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ООУ ,, Браќа Миладиновци”
Име на училиштето
адреса, општина, место
телефон
факс
е-маил
основано од

Верификација- број на актот
Година на верификација
Јазик на кој се изведува наставата
Година на изградба
Тип на градба
Површина на објектот
Површина на училишниот двор

Површина на спортски терени и
игралишта
Училиштето работи во смена
Начин на загревање на училиштето
Број на одделенија
Број на паралелки
Број на ученици
Број на смени
Статус на еко – училиште (зелено знаме,
сребрено или бронзено ниво)

Координатор од учебна 2015/2016 год.
Координатор од учебна 2018/2019 год.

с. Миладиновци, Општина Илинден, Скопје
02/ 2577 - 709
02/ 2577 - 709
brmiladinovci@yahoo.com
Училиштето е основано со акт Одлука под број 07
– 30849 од 1955 година.
Училиштето со акт Одлука од Советот на Општина
Илинден под број 07-1891/3 од 2014 година е
превземено со основачките права и обврски од
страна на Општина Илинден.
14-1209/1
26.02.1986
Македонски јазик
1939 година – прв дел, втор дел 1957 година
масивна
1303 m2
- тревна површина 800 m2,
- друга дворна површина - 10 000 m2
- спортски терени - 1215 m2
Да
Парно
9
14
298
2 (две)
Зелено знаме
23.12. 2015 година,координатор Татјана Н. Додевска
– психолог

Александра Стоевска / Емилија Стојановска
наставник
Билјана Смилевска, наставник
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ПООУ Текија
Име на училиштето
адреса, општина, место
телефон
факс
е-маил

ООУ ,, Браќа Миладиновци”
С. Текија
02/ 2577 - 709
02/ 2577 - 709
brmiladinovci@yahoo.com

основано од

Училиштето е основано со акт Одлука под број 07
– 30849 од 1955 година.
Училиштето со акт Одлука од Советот на
Општина Илинден под број 07-1891/3 од 2014
година е превземено со основачките права и
обврски од страна на Општина Илинден.
14-1209/1
26.02.1986
Македонски јазик
Зградата е изградена во 1947 година

Верификација- број на актот
Година на верификација
Јазик на кој се изведува наставата
Година на изградба
Тип на градба
Површина на објектот
Површина на училишниот двор

масивна
150 m2
- тревна површина- 2000 m2
- спортски терени - 600 m2

Површина на спортски терени и
игралишта
Училиштето работи во смена
Начин на загревање на училиштето
Број на одделенија
Број на паралелки
Број на ученици
Број на смени
Статус на еко – училиште (зелено знаме,
сребрено или бронзено ниво)

/

Координатор од учебна 2015/2016 год.
Координатор од учебна 2018/2019 год.

Не
Парно
5
4
44
1 (една)
Зелено знаме
23.12.2015 година,координатор Татјана Н. Додевска
– психолог
Александра Стоевска / Емилија Стојановска,
наставник
Билјана Смилевска, наставник
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ПООУ Мршевци
Име на училиштето
адреса, општина, место
телефон
факс
е-маил

ООУ ,, Браќа Миладиновци”
с. Мршевци
02/ 2577 - 709
02/ 2577 - 709
brmiladinovci@yahoo.com

основано од

Училиштето е основано со акт Одлука под број
07 – 30849 од 1955 година.
Училиштето со акт Одлука од Советот на
Општина Илинден под број 07-1891/3 од 2014
година е превземено со основачките права и
обврски од страна на Општина Илинден.
14-1209/1
26.02.1986
Македонски јазик
Зградата е изградена во 1947 година

Верификација- број на актот
Година на верификација
Јазик на кој се изведува наставата
Година на изградба
Тип на градба
Површина на објектот
Површина на училишниот двор

масивна
350 m2
- тревна површина- 2000 m2,
- друга дворна површина - 10 000 m2

Површина на спортски терени и
игралишта
Училиштето работи во смена
Начин на загревање на училиштето
Број на одделенија
Број на паралелки
Број на ученици
Број на смени
Статус на еко – училиште (зелено знаме,
сребрено или бронзено ниво)

/

Координатор од учебна 2015/2016 год.
Координатор од учебна 2018/2019 год.

Не
Дрво
5
3
42
1 (една)
Зелено знаме
23.12.2015 година,координатор Татјана Н. Додевска
– психолог
Александра Стоевска / Емилија Стојановска,
наставник
Билјана Смилевска, наставник
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1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА

МИСИЈА

Нашето еко - училиште е пријатно катче за стекнување знаења,
воспитување и толеранција помеѓу учениците, родителите и вработените.
Со професионален пристап на вработените и употреба на информатичката
технологија го подобруваме квалитетот на наставата и ја афирмираме и
промовираме нашата воспитно-образовна институција.

ВИЗИЈА

Со подобрување на условите за работата на училиштето,
унапредување на мултикултурната соработка и помагање на учениците
од социјално ранливите категории ќе создадеме квалитетна клима за
МОТО
работа и ќе го подобриме училишниот
успех.

МОТО

Училиште со еднакви можности за раст и развој!
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2. УСЛОВИ ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШТЕТО

2.1 Просторни услови за работа

ООУ ,,Браќа Миладиновци” с. Миладиновци се наоѓа во Општина Илинден.
Во состав на централното училиште работат и две подрачни училишта во селата Текија и
Мршевци.
Централното училиште опфаќа ученици од шест села: Mиладиновци, Бујковци, Мршевци,
Бучинци, Текија и Дељадровци, каде што наставата се изведува во две смени од прво до деветто
одделение.
Подрачното училиште во с. Мршевци ги опфаќа учениците од прво до петто одделение од
селата Мршевци и Бучинци, а ПООУ Текија ги опфаќа учениците од селата Текија и Дељадровци
каде што исто така учат ученици од прво до петто одделение.
Во централното училиште учениците се топлат на парно греење, а на парно греење се топлат и
учениците во подрачните училишта во с. Текија и с. Мршевци.
Условите за работа во нашето училиште сè уште не ги задов олуваат потребите на
училиштето. Во централното училиште сè уште нема услови за кабинетска настава, а во подрачните
училишта нема фискултурни сали кои се неопходни за изведување на наставата по физичко и
здравствено образование.
Наставата се изведува на македонски јазик.
Наставата започна на 2.9.2020 година. Првото полугодие заврши на 31.12.2019 година, а
второто полугодие започна на 21.1.2020 година.
Наставниот и ненаставниот кадар ги изврши сите подготовки за успешно реализирање на
работата на училиштето за текот на целата учебна година.
Заради вонредната состојба со КОВИД 19, а согласно уредбите од МОН училиштето од
24.3.2020 година до 10.6.2020 година реализираше онлајн настава. Наставниот план и програма се
реализираше согласно законските и подзаконските регулативи.
Учениците се распределени во 20 паралелки од кои 8 во предметна и 12 во одделенска
настава. Наставата во централното училиште се изведуваше во две смени, а во ПООУ Мршевци и
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ПООУ Текија во една смена.
Во училиштето работат 3 групи од прво одделение, една група во Миладиновци и по една во
Текија и Мршевци.
Наставници кои ги дополнуваат часовите во нашето училиште се Снежана Митевска- Етика,
Наташа Неделковска - Етика на религиите и Јулијана Атанасовска – Физика.

ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШТЕТО

Вкупен број на училишни згради
Број на подрачни училишта
Бруто површина на објект
Број на спортски терени
Број на катови
Број на училници
Број на помошни простории
Училишна библиотека
Начин на загревање на училиштето

Централно
училиште
2
/
1303 m2
1
1
12
2
1
парно

Подрачни училишта
Мршевци/Текија
1/1
1/1
2
350 m / 150 m2
1/1
1/1
3/4
1/1
/
парно/парно

Дворовите на централното и на подрачните училишта се уредени со клупи за одмор, засадени се
дрва, зеленило и цвеќе. За одржување на зеленилото и цвеќињата во дворот, чистење на снегот во зимските
месеци, уредување на училишната зграда и училниците се грижат учениците и вработените од централното и
подрачните училишта.
Трите училишни објекти располагаат со спортски терени каде што постојано со големо задоволство
се рекреираат и одмараат учениците, младите и жителите од локалната средина.

8

2.2. Опременост со наставни средства и технички помагала

Материјално - технички
услови

Во централното училиште има вкупно 12 училници, од нив
9 училници се опремени со компјутери.
Во рамките на проектот ,, Компјутер за секое дете“ со
донација на МОН и Министерството за информатичко
општество, училиштето се здоби со:
 27 компјутери, Тин клиенти,
 129 компјутери за ученици
 30 персонални компјутери за наставници
 2 LCD проектори
 1 платно
1 интерактивна табла
 канцелариски комјутери – 11
 Принтери – 9
 ДВД плеери – 3
 Фотокопир – 2
 Лап топ – 3
 Торбичка за лап топ – 1
 Географски карти – 25
 Телевизори - 4

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.
Во текот на првото полугодие од учебната 2019/20 година психологот на училиштето во склоп
на ученичката заедница реализираше советувања за учениците за рационално користење и чување
на инвентарот во училиштето. Исто така и директорот на училиштето преку отворени предавања ги
советуваше учениците за рационално користење на училишниот инвентар. Продолжуваме со
9

реализација на работилници за намалување на насилство кај учениците во рамки на ,,Проект за
намалување на насилството“ преку работилници за ,,Развивање на комуникациските вештини кај
учениците”,предавање и работилници на тема ,,Превенција од врсничко насилство- Булинг”.
Ученичката заедница беше координирана од страна на психологот на училиштето.
2.4. Подобрување на просторните услови

За подобрување на наставата, училиштето набави канцелариски материјали, наставни
средства и помагала за изведување на квалитетна настава. Исто така училиштето обезбеди уште
една интерактивна табла за подрачното училиште во ПООУ Мршевци. Во текот на месец август
училиштето обезбеди промена на 6 врати од училниците во централното училиште.

2.5.Училишна библиотека

Во учебната 2019/20 година од библиотеката на ООУ,,Браќа Миладиновци‘‘ с.Миладиновци
се издадени 871 лектири и тоа:

Издадени лектири за второ одделение:
Мице-В.Николески
Пајажината на Климентина-Е.Б. Вајт
Снежана-Браќа Грим
Издадени лектири за трето одделение:
Мице-В.Николески
Д-р Офболи-К.Чуковски
Издадени лектири за четврто одделение:
Орхан-Н.Зекирија
Волшебното самарче-В.Николески
Шеќерна приказна-С.Јаневски
Двојната Лота-Е.Кестнер
Пипи долгиот чорап-А.Лингрид
Издадени лектири за петто одделение:
Белата грива-Р.Гија
Таро од земјата на планините-Мацуока Мацутаки
Мери Попинс-П.Траверс
Издадени лектири за шесто и седмо одделение:
Хајди-Ј.Шпири
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Белото циганче-В.Подгорец
Робинзон Крусо-Д.Дефо
20 000 милји под морето-Ж.Верн
Улавите години-Бранко Ќопиќ
Поетска Читанка-Група автори
Големи и мали-Бошко Смаќовски
Издадени лектири за осмо одделение:
Бојан –Г.Поповски
Марта-Горјан Петрески
Хаклбери Фин-Марк Твен
Девојките на Марко-О.Николова
Калеш Анѓа-С.Попов
Издадени лектири за деветто одделение:
Чорбаџи Теодос-В.Иљоски
Островот на скриеното богатсво-Р.П.Стивенсон
Поеми-Блаже Конески
Повик на дивината-Џ.Лондон
2.6. Органограм
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УЧЕНИЦИ
Централно училиште
Одд.

Бр. на
паралелки

Бр. на
ученици

I
II
III
IV
V

1
1
1
2
1

I-V
VI
VII
VIII
IX
VI- IX
I - IX

Етничка и родова структура на учениците
Македонци

Роми

Срби

м

ж

м

ж

19
16
25
31
25

9
4
7
7
9

4
4
4
9
6

4
2
7
6
5

2
6
7
9
5

6

116

36

27

24

29

2
2
2
2

40
45
39
35

17
20
17
11

10
13
15
18

8
1
5
1

4
7
2
5

8

159

65

56

15

14

275

101

83

39

Бугари

м

ж

2

1
2

18

2

3

47

2

3

м

Бошњаци

ж

м

ж

ПУ Мршевци
Одд.

I
II-III
IV-V
I-V

Бр. на
паралелки

Бр. на ученици

1
1
1
3

Етничка и родова структура на учениците
Македонци
м

ж

8
12
22

2
1/4
5/3

42

15

Роми
м

ж

Срби

Бугари

м

ж

6
-/2
5/3

1/1
1/2

2/1
1/2

16

5

6

м

ж

Бошњаци
м

ж

ПУ Текија
Одд.

I - III
II
IV-V
I-V

Бр. на
парале
лки

Бр. на
ученици

1
1
1
3

Етничка и родова структура на учениците
Македонци
м

ж

14
10
20

1/6
8
3/2

6/1
2
7/8

44

20

24

Роми
м

ж

Срби
м

ж

Бугари
м

ж

Бошњаци
м

ж
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ВРАБОТЕНИ ВО УЧИЛИШТЕТО
НАСТАВЕН /НЕНАСТАВЕН КАДАР
Одд.

Вкупно
39

Број на вработени
Број на наставен
кадар
Број на стручни
соработници
Административни
работници
Техничка служба
Директор

Етничка и полова структура на вработените

Централно
29
22

Подрачни
10
8

2

Македонци
м
ж

Роми
м
1

ж

Срби

други

м

ж

м

ж

м

ж

1
1

/
/

/
/

/
/

/
/

8
6

29
22

/

/ 1
/
1

/

1

1

/

/

/

/

/

/

/

/

1

/

/

1

/

/

/

/

/

/

/

/

3
1

2
/

1
1

4
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВРАБОТЕНИ
Образование
Број на вработени
Централно
Подрачни
Магистар
1
/
Високо образование
22
8
Виша стручна спрема
3
/
Средно образование
3
2
Основно образование
/
/

Години

Власи

ВКУПЕН СТАЖ НА ВРАБОТЕНИ
Број на вработени

Вкупно
1
30
3
5
/

Вкупно

0-5

Централно
2

Подрачни
1

3

6-10

5

2

7

11-15

8

4

12

16-20

4

1

5

21-25

3

2

5

26-30
31-35
Над 36

4
2
1

/
/
/

4
2
1
13

2.7. Одделенски раководители

Преглед на одделенските раководители
Листа на одделенски раководители – ООУ ,, Браќа Миладиновци” с. Миладиновци
Одд.
I
II
III
IV
V
VI1
VI2
VII1
VII2
VIII1
VIII2
IX1
IX2

Број на уч.
17
16
24
33
25
20
19
23
22
20
21
19
18

Одделенски раководител
Драгица Апостоловска
Елена Карагунова
Лидија Николовска
Сузана Крстева и Габи Николовска
Ивана Лазаровска
Фросина Кузева
Анкица Петрушевска
Марија Митрева
Даниела Костадиновиќ
Дарко Петковски
Билјана Смилевска
Јаким Ристовски
Александра Стоевска

Листа на одделенски раководители – OОУ ,, Браќа Миладиновци” с. Миладиновци
ПООУ Текија
Број на уч.
Одделенски раководител
Одд.

I - III
II
IV
V

16

Сунчица Митровска - Јаневска

11

Јелена Савова

10

Радица Блажевска

10

Радица Блажевска

Листа на одделенски раководители – ООУ ,, Браќа Миладиновци” с. Миладиновци
ПООУ Мршевци
Одд.
Број на уч.
Одделенски раководител

I
II-III
IV-V

8

Офелија Груевска

12

Силвана Величковиќ

22

Јованка Гроздановска

14

2.8. Извештај за работа на Стручни активи

2.8.1 Извештај за работа на Стручен актив на одделенска настава

Во текот на учебната 2019/20 година 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



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



Реализација на интегрирани часови во наставата, Интеграција на ЕКО стандарди во
наставата, Меѓуетничка интеграција.

Одговорен наставник – Ивана Лазаревска – одд. наставник

Планирана
програмска
активност

Време на
реализација

Реализатор

Извори/
ресурси

Методи и
постапки при
реализација

Очекувани ефекти

Множење со два
множитела

октомври

Ивана
Лазаревска

презентација
наставен лист

групна работа

успешно множи со две
монети

Видови на
триаголници
според агли

ноември

Радица
Блажевска

наставен лист

групна работа

размислува триаголници –
според агли

Работилница – Ран
детски развој –
развој на
интелегенција кај
деца до 7 години

декември

Драгица
Апостоловска

презентација

презентација

стекнати нови увиди
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Магнети и
материјали

февруари

Офелија
Груевска

наставен лист

групна работа

ги препознава
магнетините својства

Обработка на текст
„Дрво на животот“

март

Габи
Николовска

наставен лист

групна работа

определува време, место
и настан во текстот

Дизајн- Весели
јајца

април

Елена
Карагунова

украсен
материјал

групна работа

креативно изразување на
учениците

Аутистичен спектар

мај

психолог
Татјана
Насевска –
Додевска

презентација

Стручна
литература
Интернет

стекнати знаења за
облици на Аутистичен
спектар

2.8.2 Извештај за работа на Стручен актив на општествена - јазична група предмети

Во текот на 2019/20 година Стручниот актив на општествена - јазична група предмети ги
реализираше планираните активности:
Одговорен наставник – Марија Митрева – предметен наставник

Планирана
програмска
активност

Реализатор

Извори/
ресурси

Методи и
постапки при
реализација

октомври

Вера Вучкова

нагледен час

наставен лист

Идно време

ноември

Анкица
Петрушевска

нагледен час

наставен лист

нови сознанија

Обработка на
новогодишни песни

декември

Јовче Петковски

нагледен час

изведбена
активност

нови стекнати
знаења

Време на
реализација

Компаратив и
суперлатив на
придавките по
англиски јазик

Очекувани ефекти
нови сознанија
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Реченица во
инверзија со
часовникот

февруари

Честитка за 8-ми
Март

март

Игра со примена на
изучени елементи и
правила во
фудбалот

април

Аутистичен спектар

мај

Билјана Смилевска нагледен час

Марија
Зоксимовска

нагледен час

наставен лист

игри во наставата

изведбен час

изработки

Дејан Димитријевиќ изведбен час групна активност

психолог
Татјана Насевска –
Додевска

презентација

стручна
литература,
Интернет

стекнати вештини

стекнати знаења за
облици на
Аутистичен спектар

2.8.3 Извештај за работа на Стручен актив на природна група предмети
Во текот на учебната 2019/20 година стручниот актив на природна група предмети ги
реализираше планираните активности:
Одговорен наставник – Јаким Ристовски - предметен наставник
Планирана
програмска
активност

Време на
реализација

Реализатор

Извори/
ресурси

Методи и
постапки при
реализација

Очекувани ефекти

Население,
јазична и
верска
разновидност
во Европа

октомври

Дарко
Петковски

учебник,атлас и
интернет

чек листа, ИКТ

да се запознаат со
населението,
јазичната и верската
разновидност во
Европа

Растителните
клетки се
поврзуваат со
ткива

ноември

Александра
Стоевска

интернет

ИКТ, чек листа

да умее да објаснува
ткива и органи

Аутистичен
спектар

декември

психолог
Татјана
Насевска –

презентација

стручна
литература,
Интернет

стекнати знаења за
облици на Аутистичен
спектар
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Додевска

Креирање и
дизајн на
презентација
за училиштето

февруари

Фросина
Кузева

компјутер,
интеренет

Јулијана
работни листови,
Атанасовска вежби од наставник

презентација

да умее да креира
дизајн

чек листа,
аналитичка
листа

утврдување на
знаењата

Вежби за
утврдување

март

Пирамида,
плоштина

април

Јаким
Ристовски

модел, пирамида

ИКТ, чек листа

да умее да пресмета
плоштина на
пирамида

Трапез,
елементи и
својства

мај

Татјана
Стојчевска

учебник, интернет,
модел

ИКТ, чек листа

да црта и пресметува
средна линија на
трапез

3. РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРИОРИТЕТИ, ЗАДАЧИ, АКТИВНОСТИ

Приоритет

Задачи

Реализира-

Време на

ни

реализација

Ефекти

Одговорни лица

-утврдување на
индивидуалните
можности и
специфични
потреби
на учениците

психолог,
одделенски
раководители,
наставници,
родители

активности
Унапредување
на
работата со
ученици 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
-изготвување
листа на
податоци за

09-11.2020 год.

-унапредување
на
наставата и
приодот во
работењето со
талентираните
ученици
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талентираните
ученици
Подобрување
на
квалитетот на
наставата и
олеснување на
процесот на
учење

подобрување на
квалитетот на
наставата со
примена
на активна
настава

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

Подобрување
на
квалитетот на
онлајн
наставата и
олеснување на
процесот на
учење

подобрување на
квалитетот на
онлајн
наставата со
примена
на активна
настава

-реализација
на нагледни
часови со
примена на
активна
настава
-презентација
на успешни
методи на
активна
настава,
анализа на
примери од
успешна
пракса
набавка на
училишен
мебел и
неопходна
опрема во
рамки на
можностите на
училиштето

реализација на
нагледни
часови со
примена на
активна
настава

тековно

09-12.2020 год.

2-6.6.2020 год.

осовременување на
наставата со
реализација на
методи
и техники на
активна
настава

подобрени
технички
услови за
престој и
работење во
училиштето

осовременување на
наставата со
реализација на
онлајн методи
и техники на
активна
настава

директор,
психолог,
наставници,
Стручни
активи

директор,
секретар,

директор,
психолог,
наставници,
Стручни
активи
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4. РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ

Наставата се реализира според однапред планиран и организиран план согласно Наставниот
план и програма за основно образование. Систематски и континуирано се следи и вреднува
нејзината реализација.
Преку успешна реализација на наставата се реализираат основните образовни и воспитни
цели на училиштето, а учениците се здобиваат со знаења од предвидените содржини.
Централното училиште реализира настава во две смени:


Прва смена од 07.50 до 13.10 часот



Втора смена од 13.30 до 18.05 часот

Подрачните училишта ПООУ Текија и ПООУ Мршевци реализираат настава во една смена.
Согласно со Наставниот план во училиштето се организираат и реализираат сите облици на
настава:
 Задолжителна настава
 Изборна настава
 Дополнителна настава
 Додатна настава
 Слободни ученички активности

Задолжителната настава на учениците им втемелува 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 се посветува потребното внимание на сите категории ученици:
просечни ученици, талентирани и ученици со посебни образовни потреби.
За учениците кои имаат потешкотии во совладување на наставните содржини во редовната
настава во училиштето се реализира дополнителната настава. Таа има за цел да им се овозможи на
учениците кои заостануваат во совладување на наставните содржини полесно да се вклучат во
редовната настава.
Додатна настава се реализира за учениците кои покажуваат особен интерес за одреден
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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: Работа со компјутер, Творештво, Етика во религиите,
Проекти од ликовна уметност, Нашата татковина, Програмирање и Проекти од информатика.

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



Општествено хуманитарна работа



Детска организација



Заедница на учениците



Организација на црвениот крст

А) Слободни ученички активности
Значајно подрачје на воспитно-образовната дејност на нашето училиште претставуваат слободните
ученички активности. Тие силно влијаат на развивањето на детските интереси, способности и творештвото со
што 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
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користење на слободното време.

Б) Ученички натпревари
Ученичките натпревари се важен дел од училишните и вонучилишните активности, преку кои
учениците имаат можност да ги презентираат своите знаења, способности и вештини. Тие претставуваат
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 учебната година нашите ученици учествуваат на литературни, ликовни конкурси и
спортски натпревари на кои често се наградувани.
Реализација на училишна програма за ученички натпревари

Реализирани
активности

Цели

Реализатор

Време

Извори
ресурси

Остварени
ефекти

Одржување на
училишни
натпревари во
фудбал одделенска
настава
Одржување на
училишни
натпревари во
ракомет –
женски
Спортски
активности со
ученици од
одделенска
настава
Одржување на
зонски натпревар
во футсал –
женски и машки
Одржување на
општински
натпревари во
одбојка – машки и
женски

спортски
натпревар

Федерација
на УС на
Македонија

октомври

покана

учество

спортски
натпревар

Федерација
на УС на
Македонија

октомври

покана

учество

спортски
натпревар

Федерација
на УС на
Македонија

октомври

известување

учество

спортски
натпревар

Федерација
на УС на
Македонија

октомври

известување

учество

спортски
натпревар

Федерација
на УС на
Македонија

октомври

известување

учество
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Учество на
ликовен конкурс
на тема :“Флора и
фауна ”
Учество на
ликовен и
литературен
конкурс на тема:
Пожарникарство
( Пожар на
отворен простор и
Пожар во објект)
Меѓународна
ликовна изложба
„13 Ноември“

Учество на
ликовен
конкурс“Свет без
војни”

Литературен
фестивал
„Ракатки“

On line – Дабар

ликовно
творење

ДЛЦ

ноември

известување

награди – 1
место и 2 место

творење на
дадена тема

организиран
од општински
противпожарен сојуз и
Градски сојуз

ноември

соопштение

учество на
ученици од
одделенска и
предметна
настава

ликовно
творење

Совет на град
Скопје и
Детскиот
ликовен центар

ноември

покана

награда

ликовно
творење

Општина
Илинден

ноември

покана

награда

литературно
творење

натпревар по
математика

Ликовен конкурс
„Биди уметник,
играј со мене“

ликовно
творење

Учество на
награден ликовен
конкурс на тема :
“Планети и
геометриски тела”

ликовно
творење

Фестивалски
одбор на
литературен
фестивал
„Ракатки“
Финки

Министерство
за
образование
на Словенија
Алгоритам

ноември

покана

ноември

покана

декември

известување

Декември

известување

учество на
ученици од
предметна
настава

учество на
ученици од
предметна и
одделенска
настава
учество на
ученици од
предметна
настава
учество
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Одржување на
зонски натпревар
одбојка – машки

спортски
натпревар

Федерација
на УС на
Македонија

декември

покана

Одржување на
зонски натпревар
во футсал –
женски
Општински
натпревар по
природни науки
одржан во ООУ
„Ристо Крле “
Општински
натпревар по
математика
одржан во ООУ
„ Гоце Делчев “ Илинден

спортски
натпревар

Федерација
на УС на
Македонија

декември

известување

февруари

известување

февруари

известување

натпревар

натпревар

Друштво на
биолози ПМФ

Сојуз на
математичари
Македонија

учество на
ученици од
предметна
настава – 8 и 9
одд.
учество

ученици од
одделенска и
предметна
настава
ученици од
одделенска и
предметна
настава

В) Екскурзии, излети, научни посети
Реализација на програма за екскурзии

Со цел проширување на своите знаења за својата татковина, истражување на непосредната
околина, запознавање со географски, културни и историски локалитети, за учениците се
реализираат ученичките екскурзии како специфичен облик на воспитно-образовна работа.
Училиштето излетот го реализираше во првото полугодие со еднодневен излет за учениците
од предметна настава во с. Пелинце и посета на Градот Скопје за учениците од одделенска настава.
Г) Општествено хуманитарна работа
Настојувањето на наставничкиот кадар, психологот, директорот и техничкиот персонал да ги воведат
учениците во активности за општествено-хуманитарна работа им даваат задачи за да создадат позитивен
однос кон работата, негување и одржување на заедничкото, почитување на човековиот труд, средствата за
производство како и резултатите од вложениот труд.
Вклучувајќи се во овој процес учениците се стекнуваат со основни знаења, навики и нивна примена
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во производствените и другите општествено-корисни работи.Покрај тоа една од важните работи е
стекнување навики за одржување на хигиената во училиштето, околината на училишните објекти и детските
игралишта. Исто така, важно е кај учениците да се создадат навики за хуман и другарски однос со своите
соученици.

Реализирана

Време на

активност

реализација

Уредување на
училишната
зграда и
училишниот двор

тековно

ученици ,
одделенски
раководители,
домаќин,
технички
персонал

Проект „Ново
кино“

октомври

Најголемиот час
на светот 2019

ноември

Учество во
контактна
емисија Ѕвон на
МТВ

ноември

Хуманитарна
акција
,,Меѓународен
ден на гладта’’

ноември

Реализатор

Форма

За кого е

Постигнати

наменета?

ефекти

групна

ученици од
I до IX одд.

формирање на
работни навики
кај учениците

ПИК
Продукција и
ЗдружениеКино Балкан
во соработка
со Кинотека
на
Македонија
психолог,
наставник по
македонски
јазик

групна

за сите
ученици

децентрализирање
на културата од
центарот во
периферијата

групна

ученици од
6 одд.

запознавање на
детските права

психолог,
наставник по
македонски
јазик

групна

ученици од
6 одд. до
9 одд.

промовирање на
училиштето

директор,
психолог,
ученици ,
наставници,
домаќин,
технички
персонал

групна

Црвен Крст
на РСМ

поттикнување на
хуманоста и
солидарноста
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Новогодишна
претствата

декември

наставници

групна

ученици од
7 одд.

драмско творење

Одбрележување
на 2 Април –
Меѓународен
ден на детска
литература

април

наставници по
македонски
јазик

групна

ученици од
6 до 9
одделение

креативно творење
и изразување на
учениците

Одбележување
на 22 Април –
Ден на планетата
Земја

април

наставници по
македонски
јазик

групна

ученици од
6 до 9
одделение

креативно творење
и изразување на
учениците

Одбележување
на 23 Април –
Светки ден на
книгата и
авторското право

април

наставници по
македонски
јазик

групна

ученици од
6 до 9
одделение

креативно творење
и изразување на
учениците

Одбележување
на 5 –ти Мај ден
на Македонскиот
јазик

мај

наставници и
ученици

групна

за учениците

литературен
конкурс и
презентации
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Одбележување
на Денот на
училиштето –
Патронен
празник со
литературни
творби

мај

наставници и
ученици

групна

за
училишето

промовирање на
училиштето

Учество на
Литературна еманифестација
„Илинден 2020 “

мај

наставници и
ученици

индивидуална

ученици од
6 до 9
одделение

промовирање на
училиштето и
Општината

Одбележување
на Денот на
сесловенските
просветители
„Св.Кирил и
Методиј“

мај

наставници и
ученици

групна

ученици од
6 до 9
одделение

одбележан денот
на сесловенските

просветители
„Св. Кирил и
Методиј“

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.
Според приложената Годишна програма за работата на Детската организација во учебната 2019/20
година реализирани се предвидените содржини:

Планирана програмска
активност
Избор на раководства на
детската организација
-Прием на првачињата во
Детската организација;
-Прослава на Светскиот
ден на детето
-Изработка на детски
честитки од природни

ДЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА
Време на
Методи и
реализаРеализатор
постапки при
ција
реализација
одговорни
излагање и
септеври
наставници и
дискусија
ученици
одговорни
излагање,
октомври
наставници и
дискусија,
ученици
работилници

декември

одделенски
раководители

креативни
работилници

Очекувани ефекти
избор на членови
по предлог на
учениците
развивање на
чувство за
припадност и
дружење
-весело
расположение,

27

материјали;
-Подготовки и
реализација на забава по
повод завршеток на прво
полугодие
-Изработка на честитки за
празникот 8-ми Март

-Разговор и советување
на учениците со послаб
успех
-Онлајн маскембал во
рамките на училиштето

-Анализа на работата на
Детската организација
-Презентација на
постигањата пред
учениците, родителите,
наставниците
-Подготовка на програма
за наредната учебна
година

од I до V
одделение

дружење и забава
-успешна
реализација на
хуманитарна
приредба

март

одделенски
раководители
од I до V
одделение

креативни
работилници

април

одделенски
раководители
од I до V
одделение,
психолог

онлајн
маскембал,
советувања,
разговори

-зголемување на
креативноста на
учениците
-поттикнување на
еколошката свест
-развивање на
натпреварувачки
дух,дружење и
забава
-подобрување на
училишниот успех

мај
јуни

одговорни
наставници,
ученици

ученици

желба за членство
во Детска
организација

Одговорен наставник : Јованка Грозданоска

Ѓ) Заедница на учениците
Преку реализација на активностите на заедницата на ученици, сите ученици активно се вклучени во
планирање и реализација на работата на училиштето односно наставните и воннаставните активности.
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.
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Ученичката заедница ги реализираше следниве активности во учебната 2019/20 година,
координирана од страна на психологот на училиштето, Татјана Насевска – Додевска.

Реализирани

Цели

Реализатор

Форми

Време

Ресурси

хартија,
изб.
списоци,
записник,
програма

активности

-да се
запознаат
членовите на
училишната
заедница со
подрачјата на
работа на
училишната
заедница
да се
запознаат
Разгледување
членовите на
на програмата
училишната
за работа
заедница со
програмата
Избор на
ученик кој ќе
Ученички
ги застапува
правобраниучениците
тел
Организира –
ње избори и
формирање
на
претседателство на
организацијата

запознавање
Одбележувасо правата и
ње на “Денот
обврските на
на детето”
децата

Работилници
на тема:
„Активно
слушање”

да се
запознаат со
техниката
,,Активно
слушање’’

психолог
ученици

групна

09,10

психолог
ученици

групна

09

психолог

индиви
дуално

09

психолог
ученици

групна

10

психолог

групна

10

Постигнати
ефекти

Индикатори

присуство на
распределба претставници од
на
одделенија,
активностите избрани членови во
комисии

усвојување и
записник,
дополнување
програма
на програмата

усвоена програма

избран
правобранизаписник
записник и извештај
тел по пат на
тајно гласање
видеа,
конвенција
за правата научени права
на децата и обврски на
изработени проекти
презента- децата
ции,
проекти
потикнување
записник,
и усвојување
позитивна
програма,
на нови
комуникација,
план на
облици на
соработка,одговорработилниактивно
ност кај учениците
ца
слушање
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Презентација
на
едукативната
онлајн игра
,,Правата на
децата’’

да се
запознаат со
правата на
децата и
детските
организации
за заштита

психолог

групна

10

фотографии

Работилница
за ,, Цртежот
како средство
за изразување
кај децата’’

проктивна
техника на
изразување

психолог

групна

10

записник,
програма,
план на
работилница

Безбедно на
интернет

да се
запознаат со
ризиците и
опасностите
од
социјалните
мрежи

психолог

групна

11

видео,
записник

Креативна
работилница
на тема:
„Емоционална
писменост”
Работилница
за цртеж на
тема:
„Семејство“
Креативна
работилница
на тема:
“Разрешување
на конфлкти”
Индивидуално советување
за
потешкотиите
во онлајн
наставата

учество во
психолог
искуствена
работилница

проктивна
техника на
изразување

групна

психолог

групна

учество во
психолог
искуствена
работилница

групна

прифаќање
на
предизвиците и
промените

психолог

индиви
дуална

12

2

3

3-6

стекнати
занаења за
заштита на
децата

позитивни примери
за заштита на
детските права

пренесување
на личните
настани од
соспственото
искуство

позитивна
комуникација,
соработка,одговорност кај учениците

одговорно
однесување
на интеренет

намален број на
проблеми на
социјалните мрежи

поттикнува на
Превенција за
фотографии изразување
ментално здравје кај
извештај на емоции и
учениците
чувства
записник, пренесување
позитивна
програма, на личните
комуникација,
план на
настани од
соработка,одговорработилни соспственото
ност кај учениците
ца
искуство
поттикнува на
изразување
превенција за
фотографии на емоции,
ментално здравје кај
извештај
техники за
учениците
разрешување
на конфликти
прифањаќа од
страна на
разговори
учениците и
родителите

намален отпор во
онлајн учење

Е) Подмладок на Црвен крст
Во ПЦК членуваат сите ученици од I до IX одделение од централното и подрачните училишта. Едно
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од основните начела во работата на оваа организација е развивање на солидарноста, помагање на сите луѓе
без разлика на расната, верската и етничката припадност.
Одговорен наставник : Драгица Апостоловска

Планирани активности

 Избор на одделенски

одбори од членови на ПКЦ
 Грижа за хигиената на
училниците, ходниците во
училиштето и хигиената на
училишниот двор
 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
гладта
 Предавање од стручно

лице на тема: „Заразни
болести добиени од
нехигиена на рацете“
 Активности за
одбележување на месецот
за борба против болестите
на зависност: пушење,
алкохол, дрога

Време на
реализација
септември
2019 год.

октомври
2019 год.

Реализатор

одделенски
раководители

Методи и
постапки при
реализација
дискусија

Очекувани ефекти

мотивирање на
учениците за
успешна
реализација на
програмските
активности
-поттикнување на
интерес кај
учениците
за членство во
организацијата
-информирање за
значење на
организација на
Црвениот Крст

одделенски
наставници,
класни
раководители

групна работа

директор,
2019/20 год. психолог,
класни
раководители
одделенски
ноемврираководители,
декември психолог
2019 год.

предавање и
групна работа

превенција од
заразни болести

предавање и
групна работа

превенција од
болести на
зависност: пушење,
алкохол, дрога.
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4.2. Училишни програми и планирања
А) Реализација на Проект „ Еко училиште“
Извештај за сработени активности во учебната година од учебната 2019/20 година – Еко проект

Реализирана активност

Време на

Реализатор

Постигнати ефекти

вработени,

развиена еколошка

наставници и

свест кај

ученици

вработените,

реализација
Одбележување на Ден

септември

без автомобили

родителите и
учениците
Засадување на садници

октомври

во училишните дворови

сите вработени и

развиена еколошка

ученици

свест кај
вработените,
родителите и
учениците

Редовно одржување на

октомври-декември

зелените површини во

технички персонал,

развиена еколошка

вработени и ученици

свест кај

училишните дворови

вработените,
родителите и
учениците

Формирање на еко

ноември

патрола според 6

координатор

запазување на

Еко одбор

индикаторите од еко

стандарди од еко

стандардите

програмата
Истакнување на упатства
за рационално користење
на енергија и вода,

декември

координатор

развиена еколошка

Еко патроли

свест кај
вработените,
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уредување на двор и

родителите и

внатрешен простор и

учениците

користење на
алтернативен превоз
Добивање на 5

декември

координатор

подобрување на

прочистувачи за воздух

квалитетот на

од Влада на РСМ

воздухот во
просториите на
училиштето

Остранување на

декември

непотребни и

Еко патроли

безбедни услови за

технички персонал

престој во училиште

презентација

развивање на

нефункционални
предмети од училиштето
Одбележување на Денот

април

на планетата Земја

Еколошка свест

Координатор: Билјана Смилевска

А) Реализација на Проектот „Меѓуетничка интеграција во образованието“

Нашето училиште влезе во проектот за ,,Меѓуетничка интеграција во образованието’’ во 2014
година, при што веќе од јуни 2014 година почна и со реализација на конкретни активности.
Еден од условите за реализација на овој проект е поврзување со партнерско училиште од друг
наставен јазик. Токму затоа, нашето училиште склучи Меморандум за соработка со ООУ ,,Кирил и Методиј”
во с. Страчинци. Ова е подрачно училиште во кое наставата се следи на албански јазик.
Цели на проектот :


Зголемување на разбирањето кај пошироката јавност за придобивките за сите граѓани што ќе
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произлезат од интегрирањето на образовниот систем во Р.С. Македонија.


Создавање на политичка, социјална и економска клима потребна за Македонија да постигне
одржлива интеретничка интеграција во училиштата, во останатите образовни институции, па и во
целото

Мото на проектот:
Подобрување на меѓуетничката комуникација и надминување на етничките, културолошките и
јазичните препреки.
Координатор на проектот е психологот на училиштето, Татјана Насевска – Додевска.

Б) РЕАЛИЗИРАНИ

ОБУКИ, СЕМИНАРИ И КОНФЕРЕНЦИИ 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
Учество на
семинар за нови
наставни програми
по музичко
образование
Учество на on-line
обука за примена
на микробит –
основна верзија

Време на
реализација
септември

Реализатор

Форма

БРО

обука

октомври

Британски совет

курс

Учество на on-line
курс на тема:
„Инклузивно
образование“
Професионални
состаноци на
секција на

ноември

БРО

обука

еднаш
месечно

Секција на
психолози

состаноци

Учесник

Постигнати ефекти

Јовче
Петковски,
наставник по
мзуичко
образование
Марија
Митрева,Фро
сина Кузева,
Татјана
Стојчевска,
Анкица
Петрушевска
и Билјана
Смилевска
Марија
Митрева и
Билјана
Смилевска
психолог –
Татјана Н.
Додевска

нови сознанија

нови сознанија

нови сознанија

нови сознанија
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психолози
Семинар за
имплементација
на новите правила
на фудбалска игра

ноември

ФФМ

обука

Дејан
Димитријевиќ
наставник по
физичко и
здр.обр.
Марија
Митрева и
Вера Вучкова
психолог

нови сознанија

Учество на
семинар за
англиски јазик
Учество на
Конференција на
превенција од
насилство кај
децата
Учество на
работилница за
Инклузија во
образованието

ноември

St. George dooel

семинар

ноември

УНИЦЕФ

конференција

ноември

Гете институт

Билјана
Смилевска,
наставник по
германски
јазик
директор
психолог
наставници
од
одделенска и
предметна
настава
Дарко
Петковски,
наставник по
географија

нови сознанија

Учество на
семинар за
Зајакнување на
капацитетите за
инклузивно
образование

ноемвридекември

БРО

обука

Учество на
семинар за
професорите и
наставниците по
географија во
основните и
средните училишта
Учество на обука за
интесекторска
соработка за
превенција од
насилство кај
децата
Учество на обука за
интегрирано
планирање и
настава –
истражувачка и
проектна настава
Учество на Веб
инар на тема:
„Позитивна
училница“

декември

Македонско
географско
друштво

семинар

декември

УНИЦЕФ

обука

психолог

нови сознанија

јануари

Коучинг-Н

обука

наставен и
ненаставен
кадар

нови сознанија

јануари

Macmillan
Education

обука

Марија
Митрева,
наставник по
англиски
јазик

нови сознанија

работилница

нови сознанија

нови сознанија

нови сознанија

нови сознанија
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В) Реализација на план за следење и евалвација на поставените цели, задачи и активности

Увид во работата на училиштето согласно Законот за основно образование и водење на
педагошката евиденција и документација на училиштето реализира државниот просветен
инспектор Мирјана Насковска.
Активности за унапредување на работата на училиштето и увид во целокупната работа
реализираат Совет на Општина Илинден, Градоначалник г- дин Жика Стојановски.
Евалуација на работата на училиштето континуирано реализираат Училишниот одбор, Советот
на родители со претседателите, претставниците од Советот на Општина Илинден.
Координирањето на работата на училиштето, реализација на наставни планови и програми како
и следењето на новите трендови во образованието се реализираат во соработка со Државниот
просветен инспекторат и одговорни советници од БРО.
Континуирани увиди во педагошката евиденција и документација и следење на
реализацијата на наставата во училиштето реализираат директорот, психологот и комисиите.

Г) Извештај за работа на училишниот тим за намалување на насилството во училиштето
Проектот ,,Заедно за училишта без насилство’’ се реализира од 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 психологот.
Членови на тимот за превенција од насилно однесување се: директорот, психологот, наставникот по
географија Дарко Петковски, одд. наставник Силвана Величковиќ и одд. наставник Елена Карагунова.
Реализирани активности во текот на учебната 2019/2020 година

36

,,Како против
насилство’’

Образование за
животни
вештини,,Разрешување на
конфликти Конфликтите се
скалила’’
Работилница на
тема ,,Тимско
одлучување’’
Образование за
животни
вештини
Работилница II8.1 ,,Насилство
стоп’’
Работилница
„Булинг кај
врсниците и
навремена
интервенција и
превенција”

евиденција на
психолог

психолог

Записник

септември

октомври

психолог

октомври

психолог

октомври

Психолог

октомври

одделен
-ска
настава

декември психолог

Прирачник
РЛ,
илустрации

Прирачник
за
животни
вештини

Евиденција на
психолог
Прирачник
РЛ,
илустрации

Прирачник
од ЦНА

индивидуално и
групно
советување
Индивидуално и
грпно
советување
дијалог,
работилница,
играње
улоги,
набљудување
дијалог,
објаснување,
игра по
улоги,
набљудување

Постигнати
ефекти

психолог

Методи и
постапки при
реализација

тековно
низ целата
учебна
година

Извори/
ресурси

Реализатор

Состанок со
ученичката
заедница

Време на
реализација

Реализирана
програмска
активност
Советување на
ученици и
родители

едукација на учениците за
намалување на насилството

Утврдување на позитивни
ефекти од советувањето на
учениците

надминување на
меѓусебните конфликти,
нивно разрешување по
мирен пат

едукација за разрешување на
конфликти

Групна
работа

Намалување на насилството
во целните групи ученици

дијалог,
објаснување,
игра по
улоги,
набљудување
дијалог,
работилница,
играње
улоги,
набљудување

намалување на меѓусебните
несогласувања и
подобрување на социјалната
клима во паралелката

намалување на насилството
во училиштето
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Работилница
„Разбирање на
конфликти”

февруари

психолог

Прирачник од
ЦНА

дијалог,
работилница,
играње
улоги,
набљудување

детекција и разбирање на
конфликтите

март

психолог

Прирачник од
ЦНА

дијалог,
работилница,
играње
улоги,
набљудување

намалување на предрасудите
кај децата

Работилница
„Предрасуди”

5. УЧЕНИЦИ – ПОСТИГАЊА, РЕДОВНОСТ И ПОВЕДЕНИЕ
1.1.Постигања на учениците
Во прилог на извештајот.
5.2. Редовност во наставата

Изостаноци на учениците
Во прилог на извештајот.
5.3. Поведение на учениците
Во прилог на извештајот.

1. 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, час на одделенска
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заедница (реализација на теми од Животни вештини).
Учебната година започна на 2–ви септември 2019 година и првото полугодие заврши на 31
декември 2019 година со реализирани 91 наставни денови до крајот на првото полугодие на
учебната 2019/20 година. Второто полугодие започна на 21.1.2020 година. Заради вонредната
состојба со КОВИД 19, а согласно уредбите од МОН училиштето од 24.3.2020 година до 10.6.2020
година реализираше онлајн настава. Наставниот план и програма се реализираше согласно
законските и подзаконските регулативи.Увиди во реализиција на наставата, воннаставните
активности, постигањата на учениците и во целокуната работа на училиштето во текот на учебната
година реализираа Државниот просветен инспекторат и Советникот од БРО. Претставници од
Училишниот одбор и Советот на родители континуирано го посетуваат училиштето и остваруваат
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 изработија и доставија Годишен глобален план и Тематски планови за работа
во оваа учебна година за предметот кој го предаваат. Годишните глобални и тематски планови се изработени
во дигитална и печатена форма, во два примерока, еден за наставникот, а еден за училишната
документација. Поддршка за реализација на планирањата на наставниците даваат директорот на
училиштето и психологот на училиштето.
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 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 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 и за
истите се изготвуваат извештаи.
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6.1.1 Реализација на програма за работа на одделенските раководители

Во тековната учебна година одделенските раководители реализираа 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 психологот водење грижа за ученици од социјално загрозени
семејства;



Редовно водење на педагошка евиденција и пополнување евидентни листи за успех 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 на почетокот на учебната година.

6.1.2 Извештај за работа на Ученички тим за техничка поддршка
Современите наставни процеси бараат примена на информациска и комуникациска технологија
(ИКТ). Технологијата треба да се поддржува технички и софтверски. За таа цел формиран е и работи ученички
тим за техничка поддршка.
Целта на ученичките тимови за техничка поддршка е помош на учениците и наставниците–
неинформатичари како и техничка поддршка во одржување на компјутерите во училиштето (вклучување на
учениците во одржување на компјутерите).
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Рализирани задачи на членовите на тимот:

Членовите во тимот (ученици од VI – IX одд) ги реализираа следните задачи:


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



Водење писмена евиденција за својата работа и за користењето на компјутерите,



Водење евиденција за настанати проблеми со ИКТ во училницата.

7. ПОДДРШКА НА УЧЕНИЦИТЕ
7.1 Општа грижа за учениците

Во тековната учебната 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, психологот и наставниците.
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.
Од аспект на зголемена безбедност на учениците при патување од дома до училиште и обратно, во
соработка со Општината Илинден и ЈСП беше организиран автобуски превоз за 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:


Едукација и заштита на учениците во случај на елементарни непогоди.
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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, психологот,
ученици, родители и Здравствениот дом во с. Миладиновци.
Психологот, одделенските раководители и наставникот 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.

Реализација на програма за заштита на здравјето на учениците
Реализирана
активност

Време
за
реализација

Организирање
автобуски превоз за
учениците од I до IX
одделение
Осигурување на
учениците

септември
2019јануари
2020

Реализатор

Форма

За кого е
наменета

Постигнати
ефекти

директор
секретар
домаќин

групна

декември
2019

секретар
одделенски
раководители

групна

Редовно одржување
на хигиената на
училници, ходници и
училишен двор

септември
2019јануари
2020

технички кадар,
ложач, домаќин,
хаус мајстор

групна

за
учениците
од I до IX
одделение
за
учениците
од I до IX
одделение
ученици
наставници
вработени
во училиштето

безбедно и
ефикасно доаѓање
на учениците до
учиштето и назад
зголемување на
грижата за
сопственото
здравје
одржување на
хигиената во
училиштето на
високо ниво

Редовни прегледи на
личната хигиена на
учениците

септември
2019јануари
2020

одделенски
раководители

групна

Стоматолошки
преглед на забите во
VI одд.

септември
2019

Здравствен дом –
Автокоманда
класните
раководители
ученици

групна

за
учениците
од I до IX
одделение
за
учениците
од VI одд.

подобрување на
личната хигиена и
здравјето на
учениците
подобрување на
здравјето на
учениците
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Работилници за
превенција од
зависности( дрога,
алкохол) кај
учениците од IX одд.

Систематски преглед
и вакцина на
учениците во I одд.

Вакцинација на
учениците од II
одделение

Стоматолошки
преглед на забите во
VII одд.
Стоматолошки
преглед на
учениците од I до V
одделение
Вакцинација на
учениците од IX
одделение

групна

за
учениците
од VIII/1 до
VIII/2
одделение

Здравствен дом –
Автокоманда
класните
раководители
ученици
Здравствен дом –
октомври Автокоманда
2019
одделенски
раководители
ученици

групна

за
учениците
од I
одделение

групна

за
учениците
од II
одделение

подобрување на
здравјето на
учениците

Здравствен дом –
Автокоманда
ученици
септември Здравствен дом –
-декември Автокоманда
2019
одделенски
раководители
ученици
ноември
Здравствен дом –
2019
Автокоманда
одделенски
раководители
ученици

индиви- за
дуална учениците
од VII одд.
групна за
учениците
од I до V
одд.

подобрување на
здравјето на
учениците
подобрување на
здравјето на
учениците

групна

подобрување на
здравјето на
учениците

октомври
2019

психолог

октомври
2019

октомври
2019

за
учениците
од II
одделение

подигнување на
свеста кај
учениците за
превенција од
зависности и
пиротехнички
средства
подобрување на
здравјето на
учениците

8.УЧИЛИШНА КЛИМА И КУЛТУРА

Нормативното уредување се реализираше преку имплементација на повеќе правилници и акти и тоа:
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 организирање и изведување ученички екскурзии, Правилник за советување
на родители, Правилник за заштита од пожари.
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Со своите активности во рамките на ученичките заедници, 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
училницата и дежурства на наставници во училишната зграда и дворот.

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

Увид во годишни
глобални и тематски
распределенија на
наставниците

септември

директор
психолог

училишна
документација,
записници

унапредување на
работата на
наставниците
приправници

Увид во работењето
на училиштето,
примена на активна
настава

октомври

директор
психолог

училишна
документација,
записници

констатирани корекции
на утврдените слабости
во работата на
училиштето

Увид во педагошка
евиденција
(дневник и
е- дневник)

ноември

директор
психолог
комисии

училишна
документација,
записници

корекција на утврдени
пропусти

комисии

училишна
документација,
записници

корекција на утврдени
пропусти

Увид во педагошка
евиденција

јануари
2020 год.
март

Увид во педагошка
евиденција

директор
психолог
комисии

(дневник и
е- дневник)

Корекција на утврдени
пропусти

записници
мај

Увид во работењето

училишна
документација,

директор
психолог

училишна

констатирани корекции
на утврдените слабости
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на училиштето,
примена на активна
настава

документација,
записници

јуни

комисии

Увид во педагошка
евиденција

училишна
документација,
записници

во работата на
училиштето

корекција на утврдени
пропусти

8.2. Соработка со родителите
Соработката со родителите е еден аспект од работењето на кој училиштето посветува посебно
внимание. Со родителите се 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, 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) .
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8.3. Совет на родители
Извештај за работата на Совет на родители

Во текот на оваа учебна година соработката меѓу Советот на родители и училиштето е насочена
кон подобрување на условите на училиштето, унапредување на оценувањето на учениците,
мултикултурната соработка на учениците и намалување на насилството меѓу учениците.
Претседател на Советот на родители и претставник во Училишен одбор е Драган Стојановски,
заменик претседател е Менка Ацевска - Ѓошевска и член Ивица Трендовски.

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 Општинат Илинден



Соработка со Домот на култура ,,Илинден”.

Посебно внимание посветуваме на мултиетничката соработка како на учениците и родителите, така и на
локалното население. Градење на позитивни односи и почит кон сите луѓе.
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8.4.1. Соработка со родителите на учениците и нивните семејства

Во текот на учебната 2019/20 година 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 со цел подобрување на успехот и постигањата на учениците. Се реализираат
советувања на родители од страна на психологот на училиштето, на учениците кои имаат повеќе изостаноци,
послаб успех или покажуваат непримерен однос кон учениците или вработените во 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.

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 Илинден, ООУ ,,Кирил и Методиј’’ с. Стајковци од
Општина Гази Баба, други училишта на ниво на Град Скопје, БРО, МОН, Државен просветен инспекторат,
УНИЦЕФ, МНЗА, МЦГО, УСАИД, Институтот за Психологија, НВО „ХЕРА”, Здружение на географичари,
Здружение на наставници по биологија , Здружение на наставници - создавачи на творештво -Лескова,
Спортски сојуз, ЕЛТАМ, Здружение на германисти, Сојуз на математичари и Здружение на професори по
музичко образование. 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 Сојузот на училишен спорт на град Скопје - еколошки акции ,, Македонија без отпад’’, посета на
институции и организации. Преку реализација на овие активности се поттикнува мултикултурната соработка
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и соживот на претставниците од сите заедници кои живеат на реонот на централното и подрачните училишта
и развивање на еколошка свест и формирање на здрави навики.
Посебно внимание се посветува на правата на децата во училиштето. Затоа училиштето овозможува
пристап до едукативната детска игра ,,Правата на децата’’ за време на часовите на одделенски час и
ученичката заедница.

8.4.3. Соработка со локалното население

Местоположбата на училиштето има посебно влијание за соработката со локалното население.
Посебно истакнуваме учество на локалното население во акциите кои ги спроведува училиштето. Заедничка
реализација на повеќе манифестации и хуманитарни акции, учество во хуманитарен хепенинг, заштита на
животната средина и друго.
Посебно внимание посветуваме на мултиетничката соработка, како на учениците и родителите, така
и на локалното население. Градење на позитивни односи и почит кон сите луѓе.

8.4.4. Соработка со Општината Илинден

Во текот на учебната 2019/20 година продолживме со конструктивната соработка со сите
сектори на Општина Илинден, со Градоначалникот Жика Стојановски, општинските советници и сите
структури на Опшината. Оваа соработка овозможи создавање поповолни услови за реализација на
наставата, унапредување на дејноста на училиштето.
Училиштето во текот на полугодието оствари соработка со советниците Христина Илијевска и
Гоце Крстевски, претставници во Училишниот одбор од Општина Илинден 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.
Во координација со Општината Илинден беше организиран бесплатен автобуски превоз за
учениците кои живеат подалеку од два километри од училиштето. Ја истакнуваме соработката со
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Домот на културата, со кој остваруваме соработка на полето на културата и уметноста.
Нашето училиште имаше соработка и континуирана помош од локалната заедница и
општината каде ги промовира својата работа и постигнати резултати.
Соработката со локалната средина е континуиран процес, кој се реализира со цел
искористување на ресурсите на локалната средина, во функција на училиштето и воспитнообразовната работа.

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 члена: тројца
претставници од наставниците

и стручните соработници (Татјана Насевска-Додевска,Зоран

Добревски и Јаким Ристовски), тројца претставници од родителите (Драган Стојановски, Менка
Ацевска - Ѓошевска и Ивица Трендовски) и една претставничка од основачот (Христина Илијевска).
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.
Приоритети во работата на Училишниот одбор за првото полугодие од учебната 2019/20
година се:


Унапредување на работа со ученици со посебни образовни потреби (талентирани и ученици
со пречки во развој) и ученици со ранлива група
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9.2. Орган на раководење – директор на училиштето

9.2.1. Извештај за работа на директорот Марија Зоксимовска

Директорот на училиштето работеше во согласност со законските прописи и Статутот на училиштето
вршејќи ја својата раководна функција. Во текот на учебната 2019/20 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 учебната 2019/20 година се
реализирани следните задачи:
1. Подобрување на квалитетот на наставата со примена на активна настава
Реализирани задачи: Следење и евалуација на примена на активна настава
2. Подобрување на техничките услови за работа во училиштето
Реализирани задачи: во тек се преговори со МОН околу изградба на фискултурна сала во
централното училиште
Во текот на учебната 2019/20 година директорот континуирано им даваше поддршка на тимовите
кои беа одговорни за реализација на тековните проекти во училиштето.

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ДИРЕКТОРОТ ВО УЧЕБНАТА ГОДИНА 2019/20 ГОДИНА
Подрачје на работа: АДМИНИСТРАТИВНО - ОРГАНИЗАЦИСКА РАБОТА
Задачи

Активности

Цели

Соработници

Форми на
работа

Ефекти

Создава-ње
услови за
работа во
училиштето

технички подготовки на
училишните објекти за
почеток на учебната
година
снабденост со мебел,
опрема и наставни,
средства
кадровски прашања

создавање
просторни
и технички
услови за
успешен
почеток на
учебната
година

технички
кадар
хаусмајстор

разговори
консултации,
набавки,
решенија

подготвени
училишни
објекти за
успешен
почеток на
новата
учебна
година

секретар

Општина
Илинден

Време на
реализација

август
јануари
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подготовки за прием на
ученици на прв
училишен ден во
централното и
подрачните училишта

Организација на
воспитнообразовната работа

Создавање оптимални
просторни и технички
услови за престој и
работа во централно и
подрачните училишта
формирање
одделенија и
паралелки
распределба на часови
и задолженија

успешен
прием на
првачињата на
прв
училишен
ден
Модернизација на
просторот
и
опремата
организација на
воспитнообразовната
работа

утврдување на бројна
состојба на ученици

Материјалнофинансиско
работење
на училиштето

Набавка на
основни
средства за
работа

учество во изработка и
усвојување на Годишна
програма за работа на
училиштето
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
пописи, пресметки,
изработка на завршна
сметка, реализација на
финансов план

набавка на наставни
средства, материјали за
работа, средства за
одржување на
хигиената, опрема,

запазување на
законитоста во
работењето на
училиштето
организација на
воспитнообразовната
запазување на
законитоста во
работењето на
училиштето
осовременување
на
условите
за работа

психолог
директор
наставници

тимска
работа

промоција
на работата
на
училиштето

домаќин
технички
кадар

разговори
консултации,
набавки

подобрување на
условите за
работа

психолог
наставници

соопштенија,
договори,
консултации,
анализи
договори,
анализи

успешна
подготовка и
организација на
целокупното
работење на
училиштето
за учебната
2019/20
година

наставници

директор
психолог
наставници
директор
психолог
наставници

Директор
Психолог
Наставници

секретар
Училишен
одбор
наставници

домаќин
технички
кадар

Тимска
работа

август

септември до
јануари

август
јануари

соопштенија ,
договори,
консултации
пописи,
пресметки,
договори,
соопштенија

ефиксна
работа на
училиштето

септември до
јануари

успешно
финансиско
работење на
училиштето

октомври
до
јануари

анализи,
набавки,
распределба за
користе-

Создавање
поволни
технички
услови за
работа,

септември до
јануари
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мебел и др.

Соработка
со стручни
органи и
служби,
БРО, ДПИ,
ДИЦ, МОН,
родители
институции

материјалнофинансиски прашања
кадровски прашања
стручно усовршување
воспитно-образовна
работа

осовременување
на
воспитно
образовната
работа

одговорни
лица

Соработка
со
локалната
средина

соработка со Општина
Илинден
Градоначалник,
одговорни
лица,советници,служби
и сектори,
соработка со месни
заедници
соработка со
училиштата и
градинката во
Општината
соработка со
организации, установи
и фирми во Општината
увиди и контрола на
уреденост на
училишните објекти
увиди и контрола на
хигиената на двата
училишни објекти
контрола на
безбедноста на
објектите и опремата

унапредување на
работата
на
училиштето
- промоција за
работата
на
училиштето во
Општината

одговорни
лица
психолог
наставници

обезбедување
оптимални
услови за
работа во
централното и
подрачното
училиште
запазување на
законитоста во
работењето на
училиштето
-унапредување

технички
кадар

Увид и
контрола на
работата на
технички и
административен
кадар

Евиденција
и документација

подготовки за седници

Контрола
на

увиди во редовност и
запазување на

изработка и
донесување на
нормативни акти,
соопштенија, кодекси,
одлуки

ње

запазување
на стандардите

консултации,
одлуки,
соопштенија,
обуки,
решенија,
напатстви
ја
консултации,
одлуки,
соопштенија,
седници,
Работни
акции

Ефикасност
во воспитнообразовната
работа

-осовременување на
условите за
реализација
на воспитнообразовната
работа

септември до
јануари

септември до
јануари

-афирмација
на
училиштето

технички
кадар
технички
кадар

секретар
наставници
психолог
Училишен
одбор
Совет на
родители

договори,
увиди,
консултации,
работни
акции,
одлуки,
соопштенија

создавање
добри
технички,
санитарни,
безбедни
услови за
работа

септември до
јануари

договори,
увиди,
консултации,
соопштенија,
седници,
Тимска
работа

-осовременување на
воспитнообразовната
работа
-ефиксаност
во
работењето
-законско
работење на

тековно

тековно
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педагошка
евиден-ција
и документација

законитоста при
водење на педагошка
евиденција и
документација

на
работењето на
училиште
то

училиштето
-ефикасно и
законско
работење на
наставниците

Подрачје на работа: РАКОВОДЕЊЕ И ПЕДАГОШКО - ИНСТРУКТИВНА РАБОТА
Задачи

Концепирање и
програмирање

Следење на
организација и
реализација
на воспитнообразовната
работа

Активности

Цели

Соработници

Форми на
работа

Ефекти

Време
на
работа

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 воспитнообразовната
работа на
училиштето

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

-увиди во
подготовка и
реализација
на наставен
час
-следење на
примена на
наставни
форми и
методи по
посебен
акцент на
активна
настата
контрола на
користење на
ИКТ
следење на
работата на

-следење и
унапредување
на воспитнообразованата
работа на
училиштето
-следење на
реализација на
приоритетите
на училиштето

психолог
Стручни активи
наставници
Училишен
одбор
Наставнички
совет
Одделенски
совет

консултации
посета на час
состаноци
седници
анализи
разговори
соопштенија

-осовременување на
воспитнообразовната
работа
-реализација на
септемГодишна
ври до
програма
јуни
-примена на
критериумите
за оценување
на знаењата на
учениците
-реализација на
приоритетите на
училиштето

јули
август
септември
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стручните
органи и
стручните
активи
советодавна и
консулатативна работа
разрешување
на проблеми
Стручно и
предагошко
усовршување на
вработените

учество во
изготвување
на програма
за
професионален развој на
вработените
советодавна
работа и
следење на
напредокот на
приправниците
соработка со
научни и
стручни
установи
организација
на едукации
снабдување
на
библиотеката
со стручна
литература
презентација
на новини
соработка со
родителите
следење на
напредокот на
учениците
анализа на
напредокот на
учениците

-професионален развој на
вработените

Соработка
со наставен
кадар и
стручна

распоредување работни
задачи
планирања и

раководење и
психолог
организација
наставници
на целокупната
работа

осовременува
ње на
наставата
- подобрување
на постигањата
на учениците

психолог
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

разговори
консултации
советувања
соопштенија

ефикасност во
работењето

септември до
јуни
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служба

подготовки на
воспитнообразовната
работа
анализа на
постигнати
резултати

Аналитичкостудиска
работа

увид на
програмите
изготвување
извештаи,
анализа на
успех,
поведение и
изостаноци на
учениците
подготовки на
дисеминации
на обуки

унапредување
на воспитнообразовната
работа на
училиштето

психолог
наставници
Стручни активи

седници
разговори
консултации
советувања
соопштенија
статистички
анализи
дескриптивна статистика

-осовременување на
воспитнообразовната
работа
-кариерен
развој

септември до
јуни

Соработка
со стручните
активи и
стручните
органи

планирање,
програмирање,
организација и
раководење со
Наставнички
совет
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

раководење и
организација
на работењето
на училиштето

психолог
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

септември до
јуни

ври до
јуни
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соработка со
стручните
активи и
стручните
органи
Соработка
со
родителите
и со Совет на
родители

соработка со
родителите и
нивно
вклучување во
реализација
на Годишната
програма на
училиштето
вклучување на
родителите
планирање,
организација
на родителски
средби
учество во
реализација
на родителски
средби, нивни
анализи
индивидуални средби
со родители
информирање
на родителите
за работата на
училиштето
конституирање на Совет
на родители
Соработка со
Совет на
родители

вклучување на
родителите во
целокупната
работа на
училиштето

родители
Совет на
родители
психолог
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

септември до
јуни

Соработка
со Училишен
одбор

Подготвување
седници на
Училишен
одбор
Присуство на
седници и
помош во
работата на
Училишниот
одбор

Ефикасно
функционирање на
Училишниот
одбор.

Училишен
одбор
Секретар
Наставници
Совет на
родители

Разговори
Состаноци
Родителски
средби
Седници
Консулатции
Одлуки
Соопштенија

Унапредување
на работата на
Училишниот
одбор.
Законско
работење на
училиштето.
Ефикасно
работење на
училиштето.

септември до
јуни
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Подготвување
извештаи за
потребите на
Училишен
одбор
Соработка
со
учениците и
нивните
организации

Запознавање
на учениците
со работата
Помош во
планирање,
програмирањ
еи
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,
конкурси,
трунири и
други настани
Организација
на соработка

Ефикасно
функционирање на
ученичките
организации.
Вклучување на
учениците во
донесување
одлуки и
планирање на
работата на
училиштето.
Подобрување
на постигањата
на учениците.

ученици
психолог
одговорни
наставници
ученички
заедници
претставници
од други
училишта
претставници
од Општина
Илинден

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

тековно
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со ученици од
други
училишта
Организација
на собирни
акции,
хуманиратни
прилози,
хепенинзи

9.3 СТРУЧНА СЛУЖБА

9.3.1. ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ПСИХОЛОГОТ НА УЧИЛИШТЕТО

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 трите училишни објекти во соработка со
директорот на училиштето, наставници, технички кадар, родители, претставници на локалната самоуправа,
БРО, Просветен инспекторат, организацијата Детско село Македонија, Нансен Дијалог Центар, Црвен крст на
Град Скопје, Центар за социјална работа, Здружение за ,,Ресурсен центар на родители на деца со посебни
потреби’’, Гешталт Институт – Скопје, НВО – Еко логик, НВО “ХЕРА”, Факултет за туризам и менаџмент,
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 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
Методи и постапки при
Постигнати цели и
Реализатор
Време
активност
реализација
ефекти
Изработка на
психолог
годишната програма Тим на
август
изготвена програма за
групна работа
за работа на
наставници
работа на училиштето
училиштето
Изготвена програма
септември
за сопствената
октомври
изготвена програма за
психолог
планирање
работа – годишна и
ноември
сопствената работа
месечна
декември
Изготвена програма
психолог
септември
изготвена годишна
за професионална
планирање
програма за
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ориентација на
учениците
Учество во изготвен
ИОП за работа со
ученици со посебни
образовни потреби;
Изработена
програма за работа
со надарени и
талентирани
ученици
Изготвен извештај
за сопствената
работа

професионална
ориентација на
учениците
училишен тим
за ученици со
посебни
образовни
потреби
психолог
наставници

август јуни

август

психолог

декември

директор
психолог
наставници

тековно

Учество во работата
на Училишен одбор

директор
секретар
членови на
Училишен
одбор

тековно

ученици

Координација на
проекти

Планирање

анализа

Учество во работа
на Одделенски и
Наставнички совет

Координирање на
работата на
Ученичка заедница

планирање

директор
психолог
наставници
ученици

пленарно

изготвена програма за
работа со ученици со
посебни образовни

изготвена програма за
работа со надарени и
талентирани ученици
изготвен извештај за
сопствената работа
предлози и препораки
за унапредување на
воспитно –
образовната работа

презентација

презентација на
анализа на успех во
првото тромесечие

септемвријуни

групна работа

унапредување на
воспитно- образовната
работа

септемвријуни

групна работа

унапредување на
воспитно- образовната
работа

2.СЛЕДЕЊЕ НА ВОСПИТНО ОБРАЗОВНА РАБОТА
А. Утврдување на потенцијалните можности и карактеристики на личноста на ученикот
Реализирана
Методи и постапки при
Постигнати цели и
Реализатор
Време
активност
реализација
ефекти
Следење на
навремено
адаптација и
психолог
септември
разговор
утврдување на видот
социјализација на
одд.
декември
на потешкотии на
учениците од I
наставници
учениците
одделение
Откривање на
тест за креативни
надарените
психолог
мислења,
откриени надарени
октомври
ученици од VI- IX
наставници
консултација со
ученици
одд.
наставници
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Утврдување на
личните
карактеристики ,
степенот на
надареност и
образовните
потреби на
надарените
ученици

Откриени ученици
со потешкотии во
напредувањето

Откриени ученици
со поголеми
можности за
напредување и
развој
Професионална
ориентација на
учениците

психолог
одделенски
раководители
предметни
наставници

психолог
наставници
родители
ученици
релевантни
институции ЗМЗ
психолог
одделенски
раководители
родители
ученици
психолог
одделенски
раководители
ученици

ноември

септемвријуни

септемвријуни

септемвријуни

работилници
тест за креативни
мислење
консултација со
наставници

следење
прашалници
психолошки мерни
инструменти

следење
прашалници
психолошки мерни
инструменти
Работилници
Тестови за
професионална
ориентација
Разговор

поттикнување на
надарените ученици

навремено
утврдување на видот
на потешкотии на
учениците

поттикнување на
учениците со
поголеми можности за
напредување и развој
реализација на
активностите од
програмата за
професионална
ориентација

увид
во реализација на час
Посета на часови на
редовна настава

директор

тековно

увид во часовите

2.СЛЕДЕЊЕ НА ВОСПИТНО ОБРАЗОВНА РАБОТА
Б. Следење на напредувањето на учениците според нивните можности и според карактеристиките на
нивната личност
Реализирана
Методи и постапки
Постигнати цели и
Реализатор
Време
активност
при реализација
ефекти
Откривање и
психолог
септември –
разговор
откриени учениците
следење на ученици одд.
јуни
следење
што се последица на
кои пројавуваат
наставници
консултации
активноста во
неприлагодено и
ученици
прашалници
училиштето, на
несоодветно
инвентари на личност
развојните
однесување
психолошки мерни
карактеристики на
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(нередовно ја
посетуваат
наставата, пушење,
деликвенција,
наркоманија,
агресивно
однесување,
значително го
намалуваат
училишниот успех и
сл.)

Утврдување на
социометрискиот
статус на учениците
во VI одд.

Редовни групни
тестирања на општи
интелектуални
способности на
учениците од I и IX
oдд.
Реализирани
предавања и
работилници за
здравствена
едукација и грижа
за здравјето на
учениците
(дрога, алхохол
ХИВ/СИДА)
Советување на
учениците кои
пројавуваат
проблеми во
учењето и
однесувањето
Тестирање на
учениците преку
психолошки тестови

инструменти

психолог
ученици

септември

психолог
ученици

септемвријуни

ученици

септемвријуни

работилници

септемвријуни

советување

септемвријуни

индивидуална/
групна

психолог
ученици

психолог
ученици

социометриски
метод

психолошки тестови

личноста

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

увид во
интелектуалните
способности на
учениците

грижа за здравјето на
учениците

грижа за успехот и
поведението на
учениците
откривање на
состојбата кај
учениците

3. ИЗГОТВУВАЊЕ НА СТРУЧНИ МАТЕРИЈАЛИ
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Реализирана
активност
Изготвување на
стручни материјали
за потребите на
училиштето
Изготвување на
стручни материјали
и извештаи за
потребите на МОН,
БРО , Локална
заедница,Завод за
статистика и др.
Реализирана
активност
Советодавноконсултативна
работа со ученици
Советување со
ученици
Работа со група
ученици кои
нередовно ја
посетуваат
наставата,
значително го
намалуваат
училишниот успех
или пројавуваат
различни облици на
несоодветно
однесување

Советодавноконсултативна
работа со родители

Советување со
родители
Работа со група
родители чии
ученици нередовно

Реализатор

Време

Методи и постапки при
реализација

директор
наставници
психолог

СептемвриЈуни

статистички анализи
дескриптивни
показатели

директор
наставници
психолог

септемвријуни

статистички анализи

4. СОВЕТОДАВНО- КОНСУЛТАТИВНА РАБОТА
Методи и постапки при
Реализатор
Време
реализација

психолог

психолог
ученици

психолог
родители

родители
ученици
психолог
наставници

септемвријуни

септемвријуни

индивидуално
советување

групно советување

септемвријуни

индивидуално
советување

септемвријуни

групно
советување

Постигнати цели и
ефекти
изготвени стручни
материјали

изготвени стручни
материјали и извештаи

Постигнати цели и
ефекти
мотивирање, помош и
подршка на учениците
за надминување на
одредени појави и
однесување

мотивирање, помош и
подршка на учениците
за надминување на
одредени појави и
однесување

мотивирање,
соработка, советување
и поддршка на
родителите за
надминување на
одредени појави и
однесување на
нивното дете
мотивирање,
соработка, советување
и поддршка на
родителите за
надминување на
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ја посетуваат
наставата,
значително го
намалуваат
училишниот успех
или пројавуваат
различни облици на
несоодветно
однесување

одредени појави и
однесување на
нивното дете

унапредување на
воспитно- образовната
наставници
работа ( настава,
Соработка со
септемвриконсултација
Одд.
одделни ученици,
наставниците
јуни
состанок
раководители
активности со
различна содржина и
сл. )
5.ОПШТО –СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ И ПСИХОЛОГОТ
Реализирана
Методи и постапки при Постигнати цели и
Реализатор
Време
активност
реализација
ефекти
Соработка со
наставници
септемвриконсултација
унапредување на
наставниците во
одд.
јуни
состанок
воспитно- образовната
подготвување на
раководители
работа
сите видови на
настава
Работа на
унапредувањето на
наставници
увид
унапредување на
септемвриоценувањето на
ученици
работилници
оценувањето на
јуни
знаењата на
консултации
учениците
учениците
Годишно собрание
МНЗА
декември
собрание
запознавање со
на Македонското
Ресурсен центар за
Научно Здружение
деца со посебни
за лица со Аутизам
образовни потреби
6.ВОДЕЊЕ НА ПЕДАГОШКА ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА
Реализирана
Методи и постапки при Постигнати цели и
Реализатор
Време
активност
реализација
ефекти
Изготвување на чек–
листи, листи за
систематизирање на
бележење, скали на
директор
податоците од увидите
проценка, евидентни
септемвриевидентирање на
на педагошката
листи и сл. за
јуни
податоци
психолог
документација,
бележење и
евиденција
евидентирање на
податоци
утврдување на
Увид во педагошката
правилноста и
директор
септемвриевиденција и
увид
навремено внесување
психолог
јуни
документација
на податоци во
педагошкта евиденција
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и документација
Водење на сопствена
евиденција и
психолог
документација
директор
Увид во дневникот на
психолог
паралелката
наставници
Изготвување на
дневно, неделно и
месечно планирање психолог
за сопствената
работа

септемвријуни

евидентирање на
податоци

увид во сопствената
работа

септемвријуни

увид
анализа
консултација

да се утврди бројот на
изостаноци на
учениците

тековно

планирање на дневни,
неделни, месечните
активности и по
подрачја за работа

планирање и
евидентирање

Ред.
бр

9.3.2 ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА БИБЛИОТЕКАР

1

2

3

6

Цели

Содржина

Работа по
однапред
подготвена
програма
Стручна
работа во
библиотеката

Годишна
програма за
библиотеката

Грижа за
чување на
книжниот
фонд
Учениците да
користат
периодични
изданија

Реализатор

Форми Време

Ресурси

Ефекти

Индикатор

библиотекар

индивидуал
-на

септември

стручна
литература

реализирана
програма

Годишна
програма на
училиштето

Водење на
евиденција за
издадени
книги

библиотекар

индивидуал
на

септември
до јануари

дневна
работа
со
ученици

библиотечна
картотека

Чување на
библиотечниот
фонд

библиотекар

индив
идуална

септември
до јануари

книги

Примање и
делење на
детскиот печат

библиотекар и
ученици

групна

септември
до јануари

детски
печат

јасна слика
за фреквенцијата во
библиотеката
библиотечниот фонд
не се
намалува
детскиот
печат е
добро
прифатен

дневник за
заведување
на книги
-фактури и
испратници
-тетратка за
водење
евиденција
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9.4 Стручни органи - наставнички и одделенски совет

9.4.1 Извештај за работа на Одделенскиот совет

Во текот на учебната 2019/20 година се реализираа 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.
Состаноците на Одделенскиот совет се реализираа преку ZOOM апликацијата, согласно препораките од
МОН.

9.4.2 Извештај за работа на Наставничкиот совет за учебната 2019/20 година

Во текот на учебната 2019/20 година Наставничкиот совет на ООУ,,Браќа Миладиновци’’
с. Миладиновци 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.
Состаноците на Наставничкиот совет се реализираа преку ZOOM апликацијата, согласно препораките од
МОН.
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10. ЕВАЛУАЦИЈА НА РЕАЛИЗИЦИЈАТА НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА

Тимот задолжен за евалуација на реализацијата на Годишната програма континуирано ја следеше
нејзината реализација во текот на учебната 2019/20 година. Исто така на седниците на Наставничките совети
покрај излагањето на психологот и директорот, 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 препораките и уредбите од МОН.

Тим за изработка на извештајот:

Татјана Насевска – Додевска, психолог
Билјана Смилевска, наставник по германски јазик
Сузана Крстева, одделенски наставник
Анкица Петрушевска, наставник по македонски јазик

Август,2020 год.
с. Миладиновци
Општина Илинден

Директор
__________________
Марија Зоксимовска
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ПРИЛОЗИ

ПРЕГЛЕД
на вкупниот број на ученици на крајот од
учебната 2019/20 година по наставен јазик
Табела бр. 1
Одделение

Македонски
јазик
сè

ж

I
II
III
IV
V
I-V
VI
VII
VIII
IX

34
30
41
53
45
203
39
46
39
35

VI- IX
I- IX

159
362

Албански
јазик
сè

Турски
јазик

ж

18
14
15
31
24
102
15
23
17
23

34
30
41
53
45
203
39
46
39
35

18
14
15
31
24
102
15
22
17
23

78
180

159
362

78
180

ж

сè

Вкупно
сè

ж

сè

Српски
јазик
ж

ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ
ученици, групи и наставници на крајот од
учебната 2019/20 година по наставен јазик
Табела бр. 2
Наставен јазик

Број на групи

Број на ученици

Број на
наставници

Македонски јазик
Албански јазик
Турски јазик
Српски јазик

3

34

3

ПРЕГЛЕД
на изостаноците на учениците на крајот
од учебната 2019/20 година
Табела бр. 3
Одделение

I

Оправдани
Неоправдани
Вкупно

327
62
389

II

III

170 349
/
11
170 360

IV

V

243
/
243

522
12
534

VI

VIII

IX

Вкупно

1443

1160
61
1221

7666
654
8320

VII

1538 1914
230 207
1768 2121

71
1514

ПРЕГЛЕД
на испишани и неоценети ученици на крајот
од учебната 2019/20 година по наставен јазик
Табела бр. 4
Наставен
јазик
Македонски
Албански
Турски
Српски

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Вкупно

вк

ж

вк

ж

вк

ж

вк

ж

вк

ж

вк

ж

вк

ж

вк

ж

вк

ж

вк

1

/

/

/

1

1

1

/

/

/

2

/

/

/

/

/

/

/

5

ж

1

ПРЕГЛЕД
на поведението на учениците на крајот
од учебната 2019/20 година
Табела бр. 5
Одделение

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Вк.

Примерно
Добро
Незадоволително

33
/
/

30
/
/

40
/
/

52
/
/

45
/
/

38
/
/

46
/
/

39
/
/

35
/
/

358
/
/

ПРЕГЛЕД
на бројот на учениците со продолжен престој во училиштето на крајот од
учебната 2019/20 година
Табела бр. 6
Наставен јазик
Македонски јазик
Албански јазик
Турски јазик
Српски јазик

Целодневен престој
Групи

Ученици

Наставници

Дневен престој
Групи

Ученици

Наставници

ПРЕГЛЕД
на општиот успех на ученицитe на крајот од
учебната 2019/20 година
Табела бр. 7

Одд.

Вкупно
ученици
СЀ

I
II
III
IV
V
I-V

Ж

34 18
30 14
41 15
53 31
45 24
203 102

1

2

Одлични
Бр.

%

3

Мн.добри
Бр.

%

4

Добри
Бр.

%

1

Доволни
Бр.

%

Вкупно
Бр.

%

со 1 слаба

Бр.

%

2

3

со 2 слаби

со 3 и
повеќе
слаби

Бр.

%

Бр.

4

%

59

VI
VII
VIII
IX

39

15

17

46
39
35

23
17
23

26
20
22

VI- IX

159

78

85

I- IX

362 180 144

58,49
62,22
60,20

14
7
21

26,42
15,56
21,43

6
5
11

11,32
11,11
11,22

1
5
6

10,17

52
45
97

1,89
11,11

0,00

100,00

/
/

98,98

/

98,11

43,59

14

35,90

4

10,26

3

7,69

38

97,44

56,52

8
9
6

17,39

23,91

46
39
35

100,00

20,00

1
/
/

2,17

17,14

11
10
7

51,28
62,86

23,08

25,64

0,00
0,00

100,00
100,00

53,46

37

23,27

32

20,13

4

2,52

158 99,37

56,03

58

22,57

43

16,73

10

3,89

255 99,22

/
/
/
/
/
/

0,00
0,00

/
/

2,94

0,00

33
30
40
/
/

/
/
/
4,648
4,447
4,5475
4,1
4,18

0,00

/

0,00

3

1,48

103

2
/
/
1

5,13

2,86

/
/
/
/

3
6

1,89

/

4,157

103

4,352

/

0,00

/

0,00

0,00

0,00

Бр.

0,00

0,00

0,00

%

0,00

0,00

/
/
/
/

Бр.

/
/

/
/

0,00

неоцене Опис
ти
но

Среден
успех
по
извештај

1
/
1
1
/

Учениците се описно оценети
31
28

5

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

/
/
/
/
/
/

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
2,44
1,89

0,00
0,00

1,66

3,995
4,353
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