
 

 
 



 

 

 

                 ЛИЧНА КАРТА НА УЧИЛИШТЕТО 

 

 

Основни податоци за училиштето 

 

Покрај Вардар во мала котлина, некаде во срцето на Македонија, каде со смртоносен оган се пречекувале многу туѓи војски и интереси, израсна 

Градско. Се наоѓа на десната страна на реката Вардар, допирајќи ги источните падини на планината Клепа. Има голема стратешка важност бидејќи 

магистралниот пат го поврзува со Скопје, Солун и на запад Битола, со Охрид и понатаму со Албанија, а на исток со целиот источен дел на 

Македонија. 

 

Неговото име се сретнува во турските документи од 1528 година. Оваа населба попозната е по изградбата на железничката пруга Скопје – 

Солин. Оттогаш всушност почнува развојот на Градско. Во близина на Градско се наоѓа археолошкиот локалитет Стоби кој е еден од најзначајните 

културно – историски споменици во Македонија. 

 

Друг културно- историски споменик е и манастирот во Горно Чичево. 

 

Според урбанистичкиот план општина Градско опфаќа површина од 38 хектари каде што живеат повеќе од 3000 жители.Според демографските 

карактеристики, населението после Втората светска војна е во постојан пораст. Според инфраструктурните карактеристики во населеното место 

градско развиена е патна, водоводна, канализациска, електро и телекомуникациска мрежа. Поради добрата местоположба и климатските 

карактеристики се развиени раноградинарските насади и култури, овоштарство и лозарство со што се занимава и поголем дел од населението. Во 

истиот тој домен е и дејноста во ,,Вардар 03” Градско. Во околи ната на Градско се наоѓаат и фабриката за сточна храна ,, Жито Вардар” , 

свињарската фарма во Долно Чичево, млекарата во с. Ногаевци. 

 

И др.Првото училиште во старо Градско е отворено во 1907 год. По иницијатива на селаните од с. Градско, а прв учител бил Лазар Кицов од 

Велес. Во 1916 год. Германскиот окупатор, кај сегашната железничка станица во Градско изградил поголема зграда. Таа зграда во 1925 год. 

Станала училиште. Прв учител бил Александар Јеремовиќ, а наставата се изведувала на српски јазик. За време на Втората светска војна 



 

 

наставата се изведувала на Бугарски јазик. По ослободувањето жителите на Градско изградиле ново училиште во кое наставате се 

изведувала на мајчин јазик. Во 1955-56 год. Во Градско работи вечерна гимназија за трети и четврти клас. На 10 декември 1956 година 

првпат бил прославен патрониот празник на училиштето – 50 години од смртта на Даме Груев. Таа година бројот на ученици изнесувал 223, 

а работеа осум паралелки. 
 

Табеларен приказ на лична карта на ООУ ,,Даме Груев" – Градско 

 

Име на училиштето ,,Даме Груев,, 

адреса, општина, место  ,,Маршал Тито,, бр. 1420 Општина Градско 

телефон +38943251-023 

фах +38943251-023 

е-маил damegruevgradsko@yahoo.com 

основано од Собрание на општина на Велес под број 05-13173/19 
од 24.12.1965 год. 

Верификација- број на актот  10-815/3 

Година на верификација 1994 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  и Албански јазик 

Година на изградба Зграда 1- 1973 зграда 2 и 3 – 1956 година 

Тип на градба Тврда 

Површена на објектот 942 м2 

Површина на училшниот двор 1250м2 

Површина на спортски терени и игралишта 850+620=1470 м2 

Училиштето работи во смена да 

Начин на загревање на училиштето Нафта+пелети 

Број на одделенија 9 

Број на паралелки 23 

Број на смени 
2 (две) 

Статус на еко-училиште (зелено знаме, 
сребрено или бронзено ниво) 

 
Зелено знаме,  

Датум на добиен статус 16.11.2018  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во извештајот квантитативно се претставени ангажирањата на наставниците и стручните соработници во рамките на нивната 40-часовна 

работна недела и токму поради тоа тој содржи факти и информации од аспект на: 

 

1) Ангажирање на наставниците во реализацијата на наставата.  

2) Ангажирање на наставниците во реализацијата на значајните активности: значајни датуми, екскурзии,ученички натпревари, изложби, конкурси 

и сл.  

3) Ангажирање на наставниците во работата на стручните органи: одделенско раководство, одделенски совети, стручни активи, наставнички 

совет и други стручни тимови.  

4) Ангажирање во реализација на програмите на другите органи и организации: совет на родители, училишен одбор, одделенски заедници, 

детска организација, подмладок на Црвениот крст, ученички клубови, спортски активности и сл.  

5) Ангажирање во реализацијата на други посебни програми од воспитно-образовниот процес: грижа за здравјето на учениците, заштита на 

животната средина, општествено-корисна работа, уредување на училиштето.  

6) Ангажирање во реализацијата на програмата за стручно усовршување и професионален развој на кадарот.  

7) Ангажирање во реализацијата на програмите за унапредување на наставата и оценувањето.  



 

 

8) Ангажирање во реализацијата на програмата за соработка со општествената средина: соработка со родителите, соработка со општината, 

соработка со бизнис заедницата, соработка со Министерството за образование и неговите единици, соработка со невладини организации, 

соработка со други училишта.  

9) Ангажирање на наставниците во реализација на програмите за интерни и екстерни проекти.  

10) Ангажирање на наставниците во реализација на планираните активности за создавање на стимулативна средина за учење.  

11) Ангажирање на наставниците и стручните соработници во афирмација на училиштето и градење на неговиот имиџ. 

 

Имајќи предвид дека секој наставник е вклучен во определен тим за реализација на програмските активности во соодветно подрачје на 

Годишната програма за работа на училиштето, логички следува дека и секој наставник непосредно учествува со свои пишани прилози за овој 

извештај. 

 

Целта на овој извештај е да обезбеди јасни насоки за одговорно вклучување на сите училишни субјекти во креирањето на програмските 

определби за работа во наредниот период на учебна година. Тие препораки ќе бидат понатаму посебно потенцирани. 

 

За одредени подрачја на овој извештај училиштето располага со дополнителни прилози - нагласени во извештајот на Директорот. 



 

 

 

 
 

 
ПОДОБРЕНИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА 

 

Подрачја и активности 

 

  

За остварување на дејноста во Основното училиште ,,Даме Груев” - Градско нема потреба да се 
говори,бидејќи тие процеси и организациски и програмски веќе се надминати. Затоа, овде ќе ги наведеме 
случувањата и настаните кои во учебната 2020/2021 год. на училиштето му дадоа посебно обележје и 
придонесоа за неговата афирмација во населбата и републиката. 

 

ООУ ,,Даме Груев”- Градско со својата местоположба во општина Градско ги опфаќа и соседните 
села во училишниот реон. Во училиштето покрај учениците од населба Градско своето образование од 
одделенската настава го стекнуваат и ученици од ПУ с.Ногаевци, ПУ с.Кочилари и ПУ 
с.Водоврати.Учениците од ПУ с.Водоврати, ПУ с.Ногаевци и ПУ с.Кочилари своето образование од 
предметна настава го продолжуваат и стекнуваат во ООУ ,,Даме Груев” – Градско. Учениците од ПУ 
с.Виничани се школуваат во одделенска и во во предметна настава во местото на своето живеење. 

 

Целта на воспитно-образовната дејност во ООУ ,,Даме Груев” - Градско и подрачните паралелки е 
да овозможи оптимален развој на учениците од ова училиште и од оваа училишна возраст преку 
стекнување на основни знаења за природата , опшеството и за човекот. Развивање на интелектуалните и 
други способности за да се применат стекнатите знаења и умеења во секојдневниот живот и работата при 
понатамошното образование. 



 

 

ООУ ,,Даме Груев,,   -   Градско   е   деветгодишно училиште,   во   чиј   состав влегуваат четири   подрачни училишта во  селата 

Виничани, Ногаевци, Водоврати  и Кочилари. Наставата во центрaлното училиште се  одвива во две  смени во   три   училишни   згради   

и   спортска сала. Наставата во   подрачното училиште во   с.Виничани   се   изведува   во   две смени,    а    останатите    подрачни 

училишта    имаат    едносменско    работење.    Наставата и  другите активности во училиштето   се   одвиваат   во   8 класични училници 

и една специјализирана училница   за   прво   одделение   во централното   училиште,   уште   во 7   училници   во   подрачните   

училишта   и   9 канцеларии, опремени со училишен, канцелариски   и   друг   мебел.  Наставата   во централното и подрачните   

училишта во с. Виничани,   с.   Ногаевци и с. Водоврати се изведува на македонски јазик. Само во подрачното училиште во с. Кочилари 

наставата се одвива на албански јазик. 

 

 

Централното училиште и подрачните училишта на ООУ ,, Даме Груев” - Градско располагаат со големи дворни површини кои се 

оградени и холтикултурно уредени. Истите редовно и тековно се одржуваат. 

 

Пред почетокот на учебната 2020/2021 година беа создадени сите материјално-технички и организациско-оперативни услови, како 

и кадровска екипираност за започнување на учебната година. 

 

На почетокот на учебната година се направи набавка на повеќе нагледни средства и технички помагала и училишен инвентар. Дел 

од помагалата што ги поседува училиштето се обновени па опременоста на училиштето со технички помагала задоволува и овозmожува 

реализирање на современа настава. 



 

 

 

 

Демократска средина, каде што соработката, почитувањето, еднаквоста ги негуваме како висок приоритет, со 

изградена клима за современо, квалитетно и ефикасно учење и остварување на личниот и професионален 

развој со континуирано следење и примена на  реформите во образованието. 

 

 

 

 

Со создавање позитивна средина за стекнување трајни и високо квалитетни знаења со современи средства и 

услови, следејќи ги светските трендови во областа на образованието, екологијата, демократијата, овозможувајќи 

им на учениците чувство на еднаквост, припадност, самоувереност и стекнување навики за доживотно учење. 

 

 

 



 

 

 

 

    Задачите  на воспитно-образовната  дејност на училиштето се: 

 

 На учениците  да им се овозможи стекнување на основни знаења, умеења и вештини од природните, 

општествените и други наставно – научни дисциплини и уметнички подрачја на човековото умеење и творење. 

 

 Да воспитува во духот на човечките права и на другите демократски вредности што се потврдени и докажани во 

современиот свет. 

 

 Да развива љубов и почит кон својата татковина, кон нејзините духовни и материјални богатства како и кон 

постигнувањата и вредностите на другите земји и народи во светот. 

 

 Да го поттикнува и постојано да го развива когнитивниот, емоционалниот и социјалниот развој на учениците. 

 

 Да развива истражувачки дух кај учениците и да го збогатува интересот за стекнување нови знаења и способности за 

учење. 

 

 Да создава умеење и навики за здрав начин на живеење,правилен психо-физички развој и заштита на животната 

средина. 

 

 Да  овозможува  успешно  завршување  на  основното  образование  и  напредување  на  учениците  во  повисоките  

степени  на образованието. 



 

 

                                                                      

 

                              Мото на училиштето 

 

   СЕ ОБРАЗУВАМЕ , СЕ НАГРАДУВАМЕ , ЕКОЛОШКИ ДЕЛУВАМЕ И МЕЃУЕТНИЧКА ТОЛЕРАНЦИЈА НЕГУВАМЕ 

 

 

 

 

 

  Во училиште учам да пишувам и читам. 

  Во училиште се образувам. 

  Во училиште другарувам. 

  Детето милувај го со срце а не со лице 

  Она што го учеле другите,ќе го учам и јас 

  Светот на науката не знае за граница. 

  Постојам, учам, творам, работам, 

почитувам – ЖИВЕАМ ! 

 

  Во училиште се воспитувам. 

  Во училиште културно се издигнувам. 

  И малите луѓе се спремни за големи дела. 

  Книгата е извор на сите мудрости во животот. 

  Истрајната работа победува се. 

  Почитувај за да ТЕ ПОЧИТУВААТ !

 

 

 

 



 

 

              Веќе научено / Стекнати искуства 

Основна цел на секое училиште е градење на високо квалитетна настава со мотивирани и стручни наставници кои ќе го 
остваруваат воспитно-образовниот процес и ќе создаваат ученици со трајни знаења, мотивирани да се надградуваат себеси во 
понатамошниот процес на образование.  
Во својата работа училиштето постојано ги користи поуките и искуствата од работата во изминатите учебни години и 
анализата на работењето на сите органи и тела кои функционираат во нeго.Овие искуства придонесуваат за надминување на 
одредени пропусти во работењето, а воедно се користат за изготвување на годишните програми, како на училиштето, така и на 
сите стручни органи и тела и програмите за работа на наставниците.За успешно постигање на поставените цели училиштето 
најмногу ги користи искуствата добиени од:  
 
 

 Опременоста на училиштето со нагледен наставен материјал е добар предуслов за успешно изведена настава;  
 

 Соработката со родителите води кон подобар резултат за успехот на учениците;  
 

 Успешната работа на педагошката служба води кон подобри резултати кај учениците;  
 

 Посетата на семинари и советувања од страна на наставниците дава добри резултати во модернизација и усовршување 
на наставата;  

 
 Вклученоста и изработката на проекти води кон добри резултати (Еко-училиште, ПМИО , Македонија без отпад, 

унапредување на наставата и др.);  
 

 Учество на учениците и наставниците во хуманитарни акции води кон подигнување на свеста и соработка со Црвен крст;  
 

 Организирањето на наставата, планирањето и подготовката, следењето и оценувањето на учениците, изборот на форми 
и методи од страна на наставниците води кон унапредување и надоградување на наставниците;  

 
 Уредувањето на кабинети, училишни работилници, игралишта, училишен двор и слично е чекор кон правење на 

училишната средина пријатно место за работа, учење и престој;  
 

 Водењето (изведувањето) излети , екскурзии, натпревари, настава во природа и друго поттикнува јакнење на духот и 
телото кај наставниците / учениците;  

 
 Изготвувањето на тримесечни, полугодишни и годишни извештаи за успехот и поведението на учениците е показател за 

континуирано следење на постигањата и успехот на учениците;  



 

 

 
 

Подрачје на промени, приоритети и цели 2020-2021 

 

Стратешка цел  Реализирани активности Време на 

реализација 

Реализатор Постигнати 

ефекти 

 

 

 

 

 

 

Подобрување на 

здравствено 

хигиенски услови 

за работа и 

естескиот изглед 

на училиштето 

Оградување на дворот во ПУ с.Ногаевци 

Ограден е дел од училишниот двор во 

централното училиште со дрвена ограда 

Поплочен е просторот околу влезовите 

во подрачните училишта  со подни 

плочки  

Поставена е светлечка реклама на 

предниот дел од училиштето 

Набавени се машини за перење и 

сушење за одржување на хигината на 

повисоко ниво за потребите на 

техничкиот материјал 

Набавени се 3 распрскувачи на сензор за 

дезинфекција  

Отстранување на оштетените површини 

и молерисување на централното 

училиште и ПУ с.Кочилари 

Опремување на кабинет по Хемија и 

Биологија( промена на под со керамички 

плочни довод на вода и инсталирање 

 

 

 

 

 

 

 

Септември- 2020 

година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООУ „Даме Груев“ 

 

 

 

Подобрување на 

училишната средина и 

спортско 

рекреативниот живот 

на учениците. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

канализација) 

Изградба на ѕид 1,5 метри во ПУ 

с.Водоврати 

Обновување на фасадата во ПУ 

с.Кочилари и ПУ с.Ногаевци 

Изградба на магацин со три простории во  

дворот на централното училиште 

Поставување урбана опрема и реквизити 

во училишните дворови во ПУ 

с.Водоврати и ПУ с.Кочилари 

Поставени се нови табли за кошаркарско 

игралиште во сите подрачни училишта 

 

 

 

Август 2021 година 

 

 

Одржување на хигиена 

на повисоко ниво со 

цел заштита и 

превентива од вирусот 

КОВИД -19 

 

 

Опремување на 

училиштето и 

подобрување на 

квалитетот на 

наставата со 

современи 

средства и 

помагала 

Поставен е оптички кабел за интернет 

конекција за подобрување на условите за 

држење онлајн настава 

Донација од МОН - 2 компјутери 

Донација од Дрекслер маер 4 компјутери 

Набавени се 10 нови персонални  

компјутери па пат на јавна набавка со 

конфигурација дадена од МОН  

Набавени се 12 лаптопи и 10 таблети за 

учениците кои не можат да следат онлајн 

настава 

Набавка на 29 лаптопи за учениците од 

4то одделение. 

Набавени се и уште 6 училишни 

  

 

Донации 

ООУ Даме Груев 

Градско 

 

 

 

Потготвеност за онлајн  

и модерна настава 



 

 

шкафови, 2 смарт табли, 3 проектори 

 

 

Унапредување на 

воспитно 

образовниот 

процес 

Снимање на час  

Реализација на наставата со користење 

на ИКТ 

Користење на видео конференциската 

алака зоом за онлајн наставата 

Национална платформа за учење на 

далечина 

,,Образованието во основните и 

средните училишта во услови на 

пандемија,,  

 

18.9.2020 

17-28.8.2020 

 

10-11.9.2020 

17-19.9.2020 

 

18.02.2021 

 

 

БРО 

МОН 

 

 

 

 

Професионално 

усовршување на 

наставниот кадар 

Дисеминација на обуката за 

Националната платформа за учење на 

далечина 

Измени во законот кои се однесуваат за 

инклузивното образование,Концепцијата 

за инклузивно образование, упатството и 

платфоемата за инклузивно образование 

Microsoft Teams 

Дисеминација на обуката за реализација 

на наставата на далечина со користење 

21-23.9.2020 

 

 

17.11.2020 

 

23.11.2020 

27.11.2020 

 

 

МОН  

 

БРО 

 

 

 

 



 

 

на Micosoft Teams 

Запознавање на стручните служби во 

основните училишта со програмата 

,,Училиште на 21 век,, - 

Запознавање, споделување на 

информации, дискусија на прашања 

поврзани со инклузивниот процес со 

кој се соочуваме 

Новата наставна програма за 

учениците од 1 и 4 одд.  

Поттикнување на демократска клима 

во училиштата 

 

23 и 24 .03.2021 

 

 

26.03.2021 

 

19 и 20.05.2021 

 

27.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

НАСТАВНИ СРЕДСТВА 

 

 

Училиштето располага со наставни средства за непречено реализирање на наставата, меѓутоа секогаш е потребно 

зголемување на постоечкиот фонд заради поуспешно и поквалитетно изведување на наставата. За поефикасна примена на 

информатичката технологија во наставниот процес, училиштето планира во учебната 2021 / 2022 да реализира набавка која 

се предвидува со планот за јавни набавки и со финансовиот план, зависно од прифаќањето на финансовиот план на 

училиштето. Средствата ќе ги обезбеди училиштето. 

 

 

 

МЕБЕЛ И ДРУГА ОПРЕМА 
 

 Два кабинети располагаат со по еден персонален компјутер кои поддржуваат 7  компјутерски места.


 Шест кабинети располагаат со по еден персонален компјутер кои поддржуваат 14 компјутерски места.


 Училниците располагаат со 62 мали лаптоп компјутери кои се користат за потребите на одделенската настава.




 

 

 

Услови во кои работи училиштето 

 

Основното училиште Даме Груев Градско е основано со акт на Собрание на општина на Велес под број 05-13173/19 од 24.12.1965 
година е запишано во Регистерот на основни училишта во Министерството за образование и физичка култура – Скопје под бр. 10-
815/3 од 08.06.1994 година. 

 

Наставата во централното и во подрачните училишта во с. Виничани, с .Ногаевци и с.Водоврати се изведува на македонски јазик. 

Само наставата во подрачното училиште во с. Кочилари се одвива на албански јазик. 

 

 Во првиот воспитно образовен период од I – III одделение во Градско завршија 87 ученици распоредени во 5 чисти паралелки. 
Во вториот IV-VI ја завршија вкупно 88 ученици распределени во 5 паралелки. Во третиот воспитно образовен период од VII-IX 
одделение во Градско учебната година ја завршија 77 учениици распоредени во 5 паралелки.





 Во подрачното училиште во с. Виничани учебната година ја завршија 24 ученици од II-V одделение распоредени во две 
комбинирани паралелки, и 23 ученици од VI-IX распоредени во четири чисти паралелки.





 Во подрачното училиште во с. Ногаевци учебната година ја завршија 5 ученици во една комбинирана паралелка од I - V 

одделение.




 Во подрачното училиште во с. Кочилари учебната година ја завршија 7 ученици од I - V одделение  во една комбинирана 
паралелка



 


 Во ПУ во с Водоврати  исто така во една комбинирана паралелка учебната година ја завршија 10 ученици, односно вкупниот број на 

завршени ученици од I - IX одд на ниво на ООУ,,Даме Груев,, е 320 ученици.




 

 

Број и структура на наставниот кадар кој ја реализира наставата и другата 

воспитно-образовна работа со учениците: 

 

 
Одделенска настава Предметна настава Вкупно 

Наставен кадар по 

наставен јазик 
М-р VII VI Вкупно М-р VII VI Вкупно  

Македонски 

 
    8 4 12 1 17  3 21 33 

 

Албански 
 1  1     1 

 

Вкупно 
 9 4 13 1 17 3 21 34 

 

На определено време 
 4  4  4  4 6 

 

 

Од горе прикажаните податоци јасно се гледа дека квалификационата структура на наставниот кадар е добра што дава 

гаранција за целосна стручна застапеност на наставните предмети. Оптовареноста на наставниот кадар со потребниот 

фонд на часови не задоволува кај повеќе наставници и тој се движи од 12 - 20 часови.



 

 

 

       СТРУКТУРА НА УЧИЛИШТЕТО 

              Наставен кадар 

Вработени Вкупно Етничка и полова структура на вработените 

Македонци Албанци Турци Роми Други 

(Бошњаци) 

м ж м ж м ж м ж м ж 

Број на вработени 50 14 28     1 1     5 1 
Број на наставен кадар 35 7  22 1      4 1 
Број на стручни соработници 2 1 1         
Административни работници 1 1          
Техничка служба 11 5 4  1     1  
Директор 1  1         

 

 

            Степен на образование на вработените 

Образование Број на вработени 
Високо образование 32 
Виша стручна спрема 7 
Средно образование 6 
Основно образование 5 

 

Старосна структура на вработените 

Години Број на вработени 

20-30 5 

31-40 14 

41-50 17 

51-60 12 

61-64 2 



 

 

 

 

 

 

 
Табеларен приказ на бројната состојба на учениците по пол и национална припадност 

Одделение Бр. 
напаралел
ки 

Бр. 
научени
ци 

Етничка и родова структура на учениците при 
                ООУ „ДамеГруев“- Градско 

Македонци Албанци Турци Роми Бошњаци 

М ж м ж м ж м ж м ж 

I 2 31 10 10 /  / 1 4 1 1 4 

II 2 35 14 11 / / 2 / 3 / 2 3 

III 1 21 7 11 / / / / / 1 1 1 

I – III 5 87 31 32 / / 2 1 7 2 4 8 

IV 1 21 6 7 / / 1 / 3 4 / / 

V 2 28   9 11 / / / 1 4 3 / / 

VI 2 39 15 7 1 / / / 5 7 2 2 

              IV – VI 5 88 30 25 1 / 1 1 12 14 2 2 

VII 2 31 15 5 1 1 / / 1 1 2 5 

VIII 2 31 11 11 1 / / 1 1 4 / 2 

IX 1 15 1 6 3 / / / 1 / 3 1 

VII – IX 5 77 27 22 5 1 / 1 3 5 5 8 

               I – IX 15 252 88 79 6 1 3 3 22 21      11 18 



 

 

Табеларен приказ на бројната состојба на учениците по пол и национална припадност 

Одделение Бр. на 
паралелки 

Бр. на 
ученици 

Етничка и родова структура на ученицитепри ООУ „Даме Груев“- 
ПОУ с. Виничани 

Македонци Албанци       Турци Роми Бошњаци 

М ж м ж м ж м ж м ж 

II  4 4    
44 

/         

III  6 2 
22
22  
22 

3        1 

II – III 1 10 6 3 / / / / / / / 1 

IV  7 5 2 / / / / / / / / 

V 1 7 3 4 / / / / / / / / 
VI 1 3 2 1 / / / / / / / / 

IV – VI 2 17 10 7 / / / / / / / / 

VII 1 8 4 2 / / / / / / 2 / 

VIII 1  6 2 2 / / / 1 / / 1 / 

IX 1 6 2 1 / / 1 / / / 1 1 

VII – IX 3 20 8 5 / / 1 1 / / 4 1 

I I – IX 6 47 24 15   1 1 / /         4 1 

 

 

 

Табеларен приказ на бројната состојба на учениците по пол и национална припадност 

Одделение Бр. 
напарале
лки 

Бр. 
научени
ци 

Етничка и родоваструктуранаученицитепри ООУ 
„ДамеГруев“- ПОУ с. Водоврати 

Македонци Албанц
и 

Турци Роми Бошњаци 

М ж м ж м ж м ж М ж 

II  5         1 4 

III  1          1 

IV  3         1 2 
V  1 / / / / / / / / 1 / 

                 II-
V 

1 10 / / / / / / / / 3 7 
             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табеларен приказ на бројната состојба на учениците по пол и национална припадност 

Одделение Бр. 
напаралел
ки 

Бр. 
научени
ци 

Етничка и родоваструктуранаученицитепри ООУ „ДамеГруев“- 
ПОУ с. Ногаевци 

Македонци Албанц
и 

Турци Роми Бошњаци 

м ж м ж м ж м ж м ж 

II  2 1 1         

IV  1 1          

V        2 1 1         

Вкупно 1 5 3 2         



 

 

 

 

 

Табеларен приказ на бројната состојба на учениците по пол и национална припадност 

Одделение Бр. 
Напарале
лки 

Бр. 
Научени
ци 

Етничка и родоваструктуранаученицитепри ООУ „ДамеГруев“- 
ПОУ с. Кочилари 

Македонци Албанц
и 

Турци Роми Бошњаци 

м ж м ж м ж м ж м ж 

I  1   1        

II  1 

 

  1        

III  1 

 

  1 /       

IV  1   / 1       

V  3   2 1       

I - V 1 7   5 2       

Наставен јазик 
Наставен јазик- 

македонски 
Наставен јазик- 

албански 
Наставен јазик- 

турски 
Наставен јазик- 

српски 

Број на паралелки 23 1 / / 

Број на ученици 314 7 / / 

Број на наставници 34 1 / / 



 

 

 

НАСТАВА 

Организација на редовна настава 

Во оваа учебна година во основното училиште ,,Даме Груев,, и неговите подрачни училишта учат вкупно 320 ученици во 24 
паралелки. Наставниот час според измените во Наставниот план трае 30 минути. Наставата во централното основно училиште 
,,Даме Груев”  се одвива во две смени и тoa: 

Учениците од прво одделение распределени во две одделенија, следат настава во посебна зграда, и наставата се одвива во 
две смени. 

Првата смена за учениците од одделенска настава од 2 одд со физичко присуство започнува од 8-11часот, учениците од 3 
одд поради запазување на мерките за заштита од КОВИД-19 изминатото полугодие беа поделени во две групи едната група 
започнува со настава од 8-11часот, а другата од 11.30- 14.00часот 

Втората смена за учениците од предметна настава (6-9одд)започнува во 14.30-19.00 часот и наставниците ја реализираат 
во просториите на училиштето. 

 
Во ПУс.Виничани откако испративме образложение за исполнетоста на условите и критериумите од Планот и Протоколот за     

одржување на настава со физичко присуство во учебната 2020/2021 г до Комисијата за разгледување и добиената согласност за 

иведување настава со физичко присуство, одделенијата се организирани на следниов начин: 

 Прва смена следат учениците од 2-5 одделение кои претходно работеа во комбинирани паралелки а сега настава се реализира 

за секое одделение поединечно првата група со настава започнува од 7.30-10.35часот, а втортата група од 11- 14часот. 

 Втора смена следат учениците од 6-9 одделение и започнува од 14.30-19часот 

Во ПУ с.Ногаевци следат настава со физичко присуство ученици од 2, 4 и 5 одделение, и наставата започнува од 14.30- 

Во ПУ с.Водоврати следат настава со физичко присуство ученици од 2до 5 одделение, пподелени во две групи, првата група 

започнува со настава од 8-11часот , а втората група од  13-16.10часот. 

Во ПУс.Кочилари следат настава со физичко присуство ученици од 1 до 5 одделение, и започнуваат со настава од 13- 

16.10часот 



 

 

: 

 

Задолжителна настава  
 
 
Најдоминантна настава која се однесува на редовното школување е задолжителната настава.Таа настава се изведува по пропишана 

програма за работа со точно одредено време на наставна работа за поединечно одделение. Задолжителните предмети ја сочинуваат 

содржинската основа на основното училиште, со која на учениците им се овозможува вертикална проодност за продолжување на 

школувањето во средното образование.Застапеноста на наставните предмети по одделенија и нивните квантитативни износи изразени 

во седмичен и годишен фонд на часови произлегува од наставниот план.  

Застапеноста на наставните предмети во наставата по одделенија и неделниот фонд на часови по секој предмет, се утврдени со 

наставниот план. Целите, задачите и содржините на наставата по одделени наставни предмети се определени со наставни програми.  

Задолжителната настава се изведува во сите училишта според однапред утврден распоред на наставни часови. Оваа настава се 

реализира и организира според посебни упатства изготвени од БРО на Македонија. За организирање на овој вид на настава обезбедени 

се наставен материјал, технички средства и наставници со соодветна стручна квалификација.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ И ОДДЕЛЕНИЈА  

НА КРАЈОТ ОД УЧЕБНАТА  2020/2021 ГОДИНА 

 

Вкупен број на ученици во централното и подрачните училишта во овој период е 320, од кои 168 се машки и 152 женски. 

Бројната  состојба по одделенија на крајот од  учебната 2020/21 година е следнава: 

I II III IV V VI VII VIII IX вкупно 

32 46 29 33 41 42 39 37 21 320 

 

I-III 

Постигањата на учениците во првиот воспитно- образовен период се оценети описно.Односно во првиот период I- III имаме  вкупно 

107  ученици,од кои 53 се машки а 54 се женски . Од нив со високо ниво се оценети 57 ученици, со средно ниво 32 ученици, со ниско 

ниво 18  ученици. Двајца ученици од 2 одд не поминуваат одделение  

 

31 

21 

13 12 

7 

11 

6 
4 

11 

I II III

Високо ниво 

Средно ниво 

Ниско ниво 

Неоценети  

 I II III Вкупно  

  м ж м Ж м ж  

Високо ниво 16 15 8 13 8 5 57 

Средно ниво 8 4 4 3 5 6 32 

Ниско ниво 6 / 2 2 6 5 18 

Неоценети    2    2 

Вкупно 30 19 14 18 20 16  

 49 32 36 107 



 

 

  

IV-VI 

Во вториот воспитно- образовен период IV-  VI се вкупно 116 ученици од кои 61  се машки и 55 се женски, оценети се бројчано 115 

ученици,  и 1 ученик  од 4 одд е неоценет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Најдобар успех постигнале учениците од шесто одделение од Виничани, а најслаб учениците од четврто одделение од 

Водоврати. 

 

 

Одделение IVа 
Градско 

IV 
Виничани 

IV  
Ногаевци 

IV  
Водоврати 

IV 
Кочилари 

Збирно 

Среден 
успех 

3.63 3.62 3.54 2.78 4.41 3.59 

Одделение Vа 
Градско 

Vб 
Градско 

V  
Виничани 

V  
Ногаевци 

V 
Водоврати 

V 
Кочилари 

Збирно 

Среден 
успех 

3.92 3,98 4.54 4.63 3.27 3,33 3,94 

Одделение VI-а 
Градско 

VI-б 
Градско 

 

VI-
Виничани 

Збирно 

Среден 
успех 

3.76 3.6 4.74 3,57 



 

 

Постигањата на учениците по одделенија, по задолжителните и изборните предмети е следниот: 

 

IV  одд  33 ученик среден успех 3.74 

                                                                                                             

 

 

 

Најслаб среден успех има по предметот англиски јазик,а најдобар по техничко образовнфизичко и здравствено образование. 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5 IV 

 
Реден 
број 

 
Наставни предмети 

 
Средна оценка 

1 Македонски јазик 3,37 

2 Математика  3,41 

3 Англиски јазик 3,17 

4 Природни науки 3,26 

5 Општество 3,27 

6 Техничко образование 3,93 

7 Музичко образование 4,11 

8 Ликовно образование 4,18 

9 Физичко и здраствено 
образование 

4,50 

10 Работа со компјутери и 
основи на програмирањето 

3,74 

11 Творештво 3.97 

12 Албански јазик 4 



 

 

 

 

V  одд 41  ученици   среден успех 4 

 

 

 

 

 

Најслаб среден  успех има по предметот природни науки, албански  јазик, а најдобар по физичко и здравствено образование и 

техничко образование. 
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5 V 
 
Реден 
број 

 
Наставни предмети 

 
Средна оценка 

1 Македонски јазик 3,83 

2 Математика  3,81 

3 Англиски јазик 3,72 

4 Природни науки 3,69 

5 Општество 3,88 

6 Техничко образование 4,36 

7 Музичко образование 4.27 

8 Ликовно образование 4.26 

9 Физичко и здраствено 
образование 

4,57 

10 Творештво 4,09 

11 Работа со компјутери и 
основи на програмирањето 

4,27 

12 Албански јазик 3.33 



 

 

VI  одд  42  ученици  среден  успех 4,07 

 

 

 

 

 

 

 

Најслаб среден успех  има по предметите француски јазик и математика, а најдобар по техничко образование и физичко и 

здравствено образование. 

 

 

0

1

2

3

4

5

6 VI 

 
Реден 
број 

 
Наставни предмети 

 
Средна оценка 

1 Македонски јазик 3.71 

  2 Математика  3,59 

3 Англиски јазик 4.16 

4 Француски јазик 3.49 

5 Ликовно образование 4.23 

6 Музичко образование 3.75 

7 Техничко образование 4.2 

8 Информатика 4.16 

9 Географија 4.19 

10 Историја 4.21 

11 Природни науки 4.11 

12 Физичко и здраствено 
образование 

4,31 

13 Етика во религии 5 

14. Класична култура во 
европската цивилизација 

3.97 



 

 

4 – 6 ОДД    125  УЧЕНИЦИ   СРЕДЕН УСПЕХ 3,75 

Преглед на средниот успех по задолжителните и изборните предмети од 4-6 одделение 

 
Реден 
број 

 
Наставни предмети 

 
Средна оценка 

1 Македонски јазик 3,63 

2 Математика  3,60 

3 Англиски јазик 3,68 

4 Француски јазик 3,49 

5 Ликовно образование 4,22 

6 Музичко образование 4,04 

7 Природни науки 3,69 

8 Општество 3,57 

9 Техничко образование 4,16 

10 Физичко и здраствено 
образование 

4,46 

11 Творештво 4,03 

12 Информатика  4,16 

13 Географија 4,19 

14 Историја 4,21 

15 Етика во религии 5 

16 Работа со компјутери и 
основи на програмирање 

4,05 

17 Класична култура во 
европската цивилизација 

3,97 

18 Албански јазик 4 

 

Најслаб среден успех има по предметот француски јазик , а најдобар по  физичко и здравствено образование. 
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IV - VI 



 

 

 

 

 

Успех на учениците од 4 одделение 

 

 

 

 

 

Успех на учениците од 5 одделение 

 

 

 

 

 

Успех на учениците од 6 одделение 

 

 

 

 

 Одлични  Многу добри Добри  Доволни   Со слаби  

Машки  7 3 2 4 / 

Женски  14 4 4 4 / 

Вкупно 11 7 6 8 / 

 Одлични  Многу добри Добри  Доволни  Со слаби 

Машки  8 4 5 3 / 

Женски  15 2 0 4 / 

Вкупно 23 6 5 7 / 

 Одлични  Многу добри Добри  Доволни  Со слаби 

Машки  14 3 3 5 / 

Женски  8 0 2 7 / 

Вкупно 22 3 5 12 / 
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VII-IX 

Во третиот воспитно-образовен период се вкупно 97 ученици, од кои 54 машки, а 43 женски. Постигањата на учениците по 

задолжителните и изборните предмети се оценети бројчано. Бројчано се оценети  95 ученици од 7-9 одделение, и двајца ученици од 

8 (осмо)ќе повтторуваат одделение  . 

Учениците во третиот класификационен период во учебната 2019/20 година го постигнале следниот среден успех: 

 

Одделение VII-а 
Градско 

VII-б 
Градско 

VII 
Виничани 

Збирно 

Среден успех 4.16 3.53 3.96 3,88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Најдобар успех постигнале учениците од деветто  одделение од Виничани, а најслаб учениците од  седмо б одделение од Градско. 

 

Одделение VIII 
Градско 

VIII 
Градско 

VIII 
 Виничани 

Збирно 

Среден успех 3,6 3.76 3,94 3,76 

Одделение IXа 
Градско 

IX 
Виничани 

Збирно 

Среден успех 3,79 4,35 4.07 



 

 

 

 

Постигањата на учениците по одделенија, по задолжителните и изборните предмети е следниот: 

 

VII  одд  39   ученици -   среден успех 3,83 

 

 

 

 

Најслаб среден успех има по предметот француски јазик и математика, а најдобар по  изборниот предмет Вештини за 

живеење и физичко и здравствено образование 
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5 VII 

 
Реден 
број 

 
Наставни предмети 

 
Средна оценка 

1 Македонски јазик 3,43 

2 Математика 3,19 

3 Англиски јазик 3,65 

4 Француски јазик 2.63 

5 Ликовно образование 4.09 

6 Музичко образование 3.8 

7 Информатика 4,36 

8 Географија 3,82 

9 Историја 3,51 

10 Етика 4,53 

11 Биологија 3,4 

12 Физичко и здраствено 
образование 

4,69 

13 Вештини за живеење 4,74 



 

 

 

VIII   Одд 37  ученици  СРЕДЕН УСПЕХ   3,8 

 

 

 

 

 

 

Најслаб среден успех има по предметот француски јазик и физика, а најдобар по физичко и здравствено образование  
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VIII 

 
Реден 
број 

 
Наставни предмети 

 
Средна оценка 

1 Македонски јазик 3,72 

2 Математика  3,23 

3 Англиски јазик 3,87 

4 Француски јазик 3,2 

5 Ликовно образование 3.91 

6 Музичко образование 3,61 

7 Географија  3,87 

8 Историја  3,98 

9 Граѓанско образование 4,21 

10 Биологија  3,69 

11 Физика  3,44 

12 Хемија  3,63 

13 Физичко и здраствено 
образование 

4,31 

14 Проекти од ликовна 
уметност 

3.87 

15 Проекти од музичка 
уметност 

4.5 



 

 

 

IX Одд -   21 ученици -   СРЕДЕН УСПЕХ     4.1 

 

 

 

 

 

 

 

Најслаб среден успех има по предметот француски јазик, а најдобар по  физичко и здравствено образование. 

0

1

2

3

4

5

6

IX 

 
Реден 
број 

 
Наставни предмети 

 
Средна оценка 

1 Македонски јазик 4.13 

2 Математика  3.54 

3 Англиски јазик 3,84  

4 Француски јазик 3,53 

5 Ликовно образование 4,18 

6 Музичко образование 4.33 

7 Географија               4.4 

8 Историја  4.23 

9 Граѓанско образование 4,6 

10 Биологија  3,45 

11 Физика  3,38 

12 Хемија  3,5 

13 Физичко и здраствено 
образование 

4.6 

14 Иновации 4,56 

15 Проекти од ликовна 
уметност 

5 

16 Нашата татковина  
5 



 

 

VII – IX ОДД    97  УЧЕНИЦИ   СРЕДЕН УСПЕХ 4,07 

Преглед на средниот успех по задолжителните и изборните предмети од 7-9 одделение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Реден број 

 
Наставни предмети 

 
Средна оценка 

1 Македонски јазик 3,76 

2 Математика  3,32 

3 Англиски јазик 3,78 

4 Француски јазик 3,12 

5 Ликовно образование 4,06 

6 Музичко образование 3,91 

7 Географија  4,03 

8 Историја  3,90 

9 Граѓанско образование 4,4 

10 Биологија  3,51 

11 Физика  3,41 

12 Хемија  3,56 

13 Физичко и здраствено образование 4,53 

14 Иновации 4,56 

15 Етика  4,53 

16 Информатика  4,36 

17 Вештини за живеење 4,74 

18 Проекти од музичка уметност 4,5 

19 Проекти од ликовна уметност 4,43 

20 Нашата татковина 5 



 

 

 

 

Најслаб среден успех има по предметот француски јазик  и физика  а најдобар по вештини на живеење и физичко и 

здравствено образование. 
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VII - IX 



 

 

 

 

Успех на учениците од 7 одделение 

 

 

 

 

 

Успех на учениците од 8 одделение 

 

 

 

 

 

Успех на учениците од 9 одделение 

 

 

 

 

 

 Одлични  Многу добри Добри  Доволни   Со слаби  

Машки  9 7 6 2 / 

Женски  5 6 1 1 / 

Вкупно 14 13 7 3 / 

 Одлични  Многу добри Добри  Доволни  Со слаби 

Машки  4 3 6 5 0 

Женски  14 1 0 2 2 

Вкупно 18 4 6 7 2 

 Одлични  Многу добри Добри  Доволни  Со слаби 

Машки  4 3 1 4 / 

Женски  5 4 0 0 / 

Вкупно 9 7 1 4 / 
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Среден успех по наставни предмети по одделенија на крајот од учебната година 2020-2021 

 

 
 
Наставен предмет 

IV V VI VII VIII IX 
среден успех 
по предмети 

Македонски јазик 3,37 3,83 3,71 3,43 3,72 4,13 3,69 

Математика 3,41 3,81 3,59 3,19 3,23 3,54 3,46 

Англиски јазик 3,17 3,72 4,16 3,65 3,87 3,84 3,73 

Француски јазик 
  

3,49 2,63 3,2 3,53 3,30 

Албански јазик 4 3,33 
    

4 

Општество 3,27 3,88 
    

3,57 

Техничко образование 3,93 4,36 4,2 
   

4,16 

Музичко образование 4,11 4,27 3,75 3,8 3,61 4,33 3,91 

Ликовно образование 4,18 4,26 4,23 4,09 3,91 4,18 4,14 

Физичко и здрав.образование 
4,50 4,57 4,31 4,69 4,31 4,6 

4,49 

Природни науки 3,26 3,69 4,11 
   

3,69 

Историја 
  

4,21 3,51 3,98 4,23 4,05 

Информатика 
  

4,16 4,36 
  

4,26 

Географија 
  

4,19 3,82 3,87 3,8 4,11 

Граѓанско образование 
    

4,21 4,6 4,4 

Етика 
   

4,53 
  

4,53 

Физика 
    

3,44 3,38 3,41 

Хемија 
    

3,63 3,5 3,56 

Билогија 
   

3,4 3,69 3,45 3,51 

Работа со компјутери и 
основи на програмирање 

3,74 4,27 
    4.05 

Иновации 
     

4,56 4,56 

Вештини за живеење 
   

4,74 
  

4,74 

Проекти од ликовна уметност 
    

3,87 5 4,43 

Проекти од музичка уметност 
    

4,5 
 4,5 

Нашата татковина 
     

5 5 

Творештво 3,97 4,09 
    

4,03 

Етика на религиите 
  

5 
   

5 

Класична култура во европска    3,97     

среден успех по одделенија 3,74 4 4,07 3,83 3,8 4,1 4.08 



 

 

Изостаноци на крајот од учебната 2020-2021 година 

 

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

оправдани 240 586 261 196 190 124 129 148 140 2014 

неоправдани / / / / 38 31 2 23 2 96 

вкупно 240 586 261 196 228 155 131 171 142 1918 
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Среден успех по наставни предмети на крајот на учебната година ( со споредбени податоци) 

 

Ред Бр.   Наставни предмети 2018/19 2019/20 2020/21 

1 Македонски јазик 3,58 3,64 3,69 

2 Математика 3,43 3,4 3,46 

3 Англиски јазик 3,5 3,54 3,73 

4 Општество 3,8 3,52 3,57 

5 Техничко образование 4,28 4,37 4,16 

6 Музичко образование 4,04 3,68 3,91 

7 Ликовно образование 4,11 4,21 4,14 

8 Физичко и здравствено образование 4,76 4,42 4,49 

9 Француски јазик 3,29 3,06 3,30 

10 Историја 4,01 3,99 4,05 

11 Природни науки и техника 3,39 3,41 3,69 

12 Информатика 4,26 4,05 4,26 

13 Географија 3,69 3,83 4,11 

14 Граѓанско образование 4,28 4,26 4,40 

15 Етика 4,27 4,06 4,53 

16 Физика 3,53 3,22 3,41 



 

 

17 Хемија 3,79 3,62 3,56 

18 Биологија 3,78 3,69 3,51 

19 Иновации 4,66 3,96 4,56 

20 Работа со компјутери и основи на програмирање 3,91 4,04 4,05 

21 Албански јазик 3,8 4 4 

 Изборни предмети   4,03 

1 Творештво 3,9 3,53 5 

2 Етика во религии 3,99 3,93 4,74 

3 Вештини за живеење 4,62 4,49 4,74 

4 Техничко образование 4,28  4,16 

5 Проекти од ликовна уметност 4,61 4,33 4,43 

6 Нашата татковина 4,47 3,67 5 

7 Проекти од музичка уметност 5 4 4,5 

8     

9     

10     

Ср.усп  4,01 3,85 4,08 

 

 



 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА ДЕЈНОСТ 

 

Наставната година започна на 01.10.2020 година и траеше до 10.06.2021 година 

Наставата се изведуваше според Календарот за работа за учебната 2020/2021 година и реализирани се вкупно 159 наставни денови . 

Реализацијата на Годишната програма во текот на учебната година се одвиваше континуирано. 

Планираните часови од редовната настава се реализирани а со тоа ѝ планираните наставни содржини по сите предмети  во сите одделенија. 

 

3.1 Во одделенска настава реализирани се следниов број на часови по предмети: 

 

 Паралелка/одд.раководител ОДД МЈ 

 

АЈ МТ ЛО МО ПН ТО РКП ОП ФЗО ТВ ДП ДД 

1а 

 

 

Мара Аризанова 

30 192 

/ 

156 62 64 64 / / 33 / // / / 

1б 
Ибро Фиуљанин 

 
30  

/ 
       / / / / 

   190  157 60 64 64 / / 33     

2a 

Мирјана Таскова 

 

 

30 191 

 

159 64 63 63 / / 32 / / 30 30 

2                



 

 

2б Маја Ефтимова   /            

 
 

 
30 191 

 
159 64 63 63 / / 32 / / 28 32 

3 

Биљана Славева 

 

 

32 188 

/ 

161 91 64 58 / 62 32 94 /   32 33 

                

4 
Трајанка Дукова 

 
30  

 
 66 62 61 32  65 94 33 30 33 

   159 / 159     66      

5а 

Наташа Илиќ 

 

 

31 159 

/ 

159 64 65 / / 62 62 96 30 32 33 

                

 
Виолета Божинова 

 
31 159 

/ 
159 64 65 / / 62 62 96 30 30 31 

5б                

3 
 Маја Милосавлевиќ 

 
30 188 

/ 
158 62 66 64 / 66 33 94 / 33 32 

5 
Маја Милосавлевиќ 

30 

 
159 

/ 
158 62 66 / / 64 62 96 33 32 33 

2 
 Верица Манева 

 
32 192 

/ 
155 66 66 63 / / 32 96 / 31 31 

4 Верица Манева 30 155 / 157 66 62 63 66 64 62 96 31 31 31 



 

 

 

 

 

2 
Невенка Николовска 

 
30 190 

/ 
159 63 64 65 / / 33 / / 32 31 

4 
Невенка Николовска 

 
30 159 

/ 
159 64 65 64 32 66 63 93 32 31 32 

5 
Невенка Николовска 

 
30 159 

/ 
159 65 65 / / 66 66 93 32 31 32 

2 

Ханифија Фиуљанин 

 

 

30 190 

/ 

159 63 64 65 / / 33 / / 32 31 

3 
Ханифија Фиуљанин 

 
32 188 

/ 
161 91 64 58 / 62 32 94 /   32 33 

4 
Ханифија Фиуљанин 

 
30 159 

/ 
159 64 65 64 32 66 63 93 32 31 32 

5 
Ханифија Фиуљанин 

 
30 159 

/ 
159 65 65 / / 66 66 93 32 31 32 

1 

Садри Сезалари / Халил 
Алили 

 

30 / 

192 

156 62 64 64 / / 33 / // / / 

2 

Садри Сезалари / Халил 
Алили 

 

30 / 

192 

159 63 64 65 / / 33 / / 32 31 



 

 

3 

Садри Сезалари / Халил 
Алили 

 

32 / 

192 

161 91 64 58 / 62 32 94 /   32 33 

4 

Садри Сезалари / Халил 
Алили 

 

30 / 

159 

159 64 65 64 32 66 63 93 32 31 32 

5 

Садри Сезалари / Халил 
Алили 

 

30 / 

159 

159 65 65 / / 66 66 93 32 31 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Во предметна настава се реализирани следниов број на часови по предмети и паралелка: 

 

 

Наставен предмет наставник 
Број на 
часеви/паралелка  Број на часеви/паралелка 

Број на 
часеви/паралелка 

Број на 
часеви/паралелка 

Македонски јазик Лидија Каратулкова      



 

 

  

129 VIб 

129 VIа  

126 VIIб 

126 VIIа  

128 IX 

 

       

       

 Адис Сијамиќ      

     

128VIIIб 

125 VIIIа  

       

  

64 IV кочлилари 

64 V кочилари    127 IXВиничани 

 Синан Сијамиќ 127 VI Виничани  127 VII Виничани 127 VIII Виничани  

       

Англиски јазик  

63 II ногаевци 

94 III ногаевци и 

94 V ногаевци  

     

 Милка Петкова    95 VIIIб  

  

97 VIб 

97 VIа  

96 VIIб 

96 VIIа 95 VIIIа 

95 IX 

 

       

 Минела Фиуљанин      

    63 IIa 63 IIб 94 III 94 IV 94 Vа 94 Vб 

  63 Ia 63 Iб       



 

 

 

 

Елизабета Камчева/ 
Рената Димитриевски 

 

63 II Виничани 

94 III Виничани 

94 IV Виничани 

94 V Виничани 

 

94 VI Виничани 

  

63 I кочилари 

63 II кочилари 

94 III кочилари 

94 IV кочилари 

94 V кочилари 

94 VII Виничани 

 

64 II водоврати 

94 III водоврати 

95 IV водоврати  

95 V водоврати 

 

95 VIII Виничани 95 IX Виничани 

Француски јазик 

 Милан Кочовски 

63 VIб 

63 VIа 

63 VI Виничани 

 

 

63 VIIб 

63 VIIа 

63 VII Виничани 

63 VIIIб 

63 VIIIа 

63 VIII Виничани 

63 IX 

63 IXВиничани 

Математика       

 Дамјан Манев 

159 VIб 

159 VIа  

128 VIIб 

128 VII Виничани 128 VIIIа  

      

128 IX 

 

      

 

 

 Силвана Цветкова 158 VI Виничани     

 

   128 VII Виничани 127 VIII Виничани 

127 IX 

128 IX Виничани 

Цвета Колева 

158 VIIа 

     



 

 

Географија Оливер Димов 

63 VIб 

63 Viа 

63 VI Виничани  

63 VIIб 

63 VII Виничани 

63 VIIIб 

63 VIIIа 

64 VIII Виничани 63 IX Виничани 

 Благој Ристов   63 VIIа  

63 IX 

 

       

 



 

 

        

 Историја Благој Ристов   63 VIIIб   

   

64 VIб 

63 VIа 64 VIIб 64 VIIIа 

63 IX 

  

    

63 VIIа 

    

        

  Киро Нацков      

   65 VI Виничани 64 VII Виничани 63 VIII Виничани   

      63 IX Виничани  

 Биологија Ели Неделковска   64 VIIIб   

  

  

64 VIIб 

64 VIIа 63 VIIIа 

65 IX 

 

 Каролина Кирова  64 VII Виничани  64 IXВиничани 

     64 VIII Виничани   

 Хемија Каролина Кирова   63 VIIIб   

     

63 VIIIа 

63 VIII Виничани 

63 IX 

63 IX Виничани  

        

 Физика Цвета Колева   63 VIIIб   

     

63 VIIIа 

63 VIII Виничани 

63 IX 

63 IX Виничани 

  



 

 

        

 Природни науки Каролина Кирова 

63 Viа 

63 VI Виничани 

63 V Виничани     

  

     

      

 

 

Ели Неделковска 

63 Vб 

63 Vа 

63 V Ногаевци 

63 V Кочилари 

63 V Водоврати 

     

       

 Цвета Колева 

64 VIб 

     

 Граѓанска култура Киро Нацков      

     

33 VIIIб 

33 VIIIа 

33 VIII Виничани 

 

33 IX 

33 IX Виничани 

  

        

 
Ликовно 
образование Сашко Арсов 

31 VIб 

31 Viа 

31 VI Виничани 

31 VIIб 

31 VIIа 

31 VII Виничани 31 VIIIб   



 

 

     31 VIIIа 

31 IX 

31 IX Виничани  

     

31 VIII Виничани 

   

        

 
Музичко 
образование 

Лидија Гајдова 
Трајановска 

31 VIб 

31 Viа 

31 VI Виничани 

31 VIIб 

31 VIIа 

31 VII Виничани 31 VIIIб   

     

31 VIIIа 

31 VIII Виничани 

 31 IX Виничани  

      

31 IX 

  

        

 
Физичко 
здравствено Златко Стојковски 

 

96 II Виничани 

96 II Водоврати 

96 II Ногаевци 

96 II Кочилари 

96 II Кочилари 

96 I а 

96 I б 

96 II а 

96 II б 

 

96 VII Виничани 96 VIII Виничани   

 образование  96 VI Виничани   96 IX Виничани  

        

  Наташа Коцева 98 VIб 98 VIIб 98 VIIIб 98 IX  



 

 

98 VIа 98 VIIа  

   

 

 

     

        

     98 VIIIа   

        

 Информатика       

  Сунчица Деспотовска 

64 VIб 

64 Viа 

64 VI Виничани 

31 VIIб 

31 VIIа 

31 VII Виничани    

        

        

 Техничко  33 VI Виничани 

64 Va 

64 Vб 

64 V Кочилари 

64 V ногаевци 

64 V виничани 

64 V водоврати   

 образование  

33 VIб 

33 VIа     

  Сунчица Деспотовска      

        

 

Вештини за живеење 

Адис Сијамиќ 

  

66 VIIа 

66 VIIб    

 Синан Сијамиќ  65 VII Виничани    



 

 

 

 

 

 

Класична клутура во 
европската 
цивилизација Оливера Стојановска 

64 VIб 

64VIа     

 Етика       

  Киро Нацков  

32VIIб 

32 VIIа 

32 VII Виничани    

        

 Иновации 

Киро Нацков 

    31 IX Виничани  

  
Лидија Гајдова 
Трајановска    

31 IX 

  

 Нашата татковина Благој Ристов    

31 IX 

  

        

 Етика на Религии Оливера Стојановска 

64 VI Виничани 

     

 
Проекти од ликовна 
уметност Сашко Арсовски   

64 VIIIб 

64 VIIIа 64 IX Виничани  

 
Проекти од музичка 
уметност 

Лидија Гајдова 
Трајановска   64 VIII Виничани   



 

 

 

ДРУГИ  ВИДОВИ НАСТАВА 

Овој вид настава е во функција на задолжителна настава, насочена кон посебни образовни потреби на 
одделни групи ученици кои постигнуваат различен успех во задолжителната настава. Училиштето ќе 
организира дополнителна и додатна настава согласно Концепцијата за основното образование. 

      Дополнителната настава 
 

Дополнителната настава се реализира со цел да им се помогне на учениците кои покажуваат слаб 
успех и потешкотии во учењето и да ги надополнат своите знаења за одредени наставни содржини. Во 
дополнителна настава се вклучени  ученици кои: 

 
 Заради индивидуалните способности имаат потешкотии вонапредувањето; 
 Заради отсуство од редовната настава не се во состојба сами да ги научат пропуштените наставнисодржини; 
 Од други оправдани причини имаат потреба одпомош; 

 
Учениците и родителите навремено се информираат за истата. Наставниците водат соодветна евиденција 
и документација за реализација на овој вид настава. Се следат редовноста и постигнувањата на овие 
ученици и се известуваат родителите. Секој наставник  изготвува програма и распоред за овој вид настава. 
 

 Додатна настава 

Во додатната настава се вклучуваат ученици кои покажуваа зголемен интерес кон одредени 

наставни области и имаат желба и способности да ги прошируваат и продлабочуваат своите знаења за тие 

области. 

Со овој вид настава се задоволуваат интересите и желбите на учениците по одредени подрачја. 
 

 Се идентификуваат ученици кои покажуваат потенцијални способности во одредени области и се 
изготвува распоред за реализација кој ќе биде истакнат на огласнатабла; 

 Учениците и родителите се информирани за можноста за посетување на овој виднастава; 
 Наставниците водат евиденција за реализација на оваанастава; 

Поврзувањето на редовната настава со еколошката програма се врши во сите наставни предмети 

вклучувајќи ги сите 9 еколошки теми.Наставната програма нуди еколошки содржини кои се нагласуваат и 

поткрепуваат со воннаставни активности за време на престојот на учениците.Сите наставници изготвуваат 

интегрирано планирање кое е дел на годишната Еко програма кое ќе биде дел од прилозите. 

 



 

 

 

Изборна настава 

 

Изборните предмети во училиштето учениците ги избираат по пат на анкета заедно со своите родители, од 

листата на дадените изборни предмети за даденото одделение. При реализација на наставата се применувани 

разновидни современи наставни методи, како на пример: креативни техники, проектни задачи, проблемски 

задачи, есеи, портфолија. Прилозите од примената на претходните методи се составен дел на 

професионалното портфолио на наставникот. 

 

 
Оваа учебна година избрани се и се изучуваат следните изборни предмети: 

Изборна настава Одделение Број на 
паралелк
и 

Годишен 
фонд на 
часови 

Вкупен 
број на 
часови 

Реализатори 

Творештво IV 5 36 180 Одделенски наставници 

Творештво V 6 36 216 Одделенски наставници 

Етика во религиите VI Виничани 1 72 72 Оливера Стојанова 

Класична култура во европската 
цивилизација 

VI  Градско 2 72 144 Оливера Стојанова 

Вештини за живеење 

 

 

 

 

 

         VII  Градско 

          VII  Виничани 

 

 

2 

 

1 

72 216 Адис Сијамиќ 

Синан Сијамиќ 

Проекти од ликовна уметност VIII Градско 

       IX  Виничани 

2 
 
1 

72 216 Сашко Арсовски 

Нашата татковина IX Градско 1 72 72 Благој Ристов 

Проекти од музичка уметност VIII Виничани 1 72 72 Лидија Г. Трајановска 

 

 

 



 

 

 

Оценување 

 

 

Секој класификационен период се изготвуваат анализи за постигањата на учениците по предмети, за согледување 

на севкупната состојба и подобрување на успехот на ниво на училиште. За таа цел се користеа тестови на знаења, 

континуирано внесување на сумативни оценки во одделенските книги,транспарентност во оценувањето,формативно 

следење и оценување на учениците и објективно  изведени сумативни оценки како и континуирано и транспарентно 

внесување на податоците и сумативните оценки во Е-дневник. 

     Во процесот на оценување се користеа дијагностичкото, формативното и сумативното оценување со што се 

постигна оценувањето во  континутет да се следи, при што им се помогна на учениците во учењето и реално 

вреднување на постигнатите знаења. Сите наставници користеа различни методи и инструменти за оценување и 

континуирано го следеа и оценуваа напредокот на учениците. 

    При оценувањето училиштето не прави разлика помеѓу учениците по пол, етничка припадност и социјален 

статус. 

 

    Оценувањето на учениците од прво до трето одделение во сите класификациони периоди се вршеше описно 

додека од четврто до шесто одделение оценувањето е комбинирано, а од седмо до девето одделение во сите 

класификациони периоди оценувањето е бројчано. Училиштето има организиран систем за навремено 

информирање на родителите за постигнувањата на нивните деца преку индивидуални и групни родителски средби, 

приемни денови за консултации, советувања на родители и едукативни работилници. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Воннаставни активности 

 

   Училиштето реализираше разновидни воннаставни активности кои ги одразуваа потребите и интересите на 

учениците и влијанието врз нивниот личен и социјален развој. 

   Учениците беа вклучени во изборот на вон-наставните активности според своите афинитети и по своја волја. 

Најголем број од учениците беа вклучени барем во една вон-наставна активност. Училиштето обезбедуваше 

подеднакви услови за сите ученици без разлика на социо-економскиот статус, пол и етичка припадност. 

 

 

Училишен спорт: Нашето училиште учествуваше со своите екипи во сите спортови кои се застапени во Оштинската 

лига на училишен спорт: мал и голем фудбал, одбојка и кошарка. Наставниците по ФЗО направија селекција на 

ученици кои се талентирани во одделни спортови и на тој начин ги одбраа најдобрите ученици за училишните екипи. 

Натпреварите од Општинската лига се реализираа согласно календарот изработен од Сојуз на училишни спортови. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ НА ДЕТСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 
 

Планирана активност Реализатор Форми Време Очекувани ефекти 

Прием на првачиња Наставници 
и ученици 

Групна , 

индивидуална 

01.10.2020 Развивање ведро расположение и 

впечатоци од првиот училишен ден 

Детска недела-прием на првачињата во 

Детската организација 

Активности по повод ДН 

Презентирање на правата и обврските на децата. 

Под мотото „Почитуваме за наше здравје, за наш успех“ 

Оваа година поради новонастанатата ситуација со 

пандемијата Ковид-19 во услови поразлични од 

вообичаените, твореа, цртаа од дома  учениците од 

одделенска настава ја одбележаа  Детската недела. 

Свечениот прием на првачињата во Детската 

организација си го организираа самите одделенски 

наставници во нивните училници со кратка пригодна 

програма  

Наставници 
и ученици 

Групна 05.10.2020 
до 09.10.2020 

Чувство за припадност во ДО 
   Одбележување на  Детската Недела  
   Запознавање со правата и одговорностите 
   Зацврстување на одговорноста 
    Негување на другарството 
    Заедничко дружење и соработка 

  



 

 

 

Педагог : Вања Јовановска  
 

 
 
 
ПЕДАГОШКА ЕВИДЕНЦИЈА – СЛЕДЕЊЕ И ПРОВЕРКА 
 
 
Во овој дел ги наведуваме активностите во врска со следењето и проверувањето на педагошката 

евиденција и документација поврзана со работата на наставниците, спроведени од соодветни училишни 

тимови. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализирана 
програмска ска 
активност 

Време на 
реализација 

Реализатори
 

Целна група
 

Постигнати ефекти
 

Проверка на 
училишните 
дневници 

Од септември до 
Јуни (континуирано) 

Педагог , 
Директор 

Дневници за 
одделенска и 
предметна 
настава 

Детектирање на пропусти и нивна 
корекција 

Проверка на 
училишните Е-
дневници 

Од септември до 
Јуни (континуирано) 

Директор за одделенска 
и предметна 
настава 

Точно, навремено и 

прецизно внесување на 

податоци на училишниот и 

електронски дневник 

Извештај за 
извршена проверка 
на училишните 
дневници 

Декември Педагог, Директор за одделенска 
и предметна 
настава 

Известување за постоечките 
неправилности.Укажување на 
правилно понатамошно водење на 
педагошката документација 

Проверка на 
електронскиот 
дневник 

Континуирано во 
текот на учебната 
година 

Директор,училишен 
администратор на ЕМИС 

за одделенска 
и предметна 
настава 

Точно, навремено и прецизно 
внесување на податоци на 
училишниот и електронски 
дневник 



 

 

 

 
ПРОВЕРКА НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ 

 

 
ПРОВЕРКА НА НАСТАВНИТЕ ПРОГРАМИ НА НАСТАВНИЦИТЕ 
 

Проверка на годишните програми на наставниците по задолжителни и изборни предмети, дополнителна настава, 
додатна настава, слободни ученички активности, одделенски час, т.е. животни вештини. 
 
Редовно и уредно водење на сите програми што се дел од годишната програма за правилно и успешно 
реализирање на часовите за настава и воннаставните активности за тековната учебна година 
 

 

Педагог : Вања Јовановска  
 

 
Реализирана програмска активност 
 

 
Време на 

реализација 

 

Реализатори 

 

Целна група 

 
Постигнати ефекти 

 

Проверување на Годишните 

програми според барањата на 

БРО и училиштето 

 

 Октомври 2019 Директор 

Педагог 
Сите 

наставници од 

предметна и 

одделенска 

настава 

 

Утврдeнa  состојбата за уредно 

доставени  Годишни програми и 

дадени напатствија за 

подобрување и  дополнување 

наистите 

 Увид на внесени констатациите 

од наставникот по завршување на 

секоја тема предвидена со Годишна 

програма 

 

Континуирано 

 

Директор 

Педагог 

Потребите 

на 

училиштето 

 

Редовно и уредно водење 

на педагошката 

документација 

 

Договор со наставниците за 

навремено доставување на 

наставните планови за тековниот 

период 

 

континуирано 

 

Директор 

Педагог 

Предметни 

наставниц

и 

 

Утврдена состојбата за 

уредно доставени Годишни 

програми и дадени насоки 

за 

подобрување и дополнување 

на истите 

 

 

 



 

 

 

Годишен извештај за работа на директор  за учебната 2020-21 година 

 

Работа на директорот е насочена кон органзирање на севкупната работа на училиштето во организација и реализација на 

воспитно - образовната и стручната работа и во обезбедувањето на најоптимални услови за нормално изведување на 

наставата. Поставените цели и задачи ги остварува во согласност со законските нормативи и Годишната програма за работа на 

училиштето за учебната 2020/2021 година која е појдовна основа за успешна реализација на планирањата за оваа учебна 

година. 

 Работата на директорот оваа учебна година беше насочена кон следните активности:  

 

 да обезбедува услови за најефикасно давање на воспитно-образовни, научно-истражувачки, едукативни, развојни 

услуги во услови на пандемија. 

 да обезбеди успешно и непречено одвивање на онлајн наставата во училиштето, како и наставата со физичко 

присуство. 

 да обезбедува стратегија за развој на училиштето која нема да биде подложна на влијание од окружувањето и на 

чести промени и нестабилност.  

 да обезбедува услови на организација кои ќе ги задоволат барањата на оние државни органи кои ја контролираат 

нејзината работа (МОН, БРО, Државен просветен инспекторат општината и др.)  

 да обезбеди континуирано користење на информатичкиот систем кој ќе овозможи ползување на достигањата кај 

другите, но и нудење на своите достигања во науката, воспитанието, образованието, образовната технологија.  

 да делува како авторитет кој компетентно и одговорно ги води организацијата, раководењето, мотивирањето и 

контрола над работата.  

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

тешкотии кои ги покажуваат учениците во онлајн или наставата со физичко присуство.  



 

 

 да ја следи работата на наставниците и учениците на наставните часови и да придонесува за поквалитетно 

планирање и одржување на наставата.  

 

 

Покрај педагошко-инструктивната работа директорот го следеше финанскиското работење на училиштето; доставување на 

документи за финансирање и обработка на истите; следење и реализирање на изводи, налози, чекови, уплатници; 

изработување на административно статистички извештаи, анализи, пресметки,изготви финансиски план и друго. 

 

Реализирани содржини од административно-организаторската и педагошко инструктивната работа 

 

Реализирана 

активност (содржина) 

Цели Реализатор Време на 

реализација 

Постигнати 

резултати 

Подготовка, конституирање и 

одржување на Наставничкиот совет 

во врска со разгледување на 

Годишната програма за работа на 

училиштето 

Да се подготви ,конституира 

и одржи Наставнички совет  

со цел да се разгледа 

Годишната програма за работа 

на училиштето 

Директор,педагог 

претседатели на 

активи и 

Наставничкиот совет 

Август 

2020 

Направена подготовка за 

конституирање и одржување 

на Наставничкиот совет и 

разгледување на Годишната 

програма за работа на 

училиштето Формирање паралелки во прво 

одделение 

Правилно распределување на 

учениците во паралелки 

Директор 

Стручна служба 

Август 

2020 

Правилна распределба на 

паралелките 

Организација на  Да се организира  работата 

во училиштето, распоред на 

часови   и   да   се   одредат 

задолженијата и дежурства- 

та на наставниците и целиот 

персонал 

 

Директор,педагог, Септември 

2020 

Организирана работа во 

работата на училиштето во услови на 

пандемија, распоред,задолженија и 

претседатели на 

активи и 

училиштето, изготвен распоред  

дежурства на наставниците и наставничкиот    и задолженијата на 

наставниците и целиот персонал совет  целиот персонал 
    



 

 

Направена дезинсекција, 

дезинфекција и дератизација на 

училиштето. Исчистени котли и 

цевоводи за нафта. 

Проверка на исправноста на пумпите 

за парно греење. 

Создавање технички услови за 

успешен старт на учебната 

година 

Технички персонал 

Хаусмајстор  

Септември 

         2020 

Подготвени училишни објекти 

за успешен почеток на новата 

учебна година 

 Да се организира  работата 

во училиштето 

   
Изготвување распореди за смени на 

ученици, наставници, и останати 

вработени 

Директор, стручна 

служба 

Септември 

       2020 

 Решение за најдобро можно 

секојдневно функционирање 

на училиштето. 
Подготовка на сите подрачни 

училишта и централното училиште за 

настава со физичко 

присуство/исполнување на 

протоколите од МОН 

Да се подготват максимално 

училишата за настава 

Директор, стручна 

служба 

Септември 

      2020 

Целосно подготвени простории 

за настава со физичко 

присуство 

Учество во изработка на сите кодекси 

и протоколи за училиштето за новата 

учебна година во услови на 

пандемија и онлајн настава. 

Поставување правила и 

прописи за тоа како ќе 

функционира наставата во 

услови на ковид криза 

Директор, стручна 

служба 

Септември 

       2020 

Успешно одвивање на 

наставата во која сите ќе имаат 

во предвид како треба да се 

однесуваат 

Изготвување барање до МОН за  

ссфизи 

ггггггггггг 

 

 

Настава со физичко присуство 
 

Одобрување на настава со 

физичко присуство каде што е 

можно 

Директор, стручна 

служба, секретар 

Септември 

      2020 

Добиена согласност за настава 

со физичко присуство освен за 

учениците од IV-IX во Градско 

Реализирање на градежни проекти во 

училиштето 

Подобрување на училишната 

средина 

Директор Континуирано Подобрување на училишната 

средина за учениците и 

вработените 

Опремување на училиштето со 

компјутерска опрема и стабилен 

интернет  

Овозможување на успешна 

онлајн настава за наставниците 

Директор Октомври 

       2020 

Успешно одвивање на 

наставата од далечина 

Увид и учество во подготовките Да се направи увид во Директор,стручен Октомври Успешен прием на првачињата 

за прием на учениците во 

училиштето,особено 

поготовките за прием на 

учениците во училиштето и 

актив ,педагог, 

одделенски 

Првачињата во нашето 

училиште 



 

 

организирање  на програма за организирање на раководители        2020  
прием на првачиња програмата за приемна   
 првачињата   
Активности - задолженија на 

наставниците со 

часови,дежурства,распоред на смени 

Да се дадат тековните 

активности и задолженија на 

наставниците со 

часови,дежурства и распоред 

на смени 

Директор, педагог, 

наставници 

Октомври 

2020 

Дадени задолженија на 

наставниците со 

часови,дежурства и распоред 

на смени 

Увид во годишните , тематските и 

дневните планирања на 

Проверка на годишните и 

тематските планирања на 

Директор Континуирано Навремено комплетирани и 

предадени подготовки 
наставниците наставниците, давање   
 мислење за истите    

 

 



 

 

 

 

Подготовка и реализација на отворени 

часови во паралелка со примена на 

современи форми на на работа 

Да се подготви и 

реализира отворен час со 

примена на современи 

форми на наставната 

работа 

Директор, 

наставници 

Континуирано Реализиран отворен час во 

паралелка со употреба на 

современи  форми на наставна 

работа 

Изготвување на анализа за резултатите 

од наставно воспитната работа за прво 

тримесечје и разгледување на Совет на 

родители 

Да се изготви анализа за 

резултатите од наставно- 

воспитната работа за секое 

тримесечје и истата 

дасепретстави  на  Совет 

Директор, 

претседатели на 

одделенија 

Ноември  

2020 

Анализа на резултатите од 

работата  во прво тримесечје и 

истата да се презентација на 

Совет на родители 

    

Работа со активите и тимот за Анализа  на работата на Претседатели  на 

стручни активи 

 Решавање на сите  дилеми на 

професионален развој , да се активите и тимот за Октомври 

2020 

почетокот на учебната година и 
изврши анализа на наставно- професионален развој.        2020 договор за понатамошните 
воспитната работа на почетокот на 

учебната година 

Разгледување на 

извештаите 

од работните средби 

  активности 

    
Преглед на одделенските книги 

(дневници) со цел правилно да 

Да се направи преглед на 

одделенските  книги со цел 

Директористручни 

активи 

Континуирано Прегледани одделенските книги 

/ дневници и да се 
се евидентираат содржините со правилно да се   проверени евидентираните 
нивниот реден број евидентираат  содржините   содржини и редните броеви 
 со нивниот реден број    

Разгледување на Годишната програма 

од Советот на родители 

Разгледување на Годишна 

програма за работа на 

ООУ,,ДамеГруев“- Градско 

Директор и Совет 

на родители 

Октомври  2020 

 

 

 

Запознавање со програмата за 

работа на училиштето 

Увид во дневните  подготовки на Да се направи  увид во Според даден Континуирано Преглед на сите 
наставниците и посета на дневните  подготовки на план  дневни подготовки на 
отворени часови наставниците   наставниците 
     Подготовки и презентирање на Да се извршат подготовки и Директор, Континуирано  
извршена посета на отворен час презентација од увидот на наставници   Запознавање на  наставниците 

со  отворениот час   извештаите  од увидот 
     
Да се подготви  и одржи Анализа  на  успехот и Директор,  Одржан  Наставнички совет  и 

анализана постигнати резултати. Наставнички совет  на кој  ќе се поведението  на учениците   наставници Ноември 
разгледа  успехот   за прво за првото тримесечје од     2020 тримесечје учебната 2020 / 2021 год.  

 

  



 

 

 народители    

Присуство на состанокот на Анализа на успехот и Родители,  Запознавање на родителите со 

Советот на родители- online  поведението на учениците 

за прво тримесечје од 

учебна 2020 / 2021год. 

 

директор Ноември  

       2020 

успехот на учениците во првото 

тримесечје и планирање на 

активности 

 .    

Анализа на структурата со Да се изготви анализа на Наставници , Континуирано Да се изготви анализа на 

реализираните часови со структурата со директор  структурата на реализираниот 
наставниците на ниво на реализираниот час со   час во соработка со 
Стручен актив наставниците на ниво на   наставниците на ниво на Стручен 
 Стручен актив   актив 
 Информирање на органите и телата во 

училиштето за трошењето на 

финансиските средства. Навремено 

исполнување на деловните обврски. 

Следење на постапки за реализирање на 

јавните набавки.Услови за 

транспарентно усвојување на завршната 

сметка. Континуирано следење на 

законитоста во финансиското работење. 

Успешнофинансиско 

раководење со училиштето 

Директор Континуирано Успешнофинансиско раководење 

со училиштето 

Организација на Патрониот празник Да се организираат 

активности по повод 

патрониот празник во 

посебни услови 

Директор, 

наставници, 

стручна служба 

Декември  

     2020 

Успешно одбележување на 

патрониот празник 

Организација на попис на инвентар и на 

основни средства и формирање на 

пописни комисии 

Увид во употреблив 

инвентар и ресходовање 

на неупотреблив 

Пописна комисија Декември  

     2020 

Успешно финансиско раководење 

со училиштето 



 

 

Увид во работата на библиотеката-

стручен и детски печат(списанија) 

Да се зголеми бројот на 

претплата на детски печат 

Директор, Февруари 

2021 

Да се зголеми бројот на 

претплата на детски печат 

Изготвување на анализа за резултатите 

од наставно воспитната работа за трето 

тримесечје и разгледување на Совет на 

родители 

Да се изготви анализа за 

резултатите од наставно- 

воспитната работа за секое 

тримесечје и истата 

дасепретстави  на  Совет 

народители 

Директор, 

претседатели на 

одделенија 

   Март 

   2021 

Анализа на резултатите од 

работата  во прво тримесечје и 

истата да се презентација на 

Совет на родители 

Организација и одржување на 

Одделенски совети на крајот од 

учебната година 

Да се внимава на 

единствен критериум за 

оценување на крајот од 

учебната година 

Директор, 

Стручна служба, 

Наставници 

 

Јуни 2021 

Успешно презентирање на 

успехот на крајот од учебната 

година 

Анализа и утврдување на постигнатите 

резултати на учениците на крајот од 

учебната година на Наставнички совет 

Да се утврдат резултатите 

на учениците постигнати 

во оваа учебна година 

Директор, 

Стручна служба, 

Наставници 

 

 

Јуни 2021 

Успешно утврдени резултатите на 

учениците постигнати во оваа 

учебна година 

Подготовка за изработка на статистички 

и текстуален Годишен извештај за 

работата на училиштето 

Правилно да се пополнат 

табелите за Годишниот 

извештај 

Директор, 

Стручна служба, 

Наставници 

 

Јуни 2021 

Правилно пополнети табелите за 

Годишниот извештај 

Организирање на доделување на 

свидителства за завршено одделение 

Доделување на 

свидителства за завршено 

одделение 

Директор, 

Наставници 

 

Јуни 2021 

Доделување на свидителства за 

завршено одделение 

Подготвување на упатство за 

изготвување на распоред на часовите за 

наредната година 

Навремено изготвување на 

распоред на часовите за 

наредната година 

Директор, 

Психолог,   

Наставници 

 

Јули 2021 

Успешно изготвување на 

распоред на часовите за 

наредната година 



 

 

Изготвувањето на Годишната програма 

за работа на училиштето 

Изготвување на Годишната 

програма по делови и како 

целина 

Стручни активи на 

настава, стручни 

служби, 

Директор 

Јуни - Јули Изготвена  Годишната програма 

по делови и како целина 

Спровдување на постапка за превоз на 

ученици 

Распишување на тендер за 

групна набавка 

Директор, 

комисија за јавни 

набавки 

Јули 2021 Распишан  тендер за групна 

набавка 

Да се прегледаат сите простории на 

училиштето поради утврдување на 

состојба пред почетокот на новата 

учебна  година 

Утврдување на состојба 

пред почетокот на новата 

учебна  година 

Технички персонал  

 

Август 2021 

Успешно Утврдена на состојба 

пред почетокот на новата учебна  

година 

Подготовка и одржување на работната 

седница на Стручните активи и 

наставничкиот совет 

Давање инструкции за 

изготвување на програма 

на Стручните активи 

Стручни активи на 

настава, стручни 

служби, 

Директор 

 

Август 2021 

Успешно Дадени инструкции за 

изготвување на програма на 

Стручните активи 

Учество во Изготвување на распоред на 

часови во учебната година 

Да се изготви прецизен  

распоред на часови во 

учебната година 

Директор, 

одговорен кој ќе 

го изготвува 

распоредот 

 

Август 2021 

 изготвен прецизен  распоред на 

часови во учебната година 

 

Директор:   Ленче Стојанова 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Извештај за работа на педагогот 

за учебната 2020-2021 

 

Програмата за работа на педагогот е изработена во согласност со Законот за oсновно образование ,Статутот на училиштето, 

Годишниот извештај за работа на училиштето за учебната 2019/2020 год., Годишната програма за работа на училиштето во 

учебната 2020/2021 год.условите, Правилникот за начинот на водењето и содржината на педагошката евиденција и 

документација во основните училишта,  потребите и состојбите на училиштето, како и според календарот за работа во 

учебната 2020/2021 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ОПШТИ ПРОГРАМСКИ ЗАДАЧИ 
 

 

Планирање и организирање на ВОР 

 

 Учество во изготвувањето и давање стручна помош при конципирањето и конечното изготвување на Годишната 

програма за работа на училиштето, Развојното планирање, програмите за работа на воннаставните активности и 

другите подрачја на воспитно-образовбната дејност; 

 Непосредно следење на програмираните содржини и активности во воспитно – обарзовната работа во 

училиштето; 

 Педагошки и диадактичко – методички консултации со наставниците за наставата, нејзиното иновирање, 

вреднување и унапредување со учениците и нивните родители; 

 Истражувачки проекти и акциони училишни истражувања, како и анализирање и проучување на значајни 

проблеми и прашања во училиштето; 

 Програмирање, организирање и инвирање на сопственото и стручното усовршување на раковоидниот и 

наставничкиот кадар и на ниво на училиште; 

 Работни задачи педагог  во училиштето ќе ги реализира преку тимска работа со стручните работници и преку 

програмирана соработка со директорот на училиштето, стручните работници од Бирото за развој на 

обарзованието нa Македонија; 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

Соработници, методи, форми, техники, инструменти и институции и реализација 
на работните задачи 

 
 

 

Во текот на учебната година за реализација на зацртаните задачи ќе соработувам со организации и институции како што се: 

Биро за развој на образованието, Министерството за образование и наука , Институтите за педагогија и психологија, сите 

основни и средни училишта во градот, Центарот за социјални работи, Црвениот крст, Медицински центар, Заводот за 

здравствена заштита, Домот  на културата,  локалната зедница. 

 

 

Соработници при реализацијата на содржините од оваа програма во зависност од потребите ќе бидат:  директорот, 

наставниците, родителите, учениците, стручни работници од Бирото за развој на образование, државниот инспекторат, 

невладини организации и други стручни лица надвор од училиштето. 

Од методите, формите, инструментите и техниките за работа при реализирањето на оваа Годишна програма ќе бидат 

применувани: усното излагање, разговор, предавање, анкетирање, тестирање, интервјуирање, консултации, посети, обработка 

на податоци, анализа на педагошката документација, следење на стручна литература, протоколи за снимање, евиденциони 

листи, тестови, анкети, социограми, скали на судови, чек листи, фронтална работа, рабоат во мали групи, индивидуална 

работа, методички работилници и.т.н. Вклучена во изготвувањето на  анализи по изминатите тромесечија, Полугодишниот и 

Годишниот извештај за работата на училиштето, Годишната програма за работа на училиштето, Развојниот план на 

училиштето. Во текот на учебната година педагогот стручно интерно и екстерно ќе се усовршува и ќе учествува во 

реализацијата на прифатените проекти од страна на училиштето. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.Планирање и организирање на воспитно образовната работа  

Предвидена активност Соработници Форма Време Ресурси Очекувани ефекти Индикатор 

Изработката на 

Годишниот извештај 

2019/2020, и  годишната 

програма за работа на 

училиштето за  учебната 

2020/2021 година 

Директор 

Психолог 

Наставници 

 

Индиви-дуална 

групна 
август 

Правилник за формата и 

содржината на 

годишниот извештај и 

годишната програма за 

работа на основното 

училиште, 

компјутер, хартија,  

 

Планирани 

активности за 

надминување на 

забелешките од 

извештајот од 

спроведената 

самоевалуација на 

работата на 

училиштето и 

годишниот извештај 

за работата на 

училиштето 

Изготвена годишна 

програма и брошура 

Извештај од 

самоевалуаци

ја на работата 

на 

училиштето 

Годишен 

извештај 

Годишна 

програма, 

Брошура 

Планирање и 

програмирање на 

сопствената работа 

Педагог индивидуална август 

Стручна литература 

прирачници од БРО 

компјутер, хартија 

Изготвена годишна 

програма 

Ггодишна 

програма за 

работа на 

педагогот 

Координација во 

изработката на 

наставните програми по 

одделенија и за поедини 

предмети 

Директор 

Психолог 

Наставници 

групна август 

Наставни планови, 

програми и прирачници 

од БРО 

Изготвени годишни 

програми 

Годишни 

програми 

Записници од 

состаноци на 

стручни 

активи 

Формулари од 

увид во 

годишни 



 

 

програми 

Учество во изготвување 

програма на инклузивен 

тим за образование 

Училишен тим за 

инклузија 

индивидуална 

групна 
август 

Стручна литература 

компјутер, хартија 

Реализација на 

планираните 

активности за 

работа со ученици 

со ПОП 

Годишен 

извештај 

Годишна 

програма 

Записници од 

состаноци 

Евиденција за 

работа со 

ученици 

Поддршка на 

одговорните наставници 

на стручните активи , 

ученичките организации и 

слободните ученички 

активности при 

изготвување на 

годишните програми за 

работа  

Психолог 

Претседатели на 

стручни активи 

Одговорни 

наставници на 

ученичките 

организации и 

слободните 

ученички активност 

индивидуална 

групна 
август 

Стручна литература 

компјутер, хартија 

Изготвени програми 

за работа 

Унапредување на 

работата на 

воспитно-

образованиот кадар 

Унапредување на 

воспитно- 

образовниот процес  

Програми за 

работа 

записници 

Учество при 

планирањето, 

програмирањето и 

реализација на работата 

на одделенскиот и 

наставничкиот совет 

Директор 

Психолог 

Наставници 

индивидуална 

тимска 
август 

 Годишен извештај од 

работата на 

одделенскиот и 

наставничкиот совет 

компјутер, хартија 

Добро подготвена 

програма за работа 

на Наставничкиот 

совет 

Програма за 

работа на 

одделенскиот  

и 

наставничкио

т совет, 

Записници, 

излагања, дн. 

ред 

Учество при 

планирањето, 

програмирањето и 

реализација на работата 

Директор  

родители 
групна 

континуира

но 

Годишен извештај од 

работата на Советот на 

родители 

Унапредување на 

воспитно- 

образовниот процес 

Записници 



 

 

на Советот на родители 

на училиштето 

Учество во изработка на 

програма за 

професионален развој 

Тим за 

професионален 

развој 

индивидуална 

тимска 
август 

Стручна литература, 

Прирачници од БРО, 

компјутер, хартија 

 

Перманентно 

стручно 

усовршување на 

воспитно-

образовниот кадар 

Годишна 

програма за 

професионал

ен развој 

Учество и координација 

во работа на проекти 

Директор 

Психолог 

Одд. и пред. 

наставници 

индивидуална 

тимска 

Во текот на 

учебната 

година 

Стручна литература, 

Прирачници од БРО, 

компјутер, хартија 

 

Унапредување на 

работата на 

воспитно-

образованиот 

процес 

Извештај од 

работата на 

проекти 

Изготвување на план за 

дежурни наставници 

Одд. и пред. 

наставници 
индивидуална 

Во текот на 

учебната 

година 

Компјутер,хартија 

Одржување на ред и 

дисциплина за 

време на одморите 

Листи со 

дежурства 

Изработка на кодекси на 

однесување за учениците 

кои следат онлајн 

настава, кодекси за 

родителите и учениците 

кои следат настава со 

физичко присуство 

Директор 

психолог 
Тимска работа Септември 

документи и упатства од 

МОН 

Успешно одвивање 

на наставата 

Кодекси 

Куќен ред 

Посета на сите подрачни 

училишта за подготовка 

за почеток на учебната 

година според сите 

протоколи 

Директор 

психолог 
Тимска работа Септември  

Успешен старт на 

годината според 

сите протоколи 

 

Изготвување на Барање 

со образложение за 

исполнетоста на 

условите и 

критериумитеод Планот и 

Директор 

Психолог 

Секретар 

Тимска работа Септември 
документи и упатства од 

МОН 

Одобрено барање за 

настава со физичко 

присуство освен за 

паралелките од IV-IX 

Градско 

Барања  

Образложениј

а 

Табели со 



 

 

протоколот за одржување 

на настава со физичко 

присуство до Комисијата 

за разгледување. 

податоци 

Пополнување на 

статистички податоци за 

почетокот на учебната 

2020/2021 

Психолог Тимска работа Октомври Статистички преглед 

Внесување 

статистички за 

бројната состојба на 

училиштето 

Ексел табели 

Учество во активности за 

одбележување на 

детската недела и за 

одбележување на 

државните празници“11ти 

октомври” и “23ти 

октомври” 

Психолог 

Одговорни 

наставници 

Тимска работа IX-XII  

Поддршка на 

одговорните 

наставници и 

ученици за успешно 

спроведување на 

активностите 

Извештаи 

Организирање на 

активности по повод 

Патрониот празник на 

Училиштето 

Директор 

Психолог 

Одговорни 

наставници 

Тимска работа Декември Извештаи 

Одбелеување на 

Денот на 

училиштето 

презентација 

Учество во активности за 

одбележување на Денот 

на планетата Земја, на 

тема дадена од Бро „ 

Учиме за планетата 

земја“ 

Директор 

Психолог 

Одговорни 

наставници 

Тимска работа Април Извештаи 

Одбележување на 

Денот на планетата 

Земја 

 

Запишување на ученици 

во прво одделение 

Директор 

Психолог 

 

Тимска работа Мај 
Списоци на деца за упис 

од МВР и ДПИ 

Постапување според 

законот за основно 

образование 

Досие за секој 

ученик 

 

 

2. Непосредно следење на воспитно – образовната работа во училиштето 



 

 

Следење и вреднување 

на планирањата од 

наставниот кадар 

Директор 

Психолог 

индивидуална 

групна 

Во текот на 

учебната 

година 

Хартија, компјутер 
Уредно изготвени 

планирања 

Формулар за 

увид во 

планирањата 

Следење и вреднување 

на наставниот процес 

(присуство на  часови со 

физичко присуство и 

онлајн часови) 

Директор 

Психолог 

индивидуална 

групна 

октомври 

декември 

февруари 

април 

Дневник на паралелка, 

дневни планирања 

Подобрување на 

квалитетот на 

наставата 

Формилар за 

увид во 

дневно 

планирање и 

посета на час 

Извештаи 

Педагошки 

картон 

Следење на педагошката 

евиденција и 

документација 

Директор 

Психолог 

индивидуална 

групна 

октомври 

декември 

 

 

Дневник на паралелка, 

дневни планирања 

Уредно водење на 

педагошка 

евиденција и 

документација 

Листи за 

следење 

Извештаи 

Професионал

но портфолио 

Запознавање на одд. 

наставници од прво 

одделение со 

карактеристиките на 

идните првачиња 

Педагог 

Психолог 

Наставници 

индивидуална 

групна 
август 

Евиденција од 

извршената опсервација  

Хартија, компјутер,  

Формирани 

паралелки 

Списоци на 

првачиња, 

одделенски 

дневници, 

запиник од 

состанок 

Следење на 

прилагодувањето на 

учениците во прво и 

шесто одделение како и 

новите ученици преку: 

-Посета на часови 

-Разговор со 

наставници,ученици и 

Психолог 

 
индивидуална 

континуира

но 

Педагошка евиденција и 

документација 

Прилагодени и 

адаптирани ученици 

Евидентни 

листи од 

разговори со 

наст., родит.и 

ученици 



 

 

родители 

Следење и давање 

помош при организација и 

реализација на 

задолжителната, 

додатната  и 

дополнителната настава 

 

Директор Психолог 

Дефектолог 
индивидуална 

континуира

но 
Евидентни листи 

Подобрен успех на 

учениците 

Протоколи за 

следење 

Педагошки 

картон 

Следење и учество во 

организација и 

реализација на вон-

наставните активности 

Директор 

Психолог 

Наставници 

 

групна 
континуира

но 

Евидентни листи, 

Компјутер, хартија 

Поголемо 

вклучување на 

учениците во 

животот  на 

училиштето 

Извештаи 

Следење на постапките 

на оценување на 

учениците 

Психолог 
индивидуална 

групна  

континуира

но 

Евидентни листи, 

Компјутер, хартија 

Навремено и 

објективно 

оценување на 

учениците 

Протоколи за 

следење 

Следење на успехот и 

редовноста на учениците  

Директор 

Психолог 

Наставници 

 

индивидуална 

групна 

континуира

но 

Евидентни листи 

Статистички извештаи 

Подобрен успех на 

учениците 

Извештаи  

Анализи  

Следење на 

интерперсоналните 

односи (училишна клима) 

во училиштето  

Директор 

Психолог  

Наставници 

 

индивидуална 

групна  

континуира

но 
Стручна литература 

Подобрена 

училишна клима 

Евидентни 

листи од 

разговори со 

ученици, 

наставници 

Работа на превенција на 

појавите на насилно 

однесувањево 

Членови на 

училишен тим 

индивидуална 

групна  

континуира

но 
Евидентни листи  

Намалување на 

појави на насилно 

однесување 

Евиденција 

од преземени 

активности 



 

 

училиштето 

Следење на работата од 

проектите: 

- Интеграција на 

еколошката едукација во 

македонскиот образовен 

систем 

- Меѓуетничка 

интеграција во 

образованието т.е МИМО 

Директор  

Психолог 

Наставници 

индивидуална 

групна  

континуира

но 
Прирачници од БРО 

Реализација на 

планираните 

активности во 

рамките на 

проектите 

Извештаи 

3. Советодавно – консултативна работа со учениците, наставниците и родителите 

Идентификување и 

работа на отстранување 

на причини за 

проблемите во учењето, 

однесувањето и 

редовноста 

Психолог 

Наставници 

индивидуална 

групна 

континуира

но 

Стручна литература 

Евиденција за успехот и 

редовноста на учениците 

Надминување на 

причините за 

проблемите во 

учењето, 

однесувањето и 

редовноста 

Евиденција и 

документациј

а за работата 

на педагогот 

Советодавно- 

инструктивна работа со 

ученици кои покажуваат 

неуспех во учењето, 

емоционални 

потешкотии, социјална 

наеприлагоденост, 

престапништво 

Психолог 

Наставници 

Стручни лица  

индивидуална 

групна 

континуира

но 

Стручна литература 

Евиденција за успехот , 

редовноста и 

однесувањето  на 

учениците 

Надминување на 

причините за 

проблемите во 

учењето, 

емоционалните 

потешкотии, 

социјална 

неприлагоденост, 

престапништво 

Евиденција и 

документациј

а за работата 

на педагогот 

Поддршка, следење и 

унапредување на 

работата на ученичката 

заедница 

 

Одговорни 

наставници  
групна ноември 

Стручна литература 

Презентација 

Компјутер , ЛЦД 

проектор 

Подобрен успех на 

учениците 
Извештај 



 

 

Континуирано следење 

на напредокот и 

постигањата на 

учениците со посебни 

образовни потреби 

Психолог 

Наставници 

Стручни лица  

индивидуална 

групна 

континуира

но 

Стручна литература 

Прирачници 

Евидентни листи 

Индивидуални 

образовни планови 

Реализација на 

поставените цели во 

индивидуалниот 

образовен план 

Евиденција 

од работата 

со деца со 

ПОП 

Откривање на учениците 

со поголеми можности за 

напредување и развој , 

советодавна работа со 

овие ученици и следење 

на нивните постигања 

Психолог 

Наставници 

 

индивидуална 

групна 

континуира

но 

Стручна литература 

Евидентни листи 

Скали за процена  

Повисоки постигања 

Поголемо учество на 

натпревари од 

страна на  

надарените 

учениците 

Евиденција 

од работата 

со надарени 

ученици 

Советодавна работа со 

наставници и ученици при 

избор на слободни 

активности, јавни 

настапи, 

конкурси,натпревари идр. 

Психолог 

Наставници 

 

индивидуална 

групна 

континуира

но 

Евидентни листи 

Конкурси 

Покани за гостувања и 

јавни настапи 

Поголемо учество на 

учениците во 

слободните 

активности, јавни 

настапи, конкурси, 

натпревари 

Извештаи 

Освоени 

награди и 

признанија 

Помош и поддршка на 

наставниците во 

изготвувањето на 

годишните, тематските и 

дневните планирања 

Наставници 

Директор 

Психолог 

индивидуална 

групна 

континуира

но 

Наставни планови, 

програми и прирачници 

од БРО 

Изготвени годишни 

програми, тематски 

и дневни планирања 

Годишни 

програми 

Записници од 

состаноци на 

стручни 

активи 

Формулари од 

увид во 

годишни 

програми и 

дневни 

планирања 

Советодавно- 

консултативни средби со 
Наставници индивидуална континуира Стручна литература Подобрен успех на 

Евиденција 

од посета на 



 

 

наставниците во врска со 

употреба на современи 

методи, форми и техники 

на работа 

 групна но  учениците 

Унапреден воспитно-

образовен процес 

часови и 

остварени 

консултации 

 

Советодавно-

консулативна работа со 

наставниците во врска со 

редовното оценување на 

учениците 

Директор 

Психолог 
групна 

октомври 

декември  

 

Образовни стандарди за 

оценување на постигања 

на учениците  

Навремено и 

објективно оценети  

ученици 

Евидентни 

листи 

Помош на наставниците 

при решавање на 

воспитно-образовните 

проблеми со учениците 

Директор 

Психолог 

индивидуална 

групна 

континуира

но 
Стручна литература 

Надминати воспитно 

– образовни 

проблеми 

Евиденција и 

документациј

а за работата 

на педагогот 

Давање помош за 

стручно усовршување на 

наставнците и нивно 

упатување за користење 

на стручна литерарура 

заради осовременување 

на наставниот процес 

Директор 

Психолог 

индивидуална 

групна 

континуира

но 
Стручна литература 

 

Унапреден воспитно-

образовен процес 

Записник од 

разговори 

 

 

 

 

 

 

Советодавна работа со 

нставници при 

реализирање на проекти 

Директор 

Психолог 

наставници 

индивидуална 

групна 

континуира

но 
Прирачници од БРО 

Реализација на 

планираните 

активности во 

рамките на 

проектите 

Извештаи 

Советодавна работа за 

водење на педагошка 

евиденција и 

Директор 

 

индивидулна 

групна 

континуира

но 

Дневник на паралелката,  

Матична книга 

Правилно водење на 

педагошка 

евиденција и 

Евидентни 

листови од 

увид во 



 

 

документација документација водење 

педагошка 

евиденција и 

документациј

а 

 Советодавна работа со 

наставници-приправници 
Директор 

индивидулна 

групна 

континуира

но 

Правилник за наста-ници 

приправници 

Упатство за начинот и 

формата  на 

менторската поддршка 

на наставниците 

приправници 

Успешно 

прилагодени 

наставници ( 

воведени во 

воспитно- 

образовниот процес) 

Евиденција 

од остварени 

советодавно - 

консултативн

и средби  

Советодавна работа со 

родители чии деца имаат 

проблеми со учењето , 

редовноста и 

дисциплината 

Директор 

Психолог 

индивидулна 

групна 

континуира

но 

Евиднција  листи за 

успехот, редовноста и 

однесувањето на 

учениците 

Надминати 

проблеми  со 

учењето , 

редовноста и 

дисциплината 

Евиденција и 

документациј

а за работата 

на педагогот 

Советодавна работа со 

родители (решавање на 

воспитни и други 

проблеми) 

Педагог 
индивидулна 

групна 

континуира

но 
Стручна литература 

Надминување на 

постоечките 

воспитни и други  

проблеми   

Евиденција и 

документациј

а за работата 

на педагогот 

Посета во домот на ученици 

кои не се вклучуваат на 

онлајн настава 

Психолог Тимска Ноември   

Информирање за 

причините и решавање 

на проблемите на 

учениците 

Записници 

Извештаи 

4. Аналитичко – истражувачка работа 

Анализа на успехот, 

редовноста и 

поведението на 

учениците на 

класификациони периоди 

Директор 

Психолог 
групна 

ноември 

јануари 

 

Евидентни листи 

Статистички прегледи 

Компјутер, 

Хартија 

Увид во успехот, 

редовноста и 

поведението на 

учениците 

Извештаи, 

записници 



 

 

Изготвување споредбени 

анализи за успехот на 

учениците по пол на 

крајот на првото 

полугодие (за три учебни 

години) 

Психолог 

Наставници 

индивидуална 

групна 

февруари 

 

Евидентни листи 

Статистички прегледи 

Компјутер, 

Хартија 

Следење на 

напредокот и 

постигањата на 

учениците 

извештаи 

 

Анализа на постигањата 

на учениците при премин 

од одделенска во 

предметна настава 

Наставници 
индивидуална 

групна 

февруари 

 

Евидентни листи 

статистички прегледи 

компјутер, 

хартија 

Увид во постигањата 

на учениците при 

премин од 

одделенска во 

предметна настава 

извештаи 

 

Следење на  часови на 

редовна, додатна и 

дополнителна настава 

Психолог 

Директор 

индивидуална 

групна 
декември 

Формулари за увд во 

дневи планирања 

Формулар за посета на 

час 

Осовремена настава  

Унапреден воспитно-

образовен процес 

извештаи  

педагошки 

картон  

Анализа на потребите за 

стручно усовршување на 

наставниот кадар 

Директор 

Психолог 

Наставници 

индивидуална 

групна 

континуира

но 

Анкетен прашалник 

Прирачници за 

професионален и 

кариерен развој 

Перманентно 

стручно 

усовршување  

( професионален и 

кариерен развој) на 

наставниот кадар 

Извештај 

Програма за 

професионал

ен развој 

Личен план за 

професионал

ен развој 

Изготвување на 

полугодишен извештај за 

работата на училиштето  

Директор 

Психолог 

 

групна 
јануари 

 

Извештаи 

Анализи 

Статистички прегледи 

Согледани потреби 

за подобрување на 

работата на 

училиштето 

Дадени констатации 

и насоки за 

натамошна работа 

Полугодишен 

извештај за 

работата на 

училиштето 



 

 

Тестирање на ученици од 

3 одделение за брзина на 

читање  

наставничка 
индивидуална 

 
Март 

Извештаи 

 

Согледување на 

нивото на постигање 

на учениците по 

јазична писменост 

Извештаи 

 

       

5. Соработка со стручни институции, локална заедница и стручно усовршување 

Соработка со образовни 

здравствени, социјални 

институции и други установи 

кои допринесуваат  за 

остварување на целите и 

задачите на воспитно - 

образовната работа 

Советници од БРО 

Општински и 

државни просветни 

инспектори 

Социјални работници 

... 

индивидуална 

групна 

континуиран

о 

Стручни материјали 

Прирачници 

правилници 

Унапредување на 

воспитно-образовниот 

процес 

Извештаи 

Евиденција од 

остварени 

средби 

Рализација - учество на 

проекти, работилници, 

трибини, конференции... 

Педагози 

Професори  

индивидуална 

групна 

континуиран

о 

Стручни литература 

Педагошка евиденција и 

документација 

 

Унапредување на 

воспитно-образовниот 

процес 

Перманенто стручно 

усовршување  

 

ертификати 

Учество во размена на 

искуства со други педагози, 

психолози 

Стручни соработници групна 
континуиран

о 

Стручна литература и 

материјали 

ИКТ 

Унапредување на 

воспитно-образовниот 

процес 

Записници од 

средби и 

состаноци 

Учество во воспоставување 

соработка со локалната 

заедница и реализација на 

заеднички активности 

Директор 

Психолог 

Наставници 

индивидуална 

групна 

континуиран

о 

Стручна литература и 

материјали 

ИКТ 

Унапредување на 

воспитно-образовниот 

процес 

Стручни 

материјали 

Индивидуална работа на 

сопствено стручно 

усовршување 

Педагози 

 

индивидуална 

групна 

континуиран

о 

Стручна литература и 

материјали 

Прирачник за планирање 

на професионалниот развој 

ИКТ 

Личен професионален 

и кариерен развој 

Личен план за 

професионале

н развој 

Сертификати 



 

 

Поднесување на апликации 

за добивање стипендии од 

проектот „ Редовно на 

часови“ за учениците роми. 

  Октомври Потребна документација 

Добивање на 

финансиски средства 

за подобрување на 

условите на тие 

семејства, со цел 

редовно доаѓање на 

училиште.  

Записници од 

средби 

Соработка со ПОУ „ Маца 

Овчарова“, поточно со 

специјалниот едукатор и 

рехабилитатор 

Директор 

Психолог 

 

групна 
континуиран

о 

Стручни материјали 

Прирачници 

 

Подобрување на 

инклузивноста во 

воспитно образовниот 

процес 

Записници од 

средби 

Соработка со Собранието 

на РС.Македонија, 

организирање на виртуелна 

обиклока во просториите во 

Законодавниот дом 

Соработници од 

собранието 
групна Април Онлајн презентирање 

Запознавање на 

учениците со 

Законодавниот дом 

Пополнување 

анкета 

Извештај 

Посета на вебинар за 

појаснување на новиот 

процес на пријавување т.е 

запишување на децата во 

прво одделение 

Советници од БРО  Април Презентација 

Разјаснување на 

онлајн постапката за 

за пријава за упис на 

ученици од прво 

одделение 

 

6. Педагошка евиденција и документација 

Програма  за сопствената 

работа 
педагози индивидуална август 

Стручна литератира 

Годишна програма и 

извештај за работа на 

училиштето 

ИКТ 

 

Унапредување на 

воспитно-образовниот 

процес 

Годишна 

програма за 

работа  

Месечен оперативен план 

за работа 

Стручни соработници 

Директор 
индивидуална секој месец 

Стручна литератира 

Годишна програма и 

извештај за работа на 

училиштето 

Унапредување на 

воспитно-образовниот 

процес 

Месечен план 

за работа 



 

 

ИКТ 

Хронолошки дневник за 

работа 

Стручни соработници 

Директор 
индивидуална 

континуиран

о 

Компјутер 

Хартија 

Унапредување на 

воспитно-образовниот 

процес 

Дневник за 

работа 

Евиденција за соработка со 

ученици, наставници и 

родители 

Стручни соработници 

Директор 
индивидуална 

континуиран

о 

Компјутер 

Хартија 

Унапредување на 

воспитно-образовниот 

процес 

Дневник за 

работа 

Водење професионално 

досие на наставниците 

Директор  

 

Психолог 

 

индивидуална 
континуиран

о 

Правилник за формата, 

содржината и начинот на 

водењето на 

професионалното досие на 

наставникот и стручниот 

соработник во основното 

училиште 

Професионален и 

кариерен развој на 

наставниците 

Професионалн

о досие на 

наставниците 

Докум. За извршената 

анал.-истраж. Работа 

( прегледи, 

инструменти,извештаи, 

анализи, информации) 

Стручни соработници 

Директор 
индивидуална 

континуиран

о 

Стручна литература 

ИКТ 

Хартија 

Унапредување на 

воспитно-образовниот 

процес 

Прегледи, 

инструменти, 

извештаи 

анализи 

Распределување на 

решенија за  изолација на 

ученици кои биле во контакт 

со заболен ученик 

ЈЗУ Здравстен дом 

Велес 
 

континуиран

о 

Решенија доставени од 

Дом за јавно здравје Велес 

Почитување на 

Протолот за работа на 

училиштето во време 

на Пандемија 

Решенија 

 

Освен реализацијата на активностите наведени во Годишната програма извршувам и работни задачи кои произлегуваат од 

секојдневната работа и живот во училиштето. 

Педагог Вања Јовановскa 

 

 



 

 

 

Годишен  извештај за работата на психологот за учебната 2020/2021 

 

 

Содржините на стручната работа на психологот, беа групирани во следните подрачја: 

 

 

1. Планирање, програмирање и организирање на воспитно-образовната работа 

 

 СОДРЖИНСКИ  ЦЕЛИНИ Време на реализација 

1 
Помош во организирањето и реализацијата на воннаставните активности  

(СУА, натпревари, екскурзии, отворени денови, приредби) 
континуирано 

2 
Присуство на одделенски и наставнички совет, состаноци на стручни активи, 

состаноци на Училишна заедница, Совет на родители и Училишен одбор 
континуирано 

3 Следење на интерперсоналните односи и емоционалната клима во училница  Септември- декември 

 

 

2. РАБОТА СО УЧЕНИЦИ 

 

      СОДРЖИНСКИ ЦЕЛИНИ Време на реализација 



 

 

1 Идентификација на ученици со посебни образовни потреби септември; континуирано  

2 Следење на учениците кои имаат потешкотии во учењето и потешкотии во развојот континуирано 

3 Откривање и следење на ученици кои поседуваат талент и надареност континуирано 

4 Разговор со учениците континуирано 

5 

Следење на ученици со емоционални проблеми, ученици со ниска самодоверба, следење 

на нивниот успех и пружање помош на истите 
континуирано 

6 Следење на ученици со проблеми во однесувањето и остварување на социјални врски континуирано 

7 
Следење на ученици кои насилно се однесуваат или се жртви на насилство и ученици од 

потенцијално ризични семејства 
континуирано 

 

 

3. СОРАБОТКА СО НАСТАВНИЦИ 
 

      СОДРЖИНСКИ ЦЕЛИНИ Време на реализација 

1 
Консултативно - инструктивна работа со наставниците за имплементација на проекти во кои 

е вклучено училиштето 
континуирано 

2 
Соработка со наставниот кадар во водење на Професионално досие на наставникот 

 
континуирано 

 

 

 



 

 

 

4. СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИ 

 СОДРЖИНСКИ  ЦЕЛИНИ Време на реализација 

1 Реализација на Програмата за советување на родители континуирано 

2 

Советодавна работа со родители на ученици кои имаат потешкотии во учењето,  

мотивираноста, ученици со проблематично однесување и емоционални потешкотии 

континуирано 

3 

Соработка со родителите во рамките на проектот за меѓуетничка интеграција во  

образованието и проектот Со читање до лидерство 

континуирано 

4 Присуство на родителски средби (на барање на одделенскиот наставник) по потреба 

 

 

 

 

5. АНАЛИТИЧКО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА 

 СОДРЖИНСКИ  ЦЕЛИНИ Време на реализација 

1 Следење на интерперсоналните односи и емоционалната клима во училница  континуирано 

2 

Следење на процесот на адаптацијата на учениците во прво и шесто одделение во 

 учебната 2020/21год. 

континуирано 



 

 

3 

Изготвување на разни предавања, прегледи, анализи-наменети за 

потребите на училиштето, М0Н, Локална самоуправа, Биро за 

развој на образованието, невладин сектор и др 

континуирано 

 

 

6.ПЕДАГОШКА ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 СОДРЖИНСКИ  ЦЕЛИНИ Време на реализација 

1.  Увид во педагошката евиденција и документација во училиштето 
Континуирано 

2.  
Водење на документација за сопствената работа – план и програма за работа, 
  
дневник на работа, досие за работа со ученици, извештаи 

Континуирано 

3.  Водење евиденција за соработка со ученици, наставници и родители 
Континуирано 

4.  

Досиеа за работа со ученици кои бараат посебен третман 

(протокол за работа, наоди од стручни лица и др.), 

Документација од извршени аналитичко-истражувачки работи 

Континуирано 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. СОРАБОТКА СО ЛОКАЛНА ЗАЕДНИЦА 

 СОДРЖИНСКИ  ЦЕЛИНИ Време на реализација 

1 Соработка со Локална самоуправа – Градско  континуирано 

2 Соработка со невладини организации  континуирано  

3 Соработка со психолози од основните училишта во околните општини континуирано 

 

 

8. ЛИЧНО СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ 

 СОДРЖИНСКИ  ЦЕЛИНИ Време на реализација 

1 Посета на семинари и обуки (во рамките на училиштето и надвор од него) Континуирано 

2 

Индивидуално стручно усовршување преку следење на стручна литература  

(дидактичко методска литература), семинари, работилници 

Континуирано  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Реализирани содржини по месеци 

 

МЕСЕЦ АВГУСТ 
 

СОДРЖИНА НА РАБОТА 
ФОРМИ,МЕТОДИ, 

ПОСТАПКИ, ИНСТРУМЕНТИ 

РЕАЛИЗАТОРИ, 

СОРАБОТНИЦИ 

ВРЕМЕ НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

 
ПОСТИГНАТИ ЦЕЛИ 

И ОСТВАРЕНИ 

ЕФЕКТИ 

Изработка на годишната 
програма за работа на 
училиштето 

Согласно законските 
документи и Бирото за 
развој на образованието 

Педагог, 
наставници, 
директор 

До крајот на 
месецот 

План за работа на 
училиштето според 
кои ќе се одвиваат 
воспитно 
образовните 
активности 

Изработка на сопствена програма 
за работа 
 

Анализа  Индивидуално До крајот на 
месецот 

Поголема 
ефикасност и 
прегледност во 
работата 

Изработка на годишниот извештај 
за работа на училиштето 2019/20 

Согласно законските 
документи и Бирото за 
развој на образованието 

Педагог, 
наставници, 
директор 

До крајот на 
месецот 

Увид во работата 
на училиштето во 
изминатата учебна 
година 

Формирање паралелки (I одд и VI 
одд.)  
 

Анализа Педагог До крајот на 
месецот 

Рамномерно 
распоредување на 
паралелките од 
прво одделение во 
две паралелки по 
пол, националност, 
и останати 
параметри 

 

 



 

 

 

 

 

 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 
 

СОДРЖИНА НА РАБОТА 
ФОРМИ,МЕТОДИ, 

ПОСТАПКИ, ИНСТРУМЕНТИ 

РЕАЛИЗАТОРИ, 

СОРАБОТНИЦИ 

ВРЕМЕ НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

ПОСТИГНАТИ ЦЕЛИ 

И  

ОСТВАРЕНИ 

ЕФЕКТИ 

Подготовка на училиштето 
за старт на новата учебна 
година во услови на 
пандемија 

Согласно законските 
документи и упатства од 
МОН 

Педагог, 
наставници, 
директор 

До крајот на 
месецот 

Успешен старт на 
годината според 
сите протоколи 

Изработка на кодекси на 
однесување за учениците 
кои следат онлајн настава, 
кодекси за родителите и 
учениците кои следат 
настава со физичко 
присуство 

Согласно законските 
документи и упатства од 
МОН 

Педагог До крајот на 
месецот 

Успешно одвивање 
на наставата 

Посета на сите подрачни 
училишта за подготовка за 
почеток на учебната година 
според сите протоколи 

 Педагог 
Директор 

До крајот на 
месецот 

Успешен старт на 
годината според 
сите протоколи 

     

 

 

 

 



 

 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 
 

СОДРЖИНА НА РАБОТА ФОРМИ,МЕТОДИ, 

ПОСТАПКИ, ИНСТРУМЕНТИ 

РЕАЛИЗАТОРИ, 

СОРАБОТНИЦИ 

ВРЕМЕ НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

ПОСТИГНАТИ ЦЕЛИ 

И  

ОСТВАРЕНИ ЕФЕКТИ 

Пополнување на 
статистички податоци за 
почетокот на учебната 
2020/2021 

Статистички внес на 
податоци 

Педагог, директор, 
секретар 

До крајот на 
месецот 

Доставување на 
податоци за 
бројната состојба на 
ученици и 
вработени 

Учество во активности за 

одбележување на детската 

недела и за одбележување 

на државните празници 

“11ти октомври” и “23ти 

октомври” 

Тимска работа Одговорни наставници Во почеток на 

месецот 

Поддршка на 

одговорните 

наставници и 

ученици за успешно 

спроведување на 

активностите 

Работа со ученици со 

посебни образовни потреби 

Разговор со наставници, 

интервју со 

ученици/родители 

Наставници, ученици, 

родители 

До крајот на 

месецот 

Разговор и помош 

на учениците  

Работа со ученици кои 

имаат тешкотии во учењето 

Разговор, работилници Ученици, педагог Втора/трета 

недела од 

октомври 

Разговор и помош 

на учениците 

Раговор со наставниците за 

прилагоденоста на 

учениците во прво и шесто 

одделение 

разговор наставници До крајот на 

месецот 

Информации од 

прва рака за 

адаптацијата на 

учениците кои 

имаат промена во 

секојдневниот 

живот и 

образование 

Информирање на 

наставниците и учениците 

за претстојни активности  

разговор наставници До крајот на 

месецот 

Информирање на 

наставниците и 

учениците со цел да 

имаат време за 

подготовка 



 

 

 

 

 

МЕСЕЦ НОЕМВРИ  

СОДРЖИНА НА РАБОТА 

 

ФОРМИ,МЕТОДИ, 

ПОСТАПКИ, ИНСТРУМЕНТИ 

РЕАЛИЗАТОРИ 

СОРАБОТНИЦИ 

ВРЕМЕ НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

ПОСТИГНАТИ ЦЕЛИ 

И  

ОСТВАРЕНИ ЕФЕКТИ 

Учество на одд. и 
наставнички совет; 
регистрирање на ученици 
со негативни оцени и 
голем бр. на изостаноци 

Анализа на успехот 
Разговор 

Одделенски и 
предметни наставници 

До крајот на 
месецот 

Прибирање на 
податоци за 
состојбата во сите 
одделенија како и за 
ученици со намален 
успех и непримерно 
однесување 

Изработка на извештај од 
работата на училиштето за 
првото тромесечие 

Анализа, споредба на 
постигањата 

Педагог Средина на месец Идентификување на 
учениците со 
намален успех и 
покани за 
советување на 
родителите 

Преглед на педагошка 
документација 

анализа Педагог, директор Средина на месец Ажурирање на 
базата на податоци, 
прегледност и 
уредност на 
документацијата 

Советување на родители / Родители До крајот на 
месецот 

Запознавање со 
родителите.  
Дискусија за 
немалениот успех на 
учениците и начини 
како можат да му 
помогнат на своето 
дете до поголем 
успех 



 

 

Работа со ученици кои 
имаат по 3,4 и повеќе 
негативни оцени, односно 
над 10 неоправдани 
изостаноци/100 оправдани 
изостаноци 

Разговор, дискусија ученици До крајот на 
месецот 

Дискусија со 
учениците за 
можните причини за 
нивниот намален 
успех и како да го 
адаптираат своето 
однесување кон 
учењето и 
училиштето воопшто 

 

 

 

 

МЕСЕЦ  ДЕКЕМВРИ 
 

 

СОДРЖИНА НА РАБОТА ФОРМИ,МЕТОДИ, 

ПОСТАПКИ, 

ИНСТРУМЕНТИ 

РЕАЛИЗАТОРИ, 

СОРАБОТНИЦИ 

ВРЕМЕ НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

ПОСТИГНАТИ ЦЕЛИ И  

ОСТВАРЕНИ ЕФЕКТИ 

Советодавна работа со 
учениците кои имаат 
тешкотии во учењето и 
учениците со 
проблематично 
однесување 

разговор Ученици До крајот на 
месецот 

Укажување на 
учениците како да го 
подобрат своето 
неприфатливо 
однесување 

Советување на родители / Родители Првата недела 
од месецот 

Запознавање со 
родителите.  
Дискусија за 
немалениот успех на 
учениците и начини 
како можат да му 
помогнат на своето 
дете до поголем 
успех 



 

 

Работа со ученици кои 
имаат тешкотии во 
учењето  

Разговор, работилници Ученици, педагог До крајот на 
месецот 

Помош на учениците  

Доставување на 
материјали, тестови и 
наставни листови до 
учениците кои не можат да 
сладат онлајн настава 

/ наставници Средина на 
месец 

Вклучување на  
ученици  кои не 
можат да следат 
онлајн настава во 
наставниот процес 

Активности по повод 
патрониот празник 

 Ученици, педагог 
Наставници 

Трета недела од 
месецот 

Изработка на 
презентација за 
работата на 
училиштето во 
изминатиот период. 
 
Составување агенда 
и учество во 
активностите по 
повод патрониот 
празник 
 
Организација и 
логистика  на денот 
на патрониот 
празник  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

МЕСЕЦ   ЈАНУАРИ 
 

 

СОДРЖИНА НА РАБОТА ФОРМИ,МЕТОДИ, 
ПОСТАПКИ, 
ИНСТРУМЕНТИ 

РЕАЛИЗАТОРИ, 
СОРАБОТНИЦИ 

ВРЕМЕ НА 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

ПОСТИГНАТИ ЦЕЛИ И  

ОСТВАРЕНИ ЕФЕКТИ 

Прибирање на податоци за 
изработка на статистички 
извештај на крајот од 
првото полугодие 

Потполнување на 
формулари 

Одделенски 
раководители 

Првата 
половина на 
месецот 

Поголема прегледност 
и ефикасност на 
работата 

Изработка на полугодишен 
извештај на училиштето  

Сумирање на 
резултатите по 
одделенија 

Педагог До крајот на 
месецот 

Идентификување на 
учениците со намален 
успех и покани за 
советување на 
родителите 

Работа со ученици кои 
имаат по 3,4 и повеќе 
негативни оцени, односно 
над 10 неоправдани 
изостаноци/100 оправдани 
изостаноци 

 

Разговор, дискусија ученици До крајот на 
месецот 

Запознавање со 
родителите.  Дискусија 
за немалениот успех 
на учениците и начини 
како можат да му 
помогнат на своето 
дете до поголем успех 

Преглед на педагошка 
документација 

анализа Педагог, директор Средина на 
месец 

Ажурирање на базата 
на податоци, 
прегледност и 
уредност на 
документацијата 

Анализа на реализираните 
содржини од 
приоритетната задача од 
својата програма 

анализа / До крајот на 
месецот 

Можност за преглед на 
сработеното и анализа 
на училишната клима 
и средина 



 

 

 

 

МЕСЕЦ МАРТ 
 

СОДРЖИНА НА РАБОТА 
 

ФОРМИ,МЕТОДИ, 
ПОСТАПКИ,ИНСТРУМЕНТИ 

РЕАЛИЗАТОРИ 
СОРАБОТНИЦИ 

ВРЕМЕ НА 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

ПОСТИГНАТИ ЦЕЛИ И  

ОСТВАРЕНИ ЕФЕКТИ 

Консултативно - 
инструктивна работа со 
наставниците и при 
изведувањето на 
слободните активности, 
додатната, 
дополнителната, 
натпревари во знаења, 

Разговор, сумирање на 
резултати, достава на 
податоци 

наставници До крајот на 
месецот 

Поддршка на 

одговорните 

наставници за 

успешно 

спроведување на 

активностите 

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 
 

СОДРЖИНА НА РАБОТА ФОРМИ,МЕТОДИ,  
ПОСТАПКИ, 
ИНСТРУМЕТИ 

РЕАЛИЗАТОРИ 
СОРАБОТНИЦИ 

ВРЕМЕ НА 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

ПОСТИГНАТИ ЦЕЛИ И  

ОСТВАРЕНИ ЕФЕКТИ 

Советување на родители / Родители Првата недела 
од месецот 

Запознавање на 
родителите со 
стиловите на 
родителство и начини 
како до подобра 
комуникација со детето 

Посета и давање поддршка 
на наставниците во 
изведувањето на СУА, 
додатна и дополнителна 
настава 

Опсервација, разговор наставници До крајот на 
месецот 

 

Советодавна работа со 
учениците кои имаат 
тешкотии во учењето 

работилница Ученици До крајот на 
месецот 

Дискусија со учениците 
за можните причини за 
нивниот намален успех 
и како да го адаптираат 
своето однесување кон 
учењето и училиштето 
воопшто 



 

 

награди, конкурси  

Учество во еко активности / Ученици, наставници До крајот на 
месецот 

 

Поддршка на наставниците 
во реализацијата на 
наставата преку 
далечинско учење 

разговор педагог континуирано Успешно одвивање 
на наставата за 
време на далечинско 
учење 

 

 

МЕСЕЦ   АПРИЛ 
 

СОДРЖИНА НА РАБОТА ФОРМИ,МЕТОДИ, 
ПОСТАПКИ, 
ИНСТРУМЕНТИ 

РЕАЛИЗАТОРИ 
СОРАБОТНИЦИ 

ВРЕМЕ НА 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

ПОСТИГНАТИ ЦЕЛИ И  

ОСТВАРЕНИ ЕФЕКТИ 

Анкетирање на ученици – 
професионална ориентација 

анкета /  Втора недела од 
месецот 

Индивидулна 
анализа за секој 
ученик од деветто 
одделение, можност 
учениците да 
направат увид во 
своите способности и 
интереси на патот 
кон запишување во 
средно образование. 

Учество на онлајн 
одделенските совети и 
наставнички совет; 
регистрирање на ученици со 
негативни оцени и голем 
број на изостаноци 

Анализа на успехот 
Разговор 

Одделенски и 
предметни наставници 

До крајот на 
месецот 

Идентификување на 
учениците со 
намален успех и 
покани за 
советување на 
родителите 

Изработка на извештај од 
работата на училиштето за 
третото тромесечие 

Анализа, споредба на 
постигањата 

Педагог, директор Средина на 
месец 

Ажурирање на базата 
на податоци, 
прегледност и 
уредност на 



 

 

документацијата за 
работата во третото 
тромесечие. 

Доставување на материјали, 
тестови и наставни листови 
до учениците кои не можат 
да сладат онлајн настава 

/ наставници Средина на 
месец 

Вклучување на  
ученици  кои не 
можат да следат 
онлајн настава во 
наставниот процес 

Извештај за реализацијата 
на далечинското учење 

/ педагог Крајот на месецот Преглед на 
реализираното и 
можност да се решат 
некои потешкотии 
што се појавија со 
далечинското учење 

 

МЕСЕЦ   МАЈ 
 

СОДРЖИНА НА РАБОТА 
 

ФОРМИ,МЕТОДИ, 
ПОСТАПКИ, 
ИНСТРУМЕНТИ 

РЕАЛИЗАТОРИ 
СОРАБОТНИЦИ 

ВРЕМЕ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

ПОСТИГНАТИ ЦЕЛИ И  

ОСТВАРЕНИ ЕФЕКТИ 

Упис на ученици во прво 
одделение и опсервација 

Опсервација, анализа Педагог 
родители,наставници, 
ученици 

Во текот на 
месецот 

Проверка на 
подготвеноста на 
децата за упис во 
прво одделение 

Анализа на податоци – 
професионална ориентација 

Анализа индивидуално Прва половина од 
месецот 

Давање повратна 
информација до 
учениците врз основа 
на направеното 
тестирање за 
нивните способности 
и интереси 

Изготвување на извештај и 
давање на повратна 
информација до учениците – 
професионална ориентација 

Разговор, дискусија ученици Втора половина 
од месецот 

 

Советување на родителите 
на учениците кои се во 
можност, а не ја следат 
онлајн наставата 

разговор педагог, директор континуирано Посочување на 
родителите дека 
наставата е сеуште 
задолжителна иако е 



 

 

преку далечинско 
учење 

Извештај за реализацијата 
на далечинското учење 

/ педагог  Преглед на 
реализираното и 
можност да се решат 
некои потешкотии 
што се појавија со 
далечинското учење 

 

МЕСЕЦ   ЈУНИ 
 

СОДРЖИНА НА РАБОТА ФОРМИ,МЕТОДИ, 
ПОСТАПКИ, ИНСТРУМЕНТИ 

РЕАЛИЗАТОРИ 
СОРАБОТНИЦИ 

ВРЕМЕ НА 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

ПОСТИГНАТИ ЦЕЛИ И  

ОСТВАРЕНИ ЕФЕКТИ 

Учество на онлајн 
одделенските совети и 
наставнички совет на крајот 
од учебната година 

прибирање на податоци  одд.раководителите Првата недела 
од месецот 

Идентификување на 
успехот на 
одделенијата и 
учениците со 
намален успех 

Прибирање на податоци за 
изработка на годишен 
извештај и сумирање на 
резултатите. 

прибирање на податоци и 
анализа 

одд.раководители Втората недела 
од месецот 

Изработка на 
годишниот извештај 

Изработка на годишен 
извештај за работа на 
училиштето 

Анализа на податоци, 
компарација 

Педагог Третата недела 
од месецот 

Можност за детален 
увид во работата на 
училиштето во 
изминатата година. 

Изработка на годишна 
програма за учебната 
2021/22 година 

Анализа на податоци, 
компарација 

Директор, педагог, 
наставници 

Втора половина 
на месецот 

Планирање на 
работата за следната 
учебна година 

Преглед на педагошка 
евиденција и документација 

/ педагог До крајот на 
месецот 

Проверка на 
дневниците главните 
книги и 
свидителствата 

 

             Психолог: Мартин Велинов 



 

 

 

 

П - 4   Извештај за работа на  Училишен одбор 

        

Реализирана 

програмска активност 

Време на 

реализација 

Реализатори Целна група Постигнати ефекти 

Разгледување на 

Годишниот извештај за 

работа за учебната 2019 

/2020 година и Годишната 

програма за учебната 2020 

/2021 година 

13.08.2020година директор Преставници од УО Запознавање на 

членовите на УО со 

Годишниот извештај за 

работа за учебната 2019 

/2020година и Годишната 

програма за учебната 

2020/2021година и нивно 

усвојување 

Разгледување на Предлог 

ребаланс на Буџетот за 

2020 година 

 

Предлог за измена 

Годишен план за јавни 

набавки за  2020 

 

Давање на мислење за 

прием на наставници 

13.11.2020 година директор Преставници од УО Усвојување на Предлог 

ребаланс на Буџетот за 

2020 година за сметката 

717010790090313 

Усвојување на  измени 

на Годишен план за 

јавни набавки за  2020;  

 

Давање на мислење за 

прием на наставници на 

определено работно 

време до крајт на 

учебната 2019/2020 

година 



 

 

Усвојување на предлог 

Финансиски план за 

2021година;   

Усвојување на предлог 

Годишен план за јавни 

набавки за  2021;  

Одлука за благајнички 

максимум за 2021 година; 

 

Формирање Комисии за 

попис и расходовање на 

основните средства, ситен 

инвентар, побарувања и 

обврски и парични средства 

за 2020година;  

 

 

Давање на мислење за 

Самоевалуацијата на 

училиштето за период 

2018-2020 

25.12.2020 година директор Преставници од УО, 

комисии за попис и 

расходовање на 

основните средства, 

ситен инвентар, 

побарувања и обврски 

и парични средства 

Донесување на 

Финансиски план за 

2021година;   

Усвојување на  Годишен 

план за јавни набавки за  

2021;  

Донесување на Одлука 

за благајнички максимум 

за 2021година 

Формирање Комисии за 

попис и расходовање на 

основните средства, 

ситен инвентар, 

побарувања и обврски и 

парични средства за 

2020 година;  

 

Усвојување на 

Самоевалуацијата на 

училиштето за период 

2018-2020 



 

 

Давање мислења за 
прием на наставници на 
определено работно 
време до крајот на 
учебната 2020/2021 
година 

13.01.2021 
година 

Директор 
Претставници од     
Училишен одбор 

Донесување предлог 
одлука за даваање 
мислења  за прием на 
наставници на 
определено работно 
време до крајот на 
учебната 2020/2021 
година 

Кооптирање на членови 
во УО 
 
 
 
 
Избор на претседател на 
УО 
 
 
 
Разгледување и 
усвојување на на 
годишните сметки за 
2020 година; 
 
 
Разгледување и 
Усвојување на на 
Извештајот од пописната 
комисија за 2020 година;  
 
 
Разгледување на 
Полугодишниот извештај 
за работа на училиштето 
за учебната 2020/2021 
година 

25.02.2021 
година 

Директор 
Претставници од     
Училишен одбор  

Кооптирање на нов 
член во УО од редот 
на наставниците и 
Советот на родители 
 
 
Донесување на Одлука 
за Избор на нов  
претседател на УО 
 
Усвојување на 
Завршните годишни 
сметки за 2020 година; 
 
Усвојување на 
Извештајот од 
пописнатакомисија за 
2020 година;  
 
 
Усвојување на 
Полугодишниот 
извештај за работа на 
училиштето за 
учебната 2020/2021 
година 



 

 

Кооптирање на член во 
УО 
 
 
 
 
 
Давање мислења за 
прием на наставници на 
определено работно 
време до крајот на 
учебната 2020/2021 
година 

05.04.2021 
година 

Директор 
Претставници од     
Училишен одбор 

Кооптирање на нов 
член во УО од редот 
на основачот- општина 
Градско  
 
Донесување предлог 
одлука за давање 
мислења  за прием на 
наставници на 
определено работно 
време до крајот на 
учебната 2020/2021 
година 

Разгледување на План за 

излети за учебната 

2020/2021 година 

 

Разгледување на Предлог 

ребаланс на буџетото за 

2021 година  

 

Измена на Годишен план за 

набавки за 2021 година 

28.05.2021 
година 

Директор 
Претставници од     
Училишен одбор 

Усвојување  на План за 
излети за учебната 
2020/2021 година 
 
 

Усвојување  на Ребаланс 

на буџетот за 2021 

година  

 

Донесување на Одлука 
за измена на Годишен 
план за набавки за 2021 
година 



 

 

                                                                     

 

 

Претседател на Училишен одбор: Ивана Нешкова 

Давање мислења за 
прием на наставници на 
определено работно 
време до крајот на 
учебната 2021/2022 
година 
 
 
 
 
 
 
Разгледување на  
Годишната програма за 
учебната 2021 / 2022 
година 

03.08.2021 
година 

Директор 
Претставници од     
Училишен одбор 

Донесување предлог 
одлука за давање 
мислења  за прием на 
наставници на 
определено работно 
време до крајот на 
учебната 2021/2022 
година 
 
Запознавање на 
членовите на УО со  
Годишната програма 
за учебната 2021/2022 
година и донесување 
на Одлука за 
усвојување 



 

 

П - 5 Извештај за работа на Советот на родителите 
 
 
 

Планирани активности Цели Очеквани ефекти Време на реали 

-Увид во условите за престој и работа во 
училиштето. 
 -Изработка на Програма за работа на Советот 
на родители 

-Увид во подготвеноста на 
училиштето за почеток на учебната 
година  
-Запазување на законитоста во 
работењето на училиштето за 
организирано остварување на 
интересите на учениците. 

Унапредување на работењето на 
училиштето. 

Август 
2020 

-Запознавање на новите членови на Советот на 
родители  
Презентирање на годишната програма за 
престојната учебна година 2019-2020 и 
информирање на родителите за активностите 
предвидени во тековниот период. 
Разгледување и појаснување на 
Образложението за исполнетоста на условите и 
критериумите од Планот и Протоколот за 
одржување на настава со Физичко присуство 
кое беше доставено до Комисијата за 
разгледување на истите. 

Запазување на законитоста во 
работењето на Совет на родители 
 Запознавање на родителите со 
новите условите согласно новиот 
План и Протоклол за настава и 
воннаставни активности во 
училиштето. 
 Запознавање на родителите со 
Годишната програма за работа во 
новата учебна година  
 

- Активно вклучување на 
родителите во креирање на 
подобри услови за престој во 
училиштето и за реализација на 
воспитно образовната работа на 
училиштето. 
 
 
Транспарентност на информации 

4.9.2020 

  
- Рзгледување на најповолна понуда за 
осигурување на учениците за учебната 2020-
2021 година (онлајн состанок) 
 - Разно 

- Разгледување на неколку понуди за 
осигурување и одбирање на 
најповолната понуда. 

 
 
 
  

16.10.2020 



 

 

Презентирање на полугодишниот извештај за 
работата на училиштето во 2020/21. 
Избор на членови од Советот на родители за 
претставници во Училишниот одбор. 

Преку информирање на родителите 
до  

Транспарентност на информации 17.02.2021 

Дискусија со најавата на воведување дигиталн 
учебници и новата концепција за основно 
образование по иницијатива на претседателот 
на Совет на родители 

Запознавање на родителите со 
концепцијата и донесување 
заеднички став 

Дискусија и размена на мислења 
со родителите 

05.05.2021 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                            Педагог  Вања Јовановска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                  Извештај за работа на Наставничкиот совет за учебната 2020/2021 година 

 
                                                                                                   
 

Реализирана програмска Временска 
реализација 

Реализатори Целна група Постигнати ефекти 

1.Разгледување и усвојување 
нa Предлог Годишниот 
извештај за воспитно - 
образовната работа за 
учебната 2021/22 година. 
 
 
2.Организација на работата на 
воспитно- образовниот процес 
за учебната 
2021/2022 година. 

23.8.2021 год. Директор и  
Стручна 
служба на 
училиштето 

Одделенски и 
предметни 
наставници 

Разгледан е  и усвоен Предлог 
Годишниот извештај за 
воспитно- образовната работа 
за учебната 2021/2022 година 
 

1. Организација на работата 
на воспитно - образовниот 
процес за учебната 2020/21 
година 

 
 
 

1.9.2020 год. Директор и  
Стручна 
служба на 
училиштето 

Одделенски и 
предметни 
наставници 

Направена е анализа на 
организацијата и реализацијата 
на воспитно образовната работа 
во училиштето за првиот 
класификационен период. 

1.Образложение за 
исполнетоста на условите и 
критериумите од  
Планот и Протоколот за 
одржување на наставата со 
физичко присуство  
во учебната 2020/2021 година 

4.9.2020 год. Директор и  
Стручна 
служба на 
училиштето 

Одделенски и 
предметни 
наставници 

Образоложенија и 
спроведување на условите и 
критериуките од Планот и 
Протоколот за одржување на 
наставата со физичко присуство 
поради пандемијата со Ковид-19 

1.Разгледување и анализа на 16.10.2020 год. Директор и  Одделенски и Составување на списоци за 



 

 

списокот со ученици кои имаат 
проблем со следење настава 
од далечина 

2.Упаство за наставниците за начинот 
на оценување на учениците  

3.Мислење за одделенскиот 
наставник-приправник Верица 
Манева за полагање стручен 
испит 

Стручна 
служба на 
училиштето 

предметни 
наставници 

ученици кои имаат проблеми со 
следење на наставата од 
далечина и создавање на услови 
за решавање на зададениот 
проблем 
Доставување и образложение на 
упаството за наставниците за 
начинот на оценување на 
учениците 
Дадена е едногласна поддршка 
за полагање на стручен испит на 
одделенскиот наставник Верива 
Манева 

1.Утврдување на успехот и 
поведението на учениците за 
крајот на  првото тримесечје 
од учебната 2020-2021 година; 
2. Анализа на организа- 
цијата и реализација на 
воспитно-образовниот процес 
во првиот класифи- 
кационен период на учебната 
2020-2021 година 
3.Насоки за активности кои 
треба да се реализираат во 
следниот период од учебната 
2020-2021 година; 
4.Извештај за извршена 
самоевалуација со предлог на 
мерки за подобрување на 
квалитетот на воспитно-
образовната работа 
5.Предлог наставник и ученик 

25.11.2020 год Директор и  
Стручна 
служба на 
училиштето 

Одделенски и 
предметни 
наставници 

Утврден е успехот и 
поведението на учениците на 
крајот од првиот 
класификационен период од 
учебната 2020/21 година. 
Направена е анализа на 
организацијата и реализацијата 
на воспитно образовната работа 
во училиштето во првиот 
класификационен период 
Предлози за избор на наставник 
и ученик за награда на Денот на 
општината за 2020/21 година 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

за добивање награда за Денот 
на општината 
6.Предлог комисија за 
одбележување на Патрониот 
празник на училиштето 

 
 
 
 

1.Утврдување на успехот и 
поведението на учениците за 
крајот на првото полугодие  од 
учебната 2020/21 год. 
2,Анализа на воспитно-
образовната работа во 
вториот класификационен 
период 
 

18.1.2021 год. Директор и  
Стручна 
служба на 
училиштето 

Одделенски и 
предметни 
наставници 

Утврден е успехот и 
поведението на учениците на 
крајот од првото 
класификационен период од 
учебната 2020/21 година. 
Направена е анализа на 
организацијата и реализацијата 
на воспитно образовната работа 
во вториот класификационен 
период 

1.Разгледување и усвојување 
на предлог полугодишниот 
извештај за воспитно-
образовната работа за 
учебната 2020/21 година. 
2.Избор на наставник за член 
во училишниот одбор 
 

4.2.2021 год. Директор и  
Стручна 
служба на 
училиштето 

Одделенски и 
предметни 
наставници 

Разгледан е  и усвоен Предлог 
Годишниот извештај за 
воспитно- образовната работа 
за учебната 2020/2021 година 
Избран наставник за член во 
училишниот одбор 

1.Утврдување на успехот и 
поведението на учениците за 
крајот на третото тримесечје  
од учебната 2020/21 год. 
2.Анализа на воспитно-
образовната работа во 
третиот класификационен 
период 

6.4.2021 год. Директор и  
Стручна 
служба на 
училиштето 

Одделенски и 
предметни 
наставници 

Утврден е успехот и 
поведението на учениците на 
крајот на третото тримесчје од 
учебната 2020/21 година. 
Направена е анализа на 
организацијата и реализацијата 
на воспитно образовната работа 
во третиот класификационен 
период 

1. Утврдување на успехот и 10.6.2021год. Директор и  Одделенски и Утврден е успехот и 



 

 

поведението на учениците од 
деветто одделение за крајот 
на  учебната 2020 / 21 год. 
2. Усвојување на предлог за 
избор на првенец на 
генерација  
3.Донесување одлука за 
формирање на комисии за 
проверка на педагошка 
евиденција и документација 

Стручна 
служба на 
училиштето 

предметни 
наставници 

поведението на учениците од 
деветто одделение за крајот на  
учебната 2020/21 година. 
Избран е првенец на 
генерацијата за учебната 
2020/21 година 
Одлучено е за формирање на 
комисии за проверка на 
педагошката евиденција и 
документација 

1.Утврдување на успехот и 
поведението на учениците за 
крајот на  учебната 2020 / 
2021 год.; 
2.Анализа на организаци- 
јата и реализацијата на 
воспитно-образовниот процес 
во четвртото тримесечје на 
учебната 2020 / 2021 година;  
3.Насоки за активности кои 
треба да се реализираат во 
следниот период од учебната 
2020 / 2021 година 

16.6.2021-год. Директор и  
Стручна 
служба на 
училиштето 

Одделенски и 
предметни 
наставници 

Утврден е успехот и 
поведението на учениците на 
крајот на  учебната 2020/21 
година. 
Направена е анализа на 
организацијата и реализацијата 
на воспитно образовната работа 
во четвртиот класифика- 
ционен период 

1. Разгледување и усвојување 
на Предлог Годишната 
програма за воспитно - 
образовната работа за 
учебната 2021 / 2022 година. 
2. Организација на работата 
на воспитно - образовниот 
процес за учебната 2021 / 22 
година. 

8.7.2021–год. Директор и  
Стручна 
служба на 
училиштето 

Одделенски и 
предметни 
наставници 

Разгледан е  и усвоен Предлог 
Годишната програма за 
воспитно- образовната работа 
за учебната 2021/2022 година 
Направена е анализа на 
организацијата и реализацијата 
на воспитно образовната работа 
за учебната 2021/22 година 

                                           Наставник: Лидија Каратулкова 



 

 

 

 

П – 7                Извештај за работата на  стручните активи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 



 

 

Членови на активот од природна група предмети: 

Ред.број Име и презиме Наставен предмет 

1.  Силвана Цветкова математика 

2.  Цвета Колева математика 

физика 

природни науки 

3.  Дамијан Манев математика 

4.  Каролина Кирова биологија 

хемија 

природни науки 

5.  Ели Неделковска биологија 

природни науки 

6.  Сунчица Деспотовска информатика 

техничко образование 

7.  Оливер Димов географија 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Училиште 
 

                   ООУ„Даме Груев“-Градско                    учебна  2020-2021  година 

Стручен 
актив: 

 
СТРУЧЕН АКТИВ НА НАСТАВНИЦИТЕ ОД ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 
 

ДАТУМ Дневен  ред ЗАКЛУЧОК: 
 

17.08.2020г. 1. Конституирање на стручниот актив 
за учебната 2020 / 2021година 

2. Анализа на реализацијата на пла-
нираните содржини и изготвување 
на годишен извештај за работата на 
стручниот актив 

3. Договор за годишна програма и 
реализација на отворени часови за 
учебната 2020/2021 година 

4. Разно 
 

На состанокот се потврдија членовите на Природно-математичкиот актив.Се направи 
анализа на работата на активот во изминатата учебна 2019/20 год. Се изработи 
програмата за работа на активот и беа поделени задачите и обврските   на членовите 
од активот.  
Се направи план за одржување на отворените часови за во наредната учебна година.  

 

25.08.2020 г. 1. Разгледување на наставните 

планови и програми за учебната 

2020/2021 година. 

2. Изработка на годишни, тематски 

процесни планирања и дневни 

подготовки 

3. Разно 

 

На состанокот беа разгледани  наставните планови и  програми за сите одделенија за 

учебната 2020/2021 година.  

 Беше дискутирано за начинот на изработка на годишните глобални планирања, 

тематски процесни и дневни планирања за новата учебна година, елементите кои треба 

истите да ги содржат според насоките од Бирото за развој. Одлучивме сите 

планирањата да бидат во електронска форма. 

 



 

 

29. 08.2020г.  
1. Договор и подготовка на 

училниците и кабинетите за 

почетокот на учебната година.  

2. Договор за набавка на нагледни 

средства и помагала 

3. Разно 

 

Се утврди потребата од набавка на нови наставни средства по секој предмет 

поодделно. Се направи список од сите предмети за потребните нагледни сретства и се 

достави до стручната служба. 

Беа планирани и  утврдени обврските за понатамошната работа на активот. 

 

04.10.2020 г.  
1. Изработка на програма и 

распоред за дополнителна и 
додатна настава и слободни 
ученички активности 

2. Користење на стручна 
литература 

3. Наставни форми и наставни 
методи  

4. Анализа на обуката за личен 
професионален развој 

 

 
На овој состанок членовите на активот разговараа за можноста за одржување СУА, 

додатна и дополнителна настава во учебната 2020/2021 год.  

 Се договорија за начинот на планирање на дополнителната настава, начинот на 

евидентирање во дневник, но и начинот на изведување.   

При што се констатираше дека поради настанатата состојба со ковид 19 дополнителна 

и додатна ќе се реализира доколку учениците побараат дополнителни часови. 

Се разгледа стручната литература што ке се користи во наставата како и наставните 

методи и форми. 

 

14.10.2020 г. 1. Планирање на термините за 
изработка на тестови 

2. Изработка на модели на чек 
листи, листови за оценување и 
самооценување на учениците 
 

 

На состанокот беа разгледани  наставните планови и  програми за сите одделенија за 

учебната 2020/2021 година.  

 Беше дискутирано за термините на писмени и тестови при што се водеше сметка да 

нема совпаѓање на повеќе тестови во текот на денот или неделата . 

Наставниците се произнесуваа кои методи ги користат при оценувањето и со какви 



 

 

 модели на оценување го извршуваат оценувањето на учениците. 

 

26.11.2020г. 1.  Разгледување на успехот од 
првото тримесечије по предмети 
од природната група, давање 
сугестии и забелешки 

2. Информации од нагледните 
часови 

3. Разгледување на можноста за 
вклучување на наставниците со 
свои предавања за сове-
тувањата и семинарите што ги 
организираат други стручни  
организации( Биро за развој) 
 

Активот ги сумираше и анализираше резултатите од постигнатиот успех по предмети во 

изминатиот период и направи споредба со истите од претходната година. 

 На ниво на актив ги разменивме согледувањата  од реализацијата на  наставна 

програма во услови на пандемија. 

Повеќето од наставниците сметаат дека треба да се вклучат на обуките кои ги 

организика БРО за професионално усовршување . 

  

 

20.4.2021 Сумирање на резултатите од 
општинските натпревари по 
-математика 
-природни науки 
-физика 
-биологија 
-хемија 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализа на успехот и постигањата на учениците од одржаните општински  натпревари: 

На  натпреварот  по Природни науки, кој се одржа на 16.4.2021 год.(петок) ,учество 

земаа и ученици од нашето училиште од 5 и 6 одд. и ги постигнаа следниве резултати: 

Име и презиме Одд. ментор пласман за 
регионален 

награда 

Тијана Сандев 5  Цвета Колева да 3 награда 

Константи Киров 5 Каролина Кирова да 3 награда 

Матеј Колев 6 Цвета Колева да 2 награда 

Леон Кавазов 5 Цвета Колева не пофалница 

Мирјана Цековска 5 Каролина Кирова не пофалница 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стефан Крстев 5 Каролина Кирова не учество 

Борче Пановски 6 Цвета Колева не пофалница 

Катерина Јорданова 6 Цвета Колева не учество 

Андреј Петровски 6 Цвета Колева не учество 

 

На ден 12 .02.2021 година се одржа општинскиот натпревар по физика на кој учествуваа 

двајца ученици и ги постигнаа следниве резултати: 

Име и 
презиме 

Одд ментор поени Учество на 
регионален 
натпревар 

Ива Смилева VIII Цвета Колева 18 не 

Марија 
Седмакова IX Цвета Колева 

68 да 

 

На општинскиот натпревар по  математика  одржан на 20.2.2021 се постигнати следниве 

резултати 

Име и презиме одделение Постигнати 

резултати 

ментор 

Иван 

Трендафилов 

VII  пофалница Цвета Колева 

Ал Дино Хот VII учество Дамјан Манев 

Марија Будимова VII учество Дамјан Манев 

 

Натпревар по Биологија   одржан на 15.4.2021 учествуваа следните ученици 



 

 

 
 
 
 

-Сара Трајановска 

-Елдина Тутиќ 

-Иван Трендафилов 

-Марија Будимова 

-Мирела Хоџиќ 

-Тамара Бешовска 

 

21.5.2021 Сумирање на резултатите од 
општинскиот натпревар по хемија 
 
 

Општински натпревар по Хемија се реализираше на 7.5.2021 год.(петок), учество 

земаа и ученици од нашето училиште кои ги постигнаа следните резутати: 

1.Ахмедин Даутовиќ- 9 одд.   – трета награда 

2.Тамара Бешовска- 9 одд.    – трета награда 

3.Марија Седмакова- 9 одд.   – трета награда 

 

 

28.5.2021 Сумирање на резултатите од 
регионалните  натпревари 
 
 
 
 
 
 
 

На  натпреварот  по Природни науки, кој се одржа на 14.5.2021 год.(петок) 

учество земаа и ученици од нашето училиште од 5 и 6 одд. и ги постигнаа 

следниве резултати: 

Име и презиме Одд. ментор пласман за  
државен 

Тијана Сандев 5  Цвета Колева не 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Константин Киров 5 Каролина Кирова не 

Матеј Колев 6 Цвета Колева да 

  

На  3.04.2021 година се одржа регионалниот натпревар по физика на кој учествуваше 

ученичката Марија Седмакова од 9 одделение под менторство на наставничката Цвета 

Колева. Ученичката  освои трета награда и се пласираше на државен натпревар кој ќе 

се одржи на 5 и 6 јуни 2021 година.Условот за пласирање на државен натпревар е 

освоени минимум 50 поени. 

На 13.3.2021 се одржа регионалниот натпревар по математика на кој учествуваше 

ученикот Иван Трендафилов од 7а одделение под менторство на наставничката Цвета 

Колева и освои пофалница но не успеа да се пласира на државниот натпревар. 

 

Регионален натпревар по Хемија , се реализираше на 28.5.2021 год.(петок), 

учество земаа и ученици од нашето училиште кои ги постигнаа следните 

резутати: 

1.Ахмедин Даутовиќ- 9 одд.   – учество 

2.Марија Седмакова- 9 одд.   – учество 

 

Регионален натпревар по биологија одржан на 12.4.2021 учествуваа следниве 

учениици 

-Сара Трајановска учество 

-Иван Трендафилов втора награда 

-Марија Будимова пофалница 



 

 

-Мирела Хоџиќ учество 

-Тамара Бешовска пофалница 

Регионален  натпревар Народна техника на 26.3.2021 учествуваше ученичката  

-Тамара Бешовска 

24.6.2021 Сумирање на резултатите од 
државните   натпревари 

На  6.6.2021 година се одржа државниот натпревар по физика за учениците 

деветто одделение на природно математичкиот факултет во Скопје..Од нашето 

училиште на натпреварот учествуваше ученичката Марија Седмакова од 9 

одделение под менторство на наставничката  Цвета Колева 

На натпреварот ученичката успешно учествуваше. 

На ден 12.6.2021(недела)  година се одржа државниот натпревар по предметот 

природни науки за учениците од четврто, петто и шесто одделение. Натпреварот 

се реализираше со физичко присуство на Природно математичкиот факултет во 

Скопје, со почитување на препораките дадени поради заштита од пандемијата  

ковид 19. На државниот натпревар учествуваше ученикот Матеј Колев од VIа 

одделение под менторство на наставничката Цвета Колева.Ученикот освои 55% 

од вкупниот број на бодови  и освои  пофалница. 

Државен натпревар Народна техника одржан на 28.5.2021 учествуваше 

ученичкатаТамара Бешовска и освои прво место. 

Државен натпревар по биологија одржан на 13.6.2021 учествуваше ученикот 

Иван Трендафилов доби пофалница за учество. 

 

 



 

 

 

 

 

ГОДИШТЕН ИЗВЕШТАЈ ОД РАБОТАТА НА СТРУЧНИОТ АКТИВ НА НАСТАВНИЦИТЕ ОД  

ОПШТЕСТВЕНО-ЈАЗИЧНИОТ СМЕР 

ООУ„Даме Груев“- Градско 2020/2021 година 
 

Училиште ООУ„Даме Груев“- Градско 

Стручен 

актив: 
СТРУЧЕН АКТИВ НА НАСТАВНИЦИТЕ ОД ОПШТЕСТВЕНО-ЈАЗИЧНИОТ СМЕР  

ДАТУМ 

 

Дневен ред: Заклучок: 

 

24.8.2020 
година 

 
 

 

 

5. Конституирање на стручниот актив за учебната 2020 / 
2021 година и избор на раководител, донесување на 
програмата за работа на активот, поделба на обврските 
и задачите за работа на активот 

6. Разговор за учебници и прирачници кои ќе се користат 
во текот на учебната година, користење на стручна 
литература, списанија и др., договор за користење на Е-
дневникот; 

7. Потребата од размена на искуства стекнати од семина-
ри (вебинари); 
 

 

   Состанокот го започна претседателот на активот 
Милан Кочовски преку онлајн платформата Zoom со 
отварање на точка 1 од дневниот ред - Конституирање на 
стручниот актив за учебната 2020 / 2021 година и избор на 
раководител, донесување на програмата за работа на 
активот, поделба на обврските и задачите за работа на 
активот. Се отвори дискусија за искуствата од 
претходната учебна година, во однос на целите од 
наставните програми од МОН и нивната реализација. 
Членовите на активот ги споделија своите искуства. 
Раководителот на активот побара од членовите да дадат 
свое размислување за раководство на активот, по што 
сите членови едногласно се согласија и во учебната 
2020/2021 година претседател на активот да биде 
Кочовски Милан. Претседателот поднесе Прeдлог-
програма за работа која беше разгледана и усвоена 
едногласно.  



 

 

   Што се однесува до распределбата на интерните 
обврски и задачи неформално беше одлучено  Милан 
Кочовски,Лидија Каратулкова,Синан Сијамиќ,Адис Сијамиќ 
и Благој Ристов да имаат улога во програмскиот дел 
односно при изготвување  на планирањата на 
наставниците од овој смер, додека Елизабета Камчева, 
Милка Петкова, Оливера Стојанова , Минела Фиуљанин и 
Нацков Киро да го разработат делот за оценување на 
постигањата на учениците.                                                           
   По втората точка беа разгледани учебниците и 
прирачниците кои ќе се користат во текот на учебната 
2020 / 2021 година. 
           Се дискутираше за стручна литература, списанија и 
др. во печатена , но и во електронска форма кои можат да 
се користат како во наставниот процес, така и за 
професионална надградба на наставниците.Се 
дискутираше за употребата на на Е-дневникот. Помеѓу 
членовите на активот се разви дискусија за водењето на 
педагошката евиденција  во  Е-дневник  и  се  заклучи  
дека  навременото  пополнување  на истиот  е  неопходно  
за  подобра  транспарентност  помеѓу  наставниците  и 
родителите. 
           По третата точка од дневниот ред беше договорено 
активот да одржува состаноци после секој вебинар што во 
иднина ќе се одржува во текот на учебната година со цел 
да се разменат искуствата стекнати на истите и можност 
за нивна примена во наставата. 
           Сите членови на активот се согласија од потребата 
за усогласување на критериумите за оценување и се 
констатираше дека во согласност со остварените обуки 
повеќе години наназад се преработуваат  инструментите 
за оценување со цел да се постигне што поголема 
објективност во оценувањето а со тоа и поголема 



 

 

мотивираност на учениците за постигнување на нови 
знаења и умеења. 

 

23.9.2020 
година 

 
 
 

 

 

1. Разгледување распоред на вебинари и онлајн 
советувања (доколку се одредени термини) и 
разгледување на промените во наставните планови и 
програми за учебната 2020 / 2021 година. 

2. Разгледување на изготвените годишни, тематски 
процесни планирања и  на начинот за дневно плани-
рање на наставниците;  

3. Обука за употреба на онлајн платформата Зум во 
наставата; Обука за употреба на Националната 
платформа за учење на далечина (апликацијата 
Тимс); 
 

 

   Состанок се одржа  онлајн преку апликацијата Тимс. 
Претседателот на активот Милан Кочовски го започна 
состанокот со отварање на точка 1 од дневниот ред - 
Извештаи од одржани вебинари и онлајн советувања и 
разгледување на промените во наставните планови и 
програми за учебната 2020/2021 година. Со оглед на тоа 
што вебинарите за оваа учебна година претстојат 
наставниците беа задолжени да изготват писмени 
извештаи од нив со кои ќе го запознаат активот со текот и 
целта на вебинарот на кој присуствувале.  

         По втората точка беа разгледани изготвените 
годишни и тематски-процесни планирања по предмети. 
Беа разменети идеи и искуства. Беше разгледан начинот 
за изготвување дневно планирање на наставниците по 
предмети од овој актив по што следеше конструктивна 
дискусија. 

          По третата точка се разговараше за одржаната обука 
за употреба на онлајн платформата Зум во наставата и за 



 

 

обуката за употреба на Националната платформа за 
учење на далечина (апликацијата Тимс). Констатирано 
беше дека употребата на Националната платформа за 
учење на далечина и употребата на апликацијата Тимс 
значајно ќе помогнат за реализирање на наставните 
содржини предвидени со скратените наставни програми 
прилагодени за овој вид настава. 
 

28.10.2020 
година 
 

1. Учество на учениците во онлајн наставата; 
 

          Состанокот го започна претседателот на активот 
Милан Кочовски преку онлајн платформата Тимс.На овој 
состанок се разговараше за учеството на учениците во 
онлајн наставата која поради пандемијата од Корона 
вирусот до крајот на учебната година ќе се реализира на 
Националната платформа за учење на далечина 
(апликацијата Тимс).Секој од наставниците од активот ги 
изнесе своите искуства, методи и начини за постигнување 
оптимална интеракција со учениците. Констатирано беше 
дека општината, училиштето, одделенските раководители 
и педагошко-психолошката служба се максимално 
ангажирани со цел да им се овозможи онлајн наставата на 
учениците кои немаат можности да ја следат истата. 
Училиштето обезбеди повеќе компјутери и таблети кои се 
поделени на учениците од социјално ранливите 
семејства.За да се олесни начинот на совладување на 
материјалот, МОН во партнерство со УНИЦЕФ ја 
воспостави и националната образовна платформа 
Eduino.gov.mk со видеолекции кои за учениците ги снимија 
одделенски и предметни наставници од училишта од 
целата држава. 

 

27.11.2020 
година 

 

1. Изработка на програми за дополнителна настава и 
план по кој ќе се реализираат часовите; 

2. Изработка на програми за додатна настава и план по 

   Состанокот го започна претседателот на активот 
Милан Кочовски со отварање на точка 1 од дневниот ред - 
Изработка на програми за дополнителна настава и план по 
кој ќе се реализираат часовите и точка 2- Изработка на 



 

 

 
 

 

кој ќе се реализираат часовите; 

3. Консултации за формирање на слободните ученички 
активности и динамиката на нивното одвивање; 

4. Снабденост на учениците со учебници;  

5. Интерна обука за употреба на апликацијата Тимс; 
 
 
 

 

програми за додатна настава и план по кој ќе се 
реализираат часовите. 

   Се отвори дискусија за начинот на планирање на 
дополнителната настава, новиот начин на евидентирање 
во дневник,за водење на педагошка документација за 
дополнителната настава како и за начинот на изведување. 
Имаше многу нејасни прашања кои претседателот на 
активот се заложи да ги расчисти на ниво на сите активи. 
Членовите на активот ги споделија своите искуства и 
сознанија на оваа тема. 

   Се дискутираше и за додатната настава. 
Раководителот на активот побара од членовите да дадат 
свое размислување за начинот на планирање и 
реализација на додатна настава. Членовите на активот ги 
споделија своите искуства и сознанија на оваа тема.И за 
реализацијата на оваа настава имаше повеќе нејасни 
прашања за кои претседателот на активот се обврза да 
разговара на ниво на сите активи. 

   По третата точка се дискутираше за формирање на 
слободните ученички активности и динамиката и начинот 
на нивното реализирање. И за оваа тема имаше многу 
нејасни прашања.Членовите на активот исто така ги 
споделија своите видувања , искуства и сознанија на оваа 
тема. Беше прочитан и Законот за основно образование и 
измените кои се однесуваат на оваа проблематика. 

         Членовите на овој актив негативно се произнесоа за 
снабденоста на учениците со учебници.Тие го изразија 
своето незадоволство од недостатокот на учебници за 
повеќе предмети што секако дополнително ја усложнува 
работата во овие и без тоа екстремно тешки и вонредни 
услови за работа.Членовите на овој актив се надеваат 



 

 

дека овој проблем ќе се надмине во најскоро време. 

   Што се однесува до распределбата на интерните 
обврски и задачи неформално беше одлучено  сите да си 
изготват програма за воннаставни активности. 

          По петтата точка се разговараше за одржаната 
интерна обука за употреба на апликацијата Тимс во 
наставата.Акцентот беше ставен на дополнителните 
перформанси и опции кои истата ги нуди за поквалитетно 
реализирање на наставата во услови на пандемија со 
Ковид-19. 

 

 
11.12.2020 
година 

 
 

1. Разгледување на резултатите од наставната работа за 
првиот класификационен период по предметите: 
македонски јазик, француски јазик, англиски јазик,  
историја , етика , етика во религиите и класична 
култура во европската цивилизација;  

2. Организациона подготовка за реализирање на краток 
видео запис по повод Патрониот празник на 
училиштето;  

3. Извештаи од одржаните вебинари и пренесување 
сознанија, разработка на одделни прашања; 

 

 

 

       На 11.12.2020 година (петок), преку апликацијата МС 
Тимс се одржа онлајн состанок на стручниот актив по 
опшествено - јазичниот смер. Состанокот го започна 
претседателот на активот Милан Кочовски со отварање на 
првата точка  од дневниот ред. Процентуално е забележан 
послаб успех по овие предмети за разлика од успехот во 
првото тримесечје во минатата година. Констатирана е и 
евидентна адаптација на учениците од шесто одделение 
кои на почетокот покажаа послаба интеракција и 
резултати. На овој состанок е договорена изработка и 
примена на микро-тестови по француски јазик со цел да се 
објективизира критериумот на оценување како и да се 
постигне стимулирање на учениците во наставата. 

          Стручниот актив одржа состанок на кој беа 
анализирани резултатите од тековните подготовки за 
одбележување на патрониот празник и заеднички се 
заклучи дека подготовките се одвиваат во најдобар ред. 
Јазичната група на нашиот актив, односно наставниците по  
македонски јазик активно се вклучија во подготовката на 
видео записот за одбележување на патрониот празник на 
училиштето. Се одржуваат редовни онлајн проби на 
литературната секција која подготвува кратко видео за 



 

 

животот и делото на нашиот великан Даме Груев. 
Предвидено е и читање на две лични творби од 
стихозбирката на нашата ученичка Драгана Ристовска. По 

повод денот на нашето училиште ќе биде распишан и 
традиционалниот  ликовен и литературен конкурс.  

 По третата точка следеа Извештаи од одржаните 
вебинари , пренесување сознанија и позитивни искуства 
применливи во наставата како и разработка на одделни 
прашања. 
 

 

22.1.2021 
година 

 
 
 
 
 
 

 

1. Разгледување на резултатите од наставната работа за 
првиот класификационен период по предметите: 
македонски јазик, француски јазик, англиски јазик,  
историја ,етика , етика во религиите и класична 
култура во европската цивилизација;  

2. Анализа на полугодишниот успех по предмети и 
споредување со успехот од првото полугодие од 
учебната 2019/ 2020 година; 

3. Сумирање на реализираните активности од 
полугодишниот период; 

4. Реализација на наставните содржини за изминатиот 
период од учебната 2020 / 2021 година; 

 
 

       На ден 22.1.2021 година (петок), Стручниот актив на 
општествено-јазичниот смер одржа состанок  со цел да се 
направи анализа на полугодишниот успех по предмети и 
споредување со успехот од првото полугодие од учебната 
2019 / 2020 година. Процентуално е забележан подобар 
успех по овие предмети за разлика од успехот во првото 
тримесечје. Констатирана е и евидентна адаптација на 
учениците од шесто одделение кои во првиот 
класификационен период покажаа послаби резултати. 
Реализација на часовите и наставните програми е 
целосна. Беше заклучено дека е потребно да се направат 
дополнителни напори и залагања за да се одржи 
континуитетот на подобрување на успехот на учениците по 
предметите: македонски јазик, француски јазик, англиски 
јазик,  историја , етика , етика во религиите и класична 
култура во европската цивилизација;  

         Се сумираа реализираните активности од првото 
полугодие од учебната 2020 / 2021 година кое 
резултираше со успех, задоволство но и со стремеж за 
постигнување поголем успех во наредните активности кои 
следат. 
 Учество на литературен конкурс по повод „Месецот на 

книгата“ на тема „ Мојот виртуелен свет “   кој традици-



 

 

онално се одбележа  во периодот од 10.10.2020 до 
10.11.2020 год. На 22.12.2020 год., почитувајќи ги мерките за 
заштита од корона вирусот , се одржа доделување на 
наградените ученици од литературниот конкурс по повод 
манифестацијата за Месец на книгата. 

 По повод патрониот празник на нашето училиште на 
23.12.2020 год., кој е посветен на македонскиот великан 
Даме Груев, наставникот по македонски јазик Лидија 
Каратулкова со ученици од нашето училиште зема 
учество во одбележувањето на овај значаен 
ден.Учениците одржаа литературно читање за животот 
и делото на Даме Груев,а две ученички прочитаа детски 
литературни творби,чиј автор е нашата ученичка од 
деветто одделение Драгана Ристовска,учесник во ова 
литературно читање. Литературното читање се одржа 
на платформата за учење на далечина Microsoft Teams. 
Нашето училиште видеото го постави на веб-
страницата од училиштето и на училишниот профил на 
социјалната мрежа facebook со кој се одбележа 
патрониот празник на нашето училиште.    

Наставниот план и програма кои се однесуваат на 
периодот октомври-декември се реализирани. 
Наставниците од овој актив земаа активно учество во 
планирање и реализирање на активностите предвидени за 
првото полугодие.Остварена е соработка со членовите на 
другите активи,и активно се работи на меѓупредметното 
поврзување и развивање меѓупредметни компетенции кај 
учениците. 
 

 

19.2.2021 

година 

 

1. Стручна тема ,,Влиијанието на дополнителната и 
додатната настава врз успехот на учениците,, - Милан 
Кочовски 

2. Договор за оганизацијата  на училишни натпревари по 

Во  текот  на  излагањето  од  Милан  Кочовски  беше   
потенцирана важноста од одржувањето на 
дополнителната и додатната  настава за учениците во 
текот на целата учебна година , зависно од нивните 



 

 

предмети и анализа на реализираните воннастави 
активности; 

 
 

потреби. Имено, конкретно беше истакната потребата од 
одржување   на дополнителната  настава за да се зголеми 
и надополни  знаењето  кое во текот на наставата  
ученикот  не  успеал да го совлада. Се стави акцент и  врз  
критериумите   за селектирање на учениците кои треба да 
ја посетуваат оваа настава. Секој настваник  дискутираше 
за својот предмет повикувајќи се на излагањето што 
претходеше. 

Следеше договор за оганизацијата на училишните 
натпревари по предмети и беше изготвен и усвоен 
Правилник за организирање и спроведување на 
училишните натпревари по македонски , француски и 
англиски јазик за учениците во ООУ,,Даме Груев“ Градско. 
По истата точка беше направена анализа на 
реализираните воннастави активности од овој актив. 

 
26.3.2021 
година 

 

1. Договор за размена на искуства со наставници од иста 
струка од други училишта; 

2. Предавање - Лектирата во предметната настава – 
Лидија Каратулкова;  

3. Сумирање на резултатите од училишните натпревари; 

 

 

 
По првата точка следеа повеќе предлози за онлајн-средба 
и размена на искуства со наставници од други училишта. 
Потребата од размена на искуства ја констатиравме како 
конструктивна и потребна за увид на нашата работа и 
резултати и со какви средства, методи и техники да се 
постигнат очекуваните резултати при реализирање на 
онлајн наставата.   

Следеше предавањето на тема – „Лектирата во 
предметната настава“ реализирано од наставникот по 
македонски јазик Лидија Каратулкова.  

Реализирани беа училишни натпревари по македонски 
јазик, англиски јазик, француски јазик и историја. Избрани 
беа ученици кои освоија највеќе поени и кои ќе го 
претставуваат училиштето понатаму на општинските, 
регионалните  и државните натпревари. 



 

 

 
16.04.2021 
година 

1. Разгледување на резултатите од наставната работа и 
разгледување на успехот од третото тримесечје по 
предмети и предлози за подобрување на успехот по 
предметите: македонски јазик, француски јазик, 
англиски јазик, историја , етика , етика во религиите и 
класична култура во европската цивилизација;  

2. Анализа на одржаните отворени часови по предмети; 
 

По првата точка разгледан беше успехот на учениците по 
овие наставни предмети за третиот класификационен 
период и беше констатирано подобрување во споредба со 
успехот во претходниот класификационен период.  
 
Дискусија за отворените часови во поглед на критериумите 
за изведба на отворен час. Присутните ја констатираа 
исполнетоста на сите критериуми, валидни за успешна 
работа на наставниците и покажаа задоволство од 
изведбата на онлајн-часовите во поглед на постигнатоста 
на целите и очекуваните резултати, предзнаењата на 
учениците, нивната мотивираност за работа и стремежот 
да постигнат повисоки резултати.  



 

 

 
28.05.2021 
година 

1. Разгледување на резултати од одржаните регионални и 
државни натпревари; 

2. Подготовки за оформување на годишниот успех на 
учениците - предлози и мерки за интензивирање на 
работата за подобрување на успехот;  

3. Анализа на постигнатите резултати во сите форми на 
наставна и воннаставна работа; 

4. Анализа  на динамиката  на реализација  на 
наставната програма по предмети; 

5. Активности за професионална ориентација на 
деветтооделенците;  

6. Сумирање на реализираните активности во второто 
полугодие 

 

 
 

   

Комплетни информации за успехот на натпреварите кои 
веќе се одржаа.Највисоки резултати учениците постигнаа 
на онлајн-натпреварите по англиски јазик во организација 
на ЕЛТАМ.Со освоено прво место не регионалниот 
натпревар ученикот Иван Трендафилов се стекна со право 
на учество на државниот натпревар на кој доби 
пофалница. 

Да се интензивира работата на часовите со цел да се 
подобри успехот на учениците. 

Беше направена анализа на динамиката на реализација на 
наставната програма и воннаставни активности по 
предмети од овој актив.  

Активности за професионална ориентација на 
деветтооделенците и анализа на резултатите добиени од 
анкетирањето на учениците.Реализирани презентации од 
претставници на повеќе училиштата за средно 
образование со цел да им се доближат програмските 
содржини и наставните смерови на учениците.Учениците 
покажаа голема заинтересираност за овие активности. 

         Се сумираа реализираните активности од второто 
полугодие од учебната 2020 / 2021 година кое 
резултираше со успех, задоволство но и со стремеж за 
постигнување уште поголеми успеси. 
 Драмската секција на нашето училиште на 7.6.2021 

година објави  две епизоди од онлајн-изведбата на дел 
од содржината од лектирата „ Големи и мали “ од 
Бошко Смаќоски. 

 
 На  5.5.2021 година,ученичките Ана Коцева и Габриела 

Маркова од шесто одделение,направија презентации 
за одбележување на Денот на македонската азбука. 



 

 

Презентациите ги прикажуваат времето и условите 
кога  официјално е озаконета македонската азбука. 
 

 Учениците со свои лични творби се претставија на 
литературниот конкурс на тема: „ Што ми дава сила да 
продолжам напред,кога светот застана во место “ , по 
повод патрониот празник на ООУ „ Св.Кирил и Методиј 
“ од Велес. На литературниот конкурс , ученичката Ана 
Коцева од шесто одделение освои второ место. 
 

 На 17.5.2021 година,манифестацијата „ Средби под 
јаворите –Видое Подгорец “ ги издаде своите 
литературни конкурси на кои учениците ќе можат да 
творат во чест на големиот македонски писател за 
деца Видое Подгорец. 
 

 На 17.5.2021 година учениците со свои лични творби 
се претставија на манифестацијата „ Средби под 
јаворите –Видое Подгорец “ која се одржува во чест на 
големиот македонски писател за деца Видое 
Подгорец. Нашите ученици Ана Коцева,Иван 
Трендафилов и Лука Димов твореа на литературно-
хумористичниот конкурс за поетски творби на тема: „ 
Жирафа во пижама “.  
 

 На  18.5.2021 година организиран е литературен 
конкурс од организацијата на Фондот на холокаустот 
на Евреите во Македонија на тема: „ Ако можев да ја 
сменам историјата , ќе немаше холокауст “ на кој 
ученичката Ана Коцева, под менторство на 
наставничката по македонски јазик Лидија 
Каратулкова,го освои третото место. 
 

 На  24.5.2021 година,ученици од шесто и седмо 
одделение преку свои презентации и цртежи го 
одбележаа денот на сесловенските просветители, 



 

 

браќата Св.Кирил и Методиј. 



 

 

  
23.6.2021 
година 

1. Анализа на успехот по предмети на крајот од учебната 
година, споредување со успехот од прво полугодие; 

2. Анализа  на реализацијата  на  планираните содржи-
ни и изготвување Годишен извештај за работата на 
стручниот актив; 

3. Анализа на постигнатите резултати и нивно сумирање; 
 
 

Состанокот го започна претседателот на активот Милан 
Кочовски. По првата точка членовите на активот се 
произнесоа за реализацијата на наставата која до крајот 
на учебната година се реализираше онлајн.Констатирано 
беше дека наставните содржини се адаптирани и  
реализирани согласно одредбите и насоките од БРО и 
МОН за овој вид настава.  

Традиционалната настава почнувајќи од 1.10.2020 година 
до крајот на учебната година беше заменета со онлајн-
настава која се изведуваше од училиште со реализирање 
активности поврзани со наставните единици по 
предметите а во која активно беа вклучени сите ученици. 
За време на онлајн-наставата имаше разни потешкотии, 
како за наставниците, така и за учениците. На состанокот 
општа беше констатацијата дека непосредниот контакт со 
наставникот, ликот на наставникот, живиот говор, 
интеракцијата, ниту едно техничко помагало не може да ги 
замени.  

По направената анализа на успехот на учениците според 
статистичките показатели се утврди дека успехот е 
подобрен со што аналогно на тоа се констатираше дека 
основната цел од реализацијата на наставните содржини и 
во оваа учебна година е постигната. По секој 
класификационен период се правеше анализа на успехот 
по предметите од општествено- јазичниот смер. 
Овој актив во текот на учебната 2020/2021 година има 
одржано 12 состаноци. Според Годишната програма со 
оглед на новонастанатата состојба не се целосно 
реализирани сите планирани содржини. И за време на 
оваа учебна година  учениците и наставниците се 
приспособуваа на онлајн-учење, предавање и 
испрашување, при што се користеа различни техники и 



 

 

методи. 

Во оваа учебна 2020/21 година нашиот стручен актив 
имаше учество на општински, регионални и државни 
натпревари на кои се постигнати завидни резултати кои 
придонесоа за афирмација на нашето училиште. 

 

 
 

                                                                                                                                          Претседател  на Стручен актив - Кочовски Милан 

                                                                                                                                                                                     Датум  

                                                                                                                                                                          Јуни,2021 година 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ОД РАБОТА НА  СТРУЧНИОТ АКТИВ  

Училиште 
 

ООУ „Даме Груев“ - Градско 

Стручен актив: СТРУЧЕН АКТИВ НА НАСТАВНИЦИТЕ ОД СПОРТСКО  
КУЛТУРНО - УМЕТНИЧКИ  АКТИВ 

 

ДАТУМ Дневен  ред ЗАКЛУЧОК: 
 

26. 09. 2020 г. 
(понеделник)   

1. Формирање на стручен актив 
за новата учебна 2020/2021 
година 
 
 
 
 
2.Заклучок од реализацијата на 
он-лајн наставата (слаби и јаки 
страни) 
 
 
 
 
3. Поделба на обврските и 
задачите на работата на активот 
за 2020/2021г. 
 
 
 
4. Разгледување на наставните 

1.На состанокот на кој присуствуваа сите членови: Лидија, Наташа, Сашко и 
Златко,имаше предлог да се одбере нов претседател на активот.После некое извесно 
време никој не се произнесе па предлози овој оној, стручниот актив остана со 
претседател - Лидија Гајдова Трајановска за наставната 2020/2021 година во кој изјави 
дека поради здравствени причини ова ќе биде последна година која ќе биде 
претседател на активот. 
 

2.По оваа точка се разговараше за сопствените искуства за реализација на онлајн 
наставата од предхпдната наставна година. 
 

3.Врз основа на годишната програма на активот, секој од членовите ќе земе обврски и 
соодветни задачи во реализација на работните активности на активот за учебната 
2020/2021 год.  
 

4.На состанокот беа разгледани скратените наставните планови и програми на кој 
секој предметен наставник ќе ги реализира за оваа наставна година.Нови наставни 
планови и програми се очекуваат по предметот-музичко образование за VI - IX одд.  
 

5.По оваа точка беше договорен начинот на изработка на годишните глобални 
планирања, тематските процесни и дневни планирања. 
На состанокот се донесе одлука сите наставници да ги изработат и достават  своите 
наставни планови и програми по кои ќе работат оваа учебна год. во електронска 
форма кај педагогот на училиштето.  
                                                                                                           

6.Училниците во училиштето се подготвени во договор со директорот на училиштето 



 

 

планови и програми за учебната 
2020/2021година 
  
 
 
 
5. Изработка на годишни, 
тематско- процесни планирања и 
дневни подготовки 
 
 
 
 
6. Подготовка на училниците за 
почеток на учебната година за 
онлајн настава 
 

 
 

заедно со стручен информатички персонал, за успешно спроведување на воспитно-
образовниот процес преку онлајн настава. 
 



 

 

19.10.2020 г. 
(понеделник) 

1.Снабденост на учениците со 
учебници   
 

2.Размена на мислења и 
искуства во врска со нови 
форми, методи и техники кои ќе 
се применуваат при реализација 
на наставните содржини, 
договор за формативно 
оценување на постигнувањата 
на учениците   
 

3. Консултации за водење 
педагошка евиденција во 
дневниците и е-дневник 
 

4. Уредување на училници и 
ходници со налепници и пишани 
известувања по протоколи (во 
согласност на на ситуацијата 
Ковид-19,мерките и упатствата 
од МО) 
5.Разно 

1. Членовите на активот позитивно се произнесе за снабденоста на учениците со 
учебници со исклучок на нови учебници по музичко образование.    
                                        

2. Во главно сите наставници,користиме нови методи, форми и техники при 
реализација на наставните содржини, поготово сега со онлајн наставата и формативно 
се следат секој час постигнувањата и резултатите на учениците.  
 

3. Како и досега, се продолжува со водењето на педагошката евиденција во 
дневниците и е-дневници со навременото пополнување на истиот што е неопходно за 
подобра транспарентност помеѓу сите наставници и родители. 
 

4.По оваа точка се договоривме секој да даде свој придонес за полесно, совесно и 
одговорно однесување во училиштето за време на ковид-кризата по предложените 
протоколи.   
 

5. На 25. 9. 2020 год. наставниците по ФЗО, Наташа Коцева Атанасова и Златко 

Стојковски, заедно со учениците од “ООУ Даме Груев– Градско” се вклучија во 

одбележување на “Европскиот ден на спортот во училиштата„. На наставниците им 

беа доделени благодарници за учество на овој настан кој се организира за прв пат на 

Балканот. 



 

 

23.11.2020 г. 
(понеделник) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Анализа на резултатите од 
постигнатиот успех во 
изминатиот период,  сугестии и 
забелешки.  
 

 
 
2. Организациона подготовка за 
начинот на учество во 
одбележувањето на Денот на 
опшината Градско и Патрониот 
празник на училиштето во 
услови на пандемија.                          

1. Стручниот актив одржа состанок на кој беа анализирани резултатите од 
постигнатиот успех по предметите Ликовно образование, Физичко и здравствено 
образование и Музичко образование во изминатиот класификационен период.Се 
разговараше за  редовноста на учениците на онлајн часовите, колку се активни и 
комуникативни, на кои проблеми најчесто наидуваме и предлози како се ова да се 
надмине. 
 

2.Наставниците дискутираа и презентираа што планираат за одбележување на Денот 
на опшината Градско и Патрониот празник на училиштето но и на кој начин заради 
пандемијата.Се договоривме да имаме уште еден состанок наредниот месец за истата 
точка. 
 
 

21.12.2020 г. 
(понеделник) 

 

1. Организирање на низа 
активности по повод  Денот на 
опшина Градско и Патрониот 
празник на училиштето во 
услови на пандемија. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Наставниците дискутираа какви активности  имаа спроведено за одбележување на 
Денот на опшината Градско и Патрониот празник на училиштето,  со почитување на 
протоколи за заштита и превенција од заразата од вирусот. Снимање материјал и 
монтажа во едно видео кое го презентира нашето училиште во колаж од разни 
активности од нашите вредни ученици кои со голема љубов и афинитет ги правеа 
спомените за паметење.Организатор наставник Лидија Гајдова Трајановска 
Беа доделени награди на ученици кои учествуваа во разни активности, литература, 
уметност и сл. На 11.12.2020 год. Учениците од ООУ„Даме Груев“ од Градско де 
вклучија во реализацијата на проектот „ПЕДИЗВИК“ на ФУСМ со вежби од спортска 
гимнастика организирани д наставниците по ФЗО Н.Коцева и З.Стојковски. 
 

2.Како втора точка стручниот актив дискутираше за редовноста и активноста на 
учениците во онлајн наставата во која изнесе дека голем број ученици се редовни на 
онлајн часовите и исполнтелни во извршувањето на активностите. 
 

3.Нашиот актив активно зема учество во уредувањето на ентериерот на училиштето 
по повод новогодишните празници така и оваа година тоа нема да изостане. 
 

4.Под разно се дискутираа многу констатации од посетените вебинари нивната 



 

 

 
 
 
 
2. Анализа на редовноста и 
активноста на учениците во 
онлајн наставата   
 
 
 
3. Активности за уредување на 
ентериерот на училиштето по  
повод  новогодишните празници. 
     
 
4.Разно                        

применливост во поквалитетна онлај настава и зголемена активност на учениците. 
 

 
25.01. 2021 г. 
(понеделник) 

 

1. Анализа на полугодишниот 
успех по предмети, споредување 
со успехот од прво тримесечие 
 
 
 
2. Сумирање на реализираните 
активности од полугодишниот 
период  
 

1.На состанокот се разговараше за успехот од воспитно - образовната работа во 
првото полугодие од учебната 2020/21 г. каде заеднички констатиравме дека е 
забележан подобар успех. 
 

2.На оваа точка се разговараше за сите реализирани активности како и планирани 
квизови, турнири,натпрвари и др. 
 

 
22.02.2021 г. 

(понеделник) 
 

1. Договор за размена на 
искуства со наставници од иста 
струка од други училишта 
 
 
 
 

1.На состанок на стручниот актив се разговараше за можна размена на искуства со 
наставници од иста струка од други училишта. 
Целта на ваквите размени ги констатиравме како конструктивни и потребни за увид на 
нашата работа и резултати, кон што да се насочуваме и со какви средства, методи и 
техники да се постигнат очекуваните резултати.  
 

2. На 28.1.2021 год., наставниците по ФЗО, Наташа Коцева Атанасова и Златко 
Стојковски проследија онлајн работилница "Искуства и предизвици со онлајн 



 

 

 
 
2.Договор за обуки, семинари и 
сл. за развој на образовниот 
процес 
 
 

наставата по ФЗО/Спорт и спортски активности". Организатори на оваа работилница 
беа спортските педагози Гордан Стојчевски и Зоран Јованов. 
Се разговараше и се направи договор за потребни обуки или семинари за 
професионално унапредување на наставниците од нашиот актив со цел -развој на 
образовниот процес. 
 

 
29.03.2021 г. 

(понеделник) 
 

1. Активности и подготовки на 
учениците за регионални и 
републички натпревари 
 

 
 
 
 

1.На состанок на стручниот актив се разговараше за какви видови на aктивности може 
да се земе учество. Да се наведат подготовките,времетраењето на секоја точка. Кои 
ученици би можеле да ги исполнат јасно поставените критериумите и  низ следењето 
со индиции како показатели  достојно и успешно да го престават нашиот квалитет на 
училиштето. 
 

 
26.04.2021 г. 

(понеделник) 
 

1. Одбележување на Денот на 
шегата  1 април со маскенбал и 
онлајн дефиле низ општината. 
 

 
 
 
2.Разгледување на успехот од 
трето тромесечие по предметите 
од културно-уметничката група 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. На состанок на стручниот актив се разговараше за одбележувањето на Денот на 
шегата  1 април со маскенбал и онлајн дефиле низ општината. За таа цел се 
изработија маски и се договараа активности кои ќе придонесат за забава на 
учениците. 
 

2.Под оваа точка, беа анализирани резултатите од постигнатиот успех по предметите 
Ликовно образование, Физичко и здравствено образование и Музичко образование во 
изминатиот класификационен период. Највисок просек е постигнат  по Физичко и 
здравствено образование. Кај некои ученици е потребно залагање за поголем интерес 
кон наставните содржини и дополнителни часови од темите-музичка писменост и 
слушање музика, како и поодговорен приод по предметот ликовно образование.              
Дојдовме до заеднички  заклучок дека за да се подобри успехот кај овие  ученици 
треба да се зголеми  соработката наставник-ученик-родител. 
 
3.Наставниците изнесоа што направиле и што мислат во поглед на измените во 
холовите по повод разни празници. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
3.Континуирани измени во 
холовите по повод разни 
празници   

 
31.05.2021 г. 

(понеделник) 
 

1. Анализа на постигнатите 
резултати 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.На состанок на стручниот актив се разговараше за видовите на aктивности кои се 
реализираа во оваа ковид ситуација. Сојузот на училишен спорт на Велес поради 
немжноста да ги реализира своите програмски активности, алтернативно преку своите 
органи организира  „ФУСМ предизвик и „Психологија во спортот“ така да на 18 мај по 
повод “Отворена спортска недела“,  учениците од нашето училиште под менторство на 
наставниците по ФЗО се вклучија во предизвикот  со тура пешачење на релација 
Градско – археолошки локалитет Стоби – Градско. 
На 20.5.2021 год., наставниците по Физичко и зравствено образование реализираа 
излет во блиската околина со учениците од предметна настава, каде што учениците 
имаа можност за рекреација и друштвени игри (шах, домино, не лути се човече, ризик, 
монопол)  
На 21. 5. 2021год., учениците од нашето училиште под менторство на наставниците по  
ФЗО: Наташа Коцева Атанасова, Златко Стојковски и Сашко Радевски реализираа 
“Велосипедски активности” во рамките на “Отворена Спортска недела” под 
покровителство на АМС и ФУСМ.  
 

2.На ова се надоврзаа и наставниците Л.Гајдова Трајановска и С.Арсовски кои поради 
иста причина беа спречени да ја изразат војата инвентивност во уметноста. 



 

 

 
 
2. Разно 
 
 
 
 

 
21.06.2021 г. 

(понеделник) 
 

1. Анализа на успехот по 
предмети на крајот од учебната 
година, споредување со успехот 
од прво полугодие 
 
   
 
 
 
 
 
2.Анализа на реализацијата на 
планираните содржини и 
изготвување на годишен 
извештај за работата на 
стручниот актив 
 
 
 
 
 
 
3.Анализа на постигнатите 
резултати и нивно сумирање  
 
 

1.На состанок на стручниот актив се разговараше за успехот по предмети од нашиот 
стручен актив. Успехот во споредба од прво полугодие е подобрен на општо 
задоволство. Најдобар просек на успехот го застапува Наташа Коцева и Златко 
Стојковски со предметот Физичко и здравствено образование.Но исто така задоволни 
со успехот се и Сашко Арсовски – Ликовно образование и Лидија Гајдова Трајановка 
со постигнатиот успех по Музичко образование.        
 

2.Наставниците од нашиот стручен актив во целост ја реализираа планираната 
годишна програма во сите одделенија и во училиштето во Градско и поу. Виничани 
каде истите и предаваат.                                                                            Ќе се изготви 
годишен извештај за работата, активностите и постигнатите резултати на нашиот 
стручен актив со кој ќе се запознае колективот на нашето училиште „Даме Груев“.                                                                                                 
 

3. Во оваа учебна година нашиот стручен актив имаше учество во општински, 
училишни приредби,турнири, ликовни конкурси како и други активности.                На 
2.6. 2021 год. Здружението за безбедност на вода и планина, МАКЕДОНСКИ 
СПАСИТЕЛ ВЕЛЕС, одржа едукативно предавање со учениците од 6 одделение под 
наслов “Безбеден престој покрај вода“.  
Предавањето се одржа на Тимс  
Предавач: Ангел Пановски 
Организатори: наставниците по ФЗО 
Се надеваме и стремиме до година како поискусни, дека ќе постигнеме поголеми 
резултати и успеси како придонес и афирмација на нашето училиште. 
 

4.Се разговараше и се направи договор за потребни обуки или семинари за 
професионално унапредување на наставниците од нашиот актив со цел -развој на 
образовниот процес. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Сугестии и предлози за 
работата на активот за следната 
наставна година  
 

 
 

Претседател  на стручен актив  
                                                                                                      Лидија Гајдова Трајановска 

                                                                                                     Јуни 2021 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ОД РАБОТА НА СТРУЧЕН АКТИВ НА НАСТАВНЦИТЕ ОД ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА ВО УЧЕБНАТА 2020/21ГОД. 

Училиште  ООУ „ДАМЕ ГРУЕВ “-ГРАДСКО 

Стручен актив СТРУЧЕН АКТИВ НА  НАСТАВНИЦИТЕ ОД ОДЕЛЕНСКА НАСТАВА 

Датум  Дневен ред: Заклучок : 

15.06.2020 год. Конституирање на стручниот актив за 
учебната 2020/21 год.и избор на 
претседател. 
Донесување на програмата за работа на 
активот ,поделба на обврските и 
задачите за работа на активот. 
 

Беше избран претседател на активот и поделени обврските и 
задачите помеѓу останатите одделенски наставници. 
Сите членови на активот се согласија дека треба да се обрне 
повеќе внимание на воспитната страна  кај учениците. 
 

04.09.2020 год. Планирања на пригодна програма  за 
првачињата. 
Разгледување на распоред на семинари 
и советувања и разгледување на 
промените во наставните планови и 
програми за учебната 2020/21 год. 
Разгледување на изготвените годишни, 
тематски планирања и дневни 
подготовки на наставниците. 
Поделба на училниците и нивна 
подготовка. 

Се разгледаа текстови за планирани приредби во текот на 
целата година. 
Беа планирани и утврдени обврските и потребните ресурси за 
понатамошната работа на активот. 
Беа разменети искуства и идеи .Се дискутираше и беше 
разгледан начиот за водење на дневното планирање со 
употреба на нови техники. 

11.09.2020 год. Изработка на програми за дополнителна 
и додатна настава и план по кој ќе се 
изведуваат 
Изработка на програми за СУА 
Разгледување на предлози и 
определување на чек листи за следење 

-Дискусија за начинот на планирање, изведување и 
еведентирање на дополнителната , додатната и СУА . 
-Што се однесува до изработка на чек листи за следење на 
постигањата на учениците се договорија да ги усогласат на 
ниво на одделенија. 
-Наставникот ќе води своја евиденција за соработката со 



 

 

на постигањата на учениците. 
Изготвување на план за работа  и 
соработка  со родителите. 
 

родителите. 

25.09.2020год. Планирање на активности по повод  
„Детската недела “.активностите се 
реализираат-он лајн 
Планирање на ликовни и литературни 
конкурси. 

- Одбележување на Детската недела  
-Организирање на ликовни рботилници“ Детската организација 
“ 
-Доделување на награди по повод литературно –ликовниот 
конкурс  

22.10. 2020год. Разгледување на резултатите од 
наставната работа во првиот 
класификационен период од учебната 
2020/21 г. 
Преземање на мерки за подобрување на 
успехот кај учениците 
Подготовки за патрониот празник на 
училиштето 
  

-Процентуално е забележан мал напредок во успехот кај 
одделенска настава за разлика од предходната година за 
истиот период. 
 
 

22.01.2021 год.  
Разгледување на резултатите од 
наставната работа на крајот   на  првото 
полугодие од учебната 2020/21 г. 
Преземање на мерки за подобрување на 
успехот кај учениците. 
 
 
 
 
 

Успехот  на учениците во овој период, 
процентуално,приближно е ист како овој период минатата 
година. 
-Учениците  кои постигнуваат послаби резултати во учењето да 
се активираат повеќе на дополнителната настава. 
-Да се воспостави редовен контакт со родителите на тие 
ученици,кои се важна алка за подобрување на успехот кај 
учениците . 

02.04.2021год. Подобрување на квалитетот на работата 
на Стручниот актив; Подготовка за 
манифестации, натпревари, презентации  

Разговарано е да се подобри работата на активот, учеството на 
предвидените манифестации.Но поради фактот што само дел 
од наставниците ја реализираат наставата со физичко 
присуство  ,со реализираните активности треба да бидеме 



 

 

задоволни,повеќето се реализираа он-лајн. 

16.04.2021 год.  
Подобрување на успехот , поведението и 
редовноста на учениците 
 
 

Разгледување на успехот на крајот од третото тромесечје. 
Процентуално  успехот кај одделенска настава  е речиси  ист 
со успехот во претходното тромесечје. 

06.05.2021 год Што поуспешно применување на 
интернет во наставата,успешна примена 
на интерактивна табла. Реализирана е 
работилница со одделенските 
наставници со цел запознавање со  
функциите,алатките и начинот на 
користење во наставата 

 
Донесен е заеднички став дека користењето на оваа табла е 
многу корисно истовремено и мотивирачки кај 
учениците.Наставниците се обврзаа за редовно користење но и 
побараа вакви табли да се стават во сите училници. 

15.06.2021 год Подобрување на успехот на учениците; 
Анализа на работата на активот  
 

Разгледан  е успехот на крајот на учебната 
година.Процентуално е забележан мал напредок во успехот кај 
одделенска настава за разлика од предходната година за 
истиот период.Разгледана е и работата на активот и 
реализацијата на предвидените активнисти. 
Членовите на  активот се задоволни со реализацијата на 
предвидените активниости имајќи ја во предвид актуелната 
состојба со К-19. 
 

   

   

Претседател на одделенски актив :Мирјана Таскова 

 

 

 

 



 

 

 
 

Годишен извештај од програмата  
за заштита и спасување од елементарни непогоди, природни катастрофи и незгоди 

   

 

Програмска 
активност 

 

Време на 
реализација 

 
 

Реализација 

Донесување и усвојување 
на програмата за заштита 
и спасување од елеме-
нтарни непогоди, приро-
дни катастрофи и незгоди  

08/2020 

Тимот за заштита и спасување се состана и ја изготви програмата за заштита и 
спасување од елементарни непогоди, природни катастрофи и незгоди  со 
активностите кои треба да се реализираат  во текот на учебната 2020/2021 година. 

Предавање на врабо-
тените за активностите на 
тимовите 

09/2020 

Вработените во ООУ Даме Груев Градско се запознаа со законската регулатива, 
задолженија и методологијата на делување во училиштето од областа на превенти-
вната заштита во текот на целата година по однапред утврден план и распоред 
согласно Годишната програма. 

Намалување на ризикот 
од повреда од училишниот 
инвентар 
 
 

10/2020 

Со цел да се намали ризикот од повреда при  превртување на полиците витрини, 
шкафови, скелиња и други нестабилни конструкции во случај на земјотрес дома-
ќинот, хаус мајсторот и хигиеничарите во училиштето извршија активности и мерки 
за прицврстување и зголемување на стабилноста на инвентарот во училиштето. 

Тестирање на ѕвоно, 
аларм за евакуација 

10/2020 

Се изврши демонстрација за препознавање на знаците за тревожење и брза 
реакција во случај на елементарна непогода.  
Знак за опасност од елементарни природни непогоди и други несреќи се емитува со 
вклучување на сирените од системите за тревожење(ѕвончето) во траење од 60 
(шеесет) секунди, во комбинација на два еднолични тона по 20 (дваесет) секунди и 
еден завивачки тон од 20 (дваесет) секунди помеѓу првиот и вториот едноличен тон 



 

 

Знак за престанок на опасноста се емитува при престанок на ризикот и опасноста со 
вклучување на сирените(ѕвончето) од системите за тревожење со едноличен тон во 
траење од 60 секунди. 
 

Сервисирање и контролно 
испитување на противпо-
жарните апарати во 
објектот 

3.2.2021 

Проверка на постоечките ПП апарати 

Интерна обука за 
ракување со ПП апаратите 

4.2.2021 

На овој ден се изврши интерна обука за ракување со ПП апаратите за вработените 
хигеничари. 

Инспекциски надзор 

24.2.2021 

На ден 24.2.2021 Центарот за управување со кризи ЦУК изврши инспекциски надзор 
при што констатираше дека се е во најдобар ред. 

Сервисирање на хидранти 

11.3.2021 

Сервисирање на 4 хидранти во спортската сала 

Набавка на ПП апарати 

15.3.2021 

Се набавија два нови ПП апарати во училиштето 

Евалуација на 
спроведените активности 
во првото полу-годие 

6.2021 

Се изврши анализа на спроведените активности од оваа програма 

 

 



 

 

 

П-11 Годишен извештај за професионален развој на наставниците и стручните соработници 

 

Тема/ Наслов Активности и форми за 
професионален развој 

Вид на професионален 
развој 

Учесници Време на 
реализација 

Снимање час Обука Интерна Одделенски 
наставници 

18.9.2020 

Реализација на наставата 
со користење на ИКТ  

Обука Онлајн Сите наставници 17-28.8.2020 

Користење на видео 
конференциската алатка 
zoom за онлајн настава  

Обука Интерна Сите наставници 10-11.9.2020 

Национална платформа 
за учење од далечина 

Обука Онлајн 3 наставници 17-19.9.2020 

Дисеминација на обуката 
за Националната 

Платформа за учење на 
далечина 

Обука Интерна Сите наставници 21-23.9.2020 



 

 

Измените од Законот кои 
се однесуваат за 
инклузивното 
образование, 
Концепцијата за 
инклузивно образование, 
упатството и 
платформата за 
инклузивно образование 

Вебинар Онлајн Сите наставници 17.11.2020 

Microsoft Teams Обука Онлајн 2 наставници 23.11.2020 

Дисеминација на обуката 
за  реализација на 
наставата на далечина со 
користење на  Microsoft 
Teams 

Oбука Интерна Сите наставници 27.11.2020 

,,Образованието во 

основните и средните 

училишта во услови на 

пандемија,,  

 

Kонференција Онлајн  11 наставници 18.02.2021 

Начинот на кој се одвива 

наставата во услови на 

пандемија, како и 

реализираните досегашни 

Работна средба  Директор  22.02.2021 



 

 

и идни планирани 

активности во 

образованието. 

Онлајн состанок  со 

основното училиште со 

ресурсен центар ,,Маца 

Овчарова,,- Велес – 

правилник за 

поднесување барање и 

одредување на образовен 

и личен асистент 

Онлајн состанок Онлајн состанок Директор,  стручна 
служба 

23.02.2021 

 

Запознавање на 

стручните служби во 

основните училишта со 

програмата ,,Училиште на 

21 век,, - 

 

Вебинар Онлајн Психолог-Мартин 
Велинов 

23 и 24 .03.2021 



 

 

Запознавање, 

споделување на 

информации, дискусија на 

прашања поврзани со 

инклузивниот процес со 

кој се соочуваме 

Онлајн состанок Онлајн Директор,  педагошко-
психолошка служба 

26.03.2021 

Новата наставна 

програма за учениците од 

1 и 4 одд.  

 

 

 

Обука Екстерна  Биљана Славева 
Виолета Божинова 

Наташа Илиќ 
Маја Милосављевиќ 
Невенка Николовска 

Халил Алиев 
Мара Аризанова 

19 и 20.05.2021 

Поттикнување на 

демократска клима во 

училиштата 

Информативна 
работилница 

Онлајн Наставник по 
Граѓанско 

образование 
Педагошка служба  

Директор 

27.05.2021 



 

 

Новата наставна 

програма за учениците од 

1 и 4 одд.  

 

 

Обука- Втор дел Екстерна  Биљана Славева 
Виолета Божинова 

Наташа Илиќ 
Маја Милосављевиќ 
Невенка Николовска 

Халил Алиев 
Мара Аризанова 

23 и 24.06.2021 

     

 

Тим за професионален развој: Силвана Цветкова, Елизабета Камчева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД НА ОДРЖАНИ  НАТПРЕВАРИ ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 
 

Р
е
д
. 
б
р
. 

Наставен 
предмет 

Наставник / Ментор Тип на натпреварот Дата на  
одржува
ње 

Учесници Освоено 

1 Англиски 
јазик 

Минела Фиуљанин-
Мустафиќ  
Милка Петкова 

Општински натпревар 
20.3.2021 

20.3.2021 4 ученика 
Марија Бешовска      V 

одделение  
Надја Лазова             VI 

одделение 
Иван Трендафилов   VII 

одделение 
Елена Велковска       
VIII одделение 

Марија Бешовска      II место 
Надја Лазова             II место 
Иван Трендафилов   II место 
Елена Велковска       II место 

2 Англиски јазик Минела Фиуљанин-
Мустафиќ  
Милка Петкова 

Регионален натпревар  17.4.2021 4 ученика Марија Бешовска      II место 
Надја Лазова             I место 
Иван Трендафилов   II место 
Елена Велковска       II место 

3 Англиски јазик Минела Фиуљанин-
Мустафиќ  
Милка Петкова 

Државен натпревар  8.5.2021 4 ученика Марија Бешовска пофалница    
Надја Лазова пофалница 
Иван Трендафилов  пофалница  
Елена Велковска       пофалница 

4 Англиски 
јазик 

Минела Фиуљанин-
Мустафиќ  

Милка Петкова 

         
 

Меѓународен 
натпревар 
“Willkommen” 

22.5.2021
- online 

 14 ученика Марија Бешовска IV место 
Мелани Милосављевиќ II место 
Надја Лазова III место 
Габриела Маркова IV место 
Ана Коцева V место 
Матеј Колев  XI место 
Борче Пановски XIII место 
Теодор Димовски XIV место 

Александар Јованов XIV место 



 

 

Иван Трендафилов III место 
Ал Дино Хот   II место 
Марија Будимова  VI место 
Елена Велковска  IV место 

  Ивона Самандова V место 
5 Природни 

науки 
Цвета Колева 
Каролина Кирова 

Општински 
натпревар 

16.4.2021  9 ученика Тијана Сандев 3 награда 
Константи Киров 3 награда 
Матеј Колев 2  награда 
Леон Кавазов пофалница 
Мирјана Цековска пофалница 
Стефан Крстев учество 
Борче Пановски пофалница 
Катерина Јорданова учество 
Андреј Петровски учество 

6 Природни 
науки 

Цвета Колева 
Каролина Кирова 

Регионален 
натпревар 

14.5.2021  3 ученика Тијана Сандев  
 без пласман на државен натпревар 
Константин Киров  

без пласман на државен натпревар 
Матеј Колев  
пласман  на државен натпревар 

7 Природни 
науки 

Цвета Колева Државен натпревар 12.6.2021  1 ученик Матеј Колев  
пофалница 

8 Физика Цвета Колева Општински 
натпревар 

12 .2.2021   2 ученика Ива Смилева  
без пласман на регионален 
натпревар 
Марија Седмакова 
со пласман на регионален 

натпревар 
9 Физика Цвета Колева Регионален 

натпревар 

3.4.2021  1 ученик Марија Седмакова 

со пласман на државен натпревар 

10 Физика Цвета Колева Државен натпревар 6.6.2021 1 ученик Марија Седмакова - учество 

 



 

 

11 Математика Цвета Колева 
Дамијан Манев 

Општински 
натпревар 

20.2.2021  3 ученика Иван Трендафилов пофалница 
Ал Дино Хот учество 
Марија Будимова учество 

12 Математика Цвета Колева 
 

Регионален 
натпревар 

13.3.2021 1 ученик Иван Трендафилов пофалница 
без пласман на државен 
натпревар 

13 Биологија Ели Неделковска Општински 
натпревар 

15.4.2021   6 ученика -Сара Трајановска 
-Елдина Тутиќ 
-Иван Трендафилов 
-Марија Будимова 
-Мирела Хоџиќ 
-Тамара Бешовска 

14 Биологија Ели Неделковска Регионален 
натпревар 

12.4.2021  5 ученика Сара Трајановска учество 

- Иван Трендафилов втора 

награда 

-Марија Будимова пофалница 

-Мирела Хоџиќ учество 

-Тамара Бешовска пофалница 
15 Биологија Ели Неделковска Државен натпревар 13.6.2021  1 ученик Иван Трендафилов пофалница 

16 Народна 
техника 

Ели Неделковска Регионален 
натпревар 

26.3.2021  1 ученик Тамара Бешовска 1 место 

17 Народна 
техника 

Ели Неделковска Државен натпревар 28.5.2021  1 ученик Тамара Бешовска 1 место 

18 Хемија Каролина Кирова Општински 
натпревар 

7.5.2021   3 ученика  Ахмедин Даутовиќ- 9 одд.   – 
трета награда 
Тамара Бешовска- 9 одд.    – 
трета награда 
Марија Седмакова- 9 одд.   – 
трета награда 

19 Хемија Каролина Кирова Регионален 
натпревар 

28.5.2021   2 ученика Ахмедин Даутовиќ- 9 одд.   – 
учество 

2.Марија Седмакова- 9 одд.   – 
учество 



 

 

  ЛИТЕРАТУРНО-ЛИКОВНИ  КОНКУРСИ 2010-2020  
 

Од 10.10.2020 до 10.11.2020 одржан  „Месец на книгата“ 
На 22.12.2019 год. се доделија наградите на учесниците од литературниот и ликовен конкурс, кој се одвиваше по повод месецот на 

книгата.Ова е јубелеј по осми пат нашето училиште да го организира месецот на книгата.Оваа активност се одвиваше од 10 октомври до 

10 ноември.Во овој период,учениците имаа можност да го истакнат својот талент за пишување,творење,да ја покажат својата 

креативност за цртање или пак за пишување.Целта на овој конкурс е промовирање на убавината на книгата и читањето. 

- На 22.12.2020 г., почитувајќи ги мерките за заштита од корона вирусот , се одржа доделување на наградените ученици од литературниот 
конкурс по повод манифестацијата за Месец на книгата. 
Учениците оваа година на литературниот конкурс твореа на тема : „ Мојата училница “ – за учениците од второ до петто одделение. На 
тема :„ Мојот виртуелен свет “ твореа учениците од шесто до деветто одделение. На литературниот конкурс имаше доставено творби 
од основните училишта од општина Велес.  
Од нашето училиште наградени ученици од второ до петто одделение се:  
1 место – Сара Петрушевска – трето одд. 
2 место – Симеон Анчевски – трето одд.-од ООУ „ Панко Брашнаров “ - Велес 
3 место – Мирјана Цековска – петто одд. 
Наградени ученици од шесто до деветто одделение се: 
1 место – Тамара Бешовска – деветто одд. 
2 место – Сара Трајановска – седмо одд. 
3 место – Ања Саздова – деветто одд. – од ООУ „ Св.Кирил и Методиј “ - Велес 
 
 26.5.2021 Литературен конкурс на тема: „ Што ми дава сила да продолжам напред,кога светот застана во место “ , 

 по повод патрониот празник на ООУ „ Св.Кирил и Методиј “ од Велес. Ученичката Ана Коцева од шесто одделение освои второ место. 
 

 На 17.5.2021 година учениците со свои лични творби се претставија на манифестацијата „ Средби под јаворите –Видое Подгорец “ 
која се одржува во чест на големиот македонски писател за деца Видое Подгорец. 

 Нашите ученици Ана Коцева, Иван Трендафилов и Лука Димов твореа на литературно-хумористичниот конкурс за поетски творби на тема: „ 
Жирафа во пижама “. Ученичката Ана Коцева се претстави на ИКТ-проектот за обработка на литературно дело од Видое Подгорец,за 
обработка на лектирата : „ Белото циганче “ која е изработена како анимиран филм. 

 
 18.5.2021 година организиран е литературен конкурс од организацијата на Фондот на холокаустот на Евреите во Македонија на тема: „ 

Ако можев да ја сменам историјата , ќе немаше холокауст “ на кој ученичката Ана Коцева, од шесто одделение под менторство на 
наставничката по македонски јазик Лидија Каратулкова, го освои третото место. 

 
Одговорен наставник 

Милка Петкова 



 

 

 ЛИТЕРАТУРНО-ЛИКОВНИ  КОНКУРСИ 2019-2020  

         ИЗВЕШТАЈ ОД ЛИТЕРАТУРНО ЧИТАЊЕ по 

повод Денот на училиштето-патронен празник 

 

Датум 10.10-10.11.2020 г. 
Дата на доделување на наградите:22.12.2020 г. 

Место Градско 

Учесници Ученици од ООУ„Даме Груев“-Градско и наградени ученици од општина Велес 

Организатор ООУ„Даме Груев“-Градско 
Лидија Каратулкова-наставник по македонски јазик 

Временска 
рамка 

30 мин.  

Цели Учениците , творејќи на манифестацијата „ Месец на книгата “ ,доделување на наградените 
ученици 

Активности - На 22.12.2020 г., почитувајќи ги мерките за заштита од корона вирусот , се одржа доделување на 
наградените ученици од литературниот конкурс по повод манифестацијата за Месец на книгата. 
Учениците оваа година на литературниот конкурс твореа на тема : „ Мојата училница “ – за 
учениците од второ до петто одделение. На тема :„ Мојот виртуелен свет “ твореа учениците од 
шесто до деветто одделение.На литературниот конкурс имаше доставено творби од основните 
училишта од општина Велес. Од нашето училиште наградени ученици од второ до петто 
одделение се:  
1 место – Сара Петрушевска – трето одд. 
2 место – Симеон Анчевски – трето одд.-од ООУ „ Панко Брашнаров “ - Велес 
3 место – Мирјана Цековска – петто одд. 
Наградени ученици од шесто до деветто одделение се: 
1 место – Тамара Бешовска – деветто одд. 
2 место – Сара Трајановска – седмо одд. 
3 место – Ања Саздова – деветто одд. – од ООУ „ Св.Кирил и Методиј “ - Велес 

Прилог       

   -Видео на веб-страницата од нашето училиште и на училишниот профил на социјалната 

мрежа facebook. 

 

 



 

 

Датум 11.5.2021 г. - 26.5.2021 г. 
 
 

Место Градско 

Учесници Ученици од ООУ„Даме Груев“-Градско 
Ана Коцева – ученик од шесто одделение 
Габриела Маркова – ученик од шесто одделение 
Сара Трајановска – ученик од седмо одделение 

Организатор ООУ„Даме Груев“-Градско 
Лидија Каратулкова-наставник по македонски јазик 

Временска 
рамка 

15 дена  

Цели Учениците со свои лични творби да се претстават на литературниот конкурс на тема: „ Што ми 
дава сила да продолжам напред,кога светот застана во место “ , по повод патрониот празник на 
ООУ „ Св.Кирил и Методиј “ од Велес 

Активности - На 11.5.2021 година, ООУ „ Св.Кирил и Методиј “ од Велес ,до нашето училиште достави покана 
за учество на литературниот конкурс по повод денот на сесловенските просветители браќата „ 
Св.Кирил и Методиј “,кој е всушност и ден на нивниот патрон,нивниот патронен празник.На овој 
литературен конкурс учествуваа наши тројца наши ученици од шесто и седмо одделение.На 
26.5.2021 година од ова училиште не поканија да учествуваме на нивната претстава за 
одбележување на патрониот празник и на тоа одбележување не известија дека нашата ученичка 
Ана Коцева освои награда од литературниот конкурс. 
Од овој литературен конкурс , нашата ученичка Ана Коцева од шесто одделение освои второ 
место. 

Прилог       

   -Видео на фб-страницата од нашето училиште „ Даме Груев “- Градско 

 

 

         

 

 

 



 

 

 

УЧЕНИК НА ГЕНЕРАЦИЈА 2020 / 2021 ГОДИНА 

 

Нашето училиште ја продолжи својата повеќегодишната традиција и оваа година го избра најдобриот 

ученик за учебната 2020/2021 година. Изборот на ученикот беше направен според училишниот правилник за 

изрекување пофалби, награди и доделување на дипломи на учениците во училиштето. При изборот за најдобар 

ученик како главни критериуми за утврдување на ученик на генерација и на училиште се земени постигнувањата 

на учениците за време на учебната година и континуираниот успех по сите предмети, учества и награди за 

учество во ученички натпревари од општински,регионален и државен карактер,како и учество и залагање во 

воннаставни активности. Врз основа на Правилникот за избор на ученик на генерација во ООУ „Даме Груев” – 

Градско, комисијата во состав Вања Јовановска, Мартин Велинов и Милан Кочовски, врз основа на доставената 

документација на учениците, изврши бодирање и утврди листа на кандидати за ученик на генерација. 

 

Бодирањето е извршено според следните критериуми: 

 

- Свидетелства од IV- IX одделение (копија) 

 

- Успех во учењето и поведение 

 

- Пофалници, благодарници од учество на конкурси, акредитирани натпревари, сертификати и учества во 

воннаставни активности (оригинал или копија) 



 

 

 

Наставничкиот совет на предлог на Комисијата за избор на најдбар од најдобрите, да го избере за Ученик 

на генерацијата 2020/2021 година со најмногу освоени бодови согласно Правилникот за начинот на избор на 

Ученик на генерација; ученичката Тамара Бешовска, која со својата посветеност во наставата и постигнатите 

резултати на повеќе училишни , општински , регионални и државни натпревари како и учество и залагање во 

воннаставни активности и манифестации во текот на своето деветгодишно школување, со својата сестраност, 

одговорниот однос кон училиштето, солидарноста и искреното другарство, заслужи да ја добие оваа награда.  

Од страна на училиштето, а на предлог на Наставничкиот совет, Директорката Ленче Стојанова на 

ученичката на генерација Тамара Бешовска и врачи пофалница и пригодни награди како потврда дека знаењето и 

вложениот труд се наградуваат и вреднуваат и како дополнителен мотив и стимул за постигнување уште 

поголеми успеси и резултати во нејзиното понатамошното школување. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

П – 13 Извештај  за општествено хуманитарна работа со ученици 

Реализирана програмска aктивност Време на 
реализација 

  Реализатори Целна група Постигнати ефекти 

Уредување и украсување на  
спортската сала во училиштето по 
повод приемот на првачињата и 
почетокот на учебната година 

Октомври  2020 Одговорни 
наставници и 
ученици 

Ученици, 
родители, 
гости 

Пријатна атмосфера 
и  позитивни чувства 
на првиот училишен 
ден 

Ликовни работилници по повод 
Детската недела под мотото  
„ Почитуваме за наше здравје, за 
наш успех“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октомври 2020 Одговорни 
наставници и 
ученици 

Ученици Развивање на навики 
и свест за 
зачувување на 
сопственото здравје 

Хуманитарна акција по повод 

Патрониот празник (собирање на 

средства за хигиена и прехрамбени 

производи) кои потоа ги дониравме на 

социјално загрозени семејства и 

семејства погодени од Пандемијата 

 

  Декември   2020 
 

Одговорни 
наставници и 
ученици 

Ученици Развивање на 
хуманоста кај 
учениците  

Креативна  работилница  
Изработка на  новогодишни украси  
(изработките беа поклонети на  
Амбуланта -Градско и Полициска 
станица –Градско) 

Декември  2020 Одговорни 
наставници и 
ученици 

Ученици, 
наставници  

Развивање  на 
креативноста    кај 
учениците  
 
 
 
 
  

 

 



 

 

 

 
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ НА УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ( УЗ ) НА 

УЧЕНИЦИТЕ  
ВО УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА 

 
                           
 

Планирана активност(содржина) Време на 
реализација 

Реализатори Форми Пред кого и за кого е 
реализирана 

Постигнати цели и 
ефекти 

Информирање на учениците 
за годишната програма 
на(УЗ)УП 

 

Ноември Сунчица Деспотовска 
Маре Аризанова 

Индивидуална и 
групна 

 

Членови на 
училишната 

заедница 
 

Информирање на УЗ 
и успешно 
реализирање на 
годишната програма 

Список на работни тела на 
(УЗ)УП. 
 
 

Ноември Сунчица Деспотовска 
Маре Аризанова 

Индивидуална и 
групна 

 

Членови на 
училишната 

заедница 

Развој на 
демократски 
принципи 

Дополнвање на Еко кодексот 
и 
информирање за Еко – 
активности во училиштето. 

Ноември Сунчица Деспотовска 
Маре Аризанова 

Индивидуална и 
групна 

 

Членови на 
училишната 

заедница 

Подигнување на  
Еколошката свест кај 
учениците 

Известување и анализа за 
успехот на учениците во 
првото тримесечје за 
учебната 2020-2021год. 

Ноември Сунчица Деспотовска 
Маре Аризанова 

Индивидуална и 
групна 

 

Членови на 
училишната 

заедница 
 

Информираност и 
поттикнување на 
креативното 
размислување. 

Преструктуирање на 
училишната заедница  во 
Ученички парламент. 
-Избор на председателство 

Декември Сунчица Деспотовска 
Маре Аризанова 

Индивидуална и 
групна 

 

Членови на 
Ученички 

парламент(УЗ))   
 

Информираност за 
текот на прославата 
на патрониот празник 
на училиштето 

Предлагање идеи,сугестии за 
што подобра организација на 
патрониот празник. 
Дискусии по повод патрониот 
празник на училиштето. 

Декември Сунчица Деспотовска 
Маре Аризанова 

Индивидуална и 
групна 

 

Членови на 
Ученички 

парламент(УЗ))   
 

Информираност за 
текот на прославата 
на патрониот празник 
на училиштето. 



 

 

 

Споделување активности 
предвидени за денот на 
општината. 
 
Дали промените во 
наставниот кадар влијаат 
позитивно или негативно на 
учениците. 

Декември Сунчица Деспотовска 
Маре Аризанова 

Индивидуална и 
групна 

 

Членови на 
Ученички 

парламент(УЗ))   
 

Информираност за 
текот на работата на 
Ученичкиот 
парламент 

Избор на член од Ученички 
парламент за претставник во 
училишниот одбор 
Дискусија на тема-Знаењето е 
пат кон успехот. 

Декември Сунчица Деспотовска 
Маре Аризанова 

Индивидуална и 
групна 

 

Членови на 
Ученички 

парламент(УЗ))   
 

 

 
 
Анализа на полугодишниот 
успех. 
. 

Јануари Сунчица Деспотовска 
Маре Аризанова 

Индивидуална и 
групна 

 

Членови на 
Ученички 

парламент(УЗ))   
 

Известување и 
анализа за успехот 
на учениците во 
првото полугодие за 
учебната 2020-2021 
год. 

Анализа на полугодишниот 
успех и спроведената анкета 
Дискусија на тема:Што научив 
изминатото полугодие. 
(споделување на искуства) 

Февруари Сунчица Деспотовска 
Маре Аризанова 

Индивидуална и 
групна 

 

Членови на 
Ученички 

парламент(УЗ))   
 

Учениците да научат 
дека со труд и 
истрајаност секогаш 
се доаѓа до 
посакуваната цел 

Поттикнување на учениците 
за позитивно  однесување 

Март Сунчица Деспотовска 
Маре Аризанова 

Индивидуална и 
групна 

 

Членови на 
Ученички 

парламент(УЗ))   
 

Коректен однос на 
учениците, активно  
слушање и изнаоѓање  
решенија во  
конфликтни ситуации  

Разговор на тема што  
произлегува од учениците  
 

Април Сунчица Деспотовска 
Маре Аризанова 

Индивидуална и 
групна 

 

Членови на 
Ученички 

парламент(УЗ))   
 

Поттикнување за  
самостојно  
размислување и 
разрешување на  



 

 

настанати проблеми 

Разговор на тема:  
Големите промени  
почнуваат со мали чекори  
 

Мај Сунчица Деспотовска 
Маре Аризанова 

Индивидуална и 
групна 

 

Членови на 
Ученички 

парламент(УЗ))   
 

Ученици кои се  
истрајни во  
постигнување на  
својата цел  

Сумирање на работата на 
УП на ниво на училиште 

Мај Сунчица Деспотовска 
Маре Аризанова 

Индивидуална и 
групна 

 

Членови на 
Ученички 

парламент(УЗ))   
 

Развивање на 
способност за 
самоевалуација 

       

Одговорни  наставници - Сунчица Деспотовска - Маре Аризанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

Годишен извештај од соработка со локалната средина учебна 2020/2021 година 

 

Програмска активност 
 

Време на 
реализација 

 
 

Реализација 

Усвојување на годи-
шната програма на 
училиштето од страна 
на советот на општина 
Градско.  

Септември Во месец септември на советот на општина Градско и беше презентирана годишната програма за 
работата на ООУ “Даме Груев” Градско,која воедно и беше усвоена од советот.Програмата ја 
презентираше директорката на училиштето. 

Прием на првачиња Октомври Приемот на првачиња се одржа во спортската сала.,а поради моменталната епидемиолошка 
состојба приемот на правачиња се одржа според мерките за претпазливост така што     за 
учениците на одделенскиот раководител Маре Аризанова приемот се изврши во 11 часот а за 
учениците на одделенскиот раководител Ибро Фиуљанин во 12:30 часот.На приемот 
присуствуваа претставници од локалната самоуправа заедно со градоначалникот Роберт 
Бешовски. 

Online средба на 
градоначалникот со  
учениците во 
училиштето 

Ноември Во месец ноември Градоначалникот на општинaта оствари online средба со учениците од 5а 
одделение со кои разговараше за условите на учење од далечина. 

Одбележување на 
патрониот празник на 
училиштето 

Декември Како дел од активностите по повод  Денот на нашето училиште, учениците кои посетуваат 
настава со физичко присуство заедно со нивните наставнички реализираа работилници во кои 
изработуваа новогодишни украси, и одлучија нивните изработки да ги поклонат во Амбулантата 
ПЗУ Др.Чаушевска – Др.Кичуков, Полициска канцеларија при ПСОН-Велес СВР Велес, и 
Градоначалникот на општина Градско, со цел да изразат благодарност за нивното несебично 
залагање, издржливост и пожртвуваност во борбата со Ковид-19. 

Одбележување на 
патрониот празник на 
училиштето 

Декември Активностите по повод Патрониот празник ги финализиравме со Хуманитарната акција во која 
беа вклучени учениците, наставниот кадар и останатите вработени. Собраните продукти  ги 
подаривме на социјално загрозени семејства и на семејства кои се погодени од пандемијата 
Ковид - 19 во општина Градско. 
Да бидеме хумани секој ден, да создадеме детски насмевки и среќа 



 

 

Денот на општината Декември По повод денот на општината Градско на 16  декември локалната самоуправа одржа свечена 
седница на која беа доделени пофалници за постигнат успех и одлични резултати во областа на 
образованието за ученичката Драгана Љомова и наставничката Цвета Колева. 

Новогодишни пакетчиња  
за првачиња 

Декември По повод Нова Година , Градоначалникот на општина Градско Роберт Бешовски ги израдува 
првачињата  со подарување на новогодишни пакетчиња. 

Средба со советник за 
образование 

22.2.2021 На ден 22.2.2021 г. се оствари средба со советник за образование од кабинетот на премиерот на 
РСМ Татјана Ивановска.Средбата ја организираше градоначалникот на општина Градско. 

Средба со родителите 
за употреба на 
електронски учебници 

22.2.2021 Средбата се одржа во домот на културата на кој присуствуваа Градоначалникот на општина 
Градско директорката на ООУ Даме Груев,родители и наставници. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА УЧЕНИЦИТЕ  ВО УЧЕБНАТА 

2020/2021 ГОДИНА 

ООУ “ ДАМЕ ГРУЕВ “ - ГРАДСКО 

 

I одд.  

-  5.10. 2020год.  Разговор на тема: Како правилно и одговорно да се заштитиме од Ковид 19 

- 2.11. 2020год.   Разговор на тема: Колку ги почитуваме мерките на претпазливост и заштита о 

зараза од Ковид 19 

- 2.12. 2020год.   Разговор на тема: Колку е важен имунитетот за одржување на нашето здравје ? 

- 29.1.2021год.    Разговор, да се потсетиме на превентивните  мерки и одржување на дистанца во 

време на Ковид 19 

- 19.2.2021год.    Правилна исхрана во зима, услов за подобро здравје 

- 19.3.2021год.    Разговор, водење грижа за личната хигиена и безбедно однесување во училница 

- 19.3.2021год.    Излет со рекреативен карактер 

- 23.4.2021год.  Чист воздух, добро здравје 

 

II одд.   

-  8.10. 2020год.   Почитување на правилата за време на пандемијата од Ковид 19 

- 6.11. 2020год.    Примање на вакцина Di-te-pen, Palio. II ревакцина 



 

 

- 4.12. 2020год.   Следење линк  “Хигиената во време на КОВИД 19“ 

- 29.1.2021год.    Разговор, да се потсетиме на превентивните  мерки и одржување на дистанца во 

време на Ковид 19 

- 12.2.2021год.    Правилна исхрана во зима, услов за подобро здравје 

- 19.3.2021год.    Разговор, водење грижа за личната хигиена и безбедно однесување во училница 

- 16.4.2021год.    Чист воздух, добро здравје 

- 4.6.2021год.    Излет со рекреативен карактер 

 

III одд.  

-  5.10. 2020год.  Разговор на тема: Како правилно и одговорно да се заштитиме од Ковид 19 

- 16.11. 2020год.   Разговор на тема: Колку ги почитуваме мерките на претпазливост и заштита о 

зараза од Ковид 19 

 

 

IV одд. 

 -  5.10. 2020год.  Разговор на тема: Како правилно и одговорно да се заштитиме од Ковид 19  

-  9.11. 2020год.   Со правилна исхрана до добро здравје 

- 14.12. 2020год.  Разговор за хигиената на рацете за време на исхраната 

 



 

 

V одд. 

-  5.10. 2020год.  Разговор на тема: Како правилно и одговорно да се заштитиме од Ковид 19 

-  6.11. 2020год.    Разговор за правилно миење – хигиена на рацете за време на исхраната 

- 13.12. 2020год.   Разговор:  Со правилна исхрана до добро здравје 

 

VI одд. 

-  5.10.2020год.     Разговор за превенција од вирусот ковид 19 согласно препораките од СЗО и 

министерството за здравство 

- 28.12.2020год.    Дискусија за справување со насилничко однесување 

- 16.3.2021год.      Едукативно онлајн предавање поврзано за личната хигиена и нега за време на 

пубертетот. Предавањето го држеше медицинско лице а програмата е иницирана и развиена за 

потребите на Procter&Gamble. 

- 22.3.2021год.     Разговор за влијание на различни медиуми врз развојот на младите 

12.4.2021год.       Стекнување навики за здрава храна 

  

VII одд. 

- 5.10. 2020год.      Разговор за Ковид ситуацијата што ја зафати и нашата земја.  Протокол – 

лична хигиена, начин на однесување и заштита од ковид 19 

-  20.10. 2020год.    Стоматолошки преглед 

- 7.12. 2020год.      Заштита од новиот бран на Ковид 19 и последици 



 

 

- 22.2.2021год.       Недела на борба против срцевосадовите заболувања  21 – 28 февруари. 

-1.3.2021год.          Правилна исхрана за здравје 

- 22.3.2021год.       Козметички средства 

- 12.4.2021год.       Како да се заштитиме од пороци ? 

- 22.4.2021год.       Ден на планетата земја 

 

 

VIII одд.   

- 19.10.2020год.     Разговор за социјалните медиуми и нивното влијание врз младите 

-  19.11.2020год.    Разговор за превенција од грип вирус и вирусот на Ковид-19   

- 7.12.2020год.      Следење на здравствената состојба на учениците поради превенција од 

сезонска инфекција 

- 25.1.2021год.      Разговор за преевенција од грип и вирус и за значењето на имунизацијата 

- 8.2.2021год.       Едукативен разговор за превенција од ковид 19 согласно препораките о СЗО и 

Министерството за здравство 

- 1.3.2021год.      Следење на здравствената состојба на учениците поради превенција од 

сезонска инфекција 

- 10.5.2021год.    Дискусија  “ Здрави навики “     

- 17.5.2021год.    Дали сме здрави или не ? 



 

 

- 31.5.2021год.    Хигиена на забите – разговор 

 

 IX одд.  

- 5.10.2020год.    Разговор со учениците за почитување на мерките од Ковид 19 

- 21.2.2021год.    Недела на борба против срцевосадовите заболувања 

- 1.3.2021год.      Начин на исхрана за подобро здравје 

- 12.4.2021год.    Како да се заштитиме од пушење 

- 22.4.2021год.    Ден на планетата земја 

 

Одговорен наставник:  Наташа Коцева Атанасова 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Годишен извештај од реализирани кампањи,активности  и Еко проект 

 
 
1.Носител на активностите: членови на Еко-одбор и останати ученици и наставници 

2.Цел на активноста:  

-одбележување на Еколошки денови 

-реализирање различни еколошки активности 

I полугодие 

 

Во текот на првото полугодие од учебната 2020/21 година, учениците членови на Еко-одборот и останати 

учесници реализираа низа активности и проекти. 

 

 

 

 

 

I.Октомври 

Бр
. 

Активност Време на 
реализација 

Одговорен  

1. Одбележени повеќе еколошки денови 1.10- 31.10.2020  

 

 

 

 

II.Ноември 

Бр
. 

Активност Време на 
реализација 

Одговорен  

1. Донесување на цвеќиња за разубавување на 
просторот и холот во училиштето 
 

9.11.2020 Техничка 
служба, 
еко одбор 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Декември 

Бр
. 

Активност Време на 
реализација 

Одговорен  

1. Украсување на живо дрво „Ела“ во дворот со стари 
ЦД-касети, изработка на новогодишни украси и 
декорации по повод Новогодишните и Божиќните 
празници и Патрониот празник на училиштето 

10.12.-25-12.2020 Еко одбор 
Одделенска 
настава 

2. Подароци по повод Патрониот празник во 
Амбулантата ПЗУ Др.Чаушевска – Др.Кичуков, 
Полициска канцеларија при ПСОН-Велес СВР 
Велес, и Градоначалникот на општина Градско, со 
цел да изразат благодарност за нивното несебично 
залагање, издржливост и пожртвуваност во 
борбата со Ковид-19 

18.12.2020 Одделенска 
настава 

3. Хуманитарна акција 10.12.-25-12.2020 Сите ученици од 
1-9 то 
одделение 

3. Разно   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Второ полугодие 

 

Во текот на второто полугодие од учебната 2020/21 год.беа реализирани низа еколошки активности и одбележани 

еколошки денови. 

 

IV Март 

 

Бр
. 

Активност Време на 
реализација 

Одговорен  

1. Одбележување на 8-ми март „ Денот на жената“- 
изработка на украси и честитки 
 

1-7.3.2021 Координатор и 
членови на Еко 
одбор , ученици 
од одделенска 
настава 

2. Одбележување на 5-ти март „ Ден за заштеда на 
енергијата 

5.3.2021  Еко одбор 

3. Одбележување на 21-ви март „ Ден на пролетта и 
Ден на екологијата“-садење цвеќиња 

22.3.2021 Координатор и 
членови на Еко 
одбор , ученици 
од одделенска 
настава 

4. Разно   

 

 

 
 

IV Април 
Бр
. 

Активност Време на 
реализација 

Одговорен  

1. Одбележување на 22-ри Април „Ден на планетата 
Земја“-изработка на еко пораки 
 

22.04.2021 Координатор и 
членови на Еко 
одбор и ученици 
од одделенска 
настава 

2. Разно   
 



 

 

V Maj 

 
Бр
. 

Активност Време на 
реализација 

Одговорен  

1. Одбележување на повеќе еколошки денови  Координатор и 
членови на Еко 
одбор 

2. Разно   
 

Повеќето од активностите се изведувани преку On line врска поради настанатата ситуација со Ковид 19 или со 

ученици кои посетуваа настава со физичко присуство (учениците од 1-3 одд. во Градско и учениците од 2-9-то 

одд. во подрачното училиште во с. Виничани) 

Во прилог на овој извештај , објавени се фотографии на ФБ профилот на училиштето и Веб страната. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ OД СПРОВЕДЕНИ АКТИВНОСТИ ОД ПРОЕКТОТ МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА НА 

МЛАДИТЕ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО во текот на учебната 2020-2021 година 

 

Датум: 28.6.2021 год 

Место: OOУ ,, Даме Груев” Градско 

СИТ:  
 

Директор- Ленче Стојанова 
Координатор – Милка Петкова 
Членови- Лидија Гајдова Трајановска, Минела Фиуљанин-Мустафиќ, Трајанка Дукова,    
Сашко Арсовски 
Педагог- Вања Јовановска 

Учесници:  
 

Сите ученици при ООУ Даме Груев Градско, ПОУ с. Виничани, ПОУ с. Ногаевци, ПОУ с. 
Водоврати и ПОУ с. Кочилари 

Цели:  Подобрување на соработката и поттикнување на меѓусебното другарување меѓу 
учениците од различнитe eтнички припадности на иста и блиска возраст 

 Развивање на тимската работа меѓу учениците 
 Почитување на различностите меѓу луѓето и развивање на толеранцијата меѓу 

учениците. 
 Запознавање со традицијата и културата на различните етникуми кои се застапени во 

нашето училиште 
 Промовирање на еднаквост  
 Креирање на заеднички продукти и промоција на истите 
 Следење на прилагодувањето на учениците од албанската, бошњачката и ромската 

националност при преминот од одделенска во предметна настава 

Опис на 
активностите: 
 

Пред почетокот на  учебната 2020-2021 година училишниот тим (СИТ) за проектот на МИMО 
во образованието при ООУ ,,Даме Груев”  Градско се состана и изработи програма за работа 
и акциски планови за учебната 2020-2021 г. Според изработеното годишно планирање на 
МИМО активностите и акциониот план вклучени во Годишната програма за работа на 
училиштето за учебната 2020-2021 година, СИТ-от со поддршка на директорот ги 
реализираше следните актовности во текот на учебната година: 
 

 Активности за одбележување на Европски ден на јазиците на 25.9.2020 – интегрирани 
активности на предметот англиски јазик и проектот МИМО со ученици од VI и VII 
одделение преку изработка на знамиња и поздрави на јазиците од Европа 

 Одбележување на Меѓународниот Ден на бошњаците со ученици во ПОУ с. Виничани 
од II до IX одделение со соодветна програма- 30.9.2020 

 Активности за одбележување на Светски ден на пешаците на 15.10.2020 – 



 

 

интегрирани активности со ЕКО и МИМО од VI  до IX одделение 
 Одбележување на празникот Ден на Благодарноста со организирање на 

традиционален американски ручек поддржан од учениците од 6а и 6б одделение со 
нивните класни раководители- онлајн, под менторство на наставникот по англиски 
јазик Милка Петкова на 26.11.2020 

 Организирање на Мултикултурна работилница со тема „Новогодишен декор на 
училиштето во ПОУ с. Виничани за ученици од одделенска настава ( II-V одделение ) 
како дел од активностите по повод Патрониот празник на училиштето 18.12.2020 

 По повод патрониот празник на нашето училиште, во ПОУ "Даме Груев" с. Виничани се 
одржаа две  работилница на тема "Моите одлуки за Новата година", и работилница  на 
тема "Божиќ не спојува сите"  во која учествуваа ученици и наставници од предметна 
настава. Учениците кои се со мешан етнички состав им го честитаа Божиќ и Нова 
година на своите другарчиња од Англија и Франција преку честитките што ги 
изработија.-17.12.2020  

 Одбележување на Меѓународен ден на жената- 8 март преку изработка на различни 
честитки и хартиени цветови од страна на учениците од VI-IX  одделение и 
формирање на електронски албум. 

 Организирање на еднодневен излет во блиската околина со учениците од 2,3,4, и 5 
одделение (одделенска настава) од Централното училиште со главен акцент на 
дружењето на учениците од мешан етнички состав и социјализирање на учениците кои 
не беа во можност да следат настава од далечина преку електронски уред. 

 Организирање на еднодневен излет во блиската околина со учениците од 6а и 6б  
одделение (предметна настава) од Централното училиште со главен акцент спојување 
на учениците од различни етникуми кои наставата ја следеа од далечина и овој излет 
го искористија како нивна прва средба со своите другарчиња. Сите излети беа 
организирани во согласност со протоколите за заштита од COVID-19, по дадена 
согласност од Училишниот одбор. Исто така, овој излет се искористи за да се посочи 
потребата за почитување на различностите меѓу учениците, размена на информации 
за процесот на следење на наставата од далечина како и надминување на 
недоразбирањата во однос на несоодветното користење на електорнските уреди и 
споделување на содржини на социјалните мрежи, што настана како инцидент во текот 
на учебната 2020-2021 год.- јуни 2021 

 Активно имплементирање на МИМО активности во редовната, дополнителната и 
додатната настава во предметна и одделеска настава согласно условите и 
можностите на наставниците особено во периодот на учење од далечина ( октомври 
2020 -јуни 2021). 

 Координатива средба на СИТ за изработка на новата програма за Меѓуетничка 



 

 

интеграција на младите во образованието за следната учебна 2021-2022 год.- 28 јуни 
2021 год. 

 
NB:Поради настанатата ситуација со пандемијата COVID-19 и одлуката на МОН да се 
започне наставата во основните училишта со комбиниран метод ( со физичко присуство и со 
учење од далечина) во учебната 2020-2021 година програмата за Меѓуетничка интеграција 
на младите во образованието се реализираше со намален број на активности поради 
неможноста да се одржат активности со физичко присуство на сите ученици. 

Подготвил: 

Координатор за ПМИО 

Милка Петкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ИНКЛУЗИВНИОТ ТИМ ЗА УЧЕНИЦИ СО ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ 

ПОТРЕБИ ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

Реализирана 
програмска 
активности 

Време на 
реализација  

Реализатор Методи и 
постапки за 
реализиција 

Исходи и ефекти 

Онлајн состанок на 
тимот и запознавање 
со активностите и 
програмата на 
инклузивниот тим и 
начинот на 
функционирање 
Запознавање на сите 
членови од 
Инклузивниот тим со 
Концепцијата за 
инклузија и 
членовите од Законот 
за Основно 
образование што се 
однесуваат на 
инклузијата  

       Октомври Директор и тим за 
инклузија  

Заеднички метод 
дискусија 

Информираност на 
наставниците и 
родителите каде што 
има такви деца 

Идентификување на 
ученици со посебни 
образовни потреби 

          Октомври Педагог, Психолог  и 
одделенски 
наставници 

Индивидуална, 
заедничка 
дискусија 

Правилна 
идентификација на 
ученици за 
понатамошно 
постапување 

Изработка на ИОП за 
ученици со ПОП 

Ноември  Одделенскиот тим, тим 
за инклузија, 
наставници и стручни 
соработници 

Групна, тимска 
работа и дискусија 

Изработка на 
применливи 
програми според 
индивидуалните 
способности на 
учениците 



 

 

Онлајн состанок со 
претставници од 
Ресурсниот центар, 
преземтирање на 
измените во законот 
за Инклузија на 
ученици со ПОП и 
појаснување на 
нивната улога во 
училиштето како 
назначени 
Специјален едукатор 
и рехабилитатор 

19 Ноември Директор, педагог, 
психолог, наставен 
кадар, претставници 
од Ресурсниот центар 
ПОУ„Маца Овчарова“ 

Групна, тимска 
работа и дискусија 

Транспарентност на 
информации 

Онлајн состанок со 
СЕР Соња Димова  
 

          15.12.2020 Тим за инклузија Групна, тимска 
работа и дискусија 

Евалуација на 
работата во 
изминатиот чпериод 

Онлајн средба со 
надлежниот СЕР и 
споделување на 
информации за 
постигнатиот успех за 
првото полугодие. 

февруари СЕР, Тим за инклузија Групна, тимска 
работа и дискусија 

Транспарентност на 
информации 

Онлајн состанок со 
ресурсниот центар 
Маца Овчарова  

26.03.2021 Ресурсен центар Маца 
Овчарова 

Презентација, 
дискусија 

Споделување на 
информации и со цел 
запознавање со 
начинот на 
функционирање на 
инкулзивнот процес 
во нашето училиште. 

Онлајн состанок со 
известување за 
начинот на 
побарување на 
образовен/личен 
асистент  

март   Подобрување на 
инклузивноста на 
учениците со 
потешкотии во 
воспитно 
образовниот процес 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онлајн состанок 
доставување 
податоци за 
учениците за коишто 
пративме податоци 
за проценка до МКФ 

јуни    

 август    



 

 

 

  Извештај за професионална ориентација на учениците 2020-2021 

 

Појдовни основи за концепирање на програмата: 

 

- Правилно информирање на учениците за избор на занимање според нивните интереси и способности 

- Упатства и совети до родителите; значаен и влијателен фактор за избор на занимање 

- Влијанието на другарите и пријателите при избор на занимање 

-  Влијанието на општеството и медиумската култура при избор на занимање 

Извештај за професионална ориентација на учениците 2020-2021 
 
 

 
СОДРЖИНА НА РАБОТА 

 
 
 

ФОРМИ,МЕТОДИ, ПОСТАПКИ, 
ИНСТРУМЕНТИ 

РЕАЛИЗАТОРИ / 
СОРАБОТНИЦИ 

ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА Ефекти и исходи 

Изготвување анкета за 

интересите и способностите 

на учениците од  IΧ 

одделение 

 

Анкета 

 

 

Психолог 

 

 

 

Март 2021 

Прибирање на валидни 

информации за 

интересите и 

способностите на 

учениците 

 



 

 

 

Испитување на општи и 

специфични способности 

на учениците од  IΧ 

одделение 

 

 

Прашалник, набљудување, 

разговор 

 

Тим за проф. ориентација 

Ученици 

 

 

 

Март- Април 2021 

Прибирање на валидни 

информации за 

општите и 

специфичните 

способности на 

учениците 

 

 

Организирање индивидуални 

и групни разговори 

со ученици и родители 

 

 

Разговор 

Тим за проф. ориентација 

Ученици 

 

Родители 

 

Октомври 2020 – Мај 

2021 

 

Добиените сознанија и 

информации учениците 

од деветто одд. да ги 

искористат за правилен 

избор на занимање 

Информирање за мрежа на 

средни училишта, 

услови и критериуми 

 

Разговор 
Тим за проф. ориентација 

Ученици 

 

 

Мај 2021 

Солидна 

информираност на 

учениците за сите 

средни училишта во 

околината нивните 

услови и критериуми за 

запишување 

 

Презентирање пропаганден 

материјал од 

средните училишта, 

организирање средби со 

преставници на приватни и 

државни средни училишта 

 

 

 

Разговор, видео презентација, 

флаери 

Професори од средни 

училишта 

Тим за проф. ориентација 

Ученици 

 

 

 

Април – Мај 2021 

Учениците да добијат 

подобра слика за тоа 

што значи да си ученик 

во средно образование 

и предизвиците 

Анализа на одговорите од 

анкетниот лист 
Анализа Психолог 

 

Април 2021 

Добивање сознанија за 

интересите и 



 

 

способностите на 

учениците 

Водење евиденција и 

документација со анализа за 

избор на средни училишта 

 

 

Тим за проф. ориентација 

 

Октомври 2020– 

Мај 2021 

Брз пристап на 

информации за секој 

ученик 

Разгледување на конкурсот за 

упис во средно училиште 
Набљудување, разговор 

Тим за проф. ориентација 

Ученици 

 

Мај 2021 

Учениците ќе се 

запознаат со условите и 

критерумите за упис во 

средно училиште 

 

 

Тим за професионална ориентација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Забелешка 

 

 Предвидените содржини во Годишната програма за работа на училиштето за учебната 2020/21, поради 

новонастанатата  состојба што ја наметна  пандемијата со Корона вирусот не се во целост реализирани.  

 Поради онлајн наставата немаше можност да се реализираат содржините од програмските прилози за Јавна 

и културна дејност, Хор и Оркестар и Антикорупциска едукација на учениците. 

 Наставата за учениците во централното училиште од четврто до деветто одделение се изведуваше онлајн во 

текот на целата година, при што се користеа различни алатки и платформи за комуникација со учениците како 

и мајкрософт тимс за оддржувањето на наставните часеви. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Годишниот извештај за работа на училиштето го подготвија 

 
 
 
 

Директор: 

 

Ленче Стојанова 

 

Стручна служба: 

 

Вања Јовановска -  Училиштен педагог 

 

Мартин Велинов – Училиштен психолог 

 

Тим од наставници                                                                             

                                                                                       

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Наставничкиот совет го усвои Годишниот извештај                Овој Годишен извештај е разгледан и усвоен од УО 

на седницата оддржана на ден _________________                на седницата оддржана на ден _________________ 

 

 Директор:         Претседател на Училиштен Одбор: 

Ленче Стојанова        Ивана Нешкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 


