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2. ЛИЧНА КАРТА НА OОУ ,,Браќа Миладиновци”  
с. Миладиновци  

 

Име на училиштето OОУ ,,Браќа Миладиновци” 

адреса, општина, место  с. Миладиновци, Општина Илинден, Скопје  

телефон 02/ 2577 - 709  

факс 02/ 2577 - 709 

е-маил 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.  

Верификација- број на актот  14-1209/1 

Година на верификација 26.2.1986 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Година на изградба 1939 година – прв дел, втор дел 1957 година 

Тип на градба масивна 

Површена на објектот 1303 м2 

Површина на училшниот двор тревна површина-  800 m2,  
друга дворна површина - 10 000 m2 

Површина на спортски терени и 
игралишта 

спортски терени -  1215 m2 
 

Училиштето работи во смена Да 

Начин на загревање на училиштето Парно 

Број на одделенија 9 

Број на паралелки 14 

Број на комбинирани паралелки / 

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

Македонски јазик 

Во основното училиште има 
паралелки за ученици со посебни 

образовни потреби 

Не  

Во основното училиште има 
паралелки од музичко училиште 

Не  

Во основното училиште има ресурсен 
центар 

Не  
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ПООУ „Браќа Миладиновци“ с.Текија 

 

Име на училиштето OОУ ,, Браќа Миладиновци” 

адреса, општина, место  с. Текија   

телефон 02/ 2577 - 709  

факс 02/ 2577 - 709 

е-маил 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. 

Верификација- број на актот  14-1209/1 

Година на верификација 26.2.1986 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Година на изградба 1947 година 

Тип на градба масивна 

Површена на објектот 150 М2 

Површина на училшниот двор  тревна површина -  2000 m2,  
 спортски терени -  600 m2 

Површина на спортски терени и 
игралишта 

/ 
 

Училиштето работи во смена не 

Начин на загревање на училиштето парно 

Број на одделенија 5 

Број на паралелки 3 

Број на комбинирани паралелки 2 

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

Македонски јазик 

Во основното училиште има 
паралелки за ученици со посебни 

образовни потреби 

Не  

Во основното училиште има 
паралелки од музичко училиште 

Не  

Во основното училиште има ресурсен 
центар 

Не  
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ПООУ „Браќа Миладиновци“ с.Мршевци 
 

Име на училиштето OОУ ,, Браќа Миладиновци” 

адреса, општина, место  с. Мршевци  

телефон 02/ 2577 - 709  

факс 02/ 2577 - 709 

е-маил 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. 

Верификација- број на актот  14-1209/1 

Година на верификација 26.2.1986 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Година на изградба 1947 година  

Тип на градба масивна 

Површена на објектот 350 м2 

Површина на училшниот двор тревна  површина -  2000 м2  
друга дворна површина – 10 000 м2 

Површина на спортски терени и 
игралишта 

/ 

Училиштето работи во смена Не 

Начин на загревање на училиштето парно 

Број на одделенија 5 

Број на паралелки 3 

Број на комбинирани паралелки 2 

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

Македонски јазик 

Во основното училиште има 
паралелки за ученици со посебни 

образовни потреби 

Не  

Во основното училиште има 
паралелки од музичко училиште 

Не  

Во основното училиште има ресурсен 
центар 

Не  

mailto:brmiladinovci@yahoo.com
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СТРУКТУРА НА УЧИЛИШТЕТО 
 

Членови на училишен одбор  Татјана Н.Додевска, претставник од Наставнички 
совет-претседател на УО 
Јелена Савова, претставник од Наставнички совет 
Јаким Ристовски, претставник од Наставнички совет 
Менка А.Ѓошевска, претседател на Совет на родители 
Ивица Трендевски, претставник од Совет на родители 
и претседател на УО  
Александар Ивановски, претставник од Совет на 
родители 
Христина Илијевска, претставник од Општина 
Илинден 

Членови на Совет на родители  Менка А.Ѓошевска, претседател на Совет на родители 
Ивица Трендевски, претставник од Совет на родители  
Александар Ивановски, заменик претседател на 
Совет на родители 
 

Стручни активи  
 

Офелија Груевска – стручен актив на одделенска 
настава 
Елизабета Радевска – стручен актив на природно-
математичка група 
Анкица Петрушевска – стручен актив на општествено-
јазична група 

Одделенски совети  
 

Одделенски совет на наставници од одделенска 

настава  

Одделенски совет на наставници од предметна 
настава  

Членови на училишниот 
инклузивен тим  

 

Марија Зоксимовска, директор 
Татјана Н. Додевска,психолог 
Габи Николовска,одделенски наставник 
Вера Вучкова, предметен наставник 
Тони Цветановски, родител 
Горда Теовска,родител 
Никола Нешевски, дефектолог 

Заедница на паралелката  
 

3 ученици од 20 паралелки 

Членови на ученичкиот 
парламент  

18 ученици (претседатели и заменици на 
претседатели на паралелки) 

Ученички правобранител Избран од редот на ученици од седмо до деветто 
одделение по пат на тајно гласање 
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МАПА НА УЧИЛИШТЕТО  

 
 

OОУ 

„БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ 



 
 
 

Централно училиште 
 

Одд. Бр. на 

пара-

лелки 

Бр. на 

ученици 

Етничка и родова структура на учениците 

Македонци Роми Срби Бугари Бошњаци 

м ж м ж м ж м ж м ж 

I 2 32 12 7 10 3       

II 1 21 7 4 7 3       

III 1 18 9 4 2 3       

IV 1 18 4 4 4 6       

V 1 24 7 4 7 6       

I - V 6 113 39 23 30 21       

VI 2 51 15 21 4 9 1 1     

VII 2 45 16 19 5 5       

VIII 2 36 17 10 5 3  1     

IX 2 43 20 14 1 4 2 2     

VI- IX 8 175 68 64 15 21 3 4     

I - IX 14 288 107 87 45 42 3 4     

 

ПООУ Мршевци 

Одд. Бр. на 

пара-

лелки 

Бр. на 

ученици 

Етничка и родова структура на учениците 

Македонци Роми Срби Бугари Бошњаци 

м ж м ж м ж м ж м ж 

I 1 5 2 3         

II 

III 

1 11 

9 

 

5 

2 

3 

7 

  3      

IV 

V 

1 4 

9 

1 

5 

1 

2 

  1 

1 

1 

1 

    

I - V 3 38 15 16   5 2     
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ПООУ Текијa 

Одд. Бр. на 

парале

лки 

Бр. на 

ученици 

Етничка и родова структура на учениците 

Македонци Роми Срби Бугари Бошњаци 

м ж м ж м ж м ж м ж 

I  1 8 4 4         

 II 

III 

1 7 

7 

3 

1 

4 

6 

        

IV 

V 

1 10 

7 

8 

6 

2 

1 

        

I - V 3 39 32 17         

 
 
 
 

 
3. 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 вработните и употреба на информатичката технологија го подобруваме квалитетот 

на наставата и ја афирмираме и промовираме нашата воспитно-образовна институција.   
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ВИЗИЈА  
 
 

 
 

 
МОТО 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

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 и тоа во селата Текија и 

Мршевци. 

Централното училиште опфаќа ученици од шест села и тоа – Mиладиновци, Бујковци, 

Мршевци, Бучинци, Текија и Дељадровци, каде 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 , додека пак 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, исто така и во подрачните 

училишта во с. Текија и с. Мршевци. 

Условите за работа во нашето училиште сè уште не ги задоволуваат потребите на училиштето, 

 

Подобри услови за работата на училиштето,унапредување на мултикултурната 

соработка и помагање на учениците од социјално ранливите категории. Ќе создадеме 

квалитетна клима за работа и ќе го подобриме училишниот успех. 

 

Училиште со еднакви можности за раст и развој! 
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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. 

Наставата се изведува на македонски јазик. Истата се изведуваше согласно Планот и 

Протоколот за работа од МОН.  

Наставата во првото полугодие заврши на 31. 12. 2021 година, а второто полугодие започнува 

на 1.2.2022 година, соглсно Календарот за изменување и дополнување на календарот за 

организација и работа на основните училишта во учебната 2021/22 година.  

Наставно - воспитниот персонал ги изврши сите подготовки за успешно реализирање на 

почетокот на второто полугодие за работата на училиштето, со почитување на сите мерки и 

препораки од МОН. 

Учениците се распределени во 20 паралелки од кои 8 во предметна и 12 во одделенска 

настава. Наставата се изведуваше во две смени во централното училиште, а во ПООУ Мршевци и  

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 и 

Наташа Неделковска - етика на религиите. 

 
ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШТЕТО 

 

Просторија 
Вкупен 

број 
Површина (m2) 

Состојба 
(се оценува 
од 1 до 5, 
согласно 

Нормативот 
од 2019 
година) 

Забелешка 
(се наведува потребата од 
дополнителни простории, 

реконструкции и сл.) 

Училници 

11/4/3 791m2/200m2/190m2 3     Доградба на училници во 
централното училиште 
    Реконструкција на 
постоечките простории во 
ПООУ Мршевци 

Кабинети 
1/-/- 26m2 2 Набавка на опрема и 

реконструкција 

Библиотека  
1/-/- 39m2 1 Реконсктрукција и набавка 

на лектирни изданија 
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Медијатека / / / / 

Читална 
/ / / Потреба од адаптирање на 

просторија за читална 

Спортска сала 
1/-/1 200м2 2 Реконструкција,опремување 

и адаптација во ПООУ 
Текија 

Канцеларии 

5/1/1 127m2/25m2/30m2 4 Реконструкција и 
опремување на 

канцеларијата на 
директорот 

Училишен 
двор 

1/1/1 800м2/2000м2/2000м2 3 Просторно и хортикултурно 
уредување 

Заеднички 
простори 

1 ПООУ 
Текија 

8m2 3 Адаптирање во 
канцелариска просторија 

Кујна / / / / 

Трпезарија / / / / 

Подрумски 
простории 

3/-/5 300м2/-/150м2 3 / 

 

 

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 

 40 персонални компјутери за наставен и 

ненаставен кадар, 

 40 десктоп компјутери за ученици, 

 2 LCD проектори, 

 1 платно, 

 9 интерактивни табли, 

 Канцелариски комјутери – 11, 

 Принтери – 10, 

 ДВД плеери – 13, 

 Таблети – 43, 
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 Фотокопир – 2 

 Торбичка за лап топ – 3 

 Географски карти – 25  

 Телевизори - 4 

 

 
 
 
 

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

 
 

Во текот на учебната 2021/22 година психологот на училиштето во склоп на ученичкиот 

парламент, онлајн  реализираше советувања за учениците за рационално користење и чување на 

инвентарот во училиштето. Исто така и психологот на училиштето преку онлајн предавања ги 

советуваше учениците за рационално користење на училишниот инвентар. Продолжуваме со 

реализација на работилници за намалување на насилство кај учениците во рамки на ,,Проектот за 

намалување на насилството“ преку онлајн работилници за ,,Развивање на комуникациските вештини 

кај учениците”, онлајн предавање и работилници на тема ,, Превенција од врсничко насилство - 

Булинг”. 

Ученичкиот парламент беше координирана од страна на психологот на училиштето.  

 

2.4. Подобрување на просторните услови 
 

 Обнувување делови во  основното училиште во оваа оваа учебна година 
 
 

Што е преуредено или 
обновувено 

Површина во  m 2 Намена 

Централно училиште  
 

Поставување на ограда   Подобрување на безбдноста на 
децата 

Молерисување на 
училниците  

9 училници  Подобрување на условите за 
настава   
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Подрачно училиште Мршевци 
 

   

Подрачно училиште Текија 
 

Промена на кровот во ПООУ Текија  Подобрување на условите и безбедноста 
 

  

Модернизирање на условите за работа на училиштето 
 

Обезбедени 6  Смарт табли   Модернизирање на условите за работа 

Обезебедување на 30 десктоп компјутери за 
кабинетот по информатика  

Модернизирање на условите за работа 

Обезебедување на наставни средства и 
помагала за потребите на наставниците 

Модернизирање на условите за работа 

Воведување на униформи за вработените 
 

Обезбедување на униформи за сите вработени Модернизирање на условите за работа 

 

 

 

 
 

2.5.Училишна библиотека 

 
 
 Податоци за училишната библиотека  

Ред.број Библиотечен фонд 
 

Количество 

1.  Учебници  4800 

2.  Лектири 16 100 

3.  Стручна литература  700 

4.  Сериски публикации 100 

5.  Белетристика 500 
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2.6. Органограм 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д И Р Е К Т О Р

Административна 

служба

Стручна 

служба

Одделение за 

наставници

Одделение за 
стручни 

соработници

Помошно 
техничка

служба
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ВРАБОТЕНИ ВО УЧИЛИШТЕТО 

 
 Податоци за вработените и за учениците во основното училиште 
Податоци за вработените кои ја остваруваат воспитно-образовната работа 
     

 
Ред 
бр. 

 
Име и 

презиме 

Годин
а 

на 
раѓањ

е 

 
Звање 

Степен 
на 

обра-
зование 

 
Работно 

место 

 
Мен-
тор/ 
совет
-ник 

 
Години 

на 
стаж 

1. 1
. 
Тројан 
Симоновски 

1960 дипл. проф. 
физика-хемија 

во основно 

високо наставник по 
физика и 

хемија 

/ 34 год. 

2. 2
. 
Галина 
Стевановска 

1966 наставник по 
физика и 

хемија 

вишо библиотекар / 30 год. 

3. 3
. 
Драгица 
Апостоловска 

1975 дипл. проф. за 
одделенска 

настава 

 
високо 

 
одделенски 
наставник 

/ 23 год. 

4. 4
. 
Сузана 
Крстева 

1964 дипл. проф. за 
одделенска 

настава 

 
високо 

 
одделенски 
наставник 

/ 28 год. 

5. 5
. 
Искра 
Гашевска 

1971 дипл. проф. 
по 
одделенска 
настава 

 
високо 

 
одделенски 
наставник 

/ 25 год. 

6. 6
. 
Елена 
Карагунова 

1971 наставник по 
одделенска 

настава 

вишо одделенски 
наставник 

/ 24 год. 

7. 8
. 
Јованка 
Грозданоска 

1970 дипл. проф. 
по 

одделенска 
настава 

 
високо 

 
одделенски 
наставник 

/ 26 год. 

8. 9
. 
Зоран 
Добревски 

1964 дипл. проф по 
историја 

високо наставник по 
историја 

/ 20 год. 

9. 1
0
. 

Радица 
Блажевска 

1967 дипл. проф. 
по 

одделенска 
настава 

 
високо 

 
одделенски 
наставник 

/ 20 год. 

10. 1
1
. 

Вера Вучкова 1960 професор по 
англиски јазик 
и книжевност 

– наставна 
насока 

 
високо 

 
наставник по 

англиски 
јазик 

/ 26 год. 
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11. 1
2
. 

Лидија 
Николовска 

1973 дипл. педагог високо одделенски 
наставник 

/ 18 год. 

12. 1
3
. 

Марија 
Митрева 

1975 дипл. филолог 
по 

македноски ј. 
со англиски ј. 
и книжевност 
/доквалифика

-ција 

 
високо 

 
наставник по 

англиски 
јазик 

/ 15 год. 

13. 1
4
. 

Силвана 
Величковиќ 

1973 дипл. проф. 
по 

одделенска 
настава 

 
високо 

 
одделенски 
наставник 

/ 15 год. 

14. 1
5
. 

Билјана 
Смилевска 

1982 дипл. проф. 
по германски 

јазик  и  
книжевност 

 
високо 

наставник по 
германски 

јазик 

/ 14 год. 

15. 1
7
. 

Фросина 
Кузева 

1974 дипл. инж. по 
информатика 
/доквалифика

-ција 

 
високо 

 
наставник по 
информатика 

/ 12 год. 

16. 1
9
. 

Сунчица 
Митровска 
Јаневска 

1982 дипл. проф. 
по 

одделенска 
настава 

 
високо 

 
одделенски 
наставник 

/ 12 год. 

17. 2
0
. 

Анкица 
Петрушевска 

1982 дипл. проф. 
по 

македонски 
јаз. со 

македонска 
книжевност и 
јужнословен-

ски 
книжевности 

 
високо 

 
наставник по 
македонски 

јазик 

/ 10 год. 

18. 2
1
. 

Габи 
Николовска 

1981 дипл. проф. 
по 

одделенска 
настава 

 
високо 

 
одделенски 
наставник 

/ 12 год. 

19. 2
2
. 

Емилија 
Стојановска 

1985 дипл. проф. 
по англиски 

јазик и 
книжевност 

 
високо 

 
наставник по 

англиски 
јазик 

/ 12 год. 
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20. 2
3
. 

Јелена Савова 1983 дипл.проф. по 
одделенска 

настава 

 
високо 

 
одделенски 
наставник 

/ 12 год. 

21. 2
4
. 

Дејан 
Димитријевиќ 

1984 дипл. проф. 
по физичка 

култура 

високо наставник по 
физичко 
образ. 

/ 12 год. 

22. 2
5
. 

Ивана 
Лазаровска 

1985 дипл. проф. 
по 

одделенска 
настава 

 
високо 

 
одделенски 
наставник 

/ 12 год. 

23. 2
6
. 

Александра 
Стоевска 

1984 проф. по 
биологија – 
хемија во 
основно 

образование 

 
високо 

наставник по 
биологија и 

хемија 

/ 10 год. 

24. 2
7
. 

Јовче 
Петковски 

1983 дипл. 
хармоникаш / 
доквалифика-

ција 

 
високо 

 
наставник по 

музичко 
образ. 

/ 13 год. 

25. 2
8
. 

Дарко 
Петковски 

1986 дипл. проф. 
по географија 

високо наставник по 
географија 

/ 10 год. 

26. 2
9
. 

Офелија 
Груевска 

1984 дипл. проф. 
по 

одделенска 
настава 

 
високо 

 
одделенски 
наставник 

/ 8 год. 

27. 3
0
. 

Јаким 
Ристовски 

1988 дипл. 
професор по 
математика 

високо наставник по 
математика 

/ 5 год. 

28. 3
1
. 

Андриана 
Митевска 

1980 дипл. проф. 
по 

македонски 
јазик и 

македонска 
книжевност 

 
високо 

наставник по 
македонски 

јазик 

/ 5 год. 

29. 3
2
. 

Горан 
Стаменков 

1976 дипл. вајар со 
керамика  

високо наставник по 
ликовно 
образ. 

/ 8 год. 

30.  Влатко 
Најдовски 

1986 дипл. проф. 
по физичко 

образование 

високо наставник по 
физичко 
образ. 

/ 3 год. 

31.  Елизабета 
Радевска 

1981 Дипл.проф по 
математика  

Високо  Наставник по 
математика  

 / 

32.  Мартина 
Павловска 

1993 Дипл.проф.по  
музичко обр. 

Високо  Маставник по 
музичко обр. 

 1,8 
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      3.2. Податоци за раководните лица 
 

Ред. 
број 

Име и презиме Година  
на 
раѓање 

Звање Степен 
 на 
образо
-вание 

Работно 
место 

Мент
ор/со
вет-
ник 

Години на 
стаж 

1. Марија 
Зоксимовска 

1984 дипл. 
ликовен 

педагог со 
сликарство 

високо  Директор 
 

/ 9 

     
 
 
  3.3. Податоци за воспитувачите 

Ред. 
број 

Име и презиме Година  
на 
раѓање 

Звање Степен 
 на 
образо
-вание 

Работно 
место 

Ментор/ 
советник 

Години на 
стаж 

/ / / / / / /  
/ 

 
 
 
 
     3.4. Податоци за вработените административни службеници 

Ред. 
број 

Име и презиме Година  
на 
раѓање 

Звање Степен 
на 
образо-
вание 

Работно 
место 

Години на 
стаж 

1. Татјана 
Н.Додевска 

1981 дипломиран 
психолог 

 

магистар психолог 14 

2. Стојанче 
Цветановски 

1959 наставник по 
основи на 
техника и 
производ-

ство 

 
вишо 

библиотекар 
-наставник 

по техничко 
образование 

37 

3. Олгица Павловска 1962 дипломиран  
економист 

високо секретар 32 
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 3.5.  Податоци за вработените помошно-технички лица 
  

Ред
бр. 

Име и презиме Година 
на 

раѓање 

Звање Степен 
на 

образо-
вание 

Работно 
место 

Годин
и на 
стаж 

1. 
Оливера 

Стаменковска 1963 средно/ чевлар средно хигиеничар 29 год. 

2. 
Христина 

Јосимовска 1971 

средно/ 
економски 
техничар средно хигиеничар 27 год. 

3. Наташа Јовановска 1980 

средно/графичар, 
книговезец, 
картонажер средно хигиеничар 8 год. 

4. 
 

Соња Алексовска 
 

1969 

средно/ 
производ на 

градежни 
материјали од 

неметална струка 
 

средно 
 

хигиеничар 
 

2 год. 

5. 
Билјана 

Завировска 1977 средно/кондитор средно хигиеничар 5 год. 

 
Синиша 

Младеновски 1981 
Средно/машинск

о  Средно  Хаус мајстор 17 

 

 
2.7. Одделенски раководители 

 
8.2. Преглед на одделенските раководители 
 

Листа на одделенски раководители – ООУ ,, Браќа Миладиновци” с. Миладиновци 

Одд. Одделенски раководител 

I1 Сузана Крстева  

I2 Габи Николовска 

II Офелија Груевска 

III Драгица Апостоловска 

IV Елена Карагунова 

V Лидија Николовска  

VI1 Дарко Петковски   

VI2 Билјана Смилевска  

VII1 Александра Стоевска 

VII2 Јаким Ристовски 

VIII1 Фросина Кузева   
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2.8. Извештај за работа на стручните активи 

 
 

2.8.1 Извештај за работа на стручниот актив на одделенска настава 

 

Во текот на учебната 2021/22 год. Стручниот актив на одделенска настава ги реализираше 

онлајн 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 

VIII2 Анкица Петрушевска 

IX1 Марија Митрева 

IX2 Андриана Митевска  

Листа на одделенски раководители – OОУ ,, Браќа Миладиновци” с. Миладиновци 
ПООУ Текија   

Одд. Одделенски раководител 

I  Сунчица М. Јаневска 

 II-III Радица Блажевска 

IV-V Јелена Савова   

Листа на одделенски раководители – ООУ ,, Браќа Миладиновци” с. Миладиновци 
ПООУ Мршевци  

Одд. Одделенски раководител 

I-II Силвана Величковиќ 

III Јованка Гроздановска  

IV-V Габриела Младеновска 
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 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 – Офелија Груевска 

 
 

 

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

 

Во текот на учебната 2021/22 год.  Стручниот актив на општествена  - јазична група предмети 

ги  реализираше онлајн планираните активности: 

Одговорен наставник – Анкица Петрушевска – предметен наставник  

 
 

 

2.8.3 Извештај за работа на стручниот актив на природна група предмети 

Во текот на учебната 2021/22 год. стручниот актив на природна група предмети ги 

реализираше онлајн планираните активности: 

Одговорен наставник – Елизабета Радевска - предметен наставник 
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3. РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРИОРИТЕТИ, ЗАДАЧИ, АКТИВНОСТИ 

 
 

Приоритетно       
подрачје на 

промени 

Постигања на учениците 
Учење и настава 
Ресурси 

Цели    
-детектирање на учениците со посебни образовни потреби и следење на нивните постигања 
-дефинирање на посебни цели во програмата 
-оспособување на наставниот кадар и психологот за работа со учениците со посебни образовни 
потреби (талентирани ученици, ученици со посебни образовни потреби и ученици од 
маргинализирани групи) 
-изготвување  база на податоци за ученици од социјално загрозени семејства  и организирање акции 
за собирање помош за учениците 
-подобрување на квалитетот на наставата и постигањата на учениците   
-стручно усовршување на наставниот/ненаставниот кадар 
-примена и планирање на различни техники на учење 
-подобрување на условите за работа во училиштето  
 
Очекувани исходи  
-детектирани ученици со посебни образовни потреби и следени постигања 
-дефинирани посебни цели во програмата 
-оспособен  наставен кадар и психолог за работа со учениците со посебни образовни потреби 
(талентирани ученици,ученици со посебни образовни потреби и ученици од маргинализирани групи) 
-изготвена  база на податоци за ученици од социјално загрозени семејства  и организирање акции за 
собирање помош за учениците 
-подобрен квалитет на настава и постигања на учениците 
-стручно усовршен наставен/ненаставен кадар 
-применети различни техники на учење 
-подобрени услови за работа во училиштето  
 
Задачи  

-унапредување на работата со учениците со посебни образовни потреби (талентирани, ученици со 

посебни образовни потреби и ученици од ранливи групи) 

-стручно усовршување  на наставниот кадар и стручната служба за работа со талентирани ученици, 

ученици со посебни образовни потреби и ученици од маргинализирани групи 

-изготвување на база на податоци за ученици од социјално загрозени семејства 

-подобрување на квалитетот на наставата со примена на интерактивни методи во наставата 

-обезбедување на просторни и технички услови за непречена реализација на настава и воннаставни 

активности 
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Активности 
 
 
  

Индика-
тори за 
успех 
 

Носители на 
активностите 

Временска рамка 
за имплементација 
 

Ресурси 
 

Тим за 
следење на 
реализа-
цијата на 
актив-
ностите  

Aктивности -
Детектирање на 
приоритетите за 
учебната година 

записници
барања, 
извешати 

Директор 
психолог 
комисии  

септември, 2021 – 
август, 2022 

вработени 
институ-
ции 
потребни 
финансии 

директор 
психолог 
наставен 
кадар 
техничко-
помошен 
кадар 
родители  

 
 
 
4. РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 

 
 

Наставата се реализира според однапред планиран и организиран план согласно со 

Наставниот план и програма за основно образование. Систематски и континуирано се следи и 

вреднува нејзината реализација. 

Наставата се одвиваше според Планот и Протоколот од МОН, со почитување на сите мерки и 

препораки. 

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: 

просечните ученици, талентираните и учениците 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 се овозможи на 

учениците кои заостануваат во совладување на наставните содржини полесно да се вклучат во 

редовната настава.  
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Додатна настава се реализира за учениците кои покажуваат особен интерес за одреден 

предмет со цел проширување, систематизирање и збогатување на знаењата и поттикнување на 

нивните интереси и способности. Реализацијата на дополнителна и додатна настава се евидентира 

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

Во зависност од интересите, учениците преку анкета избираат и изучуваат изборни предмети, 

со кои ги надградуваат, продлабочуваат и систематизираат знаењата од одредени подрачја и ги 

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

индивидуално пополнување на анкетни ливчиња, учениците и родителите се определија за 

изучување на следните изборни предмети: 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.  
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Слободните ученички активности правилно го насочуваат ученикот во формирање на неговата 

личност и социјализација, во стекнување знаења од одредени области на науката и техниката, но и 

создавање навика за рационално користење на слободното време.  

 Одбележување на денот на детето и Новогодишна претстава „ Новогодишна емисија“, 

извештај од Анкица Петрушевска. Се одржа новогодишна претстава заедно со хорот и 

оркестарот на ООУ “БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ” во спортската  сала на ООУ  “БРАЌА 

МИЛАДИНОВЦИ” на ден 27.12.2021 година.  

 По повод 20-ти Ноември –Светскиот ден на детето, членовите од литературната секција 

учествуваа во работилници ( преку изработување хамери и творење лични поетски творби на 

тема: „Среќно детство“.  

 

 На 14.2. 2022 година во рамките на нашето училиште се одржа литературен и ликовен конкурс 

на тема: „Трепери љубов во срцето мое“. Учениците на овој литературен конкурс учествуваа 

со свои лични поетски творби и прозни текстови и ги освоија следниве места:                                                                                        

I место за поетска творба - Меланија Стојановска 6-1 одд. 

o II место за поетска творба – Теа Петрушевска 6-1 одд. 

o III место за поетска творба Ива Паневска 9-2 одд. 

o Ана Марковска прозен текст 6-1 одд. 

 Одбележување на ден на екологија, пролет и Денот на поезијата. 

 На 2-ри Април учениците го одбележаа Меѓународниот ден на детска литература преку 

читање на бајки, приказни, лични творби, цитати од своите омилени книги и други активности 

со цел да се поттикне и насочи вниманието и љубовта  кон читањето книги.   

 Денот на македонската азбука 5.5 учениците го одбележаа преку споведување на разни 

активности (  преку изработена презентација учениците ја доловија важноста од постоењето 

на македонската азбука и нејзиното кирилично писмо, колку е важна потребата да се говори 

на својот мајчун јазик употребувајќи ја денешната современа македонска азбука- кирилица 

која брои 31 буква. 

 Во Домот на културата „Илинден“ на 11.5.2022 година се одржа традиционалното 

Литературно матине за деца 2022 година. 
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 Во рамките на оваа манифестација ученичката Меланија Стојановска 6-1 одд освои прво 

место, а ученикот Лука Јовановски 6-1 одд освои трето  место. Учениците се здобија со 

диплома и книги како награда за нивнто учество и постигнатиот успех. 

 Учениците од ООУ„Браќа Миладиновци“ од с.Миладиновци   и учениците од подрачните 

училишта на ден 17.5.2022 година учествуваа во емисијата „Ѕвон“ која се емитува на МТВ. 

 Во емисијата учениците го претставија нашето училиште преку разни активности, дел од 

членовите на литературната и рецитаторската секција ги презентираа своите наградени песни 

на Литературното матине за деца одржано во Домот на културата  во општина Илинден. 

 На 24 Мај се прославува Денот на нашите и сесловенските просветители, учители и 

рамноапостоли, светите браќа Кирил и Методиј. Учениците од литературната секција твореа 

поетски и прозни текстови се со цел да им се одаде почит за нивното заложување за 

постоењето на македонскиот народ, јазик, азбука, идентитет и култура. 

 Патрониот празник на нашето училиште ООУ „ Браќа Миладиновци“ се одржа на 25.5. 2022 

година. Ученициците од литературната и рецитаторската секција денот на училиштето го 

одбележаа преку изработка на два хамери каде се презентираа најважните податоци од 

нивниот животен пат и нивната творечка дејност. 

 Еколошка акција за собирање отпадни батерии (Полни или празни батериите за околината се 

важни) на ниво на цело училиште во период од 21.3. до 25.3.2022 год. и воедно за 

обележување на денот на пролетта. 

 Еко активности со изработка на Еко пораки и садење на цвеќиња со учениците од 7 одд. и 9 

одд.по повод Денот на пролетта и Денот на екологијата. 

 Работилница со учениците од 8 одд . по повод 24 ти Март - Светски ден за борба против 

туберкулоза. 

 Работилница со учениците од 8 одд .по повод 7 ми Април-Светски ден на здравјето. 

 Квиз по Природни науки  и математика со учениците од 9 одд. по повод Патрониот празник на 

училиштето. 

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 
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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. 

Реализација на училишна програма за ученички натпревари 
 

 19.02.2022 Општински 6одд. Ева Станчевска, Ана Младеновска (пофалница), Јана 

Петрушевска, Марко Велковски Јован Крстевски, Михаил Гелевски 7одд. Милева Додиќ, Ива 

Маневска; 

 26.03.2022 Регионален (организатор) учесници - 6одд. Ева Станчевска, Ана 

Младеновска (пофалница), 7одд. Милева Додиќ, Ива Маневска; 

 Дарио Постоловски- I-во место на општински натпревар по англиски јазик организиран од 

ЕЛТАМ-19.3.2022 година; 

  Дарио Постоловски-I-во место на регионален натпревар по англиски јазик организиран од 

ЕЛТАМ-07.05.2022,потврда за учество на државен натпревар; 

 Ива Маневска-II-ро место на општински натпревар по англиски јазик организиран од ЕЛТАМ-

19.3.2022 година; 

 Ива Маневска-III-то место на регионален натпревар по англиски јазик организиран од ЕЛТАМ-

07.05.2022; 

 Учество на општински,регионален и државен натпревар по географија; 

 Регионален натпревар по германски јазик во „Јахиа Кемал колеџ, Скопје„ на ден 3.4.3022 год. 

(недела) со ученичка од деветто одделение Михаела Тасевска. 

 

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 не реализираше излети оваа година согласно препораките од МОН. 
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Г) Општествено хуманитарна работа 
 

Во периодот од 21.02,2022 год до 27.02,2022 год организирана е хуманитарна акција за 

собирање на храна и средства за хигиена.  

Акцијата која траеше една седмица се покажа како особено успешна, во истата се вклучија 

поголем дел од учениците и наставниците од нашето училиште. Беа собрани голем број донации, 

истите беа спакувани во 40 пакети – 20 пакети со храна и 20 пакети со средства за хигиена. Донациите 

беа наменети за социјално ранливи семејства на ученици од нашето училиште. 

На 15. 03,2022 пакетите со донации беа доделени на 20 семејства. 

Одговорен наставник : Драгица Апостоловска 

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, преку онлајн 

активности. 

Вклучувајќи се во овој процес учениците се стекнуваат со основни знаења, навики и нивна 

примена во производствените и другите општествено-корисни работи. 

 

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 за учебната 

2021/22 година реализирани се предвидените содржини: 
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ДЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

Планирана програмска 

активност 

Време на 

реализација 
Реализатор 

Методи и 

постапки при 

реализација 

Очекувани ефекти 

Избор на    раководства 

на детската 

организација 

 

09 

 

Одговорни 

наставници и 

ученици 

Онлајн 

Излагање и 

дискусија 

Избор на членови 

по  предлог на 

учениците 

 Активности 

одбележување на 

Детската недела  

 Одбележување на 

Светскиот Ден на 

детето; 

 Реализирање 

активности за 

одбележување на 

Меѓународниот 

дена за лица со 

хендикеп 

 

10 

Одговорни 

наставници и 

ученици 

Онлајн 

предавања,п

резентации, 

дискусија, 

реализација 

на часови 

 

Развивање на 

чувство за 

припадност, 

дружење,  

хуманост 

 Изработка на 

детски честитки и 

украси од природни 

материјали 

 Подготовки и 

реализација на 

забава по повод 

крај на првото 

полугодие и крај на 

годината, 

 

12 

 

Одделенски 

раководители 

од I до V 

одделение 

Групни 

работи 

Весело 

расположение, 

дружење и забава. 

 

 Изработка на 

честитки за 

празникот 8-ми 

Март 

 

03 

 

Одделенски 

раководители 

од I до V 

одделение 

 

Креативни 

работилници 

Зголемување на 

креативноста на 

учениците. 

Поттикнување на 

еколошката свест 

 Разговор и 

советување на 

 

04 

 

Одделенски 

 

Онлајн 

 

Развивање на 
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учениците со 

послаб успех 

 Mаскембал во 

рамките на 

училиштето 

 

раководители 

од I до V 

одделение 

Психолог  

маскембал 

Советувања, 

Разговори 

натпреварувачки 

дух,дружење и 

забава 

Подобрување на 

училишниот успех 

 Анализа на  

работата на 

детската 

организација 

 Презентација на 

постигањата пред 

учениците, 

родителите, 

наставниците 

 Подготовка на 

програма за 

наредната учебна 

година 

 

05 

 

 06 

 

 

Одговорни 

наставници, 

ученици 

 

 

 

 

Ученици 

 

 

 

Желба за членство 

во детската 

организација 

 

Одговорен наставник : Јованка Грозданоска 

 

 

 

Ѓ) Заедница на учениците –Ученички парламент 

 

Преку реалиација на активности за Ученичка иницијативи и ученичко организирање, 

Ученичкиот парламент доби донација од БРО и МЦГО – ЛЦД проектор , лап топ и бележници и 

прирачници за ученичко организирање. 

Преку реализација на активностите на ученичкиот парламент сите ученици активно се 

вклучени во планирање и реализација на работата на училиштето односно  наставните и 

воннаставните активности. 

На состаноците на ученичкиот парламент се разгледувани прашања и проблеми од ученичкото 
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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. Ученичкиот парламент ги реализираше следниве активности во учебната 

2021/22 година, координирана од страна на психологот на училиштето Татјана Насевска – Додевска.  

 

 

Реализира

ни 

активности 

Цели 
Реализат

ор 

Форм

и 
Ресурси 

Постигнати 

ефекти 
Индикатори 

Организира 

– ње избори 

и 

формирање 

на 

претседател

с- тво на 

организациј

а-та 

Да се 

запознаат 

членовите 

на 

училишната 

заедница 

со 

подрачјата 

на работа 

на 

училишната 

заедница 

Психолог 

ученици 
Групна 

Хартија, 

изб. 

Списоци, 

записник

, 

програма 

Распределб

а на 

активностит

е 

Присуство на 

претставници од 

одделенија, 

избрани членови 

во комисии 

Разгледувањ

е на 

програмата 

за работа 

Да се 

запознаат 

членовите 

на 

училишната 

заедница 

со 

програмата 

Психолог 

ученици 
Групна 

Записник

, 

програма 

Усвојување 

и 

дополнувањ

е на 

програмата 

Усвоена програма 

Избор на 

Ученички 

правобрани

тел 

Ученик кој 

ќе ги 

застапува 

учениците 

Психолог 

 

Индив

идуал

но  

Записник  

Избран 

правобрани

тел по пат 

на тајно 

гласање 

Записник и 

извештај  
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Одбележува

-ње на 

“Денот на 

детето” 

Запознавањ

е со 

правата и 

обврските 

на децата 

Психолог 

ученици 
Групна 

Видеа, 

конвенциј

а за 

правата 

на децата 

презентац

ии, 

проекти 

Научени 

права и 

обврски на 

децата 

Изработени 

проекти 

Работилниц

и на тема  

„Активно 

слушање” 

Да се 

запознаат 

со техниката 

,,Активно 

слушање’’ 

 

Психолог Групна 

Записник, 

програма, 

план на 

работилн

ица 

Потикнувањ

е и 

усвојување 

на нови 

облици на 

активно 

слушање 

Позитивна 

комуникација, 

соработка,одговор

-ност кај 

учениците. 

 

Презентациј

а на 

едукативнат

а онлајн 

игра  

,, Правата на 

децата’’ 

Да се 

запознаат 

со правата 

на децата и 

детските 

организаци

и за 

заштита 

Психолог Групна 
Фотограф

ии 

Стекнати 

занаења за 

заштита на 

децата  

Позитивни 

примери за 

заштита на 

детските права  

Работилниц

а за ,, 

Цртежот 

како 

средство за 

изразување 

кај децата’’  

Проктивна 

техника на 

изразување  

Психолог  Групна  

Записник, 

програма, 

план на 

работилн

ица 

Пренесувањ

е на личните 

настани од 

соспственот

о искуство  

Позитивна 

комуникација, 

соработка,одговор

-ност кај 

учениците. 

Безбедно на 

интернет 

Да се 

запознаат 

со ризиците 

и 

опасностит

е од 

социјалнит

е мрежи 

Психолог Групна 
Видео, 

записник 

Одговорно 

однесување 

на 

интеренет 

Намален број на 

проблеми на 

социјалните 

мрежи 
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Креативна 

работилниц

а на тема: 

“Емоционал

на 

писменост”  

Учество во 

искуствена 

работилница   

Психолог 

 
Групна 

Фотограф

ии, 

извештај 

Поттикнуван

а 

изразување 

на емоции и 

чувства  

Превенција за 

ментално здравје 

кај учениците  

Креативна 

работилниц

а на тема: 

“Разрешува

ње на 

конфлкти”  

Учество во 

искуствена 

работилница   

Психолог 

 
Групна 

Фотограф

ии, 

извештај 

Поттикнуван

а 

изразување 

на емоции 

техники за 

разрешувањ

е на 

конфликти 

Превенција за 

ментално здравје 

кај учениците  

Индивидуал

но 

советување 

за 

потешкотиит

е во онлајн 

наставата 

Прифаќање 

на 

предизвици

те и 

промените 

Психолог 

Индив

идуал

на  

Разговор

и   

Прифањаќа 

од страна на 

учениците и 

родителите 

Намален отпор во 

онлајн учење  

 

 

 

 

 

Е) Подмладок на црвениот крст 

 
Во ПЦК членуваат сите ученици од I до  IX одделение од централното и подрачните училишта. 

Едно од основните начела во работата на оваа организација е развивање на солидарноста, помагање 

на сите луѓе без разлика на расната, верската и етничката припадност.  

Одговорен наставник : Драгица Апостоловска 
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Планирани активности Време на 

реализација 

Реализатор Методи и 

постапки при 

реализација 

Очекувани ефекти 

 Предавање на тема: 

Заразни болести добиени 

од нехигиена на рацете 

од стручно лице  

 

2021/22 год. 

Директор 

Психолог  

Класни 

раководители  

Предавање и 

групна работа 

Превенција од 

заразни болести 

 Активности за 

одбележување на 

месецот за борба против 

болестите на зависност: 

пушење, алкохол, дрога. 

11-12. 

2021 год. 

Одделенски 

раководители 

Психолог  

Предавање и 

групна работа 

Превенција од 

болести на 

зависност: пушење, 

алкохол, дрога. 

Во периодот од 21.02,2022 год до 27.02,2022 год организирана е хуманитарна акција за собирање на 

храна и средства за хигиена.  

Акцијата која траеше една седмица се покажа како особено успешна, во истата се вклучија поголем дел 

од учениците и наставниците од нашето училиште. Беа собрани голем број донации, истите беа 

спакувани во 40 пакети – 20 пакети со храна и 20 пакети со средства за хигиена. Донациите беа наменети 

за социјално ранливи семејства на ученици од нашето училиште. 

На 15. 03,2022 пакетите со донации беа доделени на 20 семејства. 

 
 

4.2. Училишни програми и планирања 

 
Училиштето ги реализираше училишните програми и планирања, со почитување Протокол за 

постапување на основните училишта во Република Северна Македонија за реализација на воспитно-

образовниот процес со физичко присуство на учениците во учебната 2021/2022 година. 

 

Б) РЕАЛИЗИРАНИ  ОБУКИ, СЕМИНАРИ И КОНФЕРЕНЦИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА 

ВРАБОТЕНИТЕ 

 

 

 

Реализирана 

активност 

Време на 

реализација 

Реализатор Форма Учесник Постигнати 

ефекти 

“Exploring grammar 

at different speeds 

and depths” 

13.1.2022 

1 час 

Macmillan 

education 

вебинар Марија 

Митрева 

Професионален 

развој по англиски 

јазик 

https://mon.gov.mk/download/?f=Protokol%20osnovno.pdf
https://mon.gov.mk/download/?f=Protokol%20osnovno.pdf
https://mon.gov.mk/download/?f=Protokol%20osnovno.pdf
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“Developing 

Speaking skills for 

B1 Preliminary for 

Schools and B2 First 

for Schools: A focus 

on interactive 

communication” 

13.1.2022 

1 час 

Cambridge 

Assessment 

English 

вебинар Марија 

Митрева 

Професионален 

развој по англиски 

јазик 

“Authentic materials 

with adult students” 

 

20.1.2022 

1 час 

Education 

global 

вебинар Марија 

Митрева 

Професионален 

развој за 

материјали во 

наставата 

„Essential Skills for 

new digital era “  

  -Future-Proof 

Competencies: The Soft 

Skills Students Need for 

Success - Daniel Xerri -

Digital Literacies And 

The New Digital Divide: 

Mind The Gap - Sophia 

Mavridi 

 

22.1.2022 

 2 часа 

Express 

publish 

вебинар  Марија 

Митрева 

Професионален 

развој по англиски 

јазик 

“Intercultural skills 

for real world”-Chia 

Suan Chong and 

Rachael Gibbon 

26.1.2022 

1 час 

National 

geographic 

learning 

вебинар Марија 

Митрева 

Професионален 

развој по англиски 

јазик 

“Empowering 

learners through 

collaborative 

learning”   

 

28.1.2022 

1 час 

National 

geographic 

learning 

вебинар Марија 

Митрева 

Професионален 

развој  

“Advancing 

knowledge and 

learning” 

29.1.2022 

340 min 

Oxford 

Publishing 

Press 

вебинар Марија 

Митрева 

Професионален 

развој  

„The great test of 

your effectiveness as 

a teacher “    

 

3.2.2022 

1 час 

Education 

global 

вебинар Марија 

Митрева 

Професионален 

развој за 

ефективноста на 

наставникот 

-Session 1: Fostering 

Engagement and 

Motivation Online -

Session 2a: Your 

15.2.2022 

90 min 

Macmillan 

education 

вебинар Марија 

Митрева 

Професионален 

развој 
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Guide to Teacher 

Development in 

2022  

-Session 2b: 

(American) 

Language Hub 

Showcase and Q&A 

Session 1: 

Developing the 4 

Skills for Early 

Exam Success 

Session  

2a: Insights into the 

future of ELT 

Publishing Session 

2b: Story Central 

Plus Showcase and 

Q&A 

18.2.2022 

90 min 

Macmillan 

education 

вебинар Марија 

Митрева 

Професионален 

развој по англиски 

јазик 

Session 1: 

Collaborative 

Learning: From 

Local to Global 

Session  

2a: Global 

Citizenship 

Education: what 

exactly is a global 

citizen?  

Session 2b: Gateway 

to the World 

Showcase and Q&A 

21.2.2022 

90  min 

Macmillan 

education 

вебинар Марија 

Митрева 

Професионален 

развој по англиски 

јазик 

Session 1: Real life 

and the classroom: 

making language 

learning meaningful 

Session 2a: Drama 

Scripts as a Tool in 

Language Practice 

Session 2b: Speak 

22.2.2022 

90 min 

Macmillan 

education 

вебинар Марија 

Митрева 

Професионален 

развој по англиски 

јазик 
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Your Mind 

Showcase and Q&A 

 „Tell me a story , 

help me to grow“    

 

25.2.2022 

1 час 

ELI 

publishing 

вебинар Марија 

Митрева 

Професионален 

развој 

“Foolproof lessons”  

-Shannon Felt     

 

22.2.2022 

90 min 

TEFL 

Horizons 

вебинар Марија 

Митрева 

Професионален 

развој  

 “How to teach 

pronunciation for 

global 

communication”                                 

 

23.2.2022 

1час 

National 

geographic 

learning 

вебинар Марија 

Митрева 

Професионален 

развој за различни 

теми поврзани за 

изучувањето на 

англискиот јазик 

“Time Saving 

Planning tricks for 

online lessons” 

24.2.2022 

90 min 

TEFL 

Horizons 

вебинар Марија 

Митрева 

Професионален 

развој 

“ELTOC March 

block #1” 

4.3.2022 

300 мин 

Oxford 

University 

Press 

вебинар Марија 

Митрева 

Професионален 

развој 

“ELTOC March 

block #2” 

4.3.2022 

240 min 

Oxford 

University 

Press 

вебинар Марија 

Митрева 

Професионален 

развој 

“ELTOC March 

block #4” 

5.3.2022 

240 min 

Oxford 

University 

Press 

вебинар Марија 

Митрева 

Професионален 

развој 

“Mastering Online 

Classroom 

management” 

17.3.2022 

90 min 

TEFL 

Horizons 

вебинар Марија 

Митрева 

Професионален 

развој 

“Preparing students 

for life and language 

in the 21st century”-

Andy Cowle 

17.3.2022 

1 час 

ELI 

publishing 

вебинар Марија 

Митрева 

Професионален 

развој 

“Kahoot meetup” 17.3.2022 

1 час 

Kahoot вебинар Марија 

Митрева 

Професионален 

развој 

“How to develop 

global skills with 

pre-school 

children”-Carol 

Read 

17.3.2022 

1 час 

Macmillan 

Education 

вебинар Марија 

Митрева 

Професионален 

развој 
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“Dealing with 

different levels” -

Shannon Felt     

19.3.2022 

90 min 

TEFL 

Horizons 

вебинар Марија 

Митрева 

Професионален 

развој 

“How to teach 

pronunciation”- 

Shannon Felt     

20.3.2022 

90 min 

TEFL 

Horizons 

вебинар Марија 

Митрева 

Професионален 

развој 

“Teaching language 

to pre-primary 

students” 

23.3.2022 

1 час 

Pearson 

English 

вебинар Марија 

Митрева 

Професионален 

развој 

“Teaching English 

to our youngest 

students? Where to 

start? 

23.3.2022 

1 час 

Pearson 

English 

вебинар Марија 

Митрева 

Професионален 

развој 

“Explore life vision 

with author Jeremy 

Bowell” 

23.3.2022 

120 min. 

Oxford 

University 

Press 

вебинар Марија 

Митрева 

Професионален 

развој 

“Teaching 

Strategies” 

23.3.2002 

90 min 

TEFL 

Horizons 

вебинар Марија 

Митрева 

Професионален 

развој 

“A mixtape for 

teachers: working 

with music and 

songs” 

24.3.2022 

1 час 

Helbling 

English 

webinars 

вебинар Марија 

Митрева 

Професионален 

развоj 

“Accessible 

learning: Small 

changes for an 

inclusive 

classroom”-Emily 

Bryson     

 

25.3.2022 

1 час 

National 

geographic 

learning 

вебинар Марија 

Митрева 

Професионален 

развој  

“When is a Mistake 

a Mistake and when 

is it a Learning 

opportunity?-Sarah 

Hillyard 

25.3.2022 

1 час 

Macmillan 

education 

вебинар Марија 

Митрева 

Професионален 

развој 

“Express publishing 

Summit 2022-ELT 

Training Rooms” 

• Getting The Message 

Across: Mediation in the 

25-27.3.2022 

32 часа 

Express 

Publishing 

конференциј

а 

Марија 

Митрева  

Професионален 

развој 
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EFL Classroom – Jenny 

Dooley  

• Playing with words: 

Using games and puzzles 

to teach vocabulary to 

young learners – Viv 

Lambert, Cheryl Pelteret 

• Developing 

Metacognition in Our 

Classrooms – Joseph 

Schlefke  

• Drama in the ELT 

Classroom – Paul 

Harvey 

 • Explore, Excite, Excel 

with Express DigiBooks 

– Daniel Morris 

 • My Edutainment 

World: A holistic 

approach to teaching 

English and life skills to 

preschoolers - and not 

only – Myrsini 

Verdoukas  

• The Unexplored World 

of Dictation – Servet 

Çörekçiog˘ lu  

• Using formative and 

summative assessment to 

enhance learning – Ivana 

Štiglec  

• Creativity or tradition? 

– Katarina Gostincˇ ar 

 • The World of 

Motivation – Cliff Parry 

• Webs of words - 

Concepts in more 

Advanced Vocabulary 

and Grammar Teaching – 

Bob Obee  

• How can we make 

dictation learner-centred, 

innovative and fun in the 

classroom? – Rachida 

Guelzim 

 • Future-Proof 

Competencies: The Soft 
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Skills Students Need for 

Success – Daniel Xerri  

• Classroom 

Management 101 for 

Pre-Primary ELT – 

Fannie Daou  

• The Literature 

Interactive Notebook – 

Lia Chrissikopoulou  

• Fundamentals of 

language acquisition – 

Stephen Krashen 

 • How can we support 

our students? 

Developing student 

autonomy – Russell 

Stannard  

• Let’s Engage, Have 

Fun and Bond: Online, 

F2F or Hybrid – Lilika 

Couri  

• Flipped Learning: 

Flipping the EFL 

Classroom – Steve Lever 

• Videos in the ELT 

classroom: Just fun and 

games or maybe 

something more? – 

Kristy Kors 

 • Taking Advantage of 

the Social Brain: To 

Ensure Deeper Learning 

and Well-being – Curtis 

Kelly  

• How to give feedback 

on speaking – Mark 

Osborne • Dear 

Teacher... – Fitore 

Sulejmani  

• Rubrics, Why and How 

in the English Classroom 

– Janey Ramos Gregório 

• A Diversity-focused 

Approach in Language 

Teaching – Angelos 

Bollas 
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 • Get your students to 

speak! – Tatiana Canto 

de Carvalho 

 • The Zest Vaccine – 

George Kokolas • 

Metacognition: The 

Booster For Mindset and 

Learning – Rachel 

Paling 

• What now? – Maria 

Davou  

• Productive Activities 

for the TOEFL iBT – 

Dorothy Zemach 

 • Going Back Without 

Going Back – Gabriel 

Diaz Maggioli  

• The Story of the 

Reading Brain Part 2 – 

Aleksandra Popovski 

“Celebrating 

similarity and 

difference:building 

connections through 

primary ELT” 

26.3.2022 

90 min 

Oxford 

University 

Press 

вебинар Марија 

Митрева 

Професионален 

развој 

“Developing and 

assessing speaking 

skills for young 

learners” 

7.4.2022 

1 час 

 

Cambridge 

Assessment 

English 

вебинар Марија 

Митрева 

Професионален 

развој 

“Hybrid learning 

with Kahoot” 

13.4.2022 

1 час 

Kahoot вебинар Марија 

Митрева 

Професионален 

развој 

“Reading for 

connections”-Nora 

Wunsch-Nagy 

28.4.2022 

1 час 

Helbling  

English 

webinar 

вебинар Марија 

Митрева 

Професионален 

развој 

“Kahoot:Getting 

started” 

4.5.2022 

1 час 

Kahoot вебинар Марија 

Митрева 

Професионален 

развој 

“Teaching Reading 

and Listening 

online” 

10.5.2022 

90 min 

TEFL 

Horizons 

вебинар Марија 

Митрева 

Професионален 

развој 

„Teaching speaking 

and writing „ 

11.5.2022 

90 min 

TEFL 

Horizons 

вебинар Марија 

Митрева 

Професионален 

развој 
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“Bringing 

teachers together” 

-Writing for young 

learners – Akis 

Panayi  

-Little Yeti, Yeti and 

Friends & Hamilton 

House Interactive 

Talking Pen - Nick 

Anagnostou  

-The 3 C’s in 21st 

Century Learning – 

Nick Anagnostou -

Developing 

Speaking in the 

Classroom - Akis 

Panayi 

27.5.2022 

      4 часа 

Hamilton 

House 

ELT 

семинар Марија 

Митрева 

Емилија 

Стојановска 

Професионален 

развој 

“Drama(tically) 

better speaking” 
14.6.2022 

1 час 

Education 

global 

вебинар Марија 

Митрева 

Емилија 

Стојановска 

Професионален 

развој 

Pearson 

Summertime 

programme: 

-Let’s speak! 

-The road to success 

-Pearson ELT 

utilities 

 

24.6.2022 

4,5 часа 

Pearson семинар Марија 

Митрева 

Емилија 

Стојановска 

Професионален 

развој 

 

 

 “Back to school-Designing and organizing project work online-Macmillan Education-1 hour-

09.09.2021 

 “5 Great apps to teach adults” Education global-1 hour-09.09.2021 

 “Back to school-How to assess project work-Macmillan Education-1 hour-16.09.2021 

 “Listening is not a spectator sport”-Hamilton House-1 hour-21.09.2021 

 “Kahoot EDU Meet up”-! Hour-22.09.2021 

 „Assessment for learning“-Oxford University Press- 3 hours-27.09.2021 
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 “7 Rules of planning a really good lesson”-Edu bears, Education global-1 hour-21.10.2021 

 “Picture-telling using stories from images”-1 hour -Edu Bears, Education global-26.10.2021 

 “Making learning accessible in a mixed language English classroom”-Oxford university press-1 

hour- 

 „Оценување за време на хибридна настава-креирање рубрики како дел од формативното 

оценување“-Едуино 27.10.2021 

 “Advancing learning roundtable discussion: Education for sustainable development and 

citizenship”-1 hour-Macmillan Education -28.10.2021 

 “Teaching the whole student”-National Geographic learning-1 hour-2.11.2021 

 “Less is more or when a teacher reaches more by…. doing less”-Educational global-1 hour -

04.11.2021 

 “Phonics in Pre-primary”-A great plaace to start-Macmillan Education -1 hour -04.11.2021 

 “Young Learners and Teenagers Emerald Web Conference”-2 days-06-07.11.2021 

 “Twenty things to do with a poem:Practical Poetry in the classroom with Oxford International 

Primary English”-Oxford University Press- 1 hour-10.11.2021 

 “Developing Confident Communicators for the Real World”-National Geographic Learning-1 hour-

16.11.2021  

 “Visual Literacy in English Language Teaching”-ELI publishing- 1 hour18.11.2021 

 "5 SPEAKING ACTIVITIES YOUR STUDENTS WILL LOVE."-Education global and Edu Bears -1 hour- 

18.11.2021 

 „Спречување и борба против трговија со деца“-обука- БРО-3,5 часа-22.11.2021 

 “Activities for integrating Cambridge Life Competencies into classroom practice” with Jade Blue 

Cambridge University Press-1 hour-22.11.2021 

 “Assessment and feedback in online teaching” with Joanna Szoke Cambridge University Press-1 

hour-22.11.2021 

 “Humour, stories and the love of learning” with Michael Tomlinson and Emily Hird Cambridge 

University Press-1 hour-22.11.2021 

 “The trouble with classroom management in the primary classroom” with Nicolas Mayfield 

Cambridge University Press-1 hour-23.11.2021 

 “Implementing digital pedagogy in very young learner classrooms: what, when and how?” with 

Alex Purcell and Mark Meredith- Cambridge University Press- 1 hour-23.11.2021 

 “Don’t forget the dictionary...” with Allen Davenport Cambridge University Press-1 hour-

23.11.2021 

 “Creativity for life” with Mei-Li Sierra and Brad Bawtinheimer Cambridge University Press-1 hour-

23.11.2021  

 “Grammar and Young Learners” – top 5 questions answered with Anne Robinson Cambridge 

University Press- 1 hour-23.11.2021 

 “How Hollywood can make you a better digital teacher” with Matthew Ellman 

 Cambridge University Press- 1 hour-23.11.2021 
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 “Real-life speaking – making it human!” with Greg Wagstaff Cambridge University Press- 1 hour-

23.11.2021 

 “Creating a culture of classroom discussion” with David Bott  Cambridge University Press- 1 hour-

24.11.2021 

 “Developing positive identities to change the game” with Paulo Machado  Cambridge University 

Press-1 hour-24.11.2021 

 “Cambridge Ignite – Students’ voices” with Rachel Jeffries and George Heritage- Cambridge 

University Press-1 hour-24.11.2021 

 “Embedding oracy in a school curriculum and practice” with Neil Mercer and Sarah Lambert 

Cambridge University Press-1 hour-24.11.2021 

 “Fostering student-centered learning and goal setting” with Tanja McCandie Cambridge University 

Press-1 hour-24.11.2021 

 “Learning to learn for little kids” with Claire Ross Cambridge University Press- 1 hour-24.11.2021  

 “Learner empowerment through differentiated instruction: capitalising on the learner’s ability” 

with Dao Nguyen Anh Duc Cambridge University Press- 1 hour-24.11.2021 

 “Progression by design” with Sian Morgan Cambridge University Press- 1 hour-24.11.2021 

 “The Child’s Language Journey: From Reception, to Production, to Communication”-Macmillan 

Education-1 hour- 25.11.2021 

 “Language games students love: some fun types to take and tweak” with Lindsay Herron 

Cambridge University Press- 1 hour-25.11.2021 

 “Five strategies for the teen classroom “with Olha Madylus Cambridge University Press- 1 hour-

25.11.2021 

 “Extensive reading in the second language classroom: a new view for encouraging avid reading” 

with Greg Hadley Cambridge University Press- 1 hour-25.11.2021  

 “Fun with stories in the primary classroom” with Claire Medwell Cambridge University Press- 1 

hour-25.11.2021 

 “Secrets of successful learning “with Glyn Hughes and Clare Harrison Cambridge University Press-1 

hour-25.11.2021 

 “Sustaining and supporting teacher wellbeing” with Christina Gkonou and Kate Brierton Cambridge 

University Press- 1 hour-25.11.2021 

 “EP SKILLS – Training Rooms’ –Express Publishing-  one day-27.11.2021 

 „Креативно учење преку игра за предучилишно и основно образование“-Едуино  -1 час-

29.11.2021 

 “Phonics for Teachers of Early Years”-British Council-  1 hour-29.11.2021 год. 

 “10 Essentials for teaching very young learners”-ELI publishing – 1 hour-02.12.2021 

 “Practical advice on teaching English Pronunciation for a global world”-Oxford University Press-1 

hour -02.12.2021 

 “MY FAMILY AND ME - A BEGINNING LITERACY LESSON FOR 5-YEAR-OLDS”-National Geographic 

Learning- 1 hour-09.12.2021 
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 “Promoting student well-being through English”-Macmillan Education-1 hour-09.12.2021 

 “Обука за трговија со луѓе“ – БРО-12.2021 година – Наставници и стручни соработници. 

 “Обука за развојни пореметувања кај деца“– Когниција – 12.2021 година – Наставници и 

стручни соработници. 

 24 Јуни 2022 Pearson Summertime: NEW titles, wine and bookfair семинар организиран од 

Пирсон издавачка куќа. 

 18 Јуни 2022 We Still Plan 2022: Intersections конференција, Филолошки Факултет „Блаже 

Конески“ , учесник и предавач . 

 9 Јуни 2022  - Drama(tically) better speaking – Вебинар организиран од Edunation.global. 

 27 Mај 2022 – Соработка помеѓу наставниците конференција – Хамилтон Хаус издавачка куќа. 

 21 Април 2022 – 25та Пан- Европска Конференција за дигитално образование – дигитални 

предавања за јазици – Примера Курсеви. 

 Вовед во педагошки пристапи кон инклузивно, дигитално и комбинирано учење за сите 

ученици“ -17.5. 2022 година. 

 „Вовед во наставни компетенции со технолошка поддршка на наставата“ -25.5. 2022 година. 

 Сертификат за успешно завршена академија за „ Shtreber дигитален наставник “ со што се 

совладани потребните вештини за креирање на квалитетна дигитална содржина за страната 

shtreber.com , 8.4.2022 год. 

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.  

Евалуација на работата на училиштето континуирано реализираат Училишниот одбор, Советот на 

родители со претседателите, претставниците од Советот на општината 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. 
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Г) Извештај за работа на училишниот тим за намалување на насилството во 
училиштето 

Проектот ,,Заедно за училишта без насилство’’ се реализира 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 2021/22 година. 

Реализирана 
програмска 
активност 

Време на 
реализа-

ција 

Реализа-
тор 

Извори/ 
ресурси 

Методи и 
постапки 

при 
реализа-

ција 

Постигнати ефекти 

Онлајн 
Советување на 

ученици и 
родители 

тековно 
низ целата 

учебна 
година 

Психолог 
 

Евиден-
ција на 

психолог 

Индиви-
дуално и 

групно 
совету-
вање 

Едукација на учениците 
за намалување на 

насилството 

Онлајн состанок 
со ученички 
парламент  

 
09 

Психолог  Записник Индиви-
дуално и 

грпно 
совету-
вање 

Утврдување на 
позитивни ефекти  од 

советувањето на 
учениците 

Онлајн 
Работилница 
“Булинг кај 

врсниците и 
навремена 

интервенција и 
превенција” 

10 Психолог Прирачни
к од ЦНА  

Дијалог, 
работил-

ница, 
играње 
улоги, 
набљу-
дување 

 

Намалување на 
насилството во 

училиштето 

,,Како против 
насилство?’’ 

Онлајн 
предавање 

 
10 

Психолог Прирач-
ник, 
РЛ, 

илустра-
ции 

Дијалог, 
Работил-

ница, 
играње 
улоги, 
набљу-
дување 

Надминување на 
меѓусебните конфликти, 
нивно разрешување по 

мирен пат 
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Разрешување на 
конфликти - 

Конфликтите се 
скалила’’ 

Онлајн 
работилница 

 
11 

Психолог Прирач-
ник за 

животни 
вештини 

Дијалог, 
објасну-

вање 
игра по 
улоги, 
набљу-
дување 

 

Едукација за 
разрешување на 

конфликти   

,,Насилство 
стоп’’ 

Онлајн 
предавање и 
работилница 

 

  
12 

Одделен-
ска 

настава  

Прирач-
ник РЛ, 

илустра-
ции 

Дијалог, 
објасну-

вање 
игра по 
улоги, 
набљу-
дување 

Намалување на 
меѓусебните 

несогласувања и 
подобрување на 

социјалната клима во 
паралелката 

 

 
 
 
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 прогарама и Скратените наставни програми од Бирото за развој на 

образованието и Годишната Програма за работа, училиштето  реализира: задолжителна настава, 
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изборна настава, додатна настава, дополнителна настава, слободни ученички активности, час на 

одделенска заедница (реализација на теми од Животни вештини).Учебната година во основните 

училишта почнува на 1 септември 2021 година, а завршува на 31 август 2022 година. Наставната 

година започнува на 1 септември 2021 година и завршува на 9 јуни 2022година. Наставната 

година ја сочинуваат две полугодија - I и II полугодие.Првото полугодие започнува на 1 септември 

2021 година и завршува на 30 декември 2021 година.Второто полугодие започнува на 20 јануари 

2022 година и завршува на 9 јуни 2022  година. 

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 примероци, 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 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, 
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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. 

 

 

6.1.1 Реализација на програма за работа на одделенските раководители 

 

Во текот на 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 успехот и 

напредок на учениците и педагошка документација согласно законските норми; 

 Грижа за компјутерите во училницата и за хигиена на училницата; 

 Редовно известување на стручната служба за учениците кои покажуваат нерпилагодено 

однесување, намалување на училишниот успех, чести отсуства, насилничко однесување и 

проблематично поведение. 

 Поделба на бесплатните учебници на почетокот на учебната година. 
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6.1.2 Извештај за работа на 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). Тимовите оваа година не можеа да ги 

реализираат своите активности, заради реализирање на онлјан настава. 

7. ПОДДРШКА НА УЧЕНИЦИТЕ 

7.1 Општа грижа за учениците 

 
Во текот на 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  организиран беше автобуски превоз за 

учениците, со почитување на Протокол за постапување на основните училишта во Република Северна 

Македонија за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците во 

учебната 2020/2021 година. 

 

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: 

 Информирање на учениците и наставниците за однесување во вонредна ситуација. 

https://mon.gov.mk/download/?f=Protokol%20osnovno.pdf
https://mon.gov.mk/download/?f=Protokol%20osnovno.pdf
https://mon.gov.mk/download/?f=Protokol%20osnovno.pdf
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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 онлајн активности 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 

Реализатор Форма За кого е 
наменета 

Постигнати 
ефекти 

Организирање 
автобуски превоз за 
учениците од  I до V 
одделение 

Директор 
 

Групна  За 
учениците 
од  I до V 
одделение 

Почитување на 
протоколите 

Осигурување на 
учениците 

Секретар 
Одделенски 
раководители 

Групна За 
учениците 
од  I до IX 
одделение 

 Зголемување на 
грижата за 
сопственото 
здравје 

Редовно одржување 
на хигиената на 
училници, ходници и 
училишен двор 

Технички кадар,хаус 
мајстор 

Групна  Ученици 
Наставни-
ци 
Вработени 
во училиш-
тето 

Одржување на 
хигиената во 
училиштето на 
високо ниво 

Редовни прегледи на 
личната хигиена на 
учениците  

Одделенски 
раководители 

Групна За 
учениците 
од  I до IX 
одделение 

Подобрување на 
личната хигиена и 
здравјето на 
учениците 

Стоматолошки 
преглед на забите во 
VI одд. 

Здравствен дом – 
Автокоманда  
Класните раководители 
Ученици 

Групна За 
учениците 
од VI одд  

Подобрување на 
здравјето на 
учениците 
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Систематски преглед 
и вакцина на 
учениците во I одд 

Здравствен дом – 
Автокоманда  
Класните раководители 
Ученици 

Групна За 
учениците  
 од I 
одделение 

Подобрување на 
здравјето на 
учениците 

Вакцинација на 
учениците од II 
одделение  

Здравствен дом – 
Автокоманда  
Одделенски 
раководители 
Ученици 

Групна За 
учениците  
 од II 
одделение  

Подобрување на 
здравјето на 
учениците 

Стоматолошки 
преглед на забите во 
VII одд.  

Здравствен дом – 
Автокоманда  
Ученици 

Индиви
дуална 

За 
учениците 
од VII одд.  

Подобрување на 
здравјето на 
учениците 

Стоматолошки 
преглед на 
учениците од  I до V 
то одделение 

Здравствен дом – 
Автокоманда  
Одделенски 
раководители 
Ученици 

Групна За 
учениците 
од I до 
Vодд. 
  

Подобрување на 
здравјето на 
учениците 

 

 

8.УЧИЛИШНА КЛИМА И КУЛТУРА 

 
Нормативното уредување се реализираше преку имплементација на повеќе правилници и 

акти, согласно Протоколот за постапување на основните училишта во Република Северна Македонија 

за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците во учебната 

2021/2022 година, со адаптирање на следните акти: Куќен ред, Кодекс на однесување на учениците, 

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

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 на часовите и дежурства на наставници во училишната зграда и дворот. 

https://mon.gov.mk/content/?id=3315
https://mon.gov.mk/content/?id=3315
https://mon.gov.mk/content/?id=3315
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8. 1 Извештај за проверка на педагошка евиденција и документација  

 

Увиди во педагошка евиденција и документација 

 

 

 

Реализирана 
активност 

Време на 
реализација 

Реализатор Ресурси Постигнати ефекти 

Увиди во годишни 
глобални и тематски 
распределенија на 
наставниците 

09 Директор 
Психолог 

Училишна 
документација 
Записници 

Унапредување на 
работата на 
наставниците 
приправници 

Увиди во 
работењето на 
училиштето, 
примена на активна 
настава  

10 Директор 
Психолог 

Училишна 
документација 
Записници 

Констатирани 
корекции на 
утврдените слабости во 
работата на 
училиштето 

Увиди во педагошка 
евиденција 
  

11  Директор 
Психолог 
Комисии 
 

Училишна 
документација 
Записници 

Корекција на утврдени 
пропусти 

Увиди во 
полугодишните 
извештаи и водење 
на целосна 
педагошка 
евиденција  

01.2022 Директор 
Психолог 
Комисии 
 

Училишна 
документација 
Записници 

Корекција на утврдени 
пропусти 
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8.2. Соработка со родителите 

Соработката со родителите е еден аспект од работењето на кој училиштето посветува посебно 

внимание. Со родителите се реализираат онлајн 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 онлајн родителски средби, усно и писмео (евидентни 

листи, писмени известувања) родителите се известувани за постигнатиот  напредок, поведение и 

изостаноци на ученикот.  

Соработката со родителите е реализирана со онлајн  родителски средби, индивидуални 

средби со родителите, телефонски и писмени контакти, онлајн советување на родителите и онлајн 

состаноци на Советот на родители. 

На онлајн родителските 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) . 

 

 

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 адаптирање на децата за следење на онлајн наставата, постигнувањето на учениците, и 

намалување на сајбер насилството меѓу учениците. Претседател на Советот на родители и 

претставник во Училишен одбор е Менка Ацевска – Ѓошевска. 
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8.4. Соработка со локалната заедница и општината 

Соработката со локалната заедница и општината се реализирани низ следните форми 

соработка: 

 Соработка со родителите на учениците и нивните семејства 

 Соработка со воспитно - образовни институции и други организации од областа на културата, 

стопанството и јавниот живот 

 Соработка со локалното население 

 Соработка со Општината Илинден 

8.4.1. Соработка со родителите на учениците и нивните семејства 

  Во текот на учебната 2021/22 се реализираше  континуирана соработка со родителите на 

учениците и нивните потесни семејства. Соработката е континуирана, се остварува преку 

индивидуални и онлајн средби. Редовните родителски средби, индивидуалните средби и 

консултации се со цел подобрување на успехот и постигањата на учениците. Се реализираат онлајн 

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.  

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.    

Во текот на месец ноември, учениците од нашето училиште земаа учество во онлајн кинотека. 
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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 активностите кои ги спроведува 

училиштето. Заедничка реализација активности и превентивни мерки за заштита од Covid - 19.  

8.4.4. Соработка со Општината Илинден 

 
 

Во текот на учебната 2021/22 продолживме со конструктивната соработка со сите сектори на 

Општина Илинден, со Градоначалникот, 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 претставничката од Општината 

Христина Илијевска претставник во Училишниот одбор од Општина Илинден,  која допринесува во 

унапредување на работата на училиштето, земаа учество во сите активности 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.  

Во училиштето се реализираа работилници со учениците за превенција од сајбер насилство. 

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

искористување на ресурсите на локалната средина, во функција на училиштето и воспитно-

образовната работа.  
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9. УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ СО УЧИЛИШТЕТО 

 
9.1 Годишен извештај за работа на Училишен одбор 

 
 

 Училишниот одбор е одговорно тело за управување со училиштето. Задачите, надлежностите 

и составот се дефинирани со законот за основно образование. Тој е составен од девет членови: тројца 

претставници од наставниците  и стручните соработници (Татјана Насевска - Додевска, Јелена Савова 

и Јаким Ристовски),  тројца претставници од родителите  (Александар Ивановски, 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 од учебната 2021/22година се: 

 Унапредување  на работа со ученици со посебни образовни потреби (талентирани и ученици 

со пречки во развој) и ученици со ранлива група. 

 Подобрување на квалитетот на наставата со примена на активна настава. 

 Подобрување на условите за работа во училиштето. 

 Иницирање на прашања поврзани со безбедноста и сигирноста на учениците. 

 Воведување на едносменско работење на централното училиште. 
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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 склад со законските прописи и Статутот на 

училиштето, вршејќи ја својата раководна функција. Во текот на учебната 2020/21 година Директорот 

се стремеше кон квалитетно и одговорно реализирање на зацртаните приоритети и активностите 

планирани со Годишната програма за работа на училиштето. 

Од планираните Приоритети во работата на училиштето во текот на учебната 2020/21 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: доставување на допис до  МОН за изградба на фискултурна сала во 

централното училиште.  

 Во учебната 2021/22 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 2021/22 ГОДИНА 

Подрачје на работа:    АДМИНИСТРАТИВНО - ОРГАНИЗАЦИСКА РАБОТА 
 

Задачи  Активности Цели  Соработни-
ци 

Форми 
на 
работа 

Ефекти Време 
на 
реали-
зација 

Создава-
ње услови 
за работа 
во 
училиш-
тето 

Технички подготовки на 
училишните објекти за 
почеток на учебната 
година 

Создавањ
е 
просторни 
и 
технички 
услови за 
успешен 
почеток 

Технички 
кадар 
Хаусмајстор 

Разговор
и 
консул-
тации 
набавки 
решенија 

Подготвени 
училишни 
објекти за 
успешен 
почеток на 
новата 
учебна 
година 

VIII, I.  

Снабденост со мебел, 
опрема и наставни 
средства 

Секретар 
 

Кадровски прашања Општина 
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на 
учебната 
година 

Илинден  

Подготовки за прием 
на ученици на прв 
училишен ден во 
централното и 
подрачните училишта 

Успешен 
прием на 
првачи-
њата на 
прв 
училише
н ден 

Психолог. 
Директор 
Наставници 

Тимска 
работа 

Промоција 
на работата 
на 
училиштето 

VIII.  

Создавање оптимални 
просторни и технички 
услови за престој и 
работа во централно и 
подрачните училишта 

Модерни
-зација 
на 
просторо
т и 
опремат
а  

Домакин 
Технички 
кадар 

Разгово-
ри 
Консул-
тации 
Набавки 

Подобру-
вање на 
условите за 
работа 

X .до VI 

Организа
ција на 
воспитно 
образов-
ната 
работа 

Формирање 
одделенија и 
паралелки 

Органи-
зација на 
воспитно 
образов-
ната 
работа  

Психолог 
Наставници 

Сооп-
штенија  
Договор
и 
Консул-
тации 
Анализи 

Успешна 
подготовка 
и организа-
ција на 
целокуп-
ното 
работење 
на 
училиштето  

 
 
VIII, 
I. 
 

Распределба на 
часови и задолженија 

Наставници 

Утврдување на бројна 
состојба на ученици 

 
Директор 
Психолог 
Наставници 

Договор
и 
Анализи 

Учество во изработка 
и усвојување на 
Годишна програма за 
работа на училиштето 

Запазу-
вање на 
закони-
тоста во 
работе-
њето на 
училиш-
тето 

Директор 
Психолог 
Наставници  
 

Тимска 
работа 

Собирање на сите 
програми и 
планирања од 
наставниците  

Изготвување на 
распоред на часови 

Распределба на 
задачи и задолженија 
за тимови и поединци, 
изработка на 
нормативни акти 

Органи-
зација на 
воспитно 
образов-
ната 

Директор 
Психолог 
Наставници  

Сооп-
штенија  
Дого-
вори 
Консул-
тации 

Ефиксна 
работа на 
училиштето 

X. до VI 
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Матери-
јално-
финан-
сиско 
работење 
на 
училиш-
тето 

Организација на 
пописи, пресметки, 
изработка на завршна 
сметка, реализација 
на финансов план 

Запазу-
вање на 
закони-
тоста во 
работе-
њето на 
училиш-
тето 

Секретар 
Училишен 
одбор 
Наставници 

Пописи 
Прес-
метки 
Договор
и 
Соопш-
тенија 

Успешно 
финансиско 
работење 
на 
училиштето 

X. до VI 

Набавка 
на 
основни 
средства 
за работа 

Набавка на наставни 
средства, материјали 
за работа, средства за 
одржување на 
хигиената, опрема, 
мебел и др. 

Осовре-
менувањ
е на 
условите 
за работа 

Домакин 
Технички 
кадар 

Анализи 
Набавки 
Распре-
делба за 
корис-
тење 

Создавање 
поволни 
технички  
услови за 
работа, 
запазување 
на стандар-
дите 

X. до VI 

Соработка 
со 
стручни 
органи и 
служби, 
БРО, ДПИ, 
ДИЦ, 
МОН, 
родители 
инсти-
туции  

Материјално-
финансиски прашања 

Осовре-
менувањ
е на 
воспитно 
образо-
вната 
работа 

Одговорни 
лица 

Консул-
тации 
Одлуки 
Соопш-
тенија 
Обуки 
Решенија 
Напат-
ствија  

Ефикасност 
во 
воспитно- 
образовнат
а работа 

X. до VI 

Кадровски прашања 

Стручно усовршување 

Воспитно-образовна 
работа 

Соработка 
со 
локалната 
средина 

Соработка со Општина 
Илинден 
Градоначалник, 
одговорни 
лица,советници,служб
и и сектори,  

Унапреду
вање на 
работата 
на 
училиш-
тето.  
Промо-
ција за 
работата 
на 
училиш-
тето во 
општи-
ната 

Одговорни 
лица 
Психолог 
Наставници 

Консул-
тации 
Одлуки 
Соопш-
тенија 
Седници 
Работни 
акции 

Осовреме-
нување на 
условите за 
реализациј
а на 
воспитно 
образовнат
а работа.  
Афирмациј
а на 
училиштето 

X. до VI 

Соработка со месни 
заедници 

Соработка со 
училиштата и 
градинката во 
Општината 

Соработка со 
организации, установи 
и фирми во 
Општината 
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Увид и 
контрола 
на 
работата 
на 
технички 
и 
админис-
тративен 
кадар 

Увиди и контрола на 
уреденост на 
училишните објекти 

Обезбе-
дување 
опти-
мални 
услови за 
работа 
во 
централ-
ното и 
подрач-
ното 
училишт
е 

Технички 
кадар 
 

Договор
и 
Увиди 
Косул-
тации 
Работни 
акции 
Одлуки 
Сооп-
штенија 

Создавање 
добри 
технички, 
санитарни, 
безбедни 
услови за 
работа 

X. до VI 

Увиди и контрола на 
хигиената на двата 
училишни објекти 

Технички 
кадар 
 

Контрола на 
безбедноста на 
објектите и опремата 

Технички 
кадар 
 

Евиден-
ција и 
докумен-
тација 

Подготовки за 
седници 

Запазува
ње на 
закони-
тоста во 
работе-
њето на 
училиш-
тето 
Унапре-
дување 
на 
работе-
њето на 
училишт
ето 

 
Секретар 
Наставници 
Психолог 
Училишен 
одбор 
Совет на 
родители 
 

Договор
и 
Увиди 
Косул-
тации 
Сооп-
штенија 
Седници 
Тимска 
работа 

Осовреме-
нување на 
воспитно 
образовнат
а работа. 
Ефиксаност 
во 
работењето
. 

Те-
ковно  

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

Контрола 
на 
педагошк
а евиден-
ција и 
докумен-
тација 

Увиди во редовност и 
запазување на 
законитоста при 
водење на педагошка 
евиденција и 
документација 

Законско 
работење 
на 
училиштето 
Ефикасно и 
законско 
работење 
на 
наставни-
ците 

тековно 
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Подрачје на работа:   РАКОВОДЕЊЕ  И  ПЕДАГОШКО - ИНСТРУКТИВНА  РАБОТА 
 

Задачи  Активности Цели  Соработниц
и 

Форми на 
работа 

Ефекти Време 
на 
работа 

 
Концепи-
рање и 
програми-
рање 

Концепирањ
е на 
програмата 
согласно 
препораки 
од БРО и 
МОН, 
контрола на 
изготвувањет
о 

Планирање и 
програмирањ
е на 
целокупното 
работење на 
училиштето 
согласно 
законските 
акти. 
Унапредувањ
е на воспитно 
образовната 
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 
Соопштениј
а 

Успешен 
почеток и 
тек на 
учебната 
година. 
Подигање 
на нивото 
на 
организаци
ска 
поставенос
т на 
училиштето
. 
Ефикасност 
во 
работењето
. 
Осовремен
у-вање на 
целокупнот
о работење 
на 
училиштето
. 
 

VII, 
VIII, 
IX. 
 

Следење на 
организаци
ја и 
реализациј
а на 
воспитно 
образовнат
а работа 

Увиди во 
подготовка и 
реализација 
на наставен 
час  

Следење и 
унапредувањ
е на 
воспитно-
образованата 
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 
Соопштениј
а 

Осовремен
у-вање на 
воспитно 
образовнат
а работа. 
Реализациј
а на 
Годишна 
програма.  
Примена 
на 
критериум
ите за 
оценување 

X. до  VI.  

Следење на 
примена на 
наставни 
форми и 
методи по 
посебен 
акцент на 
активна 
настата 
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Контрола на 
користење 
на ИКТ  

на 
знаењата 
на 
учениците. 
Реализациј
а на 
приоритети
те на 
училиштето 

Следење на 
работата на 
стручните 
органи и 
стручните 
активи 

Советодавна 
и 
консулататив
на работа 

Разрешувањ
е на 
проблеми 

 

Стручно и 
предагошко 
усовршу-
вање на 
вработенит
е 
 

Учество во 
изготвување 
на програма 
за 
професиона-
лен развој на 
вработените 

Професиона-
лен развој на 
вработените. 
Осовремену-
вање 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 
усовршува
ње на 
наставниот 
кадар и 
останати 
вработени. 
Унапредува
ње на 
наставата. 
Подобрува
ње на 
училишнио
т успех. 

X. до  VI. 

Советодавна 
работа и 
следење на 
напредокот 
на 
приправни-
ците 

Соработка со 
научни и 
стручни 
установи 

Организациј
а на 
едукации 

Снабдување 
на 
библиотекат
а  со стручна 
литература  



ООУ „ Браќа Миладиновци“ с. Миладиновци   
 

58 

 

Презентација 
на новини  

Соработка со 
родителите 

Следење на 
напредокот 
на учениците 

Анализа на 
напредокот 
на учениците 
 

Соработка 
со наставен 
кадар и 
стручна 
служба 

Распореду-
вање 
работни 
задачи 

Раководење и 
организација 
на 
целокупната 
работа 

Психолог 
Наставници 

Разговори 
Консултации 
Советувања  
Соопштениј
а 

Ефикасност 
во 
работењето 

X. до  VI. 

Планирања и 
подготовки 
на воспитно-
образовната 
работа 

Анализа на 
постигнати 
резултати 
 

Аналитичко 
студиска 
работа 

Увид на 
програмите 

Унапредувањ
е на воспитно 
образовната 
работа на 
училиштето. 
 

Психолог 
Наставници 
Стручни 
активи 

Седници 
Разговори 
Консултации 
Советувања  
Соопштениј
а 
Статистички 
анализи 
Дескриптив
на 
статистика 

Осовремен
у-вање на 
воспитно 
образовнат
а работа. 
Кариерен 
развој 

X. до  VI. 

Изготвување 
извештаи,  

Анализа на 
успех, 
поведение и 
изостаноци 
на учениците  

Подготовки 
на 
дисеминаци
и на обуки 
 

Соработка 
со 
стручните 
активи и 
стручните 
органи 

Планирање, 
програмирањ
е, 
организација 
и раководење 
со 

Раководење и 
организација 
на 
работењето 
на 
училиштето. 

Психолог 
Наставници 
Стручни 
активи 
Наставнички 
совет 

Увиди 
Состаноци 
Седници 
Консултации 
Одлуки 

Ефикасна 
реализациј
а на 
Годишната 
програма 
за работа 

X. до  VI. 
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Наставнички 
совет 

 Соопштениј
а 
Советувања 

на 
училиштето
. 
Позитивна 
училишна 
клима и 
култура 

Увиди во 
работата, 
следење на 
реализација 
на 
програмите 
за работа и 
учество во 
работата на 
Одделенски 
осовет, 
стручни 
активи, 
стручна 
служба, 
одделенски 
раководител
и 

Раководење 
со седниците 
на 
Одделенски 
и 
наставнички 
совет  

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 
во 
целокупната 
работа на 
училиштето 

Родители 
Совет на 
родители 
Психолог 
Одделенски 
раководител
и 
Наставници 

Разговори 
Состаноци 
Родителски 
средби 
Седници 
Консулатции 
Одлуки 
Соопштениј
а 

Редовно и 
навремено 
информира
ни 
родители. 
Учество на 
родителите 
во 
целокупнат

X. до  VI. 
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Вклучување 
на 
родителите  

Кодекси на 
однесување 

а работа на 
училиштето
.  
Учество на 
родителите 
во 
донесувањ
е важни 
одлуки и 
креирање 
на 
училишнат
а клима и 
култура. 

Планирање, 
организација 
на 
родителски 
средби 

Учество во 
реализација 
на 
Родителски 
средби, 
нивни 
анализи 

Индивиду-
ални средби 
со родители  

Информира
ње на 
родителите 
за работата 
на 
училиштето 

Конституи-
рање на 
Совет на 
родители 

Соработка со 
Совет на 
родители 
 

Соработка 
со 
Училишен 
одбор 
 

Подготвувањ
е седници на 
Училишен 
одбор 

Ефикасно 
функциони-
рање на 
Училишниот 
одбор.  

Училишен 
одбор 
Секретар 
Наставници 
Совет на 
родители 

Разговори 
Состаноци 
Родителски 
средби 
Седници 
Консулатции 
Одлуки 
Соопштениј
а 

Унапредува
ње на 
работата на 
Училишнио
т одбор. 
Законско 
работење 
на 
училиштето
. 
Ефикасно 
работење 

X. до  VI. 

Присуство на 
седници и 
помош во 
работата на 
Училишниот 
одбор 

Подготвувањ
е извештаи 
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за потребите 
на Училишен 
одбор 
 

на 
училиштето
. 

Соработка 
со 
учениците 
и нивните 
организаци
и 

Запознавање 
на учениците 
со работата  

Ефикасно 
функциони-
рање 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  
Претставниц
и од други 
училишта 
Претставниц
и од 
Општина 
Илинден 

Индивиду-
ални и 
групни 
средби 
Разговори 
Спортски и 
културни 
настани 
Одлуки 
Заклучоци 
Пофалби и 
награди 

Унапредува
ње на 
работата на 
ученичките 
организаци
и. 
Успешна 
промоција 
на работата 
на 
училиштето 
и 
постигнува
њата на 
учениците. 
Подобрува
ње на 
училишнат
а клима. 
 

 
тековно 

Помош во 
планирање, 
програмира
ње и 
реализација 
на работата 
на 
ученичките 
организации 

Учество на 
состаноци на 
ученичките 
организации 

Следење на 
работата на 
ученичките 
организации 

Координациј
а 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 
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Организациј
а на 
натпревари, 
конкурси, 
трунири и 
други 
настани 

Организациј
а на 
соработка со 
ученици од 
други 
училишта 

Организациј
а на собирни 
акции, 
хуманиратни 
прилози, 
хепенинзи 

 

 

 

9.3 СТРУЧНА СЛУЖБА 

 
 

9.3.1. ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ПСИХОЛОГОТ  

 
 

Примарна цел во работата на училишниот психолог е следење и поттикнување на 

интелектуалниот, емоционалниот и психосоцијалниот развој на младата личност согласно нејзините 

способности. 

Работата на психологот се реализира со учениците во трите училишни објекти во соработка со 

директорот на училиштето, наставници, родители, претставници на локалната самоуправа, БРО и 

Државен Просветен инспекторат. 

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. Најголем број од активностите на психологот со учениците и родителите, се реализираа 

со физичко присуство, почитувајќи ги препораките и Протоколот  од МОН. 
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1.ПЛАНИРАЊЕ , ПРОГРАМИРАЊЕ И ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ВОСПИТНО ОБРАЗОВНАТА РАБОТА 

Реализирана 
активност 

Реализатор Време 
Методи и постапки 

при реализација 
Постигнати цели и 

ефекти 

Изработка на 
годишната 
програма за работа 
на училиштето 

Психолог 
Тим на 
наставници 

Август 
 

Групна работа 
Изготвена програма 
за работа на 
училиштето 

Изготвена   
програма за  
сопствената   
работа – годишна и 
месечна 

Психолог 
Октомври-

јуни  
Планирање 

Изготвена програма 
за сопствената 
работа 

Изготвена   
програма за 
професионална 
ориентација  на 
учениците 

Психолог 
 

Септември-
октомври 

 

 
Планирање 

Изготвена годишна 
програма за 
професионална 
ориентација на 
учениците 

Учество во изготвен 
ИОП за работа со 
ученици со 
посебни  
образовни 
потреби; 

Училишен тим 
за ученици со 
посебни 
образовни 
потреби 

Октомври 
Јуни 

 

 
Планирање 

Изготвена програма 
за работа со ученици 
со посебни 
образовни 

Изработена   
програма за 
работа со 
надарени и 
талентирани 
ученици 

Психолог 
Наставници 

Август 
 

Планирање 

Изготвена програма 
за работа со  
надарени и 
талентирани 
ученици 

Изготвен извештај 
за сопствената 
работа 

 
Психолог 

 
Декември -

јуни 

Анализа 
 

Изготвен  извештај  
за сопствената 
работа 

Учество во работа 
на одделенски и 
наставнички 
совети  

Директор 
Психолог 

Наставници 
Тековно  

Пленарно  
 

Предлози и 
препораки за 
унапредување на 
воспитно – 
образовната работа 

Учество во 
работата на 
Училишен одбор 

Директор 
Секретар 

Членови на 
училишен 

одбор 

Тековно  Презентација 
Презентација на 
анализа на успех во 
првото тромесечие 

Координирање на  
работата на 

Ученици 
Октомври- 

Јуни  
Групна работа 

Унапредување на 
воспитно- 



ООУ „ Браќа Миладиновци“ с. Миладиновци   
 

64 

 

Ученичка 
заедница 

образовната работа 

Координација на 
проекти 

Директор 
Психолог 

Наставници 
Ученици  

Октомври- 
Јуни  

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 
активност 

Реализатор Време 
Методи и постапки 

при реализација 
Постигнати  цели и 

ефекти 

Следење на 
адаптација и 
социјализација на 
учениците од I 
одделение 

Психолог 
Одд. 

наставници 

Октомври 
Декември 

 

Разговор 
 

Навремено 
утврдување на видот 
на потешкотии на 
учениците 

Откривање на 
надарените 
ученици од  VI- IX  
одд. 

Психолог 
Наставници 

Октомври  

Тест за креативни 
мислење 

Консултација со 
наставници 

Откриени  надарени 
ученици 

Утврдување на 
личните 
карактеристики , 
степенот на 
надареност и 
образовните 
потреби на 
надарените 
ученици 

Психолог 
Одделенски 

раководители 
Предметни 
наставници 

 
 

Ноември  

Работилници 
Тест за креативни 

мислење 
Консултација со 

наставници 

Поттикнување на 
надарените ученици 

Откриени ученици  
со потешкотии  во 
напредувањето 

Психолог 
Наставници 

Родители 
Ученици 

Релевантни 
институции - 

ЗМЗ 

 
Октомври- 

Јуни  

Следење 
Прашалници 

Психолошки мерни 
инструменти 

Навремено 
утврдување на видот 
на потешкотии на 
учениците 
 

Откриени   
ученици со 
поголеми 
можности за 
напредување и 
развој 

Психолог 
Одделенски 

раководители 
Родители 
Ученици 

Октомври- 
Јуни  

Следење 
Прашалници 

Психолошки мерни 
инструменти 

Поттикнување на 
учениците со 
поголеми можности 
за напредување и 
развој 

Професионална 
ориентација на 
учениците 

Психолог 
Одделенски 

раководители 

Октомври- 
Јуни  

 

Работилници 
Тестови за 

професионална 

Реализација на 
активностите од 
програмата  за 
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Ученици ориентација 
Разговор 

професионална 
ориентација 

Посета на часови 
на редовна 
настава 

Директор 
 

Тековно  
Увид 

Во реализација на час 
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 
активност 

Реализатор Време 
Методи и постапки 

при реализација 
Постигнати  цели и 

ефекти 

Откривање и 
следење на 
ученици кои 
пројавуваат 
неприлагодено  и 
несоодветно 
однесување 
(нередовно ја 
посетуваат 
наставата, 
пушење, 
деликвенција, 
наркоманија, 
агресивно 
однесување,  
значително го 
намалуваат 
училишниот успех  
и сл) 

Психолог 
Одд. 
наставници 
Ученици 

Октомври- 
Јуни  

 

Разговор 
Следење 
Консултации 
Прашалници 
Инвентари на 
личност 
Психолошки мерни 
инструменти 

Откриени учениците 
што се последица на 
активноста во 
училиштето, на 
развојните 
карактеристики на 
личноста 

Утврдување на 
социометрискиот 
статус на 
учениците во VI 
одд. 

Психолог 
Ученици 

Октомври 
 

Социометриски 
Метод 

Откривање на 
состојбата кај 
учениците што се 
последица на 
влијанието на 
потесната и 
пошироката 
социјална средина, а 
се манифестира 
преку однесувањето 
во училиштето или 
надвор од него. 
 

Редовни групни 
тестирања на 

Психолог 
Ученици 

Октомври- 
Јуни  

 
Психолошки тестови 

Увид во 
интелектуалните 
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општи 
интелектуални 
способности на 
учениците од I и IX 
oдд. 

  способности на 
учениците 

Реализирани  
предавања и 
работилници за 
здравствена 
едукација и грижа 
за здравјето на 
учениците 
(Дрога, алхохол. 
ХИВ/СИДА) 

Ученици 
 

Октомври- 
Јуни  

 
Работилници 

Грижа за здравјето 
на учениците 

Советување на 
учениците кои 
пројавуваат 
проблеми во 
учењето и 
однесувањето 

Психолог 
Ученици 

 

Октомври- 
Јуни  

 
Советување 

Грижа за успехот и 
поведението на 
учениците 

Тестирање на 
учениците преку 
психолошки 
тестови  

Психолог 
Ученици 

 

Октомври- 
Јуни  

 

Индивидуална/ 
групна 

Откривање на 
состојбата кај 
учениците 

3. ИЗГОТВУВАЊЕ НА СТРУЧНИ МАТЕРИЈАЛИ 

Реализирана 
активност 

Реализатор Време 
Методи и постапки 

при реализација 
Постигнати  цели и 

ефекти 

Изготвување на 
стручни 
материјали за 
потребите на 
училиштето 

Директор   
Наставници 

Психолог 
Октомври- 

Јуни  
 

Статистички анализи 
Дескриптивни 

показатели 

Изготвени стручни 
материјали 

Изготвување на 
стручни 
материјали  и 
извештаи за 
потребите на 
МОН, БРО , 
Локална 
заедница,Завод за 
статистика и др. 

Директор   
Наставници 

Психолог 

Октомври- 
Јуни  

 

Статистички анализи 
 

Изготвени стручни 
материјали и 
извештаи 

4. СОВЕТОДАВНО- КОНСУЛТАТИВНА РАБОТА 

Реализирана 
активност 

Реализатор Време 
Методи и постапки 

при реализација 
Постигнати  цели и 

ефекти 
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Советодавно- 
консултативна 
работа со ученици 

 
Психолог 

Октомври- 
Јуни  

 

Индивидуално 
Советување 

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

Советување со 
ученици 
Работа со група 
ученици кои  
нередовно ја 
посетуваат 
наставата, 
значително го 
намалуваат 
училишниот успех 
или пројавуваат 
различни облици 
на несоодветно 
однесување 

Психолог 
Ученици 

Октомври- 
Јуни  

 
Групно Советување 

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

Советодавно- 
консултативна 
работа со 
родители 

 
Психолог 
Родители 

Октомври- 
Јуни  

  

Индивидуално 
Советување 

Мотивирање, 
соработка, 
советување и 
поддршка на 
родителите за 
надминување на 
одредени појави и 
однесување на 
нивното дете 

Советување со 
родители 
Работа со група 
родители чии 
ученици 
нередовно ја 
посетуваат 
наставата, 
значително го 
намалуваат 
училишниот успех 
или пројавуваат 
различни облици 
на несоодветно 
однесување 

Родители 
Ученици 
Психолог 

Наставници 
 

Октомври- 
Јуни  

 

Групно 
Советување 

Мотивирање, 
соработка, 
советување и 
поддршка на 
родителите за 
надминување на 
одредени појави и 
однесување на 
нивното дете 

Соработка со Наставници Октомври- Консултација Унапредување на 
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наставниците Одд. 
раководители 

Јуни  
 

Состанок воспитно- 
образовната работа ( 
настава, одделни 
ученици, активности 
со различна 
содржина и сл ). 

5.ОПШТО –СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ И ПСИХОЛОГОТ 

Реализирана 
активност 

Реализатор Време 
Методи и постапки 
при реализација 

Постигнати  цели и 
ефекти 

Соработка со 
наставниците во 
подготвување на 
сите видови на 

настава 

Наставници 
Одд. 

раководители 

Октомври- 
Јуни  

 

Консултација 
Состанок 

Унапредување на 
воспитно- 

образовната работа 

Работа на 
унапредувањето 
на оценувањето 
на знаењата на 

учениците 

Наставници 
Ученици 

 

Октомври- 
Јуни  

  

Увид 
Работилници 
Консултации 

Унапредување на 
оценувањето на 

учениците 

Годишно собрание 
на Македонското 

Научно Здружение 
за лица со 
Аутизам 

МНЗА Декември  Собрание Запознавање со  
Ресурсен центар за 

деца со посебни 
образовни потреби 

6.ВОДЕЊЕ НА ПЕДАГОШКА ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Реализирана 
активност 

Реализатор Време 
Методи и постапки 
при реализација 

Постигнати  цели и 
ефекти 

Изготвување на 
чек–листи, листи за 
бележење, скали 
на проценка, 
евидентни листи 
исл. за бележење и 
евидентирање на 
податоци 

Директор 
 
Психолог 

Октомври- 
Јуни  

 

Евидентирање на 
податоци 

Систематизирање на 
податоците од 
увидите на 
педагошката 
документација, 
евиденција 

Увид во 
педагошката 
евиденција и 
документација 

Директор 
Психолог 

Октомври- 
Јуни  

 
Увид 

Утврдување на 
правилноста и 
навремено 
внесување на 
податоци  во 
педагошкта 
евиденција и 
документација 

Водење на Психолог Октомври- Евидентирање на Увид во сопствената 
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сопствена 
евиденција и 
документација 

Јуни  
 

податоци работа 

Увид во дневникот 
на паралелката 

Директор 
Психолог 
Наставници 

Октомври- 
Јуни  

 

Увид 
Анализа 
Консултација 

Да се утврди бројот 
на изостаноци на 
учениците 

Изготвување на 
дневно, неделно и 
месечно 
планирање за 
сопствената работа 

Психолог Тековно  
Планирање и 
Евидентирање 

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

 

 

 

 

 

9.3.2 ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА БИБЛИОТЕКАР 

Цели Содржина Време Ефекти Индикатор 

Работа по однапред 
подготвена 
програма 

Годишна програма 
за библиотеката 

09 Реализирана 
програма 

Годишна програма на 
училиштето 

Стручна работа во  
библиотеката 

Водење на 
евиденција за 
издадени книги 

09 до 
06 

Јасна слика за 
фреквенцијата во 
библиотеката 

Библиотечна 
картотека 

Грижа за чување на 
книжниот фонд 

Чување на 
библиотечниот фонд 

09 до 
06 

Библиотетичниот 
фонд не се 
намалува 

Дневник за 
заведување на книги 

Учениците да 
користат 
периодични 
изданија 

Примање и делење 
на детскиот печат 

09 до 
06 

Детскиот печат  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 2021/22 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.  

 

9.4.2 Извештај за работа на Наставничкиот совет за учебната 2021/22 година 
 
 
   Во текот на учебната 2021/22 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.  
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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 2021/22 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 2021/22 

година  се реализираше согласно планираната динамика. 
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ПРИЛОЗИ 
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ПРЕГЛЕД 

 
на вкупниот број на ученици на крајот од  

учебната 2021/22 година по наставен јазик 

 

 

                                                                                                                     Табела бр. 1 

 

Одделение 
Македонски 

јазик 

Албански 

јазик 
Турски јазик Српски јазик Вкупно 

 сè ж сè ж сè ж сè ж сè ж 

I 48 19       48 19 

II 39 14       39 14 

III 34 20       34 20 

IV 32 14       32 14 

V 38 14       38 14 

I-V 191 81       191 81 

VI 51 31       51 31 

VII 43 24       43 24 

VIII 34 14       34 14 

IX 43 20       43 20 

VI- IX 171 89       171 89 

I- IX 362 170       362 170 

    
 

ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ  

 

ученици, групи и наставници на крајот од  

учебната 2021/22 година по наставен јазик 

 

                                                                                                    Табела бр. 2 

 

Наставен јазик Број на групи Број на ученици Број на наставници 

Македонски јазик 3 48 3 

Албански јазик    

Турски јазик    

Српски јазик    
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ПРЕГЛЕД 
 

на изостаноците на учениците на крајот  

од учебната 2021/22 година  

 

                                                                                                                Табела бр. 3 

 

Одделение I II III IV V VI VII VIII IX Вкупно 

Оправдани 32 / / / / 2478 1369 1476 2128 7483 

Неоправдани / / / 
27 / 432 41 57 960 1517 

Вкупно 32 / / 27 / 2910 1410 1533 3088 9000 

 

 

 

 

 

 

ПРЕГЛЕД 

 
на испишани и неоценети ученици на крајот   

од учебната 2021/22 година по наставен јазик 

 

                                                                                                                           Табела бр. 4 

 

Наставен 

јазик 

I II III IV V VI VII VIII IX Вкупно 

вк ж 
в

к 
ж вк ж 

в

к 
ж вк ж вк ж вк ж вк ж вк ж вк ж 

Македонск

и 
3 2 / / 1 1 1 / 1 / / / 3 1 2 / / / 11 4 

Албански                     

Турски                     

Српски                     
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ПРЕГЛЕД 

 

на поведението на учениците на крајот  

од учебната 2021/22 година  

 

                                                                                                                     Табела бр. 5 

 

Одделение I II III IV V VI VII VIII IX Вк. 

Примерно 47 39 32 31 37 51 42 33 43 355 

Добро / / / / / / / / / / 

Незадоволително / / / / / / / / / / 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕГЛЕД 

 

на бројот на учениците со продолжен престој во училиштето на крајот 

 од учебната 2021/22 година  

 

                                                                                                                   Табела бр. 6 

 

Наставен јазик 
Целодневен престој Дневен престој 

Групи Ученици Наставници Групи Ученици Наставници 

Македонски јазик       

Албански јазик       

Турски јазик       

Српски јазик       
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ПРЕГЛЕД 

на општиот успех на ученицитe  на крајот 

 од учебната 2021/22 година  

 

                                                                                                                                                                                        Табела бр. 7 

 

Одд. 

Вкупно 

ученици 

1 2 3 4 

Вкупно 

1 2 3 4 5 Среден 

успех 

по 

извештај 

Одлични Мн.добри Добри Доволни 
со 1 

слаба 

со 2 

слаби 

со 3 и 

повеќе 

слаби 

неоце 

нети 

Описн

о 

СЀ Ж Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр.  

I 48 19                 1 2,08 47 / 

II 39 14                 / / 39 / 

III 34 20                 2 5,88 32 / 

IV 32 14 21 65,63 6 18,75 4 12,50 / / 31 96,88 / / / / / / 1 3,13 / 4,563 

V 38 14 27 71,05 2 5,26 5 13,16 3 7,89 37 97,37 / / / / / / 1 2,63 / 4,550 

I - V 191 81 48 68,57 8 11,43 9 12,86 3 6,25 68 97,14 / / / / / / 5 2,62 118 4,557 

VI 51 31 26 50,98 12 23,53 11 21,57 2 3,92 51 100,00 / / / / / / / / / 4,135 

VII 
43 24 16 37,21 18 41,86 7 16,28 1 2,33 42 97,67 

/ / / / / / 1 2,33 / 4,152 

VIII 34 14 17 50,00 7 20,59 8 23,53 1 2,94 33 97,06 / / / / / / 1 2,94 / 4,110 

IX 43 20 28 65,12 4 9,30 9 20,93 2 4,65 43 100,00 / / / / / / / / / 4,260 

VI- IX 171 89 87 50,88 41 23,98 35 20,47 6 3,51 169 98,83 / / / / / / 2 1,17 / 4,164 

I- IX 362 170 135 56,02 49 20,33 44 18,26 9 3,73 237 98,34 / / / / / / 7 1,93 118 4,332 

  

 
 

 

Учениците се описно оценети 
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