 

изостаноци на чениците во 

трето тромесечие од учебната 

2012/2013 

 Предлог активности за 

професионално информирање и 

ориентирање на учениците од 

VIII одд. 

 Предлог активности за 

запишување ученици за 

учебната 2012/2013 год. 

 Предлози, мислења и сугестии 

 Наставниот план и програма  се во целост 

реализирани според  Годишната програма за 

работа на училиштето и препораките добиени од 

МОН и БРО.  

 Презентирани се податоците за поведение, 

успех и изостаноци на учениците во трето 

тромесечие од учебната 2012/2013 година за 

учениците  од I до V одд . 

 Психологот Весна Стоименов соопшти дека 

програмата за професионално ориентирање 

на учениците се реализира според претходно 

утврдениот план и дека особено акцент се 

става на учениците од VIII одделение. 

Изнесена е и одлуката дека Секој ученик во 

текот на месец мај ќе биде повикан на 

индивидуални косултации и советување за 

натамошни препораки за продолжување на 

своето образование во средно училиште.  

 Во рамките на активностите за упис на ученици 

во новата учебна година на 17.04.2013 со 

почеток во 13.30 часот ќе се раеализира Весел 

час на кој ќе присуствуваат сите идни првачиња. 

Изготвени се и поставени плакати за 

информирање на родителите. 

 Закажани се термини за одржување на 

родителски средни.  

Наставници 

Директор 

Стручна 

служба 

Одделенски 

раководители 

10.06 

2013 

 Анализа на успех, 
изостаноци, поведение на 
учениците од   VIII одд. на 

крај на учебната 2013/2014 
год. 

 Истакнување најдобри 
поединци 

 Разно 

 Констатиран е успехот и поведението кај 

учениците од VIII одд. Кај неколку ученици 

поведението е намалено. 

 Пофалени се две ученички од наставнички 
совет  поради покажување континуиран 

успех и примерно поведение.   

Наставници 

Директор 

Стручна 

служба 

Одделенски 

раководители 

11.06 

2013 

 Реализација на наставен план 

и програма; 

 Разгледување на  изостаноци, 
и поведение на учениците за 

крај  од учебната 2012/2013 
година 

 Истакнување на најдобри 

поединци. 
 Извештај од комисијата за 

запишување ученици за 

 Наставниот план и програма се реализирани 
во целост според Годишната програма за 
работа на училиштето и препораките 

добиени од МОН и БРО. 
 Одделенските раководители од I до VII  одд. ги 

истакнаа најдобрите поединци кои покажуваат 
посебен успех и напредок. 

 Комисијата за запишување ученици за учебната 
2013/2014 год соопшти дека заклучно со 

Наставници 

Директор 

Стручна 

служба 

Одделенски 

раководители 
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учебната 2013/2014 год 

 Предлози, мислења и 

сугестии. 

3.06.2013 година се запишани вкупно 56 ученици  

19.06 

2013 

 Разгледување  на  успех  по 
добиени резултати од 
екстерно проверување за 

учениците од  VIII одд. на 
крај на учебната 2013/2014 
год. 

 

  Утврден е  успехот  по добиените резултати 
од екстерното проверување за учениците од    

VIII одд. на крај на учебната 2013/2014 год. 
  Констатирано е ученикот кој има полагано 

само еден предмет од екстерното тестирање 

да го полага вториео дел во августовскиот 

рок. 

Наставници 

Директор 

Стручна 

служба 

Одделенски 

раководители 

24.06 

2013 

 Анализа на постигнатиот 
успех на учениците по 
добивање на резултатите од 

екстерно теститрање; 
 Доделување на сведителства 

 

  Констатиран  е успехот на учениците по 

добиените резултати од екстерното 

проверување на учениците од IV дo VIIIoдд. 

Оние ученици кои не полагаа во овој рок ќе 

полагаат во периодот од 15 до 19 август 2013 

год. 

 На ден 29.06.2013 год ќе се доделуваат 

сведителства за учениците од I дo VIII одд. 

Наставници 

Директор 

Стручна 

служба 

Одделенски 

раководители 

22.08 

2013 

 Утврдување на општ успех на 

учениците по паралелки  по 

завршен трет циклус екстерно 

тестирање 

 Утврден е општиот успех  по паралеки по 

завршување на екстерното тестирање за сите 

ученици од нашето училиште 

Директор 

Стручна 

служба 

Одделенски 

раководители 

 

9.3.2 Извештај за работа на Наставничкиот совет во 

учебната 2012/2013 година 

 
  Во текот на учебната 2012/ 2013 Наставничкиот совет  на ООУ Јоаким 

Крчоски, Волково работи според Законот за основно образование, Годишната 

програма за работа, согласно препораките од МОН, БРО и Советот на Општина 

Ѓорче Петров. Наставничкиот совет континуирано работи на подобрување на 

постигањата на учениците, унапредување на наставата, воннаставните 

активности, работата на ученичките клубови. Особено внимание се посветува на 

реализација на приоритетите на училиштето, односно нивно инкорпорирање во 

сите сегменти на работата на училиштето. Се поттикнува професионалниот 

развој на вработените, како еден од условите за поквалитетна реализација на 

воспитно-образовната работа.  
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ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА НАСТАВНИЧКИ СОВЕТ 

Време Реализирани активности Заклучоци Реализатори 

27. 09. 

2012 

 Преглед на извештаи од 

средните училишта за број 

на запишани ученици од 

нашето училиште; 

 Распределба на бесплатни 

учебници од проектот на 

Владата на Република 

Македонија 

 Професионално досие на 

вработените 

 Формирање на Тим за 

евалуација на реализација 

на Годишната програма и 

Тим за самоевалуација и 

Развојно планирање 

 Реализација на 

дополнителна, додатна 

настава и слободни 

ученички активности 

 Избор на ментор за 

приправникот Јадранка 

Георгијева 

 Разгледување на поднесено 

барање од родител за 

отсуство на ученик 

 Предлози, мислења, 

сугестии 

 Добиени се податоци за 21 ученик од нашето училиште 

кои своето образование го продолжиле во средните 

училишта. За подрачното училиште во Никиштани 

нема добиено ниту едно известување од страна на 

средните училишта. 

 Добиените учебници се распределени на учениците, со 

задолженија за родителите за совесна употреба, чување 

и враќање на крајот од учебната година. 

 Професионалното досие на вработените е 

комплетирано со доставените податоци (потврди, 

сертификати), дополнување може да се врши на 

полугодие и на крајот од учебната година.  

 Формиран е Тим за евалуација на реализација на 

Годишната програма во централното училиште во 

состав: Јованка Костовска, Зорица Ангеловска, Виолета 

Лазаревска, Славица Димиќ, Ана Настова, Менка 

Атанасова и Марија Петреска. Исто така е формиран и 

Тим за самоевалуација и Развојно планирање: Љупка 

Христова, Борјанка Стојчевска, Соња Лазороска, Сања 

Андевска, Валентина Ивановска, Слаѓана Гаврилоска и 

Весна Стоименов. Во подрачното училиште Тимот за 

самоевалуација и Развојно планирање го сочинуваат: 

Љуљзиме Јусуфи, Емел Селмани, Себије Мемети, 

Бесим Амети, Џелал Исаки, Фухат Мехмеди и 

Селаедин Исаки. Тимот за евалуација и реализација на 

Годишната програма го сочинуваат: Даниела Милиќ, 

Седат Исмаили, Мемет Јусуфи, Екрем Мустафа и 

Назми Јашари. 

 Истакната е важноста и обврската на секој наставник 

за редовно одржување и евидентирање на 

реализираните часови по додатна, дополнителна 

настава како и слободните ученички активности. 

Потврдено е континуирано и редовно реализирање на 

овие часови. 

 За ментор на приправникот Јадранка Георгијева се 

утврдува наставникот Менка Атанасова. 

 По разгледувањето на барањето од страна на родителот 

Ферат Јашаровски, одобрено е отсуство во траење од 30 

дена на ученичката Алтна Јашаровска поради 

медицинско испитување во Германија. 

Директор 

Пом. Директор 

Стручна 

служба 

Наставници 

Претседатели 

на стручни 

активи 

08. 11. 

2012 

 Реализација на наставен 

план и програма 

 Утврдување на успех, 

изостаноци и поведение на 

учениците од првото 

полугодие во учебната 

2012/2013 

 Реалзизација на 

приоритетите на 

училиштето 

 Извештај од страна на Тимот 

 Наставниот план и програма се реаллизирани според 

според препораките од МОН и БРО. 

 Анализиран е успехот, изостаноците и поведението на 

учениците во првото тромесечие. Во централното 

училиште поведението е примерно кај сите ученици, во 

подрачното училиште поведението е примерно. 

Направени се вкупно 4202 изостаноци, од кои 4007 се 

оправдани а 195 неоправдани. Во подрачното 

училиште има вкупно 674 изостаноци, од кои 630 

оправдани и 44 неоправдани изостаноци. Од IV до VIII 

одд. во централното училиште 27 ученици имаат слаби 

Директор 

Пом. Директор 

Наставници 
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за евалуација за 

реализација на Годишната 

програма 

 Реализација на програмата 

Образование за животни 

вештини 

 Предлози за организација на 

интерни тестирања на 

знаењата на учениците со 

објактивни тестови 

 Информација за адаптација и 

напредок на учениците во 

I и VI одделение 

 Избор на ментор за 

приправникот Даниела 

Кимовска 

 Предлози, мислења, 

сугестии 

оценки, а во подрачното 4 ученици имаат слаби 

оценки. 

 Приоритетот за мултиетничка соработка успешно 

се развиваше во текот на првото полугодие, а што се 

однесува до вотриот приоритет, изработување на 

критериумски тестови, директорот побара од 

претседателите на стручните активи доставување на 

извештај за сработеното. 

 Тимот за евалуација за реализација на Годишната 

програма утврди дека истата е реализирана според 

претходно утврден план. 

 Програмата на Образование за животни вештини е 

успешно реализирана на одделенските часови . Се 

истакнува дека учениците со посебно задоволство 

работат на секоја предвидена темаи сметаат дека истите 

се интересни и поучни. 

 Директорот им даде насоки на наставниците да 

работат организирано и заеднички на изработката на 

објективни тестови и интерни тестирања. 

 Учениците во I и VI одделение се успешно 

адаптирани и напредваат во согласност со своите 

способности. 

 На приправникот Даниела Кимовска за ментор  е 

доделен наставникот Мирјана Славевска. 

 На наставниците Валентина Ивановска и Борјанка 

Стојчевска им е доделена задача да организираат вежба 

за евакуација на учениците во случај на пожар. 

 По барање на Детската заедница реализирана е забава 

во месец декември. 

10. 12. 

2012 

 Екстерно оценување на 

учениците од IV доVIII 

одделение. 

 Комисии за спроведување на 

екстерното тестирање 

 Предлози, мислења, 

сугестии 

 Екстерното оценување ќе се реализира од 20 мај до 1 

јуни 2013 год. за учениците од VIII одд., додека за 

учениците од IV до VII истото ќе се одржи од 1 до 10 

јуни 2013 год. Учениците ќе бидат тестирани по два 

предмети, а тестирањето ќе биде спроведено на 

компјутер или преку писмени тестови во времетраење 

од 60 минути. Предмети по кои нема да има екстерно 

тестирање се: ликовно образование, музичко 

образование и техничко образование. По овие предмети 

ќе бидат разгледани досиејата кои се водени за секој 

ученик.  

 Директорот на училиштето формираше комисии. 

Претседател на комисијата е директорот на 

училиштето, Гордана Несторовскаи член од стручната 

служба- психологот во училиштето, Весна 

Стоименов.Членови на  комисијата за спроведување на 

екстерното тестирање во централното училиште во 

состав: Валентина Ивановска, Слаѓана Смилчевска и 

Слаѓана Гаврилоска. Заменици членови на комисијата 

Директор 

Пом. Директор 

Наставници 

Стручна 

служба 

Претседатели 

на стручни 

активи 



ООУ ,,ЈОАКИМ КРЧОСКИ,, 
 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2012/2013 
 128 

се: Катерина Петреска, Маја Тодоровска и Славица 

Димиќ. Во подрачното училиште претседател е 

заменикот директор на училиштето, Селаедин Исаки и 

член од стручната служба е Мишо Колев. Членови на 

комисијата се Мемет Јусуфи, Џелал Исаки и Седат 

Исмаили. Заменици членови се Зора Антевска, Катица 

Георгиева и Даниела Милиќ. 

18.01 

2013 

 Реализација на наставен 

план и програма; 

 Утврдување на успех, 

изостаноци и поведение на 

учениците во првото 

полугодие од учебната 

2012/2013 година; 

 Прогласување на најдобри 

поединци и паралелки; 

 Извештај за работа на 

инклузивен тим; 

 Разгледување на Извештај за 

работа на училиштето во 

прво полугодие од учебната 

2012/2013 година; 

 Самоевалуација на 

работењето на училиштето – 

извештај за досегашни 

реализирани активности на 

Тимот за СЕУ; 

 Професионално досие на 

вработените; 

 Реализација на програмата 

Образование за животни 

вештини; 

 Оределување ментор за  

приправник  Нуран Нухиу 

наставник по Албански 

јазик; 

 Доделување на евидентни 

листи за учениците од I до  

VIII одделение; 

 Предлози, мислења и 

сугестии. 

 Со гласање едногласно се усвоени реализацијата на 

планот и програмата за првото полугодие од учебната 

2012/2013 година.  

 Усвоени се успехот, изостаноците и поведението на 

учениците во првото полугодие од учебната 

2012/2013 год.  

 Прогласени за најдобри паралелки се учениците од I 

одд. со одделенските раководители Катерина 

Петреска и Маја Тодоровска. 

 Претседателот на инклузивниот тим Зора Антевска  

ги презентираше активностите на инклузивниот тим и  

соопшти на  следната родителската средба во 

дневниот ред да влезе како точка работата на 

Инклузивниот тим. Одделенските раководители да ги 

запознаат родителите со  активностите и работата на 

тимот. 

 Психологот на училиштето Весна Стоименов го 

презентираше полугодишниот извештај за работата на 

училиштето од учебната 2012/2013 год. 

 Тимот за Самоевалуација на  работењето на 

училиштето  ги презентираше досегашните 

реализирани активности. Директорот Гордана 

Несторовска определи краен рок за  тимот од 

самоевалуцација да поднесе комплетен извештај  е 24. 

01.2013 год. 

 Психологот Весна Стоиименов соопшти секој 

наставник до 22.01.2013 да предате сертификати од 

стручно усовршување. На наставникот Нуран Нуриху 

ќе и се отвори професионално досие во кое ке се 

следи нејзиниот професионален напредок и 

усовршување.  

 Одделенските наставници од I до  VIII одд. соопштија 

дека програмата за Животни Вештини се реализира во 

целост според предвидената програма и насоките 

дадени од БРО и МОН на одделенските часови, 

постои голем интерес кај учениците.  

 За Ментор на приправникот Нуран Нухиу е определен  

Исмаил Исмаили од ОУ,, 26 Јули ,, Шуто Оризари- 

Скопје. 

 Одделенските раководители во евидентните листи на 

учениците од I до  VIII одд. да  ги заведат учениците 

кои се  пофалени,со освоени награди од  интерните 

Директор 

Пом. Директор 

Наставници 

Стручна 

служба 

Претседатели 

на стручни 

активи 
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училишните натпревари  и учениците на кои им се 

изречени педагошки мерки. Евидентните листи ке им 

бидат поделни на родителите  на родителските 

средби. 

 Одредени се термини  за Совет на родители и 

Родителски средби. 

15.02 

2013 

 Изрекување на Педагошка 

мерка на ученик за 

несоодветно однесување 

 Едногласно присутните наставници се изјаснија на 

еден  ученик да му се изрече педагошка мерка 

намалување на поведението. 

Директор 

Пом.Директор 

Наставници 

Психолог 

  Информации за пробно 

екстерно тестирање на 

учениците од IV- 

VIIIодделение; 

 Предлози мислења и 

сугестии 

 Информации за пробно екстерно тестирање на 

учениците од IV- VIII одд. 

 МОН  информира дека од 13 февруари ќе започне 
пробно екстерно тетирање кое ќе се реализира во сите 
училишта. Тестирањето ќе се спроведе по однапред 
утврден план за кој ќе бидеме дополнително 
известени. 
 Директорот Годрана Несторовска им даде задолжение 

на сите одделенски и предметни наставници најдоцна 

да ги и проверат и да продолжат со внесување на 

изостаноци , оценки, распоред на часови и другите 

податоците предвидени во апликацијата на Е- 

дневникот, како и да се проверат конкретни податоци 

во HRM и   EMIS. 

Директор 

Пом. Директор 

Наставници 

Стручна 

служба 

Претседатели 

на стручни 

активи 

04.03 

2013 

 Изрекувањење на 

Педагошка мерка на 

ученици по предлог на 

Одделенски совет; 

 Давање Мислење по 

реализиран приправнички 

стаж за вработените Весна 

Стоименов и Маријана 

Дејкоска; 

 Предлози мислења и 

сугестии. 

 Наставничкиот совет едногласно донесе одлука на 

учениците им се изрекува Педагошка мерка 

намалување на поведението поради физички напад на 

ученик. 

 Наставниците дадоа позитивно мислење за 

вработените Весна Стоименов и Маријана Дејкоска 

кое ќе им послужи за полагање на стручен испит 

бидејќи нивниот приправнички стаж е завршен. 

Директор 

Пом. Директор 

Наставници 

Стручна 

служба 

Претседатели 

на стручни 

активи 
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10.04 

2013 

 Реализација на наставен 

план и програма; 

 Реализација на Велегденски 

хепенинг; 

 Извештај на Тимот за 

евалуација на реализација на 

Годишната програма; 

 Анализа на успех, 

изостаноци и поведение на 

учениците во трето 

тромесечие од учебната 

2012/2013 година; 

 Комисија на запишување на 

ученици во I одделение за 

учебна  2013/2014 година; 

 Прослава на патрониот 

празник на училиштето; 

 Истакнување на интерен 

конкурс за избор на ученик 

првенец на генерацијата и 

конкурс за истакнат 

педагошки работник за 

2012/2013 година. 

 Формирање на училишни 

комисии. 

 

 Наставениот  план и програма се во целост 

релизирани според годишните планирања на 

наставниците и годишното планирање за работа на 

училиштето. 

 Велигденски хепенинг ќе се реализира на 27.04.2013 

год. (Сабота ). Учениците лични изработки ќе 

продаваат по симболична цена , со собраните средстав 

ќе се купат материјали кои им се потребни на 

нставниците и учениците за подобра реализација на 

наставата. 

 Тимот за евалуација на реализација на Годишната 

програма истакна дека годишната програма се 

реализира според добиените препораки и насоки од 

МОН и БРО. 

 Анализа на успех, изостаноци и поведение на 

учениците во трето тромесечие од учебната 2012/2013 

година следува во прилог од крајот на записникот. 

 Комисија на запишување на ученици во I одделение за 

учебна  2013/2014 година; 

 Формирана е комисија за запишувње на ученици во 

прво одделение во учебната 2013/2014 година. 

Претседател на комисијата е Психолог -Весна 

Стоименов. Членови се: Катерина Петреска, Маја 

Тодоровска, Славица Димиќ, Слаѓана Смилчевска, 

Валентина Ивановска, Слаѓана Гавриловска, Јованка 

Костовска, Марија Петреска, Себије Мемеди, Мемет 

Јусуфи, Емел Селмани, Селаедин Исаки. Комисијата 

ги соопшти активностите  кои беа едноигласно 

прифатени. 

 По повод прослава на патрониот празник на 

училиштето, едногласно се донесе одлука денот да се 

одбележи со активности Музичка звезда и реализација 

на  интерни квизови  и натпревари помеѓу учениците. 

 Истакнат е интерен конкурс за избор на ученик 

првенец на генерацијата и конкурс за истакнат 

педагошки работник за 2012/2013 година. Формирана 

е комисија која ќе ги разгледува доставените 

документи. 

Директор 

Пом. Директор 

Наставници 

Стручна 

служба 

Претседатели 

на стручни 

активи 

15.05 

2013 

 Разгледување на предлог од 

одделенскиот совет за 

намалување на поведение на 

ученик 

 По првата точка Разгледување на предлог од 

одделенскиот совет за намалување на поведение на 

ученикот едногласно е усвоен предлогот за 

Директор 

Пом. Директор 

Наставници 

Стручна 
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 Предлози, мислења и 

сугестии; 

 

намалување на  поведението служба 

Претседатели 

на стручни 

активи 

22.05 

2013 

 

 Подготовки за 

екстерно тестирање : 

 Донесување на Одлука за 

избор на ментор на вработен 

приправник: 

 Изборни предмети за учебна 

2013/2014 год; 

 Формирање на училишни 

комисии согласно 

правилникот за начинот на 

проверување на 

објективноста на 

наставникот при 

оценувањето на постигањата 

на успехот на учениците по 

натсавните предмети со кои 

учениците се стекнуваат со 

вештини, односно по 

наставните предмети за кои 

не може да се врши 

екстерно проверување на 

постигањата на успехот на 

учениците во основните 

училишта. 

 Предлози, мислења и 

сугестии; 

 Директорот на училиштето Гордана Несторовска  

соопшти дека сите подготовки кои се потребни за 

успешно релизирање на екстерното проверување во 

централното и подрачното училиште се реализирани. 

Прочитан е правилникот за екстерно проверување во 

сите одделенија. 

 Донесена е одлука со која на приправникот по 

географија  Бесим Амети од  ПОУ,, Јоаким Крчовски 

во Никиштани  му се одредува за ментор Камил 

Имери од ОУ,, Исмаил Ќемал,, Чаир- Скопје.  

 Констатирани се изборните предмети за учебна 

2013/2014 год- предмети кои согласно препораките 

добиени од БРО може да им се понудат на учениците 

се од III до VIII одделение . 

 Формирани се училишни комисии за централното и  

подрачното училиште. 

Директор 

Пом. Директор 

Наставници 

Стручна 

служба 

Претседатели 

на стручни 

активи 

10.06 

2013 

 Прогласување на првенец на 

генерација за учебната 

2012/02013 год.  

 

 Училишната комисија ги разгледа поднесените 

пријави за избор на првенец на генерација. По 

разгедувањето на поднесените документи согласно 

правилникот за пофалби и награди , комисијата 

прогласи првенец на генерацијата за учебната 

2013/2013 год. 

 Директор 

Пом. Директор 

Наставници 

Стручна 

служба 

Претседатели 

на стручни 

активи 

14.06 

2013 

 Реализација на наставен 

план и програма; 

 Избор на учебници  за 

наредната учебна година и 

поделба на учебниците за 

наредната 2013/2014 

година; 

 Извештај на Тимот за 

евалуација на реализација 

на Годишната програма; 

 Анализа на успех, 

изостаноци и поведение на 

 Наставниот план и програма се во целост реализирани 

во согласност со препораките добиени од БРО и 

МОН. 

 Избраните учебници за учебната 2012/2013 год. се 

соодветни според списокот и препораките добиени од 

МОН. Директорот даде препорака на секој учебник на 

првата страна да се заведе број на корисник, име 

презиме на училиштето, одделени и учебна година.   

 Тимот за евалуација на реализација на Годишната 

Директор 

Пом. Директор 

Наставници 

Стручна 

служба 

Претседатели 

на стручни 

активи 
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учениците на крајот од 

учебната 2012/2013 год; 

 Професионално досие на 

вработените 

 Тим за изготвување 

Годишен извештај за 

учебната 2012/2013год. 

 Тим за изготвување 

Годишна програма за 

учебната 2013/2014 год. 

 Предлози, мислења и 

сугестии. 

 

програма соопшти дека програмата е во целост 

реализирана. 

 Психологот Весна Стоименов ги соопшти бројот на 

изостаноци за учебната 2012/2013 год. преку 

презентација во табели. 

 Професионалното  досие на вработените уредно се 

води и наставниците уредно ги доставуаваат 

документите на време. 

 Констатиран е тимот за изготвување на Годишен 

извештај за учебната 2012/2013год. 

 Констатиран е тимот за изготвување на Годишна 

програма за учебната 2013/2014 год. 

 Истакната е листа на Пофалени ученици од 

наставнички совет. 

19.06 

2013 

 Утврдување на  успех  по 

добиени резултати од 

екстерно проверување за 

учениците од   VIII одд. на 

крај на учебната 2013/2014 

год. 

 Утврден е  успехот  по добиените резултати од 

екстерно проверување за учениците од VIII одд. на 

крај на учебната 2013/2014 год. 

Директор 

Пом. Директор 

Наставници 

Стручна 

служба 

Претседатели 

на стручни 

активи 

26.06 

2013 

 Утврдување на  успех  по 
добиени резултати од 
екстерно проверување за 
учениците од    VIII одд. на 

крај на учебната 2013/2014 
год. 
 Доделување решенија за 

годишни одмори. 

 Утврден е  успехот  по добиени резултати од екстерно 

проверување за учениците од   VIII одд. на 

македонски и албански наставен јазик на крај на 

учебната 2013/2014 год.  

 Директорот Гордана Несторовска ги додели 

решенијата за годишен одмор на вработените. 

Директор 

Пом. Директор 

Наставници 

Стручна 

служба 

Претседатели 

на стручни 

активи 

22.08 

2013 

 Утврдување на општ успех 

на учениците по добиени 

резулати од трет циклус на 

екстерно тестирање 

 Презентација на упатство 

од БРО  број 03-2414/2 

 Предлог Годишен извештај 

за работа на училиштето 

во учебна 2012/2013 

година 

 Предлог Годишна 

програма з работа на 

училиштето во 2013/2014 

година. 

 Подготовки на училиштето 

за почеток на новата 

учебна година. 

 Утврден е  успехот  по добиените  резултати од  трет 

циклус екстерно проверување за учениците од VIII 

одд. на крај на учебната 2013/2014 год. 

 Презентирано е упатство од БРО за формата, 

содржината, начин, подготовки за  задавање на 

домашни работи на учениците  

 Директорот на училиштето го презентитше 
Предлог Годишен извештај за работа на училиштето 

во учебна 2012/2013 година 

 Тимот за изработка на Годишна програма ја 

презентираше Годишна програма з работа на 

училиштето во 2013/2014 година. 

 Директорката истакна дека во летниот период 

училиштето е целосно исчистени и технички е 

подготвено за новата учебна година, во тек е 

подготовка на приередба за свечен прием на 

првачињата во училиште. 

Директор 

Пом. Директор 

Наставници 

Стручна 

служба 
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9.4. СТРУЧНА СЛУЖБА 

 

9.4.1. Извештај за работата на психологот  

 

 

Примарна цел во работата на училишниот психолог е следење и 

поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот и психосоцијалниот развој 

на младата личност согласно нејзините способности. 

Работата на психологот се реализира со учениците во двата училишни 

објекти во соработка со директорот на училиштето, помошник директор, 

наставници, технички кадар , родители, претставници на локалната самоуправа, 

БРО, Просветен инспекторат, претставници на образовни, здравствени и научни 

институции надвор од училиштето. 

Програмата за работа на училишниот психолог, содржински се вклопува 

во програмата за работа на училиштето и во програмата за работа на Директор и 

помошник директор, Училишен одбор, Наставнички совет, совет на родители и 

сите останати тела и органи кои функционираат во училиштето. 

1.ПЛАНИРАЊЕ , ПРОГРАМИРАЊЕ И ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ВОСПИТНО ОБРАЗОВНАТА 

РАБОТА 

Реализирана активност Реализатор Време 
Постигнати  цели и 

ефекти 

Изготвување на  програма за  

сопствена работа 

Директор 

Пом.Директор 

Психолог 

Mентор 

Јули 

2012 

Изготвена програма за 

сопствената работа 

Изготвување на  програма за 

професионална ориентација  на 

учениците 

Психолог 
 

Јули 

2012 

Изготвена годишна програма 

за професионална ориентација 

на учениците 

Учество во изготвување на  ИОП 

за работа со ученици со посебни  

образовни потреби; 

Училишен тим за 

ученици со посебни 

образовни потреби 

Август 

Септември 

2012 

Изготвена програма за работа 

со ученици со посебни 

образовни потреби 

Изработена   програма за работа со 

надарени и талентирани ученици 

Директор 

Пом.Директор 

Психолог 

Наставници 

Август 

2012 

Изготвена програма за работа 

со  надарени и талентирани 

ученици 

Изготвен   полугодишен извештај 

за сопствената работа 
Психолог 

Јануари 

2013 

Изготвен  извештај  за 

сопствената работа 

Изготвен годишен извештај за 

сопствената работа  
Психолог 

Јули  

2013 

Изготвен  извештај  за 

сопствената работа 

Учество во изготвување на 

полугодишен извештај на работата 

на училиштето 

Директор 

Пом.Директор 

Психолог 

Тим на наставници 

 

Јануари  

2013 

Изготвен извештај за работата 

на училиштето 
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Учество во изготвување на 

самоевалуација за  работата на 

училиштето 

Директор 

Пом.Директор 

Психолог 

Тим на наставници 

Јануари  

2013 

Изготвена Самоевалуација на 

училиштето 

Учество во развојно планирање за 

работата на училиштето 

Директор 

Пом.Директор 

Психолог 

Тим на наставници 

Мај- јуни  

2013 

Изготвено Развојно планирање 

на училиштето 

Учество во работа на: Одделенски 

совети,  Наставнички совет, 

Стручни активи, Училишен одбор, 

Детска организација. 

Училишен одбор, 

Наставници 

Ученици 

Септември 

Август 

2012/2013 

 

Изготвен извештај 

 

2.СЛЕДЕЊЕ НА ВОСПИТНО ОБАРАЗОВАНА РАБОТА 

А. Утврдување на потенцијалните можности и карактеристики на личноста на ученикот 

Реализирана активност Реализатор Време Постигнати цели и ефекти 

Следење на адаптација и 

социјализација на учениците од I 

одделение 

Психолог 

Наставници 

Септември 

Јуни 

2013 

Навремено утврдување на 

видот на потешкотии на 

учениците 

Откриени надарените ученици од  

VI- VIII  одд. 

Психолог 

Насатвници 

Октомври  

2012 
Откриени   надарени ученици 

Утврдување на личните 

карактеристики , степенот на 

надареност и образовните потреби 

на надарените ученици 

Психолог 

Одделенски 

раководители 

Предметни 

наставници 

Ноември 

 2012 

Потикнување на надрените 

ученици 

Откривање на ученици  со 

потешкотии од  VI- VIII  одд. 

Психолог 

Директор 

Пом.Директор 

Насатвници 

 

Септември- 

Јуни  

2012/2013 

Изготвен список на ученици со 

потешкотии 

Професионална ориентација на 

ученицит 

Психолог 

Одделенски 

раководители 

Средни училишта 

Септември- 

Јуни 

2012/2013 

Реализирани  активности за 

професионална ориентација 

Утврден   социометрискиот статус 

на учениците во VI/9 одд. 

Психолог 

Одделенски 

раководители 

Септември 

2012 

Превениција на  конфликти  од 

потенцијално конфликтни 

релации меѓу учениците 

Посета на часови на редовна 

настава и вонастатавни активности 

на учениците 

Директор 

Пом.Директор 

Септември- 

Јуни 

2012/2013 

Увид во часовите 

2.СЛЕДЕЊЕ НА ВОСПИТНО ОБАРАЗОВАНА РАБОТА 

Б. Следење на напредувањето на учениците според нивните можности и според карактеристиките на 

нивната личност 

Реализирана активност Реализатор Време Постигнати цели и ефекти 

Откривање и следење на ученици 

кои пројавуваат неприлагодено  и 

несоодветно однесување 

(нередовно ја посетуваат 

наставата, агресивно однесување,  

значително го намалуваат 

училишниот успех  и сл) 

Психолог 

Одд. раководители 

Наставници 

 

Септември – 

Јуни 

2012/2013 

Утврден бројот и видот на 

неприлагодено и несоодветно  

однесување на учениците 

Редовни групни тестирања на 

општи интелектуални способности 

на учениците од I и VIII oдд. 

Ученици 

Наставници 

Септември- 

Јуни 

2012/2013 

Увид во интелектуалните 

способности на учениците 
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Реализирани  работилници за 

потикнување и развивање  на 

креативноста на учениците  

 

Ученици 

Наставници 

 

Септември 

Мај 

2012/ 2013 

Развој и потикнување на 

креативно мислење 

Реализирани  работилници од 

Позитивна Психологија и 

Емоционална интелигенција 

 

Ученици 

Наставници 

 

Септември 

Мај 

2012/ 2013 

Развој на позитивна слика за 

себе 

Реализирани   работилници за 

разрешување конфликти Ученици 

Септември 

Мај 

2012/2013 

Справување со конфликти 

Реализирани  на предавања и 

работилници за здравствена 

едукација и грижа за здравјето на 

учениците 

Ученици 

Одделенски 

раководители 

Наставници 

Родители 

Септември 

Јуни 

2012/2013 

Грижа за здравјето на 

учениците 

3. ИЗГОТВУВАЊЕ НА СТРУЧНИ МАТЕРИЈАЛИ 

Реализирана активност Реализатор Време 
Постигнати  цели и 

ефекти 

Изготвување на стручни 

материјали за потребите на 

училиштето 

Директор  

Пом.Директор 

Наставници 

Септември 

Август 

2012/2013 

Изготвени стручни материјали 

4. СОВЕТОДАВНО- КОНСУЛТАТИВНА РАБОТА 

Реализирана активност Реализатор Време Постигнати цели и ефекти 

Советодавно- консултативна 

работа со ученици  

 

Психолог 

Ученици  

Септември 

Јуни 

2012/2013 

Мотивирање, помош и 

подршка на учениците за 

надминување на одредени 

појави и однесување 

 

Советодавно- консултативна 

работа со родители 

Директор 

Пом.Директор 

Психолог 

Родители 

Септември 

Август 

2012/2013 

Мотивирање, соработка, 

советување и подршка на 

родителите за надминување на 

одредени појави и однесување 

на нивното дете 

Советување со родители 

Работа со група родители чии 

ученици нередовно ја посетуваат 

наставата, значително го 

намалуваат училишниот успех или 

пројавуваат различни облици на 

несоодветно однесување  

 

Психолог 

Родители 

Ученици 

Директор 

Пом.Директор 

Секретар 

Септември 

Август 

2012/2013 

Мотивирање, соработка, 

советување и подршка на 

родителите за надминување на 

одредени појави и однесување 

на нивното дете 

5.ОПШТО -СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ 

Реализирана активност Реализатор Време Постигнати цели и ефекти 

Учество во работата на секцијата 

на училишни психолози Психолози од град 

Скопје 

Септември – 

Јуни 

2012/2013 

 

Сопствено усовршување 

Сопствено стручно усовршување 

едукации, советувања, семинари и 

обуки 
Стручни лица 

Септември –

Август 

2012/2013 

 

Сопствено усовршување 
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6.ВОДЕЊЕ НА ПЕДАГОШКА ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Реализирана активност Реализатор Време Постигнати цели и ефекти 

Изготвување на чек–листи, листи за 

бележење, скали на проценка, 

евидентни листи и сл. за бележење 

и евидентирање на податоци 

Директор 

Пом.Директор 

Психолог 

Септември- 

Август 

2012/2013 

Систематизирање на 

податоците од увидите на 

педагошката документација, 

евиденција 

Увид во дневникот на паралелката 

Директор 

Психолог 

Наставници 

Октомври, 

Декември  

Јуни  

2012/ 2013 

Утврден  бројот на изостаноци 

на учениците 

 

9.4.2 Izve{taj за работа на библиотекар 

 

Активност Цел Соработници 
Време на 

реализација 
Ресурси 

Изработка на годишна 

програма и извештај за 

библиотеката 

Работа по однапред 

подготвена програма 

Наставници, 

ученици 

Септември, 

2012 

Стручна 

литература 

Дневна евиденција, 

полугодишен и годишен 

статистички извештај 

Бројна состојба на 

издадени книги по 

одделенија 

Наставници, 

ученици 

Континуирано Дневна 

евиденција 

Примање и делење на 

бесплатни учебници 

Снабденост на 

учениците со 

учебници 

Наставници, 

ученици 

Септември, 

2012 

Попис 

Информирање за нови 

книги 

Зголемување на 

интересот на 

учениците за 

библиотеката 

Наставници, 

ученици 

Септември 

2012/ 

Февруари 2013 

Инвентарна 

книга 

Збогатување на фондот на 

библиотеката 

Зголемување на 

бројот на книги и 

друг материјал во 

библиотеката 

Наставници, 

ученици 

Септември до 

Јуни 2013 

Попис 

 

Информирање за 

невратени книги 

Одржување на 

книжниот фонд 

Наставници, 

ученици 

Септември до 

Јуни 2013 

Увид во 

моменталната 

состојба во 

библиотеката 

Соработка со стручни 

активи и директор за 

набавка на стручна 

литература 

Унапредување на 

наставата 

Наставници, 

ученици 

Континуирано Попис 

Следење на стручна 

литература 

Усовршување во 

работата 

Наставници, 

ученици 

Септември до 

Јуни 2013 

Стручна 

литература 

Прием , попис, печатирање 

и распределба на учебници 

за новата учебна година 

Снабденост на 

учениците со 

учебници 

Домакин 

Секретар, 

Хаусмајстор 

Јунли, Август 

2013 

Пописни 

листи, 

испратници 
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10. ЕВАЛУАЦИЈА НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ГОДИШНАТА 

ПРОГРАМА 

 

 

 Тимот задолжен за евалуација на реализацијата на годишната програма 

го  следеше нејзиното реализирање во текот на учебната 2012/2013 година во 

соработка со Наставничкиот совет, Стручните активи, Стручната служба и 

Училишниот одбор.  

Од анализите на целокупното работење Тимот за евалуација на Годишната 

програма констатираше дека активностите планирани во годишната програма 

особено реализацијата на приоритетите (презетирана во подрачје бр.3 

Приоритети на училиштето) е реализирана во обем од 90% од планираното во 

Годишната програма за работа во тековната учебна година. 

 

 

 

 

 Д И Р Е К Т О Р              Претседател на Училишен одбор 

        __________________        ______________________ 

       Гордана Несторовска            Борјанка Стојчевска  

 

 

 
 


