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1. ЛИЧНА КАРТА НА ООУ ,,ЈОАКИМ КРЧОСКИ,, 
 

 

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 Соња Лазороска 

Број на вработени 36 

Наставен јазик Македонски јазик 

Проекти 

 Регионална поддршка на инклузивното образование,, 

 Соработка со ООУ ,,Васил Главинов,, од Велес на поле 

меѓуетничка интеграција во образованието 

 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 2ката, 960 m
2

 

Тип на градба масивна 
 

ПОДАТОЦИ ЗА БРОЈ НА УЧЕНИЦИ  
 

Број на ученици  397 

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  ,,Регионална поддршка на инклузивното образование,, 

 Соработка со ООУ ,,Васил Главинов,, од Велес на поле 

мегуетничка интеграција во образованието 

 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 157 

Работа во смени  2 ( две) 

mailto:jkvolkovo@yahoo.com
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1.2.Мисија и визија на училиштето 

 

 

МИСИЈА 

 

Нашето еколошко училиште  е пријатно катче за стекнување знаења, воспитување и 

толеранција помеѓу учениците, родителите и вработените. Со професионален пристап 

на вработните и употреба на информатичката технологија го подобруваме квалитетот 

на наставата и ја афирмираме нашата воспитно образовна институција.   

 

 
 

ВИЗИЈА  

Со проширување на просторните капацитети на училиштето, унапредување на 

мултикултурната соработка и инклузија на сите ученици ќе создадеме квалитетна 

клима за работа и ќе го подобриме училишниот успех.  

 

МОТО 

Училиште за сите деца  
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2. УСЛОВИ ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШТЕТО 

2.1.Просторни услови за работа 

 

Континуирано модернизирање на просторните капацитети и дидактички средства 

се прави со цел да се задоволат потребите на учениците и вработените и да се создаде 

пријатни услови за учење и реализирање на воспитно-образовната работа.  

Пред почетокот на учебната 2013/2014 година двете училишни згради се генерално 

исчистени,променет е дел од дотрајаниот училишен инвентар и се санирани сите 

оштетувања на водовод и електрика во училиштето.Во текот на учебната година 

поставена е термичка изолација во училницата за прво одделенеие.Во текот на 

зимскиот распуст двата училишни објекти се генерално исчистении 

дезинфицирани.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 фискалната 2013 година и дел од одобрениот финансов 

план за фискалната 2014 година. 

Училишниот двор редовно се одржува, засадени се нови дрва кои се донација од 

Општина Ѓорче Петров. Со учениците се реализираат акции за расчистување и 

оплеменување на дворовите во централното и подрачното училиште. 

Просторните услови се скромни но не изостанува квалитетот на реализација на 

наставата. 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. Покривот 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 една универзална 

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

запазат нормативите за престој и работа на учениците и наставниците во училиштето.  

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 обраование која се реализира на спортските 

терени во училишниот двор. Ходниците и училниците се украсени со изработки од 
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учениците и со цвеќиња за кои се грижат техничкиот персонал, учениците и 

наставниците.  

Преглед на простории во училиштето 

Ред. Бр. Просторија 
Централно 

училиште 
Подрачно училиште 

1. Универзални училници 1 4 

2. Училници за I одделение 1 1 

3. 
Фискултурна сала 

(адаптирана просторија) 

1 (без простории за 

пресоблекување) 
/ 

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 

 

РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИЗАПОДОБРУВАЊЕ 

НАПРОСТОРНИТЕУСЛОВИВОУЧИЛИШТЕТО 

Ред. 

Бр. 
Активност Одговорни лица 

Носители на 

активност 
Реализација 

1. 
Поставување на топлотна 

изолација во една училница 

во централното училиште 

Домаќин 

Хаусмајстор 

секретар 

Сопствени средства 

преку општински 

буџет 

XI, XII. 2013 

2. 

Санација и реконструкција на 

постоечкото спортско 

игралиште и љуљашки во 

подрачното училиште 

хаус мајстор 

Општина Ѓорче 

Петров и сопствени 

средства 

X. 2013 

3. 
Изградба на пристапни рампи 

во централното и подрачното 

училиште 

Пом.Директор 

хаус мајстор 

Општина Ѓорче 

Петров 
XI.2013 

4. 
Промена на дотрајани 

санитарии  (лавабоа) во 

подрачното училиште 

Домаќин 

Хаусмајстор 

Пом. Директор 

Сопствени средства 

преку општински 

буџет 

XI. 2013 

5. 
Варосување на поголем дел од 

училниците и поминување со 

мрсна боја на цоклето 

Домаќин 

Хаусмајстор  

Секретар 

Сопствени средства 

преку општински 

буџет 

I, VI 2014 

6. 
Поставување наспуштен 

плафон на дел од  ходникот во 

централното училиште 

Домаќин 

Хаусмајстор  

Секретар 

Сопствени средства 

преку општински 

буџет 

VII, VIII 2014 
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7.  

Варосување на фасадата во 

подрачното училиште и 

канцелариите и помошните 

простории во двете училишта 

Хаусмајстор  

Пом. Директор  

Домаќин  

Секретар 

Сопствени средства 

преку општински 

буџет 

VIII 2014 

8.  

Извршена поправка на клупи 

и лулашки во централното 

училиште и уредување  на 

училишниот двор  

Хаусмајстор 

Домаќин 

Сопствени средства 

преку општински 

буџет 

VIII 2014 

 

Дворовите на централното и на подрачното училиште се уредени со бетонирани 

патеки, клупи за одмор, засадени се дрва, зеленило и цвеќе. За одржување на 

зеленилото и цвеќињата во дворот, чистење на снегот во зимстите месеци, уредување 

на училишната зграда и училниците се грижат учениците и вработените од 

централното и подрачното училиште. Двата училишни објекти располагаат со спортски 

терени и детски рекреативни игралишта каде постојано со големо задоволство се 

рекреираат и одмараат ученици, младинци и жители од локалната средина.  

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 поставени 7 лаптопи за учениците од I до III одделение и 40 компјутерски позиции 

со 4 куќишта за учениците од IV до VIII одделение. 

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

распоредени по училници, 5 музички системи, 1 копир, 3 принтери, 1 систем за 

озвучување, 1 клавир, 1 синтисајзер, 2 ЛЦД и соодветни нагледни средства и помагала 

по предмети. Набавен е еден принтер во подрачното училиште и доволен број на 

фудбалски, одбојкарски и ракометарски топки и баскети кои се користат во наставата 

по физичко образование со учениците од одделенска и предметна настава.Во текот на 

учебната година реализирани се набавки на цд плеери, литература и прирачници за 

наставата. Сите набавени нагледни средства се поделени на наставниците во 

централното и подрачното училиште и истите се користат во наставата.Во првото 

полугодие училиштето доби донација одСовет на родители т.е. камера, фото апарат и 

ЦД плеери обезбедени од средствата собрани од Велигденски хепенинг 2013. 

Училиштето води грижа за редовно и квалитетно користење на целокупната ИКТ 

во наставата. За компјутерите водат сметка учениците, наставниците и Тимот за 
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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 и користат книги од училишната и од 

подвижната библиотека ,,Другарче,, со која имаме успешнадолгогодишна соработка.  

2.3. Грижа за безбедност на учениците и училишните објекти и опрема 

 
За поголема безбедност на учениците за време на наставата, а особено на 

одморите и помеѓу смените, во училиштето се организирани дежурства кои ги 

реализираат дежурни ученици и наставници. Обврска на дежурните ученици е да 

внимаваат на 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. 

За безбедноста на учениците од дневниот престој се грижат одговорниот 

наставник, дежурните наставници, техничкиот пресонал на училиштето и учениците 

од II до VIII одделение. Двете училишни згради се под постојан видео надзор. 

Во период од 19.00 до 07.00 часот секој работен ден и 24 часови во викендите и 

празниците за безбедноста на централното и подрачното училиште 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 првото полугодие од учебната 2013/2014 година Ученичката заедница 

реализираше советувања за учениците за рационално користење и чување на 

инвентарот во училиштето. Се продолжи со реализација на работилници за 

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

насилството и активности од Програмата за заштита на животната средина и во 

второто полугодие од учебната 2013/2014 година. 

2.4. Подобрување на просторните услови 

 
За подобрување 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. Неопходна е итна санација на покривот во 
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централното училиште бидејќи истиоте изработен од азбестни плочки кои 

претставуваат опасност за здравјето на учениците и прилично е оштетен.  

Училниците се адаптирани за непречено користење на информатичката технологија 

од страна на учениците и наставниците.  

 

Реализирана 

активност 

Време Форма Реализатор  Ефекти 

Анкетирање на 

наставници за потреба 

од нагледни средства 

19.08.2013 Групна В.Георгијев 

Стручни 

активи 

Утврдување на потребни 

нагледни средства  

Нарачка на нагледни 

средства, литература, 

музичка опрема 

10.09.2013 Индивидуална Б. Илкоски 

В.Георгијев 

Набавка на нагледни 

средства, музичка опрема 

Примање на нарачани 

средства и опрема 

02.10.2013 Индивидуална Б. Илкоски 

В.Георгијев 

Набавка на нагледни 

средства и опрема 

Поделба на нагледните 

средства 

03.10.2013 Групна Стручни 

активи 

Распределба на 

нагледните средства и 

опрема 

Примена во наставата Учебна 

2013/2014 г 

Групна Наставници  

ученици 

Осовременување на 

наставата 

Набавка на компјутер 

со софтерска опрема за 

мониторинг систем во  

централното училиште 

 

02.2014 

 

Групна 

Б. Илкоски 

В.Георгијев 

Г.Костовска 

Поголема прегледност и 

безбедност за непречено 

извршување на наставата 

 

2.5.Училишна библиотека 

 

Библиотеката во нашето училиште е опремена со мал број нови лектирни изданија. 

Фондот на стручна литература со која располага училиштето е скромен, но 

континуирано се зголемува. Покрај веќе постојните наслови набавени се пет лексикони 

на странски зборови и изрази, а се добиени и голем број прирачници и современа 

литература преку ПЕП проектот и БРО.  

Библиотеката за наставници располага со книги и прирачници кои наставниците ги 

користат за осовременување на наставата и унапредување на реализацијата слободните 

ученички ативности, додатна и дополнителна настава и одделенските часови. 
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Користење на бесплатните учебници 

 

Активности 

 

Време на  

Реализација 

 

Реализатор Форма Ефекти 

Поделба на новите 

учебници на 

учениците од I, II, III, 

VII одд. 

02.09.2013 М. Колев 

В. Георгијев 

Одделенски 

раководители 

Групна Навремено снабдување со 

учебници на учениците од I до 

VIII одд. и непречен почеток на 

наставата  
Извршена нарачка за 

учебници за учебна 

2014/2015 

10.06.2014 В. Георгијев Групна Навремено снабдување со 

учебници на учениците од I до 

IX одд. и непречен почеток на 

наставата 

 

2.6.Дневен престој 

 

Дневниот престој го води наставничката  Ангеловска  Зорица. Во оваа учебна 

година дневниот престој го посетуваа 28 ученици од прво до трето одделение. 

Дневниот престој работеше од 07.00 часот до 13.00 часот. 

 Во дневниот престој учениците пишуваа домашна работа, послабите ученици 

вежбаа задачи за совладување на градивото по  предметите по кои имаа потешкотии 

(вежби за препознавање на буквите и броевите, пишување и читање, собирање и 

одземање, множење и делење, текстуални задачи и запознавање на околината). 

Учениците што постигнуваа добри резултати се надградуваа по предмети за кои 

покажуваа интерес. Самостојно твореа литературни, ликовни и музички творби. 

 Сите ученици беа вклучени во проекти и придонесуваа секој според своите 

способности. 

Покрај насочената активност учениците имаа и слободни активности: ликовно 

образование, музичко образование и физичко образование по дадени теми и по 

сопствен избор. 

Учениците го почитуваа куќниот ред во дневниот престој. Дисциплината и 

редот беа солидни. 

Покрај насочените образовни активности учениците имаа и забавно 

рекреативни активности, играа игри за релаксација и забава. Во деновите кога 

дозволуваа временските услови се реализираа прошетки и научни набљудувања во 

дворот на училиштето и поблиската околина. Се реализираа и организирани содржини 

од: ликовно образование, музичко образование и физичко образование. Учениците 

групно работеа по дадени теми и по сопствен избор.  
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Одговорниот наставник реализираше средби и консултации со родителите, ги 

известуваше за работата и однесувањето на учениците додека се во дневен престој и 

реализираше разговори и консултации со одделенските наставници за утврдување на 

подрачја во кои треба да се работи дополнително со одредени ученици кои се 

посетители на дневниот престој. 

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 

координирањето на работата на наставниците, 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) и превземање активности од развојна, информациска и 

одлучувачка природа. 

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. 
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ORGANOGRAM  NA  OOU,,JOAKIM  KR^OSKI,,-VOLKOVO-SKOPJE 

 
 
 
 

 
 
  
 
  
  
  
  
 
 
  
 
 
      
  

  
 
  
  

 
  
  

  

STRU^EN AKTIV -

PRIRODNA GRUPA 

PREDMETI 

 

DOMA]IN EKONOM- 

STRU^EN AKTIV -

NASTAVNICI OD ODD.  

NASTAVA 

 

HAUSMAJSTOR 

STRU^EN AKTIV -

OP[TESTVENA  GRUPA 

PREDMETI 

 

LO@A^ 

 

HIGIENI^AR 

ORGAN NA UPRAVUVAWE- 

U^ILI[EN ODBOR 

ORGAN NA RAKOVODEWE- 

DIREKTOR 

STRU^NI ORGANI NA 

U^ILI[TETO 

NASTAVNI^KI 

SOVET 

SOVET NA ODDELENSKI 

NASTAVNICI 

ODDELENSKI 

RAKOVODITEL 

RAKOVODITEL NA 

PARALELKA 

 

POMO[NIK  

DIREKTOR 

STRU^NI 

SORABOTNICI 

SOVET NA RODITELI NA 

U^ILI[TETO 

SOVET NA RODITELI NA 

PARALELKA 

Str.sorabotnik- 

PSIHOLOG 

SEKRETAR  NA 

U^ILI[TETO 

Str.sorabotnik- 

BIBLIOTEKAR 

STRU^NI AKTIVI  

NA NASTAVNICITE 

SOVET NA PREDMETNI 

NASTAVNICI 
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ВРАБОТЕНИ ВО УЧИЛИШТЕТО 

Одд. 

Вкупно 

53 

Етничка и полова структура на вработените 

Македонци Албанци Срби Власи Други 

Централно Подрачно м ж м ж м ж м ж м ж 

Број на вработени 35 17 4 31 11 4  1  1   

Број на наставенкадар 27 13 / 27 7 4  1  1   

Број на стручни 

соработници 
2 / 1 1         

Административни 

работници 
1 / 1 /         

Техничка служба 5 3 2 3 3 /       

Директор 1 / / 1         

Помошник директор / 1 / / 1 /       

 

Наставен кадар од други училишта кој дополнува часови во 

 ООУ,,Јоаким Крчоски,,-Волково 

Наставник и наставен 

предмет 
Матично 51 52 61 62 71 72 81 82 8А 8Б Вк. 

Класична култура во 

европска цивилизација 

            

Силвана Савевска Т.М.   2  1 1     4 

Етика во религиите             

Петре  Миленков Ѓ.П.   2 2       4 

Техничко образование             

Гоце Колеќевски М. Ацев 2 2         4 

Физичко и здравствено 

образование 

       3    3 

Сашо Војневски С. Пинџур            

Хемија             

Валентина Пешевска ВЦ Трена       2 2 2 2 8 

Физика             

Александра Петковска Т.М.       2 2   4 

 

Наставен кадар од ООУ,,Јоаким Крчоски,,-Волково кој дополнува 

часови во други училишта 

Наставник и наставен 

предмет 
Училиште V VI VII VIII/9 VIII 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 обрзазование        

Илија Исакоски/Даниела 

Милиќ 

Т.М.   3 3 3 9 

Информатика        

Гордана Костова Ѓ.П.  4 1   5 
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2.8. Одделенски  раководители 

Преглед на одделенските раководители 

 

 

 

 

Листа на одделенски раководители 

О О У „Јоаким Крчоски” - македонски наставен јазик 

Одд. Број на 

ученици 

Одделенски 

раководител 

Замена во отсуство на 

одделенскиот раководител 

I1 28 Катерина Петреска Јованка Костовска 

I2 28 
Јованка Костовска Катерина Петреска 

II1 21 
Блага Ќуиќ Маја Тодоровска 

II2 18 Маја Тодоровска Блага Ќуиќ 

III1 19 
Славица Димиќ Слаѓана Смилчевска 

III 2 18 
Слаѓана Смилчевска Славица Димиќ 

IV1 23 
Валентина Ивановска Слаѓана Гавриловска 

IV2 23 
Слаѓана Гавриловска Валентина Ивановска 

V1 24 
Сања Андевска Зора Антевска 

V2 22 
Зора Антевска Сања Андевска 

VI1 26 
Катица Георгиева Даниела Кимовска 

VI2 25 
Даниела Кимовска Катица Георгиева 

VII1 18 
Силвана Костова Виолета Лазаревска 

VII2 20 
Виолета Лазаревска Силвана Костова 

VIII1 19 
Борјанка Стојчевска Силвана Миленковиќ 

VIII2 22 
Силвана Миленковиќ Борјанка Стојчевска 

VIIIа 21 Соња Лазороска/Ана 

Настова 
Љупка Христова 

VIIIб 21 
Љупка Христова 

Соња Лазороска/Ана 

Настова 

Дневен 

престој 

28 
Зорица Ангеловска Марија Тодоровска 



ООУ,, ЈОАКИМ КРЧОСКИ” 

16 
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2013/2014 

 

 

Листа на одделенски раководители 

ОПУ ”Јоаким Крчоски” - албански наставен јазик 

Одд. 
Број на 

ученици 
Одделенски раководител 

Замена во отсуство на 

одделенски раководител 

I 23 Себије Мемеди Мемет Јусуфи 

II 15 Мемет Јусуфи Себије Мемеди 

III 19 Џелал Исаки Седат Исмаили 

IV 19 Седат Исмаили Џелал Исаки 

V 12 Емел Селмани Себије Мемеди 

VI 17 Фуат Мемеди Љуљзиме Јусуфи 

VII 18 Љуљзиме Јусуфи Нуран Нихиу 

VIII 18 Нуран Нихиу Екрем Мустафа 

VIII/8 16 Бесим Амети Фуат Мемеди 
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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: Сања Андевска 

    Во текот на првото полугодие од  учебната 2013/2014 Стручниот актив на одделенска настава ги реализираше планираните активности 

според следните насоки:  

 Подобрување на квалитетот на наставата со примена на активна настава и кооперативно учење 

 Унапредување на работата со ученици со посебни образовни потреби 

 Изработка на критериумски тестови и нивна примена во објективно оценување на знаењата на учениците 

 Активности за професионално усовршување на наставниот кадар 

 Споделување на добри наставни практики 

 Водење на Е дневник и примена на ИКТ во наставата 

 Следење на работа на клубовите во училиштето  

 Реализација на интегрирани часови во наставата, Интеграција на ЕКО стандарди во наставата 

 Намалување на насилството и агресивноста кај учениците  
 

Реализирана активност 
Време на 

реализација 
Реализатор Форма 

За кого е 

наменета 
Постигнати ефекти 

Организација и 

подготовки за почетокот 

на учебната 2013/2014 год. 

22.08.2013 Директор 

одделенски наставници 

ученици 

индивидуална  

групна 

Ученици Успешен почеток на учебната 

година 

Организација на работата 

на  активот и 

презентирање на 

програма за работа 

29.08.2013 Претседател на 

стручен актив 

 

групна 

индивидуална 

одделенски 

наставници 

Запознавање со програма за 

работа и организација на 

работата 

Водење на Е-дневник и 

примена на ИКТ во 

наставата 

02.09.2013 Одделенски 

наставници 

групна  

индивидуална 

одделенски 

наставници 

ученици 

Редовно водење на педагошката 

документација и запазување на 

годишната програма со примена 

на ИКТ  

Подготовки на активности 15.09.2013 Директор Индивидуална Ученици Достојно одбележување  на 
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во училиштето за 

одбележување на Денот на 

општината Ѓорче Петров 

одделенски наставници 

 

групна наставници Денот на општината. Подигање 

на чувството за припадност на 

Општина Ѓорче Петров 

Подготовки за 

организирање и 

реализација на интерни 

натпревари во 

училиштето 

23.09.2013 Одделенски 

наставници 

 

индивидуална  

групна 

ученици Успешна реализација на 

интерни натпревари во 

училиштето и поттикнување на 

учениците за вклучување во 

натпревари 

Обработка на буква 18.10.2013 Блага Ќуиќ 

 

 

индивидуална 

групна 

ученици 

наставници 

Подобрување на квалитетот на 

наставата и споделување на 

добри наставни практики 

Собирање и одземање на 

броевите до 100 

25.10.2013 Слаѓана Смилчевска индивидуална 

групна 

ученици 

наставници 

Споделување на добри наставни 

практики при  изработка на 

критериумски тестови и нивна 

примена во објективно 

оценување на знаењата на 

учениците 

Разгледување на успехот 

на учениците и анализа 

на напредокот на 

ученици со ПОП 

07.11.2013 Одделенски 

наставници, Директор, 

Психолог 

индивидуална 

групна 

наставници Согледување на успехот кај 

учениците и утврдување на 

потреби за помош и  корекции 

кај учениците со посебни 

образовни потреби 

Споделување на добри 

наставни практики 

02.12.2013 Одделенски 

наставници 

индивидуална 

групна 

наставници Поттикнување на 

професионалниот развој на 

наставниот кадар 

Водење на Е дневник и 

примена на ИКТ во 

наставата 

02.12.2013 Одделенски 

наставници 

индивидуална 

групна 

наставници Успешно користење на ИКТ во 

наставата. Примена на 

законските обврски на 

наставниците. 

Унапредување на 

работата со ученици со 

06.12.2013 Инклузивен тим, 

Одделенски 

индивидуална 

групна 

наставници Унапредување на работата со 

ученици со ПОП. Реализација 



ООУ,, ЈОАКИМ КРЧОСКИ” 

19 
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2013/2014 

посебни образовни 

потреби 

наставници на приоритетите за работа на 

училиштето. 

Корегирање и 

дополнување на дневните 

подготовки  

20.12.2013 Одделенски 

наставници 

Индивидуална 

групна 

наставници Усовршени дневни подготовки 

согласно Законската регулатива 

Разгледување на успехот 

на учениците и анализа 

на напредокот на 

ученици со ПОП 

13.01.2014 Директор 

Одделенски 

наставници,  

Индивидуална 

групна 

наставници 

 

Согледување на успехот кај 

учениците и утврдување на 

потреби за помош и  корекции 

Работилница на тема: 

Подобрување на 

квалитетот на наставата 

со примена на методи и 

техники за активна 

настава 

13.01.2014 Одделенски 

наставници 

Индивидуална 

групна 

наставници 

ученици 

Подобрување на квалитетот на 

наставата. Поттикнување на 

професионалниот развој на 

наставниот кадар. Примена на 

Закон за основно образование 

Организација и 

подготовки за почетокот 

на второто полугодие од  

учебната 2013/2014 

година 

15.01.2014 Одделенски 

наставници 

Индивидуална 

групна 

ученици  

наставници 

Преземени сите неопходни 

активности за непречен почеток 

на второто полугодие од 

учебната 2013/2014 

Отворен час на тема: 

Океан,море,езеро 

01.2014 Валентина Ивановска Индивидуална 

групна 

ученици  

наставници 

Размена на искуства меѓу 

наставниците 

Отворен час на тема: 

Обработка на приказната 

„Чудна приказна,, 

02.2014 Славица Димиќ Индивидуална 

групна 

ученици  

наставници 

Размена на искуства меѓу 

наставниците 

Презентација на 

реализиран проект 

,,Убава Македонија,, 

03.2014 Валентина Ивановска 

Слаѓана Гавриловска 

Индивидуална 

групна 

ученици  

наставници 

родители 

Проширување на знаењата за 

убавините на Република 

Македонија 

Разгледување на успехот 

на учениците и анализа 

на напредокот на 

04.2014 Одделенски 

наставници 

Индивидуална 

групна 

ученици  

наставници 

Согледување на успехот кај 

учениците и утврдување на 

потреби за помош и  корекции 



ООУ,, ЈОАКИМ КРЧОСКИ” 

20 
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2013/2014 

учениците со ПОП во 

третото тримесечие во 

учебната 2013/14 год. 

Отворен час на тема: 

Собирање и одземање со 

бројот 1 до бројот 

10,споредување на 

броевите до бројот 10 

04.2014 Катерина Петреска 

ученици  

Индивидуална 

групна 

парови 

Ученици  

наставници 

Размена на искуства меѓу 

наставниците 

Споделување на добри 

наставни практики 

04.2014 Одделенски 

наставници 

Индивидуална 

групна 

Ученици 

наставници 

Размена на искуства меѓу 

наставниците 

Водење на Е дневник и 

примена на ИКТ во 

наставата 

04.2014 Одделенски 

наставници 

Индивидуална 

групна 

Ученици  

наставници 

Успешно водење на Е-дневник и 

користење на ИКТ во наставата  

Отворен час на тема: јас 

сум дел од природата 

05.2014 Јованка Костовска 

ученици 

Индивидуална 

групна 

парови 

Ученици  

наставници 

Размена на искуства меѓу 

наставниците 

Разгледување на успехот 

на учениците и анализа 

на учениците со ПОП на 

крајот на учебната 

2013/14 година 

06.2014 Одделенски 

наставници 

Индивидуална 

групна 

Ученици  

наставници 

Согледување на успехот кај 

учениците на карајот од 

учебната година 

Анализа на постигањата 

на учениците од 

спроведеното екстерно 

тестирање 

06.2014 Одделенски 

наставници 

Индивидуална 

групна 

Ученици  

наставници 

Согледување на успехот кај 

учениците од спроведеното 

екстерно тестирање  

Интерна организација за 

доделување на 

свидителства за 

учениците од I до V одд. 

06.2014 Одделенски 

наставници 

Индивидуална 

групна 

Ученици  

наставници 

родители 

Доделување на свидителства за 

учениците од I до V одд. 
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2.9.2 Извештај за работа на стручниот актив од природна група предмети за учебната 2013/2014 година 

Претседател на стручен актив: Гордана Костовска 

Стручниот актив на природната група на предмети во учебната 2013/2014 год. својата работа ја организираше во следните насоки:  

 Отворени часови 

 Активна ннастава  

 Е -дневник 

 Примена на стандардите и критериумите за оценување дадени од БРО 

 Примена на насоките за задавање на домашна работа на учениците 

 Програма за намалување на изостаноците кај учениците 

 Следење на успех и изостаноци на учениците по пол и етничка структура 

 
Реализирана активност Време на 

реализација 

Реализатор Ресурси Постигнати ефекти 

 

1 

1.Подготовки за почетокот на учебната 

2013/14 година 

2.Донесување програма за работа на 

активот 

3.Договор за изработување на програма за 

дополнителна, додатна и слободни 

ученички активности 

4.Одредување на приоритетите на 

стручнио тактив 

5.Предлози, мислења, сугестии 

30.08.2013 Членови на 

стручниот актив 

– природна група 

предмети 

 

Записник од одржани 

состаноци  

 

Годишен програма  

за работата на учлиштето 

за учебната 2013/2014 

година  

- Успешна подготвеност за почетокот на новата 

учебна 2011/2012 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 предмет 

- следење на успехот на учениците по пол и етничка 

структура по предметите од природната група 

 

2 

1.Разгледување наУпатството за начинот и 

формата за подготвување, планирање, 

задавање, реализирање и следење на 

домашните задачи на учениците во 

основното образование дадено од БРО. 

2.Изработка на критериумски тестови за 

оценување 

3.Предлози, мислења, сугестии 

24.09.2013 Членови на 

стручниот актив 

– природна група 

предмети 

 

Записник од одржани 

состаноци  

 

-Успешно подготвеност за задавање, реализирање и 

следење на домашните задачи 

-Успешно подготвеност за задавање на 

критериумски тестови 
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3 

1.Анализа на активностите на стручниот 

актив 

2.Организирање на училишни натпревари 

во прво полугодие 

29.10.2013 Членови на 

стручниот актив 

– природна група 

предмети 

Записник од одржани 

состаноци  

 

-Анализа  на планираните и реализираните 

активности во изминатиот период 

-Успешно планирање и организирање на 

училишните натпревари 

 

4 

1.Анализа на активностите на стручниот 

актив 

2.Анализа на постигнатиот успех од 

првото тромесечие. 

3.Анализа на нагледен час по Математика, 

наставна единица „Триаголник. Видови 

триаголници”-наставник Соња Лазороска. 

26.11.2013 Членови на 

стручниот актив 

– природна група 

предмети 

 

Записник од одржани 

состаноци  

 

Дневна подготовка 

 

- анализа  на планираните и реализираните 

активности во изминатиот период 

- следење на успехот по пол и етичка структура 

- примена на нови наставни методи и техники 

 

5 

1.Анализа на нагледен час по 

Информатика, наставна единица 

„Изготвување на презентација – 

презентација за училиштето”-наставник 

Гордана Костовска. 

10.12.2013 Членови на 

стручниот актив 

– природна група 

предмети 

Записник од одржани 

состаноци  

 

Дневна подготовка 

 

- примена на нови наставни методи и техники 

 

6 

1.Усогласување на дневните подготовки со 

внесување на повеќе техники за учење и 

активна настава. 

2.Предлози 

20.12.2013 Членови на 

стручниот актив 

– природна група 

предмети 

Записник од одржани 

состаноци  

 

-Успешно реализирано усогласување на дневните 

подготовки со внесување на повеќе техники за 

учење и активна настава. 

 

7 

1.Анализа на постигнатиот успех од првото 

тромесечие. 

2.Изготвување брошура со наслов 

”Современи техники на учењето во 

природна група предмети (актив на 

настава)”. 

 

16.01.2014 Членови на 

стручниот актив 

– природна група 

предмети 

 

Записник од одржани 

состаноци  

 

-Наставата е реализирана според предвидениот 

план и програм 

- следење на успехот по пол и етичка структура 

-Успешно изработена брошура со наслов 

”Современи техники на учењето во природна група 

предмети (активна настава)”. 

 

8 

1. Анализа на нагледен час по Географија, 

наставна единица „Северна Европа”-

наставник Менка Атанасовска. 

2. Анализа на нагледен час по Биологија, 

наставна единица „Крвни групи и 

трансфузија” - наставник Ана Настова 

23.01.2014 Членови на 

стручниот актив 

– природна група 

предмети 

 

Записник од одржани 

состаноци  

 

Дневна подготовка 

 

- примена на нови наставни методи и техники 

 

9 

1.Разгледување на нацрт стандардите за 

наставник - ментор и нацрт стандардот за 

наставник - советник 

 

19.01.2014 Членови на 

стручниот актив 

– природна група 

предмети 

Записник од одржани 

состаноци  

 

Донесени сугестии и мислења за предлог нацрт 

стандардите поднесени од МОН 
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10 

1.Анализа на нагледен час по Физика, 

наставна единица „ Звучни бранови”-

наставник Борјанка Стојчевска 

04.03.2014 Членови на 

стручниот актив 

– природна група 

предмети 

Записник од одржани 

состаноци  

 

Дневна подготовка 

- примена на нови наставни методи и техники 

 

11 

1.Анализа на нагледен час по Математика, 

наставна единица „ Питагорова теорема” -

наставник Борјанка Стојчевска. 

 

27.03.2014 Членови на 

стручниот актив 

– природна група 

предмети 

Записник од одржани 

состаноци  

 

Дневна подготовка 

- примена на нови наставни методи и техники 

 

12 

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. 

15.04.2014 

 

Членови на 

стручниот актив 

–природна група 

предмети 

Директор 

Психолог 

-програма за работа на 

предметни 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 

 

 

13 

Анализа на нагледен час по Хемија, 

наставна единица „ Алкохоли – состав, 

поделба и номенклатура” - наставник 

Валентина Пешевска. 

 

22.04.2014 Членови на 

стручниот актив 

– природна група 

предмети 

Записник од одржани 

состаноци  

 

Дневна подготовка 

- примена на нови наставни методи и техники 

 

14 

1. Анализа на постигнатиот успех со 

објективно оценување 

12.05.2014 Членови на 

стручниот актив 

природна група 

предмети 

 

-Записник од одржани 

состаноци активности 

 

-Подобрување на успехот и поведението на 

учениците со редовно објективно следење на 

учениците  

 

15 

1. Реализација на нагледните часови од 

стручен актив на природна група предмети 

2. Предлози, мислења и сугесстии 

19.05.2014 Членови на 

стручниот актив 

природна група 

предмети 

 

-Записник од одржани 

состаноци активности 

 

-Анализана реализирани нагледни часови 
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16 

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 сугестии 

13.06.2014 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 е успехот и поведението на учениците 

-Анализиран е успехот од реализираното екстерно 

тестирање   

 

2.9.3Извештај за работа на стручниот актив општествена група предмети за учебната 2013/2014 година 

Претседател на стручниот актив: Силвана  Миленковиќ 

 Во текот на  учебната 2013/2014 Стручниот актив на општествената  група  предмети ги реализираше планираните активности:  

 Подобрување на квалитетот на наставата со примена на активна настава и кооперативно учење 

      Водење на Е дневник и примена на ИКТ во наставата 

 Подобрување на квалитетот на наставата со примена на методи и техники за активна настава 

  Унапредување на работата со ученици со посебни образовни потреби 

      Подготовки за организирање и реализација на интерни натпревари во училиштето 

 

Реализирана програмска  

активност 

Време  на  

реалиација 
Реализатор 

Форми 

 

За  кого  е  

наменета 
Постигнати   ефекти 

Подготовка за почетокот на 

учебната 2013/2014 година. 

Разгледување на предлог 

програмата и усвојување 

Приоритетни активности и 

задолженија 

26.08.2013 

 

Претседател 

членови на 

стручниот  актив  

на општествена   

група предмети 

Директор 

Психолог 

индивидуална 

групна 

 

Членови на 

стручниот  актив  

на општествена  

група  предмети 

Ученици 

 

Успешна подготвеност за 

почетокот на новата учебна 

2013/2014 година 

Изработена програма за работа 

на активот во учебната 

2013/2014 година 

Приоритети за работа на 

активот: оценување 

(критериуми и стандарди), 

употреба на ИКТ во наставата, 

соработка меѓу наставниците 

(интегрирани часови). 
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Водење на Е-дневник и 

примена на ИКТ во наставата 
10.09.2013 

Предметни  

наставници 

групна 

индивидуална 

предметни 

наставници 

ученици 

Редовно водење на педагошката 

документација и запазување на 

годишната програма со примена 

на ИКТ 

Упатството за начинот и 

формата на подготвување, 

задавање и следење  на 

домашните задачи на 

учениците  

10.09.2013 
Биро за развој на 

образование 

групна 

индивидуална 
ученици 

Подобрување на наставата и 

образовниот  процес на  

учениците 

Анализа   на  нагледен  час по 

 Историја 

Француска  буржуаска  

револуција 

12.09.2013 

Ученици  од VIII/9 

одд. 

Љупка   Христова 

Индивидуална 

групна 
ученици 

Вештини  за  користење  на  

информатичка 

технологија, приширување  на  

знаењата за историскиот период 

Подготовки за организирање 

и реализација на интерни 

натпревари во училиштето 

18.09.2013 

Предметни 

наставници 

 

индивидуална 

групна 
ученици 

Успешно  реализирање на 

интерни натпревари во 

училиштето 

Анализа на  нагледен  час по 

 Историја 

Француска  буржуаска  

револуција 

12.09.2013 

Ученици  од VIII/9 

одд. 

Љупка Христова 

Индивидуална   

групна 
ученици 

Вештини  за  користење  на  

информатичка 

технологија, приширување  на  

знаењата  за  историскиот  

период 

Анализа   на  нагледен  час по 

Англиски  јазик 
A slice  of  life 

Прилози  за  зачестетност 

25.09.2013 

Ученици од VII 

одд. 

Виолета 

Лазаревска 

Индивидуална  

групна 
ученици Правилен  изговор  и  читање 

Анализа   на  нагледен  час по 

Француски  јазик 
Броеви од еден до десет (1 -

10) 

04.10.2013 

Ученици од VI 

одд. 

Силвана  Костова 

Индивидуална   

групна 
ученици Ученикот брои од 1 до 10  
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Унапредување на работата со 

ученици со посебни 

образовни потреби 

17.10.2013 

Инклузивен тим, 

Предметни 

наставници 

индивидуална 

групна 

ученици со 

посебни потреби 

Подобрување на работата со 

ученици со ПОП 

Анализа  на  постигнатиот  

успех  од  првото  тромесечие 
05.11.2013 

Членови на 

стручниот  актив  

на општествена  

група  предмети 

индивидуална 

групна 
ученици 

Подобрување  на  успехот и  

поведението на  учениците со   

редовно реализирање на  

наставниот план 

Анализа   на  нагледен  час по 

Македонски јазик 
Презентација  и  анализа  на 

проектот ,,Везилка,, 

Б. Коневски 

11.11.2013 

Ученици  од VIII Б 

одд.  

МирјанаСлавевска 

Работа  во  

групи 
ученици  

Проширување  на  знаењата од  

литература  и  стекнување  

вештини  за  користење  на  ИКТ 

Анализа   на  нагледен  час по 

Македонски  јазик 

Определеност  кај  именките 

25.11.2013 

Ученици  од 

VIодд.  

Даниела Кимовска 

Индивидуална 

групна 
ученици 

Проширување  на  знаењата од  

граматика и  користење  на  ИКТ 

Анализа   на  нагледен  час по 

Граѓанско образование 

Правата  на  детето 

10.12.2013 

Ученици од VIII/9 

одд. 

Љупка Христова 

Дијалошки  

метод, 

дискусија 

Ученици 
Стекнување  на  знаења  и  свест  

за  детските  права 

Работилница на тема: 

Подобрување на валитетот на 

наставата со примкена на 

методи и техники за активна 

настава 

19.12.2013 
Предметни  

наставници 

Индивидуална 

групна 

Предметни 

наставници  

Ученици 

Подобрување на квалитетот на 

наставата 

Анализа  на  постигнатиот  

успех  од  првото  полугодие 
14.01.2014 

Членови на 

стручниот  актив  

на општествена  

група  предмети 

Индивидуална 

групна 

Предметни  

наставници  

Ученици 

Подобрување  на  успехот и  

поведението на  учениците со   

редовно реализирање на  

наставниот план 
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Анализа на нагледен час по 

Ликовно  образование 

Насока, линија 

(Стара селска архитектура ) 

Јануари 

2014 год. 

Ученици  од VI 

одд. 

Марија Ставреска 

Учебник, 

литература, 

детски  творби, 

LCD проектор, 

компјутер 

Монолог, дијалог, 

презентација  на  

ликовни  творби,  

ИКТ 

Примена на нови наставни 

методи и техники, 

Примена на ИКТ во подготовка 

и реализација на часот , 

Запознавање со ликовното 

подрачје цртање и употреба на 

туш и перо 

Анализа на нагледен час по 

Англиски  јазик 

There is / There are - вежби 

Февруари 

2014 год. 

Ученици  од VI 

одд. 

Маријана 

Дејкоска 

Учебник, 

наставно  ливче  

и  ИКТ 

Демонстративна, 

дијалошка, работа  

во  парови 

Правилно да се употребуваат 

граматичките структури 

Анализа на постигнатиот 

успех од третото тромесечие 

Април 2014 

год. 

Членови на 

стручниот активна 

општествена 

група предмети 

индивидуална 

групна 

Предметнинастав

нициУченици 

Подобрување на успехот и  

поведението на учениците со 

редовно реализирање на 

наставниот план 

Анализа на нагледен час по 

Физичко и здравствено  

образование 

Увежбување  на техника   

водење  на  топка со  

внатрешен, среден  и  

надворешен  дел  од  

стапалото помеѓу  сталки 

Април   

2014 год. 

Ученици  од 

VIII/9одд.  

Силвана  

Миленковиќ       

Учебник  

предходно 

стекнати  знаења  

Метод  на  

демонстрација  и  

практично 

вежбање 

Правилна  техника  на  водење  

на  фудбалска  топка  помеѓу  

сталки 

Предлог активност за 

професионално информирање 

и ориентирање на учениците 

од VIII одд. 

Мај   

2014 год. 

Членови на 

стручниот актив 

на општествена 

група предмети 

индивидуална 

групна 
ученици 

Насоки и идеи за подобрување 

на успехот и натамошното  

школување на ученикот 

Анализа на нагледен час по 

Музичко  образование 

Џез  и  поп  музика 

Мај   

2014 год. 

Ученици  од VIII/8 

одд. Катица  

Георгиева 

Учебник, 

интернет, 

знаења  од  

општа  култура 

Истражување  од  

интернет, 

користење  

податоци  од  

Слушање  музика  од  различни  

жанрови  и  дискусија   за  

истите 
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учебник 

Анализа на успехот, 

изостаноци и поведение на 

учениците на крајот од 

учебната 2013-2014год. 

Мај   

2014 год. 

Членови на 

стручниот актив 

на општествена 

група предмети 

индивидуална 

групна 

Предметни 

наставници 

Ученици  

Подобрување на успехот и  

поведението на учениците со 

редовно реализирање на 

наставниот план 

 

2.9.4 Стручен актив на наставниците од предметна настава на албански наставен јазик 
Извештај за работа на Стручниот актив на општествена група предмети во подрачното  училиште 

Претседател на стручниот актив: Бесим Амети 

 Во текот на  учебната 2013/2014 Стручниот актив на општествената група предмети ги реализираше планираните активности според 

следните насоки:  

 Подобрување на квалитетот на наставата со примена на активна настава и кооперативно учење 

 Унапредување на работата со ученици со посебни образовни потреби 

 Изработка на критериумски тестови и нивна примена во објективно оценување на знаењата на учениците 

 Активности за професионално усовршување на наставниот кадар 

 Споделување на добри наставни практики 

 Водење на Е дневник и примена на ИКТ во наставата 

 Следење на работа на клубовите во училиштето  

 Реализација на интегрирани часови во наставата, Интеграција на ЕКО стандарди во наставата 

 Намалување на насилството и агресивноста кај учениците  
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Реализирана активност 
Време на 

реализација 
Реализатор Форма За кого е наменета Постигнати ефекти 

Организација и подготовки 

за почетокот на учебната 

2013/2014 година. 

26.08.2013 

Пом.Директор 

Предметни 

наставници 

ученици 

индивидуална 

групна 
Ученици 

Успешен почеток на учебната 

година 

Организација на работата на  

активот и презентирање на 

програма за работа 

30.082013 

Претседател на 

стручен актив 

 

групна 

индивидуална 

одделенски 

наставници 

Запознавање со програма за работа 

и организација на работата 

Водење на Е-дневник и 

примена на ИКТ во 

наставата 

06.09.2013 
Предметни 

наставници 

групна 

индивидуална 

одделенски 

наставници 

ученици 

Редовно водење на педагошката 

документација и запазување на 

годишната програма со примена на 

ИКТ 

Подготовки на активности во 

училиштето за 

одбележување на Денот на 

општината Ѓорче Петров 

16.09.2013 

Пом.Директор 

Предметни 

наставници 

 

Индивидуална 

групна 

Ученици 

наставници 

Достојно одбележување  на Денот 

на општината. Подигање на 

чувството за припадност на 

Општина Ѓорче Петров 

Подготовки за организирање 

и реализација на интерни 

натпревари во училиштето 

27.09.2013 

Предметни 

наставници 

 

индивидуална 

групна 
ученици 

Успешна реализација на интерни 

натпревари во училиштето и 

поттикнување на учениците за 

вклучување во натпревари 

Југославија во втора светска 

војна 
25.10.2013 

Бесим Амети 

 

 

индивидуална 

групна 

ученици 

наставници 

Подобрување на квалитетот на 

наставата и споделување на добри 

наставни практики 

Тангентен 

четриаголник 
31.10.2013 Екрем Мустафа 

индивидуална 

групна 

ученици 

наставници 

Споделување на добри наставни 

практики при  изработка на 

критериумски тестови и нивна 

примена во објективно оценување 

на знаењата на учениците 

Разгледување на успехот на 

учениците и анализа на 
11.11.2013 

Одделенски 

наставници, 

индивидуална 

групна 
наставници 

Согледување на успехот кај 

учениците и утврдување на потреби 
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напредокот на ученици со 

ПОП 

Пом.директор за помош и  корекции кај учениците 

со посебни образовни потреби 

Споделување на добри 

наставни практики 
05.12.2013 

Предметни 

наставници 

индивидуална 

групна 
наставници 

Поттикнување на професионалниот 

развој на наставниот кадар 

Водење на Е дневник и 

примена на ИКТ во 

наставата 

10.12.2013 
Предметни 

наставници 

индивидуална 

групна 
наставници 

Успешно користење на ИКТ во 

наставата. Примена на законските 

обврски на наставниците. 

Корегирање и дополнување 

на дневните подготовки 
19.12.2013 

Пом.Директор 

Предметни 

наставници 

Индивидуална 

групна 
наставници 

Усовршени дневни подготовки 

согласно Законската регулатива 

Разгледување на успехот на 

учениците и анализа на 

напредокот на ученици со 

ПОП 

16.01.2014 

Пом.Директор 

Предметни 

наставници 

Индивидуална 

групна 

наставници 

 

Согледување на успехот кај 

учениците и утврдување на потреби 

за помош и  корекции 

Водење на Е дневник и 

примена на ИКТ во 

наставата 

Март 2014 

год. 

Предметни 

наставници 

индивидуална 

групна 
наставници 

Успешно користење на ИКТ во 

наставата. Примена на законските 

обврски на наставниците. 

Анализа на постигнатиот 

успех од третото тромесечие 

Април2014 

год. 

Членови на 

стручниот актив на 

општествена група 

предмети 

индивидуална 

групна 

Предметни 

наставници Ученици 

Подобрување на успехот и  

поведението на учениците со 

редовно реализирање на наставниот 

план 

Предлог активност за 

професионално 

информирање и 

ориентирање на учениците 

од VIII одд. 

Мај2014 год. 

Членови на 

стручниот актив на 

општествена група 

предмети 

индивидуална 

групна 
ученици 

Насоки и идеи за подобрување на 

успехот и натамошното  школување 

на ученикот 

Анализа на успехот, 

изостаноци и поведение на 

учениците на крајот од 

учебната 2013-2014год. 

Мај2014 год. 

Членови на 

стручниот актив на 

општествена група 

предмети 

индивидуална 

групна 

Предметни 

наставнициУченици 

Подобрување на успехот и  

поведението на учениците со 

редовно реализирање на наставниот 

план 
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Извештај за работа на Стручниот актив на природна група предмети  во подрачото  училиште 

Претседател на стручниот актив: Бесим Амети 

 Во текот на  учебната 2013/2014 Стручниот актив на природната група предмети ги реализираше планираните активности според 

следните насоки:  

 Подобрување на квалитетот на наставата со примена на активна настава и кооперативно учење 

 Унапредување на работата со ученици со посебни образовни потреби 

 Изработка на критериумски тестови и нивна примена во објективно оценување на знаењата на учениците 

 Активности за професионално усовршување на наставниот кадар 

 Споделување на добри наставни практики 

 Водење на Е дневник и примена на ИКТ во наставата 

 Следење на работа на клубовите во училиштето  

 Реализација на интегрирани часови во наставата, Интеграција на ЕКО стандарди во наставата 

 Намалување на насилството и агресивноста кај учениците 

 

Реализирана активност 
Време на 

реализација 
Реализатор Форма 

За кого е 

наменета 
Постигнати ефекти 

Организација и подготовки 

за почетокот на учебната 

2013/2014 година. 

26.08.2013 Пом.Директор 

Предметни 

наставници 

ученици 

индивидуална  

групна 

Ученици Успешен почеток на 

учебната година 

Организација на работата 

на  активот и презентирање 

на програма за работа 

30.082013 Претседател на 

стручен актив 

 

групна 

индивидуална 

одделенски 

наставници 

Запознавање со програма за 

работа и организација на 

работата 

Водење на Е-дневник и 

примена на ИКТ во 

наставата 

06.09.2013 Предметни 

наставници 

групна  

индивидуална 

одделенски 

наставници 

ученици 

Редовно водење на 

педагошката документација и 

запазување на годишната 

програма со примена на ИКТ. 

Подготовки на активности 

во училиштето за 

одбележување на Денот на 

16.09.2013 Пом.Директор 

Предметни 

наставници 

Индивидуална 

групна 

Ученици 

наставници 

Достојно одбележување  на 

Денот на општината. Подигање 

на чувството за припадност на 
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општината Ѓорче Петров  Општина Ѓорче Петров 

Подготовки за 

организирање и 

реализација на интерни 

натпревари во училиштето 

27.09.2013 Предметни 

наставници 

 

индивидуална  

групна 

ученици Успешна реализација на 

интерни натпревари во 

училиштето и поттикнување 

на учениците за вклучување 

во натпревари 

Обработка на текстот  

Солзите на Хајрије 

21.10.2013 Нуране Нухиу 

 

 

индивидуална 

групна 

ученици 

наставници 

Подобрување на квалитетот 

на наставата и споделување 

на добри наставни практики 

Питагорева теирема 28.10.2013 Екрем Мустафа индивидуална 

групна 

ученици 

наставници 

Споделување на добри 

наставни практики при  

изработка на критериумски 

тестови и нивна примена во 

објективно оценување на 

знаењата на учениците 

Разгледување на успехот на 

учениците и анализа на 

напредокот на ученици со 

ПОП 

11.11.2013 Одделенски 

наставници,  

Пом.директор 

индивидуална 

групна 

наставници Согледување на успехот кај 

учениците и утврдување на 

потреби за помош и  

корекции кај учениците со 

посебни образовни потреби 

Споделување на добри 

наставни практики 

03.12.2013 Предметни 

наставници 

индивидуална 

групна 

наставници Поттикнување на 

професионалниот развој на 

наставниот кадар 

Водење на Е дневник и 

примена на ИКТ во 

наставата 

09.12.2013 Предметни 

наставници 

индивидуална 

групна 

наставници Успешно користење на ИКТ 

во наставата. Примена на 

законските обврски на 

наставниците. 

Корегирање и 

дополнување на дневните 

подготовки  

20.12.2013 Предметни 

наставници 

Индивидуална 

групна 

наставници Усовршени дневни 

подготовки согласно 

Законската регулатива 

Разгледување на успехот на 15.01.2014 Пом.Директор Индивидуална наставници Согледување на успехот кај 
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учениците и анализа на 

напредокот на ученици со 

ПОП 

Предметни 

наставници 

групна  учениците и утврдување на 

потреби за помош и  

корекции 

Земање решение во групи 10.02.2013 Предметни 

наставници 

Индивидуална 

групна 

наставници 

 

Согледување на успехот кај 

учениците и утврдување на 

потреби за помош и  

корекции кај учениците со 

посебни образовни потреби 

Екологија 21.03.2014 Пом.Директор 

Предметни 

наставници 

Индивидуална 

групна 

наставници 

 

Усовршени дневни 

подготовки согласно 

Законската регулатива 

Грижа за лична хигиена 15.04.2014 Пом.Директор 

Предметни 

наставници 

Индивидуална 

групна 

наставници 

 

Поттикнување на хуманоста 

на учениците 

 

 

Извештај за работа на Стручниот актив на одделенска настава во подрачното училиште 
Претседател на стручниот актив: Џелал Исаки 

 Во текот на  учебната 2013/2014 Стручниот актив на одделенска настава ги реализираше планираните активности според следните 

насоки:  

 Подобрување на квалитетот на наставата со примена на активна настава и кооперативно учење 

 Унапредување на работата со ученици со посебни образовни потреби 

 Изработка на критериумски тестови и нивна примена во објективно оценување на знаењата на учениците 

 Активности за професионално усовршување на наставниот кадар 

 Споделување на добри наставни практики 

 Водење на Е дневник и примена на ИКТ во наставата 

 Следење на работа на клубовите во училиштето  

 Реализација на интегрирани часови во наставата, Интеграција на ЕКО стандарди во наставата 

 Намалување на насилството и агресивноста кај учениците  
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Реализирана активност Време на 

реализација 

Реализатор Форма За кого е 

наменета 

Постигнати ефекти 

Организација и подготовки за 

почетокот на учебната 

2013/2014 година. 

26.08.2013 Пом.Директор 

одделенски наставници 

ученици 

индивидуална  

групна 

Ученици Успешен почеток на учебната година 

Организација на работата на  

активот и презентирање на 

програма за работа 

30.08.2013 Претседател на стручен 

актив 

 

групна 

индивидуална 

одделенски 

наставници 

Запознавање со програма за работа и 

организација на работата 

Водење на Е-дневник и 

примена на ИКТ во наставата 

06.09.2013 Одделенски наставници групна  

индивидуална 

одделенски 

наставници 

ученици 

Редовно водење на педагошката 

документација и запазување на 

годишната програма со примена на ИКТ . 

Подготовки на активности во 

училиштето за одбележување 

на Денот на општината Ѓорче 

Петров 

16.09.2013 Пом.Директор 

одделенски наставници 

 

Индивидуална 

групна 

Ученици 

наставници 

Достојно одбележување  на Денот на 

општината. Подигање на чувството за 

припадност на Општина Ѓорче Петров 

Подготовки за организирање и 

реализација на интерни 

натпревари во училиштето 

27.09.2013 Одделенски наставници 

 

индивидуална  

групна 

ученици Успешна реализација на интерни 

натпревари во училиштето и 

поттикнување на учениците за 

вклучување во натпревари 

Обработка на текстот 

Мојот дом  

25.10.2013 Себије Мемеди 

 

 

индивидуална 

групна 

ученици 

наставници 

Подобрување на квалитетот на 

наставата и споделување на добри 

наставни практики 

Собирање и одземање на 

броевите до 100 

31.10.2013 Џелал Исаки индивидуална 

групна 

ученици 

наставници 

Споделување на добри наставни 

практики при  изработка на 

критериумски тестови и нивна 

примена во објективно оценување на 

знаењата на учениците 

Разгледување на успехот на 

учениците и анализа на 

напредокот на ученици со ПОП 

11.11.2013 Одделенски 

наставници, Директор, 

Психолог 

индивидуална 

групна 

наставници Согледување на успехот кај учениците 

и утврдување на потреби за помош и  

корекции кај учениците со посебни 

образовни потреби 
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Споделување на добри 

наставни практики 

06.12.2013 Одделенски наставници индивидуална 

групна 

наставници Поттикнување на професионалниот 

развој на наставниот кадар 

Водење на Е дневник и 

примена на ИКТ во наставата 

13.12.2013 Одделенски наставници индивидуална 

групна 

наставници Успешно користење на ИКТ во 

наставата. Примена на законските 

обврски на наставниците. 

Корегирање и дополнување на 

дневните подготовки  

24.12.2013 Одделенски наставници Индивидуална 

групна 

наставници Усовршени дневни подготовки 

согласно Законската регулатива 

Разгледување на успехот на 

учениците и анализа на 

напредокот на ученици со ПОП 

16.01.2014 Пом.Директор 

Одделенски 

наставници,  

Индивидуална 

групна 

наставници 

 

Согледување на успехот кај учениците 

и утврдување на потреби за помош и  

корекции 

Домашни животни 05.03.2014 Џелал Исаки Запознавање на 

учениците со 

домашните 

животни 

Запознавање 

на учениците 

со домашните 

животни 

Проширување на знаењата за 

домашните животни 

Заштита од грип 08.04.2014 Мемет Јусуфи Литература, книга 

Слики 

Програма за 

работа, 

литература 

дневник  

Поттикнување интерес за учење на 

нови народни поговорки 

Животниот свет 21.05.2014 Седат Исмаили Слики, книга, 

цртежи 

Програма, 

Карта   

Стекнување нови знаења  за светот во 

целина 
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3. РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРИОРИТЕТИ, ЗАДАЧИ, АКТИВНОСТИ 

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРИОРИТЕТИ, ЗАДАЧИ И АКТИВНОСТИ 

ВО УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА 

Приоритет Задачи Реализирани активности 
Време на 

реализација 
Ефекти Одговорни лица 

Унапредување 

на работата со 

учениците со 

посебни 

образовни 

потреби 

(талентирани, 

ученици со 

посебни 

образовни 

потреби и 

ученици од 

ранливи групи) 

 

Детектирање на  

талентирани ученици, 

ученици со посебни 

образовни потреби и 

ученици од 

маргинализирани 

групи и следење на 

нивните постигања 

Утврдување на можностите и 

способностите на учениците во 

консултации со одделенски 

раководители, стручна служба, родители  

08.10.2013 

Утврдување на 

индивидуалните можности и 

специфични потреби на 

учениците  

Психолог, Одделенски 

раководители, Дефектолог, 

родители, наставници,  

Изготвување листа на податоци за 

ученици со посебни образовни потреби 
11.2013 

Унапредување на наставата и 

приодот во работењето со 

талентираните 

ученици  

Психолог, одделенски 

раководители, Предметни 

наставници,  

Стучно усовршување  

на наставниот кадар и 

стручната служба за 

работа со талентирани 

ученици и ученици со 

посебни образовни 

потреби и ученици од 

маргинализирани 

групи 

Анкета на наставниот кадар и стручната 

служба за потребите од обука за работа 

со талентирани ученици и ученици со 

посебни образовни потреби 

08.2013 

Професионален развој на 

наставниот кадар и 

осовременување на работата 

на наставниците  

Психолог, наставници, 

Директор, Помошник 

директор 

Анализа на анкетите и утврдување на 

потребите од обуки 
09.2013 

Психолог, наставници, 

дефектолог, Директор 

Интерно стручно усовршување на 

наставен кадар за изготвување на 

наставни планови и програми за ученици 

со ПОП 

08.2014 

Наставници 

Стручна Служба  

Инклузивен тим 

Дефектолог 

Стручни усовршувања на наставници и 

психологот во рамнки на проектот 

,,Регионална поддршка на инклузивното 

образование,, 

03-08.2014 

Унапредување на 

компетенциите на вработените 

Психолог,  

Наставници 

Тим од проектот  

Изготвување на апликација за добивање 

грант од Совет на Европа  
06-08.2014 

Професионален развој на 

наставниот кадар и 

осовременување на 

училишната опрема 

Тим од проектот  

,,Регионална поддршка на 

инклузивното 

образование,, 
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Изготвување на база на 

податоци за ученици 

од социјално загрозени 

семејства 

Изготвување  база на податоци за 

ученици од социјално загрозени 

семејства 

10.2013 

Успешно реализирани 

хуманитарни акции за помош 

на ученици од социјално  

загрозени  

семејства 

Одделенски раководители 

Психолог 

Организирање на хуманитарна акција за 

помош на ученици кои потекнуваат од 

социјално загрозени семејства 

10.2013 

12.2013 

05.2014 

Ученици, 

Наставници  

Совет на родители  

Директор 

Пом.директор 

Приоритет Задачи Реализирани активности 
Време на 

реализација 
Ефекти Одговорни лица 

Подобрување на 

квалитетот на 

наставата и 

олеснување на 

процесот на 

учење 

Подобрување на 

квалитетот на 

наставата со примена 

на активна настава 

Реализација на нагледни часови со 

примена на активна настава  2013/2014 

Осовременување на 

наставата со реализација на 

методи и техники на активна 

настава 

Психолог, Наставници, 

Стручни активи,  

Директор, Пом. директор 

Реализација на работилници за 

презентација на успешни методи на 

активна настава, анализа на примери од 

успешна пракса 

01.2014  

Психолог, Наставници, 

Претседатели на Стручни 

активи 

Подобрување на обуки 

,,Сумативно 

оценување,, 

Посета на обуки организирани од 

Општина Ѓорче Петров, реализација на 

интерни обуки во училиштето,  
03-06.2014 

Осовременување на 

оценувањето на наставниците 

и изработка на критериумски 

тестови 

Наставници Претседатели 

на Стручни активи 

Директор, Пом. директор 

Приоритет Задачи Реализирани активности 
Време на 

реализација 
Ефекти Одговорни лица 

Обезбедување на 

просторни и 

технички услови 

за непречена 

реализација на 

наставата и 

воннаставни 

активности 

Подобрување на 

условите за работа во 

училиштето со набавка 

на училишен мебел, 

опрема и нагледни 

средства 

Набавка на училишен мебел и неопходна 

опрема во рамки на можностите на 

учиолиштето 

09-12.2013 

Подобрени технички услови 

за престој и работење во 

училиштето 

Секретар, Домакин, 

Наставници 

Набавка на компјутер за видео надзор, 

мауси и тастатури за потреби на 

учениците (за екстерно тестирање) 04-05.2014 

Унапредување на 

информатичката технологија 

Секретар, домакин, 

наставник по информатика 
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4. РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 

Согласно со Наставниот план и програма за основно образование систематски и 

континуирано се следи и вреднува реализацијата на наставната програма. Преку 

успешна реализација на наставата се реализираа основните образовни и воспитни цели 

на училиштето, а учениците се здобија со знаења од предвидените содржини. 

Централното и подрачното училиште реализираат настава  во две смени: 

 прва смена од 08.00  до 13.00 

 втора смена од 13.10 до 18.20 

Согласно со Наставниот план во училиштето се организираа и реализираа сите 

облици на настава: 

 Задолжителна настава 

 Изборна настава 

 Дополнителна настава 

 Додатна настава 

 Слободни ученички активности 

Задолжителната настава на учениците им овозможува стекнување знаења и 

вредности кои претставуваат основа за реализација на воспитно-образовни цели на 

основното образование и овозможува вертикална проодност за понатамошното 

школување на ученикот во средното образование. Во планирањето и реализацијата на 

наставата подеднакво се посветуваше потребното внимание на сите категории 

ученици: просечните ученици, талентираните и учениците со посебни образовни 

потреби,со цел на сите ученици образовниот процес да им овозможи стекнување на 

што поквалитетно стекнување на знаења и подготовка за нивна примена.  

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 
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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 

2. Изборен предмет 

Работа со компјутер 

- - - - 72 72 72 72 72 72 

Дополнителна нас. - - 36 

 
36 36 36 36 36 36 36 

Додатна настава - - 36 36 36 36 36 36 36 36 

Слободни ученички 

активности 

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

 

Часови за одделенска настава во подрачно училиште 

Наставни предмети 

1.Задолжителни предмети 

I II III IV V 

П Р П Р П Р П Р П Р 

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

Македонски јазик - - - - - - 72 72 72 72 

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 36 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 нас. - - 36 36 36 

 

36 36 

 

36 36   36 

Додатна настава - - 36 36 36 36 36 36 36 36 

Слободни ученички 

активности 

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
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Часови за предметна настава во централно училиште 

 
Одделенија 

VI/9 VII/9 VIII/9 VIII/8 

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 - - - - - - 

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

2. Изборни предмети 72 72  

    - 

 

- 

 

    - 

 

- 

 

- 

 

   - Класична култура во 

европската 

цивилизација 

Етика на религии 72 72 - - - - - - 

Вештини  на 

живеењето  

- - 72 72 - - - - 

Танц и народни ора  - - - - 72 72 
- - 

Проекти од ликовна 

уметност 

- - - - 72 72 - - 

Проекти од 

информатика 

- - - - - - 
72 72 

Дополнителна нас. 36 36 36 36 36 36 72 72 

Додатна настава  36 36 36 36 36 36 72 72 

Слободни ученички 

активности 

36 36 36 36 36 36 72 72 
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Часови за предметна настава во подрачно училиште 

 
Одделенија 

VI/9 VII/9 VIII/9 VIII/8 

Наставни предмети 

1. Задолжителни 

предмети 

П Р П Р П Р П Р 

Албански јазик 144 144 144 144 144 144 144 144 

Македонски јазик 108 108 108 108 72 72 72 72 

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 - - - - - - 

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

2. Изборни предмети 

72 72 - 

- - - - - 

Класична култура во 

европската 

цивилизација 
Проекти од ликовна 

уметност 

- - 72 72 - - - - 

Програмирање  - - - - 72 72 - - 

Унапредување на 

здравјето  

- - - - - - 72 72 

Дополнителна нас. 36 36 36 36 36 36 36 36 

Додатна настава  36 36 36 36 36 36 36 36 

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

 
За оние ученици  кои имаат потешкотии во совладување на наставните содржини 

во редовната настава во училиштето се реализираше дополнителната настава со цел да 

се овозможи на учениците кои заостануваат во совладување на наставните содржини 
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полесно да се вклучат во редовната настава. Додатна настава се реализираше за 

учениците кои покажуваа особен интерес за одреден предмет со цел проширување, 

систематизирање и збогатување на знаењата и поттикнување на нивните интереси и 

способности. Реализацијата на дополнителна и додатна настава се евидентира во 

одделенскиот дневник и е дел од годишниот глобален план на секој наставник 

поединечно.  

Во зависност од интересите учениците преку анкета избираат и изучуваат 

изборни предмети, со кои ги надградуваат, продлабочуваат и систематизираат 

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 следните 

изборни предмети: 

На крајот од минатата учебна година, преку индивидуално пополнување на анкетни 

ливчиња, учениците и родителите се определија за изучување на следните изборни 

предмети:   

Изборни предмети во централното училиште: 

1. Работа со компјутер -основно ниво (III одд.) 

2. Работа со компјутер- средно ниво (IV одд.) 

3. Работа со компјутер- напредно ниво (V одд.) 

4. Етика во религиите / Класична култура во европската цивилизација (VI одд.)  

5. Вештини на живеење (VII одд.) 

6. Танци и народни ора / Проекти од ликовна уметност (VIII/9 одд.) 

7. Проекти од информатика (VIII/8) 
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Изборни предмети  во подрачното училиште:  

o Работа со компјутер - основно ниво (III/9 одд.) 

o Работа со компјутер –средно ниво (IV/9 одд.) 

o Работа со компјутер – напредно ниво(V/9 одд.) 

o Класична култура на европска цивилизација (VI одд.) 

o Проекти од ликовна уметност (VII одд.) 

o Унапредување на здравјето (VIII/9 одд.) 

o Програмирање (VIII/8 одд. ) 

4.1. Воннаставни активности 
 

Воннаставните активности претставуваат значајно подрачје во севкупната 

воспитно - образовна дејност на училиштето. Во овој дел се реализираат следните 

соджини: 

 Слободни ученички активности 

 Ученички натпревари 

 Ученички екскурзии, излети, научни посети 

 Произвотствена и друга општествено корисна работа 

 Детска организација 

 Заедница на учениците 

 Организација на црвениот крст 

А) Слободни ученички активности 

 

Слободните ученички активности имаат исто така значајна улога во воспитно-

образовната дејност на нашето училиште. Тие силно влијаат на развивањето на 

детските интереси, способности и творештвото, со што практично се надминуваат 

ограничувањата на наставните програми и наставата. Слободните ученички 

активности правилно го насочуваат ученикот во 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 
 

Секциите се форми на работа преку кои учениците ги развиваат 

индивидуалните интереси и способности, од одредени области на науката и техниката. 

Секој клуб има свои задачи и содржини кои ги реализира во текот на учебната година, 

според однапред подготвена програма. Клубовите се формираат на почетокот на 

учебната година, со поддршка и помош на одговорниот наставник. Преку анкета 
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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.  

УЧЕНИЧКИ  СЕКЦИИ  ВО 

ООУ.,, ЈОАКИМ  КРЧОСКИ ,, ВОЛКОВО  ВО  УЧЕБНАТА  2013/2014 ГОД. 

Бр. СЕКЦИИ Одговорен  наставник 
Број на 

реализирани 

часови 

1. Музичка  секција I 
Катерина  Петреска 18 

Јованка  Костова 18 

2. Ликовна  секција I 
Катерина  Петреска 18 

Јованка  Костова 18 

3. Спортска  секција  II Маја Тодоровска 36 

4. Драмска  секција  II Блага Ќуиќ 36 

5. Музичка  секција  III Слаѓана  Смилчевска 36 

6. Млади математичари III Славица  Димиќ 
36 

7. Еколошка  секција   IV Валентина  Ивановска 36 

8. Ритмичка секција IV Слаѓана  Гаврилоска 36 

9. Секција по англиски  јазик  IV-V Марија  Петреска 36 

10. Литературна секција  V Зора  Антевска 36 

11. Ликовна секција V Сања  Андевска 36 

12. Литературна  секција  VI - VIII Мирјана  Славевска 36 

13. Драмска  секција  VI – VIII  Даниела  Кимовска 36 

14. Секција  на  странски  јазици  VI – VIII 

Виолета  Лазаревска 

Силвана  Костова 

Маријана  Дејковска 

36 

15. 
Секција  на  млади  логичари  VI – VIII                      

( математика  и  физика )   

Борјанка Стојчевска 

Сања  Лазороска 

36 

16. Секција на млади  историчари  VII –VIII                       Љупка  Христова 36 

17. Секција  на  географичари  VI – VIII Менка  Атанасова 36 

18. Секција  на  млади  биолози  VI – VIII Ана  Настова 36 

19. Секција  на  хемичари  VII –VIII                       Валентина   Пешевска 36 

20. Ликовна  секција  VI – VIII Марија  Ставреска 36 

21. Музичка  секција  VI – VIII Катица  Георгиева 36 

22. Спортска  секција  VI – VIII Силвана  Миленковиќ 48 

23. Информатичка  секција  VI – VIII Гордана  Костовска 36 
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Ученички  секции  во 

ПОУ.,, Јоаким  Крчоски ,, Никиштани  во  учебната  2013/2014 год. 

Бр. СЕКЦИИ Одговорен  наставник 
Број на 

реализирани 

часови 

1. Музичка  секција I Себије Мемеди 36 

2. Спортска  секција  II-III Џелал Исаки 36 

3. Ликовна секција II-III Мемет Јусуфи 36 

4. Еколошка  секција   IV-- V Седат Исмаили 36 

5. 
Секција по англиски  јазик  

IV - V 

Љуљзиме Јусуфи 

Марјана Дејковска 
36 

6. Фолклорна  секција IV - V Емел  Селмани 36 

7. 
Литературна  секција  VI - 

VIII 
Нуран Нухиу 36 

8. 
Секција  на  странски  

јазици  VI – VIII 
Љуљзиме Јусуфи 36 

9. 

Секција  на  млади  

логичари  VI – VIII                      

( математика  и  физика )   

Екрем Мустафа 

Фуат Мемеди 
36 

10. 

Секција  на млади 

историчари и географичари 

VI – VIII 

Бесим Амети 36 

11. 
Секција на млади биолози 

VI – VIII 
Јусрен Селмани 36 

12. 
Секција на хемичари VII - 

VIII  
Фуат Мемеди 36 

13. Ликовна  секција  VI – VIII Екрем Мустафа 36 

14. Спортска  секција  VI – VIII Даниела Милиќ 36 

15. 
Информатичка секција VI – 

VIII 
Гордана Костовска 36 

Б) Ученички натпревари 
 

На учениците им се дава можност да ги презентираат своите знаења, 

способности и вештини и преку ученичките натпревари. Тие представуваат предизвик 

да се покаже најдоброто за да се постигнат подобри резултати и поголеми успеси и да 

се афирмира работата на училиштето во пошироката јавност. 

Во текот на првото полугодите нашите ученици учествуваат на голем број 

литературни, ликовни конкурси и музички смотри на кои често се наградувани. 

Активното учество на спортските натпревари им донесе награди на спортистите, 

освоени се награди во стрелаштво: прво и трето место во женска конкуренција и 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. Ликовниот клуб 

учествуваше на ликовни конкурси на кио освои низа признанија и награди.   
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Реализација на училишна 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 

Сања 

Андевска 

Силвана 

Миленковиќ 

09.2013 Изготвен 

распоред за 

одржување на 

училишните 

натпревари 

Навремен 

договор за 

одржување на 

натпреварите 

Истакнување на 

планот на 

огласна табла 

Транспарентно и 

навремено 

информирање 

Сања 

Андевска 

Силвана 

Миленковиќ 

10.09. 

2013 

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 

10-30.09. 

2013 

Дополнителна 

литература 

Подготовка и 

мотивираност 

кај 

натпреварувач

ите 

Непосредно 

писмено 

известување за 

одржување на 

натпревар 

Информирање за 

место и време за 

одржување на 

натпреварот 

Одговорни 

наставници 

25.09. 

2013 

Соопштенија за 

интерни 

училишни 

натпревари 

Подготвени 

услови за 

натпреварите 

Спроведување на 

натпреварите 

Објективни и фер 

натпревари 

Комисија 30.09. 

2013 до 

31.10. 

2013 

Изготвени 

стандардизиран

и тестови 

Избор на 

најуспешните 

учесните на 

натпреврите 

Обработка и 

истакнување на 

листи со 

резултати 

Сумирање на 

резулатите 

Одговорни 

наставници 

05.11. 

2013 

Ранг листа со 

освоените 

резултати и 

освоените 

места 

Селекција на 

учесници 

рангирани на 

првите три 

места 
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РЕЗУЛТАТИ ОД УЧИЛИШНИ НАТПРЕВАРИ РЕАЛИЗИРАНИ ВО 

ЦЕНТРАЛНОТО УЧИЛИШТЕ 

Во периодот на учебната 2013/2014 година се реализираа интерни училишни натпревари. 

Кај ученеиците постоеше голем интерес за учество на натпреварите и од таа причина 

натпреватите се реализираа во подолг временски период со цел учениците континуирано да ги 

следат истите. Ги истакнуваме учениците со освоени награди на училишните натпревари во 

знаење. 

Наставен 

предмет 
Време Наставник ментор Одд. 

Ученик со освоена 

награда 

Награда 

ранг 

Македонски 

јазик 
02.10.2013 

Валентина 

Ивановска 
IV 

Марија Соколовска 

Михаела Костовска 

Тамара Гаџоска 

Елеонора Боцевска  

Прво  

Второ  

Второ  

Трето 

Зора Антевска V 

Петар Ливрински 

Теона Гаџовска 

Симона Јолеска  

Прво 

Второ 

Трето 

Математика 04.10.2013 

Слаѓана Гавриловска IV 

Ема Петковиќ 

Матеа Стојчевска 

Виктор Поповски  

Прво 

Второ  

Трето 

Сања Андевска V 

Лола Илиевска 

Симона Јолеска 

Ирена Тасевска 

Тамара Павлеска 

Самоил Николов  

Прво 

Второ  

Второ 

Трето 

Трето 

Англиски 

јазик 
03.10.2013 Марија Петреска V 

Иван Митковски 

Петар Ливрински  

Симона Јолевска 

Ана Бјелиќ 

Самоил Николов 

Лола Илиевска 

Драгана Умленска  

Прво 

Прво 

Второ  

Второ 

Второ 

Трето 

Трето 

Македонски 

јазик 
08.10.2013 

Мирјана Славевска 

Даниела Кимовска 
VIII 

Тамара Ивановска 

Емилија Накова 

Елена Костовска 

Прво 

Второ 

Трето 

Математика 
09.10.2013 

 

Борјанка Стојчевска 

 

Соња Лазороска 

VI 

 

 

 

VII 

 

 

 

VIII1/2 

 

 

 

VIIIа/б 

Надица Петковска 

Елена Ристовска 

Бојнаа Ќуиќ  

 

Дарко Кондев  

Евгенија Ризова 

Александар 

Петрушевски 

 

Ана Пешевска 

Тамара Михајловска 

Ангела Станишиќ 

 

Тамара Ивановска 

Ерика Мишева 

Прво 

Второ 

Трето 

 

Прво 

Второ 

Трето 

 

 

Прво 

Второ 

Трето 

 

Прво 

Второ 
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Елена Костовска 

 

Трето 

Физика 
09.10.2013 

 

БорјанкаСтојчевска 

СоњаЛазоровска 

VIII/9 - 

VIII/8 

Марина Димиќ 

Ерика Мишева 

Елена Костовска  

Прво 

Второ 

Трето 

Англиски 

јазик 

 

30.09.2013 Виолета Лазареска VII1/2 

Евгенија Ризова 

Теодора Вељановска 

Анастасија Шиаковска  

Ива  Андреска  

Адела Демири  

Прво 

Второ 

Второ 

Второ 

Трето 

19.10.2013 Виолета Лазареска 
VIII a/б 

 

Марија Боцевска 

Марина Димиќ 

Елена Костовска  

Прво 

Второ 

Трето 

15.10.2013 Виолета Лазареска VIII1/2 

Ана Пешевска 

Ана Марија Трнчева 

Петар Ѓешковски  

Прво 

Второ 

Трето 

24.10.2013 Маријана Дејковска VI 1/2 

Ева Столевска 

Ерика Јордановска 

Дарко Стевковски  

Прво 

Второ 

Трето 

Француски 

јазик 

07.10.2013 

Силвана Костова 

VIII a/б 

 

Елена Костовска 

Марина Димиќ 

Тамара Ивановска  

Прво 

Второ 

Трето 

21.10.2013 VIII1/2 

Ана Пешевска 

Ана Марија Тренчева 

Тамара Михајловска  

Тијана Тодоровска 

Прво 

Второ 

Трето 

Трето 

Историја 30.09.2013 Љупка Христова 

 

VIII a/b 

 

Елена Костовска 

Тамара Ивановска 

Марина Димиќ 

Стефан Ордановски 

Прво 

Прво 

Второ 

Трето 

Географија 04.10.2013 Менка Атанасовска VII/9 

Стефан Таневски 

Елена Костовска 

Марина Димиќ  

Прво 

Второ 

Трето 

Биологија 16.10.2013 Ана Настова 

 

VIII a/б 

Марина Димиќ 

Емилија Накова 

Ерика Мишева 

Прво 

Второ 

Трето 

Информатика 15.10.2013 Гордана Костовска VIII 

Милица Николиќ 

Васка Рангелова 

Јована Сарафимова 

Тодорче Марковачев  

Прво 

Прво 

Второ 

Трето 

Физичко и 

здравствено 

образование 

17.10.2013 

(шах) 

Силвана 

Миленковиќ 
VIII 

Александар Анастасов 

Ненад Димиќ 

Мартин Трајковски 

Прво 

Второ 

Трето 

Физичко и 

здравствено 

образование 

19.11.2013 

(Стрелаштво)  

Силвана 

Миленковиќ 
VIII 

Мартина Стаменова 

Бојан Илиевски 

Александар Трпевски  

Прво 

Второ 

Трето 

Музичко 

образование 
30.09.2013 Катица Георгиева 

VI- 

VIII 

Дајана Ристовска  

Ивана Димова 

Второ 

Трето 

Хемија 29.10.2013 Валентина Пешевска  VIII 

Ерика Мишева 

Тамара Ивановска 

Марина Димиќ  

Прво 

Второ 

Трето 
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РЕЗУЛТАТИ ОД УЧИЛИШНИ НАТПРЕВАРИ РЕАЛИЗИРАНИ ВО 

ПОДРАЧНОТО УЧИЛИШТЕ 

 

Наставен 

предмет 

време  Одговорен     

наставник 

Одделение Ученик со 

освоена награда 

Награда,

ранг 

Математика 15.10.2013 Екрем Мустафа VI,VII,VIII Амир Абдулаи 

Беса Адеми 

Лејла Мустафа 

Прво 

Второ 

Трето 

Географија  03.10.2013 Бесим Амети VII,VIII Бесмира  Емуни 

Агнеса Азизи 

Наџије Адеми 

Прво 

Второ 

Трето 

Англиски јазик 07.10.2013 Лулзиме јусуфи  VII,VIII  Агнеса Азизи 

Ќамиле Јусуфи 

Сата Лимани 

Прво 

Второ 

Трето 

Албански јазик 02.10.2013 Нуране Нухиу VIII,VIII-9 Ријад Идризи 

Севиме Амети 

Ардита Османи 

Прво 

Второ 

Трето 

Биологија 18.11.2013 Јусрен Селмани VIII,VIII-9 Агрон Османи 

Севиме Амети 

Елване Амети 

Прво 

Второ 

Трето 

Училишен 

натпревар во 

шах 

22.10.2013 Илија Исаковски VI,VII,VIII Ријад Идризи 

Дафина Исмаили 

Елмедина 

Јаијовска 

Прво 

Второ 

Трето 

Македонски 

јазик 

04.10.2013 Даниела 

Кимовска 

VII  VIII-9 Наџије Адеми 

Мајлинда 

Селмани 

Бушра Азизи 

Прво 

Второ 

Трето 

Географија 11.12.2013 Бесим Амети VII,VIII Адиса Османи 

Беса Адеми 

Лејла Мустафа 

Прво 

Второ 

Трето 

 

В) Екскурзии, излети, научни посети 

Реализација на програма за екскурзии 

 
За да ги прошират своите знаења за својата татковина, да ја истражат непосредната 

околина, да се запознаат со географски, културни и историски локалитети, за 

учениците се реализираат ученичките екскурзии како специфичен облик на воспитно-

образовна работа. 

Стручниот тим за организирање и реализација на екскурзии во соработка со 

директорот на училиштето и со Совет на родители навремено изготви Програма за 

реализација на екскурзии на учениците во учебната 2013/2014 година, која е усвоена од 

подрачната единица на БРО и Општина Ѓорче Петров.  

За учебната 2013/2014 се одобрени по една екскурзија за учениците од централното 

и подрачното училиште дводневна за учениците од VI и VIII/8 одделение кои не се 
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реализираа поради мал број пријавени ученици. За истите екскурзии со анекс на 

Годишната програма се планира нивна реализација во текот на месеците април-мај. 

Реализиран е еднодневен излет со учениците од централното училиште во 

непосредната околина од забавно - рекреативен карактер во месноста Орман во 

манастирот Св. 40 маченици на ден 22.10.2013 година. Излетот е реализиран со 

пешачење на учениците од училиште до одреденото место и без собирање финансиски 

средства од учениците. Излетот е реализиран со 392 ученици од прво до осмо 

одделение. Постигнати ефекти од  излетот:  

 Пешачење во здрава еколошка природа, рекреација на учениците; 

 социјализација и мултиултурно зближување на учениците; 

 Развивање на еколошката свест за зашувување на природата и здрава 

околина; 

 Запознавање со верски објект во посетениот крај.  

Со учениците од подрачното училиште е реализиран излет на 22.10.2013 година, во 

непосредната околина на локелитетот Шамак во близина на с.Никиштани. Излетот е 

реализиран со пешачење на учениците од училиште до одреденото место и без 

собирање финансиски средства од учениците. Излетот е реализиран со 157 ученици од 

прво до осмо одделение. Постигнати ефекти од  излетот:  

 Пешачење во здрава еколошка природа, рекреација на учениците; 

 социјализација и мултиултурно зближување на учениците; 

 Развивање на еколошката свест за зашувување на природата и здрава 

околина; 

На ден 29.05.2014 година изведен е рекративен еднодневен излет до локалитетот 

,,Пеленица,, во непосредна близина на Скопје. На излетот беа ученици од I до VIII 

одделение. Истиот се реализираше, без проблеми, во периодот од 09.00 до 14.00 часот. 

Постигнати ефекти од излетот:  

 Запознавање со непосредната околина 

 дружење и релаксација 

За учество на учениците на излетите е добиена писмена согласност од секој 

родител. Излетите поминаа во најдобар ред според изготвената програма за 

реализација на ученички екскурзии за учебната 2013/2014 година. 
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Реализирани  наставни посети и научни набљудувања 

Реализирана 

содржина 
Цели Реализатор Целна група 

Време на 

реализација 

Постигнати исходи 

ефекти 

Посета на 

меѓународен 

фудбалски 

натпревар 

Македонија - 

Велс 

Поттикнување 

на спортскиот 

дух и 

патриотизмот на 

учениците 

С.Миленковиќ 

В.Лазаревска 

В.Стоименов 

Г.Несторовска 

С.Исаки 

Б.Амети 

Ученици од 

осмите 

одделенија 

од 

централното 

и подрачното 

училиште 

06.09.2013 Зајакнат патриотизам и 

спортско-културно 

навивање на учениците. 

Зајакнат спортски дух 

на учениците. 

Посета на 

телевизја Канал-5, 

библиотека, 

матична служба и 

ветеринарна 

станица 

Запознавање 

со 

институциите 

во општината 

В.Ивановска 

С.Гаврилоска 

Ученици од 

IV1 и IV2 одд 

централно 

училиште 

16.10.2013 Унапредување на 

знаењата од предметот 

Околина и запознавање 

со јавните институции 

во општина Ѓ. Петров 

Спортски настан 

,,Да создадеме 

безбедна 

средина,,  

Другарување 

на учениците 

и 

подигнување 

на јавна свест 

за опасност од 

дијабетот 

С.Гаврилоска 

Љ.Јусуфи 

Г.Несторовска 

С.Исаки 

 

Ученици од 

IVодд 

централно  и 

подрачно 

училиште 

19.11.2013 Информирање на 

учениците за начини на 

заштита на сопственото 

здравје и здравјето на 

врсниците. 

Мултиетничка соработка 

и спортување 

Посета на Музеј 

на македонска 

револуционерна 

борба 

Негување на 

почит кон 

историското 

минато 

М.Атанасовск

а 

Љ.Христова 

Б.Амети 

 

Ученици од 

предметна 

настава  

29.11.2013 Проширени знаења за 

историското минато на 

нашиот народ. Знаења 

за изготвување 

историски поставки во 

музеј 

Присуство на 

презентацијата 

,,Методички 

стратегии во 

мултимедијалнио

т пристап на 

проектите и 

проектните 

активности,, 

Запознавање 

со    

методичките 

стратегии  во 

мултимедијал

ниот пристап 

на проектите 

и проектните 

активности 

Градинка 

,,Росица,, и 

Дом на 

културата 

Директор, 

психолог, 

одделенски 

наставници 

19.02.14 Збогатување на 

знаењата за  стратегии 

во мултимедијалниот 

пристап на проектите и 

проектните активности 

Регионален 

состанок со 

птретставници 

од општините  и 

училиштата од 

трета фаза од 

проектот 

Проекти за 

меѓуетничка 

интеграција во 

образованието 

Стекнување 

на нови 

сознанија во 

врска со 

проектот а 

меѓуетничка 

интеграција 

во 

образованието 

СУГС  ,,Орце 

Николов,, 

Директор, 

помошник 

директор и 

психолог 

25.02.2014  Меѓуетничка соработка 

меѓу наставници и 

ученици 

Учество на 

Песталоци 

Проширување 

на знаењата за 

Совет на 

Европа 

Психологот 

на 

23-25.04.2014  Едукација за 

инклузивното 
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конференцијата 

во Стразбург 

,,Професионален 

лик и екос на 

наставникот и 

семинар 

,,Ученикот во 

центар на 

образованието,, 

професионалн

иот лик  на 

наставникот  

Pestalozzi 

Programme и 

Проект за 

подршка на 

инклузивното 

образование 

училиштето 

Гордана 

Несторовска 

образование 

 

Реализација на програма за посета на кино и театар 

Реализирана 

активност 

Цели  Реализатор Време на 

реализација 

Форма Исходи и ефекти 

Посета на 

претстава ,,Али 

Баба и 40 

разбојници,, во 

Домот на културата 

Развој на 

љубовта кон 

театарската 

уметност 

Одделенски 

раководители и 

ученици  од  

I до V 

одделение  

 07.11.2013 Театарска 

претстава 

Развиени интереси за 

посета на театар и 

почит кон театарската 

уметност 

Посета на 

фестивалот ,,Златно 

славејче,, 2013  

Поттикнување 

на интерес за 

слушање 

детски песни 

Одделенски 

раководители и 

ученици  од I 

одд. 

18.11.2013 Детски 

фестивал  

Развиени интереси кај 

учениците за посета на 

детски фестивали 

Посета на театарска 

претстава ,,Царство 

на жени,,  

Развој на 

љубовта кон 

театарската 

уметност 

М.Славевска 

Д.Кимовска  

Ученици од 

предметна 

настава 

22.11.2013 Театарска 

претстава 

Развиени интереси за 

посета на театар и 

почит кон театарската 

уметност 

Посета на балетска 

претстава ,,Клинг 

Кланг,, 

Запознавање 

со балетска 

уметност на 

ученици од 

прво и второ 

одделение 

К.Петреска 

Ј.Костовска 

 

 

Б.Ќуиќ 

М.Тодоровска 

13.12.2013 Балетска 

претстава 

адаптирана 

за деца 

Развивање интереси за 

посета на балетски 

претстави.  

Информирање на 

учениците за вештина 

на телесно движење со 

придружба на звук 

Посета на 

претстава ,,Таа 

беше посебна,, 

Запознавање 

на учениците 

од осмите 

одделенија со 

опасноста од 

дроги 

Д.Кимовска 

М.Дејкоска 

Б.Амети 

Г.Несторовска 

С.Исаки 

14.12.2013 Театарска 

претстава од 

проект  

,,Да создадеме 

безбедна 

средина,, 

Развиени интереси за 

посета на театар. 

Превенција од 

злоупотреба на дроги и 

наркоманија 

Присуство на 

манифестацијата на 

пуштање во 

употреба на 

реновирана кино 

сала во ООУ,,Ѓорче 

Петров,, 

Интерес и 

почит за 

новите 

проекти и 

постигања 

Општина Ѓорче 

Петров и 

ООУ,,Ѓорче 

Петров,, 

14.02.2014  Манифеста-

цијата на 

пуштање во 

употреба на 

реновирана 

кино сала во 

ООУ,,Ѓорче 

Петров,, 

Подигање на свеста и 

интересот за медимска 

култура  

Посета на 

преставници од 

Совет на Европа и 

Стенување со 

нови 

сознанија во 

Проект 

,,Регионална 

подршка на 

18.02.2014  Посета Почитување на 

потребите и 

интересите на 
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МЦГО рамките на 

проектот 

,,Регионална 

подршка на 

инклузивното 

образование,, 

инклузивното 

образование,, 

учениците со посебни 

потреби     и 

овозможување услови 

нивно реализирање  

Учество а 

карневалот во с. 

Љубин по повод 

верскиот празник 

,,Прочка,, 

Запознавање 

со  

традицијата 

на 

македонскиот 

народ 

Вработени во 

училиштето, 

ученици, 

родители, 

жители, гости 

02.03.2014  Карневал Негување интерес за 

празникот ,,Прочка,, и 

традицијата на својот 

народ 

Посета на 

ансамблот на 

народни танци и 

ора ,,Танец,, 

Европски 

Универзитети и 

кино ,,Милениум,, 

Запознавање 

со работата на 

ансамблот 

,,Танец,, и 

проширување 

на знаењата 

од медиумска 

култура 

Ансамбл 

,,Танец,, 

Европски 

Универзитети и 

кино 

,,Милениум,, 

23.05.2014  Посета, 

следење филм 

Стекнување со знаења 

за нестопанските 

дејности и 

македонските 

традиционални ора и 

танци 
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Г) Општествено хуманитарна работа 

 

  Настојувањето на наставничкиот кадар и техничкиот персонал да ги воведат учениците во активности за општествено хуманитарна 

работа им за задача да се создаде позитивнен однос кон работата, негување и одржување на заедничкото, почитување на човечкиот труд, 

средствата за произвотство како и резултатите од вложениот труд. Вклучувајќи с во овојпроцес  учениците се стекнуваат со основни знаења, 

навики и нивна примена во производствените и другите општествено-корисни работи. Покрај тоа една од битните  работи  е стекнување 

навикиза одржување на хигиената во училиштето, околината на училиштните објекти и детските игралишта. Исто така, важно е кај 

учениците да се создатат навики за хуман и другарски однос со своите соученици. 

Одговорни наставниц: Зорица Ангеловска (за централно училиште), Нуран Нухиу (за подрачно училиште) 

Релизирана активност 
Време не 

реализација 
Реализатор Форма За кого  е наменета Постинати ефекти 

Уредување на училишната 

зграда и училишен двор 

19.09.2013  Ученици, наставници, 

домаќин, технички персонал 

Работна акција Ученици од II-VIII одд. Формирање на работни навики кај 

учениците 

Собирна акција во 

облека ,, Од учениците за  

учениците,, 

16. - 30, 

09.2013 

Ученици, наставници, 

директор психолог 

Работна акција Ученици од I-VIIIодд. Потикнување на солидарноста и 

хуманоста кај ученици 

Собирна акција на 

пластични шишиња – 

соработка со ,,Пакомак,, 

05.10.2013 до 

крајот на 

учебната 

година 

Ученици, наставници, 

директор психолог 

Работна акција Ученици од I-VIIIодд. Чиста околина 

Уредување на училишната 

зграда и училишен двор 

19.09.2013  Ученици, наставници, 

домаќин, технички персонал 

 Работна акција 

 

Ученици од II-VIII одд. Формирање на работни навики кај 

ученици 

Активности по повод 

денот на дрвото ,, Засади ја 

својата иднина 2013 

27.10.2013 Учениците и сите вработени Работна акција 

 

Ученици од I-VIII 

одд.истите вработени 

Збгатување на шумскиот фонд и  

формирање на еколошка свест кај 

учениците 

Проект за повеќе здрави 26.11.2013 Ученици, наставници, Предавање Ученици од I-VIII одд.         Честа посета на стоматолог и 
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заби Стоматолошки 

универзитет пр.др. Војо 

Андревски 

 директор психолог 

стоматолог 

 вработени заштита на забите 

Одбележување на ,,Ден на 

лица со посебни потреби,, 

03.12.2013 Ученици, одделенски 

наставници, 

директор 

 Ученици, одделенски 

наставници, 

директор 

Позитивен однос кон децата со 

посебни потреби 

Изработка на 

Новогодишни честитки 

12.-19.12.2013 В. Ивановска 

М.Петковска 

З.антевска 

Ученици 

Работна акција Ученици од I-VIII одд. 

родители 

наставници 

Позитивно новогодишно 

расположение и потикнување на 

детската креативност 

Доделување на 

Новогодишни пакетчиња 

за учениците од Н.В.О. „ 

Адра” 

23.12.2013 Ученици, наставници, 

директор  психолог 

 Ученици од I-VIII одд. 

наставници, 

директор 

Позитивно новогодишно 

 расположение 

Новогодишен хепенинг 25.12.13 Ученици, наставници, 

директор 

психолог 

Работна акција Ученици од I-VIII одд. 

Наставници, 

директор, психолог, 

родотели 

Позитивно новогодишно 

расположениеи правилна 

распределба на финансиските 

срества 

Посета на старски дом 

„Феникс” 

27.12.2013 Ученици од 

  И одд. 

Одделенски раководители 

 Ученици од I одд. 

Одделенски 

раководители 

Позитивно новогодишно 

расположение 

Чистење на  училишен 

двор 

20.01.2014  Ученици, наставници, 

домаќин, технички персонал 

 Работна акција 

 

Ученици од I-VIII одд. Формирање на работни навики кај 

ученици 

Изработка на честитки за 

мајката 

04.03.14 Одделенски наставници 

Ученици 

Работна акција Ученици од I-VIII одд. 

наставници 

Позитивно  расположение и 

потикнување на детската 

креативност 

Предавање „ Да не биде 

доцна” 

03.03.14 Општина Ѓорче Петров  Директор 

Психолог 

Наставници 

Да се охрабруваат учениците да го 

пријавуваат семејното насилство 

Одбележување на  денот 

на пролеттаи екологијата 

21.03.2014 Учениците и сите вработени Работна акција 

 

Ученици од I-VIII одд. 

и сите вработени 

Збокатување на  цветните 

површини  и  формирање на 
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под мотото „ Македонија 

земја на цвеќето” 

еколошка свест кај учениците 

Одбележување на   денот 

на децата со аутизам 

02. 04.2014 Ученици, наставници, 

директор психолог 

 Ученици од I-VIII одд. Прифаќање  на  учениците  

 Уредување на 

училишниот ходник 

28.04.2014  Ученици, наставници, 

домаќин, технички персонал 

Работна акција 

 

Ученици од I-VIII одд. Формирање на работни навики кај 

ученици 

Активност  по повод ден 

на дрвото „ Сонце плус 

12.05.2014 Ученици, наставници, 

директор психолог 

Работнаакција 

 

Ученици од I-VIII одд. Формирање на работни навики кај 

ученици за здрава и чиста животна 

срсдина 

 

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: Слаѓана Смилчевска и Џелал Исаки. 

Содржина Цели Реализатор Форми Време Ресурси 
Очекувани 

ефекти 
Индикатори 

Приредба за 

прием на 

првачињата 

 Свечено 

одбележување на 

почетокот на учебната 

година 

Одговорни 

наставници, 

ученици 

групна 2.IX.2013 
Приредба, разглас, 

сценографија 

Развивање на 

позитивен 

однос на 

првачињата 

кон 

училиштето и 

училишните 

активности 

Фотографи 

присуство на 

родители, ученици 

и наставници, 

свечена атмосфера 
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Организирање 

избори и 

формирање на 

претседателство 

на организацијата 

Запознавање на 

членовите на 

училишната заедница 

со подрачјата на 

работа на училишната 

заедница 

Одговорни 

наставници, 

ученици 

групна IX, X 2013 

Хартија,  

Изборни списоци 

Записник 

програма 

Распределба на 

активностите 

Присуство на 

претставници од 

одделенија, 

избрани членови во 

комисии 

Разгледување на 

програма за 

работа 

 Запознавање на  

членовите на 

училишната заедница 

со програмата и 

предлог активности за 

одбележување на 

Детска недела и 

Светскиот ден на 

детето  

Одговорни 

наставници, 

ученици 

групна 27.IX.2013 Записник, програма 

Усвојување и 

дополнување 

на програмата 

Усвоена програма 

Акција за 

собирање облека 

и обувки за 

социјално 

загризени 

ученици 

Обезбедување на 

помош на социјално 

загрозени ученици 

Директор 

Ученици 

Наставници 

Психолог 

групна X.2013 

Записници во 

одделенски 

дневник 

Поттикнување 

на хуманоста 

на учениците 

Успешно 

реализирана  

хуманитарна акција 

Разгледување на 

правилникот за 

педагошки мерки 

 Вклучување на 

учениците во 

дефинирањето на 

критериумите за 

педагошки мерки 

Ученици, 

одговорни 

наставници 

групна 06.12.2013 Хартија, компјутер 

Правилник по 

мерка на 

учениците 

Записничка книга 

на училишна 

заедница, изготвен 

правилник 

Украсување на 

училиштео 

Вклучување на  

учениците во 

уредувањето на 

просторот 

Ученици, 

одговорни 

наставници 

групна XII.2013 
Новогодишни 

украси 

Разубавување 

на просторот 

Записничка книга 

на училишна 

заедница, 

фотографии 
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Организирање на 

новогодишна 

забава за 

учениците 

Социјализација на 

учениците. 

Да се поттикнат 

позитивни чувства и 

заедништво 

Ученици, 

одговорни 

наставници 

групна 30.XII.2013 

Хартија, украси 

Програма за 

приредба 

озвучување 

Забава на 

учениците и 

другарување  

Записничка книга 

на училишна 

заедница 

Изработка на 

честитки за 

претставничките 

од локалната 

заедница за 

празникот 8-ми 

Март 

Да се изготват 

честитки по повод 

празникот на жената 

З. Антевска 

М. Тодоровска 

В. Ивановска,  

стручен актив 

на одделенска 

настава 

групна III.2014  
Хартија, лепило,  

украси,  компјутер,  

Креативни 

работилници 

Записничка книга 

на училишна 

заедница, 

изготвени честитки 

Учество во 

организација на 

маскенбал во 

рамките на 

училиштето 

Избор на најдобра 

маска 

Одделенски 

раководители, 

ученици од I до 

VIII, родители 

групна IV.2014 Креативни маски 

изработени од 

ученици и 

родители 

Забава на 

учениците , 

другарување и 

избор на 

најдобра маска 

Записничка книга 

на училишна 

заедница 

Учество во  

маскенбал  

организиран од 

општината Ѓорче 

Петров 

Избор на најдобра 

маска  

Одделенски 

раководители, 

ученици од I до 

VIII, родители 

групна IV.2014 

Избрани креативни 

маски изработени 

од ученици и 

родители 

Забава на 

учениците, 

другарување и 

избор на 

најдобра маска 

Записничка книга 

на училишна 

заедница 

Разговор и 

советување на 

учениците со 

Следење на 

постигањата на 

учениците и 

преземање мерки за 

подобрување  

Одделенски 

раководители, 

ученици од I до 

VIII, психолог 

тимска IV.2014 

Дневник, 

записници од 

одделенски совет 

Следење на 

постигањата 

на учениците и 

преземање 

мерки за 

Записничка книга 

на училишна 

заедница 
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послаб успех подобрување  

Учество во 

организација на 

активности за 

одбележување на 

Празникот  на 

училиштето 

Свечено 

одбележување на 

почетокот на 

учебната година 

Одговорни 

наставници, 

ученици 

групна V.2014 
Приредба,разглас, 

сценографија 

Развивање на 

позитивен кон 

училиштето и 

училишните 

активности, 

дружење и 

соработка  

помеѓу 

учениците од 

централното и 

подрачното 

училиште 

Записничка книга 

на училишна 

заедница,  

фотографи, 

присуство на 

родители, ученици 

и наставници, 

свечена атмосфера 

Анализа на  

работата на 

детската 

организација 

Анализа на  работата 

на детската 

организација и 

предлози за 

унапредување на 

активностите 

Одговорен 

наставник, 

стручни активи 

тимска VI.2014 

Полугодишен 

извештај, годишна 

програма  

Увид во 

реализирани 

активности,  

Записничка книга 

на училишна 

заедница 

Подготовка на 

програма за 

наредната учебна 

година 

Подобрување на 

работата на детската 

организација 

Одговорен 

наставник 
тимска VI.2014 

Програма за работа 

на детска 

организација 

Изготвена  

годишна 

програма за 

работа на 

детската 

организација 

Изготвена  

програма 

 
 



ООУ,, ЈОАКИМ КРЧОСКИ” 

60 
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2013/2014 

ДЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА-Подрачно училиште 

Планирана програмска активност 
Време на 

реализација 
Реализатор 

Методи и постапки 

при реализација 
Постигнати ефекти 

Избор на раководства на детската 

организација 

08.10.2013 Одговорни 

наставниции 

ученици 

Излагање и дискусија Правилен избор на 

членови на 

предлог на учениците 

 Прием на првачињата во Детската 

Организација; 

 Активности одбележување на Детската 

недела со собирање доброволен прилог 

Собирна акција под мотото “Биди хуман 

подари”  

 Прослава на Светскиот Ден на детето; 

 Реализирање активности за одбележување 

на Сетската недела  

10.10.2013 Пом.директор 

Одговорни 

наставници и 

ученици 

Излагање,дискусија, 

реализација на часови 

Хуманитарна акција 

Развивање на чувство 

за припадност,дружење,  

хуманост 

 Активности во училиштето за следење на 

успехот на учениците  

 Разговор и советување на учениците со 

послаб успех 

05.11.2013 Одделенски 

раководители од I до 

V одделение, 

Ученици од I до V 

одделение 

Презентација, 

статистички анализи, 

дискусија, 

 

Навика за посета на 

културни 

манифестации, 

развивање на чувство за 

помош 

 Организирање на новогодишна 

хуманитарна  приредба; 

 Изработка на детски честитки од природни 

материјали; 

 Подготовки и реализација на забава по 

повод завршетокна прво полугодие. 

27.12.2013 Фухат Мемеди 

Нуране Нухиу 

Емел Селмани 

Себије Мемеди 

родители,ученици 

Новогодишна 

приредба 

Весело расположение, 

дружење и забава. 

Успешна реализација на 

хуманитарна приредба. 

 Организирање модна ревија на детски 

креации на облека и фризури пред 

локалното население 

02.2014 Наставници,ученици Модна ревија Дружење и развивање 

на соработката меѓу 

учениците. 
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 Изработка на честитки за претставничките 

од локалната заедница за празникот 8-ми 

Март 

 Еколошка изложба од материјали за 

рециклирање  

03.2014 Фухат Мемеди 

Нуране Нухиу 

Емел Селмани 

Себије Мемеди 

родители,ученици 

Изложба, 

Креативни 

работилници 

Зголемување на 

креативноста на 

учениците. 

Поттикнување на 

еколошката свест. 

 

 Учество во организација на маскенбал во 

рамките на училиштето 

 Разговор и советување на учениците со 

послаб успех 

 Учество во оргазнизација на Велигденскиот 

хепенинг во рамките на училиштето 

04.2014 Одделенски 

раководители,учениц

и од I до 

VIII,родители 

Маскенбал, 

Советувања, 

Разговори, 

Велигденски базар 

Развивање на 

натпреварувачки дух, 

дружење и забава. 

Подобрување на 

училишниот успех. 

Поттикнување на 

ученичката 

солидарност и 

хуманост 

 Учество во организација на активности за 

одбележување на Патрониот празник на 

училиштето 

 

05.2014 Наставници,ученици Организација на 

прослава на патрониот 

празник на 

училиштето 

Промоција на 

работењето на 

училиштето и успесите. 

 Анализа на  работата на детската 

организација 

 Презентација на постигањата пред 

учениците, родителите, наставниците 

 Подготовка на програма за наредната 

учебна година 

06.2014 Одговорни 

наставници, 

ученици 

Ученици Желба за членство во 

детската организација 
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Ѓ) Заедница на ученицитe 

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.  

 На состаноците на ученичката заедница се разгледувани прашања и проблеми 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. 

Претставниците на Ученичките заедници реализираа редовни средби со директорот, психологот и одговорните наставници: Љупка 

Христова и Љуљзиме Јусуфи, на кои се разгледуваатеми од ученичкото секојдневие. 

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА   РАБОТАТА  НА УЧЕНИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ВО УЧЕБНАТА 2013/2014 година 

Содржина Цели Реализатор Форми Време Ресурси 
Очекувани 

ефекти 
Индикатори 

Приредба за прием на 

првачињата 

 Свечено  

одбележување на  

почетокот на учебната 

година 

Одговорни 

наставници, 

ученици 

групна 
 02.IX. 

2013 

Приредба, 

разглас, 

сценографија 

Развивање на 

позитивен однос 

на првачињата 

кон училиштето 

и училишните 

активности 

Фотографи 

присуство на родители, 

ученици и наставници, 

свечена атмосфера 
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Организирање избори 

и формирање на 

претседателство на 

организацијата 

Запознавање на  

членовите на 

училишната заедница 

со подрачјата на работа 

на училишната 

заедница 

Одговорни 

наставници, 

ученици 

групна 
IX, X 

2013 

Хартија,  

Избирачки 

списоци 

Записник 

програма 

Распределба на 

активностите 

Присуство на 

претставници од 

одделенија, 

избрани членови во 

комисии 

Разгледување на 

програма за работа 

 Запознавање на 

членовите на 

училишната заедница 

со програмата 

Одговорни 

наставници, 

ученици 

групна 
 27.IX. 

2013 

Записник, 

програма 

Усвојување и 

дополнување на 

програмата 

Усвоена програма 

Акција за собирање 

облека и обувки за 

социјално загрозени 

ученици 

Обезбедување на  

помош на социјално 

загрозени ученици 

Директор 

Ученици 

Наставници 

Психолог 

групна X.2013 Записник 

Поттикнување 

на хуманоста на 

учениците 

Успешно реализирана  

хуманитарна акција 

Разгледување на 

правилникот за 

педагошки мерки 

Вклучување на  

учениците во 

дефинирањето на 

критериумите за 

педагошки мерки 

Ученици, 

одговорни 

наставници 

групна 
06.XII. 

2013 

Хартија, 

компјутер 

Правилник по 

мерка на 

учениците 

Записничка книга на 

училишна заедница, 

изготвен правилник 

Украсување на 

училиштео 

Уредувањето на 

просторот 

Ученици, 

одговорни 

наставници 

групна XII.2013 
Новогодишни 

украси 

Разубавување на 

просторот 

Записничка книга на 

училишна заедница, 

фотографии 

Организирање на 

новогодишна забава за 

учениците 

Социјализација на 

учениците. 

Да се поттикнат 

позитивни чувства и 

заедништво 

Ученици, 

одговорни 

наставници 

групна XII.2013 

Хартија, 

украси 

Програма за 

приредба 

озвучување 

Забава на 

учениците и 

другарување  

Записничка книга на 

училишна заедница 
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Одбележување на Св. 

Валентин 

Поттикнување на 

учениците за 

користење на убави 

пораки во меѓусебната 

комуникација 

Ученици, 

одговорни 

наставници 

групна 
10.II. 

2014 
Хартија 

Презентирање 

на најубава 

љубовна порака 

Записничка книга на 

училишна заедница, 

избрана најубава порака 
 

Изрбор на најдобро 

изработена честитка за 

осми март 

Поттикнува и развива 

чувството за естетика  

Ученици, 

одговорни 

наставници 

групна 
 05.III. 

2014 

Хартија, 

фотоапарат 

Презентирање 

на најубава 

честитка 

Записничка книга на 

училишна заедница 

Подготовки за 

Екстерно тестирање   

 Подигање на  свеста 

кај учениците за 

важноста  на ектерното 

тестирање 

Ученици, 

одговорни 

наставници 

групна  
22.IV. 

2014 

Компјутер,  

Интернет 

Развиавње на 

позитивен однос 

кон екстерното 

тестирање 

Фотографии, записничка 

книга на училишна 

заедница 

Изготвување на 

извештај за работата на 

Училишната заедница, 

предлози за следнаат 

година 

 Забележување на  сите 

активности на 

Училишната заедница 

Ученици, 

одговорни 

наставници 

групна VI.2014 
Хартија, 

компјутер 

Запознавање на 

училиштето со 

работата на 

Училишната 

заедница 

Ppt презентација, Годишен 

извештај за работата на 

училиштето 

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА   РАБОТАТА  НА УЧЕНИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ВО ПОДРАЧНО УЧИЛИШТЕ 

Содржина Цели Реализатор Форми Време Ресурси 
Постигнати 

ефекти 
Индикатори 

Приредба за прием на 

првачињата 

Да се одбележи 

свечено почетокот на 

учебната година 

Одговорни 

наставници, 

ученици 

групна 02.09. 2013 

Приредба, 

разглас, 

сценогра-фија 

Развивање на 

позитивен однос 

на првачињата 

кон училиштето 

и училишните 

активности 

Фотографи 

присуство на 

родители, 

ученици и 

наставници, 

свечена 

атмосфера 
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Организирање избори и 

формирање на 

претседателство на 

организацијата 

Да се запознаат 

членовите на 

училишната заедница 

со подрачјата на 

работа на училишната 

заедница 

Одговорни 

наставници, 

ученици 

групна 08.10.2013 

Хартија,  

Изборашки 

списоци 

Записник 

програма 

Распределба на 

активностите 

Присуство на 

претставници 

од одделенија, 

избрани членови 

во комисии 

Разгледување на 

програма за работа 

Да се запознаат 

членовите на 

училишната заедница 

со програмата 

Одговорни 

наставници, 

ученици 

групна 25.09. 2013 
Записник, 

програма 

Усвојување и 

дополнување на 

програмата 

Усвоена 

програма 

Акција за собирање 

облека и обувки за 

социјално загризени 

ученици 

Де се обезбеди помош 

на социјално загризени 

ученици 

Директор 

Ученици 

Наставници 

Психолог 

групна 
17.10.2013 

 

Одделенски 

дневници 

Поттикнување 

на хуманоста на 

учениците 

Успешно 

реализирана  

хуманитарна 

акција 

Разгледување на 

правилникот за 

педагошки мерки 

Да се вклучат 

учениците во 

дефинирањето на 

критериумите за 

педагошки мерки 

Ученици, 

одговорни 

наставници 

групна 11.11. 2013 
Хартија, 

компјутер 

Правилник по 

мерка на 

учениците 

Записничка 

книга на 

училишна 

заедница, 

изготвен 

правилник 

Украсување на 

училиштео 

Да се вклучат 

учениците во 

уредувањето на 

просторот 

Ученици, 

одговорни 

наставници 

групна 23.12. 2013 
Новогодишни 

украси 

Разубавување на 

просторот 

Записничка 

книга на 

училишна 

заедница, 

фотографии 

Организирање на 

новогодишна забава за 

учениците 

Социјализација на 

учениците. 

Да се поттикнат 

позитивни чувства и 

заедништво 

Ученици, 

одговорни 

наставници 

групна 27.12. 2013 

Хартија, украси 

Програма за 

приредба 

озвучување 

Забава на 

учениците и 

другарување  

Записничка 

книга на 

училишна 

заедница 
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Одбележување на Св. 

Валентин 

Поттикнување на 

учениците за 

користење на убави 

пораки во меѓусебната 

комуникација 

Ученици, 

одговорни 

наставници 

групна 11.02. 2014 Хартија Презентирање 

на најубава 

љубовна порака 

Записничка 

книга на 

училишна 

заедница, 

избрана најубава 

порака 

Изрбор на најдобро 

изработена честитка за 

осми март 

Поттикнува и развива 

чувството за естетика  

Ученици, 

одговорни 

наставници 

групна 05.03. 2014 
Хартија, 

фотоапарат 

Презентирање 

на најубава 

честитка 

Записничка 

книга на 

училишна 

заедница 

Изготвување на 

извештај за работата на 

Училишната заедница, 

предлози за следнаат 

година 

 Забележување на  

сите активности на 

Училишната заедница 

Ученици, 

одговорни 

наставници 

групна 13.05.2014 
Хартија, 

компјутер 

Запознавање на 

училиштето со 

работата на 

Училишната 

заедница 

Ppt 

презентација, 

Годишен 

извештај за 

работата на 

училиштето 

Подготовки за Екстерно 

тестирање   

 Подигање на  свеста 

кај учениците за 

важноста  на 

ектерното тестирање 

Ученици, 

одговорни 

наставници 

групна  09.04.2014 
Компјутер,  

Интернет 

Развиавње на 

позитивен однос 

кон екстерното 

тестирање 

Фотографии, 

записничка 

книга на 

училишна 

заедница 
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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.  

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 :Даниела Кимовска, Слаѓана Гавриловска во централно училиште и  Селаедин Исаки и Седат Исмаили 

во подрачно училиште. 

Реализирана активност 
Време на 

реализација 
Реализатор Форма 

За кого е 

наменета 
Постигнати ефекти 

Направен е избор на старо-

нови членови на ПКЦ од 

секоја паралелка 

06 и 07.09. 

2013 

 

Одделенски 

раководител 

 

Индивидуална 

 

 

Ученици од I -

VIII одделение 

 

Постигната е  

успешна реализација на 

програмските активности 

Учество во организирање 

исхрана на учениците со 

ужинка и избор на храната 

16.09.2013 Одделенски 

раководител 

Индивидуална 

 

Ученици од I -

VIII одделение 

Здрава исхрана на 

учениците и формирање  

навики за здрава исхрана 

Грижа за хигиената на 

училниците, ходниците во 

училиштето и хигиената на 

училишниот двор 

09.2013 

 

 

Ученици наставници  

и технички персонал 

 

Групна 

 

За ученици 

од I -VIII 

одделение 

Подигање на јавната свест, 

чисто и уредено училиште 

и училишен двор 

Акција за собирање зимска 

облека и обувки  

25 -30.09. 

2013 

Директор 

Пом.Директор 

Одделенски 

раководители 

Техн. кадар 

Собирна акција Ученици од 

ранлива 

категорија 

семејства 

Снабдување на ученици од 

ранливи категории  со 

зимска облека и обувки 
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Свечен прием на првачињата 

во организацијата на Црвениот 

крст и Црвената полумесечина 

10.10.2013 

 

Одделенски 

наставници  

Класни 

раководители 

Групна работа Ученици од I  

одд. 

Проширување  на членство 

во организацијата. 

Акција за собирање храна и 

одбележување на 

Меѓународниот ден на 

гладните  

16.10.2013 Одделенски 

наставници Класни 

раководители 

Групна Ученици од 

ранлива 

категорија 

семејства 

Одбележување на 

Меѓународниот ден на 

гладните и снабдување на 

сиромашни семејства  

Активности за одбележување 

на месецот за борба против 

болестите на зависност: 

пушење, алкохол, дрога 

05.11.2013 

 

Одделенски 

раководители 

Психолог  

Предавање  и 

работилници 

Учениците од VI 

–VIII одд. 

Превенција од болести на 

зависност:пушење, 

алкохол, дрога 

Недела на грижа за стари и 

изнемоштени лица - посета на 

дом за стари лица 

27.12.2013 Подмладокот на ЦК 

Психолог 

Одговорни 

наставници и 

ученици од I1 и I2 

одд. 

Групна  За старите и 

изнемоштени 

лица 

Хуманост и 

почит кон  

старите лица 

Ден на крводарителите  17.03.2014 Ккласни 

раководители 

Групна  Учениците од I -

VIII 

Одбележување на 

Меѓународниот ден на 

крводарителите 

Сведски ден на здравјето 07.04.2014 Клласни 

раководители 

Групна  Учениците од I -

VIII 

Одбележување на денот на 

сведскиот ден на  здравјето 

Сведски ден на Црвен крст и 

црвена полумесечина  

08.05.2014 Клласни 

раководители  

одделенски 

наставници 

Групна Учениците од I -

VIII 

Одбележување на денот на 

сведскиот ден на  

Црврниот крст и Црвената 

полумесечина 
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ПОДМЛАДОК НА ЦРВЕН КРСТ 

подрачно училиште 

Планирани активности 
Време на 

реализација 
Реализатор 

Методи и постапки 

при реализација 
Постигнати ефекти 

 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 

16.09.2013 Одделенски 

раководители 

Дискусија  Мотивирање на 

учениците  за 

успешна реализација на 

програмските активности 

 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  

10.10.2013 Одделенски наставници 

Класни раководители 

Групна работа 

 

Поттикнување на интерес 

кај учениците 

за ќленство во 

организацијата. 

Информирање за значење 

на органиација на 

Црвениот Крст 

Акција за собирање зимска облека и обувки 02.10 до 

09.10.2013 

Директор 

Пом. Директор 

Психолог  

Класни раководители  

групна работа Развивање на хуманост и 

солидарност помеѓу 

учениците 

Активности за одбележување на месецот за 

борба против болестите на зависност: 

пушење, алкохол, дрога 

29.11.2013 Одделенски 

раководители 

Психолог  

Предавање и 

групна работа 

Превенција од болести на 

зависност:пушење, 

алкохол, дрога 

Недела на грижа за стари и изне- 

моштени лица - посета на дом за 

стари лица 

04.11.2013  Активисти на подмла- 

докот на ЦК 

Психолог 

Фронтална Развивање на хуманост и 

Почит кон старите лица 
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Одговорни наставници 

Недела на грижа за стари и изнемоштени 

лица - посета на дом за стари лица 

17.12.2013 Подмладокот на ЦК 

Психолог 

Одговорни наставниции 

ученици од  I-1 и  I-2 

одд. 

Групна  Хуманост и 

почит кон  

старите лица 

Ден на крводарителите  17.03.2014 Ккласни раководители Групна  Учениците од I -VIII 

Сведски ден на здравјето 07.04.2014 Клласни раководители Групна  Учениците од I -VIII 

Сведски ден на Црвен крст и црвена 

полумесечина  

20.05.2014 Клласни раководители  

одделенски наставници 

Групна Учениците од I –VIII 

Одбележување на денот 

на сведскиот ден на  

Црврниот крст и Црвената 

полумесечина 
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4.2. Училишни програми и планирања 

Реализација на Проект ,,Регионална поддршка на инклузивно 

образование,, 

Заеднички проект на Европска унија и Совет на Европа 

 Проектот ,,Регионална поддршка на инклузивното образование,, го промовира 

концептот на инклузивно образование како реформаторско начело кое ја почитува и 

негува различноста кај сите ученици, со посебен акцент на оние ученици кои се 

соочени со  поголем ризик од маргинализација и исклучување.  

Мото на проектот:  

Секое дете учи. Децата учат во безбедно и среќно опкружување. 

Интегралното образование е дел од училишниот развој. 

Секое училиште, секое дете, секој родител, се важни и поддржани. 

Различноста е препознаена, таа се почитува, цени и уважува од сите во 

образовниот систем.  

Проектот се реализира во соработка со Министерството за образование и наука 

на Република Македонија, Европска унија, Совет на Европа, Европска фондација за 

обука и поддршка од Општина Ѓорче Петров. Во проектот се вклучени 49 пилот  

училишта (по 3 основни и 4 средни училишта) од Македонија, Албанија, Хрватска, 

Црна Гора, Србија, Босна и Херцеговина и Косово.Нашето училиште е вклучено во 

Проектот со почеток на учебната 2013/2014 година. 

 Основна цел на Проектот е унапредување на општественото вклучување и 

општествена кохезија  преку промовирање на инклузивното образование и настава. 

 Во текот на учебната 2013/2014 година нашето училиште активно се вклучи во 

работата на регионалниот проект со реализиција на следните активности:  

 Учество во Регионлната конференција ,,Прифаќање на различностите во 

образованието,, одржана во Тирана од 6-7.11.2013 година. На 

конференцијата е одржана севечената церемонија на потпишување на 

меморандум за зачленување во Регионалната мрежа на инклузивни 

училишта ,,Inclusive SchoolNet,,.Потписник на меморандумот е 

тогашниот  Директорот на училиштето Гордана Несторовска. 

Претставници на училиштео зедоа учество на регионални и меѓународни 

симпозиуми и работилници:  
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 ,,Прва регионална средба на Полиси нет тим,, - 05.05.2014 Сараево  

 Меѓународен конгрес ,,Етичкиот лик на наставникот,,26-28.04.2014  

Сразбур- Франција учесник Несторовска Гордана 

 Семинари ,,Регионална поддршка на инклузивното образование,, во 

Скопје (24 - 25.06.2014)  – учесник Маја Тодоровска и на ден 01-

03.07.2014 во Тирана  – учесник Ана Настова 

Во текот на второто полугодие од учебната 2013/2014 година до 23.07.2014 

училиштето одговорно работеше на изготвување на Предлог проект за Грант во висина 

од 9.500 Евра. Разработениот Предлог проект со наслов ,, Инклузивно образование – 

создавање еднакви можности за сите,, е доставен на усвојување до Совет на Европа и 

се чека одговорот за негово прифаќање. Проектот продолжува со реализација и во 

наредната учебна година.  

Реализација на програмата за професионален развој на наставниците 

А) РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ  ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА 

ВРАБОТЕНИТЕ 

 

Реализирана 

активност 

Време на 

реализација 
Реализатор Форма 

За кого е 

наменета 

Постигнати 

ефекти 

Семинар 

Иновации во 

наставата по 

математика воVI 
одделение 

26.08.2013 Соња Лазороска 

БорјанкаСтојчевска 

Групна Наставници Примена на 

иновациите во 

наставата по 

математика во VI 
одделение 

Семинар 

Иновации и 

претприемништво 

во годишни 

програми воVIII 
одделение 

5-6.09.2013 Ана Настова 

Борјанка Стојчевска 

Гордана Костовска 

Соња Лазоровска 

Марија Ставревска 

Групна Наставници Примена на 

иновациите во 

наставата во 

годишните 

програми воVIII 
одделение 

Реализирани 

нагледни часови 

IX-VII-2013 Стручни активи Индивидуална Наставници Наставниците ја 

презентираат 

својата работа со 

примена на нови 

методи при 

креирање на 

современите 
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планирања и 

реализација на 

наставнисодржини 

Изготвени ИОП IX-2013 

 

 

Инклузивен тим 

Дефектолог 

 

Групна Ученици со 
ПОП 

Реализирани 

содржини според 

ИОП во работата со 

учениците со ПОП 

Увид во уредност 

и редовност во 

водење на Е 
дневник 

XI- XII-2013 

 

Директор 

Гордана Несторовска 

Индивидуална 

 

Наставници Анализи на 

успешност и 

редовност во 

водење на Е 
дневник 

Следење на 

професионалниот 

развој на 

наставниците 

IX- VII- 2013 Тим за професионален 

развој 

Директор 

П.Директор 

Психолог 

Индивидуална 

 

Наставници Зголемување на 

мотивираноста кај 

наставниците за 

нивниот 

континуиран 

професионален 

развој. 

Унапредување на 

професионалната 
стручност 

Посета на 

регионална 

конференција 

,,Regional Support 

ofInclusive 

Education,,-

\Тирана-
Р.Албанија\ 

6-7.11.2013 Директор  

Гордана Несторовска 

 

Групна  

 

 

 

Директори Професионален 

развој на 

наставниот кадар. 

Унапредување на 

професионалната 

стручност 

Семинар 

Real Impact for 
Better Education 

5.12.2013 Гордана Костовска Групна  

 

Наставници  Примена на 

иновациите во 
наставата 

Систем за 

спроведување на 

јавни набавки и 

новини во Законот 

за јавни набавки  

30-31.01.2014 КДС Групна Силвана 

Костова 

Славица 

Димиќ 

Мемет 

Јусуфи 

Запознавање со 

системот за јавни 

набавки и со 

новините во 

Законот за јавни 
набавки  

Обука за Проектот 

Меѓуетничка 

20-21.03.2014 Биро за развој на 

образованието и 

Групна Соња 

Лазороска 

Спроведување на 

пилот активности 
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интеграција во 
образованието 

МЦГО 

Селадин 

Исаки 

Гордана 

Несторовска 

Борјанка 

Стојчевска 

Сања 

Андевска 

Емел 
Селмани 

во рамки на 

проектот за 

Меѓуетничка 

интеграција во 
образованието 

Алатки за 

спроведување на 

самоевалуација во 
училиштата 

28-29.03.2014 КДС Групна Ана Настова Користење на 

алатки за 

спроведување на 

самоевалуација во 
училиштата 

Обука за Проектот 

„Меѓуетничка 

интеграција во 

образованието“ - 

улога и задачи на 
СНТ, БРО и МЦГО 

15.04.2014 БРО и МЦГО Групна Соња 

Лазороска 

Селадин 

Исаки 

Гордана 

Несторовска 

Емел 
Селмани 

Запознавање со 

улогата и задачите 

на СНГ, БРО и 

МЦГО 

Едукативна 

работилница за 

организација на 
Црвен Крст 

24.04.2014 Училишен дом 

„Здравко 
Цветковски“ 

Групна Даниела 

Кимовска 

Едукација за 

организација на 
Црвен Крст 

Обука „Деца во 

центарот на 

вниманието“ 

(Children at the 

Centre of 

Education) 

Професионалниот 

имиџ и етиката на 

наставниците 

(Professional Image 

and Ethos of 

Teachers) 

23.04.2014 

 

 

 

24-25.04.2014 

 

Совет на Европа, 

Стразбур, Франција 

Групна Гордана 

Несторовска 

Претставен 

концептот на 

децата во центарот 

на образованието, 

примери за 
примена 
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Перспектива на 

глобалното 

образование во 
Македонија 

30.05.2014 Центар Север-Југ на 

Советот на Европа 

North South Centre of 
Council of Europe 

Групна Гордана 
Несторовска 

Претставена 

перспективата на 

глобалното 

образование во 
Македонија 

Тестови на знаење 27.02.2014 БРО Групна Јованка 

Костова 

Сања 

Андевска 

Борјанка 

Стојчевска 

Слаѓана 
Гаврилоска 

Претставени 

начелата за 

изработка на 

објективни тестови 

Нивоа на знаење и 

оценките 

06.03.2014 БРО Групна Јованка 

Костова 

Сања 

Андевска 

Борјанка 

Стојчевска 

Слаѓана 
Гаврилоска 

Претставени 

правилата за 

определување на 

нивоата на знаење и 
оценките 

Нивоа на знаење и 

методи на 
оценување 

13.03.2014 БРО Групна Јованка 

Костова 

Сања 

Андевска 

Борјанка 

Стојчевска 

Слаѓана 
Гаврилоска 

Претставени 

правилата за 

определување на 

нивоата на знаење и 

методите на 
оценување 

Изведување оценка 

за една тема 

20.03.2014 БРО Групна 
Јованка 

Костова 

Сања 

Андевска 

Борјанка 

Стојчевска 

Слаѓана 

Гаврилоска 

Претставени 

правилата за 

изведување оценка 
за една тема 
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Изведување 
сумарна оценка 

27.03.2014 БРО Групна Јованка 

Костова 

Сања 

Андевска 

Борјанка 

Стојчевска 

Слаѓана 
Гаврилоска 

Претставени 

правилата за 

изведување 
сумарна оценка 

Изработка на 
тестови 

1-11.04.2014 БРО Групна Јованка 

Костова 

Сања 

Андевска 

Борјанка 

Стојчевска 

Слаѓана 
Гаврилоска 

Претставен начинот 

на изработка на 
тестови 

Проект 

„Математика со 

размислување во 

почетните 
одделенија“ 

15.03-

15.04.2014 

БРО, Уницеф, МЦГО Групна Славица 

Димиќ 

Слаѓана 
Смилчевска 

Зголемување на 

познавањата на 

наставниците за 

квалитетна настава 

по математика со 

цел подобри 

резултати кај 
учениците 

Обука за 

запознавање со 

наставните 

програми според 

Кембриџ 

програмата за 

настава по 

математика и 

приридни науки од 

прво до трето 
одделение 

12-17.06.2014 БРО Групна Катерина 

Петреска 

Јованка 

Костова 

Маја 

Тодоровска 

Слаѓана 

Гаврилоска 

Сања 

Андевска 

Зоре 

Антевска 

Зорица 
Ангеловска 

Запознавање со 

наставните 

програми според 

Кембриџ 

програмата за 

настава по 

математика и 

приридни науки од 

прво до трето 
одделение 
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Средба со 

проектните 

корисници на 

Регионалниот 

Проект за 

инклузивно 
образование 

23.06.2014 ЕУ, Совет на Европа,  Групна Гордана 

Несторовска 

Зоре 
Антевска 

Соопштување на 

спроведените и 

планираните 

активности, улогата 

на учесниците и 

документација за 
училишните дотаци 

Средба со 

проектните 

корисници на 

Регионалниот 

Проект за 

инклузивно 

образование 

25.06.2014 ЕУ, Совет на Европа Групна Маја 

Тодоровска 

Соопштување на 

спроведените и 

планираните 

активности, улогата 

на учесниците и 

документација за 

училишните дотаци 

 
Б) РЕАЛИЗИРАНИ  ИНТЕРНИ  ОБУКИ  ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ 

НА ВРАБОТЕНИТЕ 

По утврдување на потребите за професионалниот развој на вработените се 

организираа и реализираа интерни обуки и дисеминации на новини од страна на 

стручната служба, директорот и наставници од централното и подрачното училиште.  

Реализирана 

активност 

Време на 

реализација 
Реализатор Форма 

За кого е 

наменета 

Постигнати 

ефекти 

Обука-

Оценувањето како 

компонента на 

наставниот процес 

15.11.2013 Валентина 

Ивановска 

Групна 

 

Наставници Применети 

стекнати знаења 

од обуката при 

оценувањето на 

учениците 

Обука- 

Наставната 

програма како 

основа на 

оценувањето 

Обука- 

Формативно 

оценување 

21.11.2013 

 

Менка  

Атанасовска 

Виолета  

Лазаревска  

Групна 

 

 

Наставници Применети 

стекнати знаења 

од обуката при 

оценувањето на 

учениците 

Обука-Дискусија 

за време на час 

Обука-Усна 

повратна 

информација 

28.11.2013г Катица 

Георгиева 

Силвана 

Миленковиќ 

Групна 

 

 

Наставници Применети 

стекнати знаења 

од обуката при 

оценувањето на 

учениците 
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Обука-Пишана 

повратна 

информација 

Сложеност на 

прашања 

5.12.2013 

 

Марија 

Ставреска 

 

Ана Настова 

Групна 

 

Групна 

 

Наставници Применети 

стекнати знаења 

од обуката при 

оценувањето на 

учениците 

Обука-Есејски 

прашања 

Самооценување и 

оценување од 

соучениците 

12. 12.2013 

 

Мирјана 

Славевска 

Марија 

Петреска 

Групна Наставници Применети 

стекнати знаења 

од обуката при 

оценувањето на 

учениците 

Обука-Изведбени 

активности 

Проекти 

17.12.2013 Борјанка 

Стојчевска 

Соња 

Лазороска 

Групна Наставници Применети 

стекнати знаења 

од обуката при 

оценувањето на 

учениците 

Обука-Портфолио 

Планирање на 

наредните 

активности 

26.12.2013 Весна 

Стоименов 

Силвана 

Костова 

Групна Наставници Применети 

стекнати знаења 

од обуката при 

оценувањето на 

учениците 

Предавање-обука 

Школо за 

успешно 

родителство 

09.01.2013 Директор 

Гордана 

Несторовска 

Групна Наставници Примена на 

стекнатите 

знаења од 

обуката  

Сумативно 

наспроти 

формативно 

оценување 

Видови сумативно 

оценување 

19.02.2014 Виолета 

Лазаревска 

Ана Настова 

Групна Наставници Пренесување на 

стекнатите 

знаења од 

обуката 

Фактори кои 

влијаат на 

оценките 

26.02.2014 Гордана 

Несторовска 

Групна Наставници Пренесување на 

стекнатите 

знаења од 

обуката 



ООУ,, ЈОАКИМ КРЧОСКИ” 

79 
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2013/2014 

Тестови на знаење 11.03.2014 Борјанка 

Стојчевска 

Групна Наставници Пренесување на 

стекнатите 

знаења и 

упатства од 

обуката 

Нивоата на знаење 

и оценките 

18.03.2014 Сања 

Андевска 

Групна Наставници Пренесување на 

стекнатите 

знаења и 

упатства од 

обуката 

Нивоа на знаење и 

методи на 

оценување 

25.03.2014 Јованка 

Костовска 

Групна Наставници Пренесување на 

стекнатите 

знаења и 

упатства од 

обуката 

Изведување 

оценка за една 

тема 

24.03.2014 Љупка 

Христова 

Групна Наставници Пренесување на 

стекнатите 

знаења и 

упатства од 

обуката 

Изведување 

сумарна оценка 

31.03.2014 Слаѓана 

Гаврилоска 

Групна Наставници Пренесување на 

стекнатите 

знаења и 

упатства од 

обуката 

Анализа на 

изработените 

тестови 

22-28.04.2014 Училишен тим Групна Наставници Анализа на 

изработените 

тестови 

Обука за 

запознавање со 

наставната 

програма на 

Кембриџ по 

математика 

06-27.05.2014 

(8 

поединечни 

обуки во 

наведениот 

период) 

Славица 

Смилчевска 

Слаѓана 

Смилчевска 

Групна Наставниците 

од одделенска 

настава 

Пренесување на 

стекнатите 

знаења од 

обуката 
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В) 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 реализира 

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 

и советник за спорт Лука Поповски.  

Евалуација на работата на училиштето континуирано реализираат Училишниот 

одбор, Советот на родители со претседателите Борче Поповски и Акиф Османи, 

претставниците од Советот на Општината Ѓорче Петров: Даниела Николиќ и Соња 

Палчевска Ќосева. 

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. 

Г) Извештај за работа на Инклузивен тим 
 

 

 

 Неколку годишната соработка и размената на искуства 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. Според Законот за основно образование за учениците 

со посебни образовни потреби се обезбедуваат соодветни услови за стекнување на 

основно воспитание и образование во редовните и посебните основни училишта и 

истите имаат право на индивидуална помош за стекнување на основното 

образование и воспитание. 
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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 РАБОТА НА ИНКЛУЗИВЕН ТИМ 

одговорен наставник Зора Антевска 

Реализирана  

активност 

Време на 

реализација 
Реализатор Форма 

За кого е 

наменета 
Постигнати ефекти 

Состанок на тимот, 

изготвување на  

Програма за работа 

во учебната 

2013/2014 

28.08.2013 

Членови на 

инклузивен 

тим 

Групна 
Наставници, 

ученици 

Подобрување на 

работата на тимот  

 

Идентификување на 

ученици со  

пречки во развојот и 

потешкотии  

во учењето 

16.09.2013 

 

Тим за  

инклузија, 

наставници  

и стручни  

соработницци 

Групна 

 

 

Наставници, 

ученици 

 

Идентификувани  

ученици за 

понатамошна 

помош  

 

Изработка на ИОП  

15.10.2013 

 

 

Тим за  

инклузија, 

наставници  

и стручни  

соработни 

Групна 

Наставници, 

ученици 

 

Изработен ИОП за 

учениците 

Следење на 

напредокот на 

учениците. Водење 

на досие за 

учениците 

19.11.2013 

Тим за  

инклузија, 

наставници  

и стручни  

соработни 

Групна 

Наставници, 

ученици 

 

 

Следење на 

напредокот на 

учениците 

Следење на 

напредокот на 

учениците. 

Оценување на 

учениците 

24.12.2013 

Тим за  

инклузија, 

наставници  

и стручни  

соработни 

Групна 

Наставници, 

ученици 

 

Следење на 

напредокот на 

учениците. Оценети 

ученици . 

Следење на 

напредокот на 

учениците. 

Водење на досие за 

учениците 

12.02.2014 

Тим за  

инклузија, 

наставници  

и стручни  

соработни 

Групна 
Наставници, 

ученици 

Следење на 

напредокот на 

учениците,поддршка 

на наставниците кои 

работат со ученици 

со ПОП 

Следење на 

напредокот на 

учениците. Водење 

на досие за 

19.03.2014 

Тим за  

инклузија, 

наставници  

и стручни  

Групна 

Наставници, 

ученици 

 

Следење на 

напредокот на 

учениците, 

поддршка на 
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учениците соработни 

 

наставниците кои 

работат со ученици 

со ПОП 

Следење на 

напредокот на 

учениците. 

Водење на досие за 

учениците 

16.04.2014 

Тим за  

инклузија, 

наставници  

и стручни  

соработни 

Групна 

Наставници, 

ученици 

 

Следење на 

напредокот на 

учениците, 

поддршка на 

наставниците кои 

работат со ученици 

со ПОП 
Sostanok so 

op{tinskiot 

defektolog i 

roditelite na 

u~enicii so POP 

08.05.2014 

Тим за  

инклузија, 

наставници, 
roditeli  

и стручни  

соработни 

Групна 
U~еници i 
roditeli 

Следење на 

напредокот на 

учениците 

Sogleduvawe na 

rabotata na 

timot, nasoki 

za podobruvawe 

vo narednata 

u~ebna godina 

2014/2015godina 

11.06.2014 

Тим за  

инклузија, 

наставници  

и стручни  

соработни 

Групна 

Тим за  

инклузија, 

наставници  

и стручни  

соработни 

Поефикасна работа 

на тимот  
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Д) 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 реализација продолжи 

и во оваа учебна година. Проектот се реализира во соработка со Советот на родители, Заедница на ученици, наставниот кадар и стручната 

служба. 

 Реализирани активности во текот на учебната 2013/2014 година: 

Реализирана програмска 

активност 

Време на 

реализација 
Реализатор 

Извори/ 

ресурси 

Методи и 

постапки при 

реализација 

Постигнати ефекти 

Советување на ученици и 

родители 

тековно низ 

целата учебна 

година 

Психолог 

 

Евиденција на 

психолог 

Индивидуално и 

групно 

советување 

Едукација на учениците за 

намалување на насилството 

Состанок со ученичката заедница  24.09.2013 

Сања 

Андевска 

Психолог 

Записник 

Индивидуално и 

грпно 

советување 

Утврдување на позитивни ефекти  

од советувањето на учениците 

Образование за животни вештини 

Работилница 

II-8.2 ,,Како против насилство,, 

28.10.2013 
Славица 

Димиќ 

Прирачник, 

РЛ, илустрации 

Дијалог, 

работилница, 

играње улоги, 

набљудување 

Надминување на меѓусебните 

конфликти, 

нивно разрешување по мирен пат 

Образование за животни вештини 

Работилница II-10.2 

,,Разрешување на конфликти - 

Конфликтите се скалила,, 

07.10.2013 
Валентина 

Ивановска 

Прирачник за 

животни 

вештини 

Дијалог, 

објаснување 

игра по улоги, 

набљудување 

Едукација за разрешување на 

конфликти   

Изработка на плакат (хармонија –

применување на хармонија во 

функција на идеја 

во текот на 

месец 

октомври, 

2013 

Марија 

Ставревска 

ученици 

Ученички 

творби, LCD 

проектор  

Изработка на 

творби  

интерна изложба 

Практична примена на добрите 

дела во животот 

Работилници за разрешување на 

конфликти ( дефиниција, извори 

и справување) 

30.10.2013 
Психолог 

 

Евиденција на 

психолог 
Групна работа 

Намалување на насилството во 

целните групи ученици 

Образование за животни вештини 07.10.2013 Слаѓана Прирачник за Дијалог, Подигање на свеста за потреба од 
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Работилница II-10.2 

,,Разрешување на конфликти - 

Конфликтите се скалила,, 

Гаврилоска животни 

вештини 

објаснување, 

играње улоги, 

набљудување 

спротивставување на негативните 

социјални притисоци 

Образование за животни вештини 

Работилница II -8.2 ,,Како против 

насилство,, 

10.12.2013 
Маја 

Тодоровска 

Прирачник, 

прибор за 

работа, 

илустрации 

Дијалог, 

демонстрација, 

практична 

работа 

Намалување на меѓусебните 

несогласувања и поттикнување на 

позитивна атмосфера во 

паралелката 

Образование за животни вештини 

Работилница II-8.1 ,,Насилство 

стоп,, 

 

 28.10.2013 
Слаѓана 

Смилчевска 

Прирачник РЛ, 

илустрации 

Дијалог, 

објаснување 

игра по улоги, 

набљудување 

Намалување на меѓусебните 

несогласувања и подобрување на 

социјалната клима во паралелката 

Ода на радоста (училишен хор) 12/ 2013 

Училишен 

хор 

Катица 

Георгиева 

Учебник со 

партитура  

Презентација на 

песната пред 

другите ученици 

Подобрена училишна клима 

Разрешување на конфликти  01/2014 

Ученици 

Љупка 

Христова 

Учебник 

наставни 

листови 

Дијалог, 

демонстрација 

Развивање на толеранција и 

меѓусебно почитување 

Реализација на работилница 

,,Насилство стоп,, 
02/2014 

Ученици 

Блага Ќуиќ 

Прирачник Р.Л. 

Прибор за 

работа 

Дијалог 

објаснување 

практична 

работа 

Препознаваат видови насилничко 

однесување и знаат да побараат 

помош кога е жртва на насилничко 

однесување 

Одигрување на пријателски 

ракометен натпревар  
04/2014 

Ученици VII1 

VII2 

Силвана 

Миленковиќ 

Ракометна топка 

маркери дресови 

Почитување на 

правила во игра 

Фер-плеј 

Развивање на спортски дух и 

почитување на фер-плеј игра 
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5. УЧЕНИЦИ – ПОСТИГАЊА, РЕДОВНОСТ И ПОВЕДЕНИЕ 

УЧЕНИЦИ ВО ООУ,, ЈОАКИМ КРЧОСКИ,, Волково 

5.1 Постигањанаучениците 

 

Училиштето води грижа за напредокот во совладување на знаењата на сите 

ученици во централното и подрачното училиште. Одделенските раководители и 

предметните наставници одговорно ги следат напредокот и постигањата на учениците. 

Одделенскиот раководител има обврска редовно да ги информира родителите за сите 

настанати промени во однесувањето на ученикот, за намлување на училишниот успех и 

направените отсуства од настава. За истите промени се известува и училишниот 

психолог кој потоа ги повикува родителите во училиште и реализира Програма за 

советување на родители. 

Напредокот и успехот на ученикот по наставни предмети ги анализира и 

утврдува одделенски и наставнички совет, а родителот на ученикот се информира на 

родителски средби преку евидентен лист. По потреба родителите на учениците се 

повикуваат и на индивидуални средби каде се информираат за успехот и напредокот на 

учениците и се реализираат советувања и консултации со одделенскиот раководител и 

предметните наставници. 

Училиштето ги следи и анализира постигањата на учениците и во секое 

тромесечие (прво  и трето трoмесечие), полугодие, крај на наставната година, се 

изготвуваат анализи и писмени извештаи кои се дел од училишната документација. 

Постигањата на учениците според пол и етничка припадност се анализираат 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. 

Психологот реализираше Програма за советување на родители  и Програма за 

советување ученици согласно сопствената програма за работа. Во советувањето беа 

вклучени родители  и ученици со  несоодветно поведение, голем број изостаноци и 

намалување на училишниот успех. 
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Во централното училиште од вкупно 397 ученици со описно  оценување се оценети 133 

ученици, а нумерички се оценети 264 ученици. Во подрачното училиште од вкупно 157 

ученици описно се оценети 57 ученик, додека нумерички се оценети 100 ученици. 

 Постигнувања на учениците кои се оценуваат описно (во 

централното и подрачното училиште) 

Одд. 

Успех и напредок на учениците од централното училиште 

кои се оценуваат описно 

Голем успех и 

напредок 

Добар успех и 

напредок 

Слаб успех и напредок 

(со потешкотии) 

Вкупно 

ученици 

I 1 16 6 6 28 

I 2 18 6 4 28 

II 1 10 7 4 21 

II 2 8 7 4 19 

III 1 11 6 2 19 

III 2 12 4 2 18 

Вкупно 75 36 22 133 

% 56.39 27.07 16.54 100.00 

 
 Од анализата на успех и напредок на учениците од централното училиште 

кои се оценуваат описно согледуваме дека поголем дел од учениците (вкупно 56.39%) 

покажале голем напредок и успех во совладување на наставните содржини, помал дел 

од учениците (вкупно 27.07%) имаат нешто помал но сеуште добар успех и напредок во 

учењето, а мал дел од учениците (вкупно 16.54%) имаат потешкотии во совладување на 

материјалот и затоа постигнуваат слаб успех и слабо напредуваат во совладување на 

наставното градиво.  

Одд. 

Успех и напредок на учениците од подрачното училиште 

кои сеоценуваат описно 

Голем успех и 

напредок 

Добар успех и 

напредок 

Слаб успех и напредок 

(со потешкотии) 

Вкупно 

ученици 

I 8 11 4 23 

II 6 7 2 15 

III 8 8 3 19 

Вкупно 22 26 9 57 

% 38.60 45.61 15.79 100.00 

Анализата на успехот на  учениците од подрачното училиште кои се оценуваат 

описно покажа резултати блиски до статистички веројатна нормална крива. Голем дел  

од учениците односно 38.60 % од учениците покажале голем напредок и успех во 

совладување на наставните содржини, малку подогем  дел од учениците (45.61%)  

имаат  добар успех и напредок во учењето а мал дел од учениците (15.79%) имаат 

потешкотии во совладување на материјалот, слаб успех и слабо напредуваат во 
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совладување на наставното градиво. Сметаме дека во иднина училиштето треба повеќе 

да обрне внимание на учениците со потешкотии во учењето и да обезбеди услови за 

поголем напредок на учениците со ниски академски постигнувања. 

 

Анализа на успехот на учениците во централното училиште 

 
Општ успех на учениците (по паралелки) на крај од учебната 2013/2014 

година без оцени од екстерно проверување на знаењата 

Македонски наставен јазик – централно училиште 

Одд. Одлични 
Мн. 

Добри 
Добри Доволни Недоволни Вкупно 

Среден 

успех 

IV 1 15 2 6 / / 23 4.39 

IV 2 12 6 4 1 / 23 4.26 

V 1 17 3 4 / / 24 4.54 

V 2 16 5 2 / / 23 4.61 

VI 1 8 13 4 / / 25 4.02 

VI 2 10 6 7 2 / 25 3.94 

VII 1 10 2 6 1 / 19 4.15 

VII 2 7 3 4 3 2 19 4.00 

VIII 1 3 5 9 2 / 19 3.56 

VIII 2 7 8 6 1 / 22 3.89 

VIII a 7 4 9 1 / 21 3.74 

VIII b 9 4 8 / / 21 4.05 

Вкупно 121 61 69 11 2 264 4.09 

% 45.83 23.10 26.14 4.17 0.76 100.00 / 

 

 

Во централното училиште со настава на македонски јазик средниот општ успех 

на учениците од IV до VIII одделение без оцени од екстерно теститање на знаењата на 

учениците изнесува 4.09. Во споредба со постигнатиот  годишен успех од минатата 

учебна 2012/2013 кој изнесуваше 4.05 се воочува благо зголемување на училишниот 

успех.  

Во подобрување на училишниот успех голем придонес има употребата на 

активна настава, ефективната и редовна реализација на дополнителната настава на која 

покрај слабите ученици присуствуваа и ученици на кои наставниците им помагаа во 

совладување на потешки делови од материјалот што помогна да го подобрат својот 

училишен успех.    
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Споредба на општ училишен успех за три учебни години 

(без оцени од екстерно проверување на знаењата на учениците) 

 
Настава на македонски наставен јазик – централно училиште 

Учебна 

година 
Одделение 

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

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 / 3,73 4.05 

2013/2014 4,33 4,57 / 3,98 / 4,07 / 3,72 3,89 4,09 

 
 

По добивањето на оцените од екстерното проверување на знаењата на 

учениците и реализирана статистичка обработка на податоците со дескриптивна 

статистика се утврди мала и незначителна разлика со средниот општ успех на 

учениците без ектерно тестирање (кој изнесува 4.09) во однос на истиот успех со оцени 

од екстерно тестирање (кој е 4.03). 

 

Општ успех на учениците (по паралелки) на крај од учебната 2013/2014 

година  

со оцени од екстерно проверување на знаењата на учениците 

Македонски наставен јазик – централно училиште 

Одд. Одлични 
Мн. 

Добри 
Добри Доволни Недоволни Вкупно 

Среден 

успех 

IV 1 14 3 6 / / 23 3.91 

IV 2 11 7 4 1 / 23 4.21 

V 1 17 1 5 1 / 24 4.42 

V 2 16 2 5 / / 23 4.47 

VI 1 8 13 4 / / 25 4.02 

VI 2 11 6 7 1 / 25 4.08 

VII 1 10 2 6 1 / 19 4.10 

VII 2 6 5 3 3 2 19 3.89 

VIII 1 3 5 11 / / 19 3.58 

VIII 2 7 8 5 2 / 22 3.90 

VIII a 6 6 8 1 / 21 3.74 

VIII b 9 5 7 / / 21 4.05 

Вкупно 118 63 71 10 2 264 4.03 

% 45.83 23.10 26.14 4.17 0.76 100.00 / 
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Споредба на општ училишен успех за две учебни години 

(со оцени од екстерно проверување на знаењата на учениците) 
 

Настава на македонски  наставен јазик – централно училиште 

Учебнагодина 
Одделение 

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

2012/2013  4,29 4,28 3,97 4,04 3,83 / 3,46 3,98 
2013/2014 4,06 4,45 4,05 3,99 / 3,74 3,89 4,03 

 
Општиот успех на учениците анализиран заедно со оцените од екстерно 

проверување на знаењата на учениците во оваа учебна година изнесува 4.03. 

Споредено со општиот успех на учениците заедно со оцените од екстерно 

проверување на знаењата на учениците во мината учебна година кој изнесува 3.98  

се согледува дека успехот покажува благ пораст и е многу близок со успехот на 

испите ученици без оцени од екстерно тестирање. За оваа состојба допринесе 

реалниот начин на оценување на знаењата на учениците овозможен со употребата на 

критериумски тестови на знаење и обуки за наставниците за Сумативно оценување 

организирани од Општина Ѓорче Петров. 
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Среден успех на учениците п онационална структура на крај од учебната година 

Централно училиште Волково 

Успех на учениците 
Македонци Срби Роми Бошњаци Бугари Вкупно 

м ж вк м ж вк м ж вк м ж вк м ж вк м ж вк 

Одлични 34 80 114 1 2 3  1 1       35 83 118 

% 27 57 43 0.8 1 9  0.7 0.4          

Мн.Добри 27 29 56 4 2 6       1  1 32 31 63 

% 22 21 21 3 1 2       0.7  0.4    

Добри 42 21 63 2 2 4 1 1 2  1 1 1  1 46 25 71 

% 34 15 24 1.6 1 1.5 0.8 0.7 0.7  0.7 0.4 0.7  0.4    

Доволни 9  9 1  1          10  10 

% 7  3 .  0.4             

Недоволни       1 1 2       1 1 2 

%       0.8 0.7 0.7          

вкупно 112 130 242 8 6 14 2 3 5  1 1 2  2 124 140 264 

% 92 5 2 0.3 0.7 100% 
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Анализа на успехот на учениците во подрачното училиште 
 

Општ успех на учениците (по паралелки) на крај од учебната 2013/2014 година  

без оцени од екстерно проверување на знаењата 

Албански наставен јазик - подрачно училиште 

Одд. Одлични 
Мн. 

Добри 
Добри Доволни Недоволни Неоценети Вкупно 

Среден 

успех 

IV 5 9 5 / / / 19 4.00 

V 7 1 3 1 / / 12 4,17 

VI 4 7 6 / / / 17 3.88 

VII 4 11 3 / / / 18 4.06 

VIII/9 6 6 6 / / / 18 4.00 

VIII/8 6 8 2 / / / 16 4.25 

Вкупно 32 42 25 1 / / 100 4.06 

% 32.00 42.00 25.00 1.00 / / 100.00 / 
 

 

Во подрачното училиште со настава на албански јазик средниот општ успех на учениците од 

IV до VIII одделение без оцените од екстерно теститање на знаењата изнесува 4.06.Не се воочува 

статистички значајна разлика во споредба со успехот постигнатиот на крај од минатата учебна 

2012/2013 кој изнесуваше 4.03. 

 

Споредба на општ училишен успех за три учебни години 

(без оцени од екстерно проверување на знаењата на учениците) 
 

Настава на албански наставен јазик – подрачно училиште 

Учебнагодина Одделение 

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

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 / 4,26 4.03 

2013/2014 4,00 4,17 3,88 / 4,06 / 4,00 4,25 4,06 

 

По добивањето на оцените од екстерното проверување на знаењата на учениците од 

подрачното училиште, статистичка обработка на податоците  утврди  незначителна разлика со 

средниот општ успех на учениците без ектерно тестирање (кој изнесува 4.06) во однос на истиот 

успех со оцени од екстерно тестирање (кој е 4.01). 
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Општ успех на учениците (по паралелки) на крај од учебната 2013/2014 година  

со оцени од екстерно проверување на знаењата 

Албански наставен јазик - подрачно училиште 

Одд. Одлични Мн. Добри Добри Доволни 
Недовол

ни 
Вкупно 

Среден 

успех 

без 

екстерно 

Среден 

успех со 

екстерно 

IV 5 10 4 / / 19 4.00 4.05 

V 7 1 4 / / 12 4,17 4.25 

VI 4 3 9 1 / 17 3.88 3.58 

VII 4 10 3 1 / 17 4.06 4.05 

VIII/9 5 6 7 / / 18 4.00 3.88 

VIII/8 6 8 2 / / 16 4.25 4.25 

Вкупно 31 38 29 2 / 
100 

4.09 

 

4.01 

% 31.00 38.00 29.00 2.00 / 

 

Споредба на општ училишен успех за две учебни години 

(со оцени од екстерно проверување на знаењата на учениците) 
 

Настава на албански  наставен јазик – подрачно училиште 
Учебнагодина Одделение 

IV V VI VII/8 VII/9 VIII/9 VIII/8 Просек 
2012/2013 3,75 3,94 4,16 4,12 3,94 /    4,26 4,02 

2013/2014 4,05 4,25 3,58 / 4,05 3,88 4,25 4,01 

 

Општиот успех на учениците анализиран заедно со оцените од екстерно проверување на 

знаењата на учениците во оваа учебна година изнесува 4.01. Споредено со општиот успех на 

учениците заедно со оцените од екстерно проверување на знаењата на учениците во мината учебна 

година од 4.02 се воочува  континуитет во оценувањето како резултат на примена на стандардите 

за оценување изготвени од МОН и БРО. 

Статистичките анализи на отстапувања на оцените на наставниците со оцените од ектерното 

проверување на знаењата на учениците покажаа дека само двајца наставници (вкупно 7%) имаат 

опстапувања над 1, додека најголем дел од наставниците (вкупно 93%) имаат отстапувања помало 

од 1 (помеѓу 0,21 и 0.88). За оваа состојба допринесе реалниот начин на оценување на знаењата на 

учениците овозможен со употребата на критериумски тестови на знаење и реализирани обуки за 

наставниците за Сумативно оценување организирани од Општина Ѓорче Петров. 
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Среден успех на учениците по национална структура 

Со оцените од екстерно тестирање 

Успех на 

учениците 

Албанци Срби Роми Македонци Бугари Вкупно 

м ж вк м ж вк м ж вк м ж вк м ж вк м ж вк 

Одлични 8 23 31             8 23 31 
% 16 46 31             16 46 31 

Мн.Добри 17 21 38             17 21 38 
% 34 42 38             34 42 38 

Добри 23 6 29             23 6 29 
% 46 12 29             46 12 29 

Доволни 2 / 2             2 / 2 

% 4 / 2             4 / 2 

Недоволни / / /             / / / 

% / / /             / / / 

вкупно 50 50 100             50 50 100 
% 50 50 100             50 50 100 

 
 

5.2. Редовност во наставата 

Одделенските раководители и стручната служба редовно ја следат редовноста на учениците во 

училиште и за секоај промена навремено го известуваат семејството на ученикот и ги утврдуваат 

причините за изостаноците. Преку разговор, советувања и едукативни работилници, на родителите 

им се укажува на потребата и законската обврска за редовно посетување настава и негативни ефекти 

од изостаноците врз напредокот на ученикот. За учениците кои почесто изостануваат од настава од 

здравствени или семејни причини училиштето организира тимска поддршка за побрза 

ресоцијализација, прифаќање на ученикот и надокнадување на пропуштените содржини. Во 

училиштето се реализираат  Програма за советување на родители и Програма за советување ученици 

преку кои психологот со соработка со одделенските раководители и Советот на родители влијае на 

формирање на подигање на јавната свест за потреба од редовно следење на наставата. 

 

Изостаноци на учениците на крајот  

 учебната 2013/2014 година 

 

Одд. 

Македонски наставен јазик  Албански наставен јазик  

Оправдани  Неоправда

ни  
Вкупно  Оправдани  Неоправда

ни  
Вкупно  

I 1395 / 1359 230 4 234 

II 833 211 1044 131  131 

III 647 239 886 80  80 

IV 744 277 1021 142  142 

V 556 4 560 40  40 

VI 1682 33 1715 419  419 

VII 1261 87 1348 230 3 233 
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VIII/9 1590 56 1646 153 5 158 

VIII/8 1260 130 1390 139 35 174 

Вкупно 9968 1037 11005 1564 47 1611 

 

Во централното училиште се забележува многу висок број на неоправдани изостаноци. Од 

вкупно 851 неоравдан изостанок, 719 неоправдани изостаноци се направени од тројца ученици кои во 

оваа учебна година воопшто не се дојдени на настава поради престој во странство. За споменатите 

ученици училиштето има доставено пријава до просветниот инспекторат. 

 

 Број на изостаноци по учебна година во централно училиште 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 
Оправдани 6034 4007 5357 

Неоправдани 211 195 851 

Вкупно 6245 4202 6208 

Просек по ученик 16 11 15.6 

 

 Број на изостаноци по учебна година во подрачното училиште 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 
Оправдани 666 630 878 

Неоправдани 26 44 38 
Вкупно 692 674 916 

Просек по ученик 5 4 6 

 

Анализата на бројот на изостаноци во споредба со претходните две учебни години покажува 

зголемување на бројот на неоправдани изостаноци во однос на минатата учебна година.Овој тренд е 

резултат на неоправдување на изостаноците на ученикот доколку неговиот родител не донесе 

медицинска белешка од матичен лекар. За ваквата состојба во повеќе наврати е дискутирано на 

седници на Совет на родители и Училишниот одбор кои укажуваат на потребата од почитување и 

примена на законската регулатива.   
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5.3. Поведение на учениците 

 

Поведение на учениците на крајот на првото полугодие  

во  учебната 2012/2013 година 
 

 

Одд. 

Македонски наставен јазик Албански наставен јазик  

Примерно Добро  Незадовол

нително  

Примерно  Добро  Незадовол

нително 

I 56 / / 23  / 

II 40 / / 15  / 

III 37 / / 19  / 

IV 46 / / 19  / 

V 47 / / 12  / 

VI 50 / / 17  / 

VII 37 / 1 18  / 

VIII/9 41 / / 18  / 

VIII/8 42 / / 16  / 

 396 / 1 157 / / 

 

 Во централното училиште од вкупно 397 ученици, се забележува 396 ученици со примерно 

поведение и еден ученик со незадоволително поведение (за кој училиштето има реализирани повеќе 

дисциплински постапки). Во подрачното училиште бројот на ученици со примерно поведение 

изнесува 157 што претставува  100% од учениците. 

6. УЧЕЊЕ И НАСТАВА 

 

Согласно наставниот план и наставната програма на Бирото за развој на образованието и 

Годишната Програма за работа, училиштето  реализира: задолжителна настава, изборна настава, 

додатна настава, дополнителна настава, слободни ученички активности, одделенски час (реализација 

на теми од Животни вештини), работа со деца со посебни образовни потреби. 

Наставата се реализира преку наставни часови, согласно утврдениот распоред на часови.  

Првото полугодие започна на 2 септември 2013 година и заврши на 30 декември 2013 година 

со реализирани 81 наставни денови до крај на првото полугодие од учебната 2013/2014 година. 

Второто полугодие започна на 20 јануари и завршина 10 јуни 2014 година со реализирани 180 

наставни денови на крајот на учебната 2013/2014 година. 

Увиди во реализиција на наставата, воннаставните активности, постигањата на учениците и во 

целокуната работа на училиштето во текот на првото полугодие реализираа: 

 Општински просветен инспектор м-р Соња Палчевска Ќосева и Советник за образование во 

Општина Ѓорче Петров Тања Бајрактарова го посетија училиштето во повеќе наврати со цел: 
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увиди во подготвеност на училиштето за почеток на учебната година, увиди во условите за 

работа и за престој во училиштето и одржување на објектите на централното и подрачното 

училиште; 

 Посета на државниот просветен инспектор Стефан Стојанов на ден 18.12.2013 година со 

реализација на инспекциски увид во работата на училиштето; 

 Претставници од Општината Ѓорче Петров: Бошко Стојанов, Соња Палчевска Ќосева, Лука 

Поповски, Тања Бајрактарова, Станоја Богев и претставници од оддел за урбанизам, во повеќе 

наврати го посетија училиштето и извршија увид во подготвеност за работата на училиштето, 

безбедноста на учениците, условите за реализација на настава и воннаставни активности и 

потребите на централното и подрачното училиште  

 Претставници од Училишниот одбор и Советот на родители континуирано го посетуваат 

училиштето и осваруваат плодна соработка со раководниот и наставниот кадар со цел 

унапредување на работата на училиштето и осовременување на условите за престој и работа 

во училишните објекти. 

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 

плановисе 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. 

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 и примена на наставни методи и техники  во 

наставата од страна на одделенските и предметните наставници. Овие посети се бележат во посебни 

формулари за увиди на наставен час. 
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6.1.1 Реализација на програма за работа на одделенските раководители 

 

Во текот на учебната година одделенските раководители реализираа вкупно 16 одделенски часови на 

кои се реализирани следните активности: 

 Следење на училишен успех, социјализација, поведение и изостаноци на секој ученик од 

паралелката. За сите промени навремено се 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 отсуства, насилничко однесување и 

проблематично поведение. 

 Поделба на бесплатните учебници за почетокот на учебната 2014/2015 година. 

 

6.1.2 Извештај за работа на Ученички тим за техничка подршка 

 

Современите наставни процеси бараат примена на информациска и комуникациска 

технологија (ИКТ). Технологијата треба да се подржува технички и софтверски. За таа цел формиран 

е и работи 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: 

 

Членовите во тимот (ученици од VI – VIIIодд) 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. 

Наставникот – информатичар Гордана Костовска ги решаваше проблемите коишто членовите на 

УТТП не успеваа да ги решат, ја одржуваше врската помеѓу членовите на тимот и наставниците и 

помагаше во организација на работата на учениците со компјутерите. 
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Годишен извештај за работа на Ученички тим за техничка подршка 

Реализирана активност Цели Реализатор 

Време на 

реализац

ија 

Извори Постигнати ефекти 

Анкета за потребни 

нагледни средства  за 

унапредување на 

наставата. 

Добивање на 

сознанија за 

потребите на 

наставниците 

Гордана 

Костовска 

 

Август 

2013 
Анкетен лист 

Добиени податоци за 

потребни нагледни 

средства и нивна 

примена на истите  

Обука на ученичките 

тимови 

Запознавање 

со 

оперативниот 

систем Линукс 

Гордана 

Костовска 

Ноември 

2013 

Училишна 

документација 

Навремено и успешно 

користење на 

оперативниот систем 

Линукс 

Преинсталирање на 

компјутерите од проект 

“Компјутер за секое дете” 

(инсталација на главни 10 

компјутери) . 

Оддржување 

на 

компјутерите 

во правилна 

состојба 

Гордана 

Костовска 

и членови  на 

УТТП 

Ноември 

2013 

Документација 

на УТТП тим 

училишна 

документација 

Правилно 

функционирање на 

компјутерскиот 

систем 

Преинсталирање на 

поновоперативен систем 

Линукс и со 

функционални драјвери  

Оддржување  

и 

осовременува

ње на 

компјутерите 

Стручно лице 

од МОН 

Гордана 

Костовска 

и членови  на 

УТТП 

Декември 

2013 

Документација 

на УТТП тим 

училишна 

документација 

Осовременување и 

беспрекорно 

функционирање 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 

Октомври 

2013 –

Јуни  

2014 

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 

Октомври 

2013 - 

Јуни  

2014 

Компјутери и 

одделенски 

дневници 

 

Беспрекорно 

функционирање на 

компјутерскиот 

систем 

Преинсталација на дел од 

малите професорски 

лаптопи со најновиот 

имиџ одобрен од МОН. 

Осовременува

ње на 

компјутерскат

а опрема 

Гордана 

Костовска 

и членови  на 

УТТП 

Октомври 

2013 - 

Декември 

2013 

Записници и 

училишна 

документација 

Осовременување на 

опремета на 

наставниците 

Обуки на наставниците 

за користење на Е 

дневникот (делот за 

родители и распоред) 

Пренесување 

на знаењата на 

наставниот 

кадар 

Наставник по 

информатика 

и членови  на 

УТТП 

Декември 

2013 и  

Јануари 

2014 

Записници 

 

 

Успешно користење 

на Е дневникот и 

неговите апликации 

Подготовка на 

компјутерската опрема за 

екстернотот тестирње со 

најновите програмчиња 

за пристап до серверот во 

МОН 

Подготовка 

на 

компјутерит

е во 

правилна 

состојба  

Наставник по 

информатика 

и членови на 

УТТП 

Април – 

Јуни 2014 
Записник 

Успешно реализирање 

на екстерното 

тестирање 
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7. ПОДДРШКА НА УЧЕНИЦИТЕ 

7.1 Општа грижа за учениците 

 

Во текот на учебната 2013/2014 година училиштето реализираше повеќе активности со цел да 

се создадат услови за пријатен и безбеден престој на учениците. Таа одговорност ја имаа сите 

вработени во училиштето, директорот, стручните соработници и наставниците.  

Со цел подобрување на физичката безбедност на учениците и училишните објекти, во 

соработка со Општина Ѓорче Петров ангажирана e агенцијата за обезбедување ,,Водно-АС,, која 

секојдневно ги обезбедува двата училишни објектa од 19.00до 07.00 часот  и 24 часа во текот на 

викендите и државните празници.  

Посебна улога за заштита и безбедност на учениците во текот на наставниот ден имаа 

дежурните наставници и дежурните ученици кои беа определени со распоредот на наставните часови 

и дежурства. Дежурните ученици и наставници се грижеа за редот и дисциплината во училиштето за 

време на часовите и одморите, го означуваа  почетокот и завршувањето на часовите и го следеа секое 

влегување во училиштето на лица од надвор. 

Од аспект на зголемена безбедност на учениците при патување од дома до училиште и 

обратно, во соработка со Општината Ѓорче Петров и ЈСП  организиран беше автобуски превоз за 

учениците. За време на превозот на учениците во училишниот автобус дежурни наставници се грижат 

за редот и безбедноста на учениците. 

7.2. Заштита во случај на пожар, земјотрес или друга непогода 

 

Извештај за заштита во случај на пожар и временски непогоди се темели на имплементација на 

следните задачи: 

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

елементарни непогоди 

 Обука на учениците и наставниците за реагирање во вонредна ситуација 

 Навремено и организирано укажување на прва медицинска помош и евакуација. 

Реализирана 

активност 

Време на 

реализација 
Реализатор Форма 

За кого е 

наменета 
Постигнати ефекти 

Усвојување  и 

презентација на 

програма за 

работа на тимот 

05.09.2013 Тим за заштита 

од пожар, 

земјотрес и 

други непогоди 

Групна, 

индивидуална 

Наставници Запознавање со  програмата и  

услови за нејзина реализација 
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Тестирање на 

знак (ѕвоно) за 

опасност од 

пожар 

реализирана со 

ученици од 

одделенска 

настава 

17.10.2013 Тим за заштита 

од пожар, 

земјотрес и 

други непогоди 

Ученичка з. 

Групна,  Ученици, 

наставници 

Препознавање на знак и брза 

реакција во случај на пожар 

Евакуација-

вежба за 

противпожарна 

заштита 

15.11.2013 Тим за заштита 

од пожар, 

земјотрес и 

други непогоди 

Групна 

индивидуална 

Вработени 

во 

училиштето 

Ученици 

Ефикасност во случај на 

елементарна непогода 

Вежбовна 

активност на 

тимот за прва 

медицинска 

помош 

16.12.2013 Тим за заштита 

од пожар, 

земјотрес и 

други непогоди 

Групна 

индивидуална 

Вработени 

во 

училиштето 

ученици 

Правилна и брза реакција на 

тимот за прва помош во случај 

на елементарна непогода 

Евалуација на 

спроведените 

активности во 

текот на првото 

полугодие 

15.01.2014 Тим за заштита  

од пожар, 

земјотрес  

и други 

непогоди 

Ученичка з. 

групна Вработени 

во 

училиштето 

 

Отстранувањенанедостатоците 

Вежбовна 

активност на 

тимот за прва 

медицинска 

помош 

17.02.2014 Тим за заштита 

и спасување 

Групна 

индивидуална 

Вработени 

во 

училиштето 

ученици 

Правилна и брза реакција на 

тимот за прва помош во случај 

на елементарна непогода 

Вежбовна 

активност и 

евакуација-

одделенска 

настава 

14.03.2014 Групна 

индивидуална 

Вработени во 

училиштето 

 

Вработени 

во 

училиштето 

 

Правилна и брза реакција на 

тимот во случај на 

елементарна непогода 

7.3. Грижа за здравјето на учениците 

 

Програмата за унапредување на здравјето се реализираше со цел формирање на психички, 

физички и социјално здрава личност, способна да се грижи за своето здравје, здравјето на своето 

семејство и здравјето на поблиската околина. 

Грижата за здравјето на учениците ја водат сите вработени во училиштето, наставници, 

стручна служба, ученици, родители. Поликлиника ЃорчеПетров – одделот за училишна возраст, 

Заводот за здравствена заштита и пошироката заедница. 

Стручната служба, одделенските раководители и наставниците по биологија во своите 

програми за работа реализираа програми за здравствена едукација, здрава исхрана и работилници за 

унапредување на здравјето и превенција од зависности и СПИ. 
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Реализација на програма за заштита на здравјето на учениците 

Реализирана 

активност 

Времезареал

изација 

Реализатор Форма За кого е 

наменета 

Постигнати 

ефекти 

Организиран автобуски 

превоз за учениците од  

I до VIII одделение 

09.2013 

до 

06.2014 

Директор 

Секретар 

Домаќин 

Групна За 

ученицитеод  

I до VIII 

одделение 

Безбедно и ефикасно 

доаѓање на 

учениците при 

доаѓање до учиштето 

и назад 

Организиран исхрана на 

учениците со ладено 

брок – ужинка од I до   

VIII  одделение. 

09.2013 

до 

06.2014 

Домаќин 

Одделенски 

раководители 

Совет на родители 

Групна За учениците 

од  I до VIII 

одделение 

Подобрување на 

општата психофизичка 

и здравствена состојба 

на учениците 

Редовно одржување на 

хигиената на училници, 

ходници и училишен 

двор 

09.2013 

до 

06.2014 

Технички 

кадар,ложач, 

Домаќин 

,Хаусмајстор 

Групна Ученици 

Наставници 

Вработениво

училиштето 

Одржување на 

хигиената во 

училиштето на 

високо ниво 

Редовни прегледи на 

личната хигиена на 

учениците 

09. 2013 до 

06. 2014 

Одделенски 

раководители 

Групна За учениците 

од  I до VIII 

одделение 

Подобрување на 

личната хигиена и 

здравјето на 

учениците 

Стоматолошки преглед 

на забите во 

Поликлиниката Горче 

Петров на ученицитеод 

VI одд. од подрачното 

училиште 

11.09. 

2013 

Поликлиника Ѓорче 

Петров 

Училишна 

медицина 

Класните 

раководители 

Ученици 

Групна За учениците 

од VI одд. од 

подрачното 

училиште 

Подобрување на 

здравјето на 

учениците 

Стоматолошки преглед 

на забите во 

Поликлиниката Горче 

Петров на учениците од 

VI -2 одд. од 

централното училиште 

17.09. 

2013 

Поликлиника Ѓорче 

Петров 

Училишна 

медицина 

Класните 

раководители 

Ученици 

Групна За учениците 

од VI одд. од 

подрачното 

училиште 

Подобрување на 

здравјето на 

учениците 

Систематски преглед и 

вакцинација на 

учениците од II-1 

одделение од 

подрачното училиште 

19.09. 

2013 

Поликлиника Ѓорче 

Петров 

Училишна 

медицина 

Одделенски 

раководители 

Ученици 

Групна За учениците 

од II-1 

одделение од 

подрачното 

училиште 

Подобрување на 

здравјето на 

учениците 

Осигурување на 

учениците 

01.10. 

2013 

Домаќин 

Одделенски 

раководители 

Групна За учениците 

од  I до VIII 

одделение 

Зголемување на 

грижата за 

сопственото здравје 

Вакцинација на 

учениците: од II-2 одд.  

Од централното 

училиште 

07.10. 

2013 

Поликлиника Ѓорче 

Петров 

Училишна 

медицина 

Одделенски 

раководители 

Ученици 

Групна За учениците 

од II-2 одд.  

од 

централното 

училиште 

Подобрување на 

здравјето на 

учениците 

Систематски преглед за 

ученицитеод V-1 

08.10. 

2013 

Поликлиника Ѓорче 

Петров 

Групна За учениците 

од V-1 

Подобрување на 

здравјето на 
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одделение од 

централното училиште 

Училишна 

медицина 

Одделенски 

раководители 

Ученици 

одделение од 

централното

училиште 

учениците 

Работилници за 

превенција од зависност 

и дрога, алкохол, и 

пиротехнички средства 

за ученицитеод VIII/8 

одд. 

21.10. 

2013 

СВР-Скопје 

 

Групна Заучениците

од VIII/9 до 

VIII/8 

одделение 

Подигнување на 

свеста кај учениците 

за превенција од 

зависности и 

пиротехнички 

средства 

Организирање на излет 

и посета на црквата 

,,св.Четириесет 

Маченици,, во с.Орман 

22.10. 

2013 

Директор 

Наставници 

Ученици 

Групна За учениците 

од  I до VIII 

одделение 

Социјализација на 

учениците, 

спортување и 

подигање на 

еколошката свест 

Грижа за физичко 

здравје вакцинација (Di 

T Per ) и систематски 

преглед на учениците: 

од VIII/8 одд. од 

централното училиште 

14.11. 

2013 

Поликлиника Ѓорче 

Петров 

Училишна 

медицина Класните 

раководители 

Ученици 

Групна За учениците 

од VIII/8 одд. 

од 

централното

училиште 

 

Подобрување на 

здравјето на 

учениците 

Грижа за физичко 

здравје вакцинација и 

систематски преглед на 

учениците:од VII-1 и 

VII-2 од централното 

училиште 

22.11. 

2013 

Поликлиника 

ЃорчеПетров 

Училишна 

медицина 

Класните 

раководители 

Ученици 

Групна За учениците 

од VII-1 и 

VII-2 од 

централното

училиште 

Подобрување на 

здравјето на 

учениците 

Стоматолошки преглед 

на забите во 

Поликлиниката Горче 

Петров на учениците од 

IV-1 одд од централното 

училиште 

25.11. 

2013 

Поликлиника  

Ѓорче Петров 

Училишна 

стоматологија 

Групна За учениците 

од IV-1 одд 

од 

централното 

училиште 

Подигнување на 

свеста 

За здравјето на 

забите кај учениците 

Стоматолошки преглед 

на забите во 

Поликлиниката Горче 

Петров на учениците од 

IV-1 одд од централното 

училиште 

26.11. 

2013 

Поликлиника Ѓорче 

Петров 

Училишна 

стоматологија 

Групна За учениците 

од IV-1 одд 

од 

централното 

училиште 

Подигнување на 

свеста  

Заздравјето на забите 

кај учениците 

Предавање од УКСЦ 

,,Бојо Андревски,,-

Проект-Повеќе здрави 

детски заби 

26.11. 

2013 

Стручни лица од 

УКСЦ ,,Бојо 

Андрески,, 

Групна За учениците 

од  I до VIII 

одделение 

Подигнување на 

свеста за здравјето на 

забите кај учениците 

Работилница за борба 

против  ХИВ/ СИДА/ 

СПИ  и психосексуална 

едукација 

 

02.12. 

2013 

Психолог Индивиду

ална 

За учениците 

од предметна 

настава 

Подигање на јавна 

свест за опасности од 

Хив и Сида и свест за 

потребата од 

индивидуална 

заштита и поделба на 

брошура 

Едукација на учениците 

на тема  инклузија на 

03.12. 

2013 

Одделенски 

раководители 

Групна За учениците 

VI  и VIII/8 -

Подигнување на 

свеста 
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лица со попреченост во 

развојот 

VIII/9 од 

централното 

и подрачното 

училиште 

кај учениците 

Проект реализиран на 

ниво на општината ,,Да 

создадеме безбедна 

средина,, 

Проследена представа-

со наслов –Таа беше 

посебна- 

 

14.12. 

2013 

Одделение за 

превенција и 

ПСОН, 

Амбасадатана САД 

во РМ и основни 

училишта во 

соработка со 

општина Ѓ.Петров 

Групна За учениците 

VI  и VIII/8 -

VIII/9 од 

централното 

и подрачното 

училиште 

Подигање на јавната 

свест за злоупотреба  

и превенција од 

дрогата. 

Недела на борба против 

болести на срце и крвни 

садови 

01.02. 

2014 

А.Настова 

Стручни лица 

Годишна 

програма 

Ученици 

Наставници 

Родители 

Подигање на јавна 

свест 

Едукација на учениците 

на тема  Здрава храна за 

добро здравје-Животни 

вештини 

01.03. 

2014 

Одделенски 

наставници 

Одделен

ски 

наставни

ци 

Разговор со 

ученици од 

7одд. 

Подигање на јавна 

свест 

 

 

Еколошки 

акции,одбележување на 

Ден на дрвото и Ден на 

екологијата 

01.03. 

2014 

Зелено училиште 

Еко клуб 

Одделен

ски 

наставни

ци 

Едукативни 

разговори со 

учениците 

Еколошка едукација 

на учениците 

Одбележување на денот 

на крводарителите 

17.03. 

2014 

Наставници 

Организација на 

Црвен крст 

Годишна 

програма 

Разговор и 

едукација на 

учениците 

Подигање на јавна 

свест 

Животни вештини  - 

Употреба на 

кондоми,кондоми без 

предрасуди 

01.04. 

2014 

Психолог 

Одделенски 

наставници 

Годишна 

програма  

Едукативни  

разговори со 

учениците 

(дебата) 

Едукација за 

превенција од   

ХИВ/С 

Одбележување на 2ри 

април денот на деца со 

аутизам 

02. 04. 2014 Одделенски 

наставници 

Годишна 

програма 

Разговор и 

едукација на 

учениците 

Подигање на јавна 

свест 

Предавање за штетните 

последици од распаѓање 

на бактериите 

/ Go Green 

 

06. 05. 2014 Стручни лица 

Одделенски 

наставници 

Групна За учениците 

VI и VIII/8 -

VIII/9 од 

централното 

и подрачното 

училиште 

Подигнување на 

свеста кај учениците 

Одбележување на 

светскиот ден на 

црвениот крст и црвена 

полумесечина  

08. 05. 2014 Одделенски 

наставници 

Годишна 

програма 

Разговор и 

едукација на 

учениците 

Подигање на јавна 

свест 
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8.УЧИЛИШНА КЛИМА И КУЛТУРА 

 

Нормативното уредување се реализира преку имплементација на повеќе 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.  

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 изготвиja и се спроведуваа 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. 
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8. 1 Извештај за проверка на педагошка евиденција и документација 

Увиди во педагошка евиденција и документација 

Реализирана 

активност 

Време на 

реализација 
Реализатор Ресурси 

Постигнати 

ефекти 

Увиди во годишни 

глобални и 

тематски 

распределенија на 

наставниците 

VIII,XI.2013 Директор 

Пом. Директор 

Психолог 

Училишна 

документација 

Записници 

Унапредување на 

работата на 

наставниците 

приправници 

Увиди во 

педагошка 

евиденција  

17.09.2013 Директор 

Психолог 

Пом. Директор 

Училишна 

документација 

Записници 

Корекција на 

утврдени пропусти 

Увиди во дневни 

подготовки на 

наставниците  

Еднаш 

месечно од 

09.2013  до 

05.2014 

Директор 

Пом. Директор 

Психолог 

Училишнадокументација 

Записници 

Корекција на 

утврдени пропусти 

Увиди во 

педагошка 

евиденција  

23-24.09.2013 Директор 

Психолог 

Пом. Директор 

Училишна 

документација 

Записници 

Корекција на 

утврдени пропусти 

Увиди во 

изготвените 

евидентни листи за 

учениците 

15-18.10.2013 

03-05.02.2014 

Директор 

Психолог 

 

Евидентни листи за 

постигања на учениците 

Изработка на 

евидентни листи 

согласно 

законските норми 

Увиди во 

педагошка 

евиденција  

01.10.2013 

16.10.2013 

11.12.2013 

18.02.2014 

03-16.01.2014 

24-28.03.2014 

25.06.2014 

Директор 

Психолог 

Училишна 

документација 

Записници 

Корекција на 

утврдени пропусти 

Увиди во 

работењето на 

училиштето, 

примена на активна 

настава и упатство 

за задавање 

домашна работа 

18. 12.2013 Државен 

просветен 

инспектор 

Стефан 

Стојанов 

Училишна 

документација 

Записници 

Констатирани 

корекции на 

утврдените 

слабости во 

работата на 

училиштето 

Увиди во 

педагошка 

евиденција и 

документација на 

крај од учебната 

година 

06-07.2014 Комисии за 

прегледување 

дневници и 

прегелдување 

свидетелства и 

главни книги 

Училишна 

документација 

Записници 

Запазување на 

законитоста во 

работењето на 

училиштето 

Корекција на 

утврдени пропусти 
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8.2. Соработка со родителите 

Соработката со родителите е еден аспект од работењето на кој училиштето посветува посебно внимание. Со родителите се 

реализираат индивидуални и групни средби на кои се дискутира за напредокот и постигнувањата на учениците, нивниот успех, поведение 

и изостаноци и се работи на надминување на утврдени проблеми на ученикот. Преку индивидуални и општи родителски средби, усмени и 

во писмена форма (евидентни листи, писмени известувања) родителите се известувани за постигнатиот  напредок, поведение и изостаноци 

на ученикот.Соработката со родителите е реализирана со 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 по паралелки, реализација на редовна, додатна и дополнителна 

настава, слободни ученички активности) и дистрибуиран е училишен билтен за родителите (на почеток од учебната година и на почетокот 

од второ полугодие). 

8.3. Совет на родители 

Извештај за работата на Совет на родители 

Во оваа учебна година соработката меѓу Советот на родителии училиштето 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 и претставник во Училишен одбор е Борче Поповски, потпретседател е 

Костадинка Ливринска, а претседател на Советот на родители во подрачното училиште е  Аќиф Османи. 
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Р.б

р 

Вре

ме 

Реализирани активности Ефекти - Заклучоци Реализатори Ресурси 

 

1. 
 
11.09. 

2013 

 Дополнување со нови членови на 

Советот на родители при ООУ 

„Јоаким Крчоски“ - Волково, 

Скопје. 

 Извештај за активности на 

училиштето реализирани во текот 

на летниот период. Информација од 

директорот на училиштето. 

 Годишен извештај за работа на 

училиштето во учебната 2012/13 

година. Годишна програма за 

работа на училиштето во учрбната 

2013/14 гоодина. 

 Давање Мислење по Програмата за 

организација на ученички екскурзии 

и излети во учебната 2013/14. 

 Формирање трочлена комисија за 

избор на најповолен понудувач за 

ужинка за учениците, униформи за 

учениците, фотографирање на 

учениците и осигурување на 

учениците во учебната 2013/14 

година. 

 Известување на Советот за 

реализација на средствата собрани 

на пролетниот Велигденски 

хепенинг. 

 Предлози, мислења, сугестии. 

 Извршена е верификација на избраните членови на Советот, од 

паралелките од прво одделение и други членови кои по било кој 

основ им престанал мандатот. Ова е констатирано на претходно 

одржаните родителски средби. Формиран е новиот состав на Советот 

составен од 18 членови. 

 Директорот истакна дека во текот на летниот распуст направени се 

подготовки за новата учебна година. Набавени се неопходни 

нагледни средства, молеро-фарбарски зафати, ревизија на билетите 

за користење училишен превоз. 

 Предлог за хуманитарна собирна акција на стара облека и училишен 

прибор за учениците од категорија на ранлива група семејства. Да се 

изработи флаер преку кој ќе бидат информирани сите родители и 

ученици. 

 Годишниот извештај и Годишната програма за работа научилиштето 

за учебната 2013/14 г. се изработени во одредениот временски 

период, презентирање пред Советот и истите навремено доставени до 

Општина.  

 Програмата за екскурзии и други слободниактивности е позитивно 

прифатена. 

 Се формира Комисија за избор на најповолни понуди за ужинка, 

униформи, осигурување и фотографирање на учениците во учебната 

2013/14 г. 

 На пролетниот велигденски хепенинг се собрани вкупно 34. 000 ден. 

Со средствата набавени се една камера, еден фотоапарат и два 

системи за потребите на училиштето. 

 За многу оштетени учебници, воведување на 24 часовно 

обезбедување на училиштето за поголема безбедност на учениците, 

барање за промена на смените и промена на локалитетот на 

училиштето.  

 Директор Гордана 

Несторовска, 

одделенски 

наставници 

Катерина Петреска, 

Слаѓана 

Гаврилоска, 

предметен 

наставник Борјанка 

Стојчевска и 

психолог Весна 

Стоименов, 

родители 

 Записници од 

состаноците на 

Советот на 

родители 
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2. 12.09. 

2013 

 Почеток на учебната 2013/14 

година; 

 Снабдување на учениците со книги; 

 Приоритети за 2013/14 година; 

 Задолжително носење на униформи; 

 Информација за осигурување на 

учениците (100.00 денари да се 

плати до 20.09.2013); 

 Избор на членови на советот на 

родители (еден претседател и еден 

заменик): 

 Предлози, мислења и сугестии 

 Родителите беа информирани за почетокот на 2013/14 година. 

 Во летниот распуст континуирано се работеше на чистење и фарбање 

на училиштето внатре и надвор со поликолор и мрсна боја. Од страна 

на Општината се поправени клупите, заменети кантите за отпадоци, 

поправени лулашките и стадионот. 

 Учебната година започна на 02.09.2013 (понеделник). По повод 

приемот на првачињата беше организирана приредба од учениците 

од четврто и петто одделение, на која присуствуваа претставници од 

Општината и директорката на училиштето. 

 По втората точка се дискутираше за книгите кои уште не се 

пристигнати, а се нарачани. 

 Приоритети за оваа учебна година:  

- Унапредување на работата со ученици со посебни образовни потреби 

(талентирани и ученици со пречки во развојот) и ученици од ранлива 

група; 

 - Подобрување на квалитетот на наставата со примена на активна 

настава. Родителите се информирани за осигурувањето на учениците 

до 20.09.2013 да се соберат по 100.00 ден од секој ученик. На 

родителите им е сугерирано дека учениците треба редовно да носат 

униформи.  

 Формиран е совет од девет члена. 

 Директор, 

наставници, 

родители 

 Годишна 

програма на 

училиштето 

 Записници од 

состаноците 

на Советот 

на родители 
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3. 
29.10. 

2013 

 Работилница за превенција на 

насилството во училиштата и 

злоупотреба на пиротехнички 

средства и експлозивни материи. 

 Од страна на членови на советот од 

прво одделение предложена е 

дополна на дневниот ред со точка 

Запазување на безбедноста при 

доаѓање на учениците во училиште 

и назад.   

Се разгледуваше барањето на група 

родители за организација на 

автобуски превоз на сите ученици 

од цнтралното училиште без 

разлика на оддалеченоста од 

училиштето. 

 Во училиштето се реализираше работилница со наслов „Превенција 

од насилството во училиштата и злоупотреба на пиротехничките 

средства и експлозивни материи“ и „Програма за намалување на 

насилството“ за превенција од насилно и агресивно однесување. 

 Родителите се сложија со мислењето на службените лица дека 

семејството е пресуден фактор за воспитување на децата и 

намалување на нивната агрсија и насилство. 

 Во училиштата и во семејството треба да се работи во насока на 

поголемо воспитување на децата и почесто присуство на родителите 

во училиштата за поголема информираност околу однесувањето на 

нивните деца. 

Сите родители ја поиддржаа иницијативата за барањето за 

организација на автобуски превоз и потпишаа барање до општината и 

училиштето и МВР за организирање дополнителен автобуски превоз 

за запазување на безедноста на учениците при патување до училиште 

и назад. 

 Членови на советот, 

директорот на 

училиштето, 

одделенскиот 

наставник Валентина 

Ивановска, 

претставници од 

СВР-Скопје – сектор 

за превенција инс. 

Розалита 

Дојчиновска и ком. 

На полициска 

станица Ѓорче Перов 

и полициски 

инспектор Зоран 

Мирчевски. 

 Записници од 

состаноци на 

Советот на 

родители 

 

4. 
12.12. 

2013 

  Анализа на успех, изостаноци, и 

поведение од учебната 2013/14 

година; 

 Реализација на Новогодишна 

приредба и Новогодишен хепенинг; 

 Информирање на родителите за 

почеток на зимски распуст за 

учениците и презентација на 

евидентните листи пред родителите; 

 Програма за советување на 

ученици; 

 Известување за прифатено Барање 

од совет на родители и Училишен 

одбор за зајакнување на 

автобускиот превоз на учениците 

при доаѓање на училиште; 

 Предлози, мислења и сугестии. 

  Директората ги извести родителите за објавените цртежи на 

ученици од нашето училиште во каталогот „Иновации во Европа“ 

како и за подароците кои ги доби нашето училиште. 

 Беше истакнат успехот на учениците. Детално беше реализирана 

анализа на успехот на учениците. Се дојде до заклучок дека успехот е 

намален кај дел од учениците од VI-VIII одд. Кои имаат слаби оцени, 

а кај учениците кои немаат слаби оцени, успехот е солиден. Вкупниот 

број на изостаноци во централното училиште е 2206 од кои 2121 – 

оправдани и 85 – неоправдани изостаноци во текот на првото 

тромесечие. Во врска со поведението се истакна за неодговорното 

однесување на учениците кон омпјутерите и училишниот инвентар. 

Советот даде преедлози за превземање и спроведување на санкции 

кон тие ученици. 

  Советот беше запознаен дека учениците од I одделение ќе имаат 

приредба на 24.12.2013 година, а родителите ќе плаќаат симболична 

цена за билет. 

 На 25.12.2013 година во 17 часот ќе тече Новогодишен концерт и 

реализација на Новогодишен хепенинг. Се дојде до заклучок дека 

Директор 

наставници 

родители 

Записници од 

состаноци на 

Советот на 

родители 
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собраните средства ќе бидат наменети за самите одделенија. 

   Директорката им се заблагодари на родителите кои активно се 

вклучуваат во реализација на воннаставните активности во 

училиштето. Се упати покана до сите родители за следење на 

претстава на тема: „Заштита на децата од злоупотреба и користење на 

дроги“. Претставата ќе ја реализираат студенти од факултетот за 

безбедност во домот на културата „Ѓорче Петров“. Упатена е 

благодарност до родителите кои се вклучија во креативната 

работилница Slow Food. 

   Родителите беа известени дека зимскиот распуст започнува на 

31.12.2013 и трае до 20.01.2014 година. Прв учебен ден во второ 

полугодие е 21.01.2014  година.  

  Беше истакнато дека има програма за советување на ученици кои 

имаат намалување на училишниот успех, чести отсуствувања и 

проблеатично однесување. 

  Советот беше известен за барањето за зајакнување на автобускиот 

превоз при доаѓање на учениците на училиште од прва и втора смена. 

Истакнато е баарањето е одобрено и општината „Ѓорче Петров“ ги 

презема обврските за плаќање на дополнителниот износ од 11.000,00 

денари месечно до крајот на учебната 2013/14 година. Зајакнатиот 

превоз на ученици веќе успешно се реализира и е прифатен со голема 

пофалба од родителите и учениците. 



ООУ,, ЈОАКИМ КРЧОСКИ” 

111 
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2013/2014 

6 29.01. 

2014 

 Презентација на Полугодишен 

извештај за работа на училиштето 

во првото полугодие од учебната 

2013/14 г. 

 Анализа на успех, изостаноци и 

поведение на учениците во првото 

полугодие од учебната 2013/14г и 

предлози за подобрување на 

истите; 

 Квалитетна настава со примена на 

методи на активна настава. 

 Предлози, мислења и сугестии. 

 По првата точка, пред родителите беше презентиран 

„Полугодишен извештај за работата на училиштето во првото 

полугодие во учебната 2013/14г. и информаторот за родители во 

кој беа издвоени позначајните активности на училиштето 

 По втората точка, родителите ја проследија извршената анализа 

на успех, изостаноци и поведение на учениците во првото 

полугодие во учебната 2013/2014г, во централното и подрачното 

училиште. Има благ пораст на средниот општ успех кој изнесува 

3.69 и е резултат на ефективна и редовна реализација на 

дополнителна настава. Ќе биде регулиран статусот на 

неоправдани изостаноци на тројцата ученици поради претстој во 

странство. 

 По третата точка, родителите беа информирани за унапредување 

на унапредување на наставата со примена на методи на активна 

настава, со кои наставниците се стекнаа на обуките и 

дисеминација во училиштето за време на зимскиот распуст. 

  По четвртата точка, родителката Јулијана Мишевски даде 

извештај за работилницата која се одржа во ООУ „Димитар Поп 

Георгиев Беровски“ во сорабортка со Полиција. Договорено е 

еднаш месечно да се одржува состанок со 2-3 деца, Претставник 

од Совет на родители и родители кои ќе присуствуваат на 

работилница по договор со Полиција (дрога, алкохол или 

пороци),а потоа во училиштето да се одржи дисеминација. 

 Даден е предлог од родителката Викорија Јовевска да им се 

обезбедат шкафови на учениците од VI-VIII за опрема по 

физичко, ликовно и техничко образование и други материјали 

кои секојдневно го оптоваруваат нивниот ранец.   

Директор, психолог, 
ученици, 
наставници 

родители 

Записници од 

состаноци на 

Советот на 
родители 
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7. 15.05. 
2014 

 Информација за реализација на 

пролетен излет и екскурзија; 

 Информација околу набавка и 

употреба на ученички униформи 

за учебната 2014/15 г.; 

 Подготовки за екстерното 

тестирање на учениците;  

 Вклучување во активностите за 

професиоално информирање и 

ориентирање на учениците од 

VIII/8 одд. 

  Предлози, мислења, сугестии. 

 По првата точка, претседателот на совет на родители Борче 

Поповски ги извести родителите за реализација на предвидениот 

оглас за:  
- Еднодневна екскурзија за учениците од III одд. до Крива Паланка 
- Еднодневен излет за учениците од I – VIII одд. до излетничкото 

место Пеленица во близина на местото  Драчево – Скопје. 
Избрана е туристичката агенција „Бисер Пром“ - Скопје како 

агенција со најниска и единствена понуда. 

 По втопрата точка, пред родителите беа презентирани нови 

ученички униформи кои се предвидени да бидат исти 

(унифицирани за сите училишта во Општина „Ѓорче Петров“. 

 По третата точка, Директорот на училиштето ги информираше 

родителите дека училиштето е технички подготвено за 

предстојното тестирање, кое е планирано да започне на 02.06 и да 

трае до 10.06.2014г.  За учениците со ПОП побарано е изземање 

од тестирањето и се чека на одговор  од ДИЦ. 

 По четвртата точка, Психологот на училиштето ги информираше 

родителите за процесот со кој ги испитува способностите и 

можностите на учениците, јако и советите кои им ги дава во која 

насока да го продолжат нивното образование. Училиштето ДСУ 

„Ѓорѓи Димитров“ се претстави пред учениците. 

 По последната точка, присутните родители побараа информација 

дали од наредната учебна година наставата ќе се одвива во 

смени. Претседателот даде одговор дека барањето на родителите 

е претставено во Општина „Ѓорче Петрров“ - сектор за 

образование, каде се разгледуваат можностите, но одговор ќе се 

добие на некој нареден Совет на родители. 
Родителите беа информирани дека парите од предвидениот 

натпревар по математика „Кенгур“ на учениците ќе им бидат 

вратени штом ќе ги вратат на сметката на училиштето од Сојузот 

на математичари.   

Директор, психолог, 
ученици, 
наставници 

родители 

Записници од 

состаноци на 

Советот на 

родители 
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Постигнати резулати од активностите на Советот на родители: 

По барање на Советот на родители во соработка со Училишниот одбор и општина „Ѓорче Петров“ е постигнато зајанување на автобускиот 

превоз на учениците. 

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.  

Соработката со локалната заедница и општината се реализирани низ следните форми соработка: 

 Соработка со родителите на учениците и нивните семејства; 

 Соработка со воспитно образовни институции и други организации од областа на културата, стопанството и јавниот живот; 

 Соработка со локалното население; 

 Соработка со Општината Ѓорче Петров; 

 

8.4.1.Соработка со родителите на учениците и нивните семејства 
 

  Во текот на учебната 2013/14 се реализираше  континуирана соработка со родителите на учениците и нивните потесни семејства. 

Соработката е континуирана, се остварува во вид на свечени манифестации за учениците и родителите. Многу често родителите се 

присутни при истакнување и презентирање на успесите и постигањата на учениците. Редовните родителски средби, индивидуалните 

средби и консултации се соцел подобрување на успехот и постигања на учениците. Се реализираат советувања на родители, на 

учениции кои имаат повеќе изостаноци, послаб успех или покажуваат непримерен  однос кон учениците или вработените во 
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училиштето. Комуникацијата се одвива и преку добивањето на податоци од електронскиот дневник, со што родителите се во тек со 

наставниот процес, редовноста, успехот и активностите на своето дете. За учениците кои отсуствуваат од настава од различни 

причини, или се појавува проблем  училиштето организира посета во нивниот дом. Зголемена е соработката и поддршката на 

родителите на децата со посебни образовни потреби. Континуирано се вклучени во инклузивното образование на своите деца. 

Посебно внимание се посветува за изнаоѓање адекватни начини за индивидуална настава, обезбедување на асоцијативни технологии и 

нивна примена во наставата. Едукацијата на родителите на децата со посебни образовни потреби е континуирана, а постојано се 

следат и нови техники и сознанија кои ќе овозможат подобри резултати. Во училиштето успешно работи Тим за поддршка на 

инклузивното образование. 

 

8.4.2.Соработка со воспитно образовни институции и други организации 

од 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 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. 
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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. Во текот на првото полугодие од учебната 2013/14 година се реализираше континуирана соработка со ООУ 

Васил Главинов од Велес. Разменети се искуства за поквалитетна работа со ичениците и родителите, а потпишан е и меморандум за 

соработка помеѓу двете училишта. За пофалба е остварената соработка со претставници на Советот на ЕУ преку реализација на проектот 

Регионална поддршка на инклузивното образование. Нашето училиште посебно внимание посветува на градинката Росица, а перманентна 

поддршка на клонот ,,Пампурче,,. 

Посебно внимание се посветува на здравјето кај сите деца.  Учеството во активностите  за недискриминација на децата со дијабет, 

овозможи поголема едукација на учениците и нивните родители за дијабет кај децата. 

Во соработка со Универзитетски стоматолошки центар Бојо Андрески, се реализира  едукативни работилници и кампања ,,Повеќе 

здрави детски заби,, со цел  превенција за здрави заби кај децата, како и одржување на оралната хигиена.  

Создавање навики за здрава храна кај учениците и нивните семејства е неминовна. Вклучувањето на учениците и вработените во 

работилниците за презентација на здрави навики за исхрана Slow food, донесе прво место во градот Скопје.  

Психологот Горадана Несторовска активно учествуваше на научен собир организиран од МОН, ОБСЕ, ЕУ на тема ,,Концепт и 

практики на интегрирано образование во РМ,,. Сето ова беше реализирано со цел поттикнување и унапредување на воспитно-образовната 

работа во училиштето. 

За поттикнување и унапредување на воспитно-образовната работа, беше релизирана едукативна посета на Музејот на македонска 

борба за учениците. 
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Како плод на соработка на училиштето со институциите од локалната средина успешно се реализирани спортски и едукативни 

активности во соработка со Отворени забавни фудбалски школи, спортски натпревари, работилници за превенција од Дијабет. 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. 

Учениците реализират научно истражувачки активности., со посета на Матична служба Ѓ. Петров, библиотеката Ѓ. Петров, 

Ветеринарна станица Налетоски. На овој начин  се запознаваат со работата на овие институции и можноста за понатамошна соработка. 

 

8.4.3. Соработка со локалното население 

Местоположбата на училиштето има посебно влијание за соработката со локалното население. Оддалеченоста на училиштето од 

населбата Волково, како најголемо населено место од кое опфаќа ученици е континуирана, не е пречка за соработка. Посебно истакнуваме 

учество на локалното население во акцијата на Пакомак, за рециклирање на стара и употребувана пластика. Заедничка реализација на  

повеќе манифестации и хуманитарни акции, учество во Новогодишниот Хепенинг, заштита на животната средина и друго.  

Посебно внимание посветуваме на мултиетничката соработка, како на учениците и родителите, така и на локалното население. Градењето 

на позитивни односи и почит  кон сите гуѓе. Учеството на училиштето со свои претставници во  Комисија за односи со верските заедници 

за  Мултиетничка соработка, на тема „Да живееме едни со други, а не едни покрај други“ беше поддржана и организирана од Комисија на 

УНЕСКО.  

Во Волково се наоѓа  Дом за стари лица ,,Феникс,, кој, нашите ученици и вработени редовно го посетуваат, при што организираат 

приредби, доделување на честитки и создавање почит кон старите лица.  
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8.4.4. Соработка со Општината Ѓорче Петров 

 

Во учебната 2013/2014 продолжувме со конструктивната соработка со сите сектори на Општина Ѓорче Петров, со Градоначалникот 

Сокол Митровски, општинските советници, со општински просветен инспектор Соња Палчевска Ќосева, со советник за образование Тања 

Бајрактарова, советник за спорт Лука Поповски и сите структури на Опшината. Оваа соработка овозможи создавање поповолни услови за 

реализација на наставата, унапредување на дејноста на училиштето. 

Училиштето во текот на учебната 2013/2014 година оствари соработка со Даниела Николиќ и Соња Палчевска Ќосева, 

претставници во Училишниот одбор од Општина Ѓорче Петров, 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 ,,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 е зајакнат бесплатниот автобуски превоз за учениците кои живеат подалеку од два 

километри од училиштето со воведување нови термини. 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.  

Нашето училиште имаше соработка и континуирана помош од локалната заедница и општината каде ги промовира својата работа и 

постигнати резултати. 

Со цел успешно и навремено информирање на учениците, родителите и пошироката јавност, училиштето постави нов интерет сајт 

кој редовно се обновува со нови податоци за активностите, работата и успесите кои ги постигнува училиштето. 

Во училиштето се реализираа работиници со учениците за превенција од насилство и од пиротехнички средства. Работиниците ги 

реализираа претставници од МВР во соработка со општината Ѓорче Петров, за зголемена безбедост на учениците.   
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Учениците и вработените ја посетија на театарската претстава, проект, Да создадеме безбедна средина, со цел поттикнување и 

унапредување на воспитно-образовната работа, превенција од дроги. 

Перманентна е соработка со градоначалникот Сокол Митровски и општински инспектор, одделението за образование, со цел 

подобрување на работата на училиштето, јакнење на соработката и афирмација на училиштето.  

 

Соработката со локалната средина е континуиран процес, кој се реализира со цел искористување на ресурсите на локалната 

средина, во функција на училиштето и воспитно-образовната работа. Во рамките на ова подрачје се реализираат повеќе активности и 

задачи: 

искористување на материјалните можности на локалната средина за унапредување на дејноста на училиштето 

збогатување на воспитно-образовната работа како резултат на искористување на можностите на институциите од областа на 

културата спортот и сл. 

организирање на заеднички културно-уметнички, образовни, спортски и други манифестации со другите училишта од општината 

збогатување на воспитно-образовната работа како резултат на размена на знаења, мислења и искуства со наставниот кадар од 

другите училишта од општината. 

Активности за реализација на целите 
 

Реализирана активност 
Време на 

реализација 
Реализатор Форма За кого е наменета Постигнати ефекти 

Свечена приредба 02.09. 2013 Вработени во 

училиштето, ученици 

Свечена приредба Вработени во 

училиштето, ученици, 

родители, жители, гости 

Свечен прием на учениците, 

почеток на нова учебна 

година 

Спртски натпревари 19.09.2013 Вработени во 

училиштето, ученици 

Натпревари Ученици, родители Зголемена соработка на 

учениците 

Одбележување на Денот на 

општината Положување 

20.09. 2013 Директор, психолог, 

ученици, наставници 
Програма на 

општината 
Вработени во 

училиштето, ученици, 

Негување и издигнување на 

културно ниво, афирмирање 



ООУ,, ЈОАКИМ КРЧОСКИ” 

119 
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2013/2014 

цвеќе на споменикот на 

Ѓорче Петров 
родители, жители, гости на општината 

Свечена седница  и 

доделување награди и 

признанија  

20.09. 2013 Вработени во 

училиштето 

Седница Заслужни граѓани кои 

покажуваат посебни 

постигања во различни 

области 

Поттикнување за натпревари 

и промоција на општината 

Отварање на трафостаница 

во Стопански Двор 

19.09.2013 Вработени во 

училиштето 

Свеченост Жители од Стопански 

Двор , Индустриски 

капацитети  

Обезбедување на квалитетен 

прием на електрична енергија 

за сите граѓани 

Перформанс за Ѓорче Петров, 

откривање на спомен соба  

19.09.2013 Вработени во 

училиштето, ученици, 

родители 

Перформанс Вработени во 

училиштето, ученици, 

родители, жители 

Поттикнување на патриотски 

чувства, почит кон минатото 

Македонија без отпад  30.10. 2013 

до  

05. 10. 2013 

Ученици од IVодд , VI 

до VIII одд.   Еколошки 

клуб, Спортски клуб,  

Директор, наставници  

А. Настова,  

В. Лазаревска,   

В. Ивановска, 

С. Гаврилоска 

Реализирани 

едукативни 

часови и 

работилници 

Вработени во 

училиштето, ученици, 

родители, жители 

Подигнување на еколошката 

свест кај целокупното 

население  за селектирање  и 

рециклирање на отпад 

Презе нтација на здрави 

навики за исхрана Slow food 

08.10. 2013 Наставници Сања 

Андевска, Маја 

Тодоровска, ученици и 

Претставници од 

училиштето за ученици 

со ПОП,  ДСУ Наум 

Охридски,  

Презентација, 

работилница,  

Ученици, родители, 

наставници 

Создавање навики за здрава 

храна 

Состанок со просветниот 

инспектор на општината Ѓ. 

Петров  

15. 10. 2013 Просветен инспектор 

Соња Палчевска- 

Ќосева,  

Состанок со 

стручните 

соработници 

Стручна служба на 

училиштето 

Подобрување на квалитетот 

на работата на училиштето 

Посета на Матична служба Ѓ. 16 . 10. 2013 Наставници и ученици Научно- Ученици, родители, Соработка со институции во 
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Петров, библиотеката Ѓ. 

Петров, Ветеринарна станица 

Налетоски, Канал 5 ТВ 

истажувачка 

работа 

наставници локалната средина 

Превенција од насилство од 

пиротехнички средства 

21.10.2013 

 и  

25. 10. 2013 

Претставници од МВР, 

СВР 

Едукативна 

работилница 

Ученици, родители, 

наставници 

Зголемена безбедност на 

учениците 

Увид во работата на 

училиштето 

25. 10. 2013 Просветниот инспектор 

Соња Палчевска- 

Ќосева, Тања 

Бајрактарова, Катерина 

Вељановска 

Увид во 

активностите на 

училиштето 

Вработени во 

училиштето, ученици, 

родители 

Унапредување на дејноста на 

училиштето 

Увид во работата на 

училиштето 

12. 11. 2013 Одделение за ревизија Консултативен 

состанок 

Вработени во 

училиштето, родители 

Реализација на јавни набавки 

Учество во активности  за 

недискриминација на децата 

со дијабет 

14. 11. 2013  Наставници, ученици, 

претставници од 

локалната самоуправа 

Спотски 

активности во 

СРЦ Борис 

Трајковски 

Вработени во 

училиштето, ученици, 

родители 

Недискриминација на децата 

со дијабет 

Комисија за односи со 

верските заедници 

15. 11. 2013 Комисија на УНЕСКО Симпозиум Вработени во училиштето Мултиетничка соработка „Да 

живееме едни со други, а не 

едни покрај други“ 

Учество во активности  за 

недискриминација на децата 

со дијабет 

19. 11. 2013  Наставници, ученици Спотски 

активности во СЦ 

Христо Батанџиев 

Вработени во 

училиштето, ученици, 

родители 

Недискриминација на децата 

со дијабет 

Перманентна соработка со 

градоначалник и општински 

инспектор, оделението за 

образование 

Континуира

но во текот 

на учебната 

2013/2014 

Директор, психолог,  

наставници, родители 
Средби, 

консултации  

 проекти. 

Вработени во 

училиштето, ученици, 

родители 

Подобрување на работата на 

училиштето, јакнење на 

соработката 

Едукација на учениците за 

функционирање на 

општината 

Учебна 

2013/2014 
Ученици, одговорни 

наставници, 

претставници од 

општината 

Средба со 

претставници од 

општината 

Вработени во 

училиштето, ученици, 

родители 

Продлабочување на знаењата 
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Посета на театарска 

претстава 

22. 11. 2013 Театар Колозови Театарска 

претстава 

Вработени во 

училиштето, ученици, 

Поттикнување и 

унапредување на воспитно-

образовната работа 

Кампања Повеќе здрави 

детски заби,  

26. 11. 2013 Претставници од 

Универзитетски 

стоматолошки центар 

Бојо Андрески 

Едукативни 

работилници 

Вработени во 

училиштето, ученици, 

родители 

Превенција за здрави заби 

Посета на Музејот на 

македонска борба 

29. 11. 2013 Ученици, наставници Едукативна 

посета 

Ученици, наставници Поттикнување и 

унапредување на воспитно-

образовната работа 

Свечено доделување награди 

,, Делото на Св. Климент,, 

04. 12. 2013 Библиотека Другарче Свеченост НаставникМирјана 

Славевска, наградени 

ученици 

Поттикнување и 

унапредување на воспитно-

образовната работа 

Посета на театарска 

претстава, проект, Да 

создадеме безбедна средина 

14. 12. 2013 Општина Ѓорче Петров Театарска 

претстава 

Вработени во 

училиштето, ученици, 

родители 

Поттикнување и 

унапредување на воспитно-

образовната работа, 

превенција од дроги 

Увид во работата на 

училиштето 

18. 12. 2013 Државен просветен 

инспектор Стефан 

Стојанов 

Увид во примената 

на активна настава 

и домашни задачи 

Вработени во училиштето Унапредување на воспитно-

образовната работа, 

Научен собир 20. 12. 2013 МОН, ОБСЕ, ЕУ Концепт и 

практики на 

интегрирано 

образование во РМ 

Директор Горадана 

Несторовска 

Поттикнување и 

унапредување на воспитно-

образовната работа 

Свечена приредба 24. 12. 2013 Наставници Катерина 

Петреска, Јованка 

Костовска, ученици од 

прво одделение 

Свечена приредба Вработени во 

училиштето, ученици, 

родители 

Презентација на работата и 

постигањата  на учениците 

Посета на Дом за стари лица 

Феникс 

27. 12. 2013 Наставници Катерина 

Петреска, Јованка 

Костовска, ученици од 

Свечена приредба Вработени и стари лица 

од домот Феникс 

Честитање на новогодишните 

празници 
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прво одделение 

Доделување новогодишни 

честитки 

23-27.12. 

2013 

Наставници, ученици Изработка на 

новогодишни 

честитки 

Вработени во 

училиштето, ученици, 

родители, институции во 

локалната средина 

Честитање на новогодишните 

празници 

Присуство на 

манифестацијата на 

отварањето на фудбалското 

игралиште ,,Млади лавови,,  

05.02.2014  Влада на Р. Македонија Манифестација Директор, помошник 

директор, психолог,  

училишна екипа за голем 

фудбал со одговорниот 

наставник Силвана 

Миленковиќ и други 

наставници 

Поттикнување на интересот 

за спорт и рекреација 

Учество на ,,Тортијада,, во 

Општина Ѓорче Петров 

12.02.2014  Општина Ѓорче Петров Хуманитарна 

манифестација 

Директор, помошник 

директор, ученици од VIII 

одд.  насатавници 

Подигање на хуманитарната 

свест 

Присуство на 

манифестацијата на 

започнување на изградба на 

канализација во Волково на 

патот кон Орман 

13.02.2014  Општина Ѓорче Петров Манифестација Градоначалник, директор, 

помошник директор, 

секретар и наставници 

Соработка 

Присуство на 

манифестацијата на пуштање 

во употреба на реновирана 

кино сала во ООУ,,Ѓорче 

Петров,, 

14.02.2014  Општина Ѓорче Петров 

и ООУ,,Ѓорче Петров,, 

Манифестација Директор, помошник 

директор и секретар на 

училиштето 

Подигање на свеста и 

интересот за медимска 

култура  

Посета на претставници од 

Совет на Европа и МЦГО 

18.02.2014  Проект ,,Регионална 

подршка на 

инклузивното 

образование,, 

Посета Вработени во училиштето 

и родители 

Почитување на потребите и 

интересите на учениците со 

посебни потреби     и 

овозможување услови нивно 

реализирање  

Присуство на презентација 19.02.2014  Претставници од Презентација Директор, психолог, Соработка и размена на 
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на презентација на 

прирачникот ,,Методички 

стратегии во мултимедијален 

пристап на проектите и 

проектните активности,, 

издаден од градинка 

,,Росица,,  

градинката ,,Росица,, и 

општина Ѓорче Петров 

одделенски наставници искуства 

Регионален состанок со 

птретставници од општините  

и училиштата од трета фаза 

од проектот Проекти за 

меѓуетничка интеграција во 

образованието 

25.02.2014  СУГС  ,,Орце Николов,, Регионален 

состанок 

Директор, помошник 

директор и психолог 

Меѓуетничка соработка меѓу 

наставници и ученици 

Учество а карневалот во с. 

Љубин по повод верскиот 

празник ,,Прочка,, 

02.03.2014  Ученици од IV1 и IV2, 

наставници Катерина 

Петреска, Гордана 

Костовска и помошник 

директор Сељадин 

Исаки 

Карневал Вработени во 

училиштето, ученици, 

родители, жители, гости 

Негување интерес за 

празникот ,,Прочка,, и 

традицијата на својот народ 

Приредба во училиштето под 

мотото ,,Весело училиште,, 

по повод празникот ,,8-ми 

Март,, 

05.03.2014  Ученици од IV1 и IV2 

одд.  

И оддленски наставници 

Валентина Ивановска и 

Слаѓана Гавриловска 

Приредба Вработени во 

училиштето, ученици, 

родители,  гости 

Одбележување и честитање 

на  празникот на жената 

Посета на училиштето од 

еволуаторот од Совет на 

Европа Љуан Марко Гаизи 

13.03.2014  Еволуатор од Совет на 

Европа Љуан Марко 

Гаизи 

Средба и 

разговори 

Тимовите во училиштето 

School Net и Teacher Net 

Меѓуетничка интеграција 

Свечено доделување награди  

за учество на литературниот 

конкурс ,,Книгата е мојот 

свет,, во библиотеката 

02.04.2014  Претставници на 

општината Ѓорче 

Петров  и библиотеката 

,,Другарче,,  

Доделување 

награди 

Ученици: Елена 

Костовска VIII б  (гран-

при), Фросина Петковска 

VII1(втора награда), 

Поттикнување и негување 

интерес за детското 

литературно творештво 
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,,Другарче,, во Ѓорче Петров Евгенија Ризова VII2 

(трета награда), Ана 

Пешевска VIII2 (трета 

награда)и одговорниот 

наставник Мирјана 

Славевска 

Присуство на свеченото 

доделување на награда на 

,,Саем на книгата,, 

08.04.2014  Претставници од ,,Наш 

Свет,, - Мојата песна 

Доделување 

награди 

Елена Костовска- ученича 

од VIII б ( прва награда), 

ментор- наставник 

Мирјана Славевска и 

наставник Виолета 

Лазаревска 

Вреднување на детското 

литературно творештво 

Прослава на патрониот 

празник на училиштето 

29.04.2014  Вработени во 

училиштето и ученици 

Прослава Вработени во 

училиштето, ученици, 

родители,  гости 

Одбележување на патрониот 

празник на училиштето 

Предавање во просториите на 

училиштето од Go Clean 

06.05.2014  Преставници на Go 

Clean 

Предавање и 

обука 

25 ученици од 

училиштето 

Примена на занењата  за 

штетноста од отпадните 

бактерии и нивните 

негативни ефекти врз 

природата 

Посета од преставници од 

СУГС ,,Ѓеорѓи Димитров,, 

06.05.2014  Преставници од СУГС 

,,Ѓеорѓи Димитров,, 

Презентација Ученици од VIII 

одделение 

Интерес за продолжување на 

образованието во средните 

училишта во градот 

Посета на училиштето од 

Маја Божиновска од Grew 

Worldwed и Always 

08.05.2014  МОН и  Grew Worldwed 

– реализатор  Маја 

Божиновска 

Едукативно 

предавање 

Учееници од VI 1 и VI 2 

одделение 

Едукацираност за промените 

во пубертетот 

Учество на на Песталоци 

конференцијата во Стразбург 

,,Професионален лик и екос 

на наставникот и семинар 

,,Ученикот во центар на 

23-

25.04.2014  

Совет на Европа 

Pestalozzi Programme и 

Проект за подршка на 

инклузивното 

образование 

Конференција Психологот на 

училиштето Гордана 

Несторовска 

Едукација за инклузивното 

образование 



ООУ,, ЈОАКИМ КРЧОСКИ” 

125 
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2013/2014 

образованието,, 

Посета на училиштето од 

преставници од средните 

училишта СУГС ,,Георги 

Димитров,, и Јахја Кемал 

20.05.2014  Преставници од 

средните училишта 

СУГС ,,Георги 

Димитров,, и Јахја 

Кемал 

Презентација Ученици од VIII 

одделение 

Интерес за продолжување на 

образованието во средните 

училишта во градот 

Присуство во библиотека 

,,Другарче,, 

21.05.2014  Преставници од 

библиотека ,,Другарче,, 

Доделување 

награди за 

учество на 

конкурсот 

,,Макдонија, 

извор на 

сесловенска 

писменост 

Ученици од VIII б 

одделение: Елена 

Костовска, Марина 

Димиќ и Ерика Мишева и 

ментор мирјана 

Славевска 

Мотивација за  литературно 

творење кај учениците 

Посета од преставници од 

СУГС ,,Кочо Рацин,, 

23.05.2014  Преставници од СУГС 

,,Кочо Рацин,, 

Презентација Ученици од VIII 

одделение 

Интерес за продолжување на 

образованието во средните 

училишта во градот 

Посета на ансамблот на 

народни танци и ора ,,Танец,, 

Европски Универзитети и 

кино ,,Милениум,, 

23.05.2014  Ансамбл ,,Танец,, 

Европски Универзитети 

и кино ,,Милениум,, 

Посета, следење 

филм 

Ученици од IV1 и  IV2 

одделение и одделенски 

наставници Валентина 

Ивановска и Слаѓана 

Гавриловска 

Стекнување со знаења за 

нестопанските дејности и 

македонските традиционални 

ора и танци 

Посета од преставници од 

Комисија за унапредување на 

односите меѓу верските 

заедници 

26.05.2014  Преставници од 

Комисија за 

унапредување на 

односите меѓу верските 

заедници 

Едукативна 

интерактивна 

работилница на 

тема 

Унапредување на 

соработката меѓу 

верските 

заедници 

Учееници од VI  

одделение 

Унапредување на соработката 

меѓу верските заедници 

Промоција на стихозбирка на 30.05.2014  Преставници од Промоција на Наставници, ученици, Будење на интерес за 
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ученичката Елена Костовска 

во библиотека ,,Другарче,, 

библиотека ,,Другарче,, 

ученичката Елена 

Костовска 

стихозбирка родители, гости ученичките литературни 

творби и подршка и 

мотивација на учениците во 

понатамошно творење 

Доделување на признание на 

состанокот на СОНК на 

наставникот Мирјана 

Славевска и училиштето 

,,Јоаким Крчоски,, за учество 

на конкурсот по повод 

,,Денот на мајката,, 

04.06.2014  Преставници на СОНК Доделување на 

признание 

ООУ ,,Јоаким Крчоски,, и 

наставник Мирјана 

Славевска 

Мотивираност за 

понатамошно творење 

Учество на фестивалот 

,,Детски лирски треперења,, 

во детското летувалиште во 

Охрид 

13-

15.06.2014  

Учесници на фестивалот 

,,Детски лирски 

треперења,, 

Фестивал 

,,Детски лирски 

треперења,, 

Ученичка Ливринска  

Анастасија(VII1 одд)- 

добитник на прва награда 

и ментор Мирјана 

Славевска 

Мотивираност за 

понатамошно творење 

9. УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ СО УЧИЛИШТЕТО 

9.1 Годишен извештај за работа на Училишен одбор 

 

 Училишниот одбор е одговорно тело за управување со училиштето. Задачите, надлежностите и составот се дефинирани со законот 

за основно образование. Тој е составен од девет членови: тројца претставници од наставниците  и стручните соработници (Борјанка 

Стојчевска, Емел Селмани и Блага Ќуиќ),  тројца претставници од родителите ( Борче Поповски, Костадинка Ливринска и Акиф Османи),  

двајца претставници од основачот  (Даниела Николиќ и Соња Палчевска Ќосева) еден претставник од МОН (Марија Ризова) .  

Училишниот одбор е активен фактор за креирање на современа и модерна настава .  

Соработката меѓу органот на раководење и органот на управување во  училиштето води кон успех и унапредување на дејноста на 

училиштето.   
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Приоритети во работата на Училишниот одбор за учебната 2013/2014 година се: 

Унапредување  на работа со ученици со посебни образовни потреби (талентирани и ученици со пречки во развој) и ученици од 

ранлива група. 

Подобрување на квалитетот на наставата со примена на активна настава. 

Реализирана  активности 
Време на 

реализација 
Реализатор 

Извори/ 

ресурси 

Методи и 

постапки при 

реализација 

Постигнати ефекти 

1.Предлог годишен извештај за 

работа на училиштето во учебната 

2012/2013 година 

2.Предлог Годишна програма за 

работа на училиштето во учебната 

2013/2014 година 

3.Предлог финансов план за 

фискална  2014 година 

4.Информација за подготвеност на 

училиштето за почеток на новата 

учебна 2013/2014 година 

5.Предлози и мислења 

27.08. 2013  Членови на 

училишен 

одбор , 

директор , 

помошен 

директор   

секретар на 

училиштето 

Записници од 

одржани 

состаноци  

Годишна 

програма за 

работа на 

училиштето за 

учебната 

2013/2014 

година  

Годишен 

извештај  

Финансов 

планза фискална 

2014 година 

 

 

Седница  на 

училишниот 

одбор 

На присутните  членови од Училишниот 

одбор им беше презентиран Годишниот  

извештај  за работењето  на училиштето од 

учебната 2012/2013 година. Извештајот во 

целост ги истакнува сите потребни 

параметри од кои може да се види целиот 

процес на активности на учебната 

2012/2013годиа , и истиот како усвоен 

предлог да се достави до оснивачот на 

конечно усвојување 

- Предлог Годишната програма за работа на 

училиштето во учебната 2013/2014 година 

во целост ги задоволува критериумите и 

истата како предлог да се достави до 

оснивачот за конечно усвојување 

- Училишниот одбор  донесе одлука за 

усвојување на предлог финансов план за 

фискалната 2014 година и истиот да се 

достави како усвоен предлог на оснивачот 

општина ,,Ѓорче Петров,, - Скопје 
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- успешна подготвеност за почетокот на 

новата учебна 2013/2014 година. 

1.Донесување  Одлука  за давање 

согласност за организација на 

училишни екскурзии за учебната 

2013/2014 година 

2.Формирање на комисија за 

прибирање на понуди за 

реализација на ученички екскурзии  

3.Предлози и мислења 

01.10. 

2013  

Членови на 

училишен 

одбор , 

директор , 

секретар на 

училиштето 

Годишена 

програма на 

училиштето 

Годишна 

програма за 

екскурзии за 

учебната 

2013/2014 

 

Седница  на 

училишниот 

одбор 

- Училишниот одбор ги разгледа 

доставените мислења за организација на 

екскурзииза учениците доставени од страна 

на   Бирото за   развој на образованието , 

Советот на Општината и Советот на 

родители и по спроведената дискусија  

едногласно донесе одлука за давање 

одобрение за организација на училишни 

екскурзии и излети од програмите за 

учебната 2013/2014 година 

-  Врз основа на правилникот за начинот на 

изведување на ученички екскурзии, 

Училишниот одбор донесе одлука за 

формирање на комисија за прибирање на 

понуди за организација на екскурзии и 

други слободни активности на учениците од 

ООУ ,,Јоаким Крчоски,,- Волково            

1.Верификација на мандат на 

новоизбрани членови 

2.Анализа на успехот, изостаноците, 

поведението и дисцплината во 

првото тромесечие на учебната 

2013/2014 година 

3.Извештај од реализирани есенски 

излети на учениците 

4.Известување за потпишување 

Меморандум за соработка со ООУ 

,,Васил Главинов,,- Велес 

5.Изветување за формирана 

28.11. 

2013 г. 

Членови на 

училишен 

одбор , 

директор , 

помошен 

директор, 

психолог,  

секретар на 

училиштето 

- Решенија за 

новоизбрани 

членови 

- Статистички 

извештаи 

- Извештаи од 

реализирани 

екскурзии 

- Барање од 

Совет на 

родители  

 

Седница  на 

училишниот 

одбор 

 -   Верификација на мандатите на ново 

избраните членови на Училишниот одбор  и 

тоа од Советот на општината- претставник 

Соња Палчевска- Ќосева и од 

Министерството за образование и наука- 

претставник Марија Ризова  

- психологот ги образложи податоците за 

успехот и поведението на учениците 

постигнат во првото тромесечие од учебната 

2013/2014 година 

- Директорот ги образложи извештаите за 

организираните и реализирани излети на 
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училишна комисија за екстерно 

оценување на учениците 

6.Разгледување  на барање од 

Советот на родители за зајакнување 

на превозот на учениците 

7.Предлози и мислења 

учениците, за реализација на проектот за 

меѓуетничка интеграција во образованието , 

со цел за заедничка соработка и размена на 

искуства на ниво на наставници помеѓу 

нашето училиште и основното училиште 

,,Васил Главинов,,од Велес и ги запозна 

членовите на одборот за формираните 

комисии за екстерно проверување на 

учениците во учебната 2013/2014 година 

- Се разгледа барањето од  Советот на 

родители за зајакнување на превозот на 

учениците и се донесе заклучок да се 

испрати допис до ЈСП и комплетен допис до 

Градоначалникот на општината ,,Ѓорче 

Петров,, за  успешна реализација на 

барањето  

1.Давање мислење за вработувања 

на определено време за учебна 

2013/2014 година по објавен оглас : 

2.Известување за реализирани 

активности околу зајакнување на 

превозот на учениците: 

3.Известување за потпишување на 

меморандум со ООУ ,,Васил 

Главинов,, за меѓуетничка 

соработка: 

4.Информација од вонредниот 

испекциски увид од Државниот 

Просветен Инспектор 

5.Предлози и мислења  

26.12.  

2013 г. 

Членови на 

училишен 

одбор , 

директор,   

секретар на 

училиштето 

 

- доставени 

документи за 

вработување 

-  меморандум 

за соработка 

-  записник, 

решение од 

Државен 

просветен 

инспекторат 

Седница  на 

училишниот 

одбор 

 - Училишниот одбор ги разгледа 

пристигнатите пријави по објавениот оглас 

за прием на наставен кадар по добиена 

Согласност од Министерството за 

образование и наука  на определено време , 

даде позитивно мислење  за кандидатите 

кои претходно биле примени за итни и 

неодложни работи истите да продолжат со 

работните обврски до крајот на учебната 

2013/2014 година  

- На работното место Психолог се пријавени 

повеќе кандидати и училишниопт одбор 

даде предлог мислење до директорот  да 

одлучи и да не информира  

- Директорот не информираше дека е 
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постигнат договор со ЈСП и 

Градоначалникот на општината за 

зајакнувањето на автобускиот превоз за 

учениците, за потпишаниот меморандум за 

соработка со ООУ ,,Васил Главинов,,- Влес 

во врска со учеството во проектот за 

меѓуетничка интеграција во образованието и 

зa извршениот инспекциски надзор од 

страна на Државниот просветен 

инспекторат со цел  реализација на активна 

настава – интерактивно учење и формата на 

подготвување, планирање, задавање и 

следење на домашните задачи на учениците. 

Директорот истакна дека за сите овие 

забелешки е  изработено известување до 

Државниот просветен инспекторат со мерки 

и активности за подобрување и 

отстранување на констатираните 

недостатоци           

1.Известување за поднесена оставка 

на директорот на ООУ ..Јоаким 

Крчоски,,  – Волково; 

2.Претставување на новоизбраниот 

ВД Директор ; 

3.Годишен план за јавни набавки за 

2013; 

4.Извештај за работа на училиштето 

во првото полугодие на учебната 

2013/2014година 

5.Предлози и мислења 

30.01. 

2014 

Членови на 

училишен 

одбор , 

директор , 

помошен 

директор, 

психолог,  

секретар на 

училиштето  

Годишена 

програма на 

училиштето 

Годишен план за 

јавни набавки за 

2013; 

Седница  на 

училишниот 

одбор 

- Членовите на Училишниот одбор беа 

информирани за оставката на  директорот 

Гордана Несторовска поради здравствени 

причини . По престанокот на мандатот 

истата е распоредена на работното место 

Стручен соработник - Психолог 

- На Училишниот одбор им беше претставен 

ново назначениот ВД директор Соња 

Лазороска , наставник по математика – 

физика од истото училиште . Членовите на 

одборот и посакаа успешна работа во 

вршењето на должноста 
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- Секретарот на училиштето го образложи 

предлог планот за јавни набавки за 2014 

година и по кратка расправа Училишниот 

одбор го прифати едногласно  

- Директорот  го презентираше предлог 

Извештајот за работа на училиштето во 

првото полугодие од учебната 2013/2014 

година и истакна дека сите планирани 

активности се реализирани освен 

планираните изградби и доградби на 

училиштето. По спроведената  дискусија 

Полугодишниот извештај беше прифатен и 

истиот предложен до оснивачот 

- Од страна на директорот бевме 

информирани за делењето на новогодишни 

пакетчиња од хуманитарни странски 

организации 

1.Годишен извештај за 

Финансиското работење на 

ООУ,,Јоаким Крчоски,, - Волково, 

Скопје во 2013 година 

2.Реализација на редовната настава 

во смени; 

3.Предлози и мислења ; 

26.02. 

2014 

Членови на 

училишен 

одбор , 

директор , 

помошен 

директор, 

психолог,  

секретар на 

училиштето 

 Седница  на 

училишниот 

одбор 

- Секретарот на училиштето  пред 

Училишниот одбор го претстави и 

образложи Извештајот за финансиското 

работење на училиштето за 2013 година  По 

кратка дискусија извештајот беше усвоен и 

како предлог да биде доставен до оснивачот 

општина Ѓорче Петров за негово конечно 

усвојување 

- По предлогот даден од членот Блага Ќуиќ 

за промена на смените во текот на целата 

наставна година се водеше дискусија и беше 

донесен заклучок дека за промена на 

смените ќе се разговара на седница по 

завршување на учебната 2013/2014 година 
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1.Донесување на Одлука за 

објавување оглас за избор на 

директор на ООУ ,,Јоаким Крчоски,, 

- Волково , Скопје 

2.Донесување  Одлука за избор на 

комисија за спроведување на 

огласот за избор на директор;  

3.Усвојување на Извештајот за 

спроведена еднодневна екскурзија и 

излет на учениците; 

4.Извештај за постигнатиот успех 

на учениците во учебната 2013/2014 

без резултати од екстерно 

проверување ; 

5.Предлози и мислења; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.06. 

2014 

Членови на 

училишен 

одбор , 

директор , 

помошен 

директор, 

психолог,  

секретар на 

училиштето 

- Статистички 

извештаи 

- Извештаи од 

реализирани 

екскурзии 

Седница  на 

училишниот 

одбор 

- Секретарот на училиштето ја образложи во 

целост постапката за објавување на оглас за 

избор на директор. По спроведената  

дискусија Училишниот одбор донесе одлука 

за распишување Јавен оглас за именување 

директор на ООУ,,Јоаким Крчоски ,,- 

Волково, Скопје во наредниот 

четиригодишен период 

- Училишниот одбор донесе одлука за 

формирање  на комисија за спроведување на 

јавниот оглас за избор на директор од тројца 

членови и тоа : Илкоски Бојан, Борјанка 

Стојчевска и Емел Селмани.  

-  Директорот ги образложи извештајот за 

организиран и  еднодневна екскурзија на 

учениците  во текот на месец мај 2014 

година  

- Диреторот  ги образложи податоците за 

постигнатиот успех   на  учениците 

постигнат  во учебната 2013/2014 година без 

резултати од екстерно проверување и 

истакна дека на наредната седница ќе даде 

извештај за вкупниот   успех  постигнат со 

оценките од екстерно проверување 

1.Разгледување на Извештајот од 

комисијата задолжена за прием и 

разгледување на пријавите за избор 

на директор на училиштето 

2. Интервју со кандидатите за избор 

на директор училиштето 

3. Одлука за доставување на 

17.07. 2014 Членови на 

училишен 

одбор , 

директор , 

помошен 

директор, 

психолог,  

-доставени 

документи по 

објавениот оглас 

за избор на 

директор на 

училиштето 

Седница  на 

училишниот 

одбор 

 

-Комисијата ги разгледа добиените 

документи за избор на директор на 

училиштето, направи извештај и го достави 

до членовите на училишниот одбор, се 

истакна дека од двајцата пријавени 

кандидати само кандидатот Соња Лазороска 

целосно го исполнува условот од огласот 
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Предлог за избор на директор до 

Градоначалник на Општина Ѓорче 

Петров 

секретар на 

училиштето 

-На седницата присуствуваше овластен 

претставник од Бирото за развој на 

образованието, советникот м-р Игор Јуруков 

и заедно со присутните членови на одборот 

се пристапи кон интервјуто со единствениот 

кандидат за директор на училиштето Соња 

Лазороска 

-Училишниот одбор едногласно  донесе 

одлука за избор на директор на ООУ 

,,Јоаким Крчоски,, - Волково, Скопје во 

наредниот четиригодишен период  и ја даде 

како предлог до Градоначалникот на 

општината ,,Ѓорче Петров,,. 

9.2. Орган на раководење – директор на училиштето 

9.2.1.1. Извештај за работа на директор Гордана Несторовска 

  

 Директорот на училиштето работеше одговорно и во склад со законските прориси и статутот на училиштето, обавувајки ја својата 

раководна функција со темелен, сериозен и одговорен пристап во работењето. Во текот на првото полугодие од учебната 2013/2014 година 

Директорот се стремеше кон квалитетно и одговорно реализирање на зацртаните приоритети и активностите планирани со Годишната 

програма за работа на училиштето. 

Од зацртаните Приоритети во работата на училиштето во текот на првото полугодие од учебната 2013/2014 година се реализирани 

следните задачи: 

1. Унапредување на работата со ученици со посебни образовни потреби (талентирани, ученици со пречки во развој и 

ученици од ранливи групи) 

Реализирани задачи: Изготвување база на податоци за ученици со посебни потреби, организација на хуманитарни акции за 

собирање помош за ученици од ранливи групи. 
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2. Подобрување на квалитетот на наставата со примена на активна настава 

Реализирани задачи: Следење и евалуација на примена на активна настава 

3. Подобрување на техничките услови за работа во училиштето. 

Реализирани задачи: во тек се преговори со МОН околу изградбанафискултурнасаливоцентралнотоучилиште.  

 Во првото полугодие од учебната 2013/2014 година Директорот посвети посебно внимание на  подготовки за успешна реализација 

на Проектот: ,,Регионална поддршка на инклузивното образование,, кој е се реализира со стручна и финансиска поддршка со ЕУ и Совет 

на ЕУ. Во рамките на овој Проект, Директорот на училиштето учествување на Регионална конференција ,, Прифаќање на разликите во 

образовниот процес,, одржана во Тирана од 06-08.11.2013 година. 

Во рамки на Проектот за меѓуетничка интеграција на образованието, воспоставената соработка со ООУ ,,Васил Главинов,, од Велес 

е озваничена со потпишување на Меморандум за соработка. Училиштата договорија соработка, размена на искуства и меѓусебни работни 

средби со цел размена на искуства на поле на меѓутерничка соработка помеѓу наставниците, учениците и родителите во секое училиште и 

помеѓу двете училиште. Реализацијата на  сите активности на нашето училиште е поддржана од Општина Ѓорче Петров. 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ДИРЕКТОРОТ ВО ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ ОД УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА 

Подрачје на работа: АДМИНИСТРАТИВНО - ОРГАНИЗАЦИСКА РАБОТА 

Задачи Активности Цели Соработници 
Форми на 

работа 
Ефекти 

Време на 

реализација 

Создавање услови 

за работа во 

училиштето 

Технички подготовки на училишните 

објекти за почеток на учебната 

година 

Создавање 

просторни и 

технички услови 

за успешен 

почеток на 

учебната година 

Технички кадар 

Хаусмајстор 

Разговори 

Консулатции 

Набавки 

Решенија 

Подготвени 

училишни објекти 

за успешен почеток 

на новата учебна 

година 

VIII, IX. 

2013 

Снабденост со мебел, опрема и 

наставни средства 

Секретар 

Домакин 

Кадровски прашања Пом. директор 
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Подготовки за прием на ученици на 

прв училишен ден во централното и 

подрачното училиште 

Успешен прием 

на првачињата 

на прв училишен 

ден 

Стручна служба 

Пом. Директор 

Наставници 

Тимска 

работа 

Промоција на 

работата на 

училиштето 

VIII. 2013 

Создавање оптимални просторни и 

технички услови за престој и работа 

во централно и подрачно училиште  

Модернизација 

на просторот и 

опремата  

Пом. Директор 

Домакин 

Технички кадар 

Разговори 

Консулатции 

Набавки 

Подобрување на 

условите за работа 

IX. 2013до I. 

2014 

Организација на 

воспитно 

образовната 

работа 

Формирање одделенија и паралелки Организација на 

воспитно 

образовната 

работа за учебна 

2013/2014 

година 

Психолог 

Наставници 

Соопштенија  

Договори 

Консултации 

Анализи 

Успешна 

подготовка и 

организација на 

целокупното 

работење на 

училиштето за 

учебната 2013/2014 

година 

 

 

VIII, 

IX. 

2013 

Распределба на часови и 

задолженија 

Пом. директор 

Наставници 

Утврдување на бројна сосотојба на 

ученици 

Психолог 

Наставници 

Договори 

Анализи 

Изработка и усвојување на Годишна 

програма за работа на училиштето 

Запазување на 

законитоста во 

работењето на 

училиштето 

Пом. Директор 

Наставници 

Психолог 

Стручни активи 

Тимска 

работа 

Собирање на сите програми и 

планирања од наставниците  

Изготвување на распоред на часови 

Распределба на задачи и 

задолженија за Тимови и поединци, 

изработка на нормативни акти 

Организација на 

воспитно 

образовната 

Стручна служба 

Пом. Директор 

Стручно активи 

Соопштенија  

Договори 

Консултации 

Ефиксна работа на 

училиштето 

IX. 2013до I. 

2014 

Материјално-

финансиско 

работење на 

училиштето 

Организација на пописи, пресметки, 

изработка на завршна сметка, 

реализација на финансов план 

Запазување на 

законитоста во 

работењето на 

училиштето 

Секретар 

Училишен одбор 

Пом. директор 

Наставници 

Пописи 

Пресметки 

Договори 

Соопштенија 

Успешно 

финансиско 

работење на 

училиштето 

X. 2013до I. 

2014 

Набавка на 

основни средства 

за работа 

Набавка на наставни средства, 

материјали за работа, средства за 

одржување на хигиената, опрема, 

мебел и др. 

Осовременување 

на условите за 

работа 

Пом. Директор 

Домакин 

Технички кадар 

Анализи 

Набавки 

Распределба 

за користење 

Создавање поволни 

технички  услови за 

работа, запазување 

на стандардите 

IX. 2013до I. 

2014 

Соработка со 

стручни органи и 

Материјално-финансиски прашања Осовременување 

на воспитно 

Одговорни лица Консултации 

Одлуки 

Ефикасност во 

воспитно 

IX. 2013до I. 

2014 Кадровски прашања 
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служби, БРО, 

ДПИ, ДИЦ, МОН, 

родители 

институции,  

Стручно усовршување образовната 

работа 

Соопштенија 

Обуки 

Решенија 

Напатствија  

образовната работа 

Воспитно-образовна работа 

Соработка со 

локалната средина 

Соработка со Општина Ѓорче 

Петров: Градоначалник, одговорни 

лица,советници,служби и сектори, 

Општински просветен инспектор 

Унапредување на 

работата на 

училиштето.  

Промоција за 

работата на 

училиштето во 

општината 

Одговорни лица 

Пом. Директор 

Стручна служба 

Наставници 

Консултации 

Одлуки 

Соопштенија 

Седници 

Работни 

акции 

Осовременување на 

условите за 

реализиција на 

воспитно 

образовната работа.  

Афирмација на 

училиштето 

IX. 2013до I. 

2014 

Соработка со урбаните заедници 

Соработка со училиштата и 

градинката во Општината 

Соработка со организации, 

установи и фирми во Општината 

Увид и контрола 

на работата на 

технички и 

административен 

кадар 

Увиди и контрола на уреденост на 

двата училишни објекти 

Обезбедување 

оптимални 

услови за работа 

во централното и 

подрачното 

училиште 

Технички кадар 

Домакин 

Договори 

Увиди 

Косултации 

Работни 

акции 

Одлуки 

Соопштенија 

Создавање добри 

технички, 

санитарни, 

безбедни услови за 

работа 

IX. 2013до I. 

2014 

Увиди и контрола на хигиената на 

двата училишни објекти 

Технички кадар 

Пом. Директор 

Контрола на безбедноста на 

објектите и опремата 

Технички кадар 

Чуварска служба 

Евиденција и 

документација 

Подготовки за седници Запазување на 

законитоста во 

работењето на 

училиштето 

Унапредување на 

работењето на 

училиштето 

Пом. Директор 

Секретар 

Наставници 

Психолог 

Училишен одбор 

Совет на родители 

Стручни активи 

Договори 

Увиди 

Косултации 

Соопштенија 

Седници 

Тимска 

работа 

Осовременување на 

воспитно 

образовната работа. 

Ефиксаност во 

работењето. 

IX. 2013до I. 

2014 

Изработка и донесување на 

нормативни акти, сооптенија, 

кодекси, одлуки 

Контрола на 

педагошка 

евиденција и 

документација 

Увиди во редовност и запазување на 

законитоста при водење на 

педагошка евиденција и 

документација 

Законско работење на 

училиштето. 

Ефикасно и законско 

работење на 

наставниците 

17.09.13 

23.09.13  

01.10.13 

16.10.13 

11.12.13 

17.01.14 
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Подрачје на работа:   РАКОВОДЕЊЕ  И  ПЕДАГОШКО - ИНСТРУКТИВНА  РАБОТА  

Задачи Активности Цели Соработници 
Форми на 

работа 
Ефекти 

Време на 

работа 

Концепирање и 

програмирање 

Концепирање на програмата 

согласно препораки од БРО и 

МОН, контрола на изготвувањето 

Планирање и 

програмирање 

на целокупното 

работење на 

училиштето 

согласно 

законските акти. 

Унапредување на 

воспитно 

образовната 

работа на 

училиштето. 

 

 

Помошник 

директор 

Стручна служба 

Секретар 

Наставници 

Училишен одбор 

Наставнички 

совет 

Стручни активи 

Ученички 

заедници 

Совет на родители 

Одделенски совет 

 

Консултации  

Состаноци 

Седници 

Анализи 

Разговори 

Пресметки 

Анкети 

Решенија 

Соопштенија 

Успешен почеток и 

тек на учебната 

година. 

Подигање на 

нивото на 

организациска 

поставеност на 

училиштето. 

Ефикасност во 

работењето. 

Осовременување на 

целокупното 

работење на 

училиштето. 

VII, 

VIII, 

IX. 

2013 Изработка на Програма за работа 

на Директор 

Изработка на Годишна програма за 

работа на Наставничкиот совет 

Изработка на Годишна Програма 

за работа на Одделенските совети 

Изработка на календар за работа 

на училиштето 

Изготвување Програма за следење, 

вреднување и унапредување на 

воспитно-образовната работа 

Изработка на рспоред за 

дежурства на наставниците 

Изготвување Програма за стручно 

и педагошко усовршување на 

воспитно-образовен кадар 

Анализа и вреднување на 

програмите на наставниците 

Изготвување Финансов план 

Соработка со Училишен одбор, 

стручни органи, Стручни активи, 

Ученичка заедница  

IX. 

2013до I. 

2014 

Следење на 

организација и 

Увиди во подготовка и реализација 

на наставен час 

Следење и 

унапредување на 

Помошник 

директор 

Консултации 

Посета на час  

Осовременување на 

воспитно 

IX. 

2013до I. 
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реализација на 

воспитно 

образовната 

работа 

Следење на примена на наставни 

форми и методи по посебен акцент 

на активна настата 

воспитно-

образованата 

работа на 

училиштето. 

Следење на 

реализација на 

приоритетите на 

училиштето. 

Стручна служба  

Стручни активи 

Наставници 

Училишен одбор 

Наставнички 

совет 

Одделенски совет 

Инклузивен тим 

 

Состаноци 

Седници 

Анализи 

Разговори 

Соопштенија 

образовната работа. 

Реализација на 

Годишна програма.  

Примена на 

критериумите за 

оценување на 

знаењата на 

учениците. 

Реализација на 

приоритетите на 

училиштето 

2014 

Контрола на користење на ИКТ  

Следење на работата на стручните 

органи и стручните активи 

Советодавна и консулатативна 

работа 

Разрешување на проблеми 

Подготовки и реализација на 

екстерно тестирање на учениците 

(формирање комисии за екстерно 

тестирање во централното и 

подрачното училиште) 

Стручно и 

предагошко 

усовршување на 

вработените 

 

Изготвување на програма за 

професионален развој на 

вработените 

Професионален 

развој на 

вработените. 

Осовременување 

на наставата. 

Подобрување на 

постигањата на 

учениците. 

Помошник 

директор 

Стручна служба  

Стручни активи 

Наставници 

Стручни лица 

Родители 

Совет на родители 

Наставнички 

совет 

Одделенски совет 

Инклузивен тим 

 

Консултации 

Разговори 

Анализи  

Евалуации  

Состаноци 

Седници 

Анкети 

Статистички 

анализи 

Стручно 

усовршување на 

наставниот кадар и 

останати 

вработени. 

Унапредување на 

наставата. 

Подобрување на 

училишниот успех. 

IX. 

2013до I. 

2014 

Советодавна работа и следење на 

напредокот на приправниците 

Соработка со научни и стручни 

установи на полето на стручно 

усовршување на вработените 

Организација на едукации, 

семинари, советувања, 

работилници, дискусии, дебати 

Снабдување на библиотеката  со 

стручна литература за наставници 

и литературни изданија за ученици 

Презентација на новини во 

психологија: Предавање на тема 

,,Школа за родителство,, 
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Соработка со родителите 

Следење на напредокот на 

учениците 

Анализа на напредокот на 

учениците 

Соработка со 

наставен кадар и 

стручна служба 

Распоредување работни задачи Раководење и 

организација на 

целокупната 

работа 

Помошник 

директор 

Стручна служба  

Наставници 

Разговори 

Консултации 

Советувања  

Соопштенија 

Ефикасност во 

работењето 

IX. 

2013до I. 

2014 
Планирања и подготовки на 

воспитно-образовната работа 

Анализа на постигнати резултати 

Аналитичко 

студиска работа 

Анализа на програмите Унапредување на 

воспитно 

образовната 

работа на 

училиштето. 

 

Помошник 

директор 

Стручна служба  

Наставници 

Стручни активи 

Седници 

Разговори 

Консултации 

Советувања  

Соопштенија 

Статистички 

анализи 

Дескриптивна 

статистика 

Осовремениување 

на воспитно 

образовната работа. 

Кариерен развој 

IX. 

2013до I. 

2014 
Изготвување извештаи, стручни и 

статистички анализи, евалуации, 

утврдување насоки и мерки 

Анализа на успех, поведение и 

изостаноци на учениците и 

утврдување мерки за надминување 

на проблемите 

Подготовки на стручни материјали 

и предавања 

Соработка со 

стручните активи 

и стручните 

органи 

Планирање, програмирање, 

организација и раководење со 

Наставнички совет 

Раководење и 

организација на 

работењето на 

училиштето. 

 

Помошник 

директор 

Стручна служба  

Наставници 

Стручни активи 

Наставнички 

совет 

Увиди 

Состаноци 

Седници 

Консултации 

Одлуки 

Соопштенија 

Советувања 

Ефикасна 

реализација на 

Годишната 

програма за работа 

на училиштето. 

Позитивна 

училишна клима и 

култура 

IX. 

2013до I. 

2014 

Увиди во работата, следење на 

реализација на програмите за 

работа и учество во работата на 

Одделенски осовет, стручни 

активи, стручна служба, 

одделенски раководители 

Раководење со седниците на 

Одделенски и наставнички совет и 

имплементација на донесените 
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одлуки и реченија 

Соработка со стручните активи и 

стручните органи за подобрување 

на училишниот успех и 

унапредување на воспитно 

образовната работа 

Соработка со 

родителите и со 

Совет на родители 

Соработка со родителите и нивно 

вклучување во реализација на 

Годишната програма на 

училиштето 

Вклучување на 

родителите во 

целокупната 

работа на 

училиштето 

Родители 

Совет на родители 

Психолог 

Помошник 

директор 

Одделенски 

раководители 

Наставници 

Разговори 

Состаноци 

Родителски 

средби 

Седници 

Консулатции 

Одлуки 

Соопштенија 

Кодекси на 

однесување 

Редовно и 

навремено 

информирани 

родители. 

Учество на 

родителите во 

целокупната работа 

на училиштето.  

Учество на 

родителите во 

донесување важни 

одлуки и креирање 

на училишната 

клима и култура. 

IX. 

2013до I. 

2014 

Вклучување на родителите во 

изработка на анализи и извештаи 

Реализација на Програма за 

советување на родители 

Планирање, организација и 

учество во реализација на 

Родителски средби, нивни анализи 

Индивидуални средби со родители 

и советување на родители за 

надминување на утврдени 

проблеми со нивните деца 

Информирање на родителите за 

работата на училиштето, 

постигнувањата и сите прашања 

од дејноста на училиштето 

Конституирање на Совет на 

родители, запознавање на 

родителите со Куќен ред, закони, 

правилат, нормативни акти 

Соработка со Совет на родители 

Соработка со Подготвување седници на Ефикасно Училишен одбор Разговори Унапредување на IX. 
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Училишен одбор 

 

Училишен одбор функционирање 

на Училишниот 

одбор.  

Пом. Директор 

Секретар 

Наставници 

Совет на родители 

Состаноци 

Родителски 

средби 

Седници 

Консулатции 

Одлуки 

Соопштенија 

работата на 

Училишниот одбор. 

Законско работење 

на училиштето. 

Ефикасно работење 

на училиштето. 

2013до I. 

2014 Присуство на седници и помош во 

работата на Училишниот одбор 

Подготвување извештаи, стручни 

материјали, текстови и анализи за 

потребите на Училишен одбор 

Соработка со 

учениците и 

нивните 

организации 

Запознавање на учениците со 

работата на организациите, помош 

во конституирање на организации 

Ефикасно 

функционирање 

на ученичките 

организации. 

Вклучување на 

учениците во 

донесување 

одлуки и 

планирање на 

работата на 

училиштето. 

Подобрување на 

постигањата на 

учениците. 

 

Ученици 

Психолог 

Пом. Директор 

Одговорни 

наставници 

Ученички 

заедници од 

централното и 

подралното 

училиште 

Претставници од 

други училишта 

Претставници од 

Општина Ѓорче 

Петров 

Индивидуални 

и групни 

средби 

Разговори 

Спортски и 

културни 

настани 

Одлуки 

Заклучоци 

Пофалби и 

награди 

Унапредување на 

работата на 

ученичките 

организации. 

Успешна промоција 

на работата на 

училиштето и 

постигнувањата на 

учениците. 

Подобрување на 

училишната клима. 

 

IX. 

2013до I. 

2014 

Помош во планирање, 

програмирање и реализација на 

работата на ученичките 

организации 

Учество на состаноци на 

ученичките организации 

Следење на работата на 

ученичките организации 

Координација на активности со 

ученици со слаб успех, голем број 

изостаноци, девијантно поведение 

Помош во организација и 

реализација на културно забавен и 

спортски живот на учениците 

Организација на натпревари, 

организација на учество на 

ученици на конкурси, сморти, 

изложби, трунири и други настани 

Организација на соработка со 

ученици од други училишта 



ООУ,, ЈОАКИМ КРЧОСКИ” 

142 
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2013/2014 

Организација на собирни акции, 

хуманиратни прилози, хепенинзи 

 
Во текот на првото полугодие од учебната 2013/2014 година Директорот ги реализираше следните активности за сопствен 

професионален развој и афирмација на училиштето: 

 Учество на трибини: ,, Образование за учениците со ниски постигања во учењето,, одржана во Дом на културата во Општина Ѓорче 

Петров (14.11.2013) и трибина: Дискриминација на Ромите во образовниот процес ,,Кршење на ѕидот на одбивање и сегрегација,, 

одржана во х. Холодеј Ин (21.11.2013). 

 Учество на научен собир ,,Концепт и практики на интегрираното образование во Р.М. ,,одржан во ЕУ инфо центар (20.12.2013). 

 Учество на симпозиум ,,Да живееме едни со други а не едни покрај други,, одржана во х. Александар Палас (15.11.2013). 

 Посета на семирнари за развој на интелектуални и креативни способности на учениците: ,,НТЦ Систем на учење,, основно ниво 

(21.09.2013) и : ,,НТЦ Систем на учење,, напредно ниво (02.12.2013) одржани во х. Центар во Скопје. 

9.2.1. 2. ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ДИРЕКТОР     СОЊА ЛАЗОРОСКА 

 
 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 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. 
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 Во текот на учебната 2013/2014 реализирани се посети на наставни часови со цел: Унапредување на работата на наставниците 

(користење на активна 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 2013/2014 година 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ 

РЕАЛИЗИРАНА АКТИВНОСТ 
Време на 

реализација 
СОРАБОТНИЦИ 

Увиди во динамика на реализација на зацртаните Приоритети за 

работа на училиштето во учебна 2012/2013 година 

од II до 

VI 2014 

Помошник директор, стручна служба, наставници, 

Стручни активи, Ученичка заедница 

Планирање на обуки - Континуирано стручно и педагошко 

усовршување на кадарот 

од II до 

VI 2014 

Сите вработени, Стручни активи, Реализатори на обуки 

Планирање и подготовки за реализација на Интерни училишни 

проекти 

од II до 

VI 2014 

Помошник директор, стручна служба, Стручни активи 

Планирање на работата и активностите на Комисиите за екстерно и 

интерно оценување 

IV,V 2014 Помошник директор, стручна служба, Комисии за 

екстерно и интерно оценување 

Планирање на динамика на работа на Одделенски и наставнички 

совети  

III, IV, V, IV 

2014 

Помошник директор, стручна служба, наставници, 

секретер-правник 

МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ 

АКТИВНОСТ 
Време на 

реализација 
СОРАБОТНИЦИ 

Контрола и учество во материјално - финансиско работење на 

училиштето 

II до 

VII 2014 

Помошник директор, секретар, домаќин, сметководител 

Подобрување на технички услови и набавка на дидактички средства 

за осовременување на наставата 

II до 

VII 2014 

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 

од II до 

VII 2014 

Помошник директор, секретар, домаќин, 

сметководител, Пописна комисија 
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ОРГАНИЗИРАЊЕ 

АКТИВНОСТ 
Време на 

реализација 
СОРАБОТНИЦИ 

Формирање тимови за изработка на Годишна програма, Годишен 

извештај, дефинирање на нивната работа и насоки за успешна 

реализација на зададените задачи 

VI2014 Стручни активи, Пом. Директор, стручна служба, 

наставници, Тимови, Одделенски и Наставнички совет 

Распределба на задачи и задолженија на: наставници по предмети и 

одделенија, стручни активи, одделенски и наставнички совет,  

одделенски раководства и други задолженија; 

од II до 

VII 2014 

Стручни активи, Пом. Директор, стручна служба, 

наставници, Тимови, Одделенски и Наставнички совет, 

Одделенски раководители 

Организирање  на воспитната дејност на училиштето  од II до VI 

2014 

Стручни активи, Одделенски и Наставнички совет 

Реализација на Одделенски совети и Наставнички совет (технички 

подготовки, статистички истручни анализи) 

III,VI 2014 Стручни активи, Ученичка заедница, Помошник 

Директор, стручна служба, наставници 

Откривање на ученици со потешкотии во напредување и адаптација од II до 

VI 2014 

Наставници, Стручна служба, Инклузивен тим,стручни 

лица 

Организација и учество во стручни анализи, изработка на документи, 

извештаи, предавања, акциони планови, проекти и слично. 

од II до 

VII 2014 

Помошник директор, Стручна служба, Тимови, Стручни 

нактиви, ученици, родители 

Организација на целокупното работење на училиштето, создавање 

услови за реализација на Годишната  програма. 

од II до 

VI 2014 

Помошник директор, Стручна служба, Тимови, Стручни 

активи, наставници, ученици 

Организација на работата на дневниот престој од II до 

VI 2014 

Наставници, одговорен наставник, Училишен одбор, 

родители 

Анализи и вреднување на годишни, тематски и дневни планирања на 

наставниците  (укажување на евентуални пропусти) 

од II до 

VI 2014 

Помошник директор, Стручна служба, Тимови, Стручни 

активи, советници БРО, ДПИ 

Поддршка и помош во работењето на Ученичката заедница и 

Детската организација, присуство на состаноци на Детската 

организација 

од II до 

VI 2014 

Ученици, Одговорни наставници. стручна служба, Пом. 

Директор 

Поддршка во реализација на приоритетите на училиштето од II до 

VI 2014 

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  

од II до 

VI 2014 

Општински просветен инспектор, Наставници, 

Директори и вработени од основни училишта, стручна 

служба 
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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) 

V 2014 Помошник директор, секретар, Комисија за екскурзии, 

Училишен одбот, Совет на родители, Одделенски 

раководители, наставници, родители, ученици 

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 2014 Тимови за екстерно и интерно оценување, Помошник 

директор, Психолог, Наставници 

РАКОВОДСТВО 

АКТИВНОСТ 
Време на 

реализација 
СОРАБОТНИЦИ 

Увиди во дневните подготовки на наставниците (еднаш во месецот) од II до VI 

2014 

Пом.директор, Стручна служба- психолог 

Увиди во педагошка евиденција и документација: комисиски увиди 

во  дневник, главна книга, евидентни листи, ученички легитимации 

VII  2014 Пом.директор, Стручна служба, Тимови, Стручни 

активи 

Увиди во Е дневник на паралелките од II до VI 

2014 

Пом.директор, Стручна служба 

Увиди во одделенските дневници на паралелките од II до VI 

2014 

Пом.директор, Стручна служба - психолог 

Педагошки посети и анализи на часови, во одделенска настава и 

часови во предметна настава, разговор за часот, консултации, 

укажувања и советувања со наставници  

од II до VI 

2014 

Наставници, пом.директор, психолог, Стручни активи, 

стручни лица 

Советодавна работа со наставници, консултации, советувања, 

анализи на посетени часови 

од II до VI 

2014 

Одделенски и предметни наставници, приправници, 

мантори на приправници, стручна служба- психолог 

Работа со стручна сужба, наставници, технички кадар, родители, 

ученички заедници, надворешни соработници 

од II до VI 

2014 

Наставници, стручна служба, надворешни соработници, 

родители, помошник директор 

Координација на работата, помош и давање задолженија на тимови, 

стручни активи, Ученички организации, Ученичка заедница, 

ученички клубови  

од II до VI 

2014 

Стручни активи,тимови, Ученички организации, 

стручна служба, надворешни соработници, родители, 

пом. директор 

Иницирање и организација на неопходни обуки и усовршувања на 

вработените 

од II до VI 

2014 

Пом.директор, Стручна служба, наставници, Стручни 

активи, Дефектолог 

Раководство со работата на Наставничкиот и одделенските совети од II до VI Одделенски и Наставнички совет, стручна служба, пом. 
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2014 Директор 

Мотивирање на вработените и помош во осовременување на 

наставата и воннаставните активности 

од II до VI 

2014 

Стручна служба, наставници, Стручни активи, 

Советници од БРО, ПЕП 

Соработка со родители и ученици, иницирање мерки за надминување 

на утврдени проблеми 

од II до VI 

2014 

Ученици, родители, наставници, стручна служба, пом. 

Директор 

Прифаќање на приправниците и воведување во работата, избор и 

консултации со менторите 

од II до VI 

2014 

Приправници, ментори, стручна служба, пом. Директор 

Имплементација на одлуки од училишен одбор, Наставнички и 

Одделенски совет 

од II до VII 

2014 

Училишен одбор, Наставници, 

стручна служба, пом. Директор 

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 

од II до VI 

2014 

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 

од II до VI 

2014 

Стручна служба, пом. Директор, наставници, Стручни 

активи, Тимови, Училишен одбор 

Контрола и евалуација на реализирани приоритетите на училиштето, 

Еко училиште, Животни вештини, дополнителна и додатна настава  и 

Ученичките клубови 

од II до VI 

2014 

Стручна служба, пом. Директор, наставници, Стручни 

активи 

Контрола на училишната реализација на акцијата „Македонија-земја 

на цвеќето, Македонија-земја на розата“ 

21.03.2014  Општина Ѓорче Петров, Општ. просветен инспектор 

Соња Палчевска Ќосева, општ. советник Тања 

Бајрактарова, Наставници, Ученици, Родители, Совет 

на родители 

Контрола на училишната реализација на акцијата „Садница плус“ 12.05.2014 Општина Ѓорче Петров, 
Наставници, Ученици 

Контрола на редовност, успех и поведение на учениците и 

превземање мерки за надминување на утврдени проблеми 

од II до VI 

2014 

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 

од II до VI 

2014 

Стручна служба, пом. Директор, наставници, одд. 

Раководители 



ООУ,, ЈОАКИМ КРЧОСКИ” 

147 
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2013/2014 

Контрола и вреднување на целокупната работа на училиштето од II до VI 

2014 

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 

од II до VI 

2014 

Стручна служба, пом. Директор, ученици, родители, 

Стручни активи, Училишен одбор 

Контрола на изработката на Годишна програма, Годишен извештај за 

работењето на училиштето 

VI-VIII 2014 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 

од II до VI 

2014 

Помошник директор, наставници, стручна служба, 

надворешни соработници 

Афирмација на работата и постигнувањата на училиштето и 

учениците во средствата за масовна комуникација, во локална 

заедница, општината, градот и пошироко 

од II до VI 

2014 

Помошник директор, наставници, стручна служба, 

ученици, родители, стручни активи, надворешни 

соработници, Општина Ѓ. Петров 

Соработка со основни, средни училишта и  градинки од општината и 

градот, БРО, Општински просветен инспектор, Општински 

координатор за образование, стручни служби, ДИЦ, ДПИ, МОН 

од II до VII 

2014 

П. директор, наставници, стручна служба, ученици, 

родители, стручни активи, надворешни соработници, 

Учество во проектот ,,Регионална поддршка на инклузивното 

образование,,  

VI, VII 2014 Инклузивен тим, психолог, Помошник директор 

Промоција на училиштето во локалната средина и пред идните 

првачиња (изработка на постер и реализација на ,,Весел час,,) 

IV 2014 Тим за упис на ученици во прво одделение, наставници, 

ученици, помошник директор, психолог 

Застапување на интересите на училиштето, учениците и 

наставниците. 

од II до VI 

2014 

П. директор, наставници, стручна служба, Училишен 

одбор 

СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ 

ОБУКА Време на 

реализација 

РЕАЛИЗАТОР 

Интерна обука: Изготвување на ИОП за ученици со посебни потреби  22.08.2014 Општински дефектолог Лидија Крстевска Дојчиновска 
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9. 2.2 ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ПОМОШНИК ДИРЕКТОР     Селаедин Исаки 

 
Во соработка со директорот на училиштето, помошник директорот своите работни обврски ги реализира во подрачното училиште. 

Помошникот директор остварува континуирана соработка со училишниот психолог, општината Ѓорче Петров, Училишниот одбор, Советот 

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

Следењето на приоритетите на училиштето за учебна 2013/2014 

 Унапредување на мултиетничка соработка 

Проект: Учиме, другаруваме, се запознаваме и соработуваме 

 Приориет во работата на стручните активи: 

Изработка на критериумски тестови и нивна примена во објективно оценување на знаењата на учениците. 

Целокупната работа на помошник директорот е организирана 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  организација на изведување на воннаставните активности и 

увиди во начинот на проверка на ученичките знаења ; 

 Следење и унапредување на реализацијата на наставата и воннаставните активности на училиштето преку: следење на 

работата на наставниците со посета на часови, следење на работата на ученичките клубови, примен ана стандардите за оценување на 

учениците и увиди 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; 

 Соработка со централното училиште, месната заедница и локалното население во с. Никиштане, Општината Ѓорче Петров; 

 Реализација на обуки за стручно усовршување  на наставниците од подрачното училиште: со организација на дисеминација на 

знаењата од посетуваните обуки; 
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 Соработка со училиштата од општината и градот со цел унапредување на наставата и воннаставната дејност на училиштето; 

 Подготовка и реализација на квизови, натпревари во ученички знаења, спортски натпревари и манифестации на ниво на 

училиште и на ниво на Општината и градот; 

 Посети и увиди на часовите со цел следење на напредокот на учениците и унапредување на начините на оценување на ученичките 

знаења, со посебно внимание на учениците кои се оценуваат описно; 

 Увуди во педагошката евиденција, документација и дневните планирања на наставниците се реализираше индивидуално од страна 

на помошник директорот и комисиски при што помошник директорот ја координираше работата на комисиите; 

 Координација на проектите кои се реализираат во подрачното училиште со посебно внимание на иновираните наставни програми 

со Новото деветгодишно обраование; 

 Следење на професионалниот развој на вработените од подрачното училиште; 

 Запознавање на учениците со институции од бласта на културата со организирање на во Музеј на Град Скопје и посета на 

балетска претсата во Македонска Опера и Балет; 

 Следење на работата на стручните активи, ученичката организација и ученичките клубови во подрачното училиште со цел 

осовременување 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 и социјални институции; 

 Учество во изработка на Годишна програма, Полугодишен и Годишен извештај за работата на училиштето и за сопствената 

работа. Во реализација на своите работни задачи, помошник директорот  остварува соработка со наставниците, родителите, БРО, 

Државниот просветен инспекторат,  Месната заедница Никиштани и Општината Ѓорче Петров.  
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Извештај за работа на помошник директор 

Р.Б ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ 

1 09. 2013 

 Планирање,програмирање и организирање на воспитно- образовната работа во училиштето 

 Програма за првиот ден во училиштето. 

 Прием на првачињата 

 Следење и унапредување на реализацијата на наставата,вонаставните активности во училиштето 

 Снабдување на учениците со книги и наставни помагала. 

 Соработка со наставниците и родителите со цел подобрување на комуникацијата наставник, родител и ученик 

 Родителски состанок  

2 10.2013 

 Соработка со централното училиште ,месната заедница ,Општината Ѓорче Петров и други институции. 

 Увиди во реализација на обуките за наставниците за програма ,,Животни вештини,, 

 Реализација на обуки за стручно усовршување на наставниците од подрачното училиште. 

 Соработка со сите училишта во општината и пошироко. 

 Комплетирање на учениците со книги од МОН. 

3 11.2013 

 Информирање на наставниците за планираните семинарите и за учество во проекти. 

 Наставнички совет за првото тромесечие. 

 Увид во педагошката евиденција и документацијата на наставниците. 

  Присуство на обуки за реализација на програма ,,Животни вештини,, 

 Увиди во дневните подготовки на наставниците од подрачното училиште. 

 Организациски подготовки и реализиција на квизови за прво тромесечите за учениците од 5 до 8 одд. по предметите 

математика, мајчин јазик, биологија, хемија, физика, историја, географија. 

 Инсталирање на мрежа за компјутери, за  подобрување на квалитетот на работата во училиштето. 

4 

 

 

12.  2013 

 

 

 

 Соработка со наставниците и родителите со цел подобрување на комуникацијата наставник,родител и ученик. 

 Родителски состанок  

 Подготовка и реализација на забавна  новогодишна програма. 

 Реализација на работилници од програмата ,,Животни вештини,, 

 Посета на 20 часови во одделенска и предметна настава. 

 Посета на 10часови од слободните ученички активности и анализа Консултативно советодавна работа со наставниците 

,учениците и родителите. 

 Подготовка на забавна програма за одбележување на Новата 2014 година. 
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5 

 

 

 

 

01.2014 

 

 

 

 

 Подготовка за одржување на одделенските совети и наставнички совети. 

 Анализа на успехот и поведението на учениците на крајот на првото полугодије. 

 Увид во педагошката документација и евиденција. 

 Грижа за уредување на училиштето ,одржување на спортското игралиште и чистење на училишниот двор. 

 Учество во изготвување на полугодишниот извештај за работата на училиштето во првото полугодие од учебна 2013/2014 

година 

6 01.02.14 

 Посета и анализа на часови во одделенска и предметна настава. 

 Посета и анализа на работата на сексиите и дополнителната настава 

 Присуство на практични часови на стручните активи. 

7 01.03.14 

 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. 

8 01.04.14 

 Организирање и спроведување на училишните и другите натпревари. 

 Одржување на одделенски совет за третото тромесечие. 

 Планирање и реализирање на родителски средби. 

9 01.05.14 

 Подготовка за запишување на првачиња за наредната 2014/2015 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. 

10 01.06.14 

 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 2013/2014 година. 

 Преглед на педагошката евиденција и документација во подрачното училиште. 

 Анализа на планираните и реализираните работни задачи на наставниот и техничкиот кадар во училиштето. 

 Одржување на екстерното тестирање и анализа на резултатите од екстерното тестирање. 

11 01.07.14 

8. Одржување на хигиената и изгледот на училиштето. 

9. Подготовки за наредната учебха 2014/2015година. 

10. Одржување и обезбедување на училиштето во текот на летниот распуст. 

11. Учество во изработка на Годишниот програма за работата на училиштето во 2014/2015година. 

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

12 01.08.14 

 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 подготовки за успешен почеток на учебната 2014/2015година. 
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9.3 Стручни органи  наставнички и одделенски совет 

9.3.1 Izve{tajза работа на Одделенскиот  совет 

 

Во текот на првото полугодие од учебната 2013/ 2014 се реализирани две седници на Одделенскиот совет. Одделенскиот совет 

настојува за 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.  

Извештај за работа на Одделенски совет во учебна 2013/2014 

Прв одделенски совет 

Време 
Реализирани 

активности 
Заклучоци Реализатори 

04.11.2013  Реализација на наставен план 

и програма 

 Утврдување на успех, 

изостаници и поведение на 

учениците во прво 

тромесечие од учебната 

2013/2014 година; 

 Извештај за напредок и 

социјализација на учениците 

со посебни образовни 

потреби 

 Информација за 

 Наставниот план и програма се реализирани според годишната програма 

за работа на училиштето ипрепоракитедобиени од МОН и БРО. 

 Анализа на успехот, изостаноците и поведението на учениците во првото 

тромесечие од учебната 2013/2014 година е дадено во прилог на 

записникот.  

 Одделенските раководители дадоа извештај за напредокот и 

социјализацијата на учениците со посебни образовни потреби. За еден 

ученик од предметна настава има добиено мислење од ЗМЗ. Во 

училиштето има вкупно 15 ученици со ПОП од кои за седум ученици 

имаме добиено наод и мислење од Заводот за ментално здравје. 

Учениците напредуваат во согласност со своите способности утврдени 

 

Директор 

 

Стручна 

служба 

 

Наставници 

 

Одделенски 

раководители 
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прилагодување на учениците 

од I и VI одделение 

 Истакнување најдобри 

поединци и паралелки 

 Предлози, мислења, сугестии 

во Индивидуално Образовниот План изработен за нив. 

 Информација за прилагодување  на учениците од I и VI одделение. 

Учениците се добро прилагодени и успешно адаптирани и владее 

солидна атмосвера за работа 

 Во рамки на анализа на успехот и напредокот на секоја паралелка се 

истакнати најдобрите  ученици од паралелката и учениците на кои им се 

изречени педагошки мерки. 

 

05. 11. 2013  Реализација на наставен план 

и програма; 

 Утврдување на успех, 

изостаноци и поведение на 

учениците во првото 

тромесечие од учебната 

2013/2014 година; 

 Извештај за напредок и 

социјализација на учениците 

со посебни образовни 

потреби; 

 Информација за 

прилагодување на 

учениците од I и VI 

одделение 

 Истакнување најдобри 

поединци и паралелки; 

 Предлози, мислења, 

сугестии 

 Наставнио тплан и програма на училиштето се реализирани според 

Годишната програма за работата на училиштето и препораките 

добиени од МОН и БРО. 

 Анализиран е успехот, изостаноците и поведението на учениците во 

првото тромесечие од учебната 2013/2014 година е дадена во прилог 

на записникот.  

 Во училиштето нема ученици со ПОП за кои има добиено мислење од 

Завод за ментално здравје - Скопје 

 Информација за прилагодување  на учениците од I и VI одделение. 

Учениците се добро прилагодени и успешно адаптирани и владее 

солидна атмосвера за работа 

 Во рамки на анализа на успехот и напредокот на секоја паралелка се 

истакнати најдобрите  ученици од паралелката и учениците на кои им 

се изречени педагошки мерки. 

 

 

Директор 

 

Помошникдир

ектор 

 

Стручнаслужба 

 

Наставници 

 

Одделенски 

Раководители 

06.11. 2013  Реализација на наставен 

план и програма 

 Утврдување на успех, 

изостаници и поведение на 

учениците во прво 

тромесечие од учебната 

2013/2014година; 

 Наставниот план и програма се реализирани според годишната 

програма за работа на училиштето и препораките добиени од МОН и 

БРО. 

 Анализа на успехот, изостаноците и поведението на учениците во 

првото тромесечие од учебната 2013/2014 година е дадено во прилог 

на записникот.  

 

Директор 

 

Стручна 

служба 

 



ООУ,, ЈОАКИМ КРЧОСКИ” 

154 
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2013/2014 

 Извештај за напредок и 

социјализација на 

учениците со посебни 

образовни потреби 

 Информација за 

прилагодување на 

учениците од I и VI 

одделение 

 Истакнување најдобри 

поединци и паралелки 

 Предлози, мислења, 

сугестии 

 Одделенските раководители дадоа извештај за напредокот и 

социјализацијата на учениците со посебни образовни потреби. Во 

училиштето има вкупно 15 ученици со ПОП од кои за седум ученици 

имаме добиено наод и мислење од Заводот за ментално здравје. 

Учениците напредуваат во согласност со своите способности 

утврдени во Индивидуално Образовниот План изработен за нив. 

 Информација за прилагодување  на учениците од I и VI одделение. 

Учениците се добро прилагодени и успешно адаптирани и владее 

солидна атмосвера за работа 

 Во рамки на анализа на успехот и напредокот на секоја паралелка се 

истакнати најдобрите  ученици од паралелката и учениците на кои им 

се изречени педагошки мерки. 

Наставници 

 

Одделенски 

раководители 

 

Втор одделенски совет 

Време Реализирани активности Заклучоци Реализатори 

08.01.2014 
 

 Реализација на наставен план и 

програма во првото полугодие на 

учебната 2013/2014 

 Анализа на успех, изостаноци и 

поведение на учениците во 

првото полугодие на учебната 

2013/2014 

 Извештај за напредок и 

социјализација на учениците со 

посебни образовни потреби. 

 Истакнување најдобри поединци 

и паралелки 

 Предлози, мислења, сугестии 

 По повод првата точка сите одделенски и предметни наставници во подрачното училиште се 

изјаснија дека наставниот План и Програма  во глобала се реализирани согласно Годишните и 

Тематски планирања на наставниците 

 По втората точка се анализирани успехот, изостаноците и поведението на учениците во 

првото полугодие од учебната 2013/2014година. 

 Иако во подрачното училиште нема нема ученици кои имаат наоди и мислење од релевантна 

установа,постојат ученици кои имаат потешкотии но сите се социјализирани и прифатени во 

паралелките во кои учат и напредуваат согласно со своите можности 

 По повод четвртата точка истакнати се најдобри ученици   и за истите ученици одделенските 

раководители се задолжени пофалбите да ги внесат во евидентните листи кои родителите 

треба даги потпишат на родителските средби закажани на 21- 01-2014 и 22-01-2014. По 

барање на одделенските и предметните наставници во подрачното училиште не е прогласена 

најуспешна паралелка од аспект што таа одлука ќе се донесе на крај од учебната година. 

 По петтата точка директорката даде сугестија да се продолжли со интензивна реализација на 

дополнителна настава со учениците со слаби оцени и истите да се испрашуваат што почесто 

уште од самиот почеток на второто полугодие.   

Директор 

Помошник 

директор 

Стручна служба 

Наставници 

Одделенски 

раководители 

09.01.2014 
 

 Реализација на наставен план и 

програма во првото полугодие на 

учебната 2013/2014 

 Анализа на успех, изостаноци и 

поведение на учениците во 

 По повод првата точка сите одделенски и предметни наставници во централното училиште се 

изјаснија дека наставниот План и Програма во глобала се реализирани согласно Годишните и 

тематски планирања на наставниците. Одделенските наставници на четвртите оделенија 

истакнаа дека материјалот по предметите математика и техничко образование е многу тешко 

разбирлив за голем де лод учениците и не е соодветен за нивната возраст. 

Директор 

Стручна служба 

Наставници 

Одделенск 
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првото полугодие на учебната 

2013/2014 

 Извештај за напредок и 

социјализација на учениците со 

посебни образовни потреби. 

 Истакнување најдобри поединци 

и паралелки 

 Предлози, мислења, сугестии 

 

 По втората точка се анализирани успехот, изостаноците и поведението на учениците во 

првото полугодие во учебната 2013/2014 година. Во прилог на записникот е доставена 

детална анализа на постигнатиот успех, изостаноци и поведение на учениците по паралелки 

во централното училиште. 

 Учениците кои имаат потешкотии напредуваат согласно своите способности, сите се 

социјализирани и прифатени во паралелките во кои учат. 

 По повод четвртата точка истакнати се најдобри ученици ( прилог во анализа на успехот по 

паралелки ) и за истите ученици одделенските раководители се задолжени пофалбите да ги 

внесат во евидентните листи кои родителите треба да ги потпишат на родителските средби на 

22-01-2014 година. 

 По петтата точка се дискутираше околу поволностите од посетата на дневниот престој каде 

можат да престојуваат и оние ученици кои немаат потреба од згрижување но имаат потреба од 

дополнителна настава поинтензивна од другите ученици. 

10.01.2014 
 

 Реализација на наставен план и 

програма во првото полугодие на 

учебната 2013/2014 

 Анализа на успех, изостаноци и 

поведение на учениците во 

првото полугодие на учебната 

2013/2014 

 Извештај за напредок и 

социјализација на учениците со 

посебни образовни потреби; 

 Истакнување најдобри поединци 

и паралелки 

 Предлози, мислења, сугестии 

 Директор 

Стручна служба 

Наставници 

Одделенск 

21.02.2014 

 

 Намалено поведение на ученикот 

Александар Михајловски 

 Да се достави предлог до наставнички совет за изрекување педагошка мерка- намалено 

поведение за ученикот Александар Михајловски од VII2 одделение 

Директор 

Стручна служба 

Наставници 

Одделенск 

01.04.2014 1. Реализација на наставен план 

ипрограма 

 2.Анализа науспех, изостаноции 

поведение на учениците во трето 

тромесечие од учебната 2013/2014 

година 

3.Активности за професионално 

информирање и ориентирање на 

учениците од VIII одделение; 

4.Активности за запишување на 

ученици во прво одделение за 

учебната 2014/2015 година 

 Директор 

Стручна служба 

Наставници 

Одделенск 
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 5.Предлози, мислења, сугестии. 

02.04.2014 1. Реализација на наставен план 

ипрограма; 

2. Анализа науспех, изостаноции 

поведение на учениците во трето 

тромесечие од учебната 2013/2014 

година; 

3. Активности за запишување на 

ученици во прво одделение за 

учебната 2014/2015 година; 

4. Одлука за префрлување на ученикот 

Александар Ѓеоргиевски од IV2 воIV1 

одделение и ученикот Роберто 

Ангелов од   IV1 во IV2 одделение 

поради недисциплина и несоодветно 

однесување. 

5. Предлози, мислења, сугестии. 

 Директор 

Стручнаслужба 

Наставници 

Одделенск 

04.04.2014 
 

1. Реализација на наставен план и 

програма; 

2. Анализа науспех, изостаноции 

поведение на учениците во трето 

тромесечие од учебната 2013/2014 

година; 

3. Активности за професионално 

информирање и ориентирање на 

учениците од VIII одделение; 

4. Предлог за префрлење на ученикот 

Александар Михајловски од VII2 во 

VII1 одделение; 

5. Предлози, мислења, сугестии. 

 Директор 

Стручнаслужба 

Наставници 

Одделенск 

13.06.2014 1. Реализација на наставен план и 

програма 

2. Анализа на успех , изостаноци и 

поведение на учениците на крајот од 

учебната 2013- 2014 година 

 3.Информација за реализација на 

оддленски и наставнички совети и 

доделување на сведителства 

 4.Информација за примо-предавање 

на бесплатни учебници 

 5.Предлози,мислења,сугестии 

 Директор 

Стручнаслужба 

Наставници 

Одделенск 



ООУ,, ЈОАКИМ КРЧОСКИ” 

157 
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2013/2014 

9.3.2 Извештај за работа на Наставничкиот совет во 

учебната 2013/2014 година 

 

  Во текот на првото полугодие од учебната 2013/2014 Наставничкиот совет  на ООУ Јоаким Крчоски, Волково работи според 

Годишната програма за работа на училиштето, согласно Законот за основно образование, препораките од МОН и БРО. 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.  

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА НАСТАВНИЧКИ СОВЕТ 

Време Реализирани активности Заклучоци 
 

Реализатори 
 

13. 

09.2013 
 Материјали за едукација на наставници и педагози 

(националнастратегија за превенција на орални 

заболувања кај децата од 0-4 години) 

 Забрана за користење на дополнителна литература 

поналог на општинскиот просветен инспектор 

 Задолжително користење на информатичко-

комуникациски технологии во училиштето за 

реалоизација на воспитно-образовната работа 

 Предлог активности за Патрониот празник на 

Општина Горче Петров 

 Одбележување на мегународниот ден на таткото -22 

септември 

 Комисија за реализација на проект,,регионална 

подршкана инклузивното образование 

 Добиени се материјали за едукација на наставници и педагози за превенција на 

орални заболувања кај децата 

 Забрането е  користење на дополнителна  литература 

 Наложено е задолжително користење на информатичко-комуникациски 

технологии во училиштето 

 Дадени се предлози за одбележување на Патрониот празник на Општина Горче 

Петров (работен но ненаставен) и денот на таткото со учество на конкурс за 

најдобра честитка 

 формирана е тим од 5личности-директорот Гордана Несторовска,психолог 

Весна Стоименов, наставник Зора Антевска, Љуљзиме Јусуфи и родител Марина 

Нииколовска 

 Директорот посочи задолжително водење на е-дневник 

Директор 

Пом. Директор 

Стручна служба 

Наставници 
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14.10.2013  1.Распределба на бесплатни учебници и задолженија за 

задолжени учебници 

2.Преглед на извештаи од средните училишта за запишани 

ученици од нашето училиште 

3.Формирање тим за евалуација на годишната програма 

за2013/2014 год. 

4.Формирање училишна комисија за екстерно и интерно 

тестирање на наставниците во централното и подрачното 

училиште 

5.Реализација на додатна, дополнителна и слободни 

активности 

6.Приоритети за работа во училиштето 

7.Редовно водење педагошка евиденција и документација 

8.Предлози, мислења и сугестии 

 Распределба на бесплатни учебници и задолженија за задолжени учебници со 

задолжителен печат и потпис на ученикот  

Добиен е и прочитан преглед на извештаи од средните училишта за запишани 

ученици од нашето училиште 

Тимот за евалуација на годишната програма го сочинуваат Љупка Христова, 

Борјанка Стојчевска, Соња Лазоровска, Сања Антевска, Валентина Ивановска, 

Слагана Гавриловска и Весна Стоименов 

Тимот за евалуација на годишната програма во подрачното го сочинуваат Бесим 

Амети, Јусрем Селмани, Емел Селмани, Љулљзиме Јусуфи, Џелал Исаки, Себије 

Мемети и Селаедин Исаки. 

Комисијата за екстерно и интерно тестирање на наставниците во централното и 

подрачното училиште ја сочинуваат: Председател на училишна комисија-Директор 

Гордана Несторовска 

Стручен соработник-Психолог Весна Стоименов 

Членови (наставници)-Јованка Костовска, Маја Тодоровска, Слагана Смилчевска 

Заменици-Катерина Петреска, Блага Ќуиќ, Славица Димиќ 

Административно организациските работи на училишната комисија ги врши 

секретарот на училиштето Бојан Илковски и администратор Гордана Костовска 

Директорот на училиштето Гордана Несторовска потенцираше задолжително и 

редовно реализирање на додатната, дополнителната настава и слободни активности 

Приоритети за работа во училиштето: 

Унапредување на работата на училиштето со учениците со посебни потреби 

(талентирани, со ПОП и ученици од ранливи групи) 

Подобрување на квалитетот на наставата со примена наактивна настава 

Редовно водење педагошка евиденција и документација  

Директорот на училиштето Гордана Несторовска упати на задолжително и редовно 

водење на педагошка евиденција и документација. 

Директор 

Пом. Директор 

Наставници 

Стручна служба 

11.11.2013 

 

1.Реализација на наставен план и програма 

2.Утврдување на успех,изостаноци иповедение на 

учениците во првото тромесечие од учебната 2013/2014 

год. 

3.Реализација на приоритети на училиштето 

4.Напредок и адаптација на учениците од I  и VI одделение 

5.Реализација на додатна, дополнителна и слободни 

активности 

6.Реализација на интерна обука ,,Формативно оценување,, 

7.Определување ментори за наставници- приправници 

8..Редовно водење педагошка евиденција и документација 

1.Наставниот план и програма се реализираат според Годишната програма за работа 

во училиштето  

 2.Утврдување на успех, изостаноци и поведение на учениците во првото тромесечие 

од учебната 2013/2014 год.е дадено во прилог на крајот од записникот 

3.Реализација на приоритети на училиштето 

Приоритети за работа во училиштето 

Унапредување на работата на училиштето соучениците со посебни потреби 

(талентирани, со ПОП и ученици од ранливи групи) 

 Подобрување на квалитетот на наставата со примена на активна настава 

4.Напредок и адаптација на учениците од I  и VI одделение 

Потешкотии во адаптитрањето имаат учениците Бојан Иванов и Ангел 

Директор 

Пом. Директор 

Наставници 

Стручна служба 

Претседатели на 

стручни активи 
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9. Давање  мислење по реализација на приправнички стаж 

за наставниците Јадранка Георгиева и Даниела Кимовска 

10.Предлози, мислења и сугестии 

 

5.Реализација на додатна, дополнителна и слободни активности 

Директорот на училиштето Гордана Несторовска упати на задолжително и редовно 

реализирање на додатната, дополнителната настава и слободните активности. 

Наставниците да дадат извештај колку часови имаат реализирано додатната, 

дополнителната настава и слободните активности. 

6.Реализација на интерна обука ,,Формативно оценување,, 

Во прилог следува табела за начинот на реализирање на обуките 

7.Определување ментори за наставници- приправници 

На Илија Исаковски му се определува ментор Силвана Миленковиќ-наставник по 

физичко и здравствено образование 

На Јусрем Селмани му се одредува за ментор наставникотАна Настова -наставник по 

биологија 

8.Учениците се адаптирани и напредуваат восогласност со своите можности 

9.Редовно водење педагошка евиденција и документација  

Директорот на училиштето Гордана Несторовска упати на задолжително и редовно 

водење на педагошка евиденција и документација. 

10.Давање  мислење по реализација на приправнички стаж за наставниците Јадранка 

Георгиева и Даниела Кимовска 

Наставниците дадоа позитивно мислење за наставниците Јадранка Георгиева и 

Даниела Кимовска кое ќе им попслужи за полагање на стручен испит затоа што им 

завршен приправничкиот стаж 

03.12.2013 

 

1.Номинирање тројца членови за учество во комисијата за 

јавни набавки 

2. Формирање на Тим за Инклузивна мрежа на наставници 

,,Регионална поддршка на инклузивно образование“ 

3.Извештај за работа на инклузивниот тим 

4. Реализација на програмата Образование за животни 

вештини 

5.Предлози за Новогодишен Хепенинг и приредба за Нова 

Година 

6.Предлози за организација на интерни тестирања на 

знаењата на учениците со објективни тестови 

7.Програма за советување на ученици во основни 

училишта 

 

1.Директорот на училиштето формираше членови за учество во комисија за јавни 

набавки .Тоа се: 

1.Славица Димиќ 

2.Мемет Јусуфи 

3.Силвана Костова 

4.Зорица Ангеловска 

2.Формиран  е  Тим за Инклузивна мрежа на наставници ,,Регионална подршка на 

инклузивно образование. Тоа се: 

1.Зора Антевска 

2.Љуљзиме јусуфи 

3. Џелал Исаки 

4.Маја Тодоровска 

5. Ана Настова 

3.Инклузивниот тим редовно одржува состаноци. Извршена е идентификација на 

ученици со пречки во развојот и потешкотии во учењето и за сите кои имаат 

добиено мислење од ЗМЗ изготвен е ИОП 

4. Директорот на училиштето посочи на задолжителна обврска за реализација на 

Директор 

Пом. Директор 

Психолог 

Наставници 

Председатели на 

стручните активи 
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програмата Образование за животни вештини, а учениците покауваат интерес и се 

задоволни од реализацијата на работилниците 

5.Предлози за Новогодишен Хепенинг и приредба за Нова Година 

На 25.12.2013 ќе се реализира Новогодишен Хепенинг. Одделенските раководители 

и родителите ќе изработуваат предмети за продажба а секое одделение ќе ги 

искористи средствата за свои потреби 

6.Предлози за организација на интерни тестирања на знаењата на учениците со 

објективни тестови 

Директорот на училиштето соопшти дека ќе се реализираат интерни тестирања на 

знаењата на учениците со објективни тестови во текот на второто полугодие 

7.Програма за советување на ученици во основни училишта 

Истата се однесува на ученици кои неродовно посетуваат настава или несоодветно 

се однесуваат. Советувањето го реализира Психологот на училиштето 

31.12.2013 

 

1.Анализа од извршен вонреден инспекциски увид од 

Државен Просветен Инспектор и превземање мерки за 

отстранување на слабостите 

2.Изготвување полугодишен извештај за работана 

училиштето во првото полугодие од учебната 2013/2014 

година 

3.Формирање комисија за прегледување на одделенски 

дневници за реализирани активности во првото полугодие 

од учебната 2013/2014 година 

4. Укажување во врска со превозот на учениците 

 

Директорот даде задолженија до наставниците и претседателите на стручните 

активи: 

 Претсетадтелите на стручните активи да извршат анализа за потреби на 

вработените за реализација на интерни обуки на тема: Активна настава - 

Интерактивно учење. Во текот на зимскиот распуст за учениците задолжително 

стручните активи да реализираат интерни обуки за наставниците на тема Методи и 

техники на активна настава. По реализираните обуки училиштето да изготви 

брошура на тема Методи и техники на активна настава која ќе биде на располагање 

на наставниците (посебно приправници) и ќе допринесе за нивниот професионален 

развој.  

 Во текот на зимскиот распуст секој наставник да предаде во испечатена форма 

детален опис на една техника на активна настава која до сега ја применува, до 

средина на Март 2014 да се предадат  уште по 2 техники на активна настава кои 

наставникот ги употребува во наставата.  

 Во дневните подготовки задолжително да постои планирање на техники на активна 

настава кои ќе се имплементираат во наставниот час. 

 Наставниците во соработка со учениците задолжително да изготвуваат нагледни 

средства кои ќе ги применуваат во наставата и да дадат месечен извештај за 

изработени нагледни средства. 

 Стручните активи да реализираат работилници на кои ќе се анализира Упатството 

за начинот, формата на подготвување, планирање, задавање реализирање и следење 

на домашните задачи на учениците. Наставниците се задолжуваат за целосна 

примена на Упатството за домашни задачи. 

 Од почеток на воторото полугодите дректорот, помошник директор и психологот 

ќе реализираат посета на најмалку еден наставен час кај секој наставник со цел 

Директор 

Пом. Директор 

Психолог 

Наставници 

Председатели на 

стручните активи 
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следење на примена на Активна настава, употреба на ИКТ и задавање на домашни 

работи за учениците согласно Упатството дадено од МОН И БРО. 

 Т.2. Директорот даде задолженија за наставници одговорни за изготвување на  

Полугодишен извештај за работа на училиштето во првото полугодите од учебна 

2013/2014 година (во прилог даден преглед на задолженија за наставници по теми 

за кои ќе го изготвуваат извештајот). 

 Т.3. Формирана е Комисија за прегледување одделенски дневници за реализирани 

активности во текот на првото полугодите од учебна 2013/2014 година: Централно 

училиште: Гордана Костовска, Јадранка Георгиева, Мирјана Славевска, Менка 

Атанасовска, Зора Ангеловска, Маријана Дејковска. Подрачно училиште: Себије 

Мемеди, Мемет Јусуфи, Фуат Мемеди, Илија Исковски, Татјана Велиновска. 

 Т.4. Во врска со превозот на учениците е издадена забрана за ослободување на 

учениците од Орман за порано заминување од училиште во текот на 7 час. За 

учениците од с. Орман постои редовен автобуски превоз во 13.30 часот и од таа 

причина учениците од Орман нема потреба да се ослободуваат порано од седмиот 

час. Доколку овие ученици имаа осми час наставникот е задолжен да ги ослободи 

во 13.30 (10 минути пред крај на часот) за да може да ги искористат редовниот 

автобуски превоз со што ќе се запази безбедноста на учениците при патување до 

дома. Директорот на училиштето истакна дека од анализите направени на 

одделенските совети може да се заклучи  дека Наставениот план и програма се 

реализирани согласно Годишната програма за работа на училиштето и Годишни 

планирања на предметните и одделенските наставници. 

 Утврден е успехот, изостаноци и поведение на учениците во прво полугодие од 

учебната 2013/2014 година како и бројот на слаби оцени по паралелки. 

Разгледан и усвоен е предлогот од одделенскиот совет за намалување поведение на 

ученикот Александар Михајловски од VII 2 одделение (од примерно на добро). 

Наставничкиот совет ја донесе оваа одлука од причина што ученикот физички 

нападнал и психички вознемирувал соученичка од своето одделение при што и нанел 

телесни повреди 

15.01.2014 

 

1. Реализација на наставен план и програма; 

Т.2. Извештај од Тимот за реализација на Годишната 

Програма; 

Т.3.  Утврдување на успех,  изостаноци и поведение на 

учениците во прво полугодие од учебната 2013/2014 

година; 

Т.4. Разгледување на предлог од одделенскиот совет за 

намлување поведение на ученикот Александар 

Михајловски од VII 2 одделение; 

1.Наставниот план и програма се реализирани согласно Годишната програма за 

работа на училиштето и Годишни планирања на предметните и одделенските 

наставници. 

2.Тимот за реализација на Годишната програма истакна дека во глобала 

планираните активности од Годишната програма се реализирани со голем успех 

(согласно доставените извештаи од реализаторите). 

3.Утврден е успехот, изостаноци и поведение на учениците во прво полугодие од 

учебната 2013/2014 година.  

Училишен успех: Централно училиште: среден успех на ниво на училиште е 3.91 
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Т.5. Прогласување најдобри поединци и паралелки; 

Т.6 Реализација на приоритетите на училиштето; 

Т.7. Доделување евидентни листи за учениците од I до 

VIII одделение; 

Т.8. Предлози, мислења, сугестии 

 

вкупно описно оценети се 132 ученици, бројчано се оценети 263 ученици и еден 

ученики е неоценет. Подрачно училиште: среден успех на ниво на училиште е 3.58 

вкупно описно оценети се 57 ученици, бројчано се оценети 100 ученици. 

Изостаноци на учениците: Централно училиште: Вкупно изостаноци: 6208 

оправдани 5357 и неоправдани 851. Подрачно училиште: Вкупно изостаноци: 916 

оправдани 878 и неоправдани 38.  

Поведение на учениците: Централно училиште: примерно поведение 395 ученици, 

добро поведение 1 ученик. Подрачно училиште:  примерно поведение 157 ученици. 

4.Усвоен е предлогот од одделенскиот совет за намлување поведение на ученикот 

Александар Михајловски од VII 2 одделение (од примерно на добро).  

5.Наставничкиот совет донесе одлука да се пофали ученичката  Мартина Стаменова 

за освоено 3 место на државното првенство во стрелаштво.  

6. Приоритетите на училиштето за учебна 2013/2014 година се реализираат согласно 

планираната динамика од Годишната Програма. Единствен исклучок е реализација 

на Приоритетот: Обезбедување на просторни и технички услови за непречена 

реализација на наставата и воннставните активности од кој не е реализирана ниту 

една од планираните активности (изградба на 2 училници, фискултурна сала во 

централно и подарчно училиште и наставничка канцеларија). 

7. Доделувањето на евидентните листи во централното и подрачното училиште за 

учениците од I до V ќе се реализира на родителските средби на ден 21.01.2014, а за 

учениците од VI до VIII одделениена 22.01.2014 година. 

8.Се задолжува наставникот заедно со Тимот за техничка поддршка навремено да 

ги санираат сите оштетување на компјутреската опрема во училниците и секој месец 

да доставуваат извештај за штетите и состојбата со компјутерската опрема 

    

29.01.2014 

 

1.Извештај за работата на училиштето во првото 

полугодие на учебната 2013/2014 год. 

 2.Формирање комисија за одбележувањена Денот на 

училиштето 

3.Давање мислење за завршен приправнички стаж на 

Нуран Нухиу -наставник по албански јазик во подрачното 

училиште  

 

По првата точка е презентиран полугодишниот извештај за работење на 

училиштето во првото полугодие од учебната 2013/2014 год. Со реализирани  

Активности од приоритетите за работа на училиштето. 

  По втората точка е дискутирано околу формите и датумот за одбележување на 

Денот на училиштето 

  По третата точка се произнесе помошникот директор Селајдин Исаки кој направи 

анализа на досегашното работење на Нуран Нухиу -наставник по албански јазик во 

подрачното училиште  

Помошникот директор Селајдин Исаки и Директорот позитивно ја оценија 

досегашната работа и постигањата на приправникот. 

Директор 

   Пом. Директор 

   Психолог 

   Наставници 

 

24.02.2014 1. Предлог за изрекување педагошка мерка – намалено 

поведение на ученикот  Александар Михајловски од VII2 

одделение. 

Наставничкиот совет донесе заклучок да се намали поведението на 

ученикот Александар Михајловски од VII2 одделение од добро на 

незадоволително. 

Директор 

   Пом. Директор 

   Психолог 
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     Наставници 

03.03.2014 1.Вклучување на училиштето во ,,ПМИО,, 

2. Формирање на тим за,,ПМИО,, 

3. Определување ментори за нововработените 

приправници 

4. Предлози, мислења, сугестии 

 

По повод првата точка директорката го представи Проектот за мегуетничка 

интеграција во образованието и дека во тек е реализацијата на III фаза од проектот 

во која се вклучија сите училишта од територијата на Општина Горче Петров. 

Училиштето треба да изготви акциони планови кои ќе се реализираат во соработка 

со Општината, БРО и други релевантни фактори. 

 Директорката ги објасни критериумите и шемата според која треба да се состави 

училишниот тим од 6 членови: Директор, стручен соработник, 2 наставници од 

одделенска и 2 наставници од предметна настава (едниот наставник да биде член од 

училишниот одбор). 

  Наставничкиот совет донесе одлука  за назначување ментори за нововработените 

приправници: Оливера Целеска - наставник по англиски, ментор е Маријана 

Дејковска, а за Елена Ристовска наставник по математика е определен ментор 

Борјанка Стојчевска 

 По предлог на наставничката по музичко образование Катица Георгиева сите 

наставници од одделенска настава да одределат по 5 ученика за ритмичка точка на 

прославата на Денот на училиштето. 

 Директорот упати пофалба до група од 16 ученици од 5-то одделение кои настапија 

на ,,Љубанскиот карневал 2014,, и одговорните наставници. 

 

08.04.2014 1. Реализација на наставен план и програма; 

2. Извештај на Тимот за реализација на Годишната 

програма; 

3. Утврдување на успех, изостаноци, поведение на 

учениците во трето тромесечие од учебна 2013/2014 

година; 

4. Комисија за запишување ученици во I одделение од 

учебната 2013/2014 година 

5.Организациски подготовки за Патронат на училиштето; 

6.Истакнување интерен Конкурс за избор на ученик 

првенец на генерација и Конкурс за избор на истакнат 

педагошки работник за 2013/2014 година; 

7.Предлог од одделенскиот совет за префрлување на 

ученикот Александар Михајловски од VII2 во VII1 

одделение; 

8.Доделување  решенија за учество на обука; 

По анализа на податоците од одделенските совети,  директорката констатираше 

дека Наставниот план и програма се реализирани целосно согласно Годишната 

програма за работа на училиштето и годишните и темтски планирања на 

наставниците. 

Тимот за реализација на Годишната програма констатираше дека Годишната 

програма за работа на училиштето се реализира согласно планираната динамика а 

приоритетите за работа на училиштето се реализираат според Годишната програма 

со исклучок на приоритетот Ресурси (обезбедување на просторни и технички 

услови за непречена реализација на настава и воннаставни активности) за чија 

реализација е неопходно обезбедување финансиски средства од донатори, 

Општината и МОН. 

 По повод третата точка се обрати психологот која ги презентираше  анализите од 

податоци од одделенските совет. 

4. Формирана е Комисија за запишување ученици во I одделение од учебната 

2013/2014 година во состав:  

Централно училиште- Катерина Петреска, Јованка Костовска, Зора Ангеловска, 

Директор 

   Пом. Директор 

   Психолог 

   Наставници 
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9.Тековни прашања. 

 

директор Соња Лазороска, психолог Гордана Несторовска 

Подрачно училиште – Емел Селмани, Себије Мемеди, Љуљзиме Јусуфи, 

помошник директор Селаедин Исаки, психолог Гордана Несторовска. Комисијата 

треба да ги утврди термините за упис на ученици во прво одделение и начините за 

негова реализација, да обезбеди услови за упис на учениците и списоци на деца од 

МВР, а по завршеток на уписот да изготви извештај. По повод третата точка - 

Утврдување на успех, изостаноци, поведение на учениците во трето тромесечие од 

учебна 2013/2014 година се обрати психологот која ги презентираше  анализите од 

податоци од одделенските совет.  

Во тек се организациски подготовки за Патронат на училиштето кој ќе се реализира 

на ден 29.04.2014 година.  Комисијата за одбележување на денот на училиштето го 

презентираше сценариото на свечената програма. 

 Наставничкиот совет донесе одлука за  истакнување интерен Конкурс за избор на 

ученик првенец на генерација и Конкурс за избор на истакнат педагошки работник 

за 2013/2014 година и определи датум за објавување на овие конкурси да биде 

02.05.2014 година.  

 Разгледан и усвоен е предлогот од одделенскиот совет за префрлување на ученикот 

Александар Михајловски од VII2 во VII1 одделение поради агресивно и несоодветно 

поведение со кое ја ремети работата на паралелката. 

8. Донесена е одлука за доделување  решенија за учество и дисеминација  на обука 

на тема ,,Изработка на тестови на знаење,, - Сумативно оценување.  

  По повод последната точка дискутирано е на следните теми: 

 Директорката констатираше дека дисциплината и поведението на учениците се 

опаднати на многу ниско ниво  за што наставниците и сите вработени треба да 

превземат  итни мерки и упати апел до сите да се обрнува поголемо внимание на 

дисциплината 

 Директорката истакна дека во недела на ден 13.04.2014 година во просториите 

на централното училоиште ќе се организира гласање за Претседателски избори. 

За таа цел овие денови да се обрне посебно внимание на хигиената во целото 

училиште и на украсување на училниците со изработки од учениците. 

 Во тек се активностите за професионално информирање и ориентирање на 

учениците од VIII/8 одделение  

Упатен е апел до сите вработени најодговорно да се вклучат во уписот на ученици за 

прво одделение кој ќе се реализира во месец мај.  

Планираните  пролетни излети и екскурзии ќе се реализираат во месец мај, за таа 

цел се подготвува оглас за избор на агенција за реализација на планираните излети и 

екскурзии  
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04.06.2014 

 

1. Избор на учебници за учебната 2014/2015 година; 

2. Формирање комисија за инерна проверка на 

начинот на оценување на наставниците кои не се 

оценуваат екстерно; 

3. Извештај од комисијата за упис на ученици во 

прво одделение за учебната 2014/2015 година; 

4. Промоција на Првенец на генерација 2013/2014 

година; 

5. Приоритети на училиштето од Проектот 

,,Регионална поддршка на инклузивното 

образование,,; 

6. Изборни предмети за учебната 2014/2015 година; 

7. Униформи за учениците за новата учебна 

2014/2015 година;  

8. ,,Детето во центар на образованието,, -

презентар Несторовска Гордана; 

9. Предлози, мислења, сугестии; 

10. Разгледување извештаи од реализиран излет со 

учениците од централното училиште и екскурзија 

со учениците од подрачното училиште.  

 

1.Зададено е  задолжение на сите стручни активи најдоцна до 09.06.2014 година да 

дадат извештај за избрани учебници по секој наставен предмет од прво до деветто 

одделение за учебната 2014/2015 година. 

2.Формирана е Комисија за инерна проверка на начинот на оценување на 

наставниците кои не се оценуваат екстерно Комисијата  има задолжение  да изготви 

и тимови од тројца наставници кои ќе  го евалуираат оценувањето на наставниците 

согласно критериумите доставени од МОН. Комисијата треба да достави писмен 

извештај со записник до директорот на училиштето. 

По повод третата точка психологот на училиштето  достави Извештај од 

Комисијата за упис на ученици во прво одделение за учебната 2014/2015 година. Во 

централно училиште Волково: запишани се 37 првачиња за учебната 2014/2015 

година, во подрачното училиште Никиштани: запишани се 15 првачиња за учебната 

2014/2015 година.    

Комисијата за избор на Првенец на генерација 2013/2014 година ја  прогласи Елена 

Костовска од VIII б одделение и истата ќе учествува на конкурсот за првенец на 

Општина Ѓорче Петров.   

Т.5.Директораката ги презентираше Приоритетите на училиштето од Проектот 

,,Регионална поддршка на инклузивното образование,, (кои се покажаа како 

релевантни во споменатото истражување):  

Поголема соработка меѓу учениците и наставниците од централното и подрачното 

училиште (унапредување на меѓуетничката соработка), Обуки за наставен кадар за 

работа со деца со посебни образовни потреби и со талентирани,  

Т.6. По извршената анкета на учениците (која ја пополнуваа дома со своите 

родители) утврдена е листата на Изборни предмети за учебната 2014/2015 година:  

7. Советот на родители одлучи да не се воведуваат нови униформи за учениците од 

второ до девето одделение за наредната учебна година. За избор на униформи за 

учениците од прво одделение за новата учебна 2014/2015 година ќе одлучат самите 

родители на првата родителска средба во септември. 

Т.8.Презентација на тема: ,,Детето во центар на образованието,, - презентер 

Несторовска Гордана – психолог. Темата е поделена во печатена форма на сите 

присутни.  

Т.9. По повод последната точка дискутирано е на следните теми:Наставникот 

Мирјана Славеска истакна дека Анастасија Ливринска ученик во VII1одделение 

учествуваше на литературниот конкурс  ,,Детски лирски треперења - Охрид 2014,, 

на која е наградена како учесник на нашето училиште да учествува на завршната 

манифестација во Охрид.  

 Се привршуваат  активностите за професионално информирање и 

ориентирање на учениците од VIII/8 одделение. 

Директор 

   Пом. Директор 

   Психолог 

   Наставници 
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 Директорката истакна сите оцени задолжително да бидат внесени во е-

дневникот и хартиениот дневник најдоцна до 10.06.2014 година (согласно 

препораките од МОН). 

Т.10. Рзгледани се извештаите од реализираниот излет со учениците од прво до 

осмо одделение од централното училиште и екскурзија со учениците од III, VI, VIII 

одд од подрачното училиште. Реализираните активности се оценети како успешни 

со целокупна реализиција на поставените цели. Извештаите се доставуваат на 

разгледување до Училишниот одбор.  

11.06.2014 

 
 Реализација на наставен план и програма во 

паралелките од VIII/8 одделение; 

 Утврдување на успех, изостаноци и поведение на 

учениците од VIII/8 одделение на крајот од учебната 

2013/2014 година (без оцени од ектерно проверување на 

знаењата на учениците); 

 Изрекување пофалби и признанија за учениците од 

VIII/8 одделение со континуиран одличен успех; 

 Предлози, мислења, сугестии. 

 Утврдување на успех, изостаноци и поведение на 

учениците од I до VIII/9 одделение на крајот од учебната 

2013/2014 година (без оцени од ектерно проверување на 

знаењата на учениците); 

 Изрекување пофалби и признанија за учениците од I до 

VIII/9 одделение со континуиран одличен успех; 

 Предлози, мислења, сугестии. 

 

Т1. По повод првата точка, директорката констатираше дека целокупниот Наставен 

план и програма за работа со учениците од VIII/8 одделение се целосно 

реализирани во согласност со Годишната програма за работа на училиштето во 

учебната 2014/2015 година. 

Т.2.Утврден е  успехот, изостаноците и поведението на учениците од VIII/8 

одделение на крајот од учебната 2013/2014 година (без оцени од ектерно 

проверување на знаењата на учениците) 

 Наставничкиот совет изрече пофалби и признанија за учениците од VIII/8 

одделение со континуиран одличен успех на следните ученици: 

 VIIIаТамара Ивановска, Афродита Конеска, Емилија Накова, Бојан 

Ристовски, Стефан Танески.  

 VIIIб Ана Богоевска, Марија Боцевска, Марина Димиќ, Елена 

Костовска, Ерика Мишева, Антонио Милановски, Наталија Петковска 

 VIII/8 (албански наставен јазик) Агнеса Азизи, Бесмира Емини, 

Ардита Османи, Адиса Османи 
Сите ученици од завршното осмо одделение навремено ги вратија задолжените 

бесплатни учебници. 

Наставничкиот совет за усвојување на успехот на учениците со вклучен успех на 

учениците од екстерно тестирање ќе се реализира по добивење на оцените од 

ектерно проверување на знаењата на учениците –доставени од ДИЦ. 

Директор 

   Пом. Директор 

   Психолог 

   Наставници 

 

 

16.06.2014 

 

 

1. Утврдување  на успех, изостаноци и поведение на 

учениците од VIII/8 одделение на крај од 

учебната  година (со оцени од екстерно 

проверување на знаењата на учениците); 

 

 

. Утврден е  успехот, изостаноците и поведението на учениците од  I до VIII/9 

одделение на крајот од учебната 2013/2014 година (без оцени од ектерно 

проверување на знаењата на учениците).  Централно училиште –настава на 

македонски наставен јазик: Вкупно 133 ученици се оценуваат описно. Од описно 

оценетите 75 ученици (56.39 %) имаат голем успех и напредок, 36 ученици (27.07%) 

имаат добар успех и напредок и 22 ученици (16.54%) имаат слаб успех и 

потешкотии во совладување на материјалот. 

Средниот општ успех на учениците кои се оценуваат нумерички без оцени 

од екстерно изнесува 4.09 односно 121 одлични (45.83%), 61 многу добри (23.10%), 

 

Директор 

   Пом. Директор 

   Психолог 

   Наставници 
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69 добри (26.14%),  11 доволни (4.17%) и двајца ученици се неоценети (0.76%). 

За учениците од I до VIII/8 одделение бројот на изостаноци е вкупно 11005 

изостаноци од кои 9968 оправдани изостаноци и 1037 неоправдани изостаноци. 

Поведение за учениците од I до VIII/8 одделение е 396 ученици со примерно 

поведение и 1 ученик со недоволно поведение. 

Подрално училиште –настава на албански наставен јазик: Вкупно 57 

ученици се оценуваат описно. Од описно оценетите 22 ученици (38.60 %) имаат 

голем успех и напредок, 26 ученици (45.61%) имаат добар успех и напредок и 9 

ученици (15.79%) имаат слаб успех и потешкотии во совладување на материјалот. 

Средниот општ успех на учениците кои се оценуваат нумерички без оцени од 

екстерно изнесува 4.06 односно 32 одлични (32.00%), 42 многу добри (42.00%), 25 

добри (25.00%),  1 доволни (1.00%).  

Наставничкиот совет изрече пофалби и признанија за следните ученици: 

Подрачно училиште - Никиштани 

VIII/9 Суела Лимани, Бушра Азизи 

VII Наџије Адеми 

VI Амир Абдули и Беса Алили 

V Исра Шабановска и Азра Шабани 

IV Рилинд Јахиу, Субије Дураки, Фаик Азизи 

III Ердуан Османи  

II Јетмира Дураки и Сахиде Селмани  

I Мајлинда Исмаили и Нурсие Фејзули  

Централно училиште - Волково          

I 1 Стефанија Гавриловска и Мила Чакаловска  

I 2 Борјана Коцева  

II 1 Теодор Ќиразовски и Борче Гавриловски   

II 2 Максим Арсовски  

III1 Елена Павловска, Аника Димиќ, Никола Стефковски, Никола Соколоски  

III2 Андреј Митковски и Стефанија Ризова  

IV1 Марија Соколоска и Матеа Стојческа.  

IV2 Тамара Гаџоска и Виктор Поповски.  

V1   /   

V2 Лола Илиевска.  

VI1 Иван Стефковски и Надица Петковска.  

VI2 Ева Столевска и Матеа Симоновска.  

VII1 Лалевиќ Христина, Шијаковска Анастасија, Ливринска Анастасија.  

VII2 Евгенија Ризова и Теодора Вељановска.  

VIII1 Васка Рангелова   
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VIII2 Ана Пешевска, Тамара Михајловска и Анастасија Стојнева.  

 Наставничкиот совет предложи на ученикот на генерација 2013/2014 Елена 

Костовска да и биде доделена диплома за ученик на генерацијата со која може да 

добие дополнителни поени при конкурирање во средно училиште. Истата ученичка 

учелиштето ја предложи на конкурсот за ученик на Општина Ѓорче Петров.  

 По добивање на оцените од ектрено тестирање дојде до промена на среден успех 

на учениците: Стефан Ордановски-ученик од VIIIа   (од одличен успехот му се 

намали на многу добар) и Никола Станишиќ (од добар успехот му се подобри на 

многу добар).  

  По добивање на оцените од ектрено тестирање дојде до промена на среден 

успех на учениците: Петрушевски Тихомир -ученик од VIII б(од добар успехот 

му се подобри на многу добар).  

   По добивање на оцените од ектрено тестирање дојде до промена на среден 

успех на учениците: Ајла Селмани ученичка од VIII/8 Никиштани (од одличен 

успехот му се намали на многу добар) и Џенете Арифи  (од многу добар успехот 

му се подобри на одличен).  

 

17.06.2014 

 

1. Утврдување  на успех, изостаноци и поведение на 

учениците од VIII/8 одделение на крај од учебната  

година (со оцени од екстерно проверување на 

знаењата на учениците); 

 

Т.1. Реализирано е утврдување  на успех, изостаноци и поведение на учениците 

од VIII/8 одделение на крај од учебната  година (со оцени од екстерно 

проверување на знаењата на учениците).  

Генерален заклучок е дека по добивање на оцените од екстерно 

проеверување на знаењата на учениците нема статистички значајни промени во 

успехот на учениците. 

 

25.06.2014 1. Утврдување  на успех, изостаноци и поведение на 

учениците од IV до VIII/8 одделение на крај од 

учебната  година (со оцени од екстерно 

проверување на знаењата на учениците); 

 

 

Т.1. Реализирано е утврдување  на успех, изостаноци и поведение на учениците 

од IV до VIII/8 одделение на крај од учебната  година (со оцени од екстерно 

проверување на знаењата на учениците).  

Централно училиште Волково среден успех на учениците од IV до VIII/8 

одделение на крај од учебната  година со оцени од екстерно проверување на 

знаењата на учениците е 4.14 а со оцените од екстерно тестирање е 4.05.  

Подрачно училиште Никиштани среден успех на учениците од IV до VIII/8 

одделение на крај од учебната  година со оцени од екстерно проверување на 

знаењата на учениците е  4.02 а со оцените од екстерно тестирање е 3.97.  

Генерален заклучок е дека по добивање на оцените од екстерно 

проеверување на знаењата на учениците нема статистички значајни промени во 

успехот на учениците. 

Директор 

Пом. Директор 

Наставници 

Стручна служба 

Претседатели на 

стручни активи 
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07.07.2014 2. Укажување за изработка на Годишна програма; 

3. Избор на координатор на инклузивниот тим; 

4. Број на планирани екскурзии и именување на 

раководители за спроведување на истите во текот на 

учебната 2014/2015 година; 

5. Избор на претседатели на стручни активи; 

6. Избор на Комисија за стандарди и нормативи за 

исхрана на ученици; 

7. Распределба на одделенски раководители по 

паралелки и по училници; 

8. Работа во смени во учебната 2014/2015 година; 

9. Доделување решенија за годишни одмори; 

10. Тековни прашања. 

 

. 

 

Т.1. Претставници на училиштето: Директор, Помошник директор, Психолог и 

наставници Даниела Кимовска, Слаѓана Гавриловска и Себије Мемеди следеа 

работилници за ,,Изработка на Годишна програма,, реализирани од 

Општинскиот просветен инспектор Соња Палчевска Ќосева. Пред присутните 

беа презентирани новините во изработката на Годишната програма и теркот по 

кој ќе се изработува Годишната програма за учебна 2014/2015 година.  

 Т.2. За нов координатор на училишникот Инклузивен тим е избрана Маја 

Тодоровска. 

Т.3. За учебната 2014/2015 Тимот за реализација на екскурзии планира 

реализација на ученички екскурзии и излети и раководители за истите и 

целокупното планирање го доставува како документ до Училишниот одбор. 

Планирани се следните излети и екскурзии: 

 По еден есенски и пролетен излет со учениците од прво до деветто 

одделение од централно и подрачно училиште. 

 По една еднодневна екскурзија за учениците од трето одделение од 

централно и подрачно училиште. 

 По една дводневна екскурзија за учениците од шесто и деветто 

одделение од централно и подрачно училиште. 

 Раководители на планираните  активности се опредени од редот на 

одделенските раководители на учениците кои ја посетуваат планираната 

активности. 

Т.4. Назначени се нови претседатели на стручните активи. 

Стручен актив Централно училиште 

Македонски наставен 

јазик 

Подрачно училиште 

Албански наставен 

јазик 

Одделенска настава Слаѓана Смилчевска Џелал  Исаки 

Природна група  

предмети 

Даниела Кимовска Нуран Исмаили 

Општествена гупа 

предмети 

Гордана Костовска Бесим Амети 

Т.5. Претставници од училиштето посетија работилница за изготвување 

нормативи за исхрана на ученици реализирана од Општинскиот просветен 

инспектор Соња Палчевска Ќосева.  

Избрана е Комисија за стандарди и нормативи за исхрана на ученици во состав: 

Вицко Ѓеорѓиев, Даниела Кимовска и тројца родители кои ќе бидат избрани на 

првата седница на Совет на родители. 

Т.6. Реализирана е распределба на одделенски раководители по паралелки и по 

училници. 

Директор 

Пом. Директор 

Наставници 

Стручна служба 

Претседатели на 

стручни активи 
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одделени

е 

Централно училиште  

Одделенски 

раководител 

Подрачно училиште  

Одделенски раководител 

I 1 Катерина Петреска Емел Селмани 

I 2 Сања Андевска 

II 1 Зора Антевска Себије Мемеди 

II 2 Јованка Костовска 

III 1 Балаг Ќуиќ  Мемет Јусуфи 

III 2 Маја Тодоровска 

IV 1 Славица Димиќ Џелал Исаки 

IV 2  Слаѓана Смичевска 

V 1 Валентина Ивановска Седат Исмаили 

V 2 Слаѓана Гавриловска 

VI 1 Ана Настова Бесим Амети 

VI 2 Менка Атанасовска 

VII 1 Катица Георгиева Фуат Мемеди 

VII 2 Даниела Кимовска 

VIII1 Силвана Костова Љуљзиме Јусуфи 

VIII 2 Виолета Лазаревска 

IX 1 Борјанка Стојчевска Нуран Исмаили 

IX 2 Силвана Миленковиќ 

Т.7.Разгледано е барање на наставниците од одделенска  настава во централното 

училиште за менување на смените во учебната 2014/2015 година. По однос на ова 

барање Директорката истакна дека барањето не е целосно и затоа истото е вратено 

да се преработи и ќе биде разгледано во наредните седници. 

Т.8. На сите вработени им се доделени  решенија за годишни одмори кои истите ги 

потпишаа. По препорака од Општина Ѓорче Петров вработените треба да се вратат 

од годишните одмори до ден 18.08.2014 година.  

Т.9. На комисиите за прегледување педагошка евиденција и документација им е 

дадено задолжение до ден 09.07.2014 година да ги предадат записниците од 

прегледување дневнивници и педагошка евиденција. 
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9.4 СТРУЧНА СЛУЖБА 

 

9.4.1. ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ПСИХОЛОГОТ ВО ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ  
 

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, програмата за 

работа на Директор и помошник директор, Училишен одбор, Наставнички совет, стручните активи, 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 
Методи и постапки 

при реализација 
Постигнати цели и ефекти 

Учество во изработка на годишната 

програма за работа на училиштето 

Директор 

Пом.Директор 

Психолог 

Тим на наставници 

Август 

2013 
Групна работа 

Изготвена програма за работа на 

училиштето 

Изготвена   програма за  сопствената   

работа– годишна и месечна 
Психолог 

Септември 

Октомври 

Ноември 

Декември 2013 

Планирање 
Изготвена програма за сопствената 

работа 

Изготвена   програма за професионална 

ориентација  на учениците 
Психолог 

Јули 

2013 
Планирање 

Изготвена годишна програма за 

професионална ориентација на 

учениците 

Учество во изготвен ИОП за работа со 

ученици со посебни  образовни потреби; 

Училишен тим за 

ученици со посебни 

Август 

Септември 
Планирање 

Изготвена програма за работа со 

ученици со посебни образовни 
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образовни потреби 2013 

Изработена   програма за работа со 

надарени и талентирани ученици 

Директор 

Психолог 

Наставници 

Август 

2013 
Планирање 

Изготвена програма за работа со  

надарени и талентирани ученици 

Изготвен извештај за сопствената работа 
 

Психолог 
27.12. 2013 

Анализа 

 

Изготвен  извештај  за сопствената 

работа 

Учество во работа на: Одделенски совет 

и водење записници 

Директор 

Психолог 

Наставници 

04.11.2013 

05.11.2013 

06.11.2013 

Анализа 

 

Изготвени записници  и анализа на 

успех од одржани Одделенски совети 

Учество во работа на Наставнички совет 

Директор 

Пом.Директор 

Психолог 

Наставници 

13.09.2013 

14.10.2013 

11.11.2013 

03.12.2013 

Анализа 

Записници 

Изготвени записници  и анализа на 

успех од одржани Наставнички совет 

Учество во работата на Училишен одбор 

Директор 

Секретар 

Членови на 

училишен одбор 

28.11.2013 год Презентација 
Презентација на анализа на успех во 

првото тромесечие 

Учество во работа на Ученичка заедница Ученици 

Септемвр- 

Декември 2013 

год. 

Групна работа 
Унапредување на воспитно- 

образовната работа 

2.СЛЕДЕЊЕ НА ВОСПИТНО ОБАРАЗОВАНА РАБОТА 

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

Реализирана активност Реализатор Време 
Методи и постапки 

при реализација 
Постигнати  цели и ефекти 

Следење на адаптација и 

социјализација на учениците од I 

одделение 

Психолог 

Одд. наставници 

Септември 

Декември 

2013 

Разговор 
Навремено утврдување на видот на 

потешкотии на учениците 

Откривање на надарените ученици од  

VI- VIII  одд. 

Психолог 

Насатвници 
Октомври 2013 

Тест за креативни 

мислење 

Консултација со 

наставници 

Откриени  надарени ученици 
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Утврдување на личните 

карактеристики , степенот на 

надареност и образовните потреби на 

надарените ученици 

Психолог 

Одделенски 

раководители 

Предметни 

наставници 

Ноември 2013 

Работилници 

Тест за креативни 

мислење 

Консултација со 

наставници 

Потикнување на надрените ученици 

Откриени ученици  со потешкотии  во 

напредувањето 

Психолог 

Насатвници 

Родители 
Ученици 

Релевантни 

институции - ЗМЗ 

Септември- 

Декември 2013 

Следење 

Прашалници 

Психолошки мерни 

инструменти 

Навремено утврдување на видот на 

потешкотии на учениците 

 

Откриени   ученици со поголеми 

можности за напредување и развој 

Психолог 

Одделенски 

раководители 

Родители 

Ученици 

Септември- 

Декемвреи 

2013 

Следење 

Прашалници 

Психолошки мерни 

инструменти 

Потикнување на учениците со 

поголеми можности за напредување 

и развој 

Професионална ориентација на 

учениците 

Психолог 

Одделенски 

раководители 

Ученици 

Септември- 

Декември 2013 

Работилници 

Тестови за 

професионална 

ориентација 

Разговор 

Реализација на активноститеод 

програмата  за професионална 

ориентација 

Посета на часови на редовна настава Директор Октомври 2013 
Увид 

Во реализација на час 
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 
Методи и постапки 

при реализација 
Постигнати  цели и ефекти 
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Откривање и следење на ученици кои 

пројавуваат неприлагодено  и 

несоодветно однесување (нередовно ја 

посетуваат наставата, пушење, 

деликвенција, наркоманија, агресивно 

однесување,  значително го намалуваат 

училишниот успех  и сл) 

Психолог 

Одд. наставници 

Ученици 

Септември –

Декември 

2013 

Разговор 

Следење 

Консултации 

Прашалници 

Инвентари на личност 

Психолошки мерни 

инструменти 

Откриени учениците што се 

последица на активноста во 

училиштето, на развојните 

карактеристикина личноста 

Утврдување на социометрискиот статус 

на учениците во VI/9 одд. 

Психолог 

Ученици 

Септември 

2013 

Социометриски 

Метод 

Откривање на состојбата кај 

учениците што се последица на 

влијанието на потесната и 

пошироката социјална средина, а се 

манифестира преку однесувањето во 

училиштето или надвор од него. 

Редовни групни тестирања на општи 

интелектуални способности на 

учениците од I и VIII oдд. 

Психолог 

Ученици 

Септември- 

Декември 

2013 

Психолошки тестови 
Увид во интелектуалните 

способности на учениците 

Реализирани  предавања и работилници 

за здравствена едукација и грижа за 

здравјето на учениците 

(Дрога, алхохол. сида ) 

Ученици 

Септември 

Јуни 

2013/2014 

Работилници Грижа за здравјето на учениците 

3. ИЗГОТВУВАЊЕ НА СТРУЧНИ МАТЕРИЈАЛИ 

Реализирана активност Реализатор Време 
Методи и постапки 

при реализација 
Постигнати  цели и ефекти 

Изготвување на стручни материјали за 

потребите на училиштето 

Директор  

Пом.Директор 

Наставници 

Септември- 

Декември 

2013 

Статистички анализи 

Десккриптивни 

показатели 

Изготвени стручни материјали 

Изготвување на стручни материјали  и 

извештаи за потребите на МОН, БРО , 

Локална заедница,Завод за статистика и 

др. 

Директор  

Пом.Директор 

Наставници 

Секретар 

Септември-

Декември 

2013 

 

Статистички анализи 
Изготвени стручни материјали и 

извештаи 
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4. СОВЕТОДАВНО- КОНСУЛТАТИВНА РАБОТА 

Реализирана активност Реализатор Време 
Методи и постапки 

при реализација 
Постигнати  цели и ефекти 

Советодавно- консултативна работа со 

ученици 
Психолог 

Септември  

Декември 

2013 

Индивидуално 

Советување 

Мотивирање, помош и подршка на 

учениците за надминување на 

одредени појави и однесување 

Советување со ученици 

Работа со група ученици кои  

нередовно ја посетуваат наставата, 

значително го намалуваат училишниот 

успех или пројавуваат различни облици 

на несоодветно однесување 

Психолог 

Ученици 

Септември 

Декември 

2013 

Групно Советување 

Мотивирање, помош и подршка на 

учениците за надминување на 

одредени појави и однесување 

Советодавно- консултативна работа со 

родители 

Директор 

Пом.Директор 

Психолог 

Родители 

Септември 

Декември 

2013 

Индивидуално 

Советување 

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 

Родители 

Ученици 

Психолог 

Наставници 

 

Септември 

Декември 

2013 

Групно 

Советување 

Мотивирање, соработка, советување 

и подршка на родителите за 

надминување на одредени појави и 

однесување на нивното дете 

Соработка со наставниците 
Наставници 

Одд. раководители 

Септември 

Декември 

2013 

Консултација 

Состанок 

Унапредување на воспитно- 

образовната работа ( настава, 

одделни ученици, активности со 

различна содржина и сл ). 

5.ОПШТО –СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ И ПСИХОЛОГОТ 

Реализирана активност Реализатор Време 
Методи и постапки 

при реализација 
Постигнати  цели и ефекти 

Соработка со наставниците во Наставници Септември – Консултација Унапредување на воспитно- 
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подготвување на сите видови на 

настава 

Одд. раководители Декември 

2013 

Состанок образовната работа 

Соработка во воведувањето на сите 

видоови инфомации и вреднувањето на 

ефектите од нивната примена 

Наставници 

Одд. раководители 

Септември –

Декември 

2013 

Состанок 
Унапредување на воспитно- 

образовната работа 

Работа на унапредувањето на 

оценувањето на знаењата на учениците 

Наставници 

Ученици 

 

Септември –

Декември 

2013 

Увид 

Работилници 

Консултации 

Унапредување на оценувањето на 

учениците 

Следење и работа на унапредувањето 

на педагошката документација 

Директор 

Пом. Директор 

Кл. раководители 

Септември –

Август 

2013/2014 

Увид 

Следење 

Консултации 

Унапредување на воспитно- 

образовната работа 

Работа со студенти  по Психологија за 

обавување на стаж 

Бети Мигхајловска, 

Ана Златкова и Фросина Тасевска 

Психолог 

Септември –

Октомври 

Ноември 

2013 

Индивидуална работа Унапредување на работата 

Учество во работата на секцијата на 

училишни психолози 

Психолози од град 

Скопје 

Септември – 

Ноември 

2013 

Состанок 

Работилници 
Сопствено усовршување 

Сопствено стручно усовршување преку 

индивидуално следење на стручната 

литература,  едукации, советувања, 

семинари и обуки 

Стручни лица 

Септември –

Делември 

2013 

Работилници 

Семинари 

Конгреси 

Сопствено усовршување 

6.ВОДЕЊЕ НА ПЕДАГОШКА ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Реализирана активност Реализатор Време 
Методи и постапки 

при реализација 
Постигнати  цели и ефекти 

Изготвување на чек–листи, листи за 

бележење, скали на проценка, евидентни 

листи исл. за бележење и евидентирање 

на податоци 

Директор 

Пом.Директор 

Психолог 

Септември- 

Декември 

2013 

Евидентирање на 

податоци 

Систематизирање на податоците од 

увидите на педагошката 

документација, евиденција 
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Увид во педагошката евиденција и 

документација 

Директор 

Пом.Директор 

Психолог 

Септември- 

Декември 

2013 

Увид 

Утврдување на правилноста и 

навремено внесување на податоци во 

педагошкта евиденција и 

документација 

Водење на сопствена евиденција и 

документација 
Психолог 

Септември- 

Декември 

2013 

Евидентирање на 

податоци 
Увид во сопствената работа 

Увид во дневникот на паралелката 

Директор 

Психолог 

Наставници 

Октомври, 

Декември2013 

 

Увид 

Анализа 

Консултација 

Да се утврди бројот на изостаноци на 

учениците 

Изготвување на дневно, неделно и 

месечно планирање за сопствената 

работа 

Психолог 

Септември 

Декември 

2013 

Планирање и 

Евидентирање 

Планирање на дневни, неделни,  

месечните активности и по подрачја 

за работа 

 

РАБОТА НА ПСИХОЛОГОТ  ГОРДАНА НЕСТОРОВСКА ВО ТЕКОТ НА ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ 

1.ПЛАНИРАЊЕ , ПРОГРАМИРАЊЕ И ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ВОСПИТНО ОБРАЗОВНАТА РАБОТА 

Реализирана активност Реализатор Време 
Методи и постапки 

при реализација 
Постигнати цели и ефекти 

Изготвена   програма за  сопствената   

работа– полугодишна и месечна 
Психолог Февруари 2014 Планирање 

Изготвена програма за сопствената 

работа во текот на второто полугодие 

Изготвување Апликација за грант од Совет 

на Европа и Програма за инклузивна 

работа на училиштето за потребите на 

Проект за регионална поддршка на 

инклузивното образование 

Училишен Тим за 

регионална 

поддршка на 

инклузивното 

образование 

Април-Јули 

2014 

Анализи 

Планирања  

Изготвување предлог 

Проект 

Унапредување на инклузивната работа 

на училиштето. Зголемување на 

компетенции на наставниците за 

работа со ученици со посебни 

образовни потреби 

Изготвување  извештај за работа на 

психологот во второ полугодие 
Психолог 11.07.2014 

Анализа 

 

Изготвен  извештај  за сопствената 

работа 

Учество во работа на: Одделенски совет 

и водење записници 

Директор 

Психолог 

Наставници 

21.02.2014 

01.04.2014 

10.06.2014 

17.06.2014 

Анализи 

Евалуации 

 

Изготвени записници   

Евалуации и статистички анализи на 

успех, изостаноци, поведение со 

насоки за унапредување на работата 
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25.06.2014 на училиштето и наставниците 

Учество во работа на Наставнички совет 

и водење на записници 

Директор 

Пом.Директор 

Психолог 

Наставници 

24.02.2014 

03.03.2014 

08.03.2014 

04.06.2014 

11.06.2014 

16.06.2014 

17.06.2014 

25.06.2014 

07.07.2014 

Статистички анализи 

Презентации 

Записници 

Текстови 

Изготвени записници  и  од одржани 

Наставнички совет. Утврдување на 

насоки за унапредување на работата 

на училиштето и наставниците 

Учество во работата на Училишен одбор 

Директор 

Секретар 

Членови на 

училишен одбор 

28.11.2013 год Презентација 

Презентација на анализа на успех, 

изостаноци и поведениево третото  

тромесечие 

Учество во работа на Ученичка заедница 

Ученици 

Одговорен  

наставник  

Групна работа  Февруар-Јуни 2014 
Унапредување на воспитно- 

образовната работа 

2.СЛЕДЕЊЕ НА ВОСПИТНО ОБАРАЗОВНА РАБОТА 

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

Реализирана активност Реализатор Време 
Методи и постапки 

при реализација 
Постигнати  цели и ефекти 

Професионална ориентација на 

учениците 

Психолог 

Одделенски 

раководители 

Средни училишта 

Февруари-Јуни 

2014 

Работилници 

Тестови за 

професионална 

ориентација 

Разговор 

Реализација на активноститеод 

програмата  за професионална 

ориентација 

Утврдување на зрелоста на децата за 

поаѓање во прво одделение и 

запишување на учениците 

Комисија за упис 

на ученици во прво 

одд. 

Мај-Јуни 2014 

Психометриски тестови 

Консултација 

Разговор 

Утврдување на зрелост, 

интелектуален и емоционален развој 

на детето и негови потенцијали 

Консултации со општинскиот 

дефектолог и родителите на учениците 

Психолог 

Одделенски 
Април-Мај 2014 

Разговори 

Косултации 

Утврден  напредок и успех во 

совладување на наставата согласно 
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со посебни потреби околу утврдување 

на нивниот напредок и успех во 

совладување на наставата согласно 

озготвениот ИОП 

раководители 

Општински 

дефектолог 

Советувања 

Анализи 

озготвениот ИОП  на учениците со 

посебни образовни потреби. 

Едукација на родителите. 

Надминување на предрасуди. 

Посета на часови на редовна настава со 

цел следење на адаптација и напредок 

на учениците со посебни образовни 

потреби 

Директор 

 

Февруари-Мај 

2014 

Посета и анализа на час 

Разговори  

Увид во адаптација, напредок и 

социјализација на учениците со 

посебни образовни потреби 

2.СЛЕДЕЊЕ НА ВОСПИТНО ОБАРАЗОВНАТА  РАБОТА 

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

Реализирана активност Реализатор Време 
Методи и постапки 

при реализација 
Постигнати  цели и ефекти 

Откривање и следење на ученици кои 

пројавуваат неприлагодено  и 

несоодветно однесување (нередовно ја 

посетуваат наставата, имаат 

несоодветно однесување , агресивно 

однесување,  значително го намалуваат 

училишниот успех  и сл.) 

Психолог 

Одд. Раководители 

Ученици 

Родители 

Наставници 

Февруари-Јуни 

2014 

Разговор 

Следење 

Консултации 

Прашалници 

Инвентари на личност 

Психолошки мерни 

инструменти 

Откриени учениците што се 

последица на активноста во 

училиштето, на развојните 

карактеристикина личноста 

Утврдување на интелектуалните 

способности кај ученици од VIII/8 и IV 

одделение  

Психолог 

Ученици 
Април-Мај 2014 Психометриска метода 

Откривање на општи интелектуални 

способности на учениците. 

Утврдување на професионални 

интереси и способности на учениците 

од VIII/8 одд. 

Психолог 

Ученици 

Септември- 

Декември-2013 
Психолошки тестови 

Детектирање на  интелектуалните 

способности на учениците и 

утврдување на промени и аномалии 

Професионално советување и 

ориентирање на учениците од VIII/8 

одд. 

Психолог, родители 

Одд. Раководители 

Средни училишта 

Мај-Јуни 2014 

Советување 

Разговори 

Психолошки тестови 

Професионална ориентација на 

учениците согласно нивниот 

успех,способности и интереси 

Реализација на 14 психолошки 

работилници со теми: 
Ученици 

Февруари-Мај 

2014 

Рсихолошки 

работилници 

Едукација на учениците за 

донесување правилни одлуки 
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 Здравствена едукација на учениците 

Превенција од пушење и СИДА 

Здрава исхрана 

Поттикнување на креативност 

(вербална флуентност) 

 Грижа за здравјето на учениците 

Превенција од зависности 

Превенција од СПИ 

Стимулирање на креативноста на 

учениците  

3. ИЗГОТВУВАЊЕ НА СТРУЧНИ МАТЕРИЈАЛИ 

Реализирана активност Реализатор Време 
Методи и постапки 

при реализација 
Постигнати  цели и ефекти 

Изготвување на стручни материјали за 

потребите на училиштето 

Директор, 

Психолог 

Наставници 

Февруари-Јуни 

2014 

Статистички анализи 

Прзентации 

Текстови 

Анализа на јаки и слаби страни на 

училиштето и утврдување на 

подрачја за промени 

Изготвување на стручни материјали  и 

извештаи за потребите на МОН, БРО , 

Општина Ѓорче Петров 

ДиректорПсихолог 

Наставници 

Пом. Директор 

Февруари-Јуни 

2014 
Статистички анализи 

Изготвени стручни материјали и 

извештаи 

4. СОВЕТОДАВНО- КОНСУЛТАТИВНА РАБОТА 

Реализирана активност Реализатор Време 
Методи и постапки 

при реализација 
Постигнати  цели и ефекти 

Советодавно- консултативна работа со 

ученици и родители 

Психолог, ученици, 

родители 

Февруари-Јуни 

2014 

Индивидуално и 

семејно советување 

Психодијагностика 

Помош и подршка на учениците за 

надминување на одредени проблеми 

и несоодветно однесување 

Реализација на програми за советување  

ученици со: намален училишен успех, 

несоодветно однесување и ученици кои 

нередовно посетуваат настава 

Психолог 

Одд. Раководители 

Ученици 

Родители 

 

Февруари-Јуни 

2014 

Советување 

Разговори 

Работилници 

Психолошки тестови 

Превенција од насилничко 

однесување, подобрување на 

училишниот успех и намалување на 

бројот на изостаноци кај 

определените категирии ученици 

Советодавно- консултативна работа со 

родители 

Директор 

Пом.Директор 

Психолог 

Родители 

Февруари-Јуни 

2014 

Индивидуално 

Советување 

Мотивирање, соработка, советување 

и подршка на родителите за 

надминување на одредени појави и 

однесување на нивното дете 

Реализација на програма за советување Родители Февруари-Јуни Групно Советување, едукација,  мотивација  



ООУ,, ЈОАКИМ КРЧОСКИ” 

181 
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2013/2014 

родители на ученици нередовно ја 

посетуваат наставата, значително го 

намалуваат училишниот успех или 

пројавуваат различни облици на 

несоодветно однесување 

Ученици 

Психолог 

Наставници 

Одделенски 

раководители 

2014 Советување и подршка на родителите за 

надминување на одредени појави и 

однесување на нивното дете 

Посета и анализа  на 21 часови на 

наставниците во редовна настава 
Директор 

Февруари-Мај 

2014 

Увид и анализа на 

посетениот час 

Укажување на наставниците за јаки 

и слаби страни од часот. 

Професионален развој на наставен 

кадар. 

Советување и консултации со 

наставниците (особено приправници) 

по посетен час и разговори на 

унепредување на дејноста 

Наставници 

Одд. Раководители 

Стручни активи 

Февруари-Јуни 

2014 

Консултација 

Состанок 

Унапредување на воспитно- 

образовната работа ( настава, 

воннаставни активности). 

5.ОПШТО –СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ И ПСИХОЛОГОТ 

Реализирана активност Реализатор Време 
Методи и постапки 

при реализација 
Постигнати  цели и ефекти 

Соработка со наставниците во 

подготвки на наставен час и 

воннаставни активности  

Наставници 

Одд. Раководители 

Директор 

Февруари-Јуни 

2014 

Консултација 

Состанок 

Унапредување на воспитно- 

образовната работа 

Соработка во воведувањето иновативни 

форми и методи на настава  и 

вреднувањето на ефектите од нивната 

примена 

Наставници 

Стручни активи 

Февруари-Јуни 

2014 

Состанок 

Консултации 

Унапредување на воспитно- 

образовната работа. Унапредување 

на компетенции на наставниците 

Работа на унапредувањето на 

оценувањето на знаењата на учениците 

Наставници 

Ученици 

 

Февруари-Јуни 

2014 

Увид 

Работилници 

Консултации 

Унапредување на оценувањето на 

учениците 

Увиди во педагошка документација и 

евиденција и укажувања за корекции на 

пропусти и неправилности 

Директор 

Пом. Директор 

Кл. Раководители 

Февруари-Јуни 

2014 

Увид 

Следење 

Консултации 

Запазување на законитоста во 

работењето на училиштето 

Примена на закони и правилници 

Работа со Јанковска Цветанка- студент  

по Психологија за обавување на стаж 
Психолог Април-Мај 2014 Индивидуална работа 

Информирање за содржините и 

воведување во работните обврски на 
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 психологот 

Учество во работата на Policy Net 

телото на ниво на држава во рамки на 

Проект за регионална поддршка на 

инклузивното образование 

Policy Net од 

Проект за 

регионална 

поддршка на 

инклузивното 

образование 

Февруари, Март, 

Јуни 2014 

Состанок 

Работилници 

Унапредување на инклузијата во 

образовниот процес во Р.М. 

Сопствено стручно усовршување 

Учество на конгрес ,,Детето во центра 

на вниманието,, и ,,Етичкиот лик и 

компетенции на наставникот,, 

реализиран во Стразбур Франција а 

финансиран од Совет на Европа 

Policy Net од 

Проект за 

регионална 

поддршка на 

инклузивното 

образование 

23-25.04.2014 Меѓународен конгрес 

Унапредување на инклузивната 

работа на училиштето. 

Сопствено стручно усовршување 

Сопствено стручно усовршување преку 

индивидуално следење на стручната 

литература,  едукации, советувања, 

семинари и обуки 

Стручни лица 
Февруари- Јули 

2014 

Работилници 

Семинари 

Конгреси 

Сопствено стручно усовршување 

Унапредување на сопствените 

компетенции 

6.ВОДЕЊЕ НА ПЕДАГОШКА ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Реализирана активност Реализатор Време 
Методи и постапки 

при реализација 
Постигнати  цели и ефекти 

Изготвување на чек–листи, листи за 

бележење, скали на проценка, евидентни 

листи за евидентирање и анализа на 

податоци 

Директор 

Пом.Директор 

Психолог 

Февруари- Јуни 

2014 

Евидентирање на 

податоци 

Систематизирање на податоците од 

увидите на педагошката 

документација и евиденција 

Увид во педагошката евиденција и 

документација 

Директор 

Пом.Директор 

Психолог 

Февруари- Јуни 

2014 

Увиди  

Анализи 

Утврдување на правилноста и 

навремено внесување на податоци во 

педагошкта евиденција и 

документација 

Водење на сопствена евиденција и 

документација 
Психолог 

Февруари- Јуни 

2014 

Евидентирање на 

податоци 

Увид во реализација на целите за 

сопствената работа 
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Увид во дневникот на паралелката 

Директор 

Психолог 

Наставници 

Февруари- Јуни 

2014 

Увид 

Анализа 

Консултација 

Да се утврди бројот на изостаноци на 

учениците 

 

9.4.2 ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА БИБЛИОТЕКАР 

Ред. 
бр 

Цели Содржина Реализатор Форми Време Ресурси Ефекти Индикатор 

1. 1 
Работа по однапред 

подготвена програма 
Годишна програма за 

библиотеката 
Библиотекар индивидуал

на 
IX. 2013 Стручна 

литература 
Реализирана 

програма 
Годишна програма на 

училиштето 

2. 2 

Стручна работа во  

библиотеката 
Водење на евиденција 

за издадени книги 
Библиотекар индивидуал

на 
IX.2013 до 

I.2014 
Дневна 

работа со 

ученици 

Јасна слика за 

фреквенцијата во 

библиотеката 

Библиотечна картотека 

3. 3 

Грижа за чување на 

книжниот фонд 
Чување на 

библиотечниот фонд 
Библиотекар индивидуал

на 
IX.2013 до 

I.2014 
книги Библиотетичниот 

фонд не се 

намалува 

Дневник за заведување 

на книги 

4. 4 
Привлекување на 

ученици во библиотека 
Информирање за нови 

книги 
Библиотекар 

и ученици 
групна IX.2013 до 

I.2014 
инвентар на 

книга 
Зголемен број на 

читатели 
Список на нови книги 

на огласна табла 

5. 6 

Учениците да користат 

периодични изданија 
Примање и делење на 

детскиот печат 
Библиотекар 

и ученици 
групна IX.2013 до 

I.2014 
детски печат Детскиот печат е 

добро прифатен 
Фактури и испратници 

Тетратка за водење 

евиденција 

6. 7 

Развивање љубов кон 

книгата 
Поттикнување на 

интересот на учениците 

за читање книги 

Библиотекар 

и ученици 
групна IX.2013 до 

I.2014 
книги Зголемен број 

позајмени книги 
Тетратка за водење 

евиденција 

7. 8 

Презентација и 

популаризација на 

книгите 

Обележување на 

месецот на книгата 
Библиотекар 

и ученици 
групна X. 2013 до 

XI. 2014 
книги Популаризација Дневник за евиденција 

8. 9 

Стручна работа во  

библиотеката 
Водење на евиденција 

за издадени книги 
Библиотекар индивидуал

на 
IX.2013 до 

VI.2014 
Дневна 

работа со 

ученици 

Јасна слика за 

фреквенцијата во 

библиотеката 

Библиотечна картотека 

9. 1

0 

Грижа за чување на 

книжниот фонд 
Чување на 

библиотечниот фонд 
Библиотекар индивидуал

на 
IX.2013 до 

VI.2014 
книги Библиотетичниот 

фонд не се 

намалува 

Дневник за заведување 

на книги 
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10. 1
1 

Привлекување на 

ученици во библиотека 
Информирање за нови 

книги 
Библиотекар 

и ученици 
групна IX.2013 

доVI.2014 
инвентар на 

книга 
Зголемен број на 

читатели 
Список на нови книги 

на огласна табла 

11. 1
2 

Зголемување на бројот 

на материјалот 
Збогатување на 

книжниот фонд 
Библиотекар

директор 
групна IX.2013 

доVI.2014 
книги и 

други 

материјали 

Набавка на други 

книги 
Заведување во 

дневникот за нови 

книги 

12. 1
3 

Учениците да користат 

периодични изданија 
Примање и делење на 

детскиот печат 
Библиотекар 

и ученици 
групна IX.2013 

доVI.2014 
детски печат Детскиот печат е 

добро прифатен 
Фактури и испратници 

Тетратка за водење 

евиденција 

13. 1
4 

Презентација и 

популаризација на 

книгите 

Обележување на Денот 

на словенските 

просветители 

Библиотекар 

и ученици 
групна  

V. 2014 

книги Популаризација Дневник за евиденција 

10. РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЕКОЛОШКА ЕДУКАЦИЈА 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЕКОЛОШКИ АКЦИИ ВО УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА 

Реализирана 

програмаска 

активност 

Време на 

реализација 
Реализатор Форма За кого е наменета 

Постигнати цели и остварени 

ефекти 

Акција за собирање 

на пластика и 

хартија 

01.10.2013- 

30.12.2013 

Учениците и вработените во 

училиштето соработка со 

ПАКОМАК 

Групна Ученици од прво 

до осмо одделение 

Подигање на свеста кај 

учениците за рециклирани 

материјали и нивна реупотреба 

Ден на акција 05.10.2013 Наставници: 

Ана Настова 

Слаѓана Гаврилоска 

Валенитна Ивановска 

Ученици од  IV-VIII/8 одделение; 

Директор, Домаќин 

Хаус мајстор-ложач 

Групна 

Работна акција 

Работилници  

Презентации 

 

Ученици од  IV-

VIII/8 одделение; 

 

Подигање на свеста кај 

учениците за чиста и здрава 

животна средина 
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Ден на дрво 27.11.2013 Ученици од I-VIII/8 

Наставници 

Групна 

Еколошки акции 

Работилници  

Презентации 

Ученици од I-VIII/8 Подигање на свеста кај 

учениците за значењето на 

чистито воздух за здравјето 

преку засадување на садници од 

чемпрес и црн бор  

Ден на пролетта  

Еколошка акција 

„Македонија-земја 

на цвеќето, 

Македонија-земја 

на розата“ 

21.03.2014 Ученици од I-VIII/8 

Наставници 

Групна 

Еколошки акции 

Работилници  

Презентации 

Ученици од I-VIII/8 Подигање на свеста кај 

учениците за чиста и здрава 

животна средина 

Активности по 

повод денот на 

дрвото „Садница 

плус“ 

12.05.2014 Ученици од I-VIII/8 

Наставници 

Групна 

Еколошки акции 

Работилници  

Презентации 

Ученици од I-VIII/8 Подигање на свеста кај 

учениците за значењето на 

растенијата за чиста и здрава 

животна средина 

ПОВРЗУВАЊЕ СО НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 

Училиште ООУ „ Јоаким Крчоски“ Општина Ѓорче Петров 

Годишен извештај учебна година 2013/2014 

(предметна настава) 

I. ТЕМА: ВОДА 

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина Број на часови 
Време на 

реализација 
Постигнати 

ефекти 

1.Значење на водата за 

живиот свет 

Ликовно 

Образование 

Марија 

Ставреска 

VI Насока/контраст на 

вертикална и хоризонтална 

насока 

2 10.12.2013 Зголемување 

на знаењата за 

загадувањето 

на водата и 

демонстрирањ

е методи во 

училиштето и 

домаќинствата 

за спречување 

Музичко 

образование 

Катица 

Георгиева 

VIII/9
1, VIII/9

2 ’Влтава Б. Сметана 

(слушање) 

2 25.09.2013 

Етика VII 1,2 Значење на моралот 2 30.10.2013 
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Силвана 

Савевска 

на 

загадувањето 

на водата  Биологија 

Ана Настова 

VII 1,2 Размена на материите 

помеѓу растението и 

средината 

2 19.09.2013 

4. 

Рационално користење 

на водата 

Француски јазик 

Силвана Костова 

VII Тема 5: Давање совети, 

забрани 

2 30.01.2014 

6.Здрава вода за пиење 

Македонски 

јазик 

Мирјана 

Славевска 

VII 1, VII 2 Писмена вежба 

Водата во народната 

поезија-читање и обработка 

на народни песни 

2 16.09.2013 

Хемија 

Валентина 

Пешевска 

VIII/9
1, VIII/9

2 Номенклатура на соли-

вежби 

2 20.05.2014 

9. 

Изработка на упатства за 

рационално користење 

на водата 

Информатика 

Гордана 

Костовкса 

VII WORD и WRITE-програм 

за обработка на текст 

2 06.11.2013 

12

. 

Водата и климатските 

промени 

Географија 

Менка 

Атанасовска 

VIII Природни елементи на 

животната средина 

2 22.05.2014 

13

. 

Водата и одржливиот 

развој 

Историја 

Љупка Христова 

VII Француска буржоаска 

револуција 

2 12.09.2013 

ВКУПНО            

 

II. ТЕМА: ЕНЕРГИЈА 

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина 

Број на 

часови  

Време на  

реализација 
Постигнати 

ефекти 

1. 

Значење на енергијата за 

живиот свет 

Македонски јазик 

Мирјана 

Славевска 

VIII/9
1 , VIII/9

2 Филмска идеја-идеја за филм 

за значење на енергијата 

2 24.10.2013 Збогатување 

на знаењата 

на учениците 

за обновливи 

извори на 
2.Извори на енергија и нивна 

искористеност 

Ликовно 

Марија Ставреска 

VIII/8
А , VIII/8

Б Боја/Сликање со ахроматски 

бои и сино 

2 21.01.2014 

23.01.2014 



ООУ,, ЈОАКИМ КРЧОСКИ” 

187 
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2013/2014 

Хемија 

Валентина 

Пешевска 

VIII/8
А , VIII/8

Б Алкани-повторување и 

истражување(нафта) 

1 14.02.2014 енергија и 

подигање на 

свеста за 

потребата од 

заштеда на 

енергијата 

3.Видови енергија 

Информатика 

Гордана Костовска 

VIII/8
А , VIII/8

Б Impress и Power point-

програма за презентации- 

Видови енергија 

2 11.12.2013 

Физика 

Борјанка 

Стојчевска 

VIII/8
А , VIII/8

Б Ефекти на електрична струја-

обработка 

2 30.09.2013 

Физичко и 

здравствено 

образование 

Сашо Војнески 

VIII/9
1 Увежбување елементарна 

техника на штафетно 

трчање 

1 21.09.2013 

Физика 

Александра  

Петковска 

VIII/9
1 , VIII/9

2 Кинетичка енергија; 

Потенцијална енергија 

2 20.02.2014 

Музичко 

Катица Георгиева 

VIII/9
А , VIII/9

Б Сонце во твоите руси коси 2 02.06.2014 

5. 

Обезбедување на енергија 

преку алтернативни 

извори: соларен 

систем/фотоволтаици/вете

рници 

Етика 

Силвана Савевска 

VII1,2 Етиката во светот-обработка 2 04.12.2013 

10

. 

Врската помеѓу енергијата 

и емитувањето на карбон 

диоксид 

Биологија 

Ана Настова 

VII1,2 Растенијата во циклусите на 

водата и гасовите 

2 20.05.2014 

11. 

Енергијата и климатските 

промени 

Англиски јазик 

Виолета 

Лазаревска 

VIII/9
1 , VIII/9

2 Зошто енергијата влијае на 

климата-Getting around-

Патување низ Британија 

2 10.12.2013 

ВКУПНО            

 

III. ТЕМА: ОДРЖУВАЊЕ НА ЗГРАДАТА И ЗДРАВА СРЕДИНА ВО УЧИЛИШТЕТО/ГРАДИНКАТА 

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина 

Број на 

часови  

Време на 

реализација 
Постигнати 

ефекти 
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1. Важноста на хигиената во 

зградата 

Англиски јазик 

Виолета 

Лазаревска 

VIII/9
1 , VIII/9

2 About my class Чиста 

училница-вежби 

2 24.09.2013 Подигање на 

свесноста кај 

учениците за 

хигиената и 

здравата 

средина 

3. Еколошки бои за 

бојадисување 

Англиски јазик 

Виолета 

Лазаревска 

VIII/9
1 , VIII/9

2 Сегашно просто и сегашно 

трајно време Зошто еколошки 

бои-Утврдување на 

материјалот-вежби 

2 16.10.2013 

  Ликовно 

Марија Ставреска 

VIII/9
1 , VIII/9

2 Рамнотежа-единство на топли 

и ладни бои 

2 05.06.2014 

4. Неупотребливи предмети  Информатика 

Гордана Костовска 

VI Програма за цртање 2 12.03.2014 

5. ПВЦ амбалажа Хемија 

Валентина 

Пешевска 

VIII (8) Пластични материјали и 

синтетички влакна 

2 11.03.2014 

6. Подигање на свеста на 

пошироката заедница за 

хигиената и здрава средина 

Француски јазик 

Силвана Костова 

VIII/9
1 , VIII/9

2 Давање совети, забрани, 

наредби 

2 14.10.2013 

7.Влијанието на хигиената врз 

здравјето 

Македонски јазик 

Даниела Кимовска 

VI Говорна вежба-Анализа на 

домашна задача-езерска слика 

2 20.02.2014 

Физичко 

образование 

Силвана 

Миленковиќ 

VI Појава и откривање на 

телесни деформитети 

2 11.09.2013 

Вештини на 

живеење 

Менка 

Атанасовска 

VII Редослед и позиција на 

поставување на секој дел од 

прибор за јадење 

2 03.10.2013 

8. Влијанието на човекот врз 

средината 

Македонски јазик 

Мирјана 

Славевска 

VIIIБ
/8 Говорна вежба-Влијанието на 

човекот врз Вселената 

2 15.11.2013 

9. 

Анализа на состојбата во 

училишната зграда 

Математика 

Борјанка 

Стојчевска 

VIи VII Работа со податоци 2 27.05.2014 

Англиски јазик VI1 Schools-презентација на текст- 1 26.12.2013 
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Маријана 

Дејкоска 

икт, My name is  Dion 

ВКУПНО           
 

 

IV. ТЕМА: УРЕДЕН ДВОР 

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина Број на часови  

Време на 

реализација 
Постигнати 

ефекти 

1. Важноста на дворот  Англиски јазик 

Виолета 

Лазаревска 

VI The house in trees-обработка 

Убав двор 

2 26.12.2013 Подигање на 

свеста кај 

учениците за 

хигиената во 

дворот 
2. Биодиверзитетот во дворот Биологија 

Ана Настова 

VII Приспособување на 

растенијата 

кон условите на животната 

средина 

2 03.10.2013 

3. Анализа на 

функционалноста на 

дворот 

Ликовно 

образование 

Марија Ставреска 

VI Гоелмина-големински односи 

(грандиозно,минијатурно) 

2 24.09.2013 

4.Важноста на хигиената во 

дворот 

Француски јазик 

Силвана Костова 

VIII/9
1 , VIII/9

2 Зборување  за професиите и 

слободното време 

2 18.09.2013 

Хемија 

Валентина 

Пешевска 

VIII(9) Градба и видови чисти 

супстанци-(Работиме,учиме и 

се забавуваме) 

2 18.10.2013 

5. Подигање на свеста на 

пошироката заедница за 

хигиената во дворот 

Македонски јазик 

Мирјана 

Славевска 

VII Писмена вежба-да ја сочуваме 

чистината на дворот 

2 11.02.2014 

7. Наводнување на зелени 

површини 

Англиски јазик 

Виолета 

Лазаревска 

VI Водата –живот за растенијата 1 25.04.2014 

9. Компост и компостирање Биологија 

Ана Настова 

VIII/8
А , VIII/8

Б Заштита на животната 

средина: 

2 05.06.2014 

ВКУПНО           
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V. ТЕМА: ОТПАД 

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина Број на часови  

Време на 

реализација 
Постигнати 

ефекти 

2. Анализа на отпадот во 

зградата и дворот 

Математика 

Елена Ристеска 

VIII/8
А , VIII/8

Б Работа со податоци 2 28.05.2014 Подигање на 

свеста на 

учениците за 

намалување и 

управување 

со отпад 

  Математика 

Борјанка 

Стојчевска 

VIII/9
1 , VIII/9

2 Работа со податоци 2 28.05.2014 

4.Рециклирање  Техничко 

образование 

Јадранка 

Георгијева 

VI Примена на техничките 

материјали 

2 31.10.2013 

Информатика 

Гордана Костовска 

 

VIII/8 

 

Calc и Excel-програма за 

обработка на податоци 

2 

 

02.04.2014 

 

Хемија 

Валентина 

Пешевска 

VIII /8 Својства на металите 2 12.11.2013 

6. Депонии и диви депонии Биологија 

Ана Настова 

VII Осетливост и реагирање на 

растенијата на загадување на 

средината 

2 25.03.2014 

7. Влијанието на отпадот врз 

здравјето и средината 

Ликовно 

Марија Ставреска 

 

VIII/8
А , VIII/8

Б 

 

 

Композиција-истражување 

различни односи на елементи 

во композицијата 

2 

 

 

05.09.2013 

 

 

10

. 

Анализа на состојбата со 

отпадот во зградата и 

дворот 

Македонски јазик 

Мирјана 

Славевска 

VIII/9
1 , VIII/9

2 Дебата-состојбата со 

отпадот во околината 

2 27.03.2014 

ВКУПНО            

 
VI. ТЕМА: БИОДИВЕРЗИТЕТ 

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина Број на часови  

Време на 

реализација 
Постигнати 

ефекти 

1. Локален и национален 

биодиверзитет 

Ликовно 

образование 

VIII/8
А , VIII/8

Б 

 

Форма ритам компонирање на 

форми во движење 

2 19.11.2013 Подигање на 

свеста на 
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Марија Ставреска учениците за 

локалниот 

биодиверзитет 
2. Анализа на 

биодиверзитетот во 

локалната средина 

Биологија 

Ана Настова 

VIII/9
1 , VIII/9

2 Организација на природата 2 19.05.2014 

4. Влијанието на човекот врз 

биодиверзитетот 

Биологија 

Ана Настова 

VIII/9
1 , VIII/9

2 Еколошка контрола во 

екосистемите и нивна заштита 

2 03.06.2014 

ВКУПНО            

 
VII. ТЕМА: ТРАНСПОРТ 

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина Број на часови  

Време на 

реализација 
Постигнати 

ефекти 

1.Видови транспорт Ликовно 

образование 

Марија Ставреска 

VI Простор Прикажување на 

простор со линерана и 

воздушна перспектива 

2 15.04.2014 Подигање на 

свеста на 

учениците за 

користење 

јавен 

транспорт и 

велосипед 

Француски јазик 

Силвана Костова 

VI Видови транспорт Каде? 

Како? 

2 10.02.2014 

5. Транспортот и безбедноста Англиски јазик 

Маријана 

Дејкоска 

VI Лондон-презентација на текст 1 21.11.2013 

Техничко 

образование 

Јадранка 

Георгијева 

VI Регулирање на сообраќајот на 

крстосници со сообраќајна 

сигнализација 

2 08.05.2014 

6.Подигање на свеста на 

пошироката заедница за 

користење на јавен превоз и 

велосипед 

Физичко 

Силвана 

Миленковиќ 

VII Велосипедизам како спорт-

изборен час 

2 26.05.2014 

Хемија 

Валентина 

Пешевска 

VIII(9) Оксиди- истражување и вежби 2 28.03.2014 

ВКУПНО            
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VIII. ТЕМА: ЗДРАВЈЕ 

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина Број на часови  

Време на 

реализација 
Постигнати 

ефекти 

1. Органска храна Ликовно 

образование 

Марија Ставреска 

VIII/9
1 , VIII/9

2 Градација на тон и боја 2 30.01.2014 Подигање на 

свеста на 

учениците за 

консумирање 

на органска 

храна и 

важноста на 

физичката 

активност за 

здравјето 

2.Органско производство Историја 

Љупка Христова 

VII Големите географски 

откритија 

2 31.01.2014 

Биологија 

Ана Настова 

VIII/8
А , VIII/8

Б 

 

Грижа и нега на органите за 

дигестија и производство на 

органска храна-- обработка -

примена на ИКТ 

2 12.11.2013 

3.Квалитет на храна и 

нутриционизам 

Географија 

Менка 

Атанасовска 

VII Развој на земјоделство; 

Полјоделство 

2 03.03.2014 

Англиски јазик 

Маријана 

Дејкоска 

VI Food and drink-презентација 

на вокабулар 

1 23.01.2014 

4. Пирамида на исхрана Образование за 

животни вештини 

VIII/8
А 

VIII/9
1 

Работилница IV-1.1 Мени 2 17.03.2014 

5.Влијанието на физичката 

активност врз здравјето 

Физичко 

образование 

Силвана 

Миленковиќ 

VIII/8
А , VIII/8

Б 

 

Увежбување и усовршување 

висови и нишања на справа 

рипстол, вежби со јаже, вежби 

за сила 

2 11.112013 

13.11.2013 

Англиски јазик 

Маријана 

Дејкоска 

VI1 They’re matching the match-

презентација на текст 

1 02.04.2014 

6. Влијанието на храната врз 

здравјето 

ОЖВ   Силвана 

Миленковиќ 

VIII/9
1 , VIII/9

2 Исхрана и здрава исхрана 1 17.03.2014 

ВКУПНО       
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X. ТЕМА: ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ 

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина Број на часови  

Време на 

реализација 
Постигнати 

ефекти 

1. Дефиниција и значење на 

одржливиот развој 

Биологија 

Ана Настова 

VII Растенијата прозиведуваат 

храна за сите живи организми 

2 20.05.2014 Подигање на 

свеста на 

учениците за 

зачувување на 

природните 

ресурси и 

живеалишта 

2. Важност од зачувување на 

природните живеалишта 

Хемија 

Валентина 

Пешевска 

VIII Систематизација на темата  

Некои типови поважни 

неоргански соединенија 

2 20.12.2013 

3. Локална, национална и 

глобална нееднаквост 

Биологија 

Ана Настова 

VIII/8
А , VIII/8

Б 

 

Активности на човекот со 

животната средина 

2 03.06.2014 

4. Социјална правда Македонски јазик VIII/8
Б Говорна вежба-Социјална 

правда 

1 08.05.2014 

5. Рационално користење на 

природните ресурси 

Ликовно 

Марија Ставреска 

VIII/8
А , VIII/8

Б 

 

Тон-креирање и интервенција 

врз тонски површини 

2 24.04.2014 

8. Подигање на свеста на 

пошироката заедницаза 

граѓански активизам 

Граѓанско 

образование 

VIII/8
А , VIII/8

Б 

 

Граѓанска доблест 2 01.10.2013 

ВКУПНО       

 

ПОВРЗУВАЊЕ СО НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 

Училиште ООУ„Јоаким Крчоски“ Општина Ѓорче Петров 

Годишен извештај за учебна година 2013/2014 

(одделенска настава) 

I. ТЕМА: ВОДА 

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина 

Број на 

часови  

Време на 

реализациј

а 

Постигнати 

ефекти 

1. Значење на водата за 

 живиот свет 

ЗО 

Катерина 

Петреска 

Јованка 

Костовска 

I1 , I2 Истражувачки активности 1 26.03.2014 

27.03.2014 
Подигање 

на свеста кај 

учениците 

за 

значењето 
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2. Извори на вода и нивна 

искористеност 

Англиски 

јазик 

Оливера 

Целеска 

IV1 , IV 2 Видови извори на вода 1 12.03.2014 на водата за 

живиот свет, 

правилно 

користење и 

штедење на 

здравата 

вода за 

пиење.  

3. Загадување на водата Македонски 

јазик 

Сања 

Андевска 

Зора 

Антевска 

V1 , V 2 Обработка на текст: 

22 Април-Ден на планетата 

Земја 

1 22.04.2014 

6. Здрава вода за пиење 

 

ЗО 
Славица 

Димиќ 

Слаѓана 

Смилчевска 

III1 , III2 

 

Користење на водата 

 

1 

 

 

 

14.03.2014 

Англиски 

јазик 

Маријана 

Дејкоска 

II1 , II2 Презентација на клучни 

зборови 

во стрип дијалози-храна и 

песничка 

 

 

 

1 

28.11.2013 

ЗО 

Катерина 

Петреска 

Јованка 

Костовска 

I1 , I2 Рационално користење на 

водата 

-мојата хигиена-моја 

одговорност 

1 03.04.2014 

7. Собирање и употреба 

на дождовница 

ЗО II1 , II2 Користење на водата 1 11.04. 2014 

12

. 

Водата и климатските 

 промени 

Природа 
Слаѓана 

Гаврилоска 

Валентина 

Ивановска 

IV1 , IV 2 Природни појави (облак) 1 29.01.2014 

ВКУПНО            
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II. ТЕМА: ЕНЕРГИЈА 

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина 

Број на 

часови  

Време на 

реализација 
Постигнати 

ефекти 
2. Извори на енергија и  

нивна искористеност 

Општество 

Сања Андевска 
Зора Антевска 

V1 , V 2 Енергија-алтернативни можности 1 20.05.2014 Подигање на 

свеста на 

учениците за 

рационално 

користење на 

енергијата 

како и 

влијанието на 

енергијата врз 

климатските 

промени 

Природни науки 

Јадранка Георгијева 

Ана Настова 

V1 , V 2 Извори и форми на топлинска 

енергија 

1 21.01.2014 

Природни науки 

Јадранка Георгијева 

Ана Настова 

V1 , V 2 Извори и форми на електрична 

енергија 

1 28.01.2014 

4. 

Рационално 

користење  

на енергијата 

Работа со компјутери 

Славица Димиќ 

Слаѓана Смилчевска 

III1 , III2 Истражување 1 30.05.2014 

 

 Природни науки 

Јадранка Георгијева 

Ана Настова 

V1 , V 2 Претоврање и зачувување на 

енергијата 

1 04.02.2014 

11. 

Енергијата и 

климатските  

промени 

Работа со компјутери 

Слаѓана Гаврилоска 

Валентина Ивановска 

IV1 , IV 2 Слободно пребарување низ 

интернет-вежби и истражување 

1 02.12.2013 

ВКУПНО            

     
III. ТЕМА: ОДРЖУВАЊЕ НА ЗГРАДАТА И ЗДРАВА СРЕДИНА ВО УЧИЛИШТЕТО/ГРАДИНКАТА 

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина 

Број на 

часови  

Време на 

реализација 
Постигнати 

ефекти 
1. Важноста на хигиената 

во зградата 

Запознавање на 

околината 

Катерина Петреска 

Јованка 
Костовска 

I1 , I 2  Правила на однесување во 

училиштето 

1  07.11./2013  Подигање на 

свеста кај 

учениците за 

одржување на 

хигиената во 

училиштето Запознавање II2  Одржување на зградата 1 04.10.2013 
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на околината 

Маја Тодоровска 

и здрава средина во училиштето 

5. ПВЦ амбалажа Запознавање 

на околината 

Блага Ќуиќ 

II1 Одржување на зградата и здрава 

средина на училиштето 

1 04.10.2013 Збогатување на 

знаењата на 

учениците за 

значењето на 

собирање 

пластика во 

намалување на 

отпадот во 

училиштето и во 

домовите 
7. Влијанието на хигиената 

врз здравјето 

 Природа 

Слаѓана Гаврилоска 

Валентина Ивановска 

 IV1 , IV 2  Совети за нега и хигиена на 

сетилните органи 

1  31.03.2014  Подигање на 

свеста кај 

учениците за 

влијанието на 

хигиената врз 

здравјето на 

учениците 

8. Влијанието на човекот 

врз средината 

 Образование за 

животни вештини 

Славица Димиќ 

Слаѓана Смилчевска 

  III1 , III2  Тема„Јас и околината“  

Раб. Што ми е потребно 

 1 26.02.2014  

ВКУПНО           
 

 

 

IV. ТЕМА: УРЕДЕН ДВОР 

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина 

Број на 

часови  

Време на 

реализација 
Постигнати 

ефекти 

1. Важноста на дворот  

 

Ликовно 

Катерина Петреска 

Јованка Костовска 

I1 , I 2 

 

 

 

Линија-Моето училиште-цртање 

со молив 

 

1 

 

 

 

21.09.2013 

 

 

 

 

Подигање на 

свеста на 

учениците за 

хигиената во 

училишниот 

двор и грижа за 

растенијата во 

дворот 

Англиски јазик 

Маријана Дејкоска 

II1 , II2 Презентирање на клучни зборови 

стрип дијалози-делови од куќа и 

мебел 

1 19.02.2014 

4. Важноста на хигиената Македонски јазик III1 , III2 Читање литература и лектира 2 03.10 
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во дворот Славица Димиќ 

Слаѓана Смилчевска 

Расказ „Дрвјата паднаа од 

листовите“-С. Симски 

и 10.03.2013 

5. Подигање на свеста на 

пошироката заедница за 

хигиената во дворот 

Ликовно 

Сања Андевска 

Зора Антевска 

V1 , V 2 Фоорма, контраст на форми на 

големо и мало-обработка 

2 04.10.2013 

7. Наводнување на зелени 

површини 

Физичко 

Валентина Ивановска 

Слаѓана Гаврилоска 

IV1 , IV 2 Игри со скокање-вежби за 

скочност 

1 25.10.2013 

18.10.2013 

8. Хортикултурaлно 

уредување 

Англиски јазик 

Марија Петреска 

V1 , V 2 Обработка на прилози за 

фреквенција 

1 03.10.2013 

ВКУПНО           
 

 

V. ТЕМА: ОТПАД 

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина 

Број на 

часови  

Време на 

реализација 
Постигнати 

ефекти 

1. Видови отпад Ликовно 

Катерина Петреска 

Јованка Костовска 

I1 , I 2 Изработка на авионче (видови 

отпад)-оригами 

2 04.04.2014 Подигање на 

свеста на 

учениците и 

пошироката 

заедница за 

управување со 

отпад 

2. Анализа на отпадот во 

зградата и дворот 

Математика 

Славица Димиќ 

Слаѓана Смилчевска 

III1 , III2 Собирање и одземање на боревите 

до 100 со премин 

1 16, 17.10.2013 

3. Селекција на отпад Образование за животни 

вештини 

Сања Андевска 

Зора Антевска 

V1 , V 2 Раб. Отпад, загадување, украс 1 05.05.2014 

4. Рециклирање 
 

Физичко и здравствено 

образование 

Валентина Ивановска 

Слаѓана Гавриловска 

IV1 , IV 2 Рециклирање на отпад 1 04.10.2013 

ВКУПНО            
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VI. ТЕМА: БИОДИВЕРЗИТЕТ 

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина 

Број на 

часови  

Време на 

реализација 
Постигнати 

ефекти 

3. Еколошки акции Образование за 

животни вештини 

Славица Димиќ 

Слаѓана Смилчевска 

III1 , III2 Заштита на планетата Земја 

Раб. V-5.1 Еко патрола 

1 04.06.2014 Збогатување 

на знаењата 

на учениците 

за 

алтернативни 

извори на 

енергија 

5. Влијанието на 

климатските промени 

врз биодиверзитетот 

Образование за 

животни вештини 

Валентина Ивановска 

Слаѓана Гавриловска 

IV1 , IV 2 Органско гориво-работилница 1 18.11.2013 

6. Подигање на свеста на 

пошироката заедница за 

локалниот 

биодиверзитет 

Англиски јазик 

Оливера Целеска 

IV1 , IV 2 Време и клима-климата во светот 

и мојата земја 

1 09.04.2014 

ВКУПНО            

  
VII. ТЕМА: ТРАНСПОРТ 

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина 

Број на 

часови  

Време на 

реализација 
Постигнати 

ефекти 

1. Видови транспорт Англиски јазик 

Марија Петреска 

IV1 , IV 2 Видови транспорт-обработка 1 13.12.2013 Подигање на 

свеста на 

учениците за 

користење јавен 

транспорт и 

велосипед во 

прилог на 

намалување на 

загадувањето на 

животната 

средина 

2. Влијанието на 

транспортот врз 

здравјето 

Македонски јазик 

Сања Андевска 

Зора Антевска 

 

V1 , V 2 Интерпретација на песна Патувај 1 10.10.2013 

14.10.2013 

3. Влијанието на 

транспортот врз 

средината 

Запознавање на 

околината 

Маја Тодоровска 

Блага Ќуиќ 

II1 , II2 Сообраќај 1 09.05.2014 

5. Транспортот и 

безбедноста 

Запознавање на 

околината 

Славица Димиќ 

Слаѓана Смилчевска 

III1 , III2 Култура во сообраќајот 1 25.02.2014 
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6. Подигање на свеста на 

пошироката заедница за 

користење на јавен 

превоз и велосипед 

Запознавање на 

околината 

Катерина Петреска 
Јованка Костовска 

I1 , I2 Превозни средства 1 22.05.2014 

7. Изработка на упатства 

за користење на јавен 

превоз и велосипед 

Техничко 

Валентина Ивановска 

Слаѓана Гавриловска 

IV1 , IV 2 Сообраќајни знаци (пат со 

првенство) 

1 08.04.2014 

ВКУПНО            

  
VIII. ТЕМА: ЗДРАВЈЕ 

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина 

Број на 

часови  

Време на 

реализација 
Постигнати 

ефекти 

1. Органска храна Животни вештини 

Сања Андевска 

Зора Антевска 

V1 , V 2 Раб. Жежок компир 1 17.02.2014 Зголемување на 

знаењата на 

учениците за 

значењето на 

здравата храна и 

физичката 

активност за 

здравјето 

4.Пирамида на исхрана Македонски јазик 

Катерина Петреска 

Јованка Костовска 

I1 , I2 Раскажување по сеќавање „ 

Семејна слава“-Здрава исхрана 

1 10.12.2013 

11.12.2013 

Ликовно 

Катерина Петреска 

Јованка Костовска 

I1 , I2 Пирамида на здрава храна 1 06.12.2013 

5. Влијанието на 

физичката активност 

врз здравјето 

Физичко и здравствено 

образование 

Славица Димиќ 

Слаѓана Смилчевска 

III1 , III2 Фрлање плодови во природни 

услови 

1 11.11.2013 

6. Влијанието на храната 

врз здравјето 

Природа 

Валентина Ивановска 

Слаѓана Гавриловска 

IV1 , IV 2 Храни се и живеј здраво 1 14. 04.2014 

7. Подигање на свеста на 

пошироката заедница за 

користење здрава храна 

Образование за 

животни вештини 

Валентина Ивановска 

Слаѓана Гавриловска 

IV1 , IV 2 Јас и здравјето; Здраво живеење-

работилница 

1 16.09.2013 

18.11.2013 

Англиски јазик 

Оливера Целеска 

V1 , V 2 Здрава храна –здрав живот 1 10.02.2014 
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8. Изработка на упатства 

за користење на здрава 

храна 

Запознавање на 

околината 

Маја Тодоровска 

Блага Ќуиќ 

II1 , II2 Здрава храна 1 16.12. 2013 

ВКУПНО       

 

IX. ТЕМА: ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ 

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина 

Број на 

часови  

Време на 

реализација 
Постигнати 

ефекти 

2. Важност од зачувување 

на природните 

живеалишта  

Запознавање на околината 

Славица Димиќ 

Слаѓана Смилчевска 

III1 , III2 Диви животни и диви птици 1 27.05.2014 Подигање на 

свеста на 

учениците за 

зачувување на 

природните 

ресурси и 

живеалишта 

6. Одговорност кон 

животната средина 

Природа 

Валентина Ивановска 

Слаѓана Гавриловска 

IV1 , IV 2 Живеалишта 1 14.05.2014 

Природни науки 

Јадранка Георгијева 

Ана Настова 

V1 , V 2 Менување на природата со 

урбанизација 

1 29.05.2014 

20.05.2014 

 

ВКУПНО       

 

 

ПООУ„Јоаким Крчоски“ Општина Ѓорче Петров 

Годишен извештај за учебна година 2013/2014 (одделенска и предметна настава) 

 

Прво полугодие 
 

II. ТЕМА: ЕНЕРГИЈА 

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина 

Број на 

часови  

Време на 

реализација 

1. Енергијата и климатските промени Работа со компјутери IV Истражување 1 13.12.2013 

2. Енергијата и одржливиот развој        

3. 

Значење на енергијата за живиот свет 

Природни науки V 

Електричната енергија во 

домаќинство 1 19.11.2013 
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III. ТЕМА: ОДРЖУВАЊЕ НА ЗГРАДАТА И ЗДРАВА СРЕДИНА ВО УЧИЛИШТЕТО/ГРАДИНКАТА 

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина 

Број на 

часови  

Време на 

реализација 

1. Важноста на хигиената во зградата Запознавање на 

околината I 

 Правила на однесување во 

училиштето 1 16.09. 2013 

2. Еколошки средства за одржување на хигиена  Запознавање на 

околината II  Хигиената во училиште 1 17.10.2013 

 

IV. ТЕМА: УРЕДЕН ДВОР 

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина 

Број на 

часови  

Време на 

реализација 

1. Важноста на дворот  

 

 Ликовно образование I  Моето училиште 

Презентирање на клучни зборови  

1 

 

16.10.2013 

2. Анализа на функционалноста на дворот         

3. Важноста на хигиената во дворот Запознавање со околината III Дворот на училиштето 2 17.09.2013 

4. Подигање на свеста на пошироката заедница за 

хигиената во дворот 

Ликовно образование II ЛиЦртање на дворот на 

училиштето 

1 10.12.2013 

5. Изработка на упатства за одржување на дворот Природа IV Кодекс за однесување во дворот 1 16.10.2013 

6. Наводнување на зелени површини 
 Физичко образование  IV  Игри со скокање 1 12.11.2013 

 

V. ТЕМА: ОТПАД 

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина 

Број на 

часови  

Време на 

реализација 

1. Анализа на отпадот во зградата и дворот  Запознавање на 

околината II,III  Училишен двор,училница 1 11.11.2013 

2. Рециклирање   Англиски јазик V,VI  Истражувачка активност 1 17.12.2013 
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VI. ТЕМА: БИОДИВЕРЗИТЕТ 

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина 

Број на 

часови  

Време на 

реализација 

1. Влијанието на човекот врз биодиверзитетот        

2. Влијанието на климатските промени врз 

биодиверзитетот 

Образование за 

животни вештини IV,V  Органско гориво 1 23.12.2013 

 
VII. ТЕМА: ТРАНСПОРТ 

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина 

Број на 

часови  

Време на 

реализација 

1. Видови транспорт  Англиски јазик III,IV  Видови транспорт-обработка 1 25.11.2013 

2. Влијанието на транспортот врз здравјето  Македонски јазик IV,V  Обработка на песна Патувај 1 10.12.2013 

 
VIII. ТЕМА: ЗДРАВЈЕ 

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина 

Број на 

часови  

Време на 

реализација 

1 Пирамида на исхрана Албански јазик I  Здрава храна 1 18.11.2013 

2. Влијанието на физичката активност врз 

здравјето 

 Физичко и 

здравствено 

образование III  Одење и трчање 1 09.12.2013 

 

Второ полугодие  
I. ТЕМА: ВОДА  

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина 

Број на 

часови  

Време на 

реализација 

1. Значење на водата за живиот свет 

 Запознавање на 

околината I  Вода-извор на животот 1 14.04.2014 

2. Извори на вода и нивна искористеност  Англиски јазик IV,V  Видови извори на вода 1 07.04.2014 

3. Загадување на водата  Македонски V  Обработка на текст: 22 Април- 1 23.04.2014 
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јазик Ден на планетата Земја 

4 

Здрава вода за пиење 

 

Запознавање на 

околината III Чиста вода,здрав живот  1 10.03.2014 

5. Собирање и употреба на дождовница 

 Запознавање на 

околината II  Користење на водата 1 18.03.2014 

6. Водата и одржливиот развој Природа IV Природни Извори на водата 1 03.02.2014 

ВКУПНО       6  

II. ТЕМА: ЕНЕРГИЈА 

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина 

Број на 

часови  

Време на 

реализација 

1. Извори на енергија и нивна искористеност  Општество V Енергија-алтернативни можности  1 10.02.2014 

2. 

Рационално користење на енергијата  Работа со 

компјутери III  Истражување 1 25.03.2014 

ВКУПНО       2   

 
III. ТЕМА: ОДРЖУВАЊЕ НА ЗГРАДАТА И ЗДРАВА СРЕДИНА ВО УЧИЛИШТЕТО/ГРАДИНКАТА 

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина 

Број на 

часови  

Време на 

реализација 
1 Влијанието на хигиената врз здравјето 

 Природа IV 

 Совети за нега и хигиена на 

сетилните органи 1 12.03.2014 

2 Влијанието на човекот врз средината  Образование за 

животни вештини III 

 Тема„Јас и околината“  

Раб. Што ми е потребно 1 23.04.2014 

ВКУПНО       2   

 

V. ТЕМА: ОТПАД 

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина 

Број на 

часови  

Време на 

реализација 

1. Видови отпад  Ликовно 

образование I  Истражувачка активност 2 14.03.2014 

2 Селекција на отпад Образование за 

животни вештини IV,V  Раб. Отпад, загадување, украс 1 15.05. 2014 
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3. План за намалување на отпадот  Ликовно 

образование III,IV  Рециклирање на отпад 1 28.03.2014 

ВКУПНО      4  

VI. ТЕМА: БИОДИВЕРЗИТЕТ 

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина 

Број на 

часови  

Време на 

реализација 

1. Еколошки акции Образование за 

животни вештини II,III 

 Заштита на планетата Земја 

Еко патрола 1 09.06.2014 

2. Подигање на свеста на пошироката 

заедница за локалниот биодиверзитет  Англиски јазик IV,V 

 Време и клима-климата во светот и 

мојата земја 1 30.05.2014 

ВКУПНО       2   

 
VII. ТЕМА: ТРАНСПОРТ 

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина 

Број на 

часови  

Време на 

реализација 

1 Влијанието на транспортот врз средината  Запознавање на 

околината II,III  Сообраќај 1 22.04.2014 

2. Транспортот и безбедноста  Запознавање на 

околината II,III  Култура во сообраќајот 1 07.05.2014 

3. Подигање на свеста на пошироката 

заедница за користење на јавен превоз и 

велосипед 

 Запознавање на 

околината I,II  Превозни средства 1 29.04.2014 

4. Изработка на упатства за користење на 

јавен превоз и велосипед 

 Техничко 

образование IV,V 

 Сообраќајни знаци (пат со 

првенство) 1 16.05.2014 

ВКУПНО       4   

VIII. ТЕМА: ЗДРАВЈЕ 

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина 

Број на 

часови  

Време на 

реализација 

1. Органска храна  Животни 

вештини V,VI  Раб. Жежок компир 1 21.03.2014 

2. Влијанието на храната врз здравјето  Природа IV  Храни се и живеј здраво 1 10.04.2014 

3. Подигање на свеста на пошироката 

заедница за користење здрава храна  Англиски јазик V  Здрава храна –здрав живот 1 14.02.2014 
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4. Изработка на упатства за користење на 

здрава храна 

 Запознавање на 

околината II  Здрава храна 1 19.03.2014 

ВКУПНО    4  

 
IX. ТЕМА: ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ 

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина 

Број на 

часови  

Време на 

реализација 

1. Важност од зачувување на природните 

живеалишта  

 Запознавање на 

околината III  Диви животни и диви птици 1 18.02.2014 

2. Одговорност кон животната средина  Природа IV  Живеалишта 1 15.04.2014 

Природни науки V 

Менување на природата со 

урбанизација на околината 1 26.05.2014 

ВКУПНО    3  



ООУ,, ЈОАКИМ КРЧОСКИ” 

206 
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2013/2014 

11. ЕВАЛУАЦИЈА НА РЕАЛИЗИЦИЈАТА НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 

 

 Тимот задолжен за евалуација на реализацијата на годишната програма континуирано ја следеше нејзината реализацијаво текот на 

учебната 2013/2014 година. Исто така на седниците на наставничките совети покрај излагањето на Тимот, за согледувањата за реализација на 

Годишната програма се произнесуваа и самите наставници. Тимот за евалуација на Годишната програма констатираше дека Годишната 

програма во текот на учебната година се реализираше согласно планираната динамика. 

 

 

 

 

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

        __________________              ______________________ 

Соња Лазороска          Борјанка Стојчевска  

 

 

 

 

 


