Општинско основно училиште „Тихомир Милошевски“

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
за воспитно-образовна работа во учебната 2018/2019 година

СКОПЈЕ, август 2019

Годишен извештај 2018/2019 година

1. Вовед

Како појдовни основи во изработката на овој извештај земени се ,,Законот за основното образование” (Службен весник
на Република Македонија“ бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013,
41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016 и 67/2017) и Статутот на ООУ,, Тихомир
Милошевски” донесен на ден 30.01.2006 година., со одлука бр. 02/62 на Училишниот одбор од 09.05.2019 година.
Годишниот извештај се однесува на реализацијата на планираните активности од Годишната програма за работа на
училиштето за учебната 2018/2019 година од сите подрачја на воспитно-образовната дејност, како и воннаставните
активности.
Во овој извештај ќе бидат презентирани успехот, поведението и редовноста на учениците на крајот од учебната година
што понатаму ќе придонесе за извлекување заклучоци и мерки за подобрување на квалитетот на наставата и севкупното
работење на училиштето.
Во текот на учебната 2018/2019 година, планираните активности во Годишната програма за работа на училиштето и во
програмските прилози, составен нејзин дел, се реализирани според предвидените содржини и определената динамика за
реализација и при тоа, во соодветните структурални подрачја од дејноста, постигнати се значајни резултати.
2. Лична карта на училиштето
Општи податоци за училиштето
Име на училиштето
адреса, општина, место
телефон
фах
е-маил

ООУ Тихомир Милошевски
Ул 1 бр. 62, Ѓорче Петров, С. Ново Село
02 20 37 805
02 20 50 582
tihomirmilosevski@yahoo.com

основано од
Верификација- број на актот
Година на верификација
Јазик на кој се изведува наставата
Година на изградба
Тип на градба

01.09.1987
21/ 87
1987
македонски јазик
1954/ 1986 доградба
цврста
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Површена на објектот
Површина на училшниот двор
Површина на спортски терени и игралишта
Училиштето работи во смена
Начин на загревање на училиштето
Број на одделенија
Број на паралелки
Број на смени

1612 м2
5600 м2
1250 м2
да
парно- цврсто гориво со огревни дрва
девет
20
две смени

Просторни услови за работа во училиштето

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

1
1
/
1612 м2
1612 м2
2
2
12
4
1
парно- цврсто гориво со огревни дрва
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материјално- технички услови

Материјално-технички услови

Лаптопи ученички – 139, Компјутер за секој ученик – 106,ЛЦД – проектори – 3 +
проекционо платно, Копир апарати – 1,Печатачи со копир и скенер – 5
Наставнички компјутери – 30, Други компјутери – 5, ЦД касетофони – 7, Звучници,
Синтисајзер, Лектири за сите одделенија (5.500 библиотечен фонд), Сликовници,
Нагледни средства и дидактички игри Микроскопи – 2, Скелет, Модел торзо,
Модел срце и мозок, Лабораториски прибор по хемија (Метален сталак (држач) за
епрувети, Епрувети, Аванче со толчник, Лабораториски чаши, Мензура, Саатно
стакло, Ерленмаер, Штипка за епрувети, Шпиртна ламба, Азбестна мрежа,
Порцеланско садче, Колба со рамно дно, Колба со округло дно, Лабораториска
инка, Пипета, Метална масичка, Пластични лажички, Одделителна инка,
Филтерна хартија). Историски карти, Географски карти, Релјефна карта, Глобус,
Магнетни игли и слично, Динамометар, Амперметар, Волтметар, Струјно коло,
Максвелово тркало, Блок кондензатор итн.

ООУ ,,Тихомир Милошевски” е лоцирано во с.Ново Село, општина Ѓорче Петров. Училиштето ги опфаќа учениците од реонот на с.Ново Село,
населба Кисела Јаболка, населба Стопански Двор и делумно од населба Волково.
структура на училиштето

Членови на училиштен
одбор (име и презиме)

Емилија Цепевска, Анкица Спасова, Гордана Менкиноска (наставници)
Викторија Пачовска,
Сашо Петковски, Кристина Панчевска (родители)
Наташа Кочевска Нешовска, Жарко Петковски
(општина Ѓорче Петров)
Оливер Цветковски (МОН)
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Членови на совет на
родители (име и презиме)

Стручни активи (видови)

По еден претставник од секое одделение ќе се избира на првата родителска средба во
септември.

одделенска настава, природна група предмети, општествено-хуманитарна група
предмети

Одделенски совети
(број на наставници)

31

Членови на ученичка
заедница
(број на ученици)

20

Членови на еко-одбор (број)

31

Наставен и ненаставен кадар
Наставен и ненаставен кадар

вкупно

Етничка и полова структура на учениците
Македонци

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

41
30
4
1
5
1

Албанци

Турци

Роми

други

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

4
4
/
/
/
/

36
25
4
1
5
1

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

1
1
/
/
/
/

1
1
/
/
/
/
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Ученици
Одд.

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

Бр. на
паралелки

2
2
2
2
2
10
3
3
2
2
10
20

Бр. на
ученици

41
48
52
55
53
249
64
60
52
55
231
480

Етничка и родова структура на учениците
Македонци

Албанци

Турци

Роми

Срби

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

18
29
34
28
29
138
27
33
27
23
110
248

23
19
18
27
24
111
37
27
25
32
121
232

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
1
1
/
/
2
/
/
/
/
/
/

/
1
1
/
/
2
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
1
1
1
3
3

Сите ученици посетуваат настава на македонски јазик.
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3. Мисија и визија
МИСИЈА на училиштето
Учиме, твориме, иднина создаваме.
Училиште со еднакви можности за развој и напредување.
Училиште за сите деца.
ВИЗИЈА на училиштето
Секогаш во чекор со времето.
Учи за да можеш квалитетно да живееш.
Мотивираноста на учениците, предизвик за наставниците.

4. Веќе научено/ Стекнати искуства
Минатата учебна 2018/2019 година заврши успешно и во целост беа реализирани сите наставни планови и програми. Можеме да бидеме
задоволни во однос на постигнатите резултати на учениците, реализираните воннаставни активности и постигнатите резултати на натпревари.
Училиштето и понатаму ќе ја продолжи традицијата за здобивање сигурни знаења и доследност во оценувањето, стручно усовршување,
осовременување на наставата со воведување на ИКТ и пред се иницирање на воспитната улога која за наставниот кадар секогаш била
приоритетна задача. Средниот успех на учениците во учебната 2018/2019 година е 4,65 а минатата 2017/2018 година 4,63.
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5. Подрачја на промени, приоритети и цели
Во текот на учебната 2018/2019 година нашето училиште ги постави и ги реализираше целите согласно приоритетите.
Подрачја на промени

1. Унапредување на
воспитно – образовниот
процес

Приоритети
1.1. Унапредување на
квалитетот на
професионалниот развој на
воспитно-образовниот кадар;
1.2. Унапредување на
планирањето на наставата;
1.3. Унапредување на
работата со децата со
посебни образовни потреби,
надарени деца и децата со
потешкотии во учењето и
развојот

2. Подобрување на
резултатите

2.1. Унапредување на
соработката со родителите
и заедницата
2.2. Унапредување на
системот на следење на
учениците, наставата и
учењето
2.3 Изградување на систем за
наградување на учениците и
наставниците
2.4. Подобрување на
квалитетот на работата во
воннаставните активности
2.5. Подобрување на
работата на училишната
библиотека

Цели
✓ изработување на квалитетни лични планови за
професионален развој
✓ развивање на интерна обука и споделување во училиштето
✓ формирање и развивање колаборативни тимови.
✓ унапредување на работата на стручните активи
✓ обуки за наставниците, следење на примената;
✓ планирање засновано на анализа на резултатите од
работата и корекции на планирањата.
✓ индивидуална дефектолошка помош на учениците со
посебни потреби
✓ развивање на систем за идентификација, поддршка и
следење на овие деца
✓ индивидуална помош на учениците со тешкотии и нивните
родители
✓ вклучување на родителите во заедничката одговорност за
воспитанието и образованието на нивните деца.
✓ продолжување и збогатување на соработката со
партнерското училиште во рамките на мио
✓ подетални анализи за причините за промена на постигањата
кај учениците
✓ подобрување на системот за професионална ориентација на
учениците
✓ следење и споредба на постигањата од учениците и по
завршување на основното образование
✓ овозможување на финансиски средства
✓ формирање фонд на награди
✓ иницијативи од учениците за нови секции и други
воннаставни активности.
✓ промена на дел од суа согласно интересите на учениците
✓ зајакнување на улогата на ученичката заедница
✓ набавка на нови лектирни и други детски книги
✓ компјутеризација на библиотечното работење

8
ООУ “ Тихомир Милошевски“

Годишен извештај 2018/2019 година

3. Подобрување на
условите за работа во
училиштето

3.1. Набавка на потребните
нагледни средства, помагала
и училишен мебел;
3.2. Подобрување на
безбедноста и дисциплината
во училиштето
3.3.Преадаптации и санации
на училишната
инфраструктура

Година 2 (2018-2019)

6. Акциски планови

2. Подобрување на
резултатите

1.

Унапредување на воспитно –
образовниот процес

Зад.

Активност

- Анализа на реализацијата на личните планови;
Подобрување на планирањето; Дисеминација на
посетени семинари, обуки и сл.; Работилници и/или
предавања од стручната служба; Поставување
(посочување) на линкови до наставни материјали и
електронски содржини; Предлагање на иновации во
наставните програми; Предлагање на теми за
обуки; Одржување на профили на социјалните
мрежи.
- Редовни консултации за подобрување на
планирањето и педагошката евиденција;
Пренесување искуства; Примери од планирања
-Опремување на простор за индивидуална работа
со дефектолог; Идентификување и евиденција;
Следење на напредокот; Консултирање на стручна
литература и зајакнување на работата на
инклузивниот тим.
- Советодавни разговори и работилници со
учениците и родителите за подобрување на
дисциплината кај учениците; Планирање на
активности; Иницирање на проекти; Анализа на
состојбата; Изработка на стратегијата.
- Согледување на состојбата; Професионална
ориентација и помош на учениците со посебни
потреби; Воспоставување контакт со средните
училишта; Средување на добиените податоци

✓ набавка на музички инструменти за оркестарот;снабдување
со стручна литература
✓ подобрување на нагледноста во наставата
✓ акции за уредување на училниците и дворот
✓ подобрување на хигиената
✓ одржување на симулација – вежба за евакуација при
непогоди и запознавање на учениците за истиот;
✓ подобрување на дисциплината во училиштето
✓ реконструкција на парното греење од тврдо на течно горив
✓ промена на котел и реконструкција на оџак
✓ санирање на подови во училниците

1-12

✓

✓

Носител

Начин на
спроведување
(ресурси)

Следење
инструменти

Очекувани
резултати

Прирачници
Наставници запознати
Работа на стручни Годишни програми
со системските
активи
Дневни подготовки документи-компетенции
Состанување
Стручна литература
за наставници
Насоки за
Одделенски и
Протокол за следење Квалитетно изработени
предметни
на час
лични планови за проф.
изработка на лични
наставници,
Прилози од
развој
професионални
стручна служба
упатството за
Примена на наученото
планови
следење на работата
во наставата
и план. на
Изработени содржини
Хартија
проф.развој
Опремен простор
Печатач
Примери од практика

Одговорно
лице

Директор,
стручна
служба

✓

✓

✓

Одделенски и
предметни
наставници
Стручна служба,
Совет на
родители
Директор
Библиотекар

Состанување
Запознавање со
можностите
Иницирање на
проект
Реализација на
проекти
Електронско
евидентирање

Состаноци
Разговори
Состаноци
Разговори
Графички приказ на
анализите
Компјутер
Соодветен софтвер

Проекти за
подобрување на
дисциплината
Подобрување на
постигнувањата кај
учениците и системот
на проф. ориентација
Поголема
мотивираност на

✓
x

Потребен буџет

✓

500,00
денари

✓

500,00
денари

✓

финансов
план

✓

500,00
денари

✓

500,00
денари

Директор
стручна
служба
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- Обраќање до релевантни институции и фондации;
✓
Запознавање на учениците со идејата
- Внесување на нови воннаставни активности на
иницијатива од ученицитe; Вклучување на
учениците во донесувањето; Внесување на нови
✓
СУА; Планирање на содржините;
Реализација.одлуки на ниво на училиште.
- Набавка на литературата; Електронска
✓
евиденција
- Набавка на инструменти, мебел за нивно чување,
паноа, стручна литература, потрошен материјал;
Набавка на нагледни средства, технички помагала, ✓
и слично; Реализација на активности
- Имплементација; Организирање на вежбата;
Предлагање и примена на нови пристапи за
подобрување н а дисциплината

✓

- Реконструкција на системот за парно
греење;Промена на котел и оџак; Идентификување
на потребите и елементите за санација

✓

учениците за учество во
СУА
Набавена литература
Евиденција на
библиотечен фонд

Директор
Одделенски и
предметни
Состанување
наставници
Планирање и
Барање до надлежни
Стручна служба
реализација на
институции
Членови на
активностите
Програма
училишен одбор
според оперативен Оперативен план
Совет на
план
родители
Секретар
Општина

Набавени инструменти,
мебел, паноа, стручна
литература
Создадена работна и
еколошка дисциплина
Примена на нови
пристапи за
подобрување на
дисциплината
Реконструирано парно
греење
Нов котел и оџак

Директор
стручна
служба

✓

500,00
денари

✓

500,00
денари

✓

финансов
план

✓

финансов
план

✓

500,00
денари

✓

финансов
план

6. План за евалуација на акциските планови
Следењето и евалвацијата се реализираше преку непосредни педагошки увиди, изготвување извештаи, анкетирање, анализи, информации,
периодични писмени согледувања, полугодишен и годишен извештај и слично, нивно разгледување на состаноците на стручните органи и тела
и донесување заклучоци и ставови по истите.

Критериум за успех

Инструменти

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Динамиката, квалитетот и квантитетот на реализацијата на Годишната програма на училиштето;
успешно реализираните проекти;
плановите и подготовките за настава,
нивниот квалитет и напредокот во нивното изготвување во однос на минатата учебна година;
ефикасноста на организацијата и реализацијата на наставата,
воннаставните активности,
дополнителната и додатната настава и другите активности во училиштето;
постигањата на учениците во наставните и воннаставните активности;
оценувањето на учениците и педагошката евиденција и документација
набљудување (обсервација)
интервју
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•
•
Индикатор за
успешност

Одговорен за
следење

прашалник
листи за следење.
•
вкупен број на развојни цели во склоп на една стратешка цел кои ќе се реализираат во текот на едно
полугодие или една учебна година;
•
времетраење на процесот за комплетирање на една развојна цел со извештаи за траење на минимално
и максимално времетраење на процесот;
•
соработка со други установи;
задоволство на учениците и наставниците од реализацијата на акциските планови
•
директор,
•
училишен одбор,
•
стручна служба,
•
училишни тимови,
•
наставници.

Повратна
информација

По секоја спроведена задача од акцискиот план одговорното лице поднесува извештај со повратна
информација за постигнатите резултати.

Следење и
евалуација на
планот на
активности од
еколошката
програма

•
•
•

набљудување (обсервација)
интервју
прашалник

Календар за работа
Согласно Календарот за работа на училиштето учебната година започна на 03.09.2018 година, а заврши на 10.06.2019 година. Во текот на
учебната година ќе се реализираа 180 работни денови со учениците. Зимскиот распуст на учениците траеше од 02.01.2019 – 18.01.2019 година,
а летниот од 11.06.2019 – 31.08.2019 година. Во текот на учебната година наставата се одвиваше и во саботите, врз на одлуките на Владата на
Република Македонија.
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7.

Настава

Вид на настава
Во нашето училиште се реализираше класична настава. Согласно со Наставниот план во училиштето се организираа и реализираа следните
видови на настава:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Задолжителна настава (Задолжителната настава се организира и реализира согласно Наставните планови и програми дадени
од МОН).
Изборна настава
Дополнителна настава
Додатна настава
Работа со деца со посебни образовни потреби
Работа со надарени и талентирани деца
Слободни ученички активности
Интеграција на еколошката едукација
Примена на ИКТ во наставата

- Организација на задолжителна настава
Наставата е организирана во две смени, со распореденост на учениците во вкупно 20 паралелки.
Задолжителeн странски јазик е англиски јазик кој се изучува од прво до деветто одделение. Втор задолжителен странски јазик во училиштето
е француски јазик кој се изучува од шесто до деветто одделение.
Распоредот на часовите од задолжителната настава и слободните ученички активности беше изработен и истакнат на првиот училишен
ден, а распоредот на часовите за дополнителна и додатна настава беше истакнат до 20.09.2018 година.
- Изборна настава

Изборните предмети даваат можност учениците да ги прошират и продлабочат знаењата по одделни наставни предмети и
да ги развиваат своите способности. Се однесува за секој ученик, а суштината се состои во тоа што самиот ученик врши избор
на предмети што ќе ги изучува во зависност од своите потреби и интереси, и според наставниот план доставен од
Министерството за образование и наука и Бирото за развој.
Изборни предмети во шесто одделение се Етика во религиите и Класична култура во европската цивилизација,
во седмо одделение - Вештини за живеење и Танци и народни ора,
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во осмо одделение - Вештини за живеење и Унапредување на здравје,
и во деветто одделение – Воспитание за околината и Унапредување на здравје.
- Дополнителна настава

Според потребите на училиштето и оваа учебна година, застапени се дополнителната и додатната настава. Изведувањето на
овие два вида на настава е регулирано со посебен распоред, кој е истакнат на видно место за учениците и родителите и испратен
до БРО.
Дополнителната настава како дидактички модел на настава во Наставниот план е застапена со одреден број часови со што
добива задолжителен карактер. Оваа настава се организира за ученици кои се соочуваат со повремени тешкотии, побавно
напредуваат или заостануваат во усвојувањето на некои содржини и задачи од еден или повеќе наставни предмети. Се организира
за ученици од одделенска и предметна настава.
- Додатна настава

Додатната настава е наменета за учениците кои во текот на задолжителната настава постигнуваат натпросечни резултати и се
потврдуваат со особена надареност и талентираност по одделни наставни предмети. Идентификувањето на надарените ученици
се прави по пат на систематско следење, испитување на развојните способности, постигањата и потребите. Во текотна на учебната
2018/2019 год, согласно Законот за основно образование и наставните планови и програми реализирани се часови за додатна,
дополнителна настава.
Во одделенска настава во учебната 2018/2019 година одржани се по 36 часа додатна и 36 часа дополнителна настава во секоја
паралелка.
- Продолжен престој
Во училиштето беше организиран и продолжен престој за учениците согласно барањата на учениците и родителите во две смени. Исто така
организирано е прифаќање на учениците еден час пред и после завршување на наставата.
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Индивидуализирани програми за работа со деца со посебни образовни потреби: Индивидуализирани програми за секој ученик со
ПОП, се изработија во соработка со наставникот, дефектолог, педагог, психолог, и родител. Наставните содржини од наставната програма се
адаптираа за учениците со посебни образовни потреби.
Индивидуализирани програми за работа со надарени и талентирани: За децата кои се истакнуваат во одредени подрачја се
реализираа посебни програми со што им се овозможи развивање на нивните надпросечни способности. Програмите ги изготвија наставниците,
а тие опфаќаа активности и задачи по определени предмети и подрачја. Подготовките за натпревари и конкурси, збогатување на знаењата на
учениците беа дел од овие програми.
- Проекти кои се реализираат во училиштето
Во учебната 2018/2019 година во училиштето продолжи реализирањето на Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ чија цел беше
подобрување на наставата и постигнувањата на математичката и јазичната писменост кај децата од одделенска настава како и
зголемување на свесноста за важноста на јазичната и математичката писменост кај децата.
Оваа учебна година се интегрираа еколошките содржини од деветте еколошки теми во предметите, наставните содржини и часовите по
соодветното одделение и истите беа вметнати во годишните програми кај секо наставник. Со тоа се збогатуваат постоечките предмети со
еколошки содржини и содржини за заштита на животната средина.
Исто така, оваа учебна година се интегрираа содржини од проектот Меѓуетничка интеграција во предметите, наставните содржини и
часовите по соодветното одделение.
Во училиштето се спроведува Антикорупциска едукација како дел од истоимениот проект кој имаше цел да се изработи антикорупциска
програма за да се афирмира потребата од воведување на овие програми во редовната настава во образованието како фундаментален
чекор кон градење активно граѓанство меѓу младите луѓе и системско менување на сегашната култура на прифаќање на корупцијата.
Проектот ,,Патуваме, учиме, се дружиме’’ продолжи со реализирање и оваа учебна година. Проектот е всушност интерен проект во ООУ
Тихомир Милошевски со ученици од одделенска и предметна настава со цел проширување на знаењата преку непосредно запознавање со
општествената средина, културно-историските знаменитости, индустриските и земјоделски капацитети во локалната заедница како и во
Град Скопје во согласност со воспитно-образовната работа на училиштето и наставниот план.
Имплементација на ИКТ: ИКТ во голем процент беше застапена во наставата во нашето училиште. Секој наставник во согласност со
своите планирања имаше реализирано најмалку 30% на часовите со употреба на ИКТ во некој дел од часот.
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За потребите на наставата обезбедени се три ЛЦД проектори, неколку печатачи и копир-апарат. Училиштето располага со вкупно 106
компјутери (Компјутер за секој ученик) и уште 139 мали лаптоп компјутери за сите ученици од одделенска настава. Тргнувајќи од ова, скоро
сите ученици во училиштето имаат пристап до компјутер и интернет.

8. Оценување
Согласно концепцијата за деветгодишно образование учениците се оценети според стандардите за оценување дадени од БРО и МОН.
Оценувањето е описно и нумерички според три развојни периоди:
•
•
•

учениците од I до III одделение се описно оценети,
учениците од IV до VI одделение се описно оценети на крајот од првото и третото тримесечие и нумерички на крајот од првото полугодие
и крајот на учебната година
учениците од VII до IX одделение се оценети нумерички.

Поради оптовареноста на учениците со писмено оценување, училиштето има изготвено план за писмено оценување. При планирањето
се водеше сметка за законските ограничувања. Изготвени се досиеја за ученици и професионалното досие на наставник. Досието за ученици
се состои од ученички изработки со цел перманентно следење на учениците и формирање објективна оценка. Професионалното досие на
наставникот содржи дел од изработките на учениците, планирањата и превземените активности за реализација на редовната настава и
воннаставните активности.
Во училиштето е формиран Тим за следење, анализа и поддршка на оценувањето кој се состои од директор, стручните соработници
и претседателите на стручните активи. Тимот изготви процедура за поплаки и жалби по добиени оцени на ученици, изработи процедура за
информирање на родителите и учениците за постигнатите резултати. Наставниците се грижат за реално оценување на знаењата на учениците
преку примена на стандарди во оценувањето. Формативното и сумативното оценување се планираат и реализираат во текот на наставата преку
редовно следење и вреднување на постигањата на учениците, прибирање показатели за нивните активности, ангажирање на учениците,
посветеност во работата како и тимската работа. Имплементирањето на стандардите за оценување се стимулира преку реализирање
активности од програмите на стручните активи и континуирано следење на новитетите од БРО.
Самоевалуација на училиштето: Согласно Законот за основно образование, Училиштето на секои две години спроведува самоевалвација на
целовкупната работа во текот на тие две години, изготвува извештај по спроведената самоевалвација по која се определуваат јаките и слабите
страни и се даваат предлози за подобрување на работата. Последната самоевалвација е изработена април- август 2019 година.
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Воннаставни активности
- Училиштен спорт
Училишните спортови кои се организираат во рамките на училиштето се голем фудбал, мал фудбал, кошарка, одбојка (девојчиња), пинг понг,
шах, тенис, атлетика. Нашите спортски екипи постигнаа солидни резултати како во општинската лига, така и во градската спортска лига. Тие
беа предводени од наставникот Марио Шулајковски.
- Секции и слободни ученички активности

Слободни ученички активности имаат за цел да ги задоволат и негуваат индивидуалните интереси и способности на учениците,
да ја развиваат самостојноста, доследноста, истрајноста, како и создавањето навики за правилно користење на слободното време.
Во текот на учебната 2018/2019 година слободните активности по сите наставни предмети се реализирани според планирањата и
евидентирани во одделенските дневници.
Поради недостаток на училиштен простор имаме проблем со реализација на слободните ученички активности.
- Ученички натпревари

Натпреварите влијаат кај учениците да се развива натпреварувачкиот дух, другарството, како и да се продлабочат и збогатат
знаењата.
Во текот на месец октомври и ноември беа одржани училишни натпревари по сите предмети.
Победниците на училишните натпревари учествува на општинските, градските, регионалните и државните натпревари кои ќе
се организира во текот на второто полугодие. Нашите ученици ги постигнаа следниве резултати:
- Општествено хуманитарна работа

Во текот на учебната година учениците се вклучени во општестено корисната работа која воглавно се изведува со цел естетско
уредување на училишната зграда, училишниот двор и училишниот парк и организирање на собирни акции.
-

Еко- патроли

Во еко – патролите учествуваат ученици од различни возрасни групи. Истите работат под надзор на одговорните наставници, а во рамките на
еколошките секции.
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9. Поддршка на ученици
-

Постигнување на учениците

Стручните соработници водат редовна евиденција на сите постигнувања на нашите ученици кои достојно го претставуваат нашето училиште во
сите натпреварувања организирани од акредитирани задруженија и друштва, Федерација за училишни спортови на Македонија и други
асоцијации од земјата. Евиденција се води и пооделно за секој ученик и ментор во професионалното досие на секој од наставниците во
училиштето. Учениците од нашето училиште имаат високи постигнувања во повеќе области како од општествено-хуманистичките области,
природно-математичките предмети и пред се од спортските игри. На сите ученици им беа доделени посебни пофалници за постигнатите
резултати и достоинственото презентирање и афирмирање на нашето училиште низ државата.
-

Превентивни програми

Во нашето училиште се изведуваат превентивни програми за заштита на учениците од насилство, злоупотреба и занемарување, заштита на
учениците при вклучување во сообраќајот веднаш по напуштање на училиштето и безбедно пристигнување до нивните домови, презентации од
центарот за социјални грижи и други огранизации со цел запознавање на учениците со повеќе информации кои ќе им помогнат полесно и
безгрижно да ги минат своите почетоци во образовниот процес.
-

Безбедност во училиштето

Мерки за заштита и спасување кои се превземат се редовни одржување на сите уреди, инсталации и постројки вградени во објектот (електрични,
грејни, громобрански). Редовно одржување во исправна и функционална состојба на уредите, инсталациите, техничката опрема и средствата
за гаснење на пожар (протвпожарни апарати, вантрешна и надворешна хидрантска мрежа.) Запознавање на вработените со причините за
настанување на пожар, превентивните мерки за заштита од пожар и практична примена на уредите, инсталациите и средствата за заштита и
гаснење на пожар (ПП-апарти, хидрантски приклучоци и др.)
Училиштето има изработено план за евакуација на училиштето при елементарни непогоди, во кој секој од вработените има своја улога и
задолженија. Скиците за евакуација се прегледно нацртани и поставени на видни места во холовите на училиштето. Со истите се запознаваат
и учениците и повремено се симулира начинот на евакуација од училиштето.
Училиштето има инсталирано видео надзор, а соработува со полициската станица во Ѓорче Петров.
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- Позитивна социо- емоционална клима

За да се обезбеди почитување на личноста на ученикот, развивање на меѓусебна доверба, еднаквост и достапност на
информации за сите, реализирана e програмата за работа со ранлива група на ученици кои се претходно детектирани од
одделенскиот раководител и стручната служба, а во соработка со родителите. Во оваа група спаѓаат ученици кои покажуваат
негативни промени во однесувањето (асоцијално, антисоцијално однесување, емоционални проблеми, отсуство од настава,
намалување на успехот). Стручната служба во училиштето реализираа работилници и индивидуални разговори со учениците и со
родителите на ранливата група на ученици.
Како дел од еколошката програма беа организирани и реализирани еколошки акции и кампањи -Акција за собирање на
пластика и хартија, Ден на акција-Македонија без отпад, Акција за собирање на искористени батерии Ден на дрво, Одбележани се
значајните датуми поврзани со заштитата на животната средина, Еко - работилници и др.
10. Грижа за здравјето
-

Хигиена во училиштето

Хигиената во училиштето и училиштниот двор ја одржуваат 4 хигиеничари. Училиштето преку советодавна работа, училишни акции, предавања,
работилници и слично ја поттикнува свеста кај учениците за одржување на хигиената. Дежурните наставници за време на одморите, а сите
други за време на часовите се грижат и интервенираат во однос на хигиената во училиштето и училишниот двор.
-

Систематски прегледи

Училиштето во соработка со поликлиника Ѓорче Петров организира непречено спроведување на систематски прегледи и вакцинации на
учениците според календар за имунизација.
Задолжителни систематски прегледи се вршат во 1-во, 3-то, 5-то, 7-мо одделение.
-

Вакцинирање

Вакцинирањето се врши во Здравствениот дом, а се опфатени учениците на возраст од:
6 години (I одделение) Мали сипаници, рубеола, заразни заушки (1 доза) - I ревакцинирање
7 години (II одделение ) Туберкулоза ( со тестирање ) ( 1 доза )
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Детска парализа ( 1 доза ) ; дифтерија, тетанус ( 1 доза ) - I ревакцинирање; II ревакцинирање; III ревакцинирање 12 години, 2 и 6 месеци
после првата доза ( VI одделение ); Инфекции со хуман папилома вирус ( HPV) ( само за девојчиња ) ( 3 дози ) - вакцинирање
14 години ( завршна година на основно училиште ) Рубеола ( само девојчиња ) ( 1 II ревакционирање доза ); Детска парализа ( 1 доза ) ;
Дифтерија, тетанус ( доза ); III ревакцинирање; IV ревакцинирање
Одговорни лица од училиштето се директорот ( кој договара за времето на реализација ) и оделенскиот раководител Наведените активности
ќе се реализираат според програма за грижа за здравјето на учениците. Оваа година, се изврши и теренска вакцинација во просториите на
училиштето, по насока од Министерството за Здравство и Министерството за образование.
Едукација за здрава исхрана

-

Свеста за важноста од здравата исхрана како важен фактор за здравјето на учениците се поттикнува преку предавања кои ги организира
училиштето, работилници и индивидуални совети за учениците. Се реализираат и активности од кампањата „Здрава храна за детство без мана“.

Во учебната 2018/2019 година грижата на здравјето имаше една генерална цел: едукација на учениците за здравата исхрана,
подигање на свеста за здрава исхрана, подигање на училишниот активизам, промоција и вклучување на родителите во активностите.
Целта за унапредување на здравјето на учениците е формирање на психички, социјално и физички здрава личност, способна да се
грижи за своето здравје и здравјето на другите во околината (според дефиниција на Светска здравствена организација)

11. Училишна клима и односи во училиштето
-

Дисциплина

Дисциплината е пропишана и се реализира според повеќе правни акти како: правила за однесување на учениците, куќниот ред на училиштето,
интерни правила за педагошки мерки, распоред на дежурства на наставниот кадар и распоред на дежурства на ученици во училиштето. Во нив
детално се разработени правилата на однесување на секој од гореспоменатите субјекти, како и санкциите во случај на прекршување на
утврдените правила. Со цел подобрување и одржување на дисциплината во училиштето, изготвен е план според кој се определуваат

одговорни - дежурни наставници во училишниот ходник и училишниот двор во текот на работниот ден. Одговорниот (дежурниот)
наставник е задолжен да води писмена евиденција за тековните случувања за време на часовите и одморите, и дежура за време на
одморите во ходниците. Се определуваат и дежурни ученици, кои водат писмена евиденција за тековните случувања во училишниот
ходник и ги евидентираат сите посети во училиштето
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-

Естетско и функционално уредување на просторот во училиштето

Во однос на уредувањето и одржувањето на просторот и опкружувањето на училиштето, во училиштето ситевработени во
училиштето имаат развиено одговорен однос и заеднички се грижат за уредување на паноата во училниците, одржување на
катчињата со ученички изработки во училишниот ходник, како и тековно одржување на хигиената во училишниот двор. Во училиштето
се организираат разновидни настани чија реализација напоредно бара соодветно уредување.
-

Етички кодекси

Училиштето во рамките на своето работење има изготвено Етички кодекс за однесување на наставниците, Етички кодекс за однесување на
учениците, а некои од начелата за етички кодекс на вработените во училиштето опфатени се и во рамките на одредбите од куќниот ред на
училиштето, како и ЕКО – кодекс.
-

Мулти- културализам

Важна компонента во воспитно-образовниот процес и во целокупниот развој на индивидуата е соживот на сите етнички групи во заедницата. За
таа цел училиштето е вклучено во Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието (ПМИО), УСАИД и реализиран од страна на
Македонскиот центар за граѓанско образование во соработка со Центарот за човекови права и разрешување конфликти.

-

Односи меѓу сите структури

За подобрување на комуникацијата во училиштето е формиран тим кој ќе направи анализа на критичните точки во комуникацијата. Зa
подобрување на училишната клима и односите во училиштето може да се организираат заеднички состаноци-работилници, дебати, предавања,
на кои ќе се разгледуваат слабостите во комуникацијата. Во тимот се опфатени сите структури во училиштето и составен е од следните членови:
Јагода Петковска, Валентина Брњарчевска и Ирена Мирческа.
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12. Професионален развој на образовниот кадар
Детектирање на потребите и приоритетите
Врз основа на самоевалуацијата, интегралните евалуации и новините и насоките дадени од Министерството и основачот, утврдените потреби
и приоритети резултираа со изработен план за професионален развој за тековната учебна година и програмите за работа на стручните активи.
Во нашето училиште постои Тим за професионален развој на наставниците во состав директор, стручна служба, претседатели на активи,
претставници на УО (еден родител и неговиот претседател).
-

Активности за професионален развој

Активностите предвидуваат изработка на акциони планови за сите облици на професионален развој како обуки од секаков облик, семинари (во
училиштето и надвор од него) и работилници на најразлични теми поттикнати од потребите на наставниците заради одредени констатирани
пропусти . Потоа следи задолжителна дисеминација и задолжително изработка на извештаи пропратени со евалвација на секој облик од каде
се произлезени следните чекори на професионален развој
-

Личен професионален развој

Училиштето ги реализираше акциските планови со планираните активности. Се реализираа различни видови на организирање
и пренесување на знаења или размена на професионално искуство, преку професионалните активи, организирање на отворени
часови и работилници во текот на целата учебна година. Во текот на учебната година се реализираа посети и анализи на наставни
часови кај секој наставник. По посетата на часот наставникот реализираше консулатција со тимот кој го посетил (директор, педагог,
психолог) и притоа му се укажуваа јаките и слабите страни од часот со насоки за надминување на пропустите и унапредување на
професионалниот развој. Секој наставник задолжен за водење на сопствено професионално досие за чија контрола задолжени се
директорот, стручните соработници, инспекторите од ДПИ, општинскиот просветен инспектор.
-

Хоризонтално учење

Реализирани се различни видови на организирање и пренесување на знаења или размена на професионалното искуство
преку професионалните активи, организирање на отворени часови, работилници.
Оваа учебна година во одделенска настава отворените часови беа со сознанијата од обуките за јазична и математичка писменост со цел
унапредување на наставата по македонски јазик и математика и интегрирање на содржините како и од обуките за новите наставни програми по
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математика и природни науки по Кембриџ. Во предметна настава отворените часови беа со примена на проекти во наставата, со интегрирани
предмети и содржини, индивидуализирана настава и оценување, користење на дигитални содржини во наставата. Особено акцент се стави на
на користењето на диференциран пристап кон учениците.
-

Тимска работа и училишна клима

Стручните активи во училиштето (одделенска и предметна) веќе го имаат усвоено начинот на тимска работа Состаноците се во форма
на размена на мислења, искуства, идеи и предлози за подобрување на работата. Комуникацијата и соработката во рамките на активите
е отворена и се почитува мислењето од секој.

13. Вклученост на семејствата во училиштето
-

Во животот и работата на училиштето

Во учебната 2018/19 година, семејствата на учениците беа редовно информирани за работата на училиштето и успехот на учениците. Преку
индивидуалните и групни родителски средби, седниците на совет на родители, информативните списанија (брошури), родителите редовно се
информираа за работењето на училиштето. Активно се вклучуваа во организација на спортски манифестации и ликовни изложби, организација
и реализација на приредби, излети и научни посети, реализација на предавања за унапредување на здравјето и реализација на настава
(експерти од одредени професии).
- Во процесот на учење
Соработката со семејствата на учениците е од особена важност за подобрување на успехот, дисциплината, поведението и изостаноците на
ученикот. Соработката со одделенскиот раководител, наставниците, стручните соработници со цел континуирано и редовно информирање на
родителот на ученикот придонесува за надминување на пројавените проблеми.
Преку соработката на одделенскиот раководител со стручната служба, родителите навремено се информираат за индивидуалниот напредок на
нивното дете, социјализација, адаптација и детектирани проблеми на ученикот. Родителите и семејството имаат увид во начинот и условите за
работа во училиштето, реализација на наставата, напредокот на учениците. Родителите се вклучени во прибирање на дидактички материјали,
помагала и други наставни средства и материјали.
-

Во активностите во училиштето

Училиштето ги вклучува родителите при реализацијата на екскурзии, воннаставни активности, училишен продажен хепенинг, натпревари,
приредби, манифестации и др.
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Информирањето и соработката меѓу училиштето и родителите се остварува преку: општи родителски средби, индивидуални средби со
родителите, телефонски и писмени контакти, посета на семејството на ученикот, состаноци на Советот на родители, советување на родители,
посета на отворени часови, работилници со родители на одредени групи ученици, вклучување во проекти и работилници кои се реализираат во
училиштето.
- Во донесување одлуки
Родителите се вклучени и партиципацираат при давање на идеи, предлози и донесување на одлуки, преку Совет на родители, родителските
средби и Училишниот одбор. Во Совет на родители е вклучен родител како претставник од секое одделение. Советот на родители се ангажира
за подобрување на успехот и поведението на учениците, односот на ученикот со наставникот и соучениците, намалување на изостаноците,
осовременување на наставата и нејзино прилагодување на потребите на учениците.
-

Едукација на семејството

Училиштето редовно ги известува и едуцира родителите преку соопштенија, брошури, веб страната на училиштето.
Стручната служба секојдневно обавува советодавно – консултативни разговори со родителите, а преку советодавната работа со родителите
наменски и со целна група врши едукација на родителите од учениците кои имаат слаб успех, кои имаат голем број изостаноци и кои покажуваат
несоодветно однесување.
-

Изработка на брошура за родители

Во училиштето постои тим за подготовка и реализација на брошурата, се подготвува и печати и се дели на родителите на првата општа
родителска средба, на родителите на идните првачиња, како и на Советот на родители.

16. Комуникација со јавноста и промоција на училиштето
-

Локална заедница (локална самоуправа, бизнис заедница, местно население)

Училиштето е во секојдневна пишана, електронска и лична комуникација со претставници од локалната самоуправа во вид на состаноци,
неформални и формални средби.Наставниците согласно своите програми конкретно остваруваат соработка со локалната заедница преку
посети на институции и фирми, преку собири, акции и прослави во училиштето. На веб страната на општината и во локалните медиуми се
промовираа постигнатите резултати, на проектите и слично. Со општината се соработува и во однос на реализацијата на еколошката програма
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на локално ниво со потпишување на Меморандум за соработка. Во Училишниот одбор на нашето училиште има претставници од локалната
самоуправа и истите континуирано се запознаени со сите активности во училиштето.
- Институции од областа на образованието и културата
Во поглед на соработката со институции од областа на културата се следеа објавени литературни и ликовни конкурси, натпревари, се изврши
посета на културно-историски споменици, музеи, библиотеки, дом на културата, кино сали.
-

Невладини организации

Училиштето преку својата работа во текот на учебната година оствари соработка со училиштата од Општината и градот Скопје, соработка со
Општината Ѓорче Петров, БРО, МОН, Државен просветен инспекторат, Невладина организација Корени, невладината ОХО како и Елколект,
зравствените ординации во локалната средина преку работилници, турнири, спортски натпревари, еколошки акции, реализација на наставни
часови при посета на институциите и останати форми на соработка. Цел на реализираните активности се другарување на учениците, размена
на знаења и поттикнување на мултикултурната соработка и соживот на претставниците од сите заедници кои живеат на тој простор. Училиштето
прифаќа соработка и со други невладини организации во интерес на едукација и содржини интересни за учениците.
-

Спортски друштва

Со цел да се афирмира спортот меѓу младите, нашето училиште соработуваше со голем број спортски друштва, невладината организација
Open Fun Football, Училишен спорт на град Скопје. , Противпожарен Сојуз на град Скопје.
-

Здравствени организации

Поради важноста, училиштето воспоставува и одржува редовна соработка со здравствените организации заради грижа за здравјето и
безбедноста на учениците и вработените: локалните амбуланти, Поликлиника Ѓорче Петров (систематски прегледи, стоматолози и
имунизација), Завод за ментално здравје ”Младост” , Центар за социјални грижи, Центар за слух и говор и др.
-

Медиуми

Како и секое современо училиште, така и нашето училиште има потреба од афирмација на неговата работа и постигнати резултати во соработка
со медиумите. На овој начин, со цел промоција на училиштето се соработува со МРТ со активно учество во училишната програма Ѕвон во текот
на целата учебна година. Позначајните настани и активности се презентираат на локални ТВ станици.
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Лице за контакт со медиуми од училиштето е директорот Јагода Петковска и наставничката Валентина Ампова, со задача да да го претставуваат
училиштето и училишните активности пред јавноста, да организира настани и активности од еколошката програма и нивна промоција пред
медиумите и јавноста, да ги координира активностите за известувања, соопштенија и промоција на училиштето.
Се врши промоција на настани, активности и се разменуваат информации преку веб страницата на училиштето http://ооу-тихомирмилошевскископје.мкд/ и блог страната на училиштето http://outihomirmilosevski.blogspot.mk/ како и преку страницата на социјалната мрежа facebook.

15. Инструмент за подготовка, следење и евалвација на програмите
Година 2018/2019
Временска рамка (месец)

Активност

1. Формирање
на тимови

2. Програми за
следење

3. Анализа на
добиените
информации

Следење

Начин на
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Носител спроведување
(ресурси)
Директор, Формирани
стручна тимови според
служба и афинитетите на
тимови наставниците

✓

✓ ✓

✓

Инструменти

Документација на
училиштето

Очекувани
резултати

Одговорно
лице

Директор,стручна
Формирани тимови за
служба и стручни ✓
повеќе области
активи

Тимови

Подготовка на
Следење,
Стручна литература и
функционална
Одговорните на
анализирање,
констатирање на
програма за следење
тимови
проценување конкретната ситуација
за акционите планови

Тимови

Следење,
анализирање,
проценување

Анкетни листови
Интервјуа
Увид во конкретна
ситуација

✓

Направена објективна
проценка од
Одговорните на
програмите за
тимови
следењето

Потребен
буџет

500,00
денари

✓

500,00
денари

✓

500,00
денари
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4. Презентирање
на
реализирани
проценки на
следењата

5. План за
надминување
на
недостатоци

✓

✓

Состаноци,
отворени
Стручна
Запознавање со
часови,
литература,компјутери,
реализација на
изготвување на
Одговорните на
Тимови
ЛЦД, извештаите од активностите,споредба
анализи,
тимови
одговорните тимови и на реализираното и
планирање,
др.
планирањето.
анализирање и
истражување
Проценка и
издвојување на
недостатоците
Одредување на Работа во тимови , кои
Да се надминат
Одговорните на
Тимови
потребни
треба да делуваат на
недостатоците во
тимови
активности со разлишни активности најкраток можен рок
цел да се
надминат
недостатоците

✓

500,00
денари

✓

500,00
денари

ТИМ КОЈ УЧЕСТВУВАЛ ВО ИЗРАБОТКАТА НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ
ЈАГОДА ПЕТКОВСКА - ДИРЕКТОР
ИРЕНА МИРЧЕСКА - ПСИХОЛОГ
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Годишни извештаи за работа на директор, педагог, психолог, училишен одбор, совет на родители,
наставнички совет, стручни активи, библиотекар, дефектолог
Директорот е раководен и стручен орган на училиштето. Сите обврски како педагошки раководител, во текот на учебната година ќе
ги остварува според сопствената Годишна програма за работа.
Работа на директорот е насочена кон органзирање на севкупната работа на училиштето во организација и реализација на воспитнообразовната 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 2018/2019 година
која е појдовна основа за успешна реализација на планирањата за оваа учебна година.

Административно - организаторска работа
Реализирани активности

Учество во изготвувањето на распоредот на часовите

Соработници
Наставници
Педагог,
психолог
наставници

Истакнување и следење на спроведувањето на куќниот ред во училиштето

секретар

Подготовка и одржување на седници на Наставничкиот и Одделенскиот совет.

Организирање на уписот на децата во I одделение и нивен целосен опфат
Распределба на задолженија околу техничките и други подготовки за успешен почеток
на учебната година
Организирање на свечен прием на првоодделенците во Детската организација
Организирање и учество во одбележувањето на значајни датуми и прослави во
училиштето
Договор и изготвување на распоред за работа на слободните ученички активности,
одделенските заедници

Педагог,
психолог
секретар
наставници
Педагог,
психолог
наставници

Време на реализација
во текот на целата
учебна година
август
во текот на целата
учебна година.
мај
август
октомври

наставници

во текот на целата
учебна година

наставници

Септември

Педагошко - инструктивна работа
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Изготвување Годишен план и програма за работата на училиштето и програма за
сопствената работа

Педагог
психолог

Увид и давање упатство при водењето на педагошката евиденција и документација

педагог

Увид во организационата поставеност на ученичките организации во училиштето
Увид во одделенските книги и главната книга

наставници
наставници
Педагог
психолог
Педагог
психолог

Увид во планирањата и подготовките на наставниците за настава
Увид во часовите по дополнителната настава и слободните ученички активности
Учество на родителски средби во паралелките со послаб успех и поведение
Увид во начинот на оценување на учениците и упатување на наставниците за
правилно оценување
Изготвување на тези за извештај за покажаниот успех на учениците по I полугодие
Анализа на постигнатите резултати (успех на учениците) по секој класификационен
период
Изготвување на извештај за работата на училиштето во тековната учебна година
Увид и учество во организацијата и реализацијата на програмата за јавна и културна
дејност во училиштето
Увид во работата на Одделенските раководители и реализацијата на нивните
програми
Планирање на програмите за упатување на наставно - воспитниот кадар за стручно
усовршување во училиштето и надвор од него
Индивидуално стручно усовршување и учество на семинари советувања и други
форми организирани од надворешни субјекти
Присуство на нагледни часови
Прифаќање на нови наставници и нивно воведување и запознавање со работата на
училиштето на сите нивоа

наставници
педагог
педагог
педагог
Педагог
психолог
наставници
Педагог
психолог
Педагог
психолог
Педагог
психолог
наставници
педагог
наставници
наставници

септември
во текот на целата
учебна година
септември
септември
октомври
ноември
во текот на целата
учебна година
во текот на целата
учебна година
јануари
ноември, јануари
април и јуни
јуни
во текот на целата
учебна година
во текот на целата
година
август
во текот на целата
учебна година
II полугодие
септември
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Проучување и анализирање на покарактеристични проблеми на наставно образовниот процес
Извештај и анализа за согледувањата од извршените увиди на наставните часови,
воннаставните активности и дополнителната настава
Планирање и реализација на родителските средби и изготвување на извештаи и
анализи по нивното одржување
Свикување и учество во реализацијата на општите и поединечните (редовни и
вонредни) родителски средби
Следење, насочување и непосредно учество во реализацијата на индивидуалните и
групни форми на советодавна работа со родителите и учениците
Следење на наставни часови кај наставниците - увид во реализацијата на дадените
наставни планови и програми и планирањата од наставниците

педагог
психолог

во текот на целата
учебна година

педагог

мај

наставници
Педагог
психолог
наставници
Педагог
психолог
Педагог
психолог
Педагог
психолог

во текот на целата
учебна година
септември и јануари
во текот на целата
учебна година
во текот на целата
учебна година

Директор: Јагода Петковска
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ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИШНИОТ ПЕДАГОГ
Реализирана активност

Време
1.

Учество во изработката на Годишната
програма за работа на училиштето и
поединечни документи од истата

Реализатор

Форма

За кого е
наменета

Планирање и програмирање на воспитно-образовната работа
август
групна,
педагог
индивидуална
Директор
вработени во
училиштето
педагог
психолог

Постигната цел/ефект

Планирани активности за
надминување на забелешките
од извештајот од
евалуацијата и Годишниот
извештај за работата на
училиштето

наставници
Планирање и програмирање на
сопствената работа

август

педагог

индивидуална

педагог

Изготвена годишна програма

Учество во изготвување програма на
инклузивен тим за образование

август

Училишен тим за
инклузија

групна,
индивидуална

за потребите на
училиштето

Реализација на планираните
активн. за работа со ученици
со ПОП

Учество во изготвување програма за
работа на тимот за превенција од
насилство

август

Тим за превенција
од насилство

групна

за потребите на
училиштето

Реализација на планираните
активности

Учество при планирањето,
програмирањето и реализација на
работата на стручните активи

август

претседатели на
стручни активи

групна

за потребите на
училиштето

Унапредување на работата на
воспитно-образованиот кадар

Учество при планирањето,
програмирањето и реализација на
работата на одделенскиот и
Наставничкиот совет

август

групна

за потребите на
училиштето

Добро подготвена програма
за работа на одделенскиот и
Наставничкиот совет

Учество во изработка на програма за
професионален развој

август

групна

за потребите на
училиштето

Перманентно стручно
усовршување на воспитнообразовниот кадар

стручна служба
Директор
педагог
наставници
Тим за
проф.развој
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Утврдување на социјалната структура
на учениците во учебната 2018/2019 г.

септември

педагог

октомври

одделенски и
пред.наставници

Учество и помош во изработката на
програма за воннаставните активности

август

Одд. и предм.
наставници

септември

индивидуална

за потребите на
училиштето

Увид и детален преглед на
социјалната структура

индивидуална

за потребите на
училиштето

Унапредување на вон
наставните активности

групна

стручна служба
2. Непосредно следење на воспитно-образовната работа во училиштето
Следење и вреднување на планирањата
од наставниот кадар

септември

Директор

индивидуална

декември

стручна служба

групна

Следење и вреднување на наставниот
процес(посета на час.)

oктомвриноември

Директор

индивидуална

стручна служба

групна

Следење на педагошката евиденција и
документација

октомври

Директор

индивидуална

декември

стручна служба

групна

Правење на анализа на
карактеристиките на идните првачиња и
учество во формирање на групи

август

стручна служба

индивидуална
групна

ученици

Формирани паралелки

Запознавање на одд. наставници од
прво одделение со карактеристиките на
идните првачиња

август

стручна служба
наставници

индивидуална

за потребите на
учениците

Формирани паралелки

групна

за потребите на
училиштето

Уредно планирање на
наставниот кадар

за потребите на
училиштето

Подобрување на наставата

за потребите на
училиштето

Уредно водење на педагошка
евиденција и документација

Следење на прилагодувањето на
учениците во прво одделение преку
посети на час

континуирано

педагог

индивидуална

за потребите на
училиштето

Прилагодени и адаптирани
ученици

Следење и давање помош при организација и реализација на
задолжителните, додатните и дополнителната настава

континуирано

Директор
наставници

индивидуална

за потребите на
училиштето

Подобрен успех на учениците

стручна служба
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Следење и учество во организација и
реализација на вон-наставните
активности

континуирано

Следење на постапките на оценување
на учениците

континуирано

Следење на успехот и редовноста на
учениците во наставните и
воннаставните активности

континуирано

Директор
наставници

групна

за потребите на
училиштето

Подобрен успех на учениците

стручна служба

групна,
индивидуална

за потребите на
училиштето

Навремено и правилно
оценување на учениците

наставник

индивидуална

за потребите на
училиштето

Подобрен успех на учениците

стручна служба

стручна служба

3.Советодавно-консултативна работа со учениците, наставниците и родителите
Работа со наставници-приправници

континуирано

Директор

групна

наставници

Успешно прилагодени
наставници

групна

наставници

Навремено оценување на
учениците

групна

наставници

Надминати воспитно –
образовни проблеми

педагог
Советодавно-консулативна работа со
наставниците во врска со редовното
оценување на учениците

октомври

Директор

декември

психолог
педагог

Помош на наставниците при решавање
на воспитно-образовните проблеми со
учениците

октомври

Директор

декември

психолог
педагог

Давање помош за стручно усовршување
на наставнците и нивно упатување за
користење на стручна литерарура
заради осовременување на наставниот
процес

континуирано

стручна служба

групна

наставници

Унапреден воспитнообразовен процес

Советодавна работа за водење на
педагошка евиденција и документација

континуирано

педагог

индивидулна

наставници

психолог

групна

Правилно водење на педаг.
евид. и документација

Индивидулана советодавна работа со
ученици и родители на ученици кои

ноември

Директор

групна

декември

психолог

ученици
родители

Намалување на недоволните
оценки и на бројот на
неоправдани изостаноци
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имаат поголем број на недоволни
оценки и неоправдани изостаноци
Индивидуални разговори со родителисоветодавна работа (решавање на
воспитни и други проблеми)
Соработка со Совет на родители

Советодавна работа со родители за
осмислување на слободното време на
децата

педагог

ноември

педагог

индивидулна

родители

Надминати проблеми

педагог

групна

родители

Подобрена соработката со
родителите

групна

родители

Правилно искористено
слободно време на децата

ученици,

Унапреден воспитнообразовен процес

декември
во текот на
годината

психолог

континуирано

пеадагог

4. Аналитичко-истражувачка работа
Анализа на успехот, редовноста и
поведението на учениците на крајот од I
тромесечие, I полугодие

ноември

педагог

јануари

Директор

групна

наставници.
родители

психолог
Изработка на анализи, статистички и
други извештаи за состојбите во
различни области од в.-о. Работа за
потребите на училиштето и др.
Институции и ораганизации

во текот на
годината

педагог

Анкета за утврдување на претчитачките
способности на учениците на почетокот
од второ одделение

септември

Работилници со ученици од прво до
петто одделение

Во текот на
првото
полугодие

педагог

Работилници со ученици од шесто до
деветто одделение

Во текот на
првото
полугодие

педагог

индивидуална

ученици,
наставници

Анализи и статистички
извештаи

индивидуална

наставници

Следење на напредокотна
учениците

психолог

педагог
одд. наставници

групна
индивидуална
групна
индивидуална

За потребите на Унапреден воспитноучениците
образовен процес
За потребите на Унапреден воспитноучениците
образовен процес
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Испитување на брзината на читање на
нелогичен текст во вторите одделенија

декември

педагог
одделенски
наставници од
второ одделение

за одделенските Евиденција за напредокот на
наставници
описменувањето на
индивидуална
учениците

5. Соработка со стручни институции, локална заедница и стручно усовршување
Учество и соработка со здружение на
педагози, БРО, МОН, ФФ, ДИЦ, ДПИ

континуирано

педагог

групна

за потребите
на училиштето

Унапреден воспитнообразовен процес

Соработка со Локална самоуправа и
заедница

континуирано

педагог

групна

за потребите
на училиштето

Унапреден воспитнообразовен процес

Соработка со образовни, здравствени,
социј-ални институции и други установи
кои допринесуваат за остварување на
целите и задачите на воспитнообразовната работа

континуирано

стручна служба

индивидуална

за потребите
на училиштето

Унапреден воспитнообразовен процес

Учество во размена на искуства со
други педагози, психолози

континуирано

стручна служба

групна

за потребите
на училиштето

Унапреден воспитнообразовен процес

6. Педагошка евиденција и документација
Годишен глобален план и Програма за
сопствената работа

август

стручна служба

индивидуална за евиденција на Унапреден воспитносопствената
образовен процес
работа

секој месец

стручна служба

индивидуална за евиденција на Унапреден воспитносопствената
образовен процес
работа

Хронолошки дневник за работа

континуирано

стручна служба

индивидуална за евиденција на Унапреден воспитносопствената
образовен процес
работа

Дневник за работа со ученици,
наставници, родители

континуирано

стручна служба

индивидуална за евиденција на Унапреден воспитносопствената
образовен процес
работа

Месечен оперативен плана за работа
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Водење на професионално досие на
наставниците и педагошки картон

континуирано

стручна служба

индивидулана

за потребите на
училиштето

Унапреден воспитнообразовен процес

Евидентирање и прибирање докази за
сопствениот професонален развој

континуирано

педагог

Изработка на протоколи, соопштенија,
формулари, службени покани,
евидентни листи

континуирано

стручна служба

групна

за потребите на
училиштето

Унапреден воспитнообразовен процес

Документација за извршената
аналитичко-истражувачката работа
(прегледи, инструменти, извештаи,
анализи, информации и др )

континуирано

стручна служба

индивидуална

за потребите на
училиштето

Унапреден воспитнообразовен процес

индивидулана за евиденција на Унапреден воспитносопствената
образовен процес
работа

Училишен педагог:
Валентина Брњарчевска
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИШНИОТ ПСИХОЛОГ

Прво подрачје: Планирање, програмирање и организирање на воспитно - образовната работа

1.

2.

3.

1.

2.

Содржина на
работата
Изготвување на
годишната
програма на
психологот
Изготвување на
годишен извештај
за сопствената
работа
Изготвување на
годишен извештај
за работата на
училиштето

Начин на реализација

Месец за
реализација

Соработници

Индикатори

-прибирање потребен
материјал

јули

Педагог
Директор

Документ:
Програмата од психологот

- писмен извештај

јули

Педагог

Документ:
Извештај од работата на
психологот

Комисија за
Документ
изготвување на Годишен извештај за работата
Писмен извештај
јули
Годишен
на училиштето за учебната
извештај
2017/2018
Второ подрачје:Следење на воспитно-образовната работа
А.Утврдување на потенцијалните можности и карактеристики на личноста на ученикот
Содржина на
Месец за
Начин на реализација
Соработници
Индикатори
работата
реализација
- информативни
разговори со децата и
родителите
Пополнети матични листови
Упис на
- увид во примените
Педагог,
Мај
( досие)
првоодделенците
вакцини
Наставници,
јуни
и цртежи од децата
- увид во стоматолошки
Директор
преглед
- опсревирање
Психолошки тестови,
Следења на
- психолошко тестирање
Евидентни листови за
прилагоденоста и
- разговор, опсервирање
Педагог,
првачињата,
напредокот на
- соработка со нивните
Наставници од
септември
записници од разговори.
учениците од прво
родители
прво одделение
Дневникот од психологот
одделение
- увид во нивните тетратки
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3.

Следење на
прилагоденоста на
учениците од
четврто
деветгодишно
одделение

4.

Следење на
прилагоденоста на
учениците од
шесто
деветгодишно
одделение

5.

Следење на
прилагоденоста на
учениците кои се
повторно во исто
одделение

6.

7.

Следење на
однесувањето на
учениците и нивниот
успех

Професионално
ориентирање на
учениците од 9
одделение

- изработка на персонално
досие
- - психолошко тестирање
- разговор, опсервирање
- соработка со нивните
родители
- увид во нивните тетратки
- изработка на персонално
досие
- индивидуални
разговори, групни
разговори,
- соработка со родители,
наставници
- психолошко тестирање
- опсервирање
- индивидуални
советодавни разговори
- опсервирање
-разговор со учениците, со
наставниците, со
родителите
- увид во педагошката
евиденција и во нивните
тетратки
- работилници од проекти
- професионално
информирање по
Конкурсот
- разговор со учениците од
9 за нивните
професионални интереси
и желби

септември

Наставници,
Педагог

Психолошки тестови,
Евидентни листови за
првачињата,
записници од разговори.
Дневникот од психологот

Септември
октомври

Наставници,
Педагог,
Директор

Психолошки тестови,
Дневникот од работа на
психологот

септември

Наставници,
Педагог ,
Директор

-Дневникот од психологот,
Евидентни листови,
Записници-по потреба

Повремено

Педагог
Наставници
Директор

-Дневникот од психологот,
-Записници од разговори
- Евиденција за работилници
во дневникот од паралелката

Педагог
-Дневникот од психологот
Април
Мај
јуни

Професори од
средни
училишта
Наставници
Директор

- Копија од пресметување на
бодови по Конкурсот
Флаер со детали за упис во
средно училиште
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2.Б. Следење на напредувањето на учениците според нивните можности и карактеристики

1.

2.

Содржина на
работата
Откривање и
работа со ученици
кои манифестираат
неприлагодено
однесување
(изостаноци,
деликвенција врсничко
насилство, разни
зависности,
заразни
игри,ученици со
посебни образовни
потреби, надарени
ученици)
Утврдување на
социометрискиот
статус на некои
ученици

Начин на реализација

- психолошко тестирање
- индивидуални и групни
разговори
- психолошки работилници
- соработка со родители
- увид во нивните тетратки

- социометриски метод

Месец за
реализација

Соработници

Наставници
Педагог
Директор
По потреба

Ученици од
одделенските
заедници

Наставници
Педагог

По потреба

Индикатори

-Дневникот од психологот,
-Психлошки тестови,
-Записници и евидентни
листови

Социограм

- опсервирање, увид во
Наставници
тетратките
-Психолошки тестови
Педагог
- психолошко тестирање
3.
По потреба
Директор
- индивидуални стручни
-Дневникот од психологот
Други
разговори
-Евидентни листи
институции
- соработка со родители
Трето подрачје: Изготвување на стручни материјали ( теоретски ) за наставниците и истражувачка работа
Дијагностоцирање
на способностите
на учениците за
самостојно учење

1.

Содржина на
работата

Начин на реализација

Истражување:
- ,, Превенција од
насилство во
училиште,,

- опсервирање на
часовите и
одморите,психолошко
тестирање,игровни
активности со учениците

Месец за
реализација
Од октомври до
јуни

Соработници

Индикатори

Наставници,
Педагог,
Директор,
Помошен
персонал

-Резултати од истражувањето
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- известување од
наставниците и другите
вработени
- дискусии на седници на
совет на родители
Теоретски
материјали:
Наставници,
- Реферати
2.
Повремено
Педагог,
- Во зависност
- Информативен разговор
од потребите
Директор,
и условите
Аналитичка
Ноември
- изготвување извештаи,
истраувачка работа,
Јануари
Педагог,
полугодишни и годишни,
3.
извештаи,
Април
Директор
на прво и трето
полугодишни и
Јуни
тромесечие
годишни
Четврто подрачје : Советодавна консултативна и инструктивна работа

1.

Содржина на
работата
Советодавно инструктивна
работа :
А) ученици со :
- емоционално социјални
потешкотии
- карактерни
недостатоци
- проблеми во
учењето (со и без
слаби оценки)
Б) Родители и совет
на Родители
В) Со наставници во
врска со
проблематични
ученици

Начин на реализација
А) Советодавни разговори
- психолошки тестирања
- увид во училишна
евиденција
- инструктивна работа за
помош во учењето
Б) - индивидуална и (или)
групна работа во
училиштето излагања со
стручни предавања,
анализи или извештаи,
организирање на
работилници
В) - информативни и
советодавни разговори

Месец за
реализација

А)
Континуирано

Б) По потреба

Соработници

Наставници,
Педагог,
Директор,
Ученици од
одделенските
заедници
Б) Наставници
Педагог
Директор

В)По потреба

Извештаи
Дневник за работа на
психологот

Индикатори

- Психолошки
тестови
- Дневникот од психологот
- Евидентни листи
- Записници од разговори со
ученици, родители, наставници

В)Педагог
Директор
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Петто подрачје: Општо стручно усовршување на наставниците и унапредување на воспитно-образовната работа
Содржина на
работата
Соработка со
наставници во
подготвување на
наставата :
А) Присуство на
нагледни часови

1.

2.

Б)Разговор за
сознанијата од
нивните стручни
семинари
В) Соработка при
реализирање на
дополнителната и
додатната настава,
подготовка и
реализација на
ОЖВ, како и по
предметот
унапредување на
здравје
Следење на
педагошката
комуникација
- конфликти и
комуникација
( предизвикани било
од страна на
ученици или од
страна на
наставници )

Начин на реализација

Б) Стручни активи
или неформални
разговори

- следење на речникот на
учениците во меѓусебната
комуникација
- воочување на накои
извори на конфликти: на
часови, одмори или во
дворот на училиштето
( опсервирање )
- информативни
разговори со учениците ,
наставниците, директорот
-во договор со наст.

Месец за
реализација

Соработници

А) По покана од
наставниците

А) Наставници
Директор

Индикатори

Лист за евиденција од посета
на час

Б) Повремено
Б) Наставници
Педагог,
Директор

Дневникот од психологот

Дневникот од психологот
Наставници,
Директор,
Педагог
Повремено
Наставници,
директор,педагог

Записници од посета на
часовите
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Шесто подрачје: Водење на педагошка евиденција и документација
Содржина на
работата

Начин на реализација

Месец за
реализација

Соработници

Индикатори

А) Увидување без
пополнување
Б) - Сопствен дневник за
евиденција на работата
А) Повремено
-Дневникот од психологот,
- Ученички досиеја и
А) Наставници
- Посебен сопствен дневник
1.
разни психолошки тестови
Директор
за увид во педагошката
Б) Водење на
- евидентни листови за
Б) Редовно
евиденција и документација
сопствена
учениците на кои им
евиденција и
треба помош или
документација
советување
Седмо подрачје : Соработка со локална заедница и други институции, лично стручно усовршување
А) Увид во
училишните
дневници, матични
книги

1.

Содржина на
работата
А) Соработка со
МОН, БРО, Центар
за социјална
работа, завод за
ментално здравје,
Б) Соработка со
основните и
средните училишта
од општината и
градот

Начин на реализација

А) Точно и навремено
извршување на обврските
Б) Следење на
новитетите од областа на
психологијата, размена на
искуства

Месец за
реализација

Соработници

Индикатори

-Дневникот од психологот,
А) Редовно

А) психолози

- Перманентно следење на
стручна литература посета на
семинари

Училишен психолог
Ирена Мирческа
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Училишен одбор

Училишниот одбор во учебната 2018/2019 ги има одржано следните седници:
Време на
реализација
1. 23.08. 2018

Реализирани активности
1. Усвојување на записникот од претходната седница;
2. Предлог годишен извештај за работата на училиштето во 2017/18 год,;
3. Предлог Годишна програма за работа на училиштето во 2018/2019 год.;
4. Ажурирање на план за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи;
5. Предлог Финансов план за 2019 год.;
6. Разгледување на програмата за организирање и изведување на екскурзии и други
слободни активности;
7. Формирање комисија за разгледување понуди за фотографирање и осигурување;
8. Тековни прашања

2.

13.09.2018

1. Усвојување на Записникот од претходната седница;
2. Донесување Одлука за распишување на оглас за избор на директор;
3. Формирање Комисија за разгледување на документите од кандидатите за директор;
4. Одлука за формирање Комисија за прибирање понуди за излети и екскурзии;
5. Тековни прашања
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3.

02.10.2018

1. Усвојување на Записникот од претходната седница;
2. Одлука за избор на најповолен понудувач за организирање и изведување на екскурзии и
други слободни активности;
3. Тековни прашања

4.

10.10.2018

1. Усвојување на Записникот од претходната седница;
2. Одлука за одобрување на есенски излет за сите одделенија, од I-IX одд., за дводневна
екскурзија за VI одд. и тродневна екскурзија за IX одд.;
3. Верификација на член во УО, предложен од Совет на родители;
4. Тековни прашања

5.

15.10.2018

1. Усвојување на Записникот од претходната седница;
2. Преиначување на Одлука за формирање на Комисија за разгледување на документи за
директор;
3. Избор на нова комисија за разгледување на документите за директор;
4. Тековни прашања

6.

18.10.2018

1. Усвојување на Записникот од претходната седница;
2. Извештај од Комисијата за разгледување на документи на кандидати за директор;
3. Интервју со кандидатите за директор;
4. Тековни прашања

7.

16.11.2018

1. Усвојување на Записникот од претходната седница;
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2. Разгледување на извештаите за еднодневен излет од 1-9 одд., дводневна и тридневна
екскурзија за 6 и 9 одд.;
3. Извештај од еднодневниот излет организиран од општината Ѓорче Петров во Пеленица;
4. Разгледување на решението за назначување на директор;
5. Тековни прашања
8.

12.12.2018

1. Усвојување на Записникот од претходната седница;
2. Формирање на комисија за попис;
3. Разгледување на барање бр. 03-238;
4. Разгледување на документ – „Фактичка состојба од Комисија за вонреден попис“;
5. Тековни прашања

9.

31.01.2019

1. Усвојување на Записникот од претходната седница;
2.Извештај на Комисијата за попис за 2018 год.;
3.Одлука за отпис;
4.Огласи за прием на наставници;
5. Разгледување на полугодишниот извештај за учебната 2018/2019 година;
6.Разгледување на допис од вработен во училиштето, бр. 03-23 од 24.01.2019 год.;
6.Разно
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10. 27.02.2019

1. Усвојување на Записникот од претходната седница;
2. Предлог завршна сметка за 2018 година до Основачот-Општина Ѓоче Петров;
3. Одлука за отпис;
4. Тековни прашања

11. 09.05.2019

1. Усвојување на Записникот од претходната седница;
2. Одлука за одобрување на изведување на пролетен еднодневен излет во
Дељадровце,настава во природа за 5 одделение и еднодневна екскурзија во Св. Јован
Бигорски за 3 одделение;
3. Донесување на Статутна одлука за промена и дополнување на Статутот на училиштето;
4. Тековни прашања

12. 20.08.2019

1. Усвојување на записникот од претходната седница;
2. Одлука за формирање на стручен тим за изготвување на програма за екскурзии, настава
во природа, излети и други слободни активности за учебната 2019/2020 год.;
3. Разгледување на извештај за дводневна екскурзија, настава во природа; еднодневен
излет
4. Тековни прашања

Претседател на Училишен одбор
Љубица Тримоска
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Извештај за работата на Советот на Родители
Во рамките на училиштето активно работеше Советот на родители по сопствена програма за работа. Целта на работата на овој Совет на родители
беше да се обиде да ја воспостави врската помеѓу родителите и училиштето, што е пак многу значајно за правилното насочување на воспитно-образовниот
процес.
Опис на активности
1.
2.
3.
4.

5.
6.
1.
2.
3.

Усвојување на Годишна програма за работата на Советот на родители за учебната 2018/2019 година;
Запознавање на родителите со одржаниот состанок на Училишниот одбор;
Запознавање со годишната Програмата за работа на училиштето за тековната 2018/2019 год;
Избор на членови од редот на Советот на родители кои ќе учествуваат во работата на Комисиите на
училиштето (храна, сликање, ескурзии, настава во природа и сл.) и информирање идавање на мислења и
предлози за подобрување на истите. (правилник за храна и ескурзии)
Информација за распоред на учениците во слободните активности, изборната, факултативната и додатната
настава, работа на секциите и сл.
Избор на нов записничар од редот на Советот на родители
Информација од Комисиите на училиштето (храна, сликање, ескурзии, настава во природа, и сл.);
Запознавање со програмата за работа во оваа учебна година на психологот и педагогот во училиштето,
неговата улога и тежишните точки во истата
Запознавање со новиот Директор на училиштето

Известување за тековните активности во училиштето;
Учество во акцијата Денот на дрвото и други еко акции
Давање предлози и иницијативи за унапредување на соработка на
родителите со наставниците.
Разгледување успехот од учениците, разговори за надминување на проблемите во паралелката поврзани со:
успехот, редовноста и дисциплината на учениците.
1. Информирање на членовите на Советот на родители за работата на Училишен одбор и функционирањето на
училиштето во првото тромесечие од учебната година;
2. Состанок на Советот на родители за припремите на учениците за Новогодишните празници и полугодишниот
распуст;
3. Организирање на новогодишен хепенинг;
1. Разгледување на успехот поведението и редовноста на учениците
2. Велигденски хепенинг
3. Тековсни прашања
1.
2.
3.
4.
5.

Време на
реализација

Соработка со

Септември

Совет на
родители
Директор

Октомври
Ноември

Декември

Април

Совет на
родители,
Директор и
Општината
Наставници,
Директор и
Совет на
родители
Наставници,
Директор и
Совет на
родители
Директор
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Извештај за работата на наставничкиот совет за учебната 2018/2019 година
Наставничнкиот совет е највисок стручен орган во училиштето, а го сочинуваат сите наставници и професори кои изведуваат настава,
директорот на училиштето и стручните работници. И оваа учебна година ќе остваруваат активности планирани и програмирани во
сопствената Годишна програма за работа, врз основа на неговите определени надлежности со Законот и Статутот на училиштето.

Датум на
реализација

07.11.2018

21.12.2018
18.01.2019
13.03.2019

27.03.2019
10.04.2019

Дневен ред
1. Утврдување на успехот, поведението и редовноста на учениците на крајот од првото тримесечие во учебната
2018/2019 година
2. Тековни прашања
1. Реализација на додатна, дополнителна настава и СУА
• Реализација на училишни натпревари
• Редовна документација на активностите по тимови, активи и комисии
• Родителски средби
1. Активности до крајот на полугодието;
2. Организација на активностите за време на зимскиот распуст;
3. Тековни прашања
1. Утврдување на полугодишниот извештај за работата на училиштето за учебната 2018/2019 година
2. Насоки за успешно отпочнување на второто полугодие во учебната 2018/2019 година.
1. План на активности по повод патронен празник на училиштето
2. Давање мислење за наставник приправник Маја Урдаревиќ
3. Тековсни прашања
1. Реализирање на наставата на ден 30.03. 2019 год. – сабота
2. Активности на ден 1ви Април ден на шегата
3. тековни прашања
1. Утврдување на успехот редовноста и поведението на учениците во третото тримесечие во учебната 2018/2019
година
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10.06.2019
11.06.2019

24.06.2019

2.Формирање на тимови за самоевалуација
3. Формирање на комисија за упис на првачиња
4. Тековсни прашања
1. Утврдување на успехот редовноста и поведението на учениците од деветто одделение на крајот од учебната
2018/2019 година
2. Тековни прашања
1. Утврдување на успехот редовноста и поведението на учениците на крајот од учебната 2018/2019 година
2. Тековни прашања
1. Утврдување на успехот на учениците по продолжителната настава
2. Извештај од тимовите по подрачја за спроведената самоевалуација
3. Задолженија за изработка на годишен извештај за работата на учиилиштето за учебната 2018/2019 година, и
изработка на годишната програма за работата на училиштето за учебната 2019/2020 година
4.Формирање комисија за ученички екурзии и посети
5. Формирање комисија за отворен ден по граѓанско образование
6. Избор на членови на училишниот одбор од редот на наставниците
7. Тековсни прашања
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Извештај за работата на одделенскиот совет во учебната 2018/2019 година
Одделенскиот совет е составен од наставниците кои изведуваат настава во паралелките, стручните работници и директорот, а ќе
остварува дејност со содржина на работа и определена динамика на реализацијата предвидена со Годишната програма за работа.

Датум на
реализација

06.11.2018

07.11.2017

31.12.2018

Дневен ред
1. Разгледување на успехот, поведението и редовноста на учениците од одделенска настава на
крајот од првото тримесечие во учебната 2018/2019 година
2. Тековни прашања
• Реализација на додатна, дополнителна настава и СУА
• Реализација на училишни натпревари
• Редовна документација на активностите по тимови, активи и комисии
• Родителски средби
1. Разгледување на успехот, поведението и редовноста на учениците од предметна настава на
крајот од првото тримесечие во учебната 2018/2019 година
2. Тековни прашања
• Реализација на додатна, дополнителна настава и СУА
• Реализација на училишни натпревари
• Редовна документација на активностите по тимови, активи и комисии
• Родителски средби
1. Разгледување на успехот, поведението и редовноста на учениците од одделенска настава на
крајот од првото тримесечие во учебната 2018/2019 година
2. Тековни прашања
• Родителски средби
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31.12.2018

08.04.2019

09.04.2019
10.06.2019
11.06.2019

11.06.2019

1. Разгледување на успехот, поведението и редовноста на учениците од предметна настава на
крајот од првото тримесечие во учебната 2018/2019 година
2. Тековни прашања
• Родителски средби
1. Разгледување на успехот редовноста и поведението на учениците од одделенска настава во
третото тримесечие во учебната 2018/2019 година
2. тековсни прашања
1. Разгледување на успехот редовноста и поведението на учениците од предметна настава во
третото тримесечие во учебната 2018/2019 година
2. тековсни прашања
1. Разгледување на успехот редовноста и поведението на учениците од деветто одделение на крајот
од учебната 2018/2019 година
1. Разгледување на успехот редовноста и поведението на учениците од одделенска настава на
крајот од учебната 2018/2019 година
2. Тековни прашања
1. Разгледување на успехот редовноста и поведението на учениците од предметна настава на крајот
од учебната 2018/2019 година
2. Тековни прашања
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Извештај за работата на стручниот актив на одделенска настава
Активот на одделенски наставници од I-V одд. во текот на учебната 2018/19 работеше според предвидените активности од Програмата за работа на
стручниот актив.
Стручниот актив ги реализираше следниве активности:

Активност

Реализатор

Време на реализација

Изработка на програма за стручен актив за одделенска настава

Вера Костоска

25.06.2018

Изработка на програми според целите и насоките од БРО

Одделенски наставници

09.07.2018

Насоки за работа со учениците со посебни потреби,тешкотии во учењето и
вметнување на диференцирани цели и активности во дневните планирања

Валентина Брњарчевска
Вангелка Грујоска

26.09.2018

Споделување сознанија за реституција како современа воспитна техника

Татјана Кондратјук

22.10.2018

Споделување за стекнати знаења за методи,форми и техники наставен час

Даниела Сарафимова

07.11.2018

Споделување на стекнати сознанија од областа на проектот Еразмус +

Емилија Цепевска

15.11.2018

Споделувања знаења за примена на разни техники

Јагода Кузевска

Мобилни апликации

Трајанче Воинова

23.01.2019

Споделување сознанија за реалитетна техника според Гласеров Модел

Балентина В.Богоевска

26.02.2019

Запознавање со техники: Игри Наставен час

Вецка Спасова

18.03.2019

Развивање на психолошка отпорност

Ирена Мирческа

11.04.2019

Споделување искуства од Опен Фан Фудбал спортски игри за часовите по
физичко и здравствено образование

Јелена Василкоска

13.06.2019

19.12.2018

Одговорен наставник Вера Костоска
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Годишен извештај за работата на Стручниот актив – природна група на предмети за учебната 2018/2019 год.

РБ

Планирани
активности

1.

Реализација на
час во VIII
одделение по
наставната
програма на
Кембриџ:
Тема Органски
системи кај
човекот
Нервен систем

2.

Реализација на
час во VII
одделение:
Климатски
фактори и
метеоролошки
елементи и
појави

Цели

Поим за
рецептори –
пренос на
дразба: градба
на увото.
Што се и како
функционираа
ат
рецепторните
клетки?

Учениците да
се запознаат
со: факторите
кои влијаат на
формирањето
на климата,
климатските
елементи и
климатските
типови,
територијалнат
а
распространет
ост на
климатските
типови.

Реализатор

Анета
Божиновска

Јадранка
Георгијева

Ресурси

Слики и
модели од
сетилни органи
ЛЦД проектор
и ПП
презентација

Карта на
Република
Македонија,
неми карти,
LCD проектор
и компјутер

Време на
реализирање

Очекувани
ефекти и
исходи

11.09.2018

Учениците ја
знаат
местоположбат
а, градбата,
функцијата и
улогата на
органот за
слух; ученици
знаат дека
постојат
рецептори за
слух и
рамнотежа

03.10.2018

Учениците ги
набројуваат
климатските
фактори; ги
знаат
климатските
елементи; ги
опишуваат
климатските
типови; ја
знаат
територијалнат
а разместеност
на климатските
типови.
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3.

Избира, црта
и толкува
дијаграми и
графици,
вклучувајќи:
дијаграми на
фреквенции
за дискретни
и
континуирани
податоци;
Линиски
график за
временски
период;
Дијаграми
со
Реализација на
точки,
за
да
час во IX
се развие
одделение:
разбирање
за
Избира, црта и
корелација;
толкува
Последовател
дијаграми и
ни стеблографици.
лист
Стебло-лист
дијаграми.
дијаграм
Прецизно
идентификува
,организира,
претставува и
толкува
информации
во писмена
форма,
табеларно,
графички и со
дијаграм.
Споредува
две или
повеќе
распределби;

Можамдаизбер
ам, да цртам и
толкувам
дијаграми и
графици

Голем стебло
лист дијаграм
(Прилог 1)
Работен лист
(активност 1)
Работен лист,

Анкица
Спасова

Голем
последователе
н стебло лист
дијаграм
(Прилог 2)
Работенлист
(активност 2)
Голем
последователе
н стебло лист
дијаграм
(прилог 3)

13.12.2018

Можам
прецизно да
идентификува
м,
организирам,
претставувам
и толкувам
информации
во писмена
форма,
табеларно,
графички и со
дијаграм.
Можам да
споредувам
две или
повеќераспред
елби; да
донесувамзакл
учоци,
користејќи ја
формата на
распределба и
соодветната
статистика
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донесува
заклучоци,
користејќи ја
формата на
распределба
и соодветната
статистика.

4.

Реализација на
час во VIII
одделение по
наставна
програма на
Кембриџ:
Истражување
на движењето
(1)

5.

Реализација на
час во VI
одделение:
Делење
трицифрени
броеви со
едноцифрени,
вклучувајќи и
делење со
остаток и

Ученикот да
знае преку
истражување
со едноставни
експерименти
како може да
го определи
гравитационот
о забрзување
на телата при
слободно
паѓање,како и
кои сили му
дејствуваат на
телото во тие
случаи.Кои од
нив можеме да
ги занемариме
а кои не?
Дели
трицифрени
броеви со
едноцифрени,
вклучувајќи и
делење со
остаток и дели
трицифрени
броеви со
двоцифрени

Неделка
Миланова
Петрушевски

Александра
Луковска

Метро
Штоперица
Хартиени
корпи
Џамлија
Пинг-понг
топче
Калкулатор

Коцки,
дигитрон,
карти со цифри
од 1 до 9

05.12.2018

Ученикот знае
преку
истражување
со едноставни
експерименти
како може да
го определи
гравитационот
о забрзување
на телата при
слободно
паѓање,како и
кои сили му
дејствуваат на
телото во тие
случаи.

11.03.2019

Учениците
знаат да делат
трицифрени
броеви со
едноцифрени,
вклучувајќи и
делење со
остаток и знае
да дели
трицифрени
броеви со
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делење
трицифрени
броеви со
двоцифрени
броеви (без
остаток)

6.

7.

броеви (без
остаток);
логички ги
анализира и
решава
проблемите со
броеви и
математичките
сложувалки.

Запознавање
на учениците
со: елементи и
објекти на
улица и пат и
почитување на
сообраќајни
правила и
прописи при
користење на
елементите и
објектите од
улица и пат
Учениците да
Реализација на
знаат да го
час во V
објаснат
одделение на
процесот на
тема:
фотосинтеза.Д
Истражување а знаат дека од
на растот на
коренот се
растенијата со впиваат водата
наставна
и минералните
софржина:
материи кои се
Фотосинтеза
транспортираа
т во сите
Реализација на
час во V
одделение:
Тема:
Сообраќај
Наставна
содржина:
Елементи и
објекти на
улица и пат

двоцифрени
броеви без
остаток; знае
да ги
анализира и
решава
проблемите со
броеви и
математичките
сложувалки.

Зоран
Стаменковиќ

Верче
Маневска
Стефанова

компјутер
слики
сообраќајни
тестови
изработени
модели

Претходно
изртените
семиња.
Видео
презентација
за
фотосинтеза

03.05.2019

Правилно
однесување и
почитување на
сообраќајни
правила и
прописи при
учество во
сообраќајот

31.05.2019

Учениците
знаат што е
фотосинтеза и
кои се
условите за
нејзино
настанување.
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делови на
растението,со
помош на
јаглерод
диоксид и
сончевата
светлина во
листот на
растението се
одвива
фотосинтеза
при што се
ослободува
кислород и
создава
глукоза од која
се храни
растението.
Одговорен наставник
Неделка Миланова Петрушевски
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Извештај за работата на стручниот актив- предметна настава (општествени науки) на ООУ “Тихомир Милошевски”
учебната 2018/2019 година

Планирана
активност
Современо сфаќање
на поимот „кариера“
Силвана Ѓорчевска

Комуникациски
систем – говорење и
слушање
Љубица Тримоска

Прилози за
количество
Душица Кировска

Полски род Дур и
Мол во композиција
та Турски марш
Игор Митковски

Цели
-да се потикне повеќе
соработка помеѓу
учениците
- да ја осознаат
хуманоста како најголема
вредност на човекот.
-да се користат повеќе
инструменти на
оценување во наставата
-да се потикне повеќе
соработка помеѓу
учениците со користење
на листи за
самооценување
-да се користат повеќе
инструменти на
оценување во наставата
-да се потикне повеќе
соработка помеѓу
учениците со користење
на листи за
самооценување
-да се користат повеќе
инструменти на
оценување во наставата
-да се потикне повеќе
соработка помеѓу
учениците со користење

Реализатор

-наставник
- ученици

-наставник
- ученици

-наставник
- ученици

наставник
- ученици

Ресурси
-наставни
техники и
методи
- стручна
литература,
прирачници;
-дидактички
средства
-наставни
техники и
методи
-методи за
оценување
-стручна
литература
-наставни
техники и
методи
- стручна
литература,
прирачници

-наставни
техники и
методи
- стручна
литература,
прирачници

Време

05.09.2018

02.10.2018

09.10.2018

25.10.2018

Очекувани ефекти и исходи
-подобрување на
квалитетот на наставата и
учењето на учениците
- да знаат дека хуманоста
помага во подобрување на
живеењето во светот;
-подобрување на
квалитетот на наставата и
учењето на учениците
-полесно совладување на
материјалот со помош на
наставни техники;

-подобрување на
квалитетот на наставата и
учењето на учениците
-полесно совладување на
материјалот со помош на
наставни техники
-подобрување на
квалитетот на наставата и
учењето на учениците
-полесно совладување на
материјалот со помош на
наставни техники
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на листи за
самооценување
Определување кај
именките
Тања Крстевска

Права на
различност и борба
против
дискриминација
Силвана Савевска

Анализа на
историски извори
Мире Младеновски

Одбојка
Марио Шулајковски

-да се користат повеќе
инструменти на
оценување во наставата
-да се потикне повеќе
соработка помеѓу
учениците со користење
на листи за
самооценување
-да се користат повеќе
инструменти на
оценување во наставата
-да се потикне повеќе
соработка помеѓу
учениците со користење
на листи за
самооценување
да се користат повеќе
инструменти на
оценување во наставата
-да се потикне повеќе
соработка помеѓу
учениците со користење
на листи за
самооценување

Усовршување на
основните спортскотехнички елементи од
одбојка, примена во игра
и подобрување на
моториката.

-наставник
- ученици

-наставник
- ученици

-наставник
- ученици

-наставник
- ученици

-наставни
техники и
методи;
- стручна
литература,
прирачници;

-наставни
техники и
методи;
- стручна
литература,
прирачници;

-дидактички
средства
-наставни
техники и
методи
-методи за
оценување
-стручна
литература

-дидактички
средства
-наставни
техники и
методи
-методи за
оценување

14.11.2018

25.12.2018

15.01.2019

20.02.2019

-подобрување на
квалитетот на наставата и
учењето на учениците
-полесно совладување на
материјалот со помош на
наставни техники
-подобрување на
квалитетот на наставата и
учењето на учениците
-полесно совладување на
материјалот со помош на
наставни техники.
-подобрување на
квалитетот на наставата и
учењето на учениците
-полесно совладување на
материјалот со помош на
наставни техники
- полесно разбирање и
заедничко совладување на
наст. содржина на самиот
час;
- да усвојува и усовршува
основни
одбојкарски
ставови
и
движења,
основни
техники
на
одбивање со прсти и чекан.
-да ја развива
мускулатурата на
манипулативната моторика
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Видови именки –
Глаголска именка
Гордана Менкиноска

Текстура – линија
„Слободен избор“ –
линорез
Виолета Ристеска

да се користат повеќе
инструменти на
оценување во наставата
-да се потикне повеќе
соработка помеѓу
учениците со користење
на листи за
самооценување
-да се користат повеќе
инструменти на
оценување во наставата
-да се научи соработка
помеѓу учениците со
користење на листи за
самооценување

-да се користат повеќе
Вецка Спасова
инструменти на
оценување во наставата
Обработка на
-да се потикне повеќе
лексички единици
(купување,трговски соработка помеѓу
учениците со користење
центри) и
вокабулар за пари на листи за
самооценување

-наставник
- ученици

-наставник
- ученици

-наставник
- ученици

-дидактички
средства
-наставни
техники и
методи
-методи за
оценување
-стручна
литература
-наставни
техники и
методи
- стручна
литература,
прирачници;

-дидактички
средства
-наставни
техники и
методи
-методи за
оценување
-стручна
литература

27.03.2019

и координација во
просторот.
-да развива општи и
моторички движења на
локомоторниот апарат
специфични на одбојката.
-подобрување на
квалитетот на наставата и
учењето на учениците
-полесно совладување на
материјалот со помош на
наставни техники

23.04.2019

-подобрување на
квалитетот на наставата и
учењето на учениците
-полесно совладување на
материјалот со помош на
наставни техники

11.05.2019

-подобрување на
квалитетот на наставата и
учењето на учениците
-полесно совладување на
материјалот со помош на
наставни техники

Претседател на стручен актив
Гордана Менкиноска
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Годишен извештај за работата на библиотекарот

Реализирана активност
Изработка на
сопствената Годишна
програма за работа

Планирање и подготовка на планови за работа
Време на
Реализатори
Целна група
реализација
Септември 2018год.

Библиотекар

Локални авторитети

Постигнати
ефекти
Изработена
годишна програма

Подрачје 1: Работа со ученици
Септември 2018

Библиотекар
Одделенски
раководители

Ученици од I--IX одд.

Зачленување на нови
читатели
Создавање навики кај
учениците за самостоен
избор на книги и
поттикнување на интерес
за читање
Внимателно чување,
ракување и заштита на
книгите
Упатување на користење
на речници,
енциклопедии, лексикони

Во текот на цела
учебна година

Библиотекар

Ученици и вработени

Во текот на цела
учебна година

Библиотекар

Ученици

Чување на библ. фонд
книги и списанија

Во текот на цела
учебна година

Библиотекар

Во интерес на
училиштето

Поделба на бесплатни
учебници

Учениците се
обезбедени со
потребните
учебници
Поголем број на
читатели

Во текот на цела
учебна година

Библиотекар

Ученици

Учениците
самостојно ги
пронаоѓаат книгите

Во текот на цела
учебна година

Библиотекар

Во интерес на
училиштето

Книгите се во
добра состојба
Самостојно
користење на овој
вид литература
Библиотечниот
фонд не се
осипува
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Збогатување на
библиотечниот фонд со
стручна литература,
нагледни средства по
однапред подготвена
програма
Информирање за ново
набавени и невратени
книги

Библиотекар

Во интерес на
училиштето

Набавка на нови
книги и нагледни
средства

Во текот на цела
учебна година

Библиотекар

Ученици

Книжниот фонд се
зголемува

Примање и делење на
детскиот печат

Во текот на цела
учебна година

Библиотекар

Ученици

Водење евиденција за
издадени книги

Во текот на цела
Библиотекар
Ученици и вработени
учебна година
Подрачје 2 : Работа со наставници

Информирање на
наставници за новите
наслови релеватни за
воспитно образовната
работа
Разгледува каталози,
посетува саеми,
книжарници
Избирање и набавување
на нови изданија за
библиотеката
Помош на наставниците
во наставата за
развивање вештини за
користење различни
извори на информации

Во текот на цела
учебна година

Во текот на цела
учебна година

Библиотекар

Наставници

Ноември 2018

Библиотекар

Наставници

Во текот на цела
учебна година

Библиотекар

Наставници

Во текот цела
учебна година

Библиотекар

Наставници

Достапност на
детсктеиот печат
до ученици
Точни податоци за
издадени книги

Информирани
наставници
Информирање и
обезбедување на
стручна
литература
Обезбедување на
стручна
литература
Наставниците
користат различни
извори за
добивање
информации
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Предлага обезбедување
соодветни ресурси за
сите ученци вклучувајќи
ги и учениците со ПОП
Помош во изборот на
материјали за учење на
тимот што изработува
ИОП

Во текот цела
учебна година

Во текот цела
учебна година

Библиотекар

Библиотекар

Наставници

Обезбедени
соодветни ресурси
за сите ученици

Наставници

Обезбедени
соодветни
материјали за
учење за
учениците со ПОП

Наставници

Насочени
родители за
правилен избор на
литература и
материјали за
учење за децата

Наставници

Богатење на
библиотечниот
фонд

Наставници

Да се мотивираат
родителите, а со
тоа и децата за
читање

Подрачје 3: Работа со родители
Индивидуално
советување на
родителите за правилен
избор на литература и
материјали за учење за
нивното дете
Вклучување на
родителите во
збогатување на фондот
на библиотеката со книги,
едукативни материјали и
игри
Позајмување книги и друг
материјал за учење на
родителите

Во текот на цела
учебна година

Во текот на цела
учебна година

Во текот на цела
учебна година

Библиотекар

Библиотекар

Библиотекар

Подрачје 4: Соработка сио заедницата
Соработка со библиотеки
од локалната заедница и
пошироко

Во текот на цела
учебна година

Библиотекар

Локална заедница

Соработка со невладини
организации,

Во текот на цела
учебна година

Библиотекар

Локална заедница

Размена на
искуства и
материјали за
работа
Размена на
искуства и
62

ООУ “ Тихомир Милошевски“

Годишен извештај 2018/2019 година

книгоиздавателство и
други организации
Обезбедување
материјали за потребите
Во текот на цела
Библиотекар
Локална заедница
на училиштето од други
учебна година
библиотеки
Подрачје 5: Професионален развој и професионална соработка
Постојано подобрување
на водењето и
Во текот на цела
Ученици, наставници,
Библиотекар
организацијата на
учебна година
родители
библиотеката
Следење на стручна
литература и
Во текот на цела
Ученици, наставници,
информации од значење
Библиотекар
учебна година
родители
за образованието и
воспитанието
Внесување на нови
начини за работа со
наставници и ученици
Планира и води
евиденција за личниот
професионален развој
Учество во различни
активности на
професионалните
здруженија, социјални
мрежи и форуми со цел
подобрување на
сопствената работа
Селектирање и
подредување на
изготвените наставни

материјали за
работа
Размена на
искуства и
материјали за
работа
Подобро водење и
организација на
библиотеката
Подобрување на
воспитнообразовниот
процес

Библиотекар

Ученици, наставници,
родители

Подобрување на
воспитнообразовниот
процес

Во текот на цела
учебна година

Библиотекар

Библиотекар

Професионално
усовршување

Во текот на цела
учебна година

Библиотекар

Библиотекар

Професионално
усовршување

Ученици, наставници

Полесен и побрз
пристап до
наставните
ресурси

Во текот на цела
учебна година

Во текот на цела
учебна година

Библиотекар
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ресурси, чување и
нудење за користење
Подрачје 6: Аналитичко-истражувачка работа
Учество во акциски
истражувања во
наставата

Во текот на цела
учебна година

Библиотекар
Стручна служба

Ученици
наставници

Подобрување нма
воспитно
образовната
пракса

Подрачје 7: Училишна структура, организација и клима
Упатување на учениците
и вработените на
ресурсите во
библиотеката

Во текот на цела
учебна година

Библиотекар

Ученици
наставници

Учество во изготвување
во развојните и
годишните програми на
училиштето

Во текот на цела
учебна година

Библиотекар

Локални авторитети

Вклучување во
активностите на
училиштето

Во текот на цела
учебна година

Библиотекар

Ученици
наставници

Уредување на просторот
на библиотеката така што
ги претставува
различностите и
обезбедува физичка
пристапност
Организација на
материјалите според
возраста, интересите и
потребите на
корисниците

Во текот на цела
учебна година

Во текот на цела
учебна година

Библиотекар

Библиотекар

Запознавање на
вработените и
ученици со
ресурсите во
библиотеката
Изготвени развојни
и годишни
програми на
училиштето
Подобра
организација на
училишните
активности

Ученици
наставници

Обезбедена
физичка
пристапност во
библиотеката за
сите корисници

Ученици
наставници

Поедноставен
пристап до
потребните
материјали
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Ставање печат на
книгите, водење
инвентарна книга и
означување на
библиотечниот фонд
Информира и инсистира
на почитување на
правилата на
однесување во
библиотеката

Во текот на цела
учебна година

Библиотекар

Ученици
наставници

Евиденција и ред
на влез и излез на
книгите

Во текот на цела
учебна година

Библиотекар

Ученици
наставници

Правилно
однесување во
библиотека

Библиотекар
Душанка Трпевска
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Годишен извештај за работата на дефектологот за учебната 2018/2019 година

Планирање и подготовка на планови и програми за работа
Време на
Реализатори и
Реализирана активност
Постигнати ефекти
реализација соработници
Изработка на сопствена Годишна програма
за работа и годишен извештај

Јуни 2018

Дефектолог

Изработена годишна програма и
извештај

Учество во изработка на Годишната
програма на училиштето

Јуни 2018

Стручна
служба
Директор

Изработен годишен извештај и
програма

Изработка на сопствена месечна програма
за работа

Август
2018

Дефектолог

Изготвување на годишна програма за работа
на Инклузивниот тим

Јуни 2018

Инклузивен
тим

Подрачје 1 : Работа со ученици
Стручна
АвгустПрием на првачиња, формирање на
служба
септември
паралелки, прифаќање и распоредување на
Директор
2018
учениците со ПОП по паралелки
Наставници
Родители
СептемвриОпсервација на часови во паралелките со
Наставници
октомври
цел детектирање на ученици со ПОП
Дефектолог
2018
СептемвриДефектолошка дијагностика на учениците со
октомври
Дефектолог
ПОП
2018
Помош на ученикот кој започнува да се
СептемвриНаставници,
вклучува во редовното одделение за да се
октомври
Стручна
адаптира во средината
2018
служба

Изработена месечна програма за
работа
Изготвена програма за работа,
поефективна Инклузија во
училиштата

Соодветно распределени ученици

Запознавање со потребите и
можностите на учениците
Проценка на индивидуални
потенцијали на учениците
Учениците добиваат соодветна
поддршка во периодот на адаптација
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Подготовка на одделението за прифаќање на
ученикот кој треба да се вклучи
Поддршка во училницата на вклучениот
ученик
Водење досие за секој ученик

Септемвриоктомври
2018
Септемвриоктомври
2018
Во текот на
учебната
година

Наставници,
стручна служба

Поддршка во периодот на
адаптација на учениците

Наставници,
Учениците полесно се вклучуваат во
стручна служба
воспитно-обра. процес
Наставници,
стручна служба

Евидентирање и следење на
напредокот, постигнувањата и
потешкотиите на учениците

Изработка на индивидуални образовни
програми за
учениците со посебни образовни потреби
(ПОП)

Септември Октомври
2018

Наставници,
стручна служба

Изработени Индивидуални програми

Користење на диференцијација и
индивидуализација со цел да се обезбеди
пристап до наставните содржини

Во текот на
учебната
година

Наставници,
стручна служба

Подобар успех во усвојување на
наставните содржини

Наставници,
дефектолог

Успешно ревидирани ИОПи

Дефектолог

Успешно насочени ученици во
соодветни институции

Наставници,
стручна служба

Информирање за напредокот на
учениците

Дефектолог

Подобрен психо-моторен развој,
подобар успех во усвојување на
знаењата

Учествo во вршење ревизии на ИОП

Утврдува потреба од дополнителни сервиси
за поддршка
Следење, анализирање и евалуација на
напредувањето на учениците со ПОП
Индивидуална работа со УПОП

Декември
2018,
Јануари
2019
Јуни 2019
Во текот на
учебната
година
Во текот на
учебната
година
Во текот на
учебната
година
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Работилница со учениците од VI б одд.
„Почитување на другите (недискриминација)

03 Април
2019

Дефектолог

Работилница со учениците од VIIIб одд. „Не
ни требаат баби“

19 Април
2019

Дефектолог

15 Мај 2019

Дефектолог

22.04.019

Дефектолог,
бидлиотекар

Работилница со учениците од IV б одд. „Од
важно, поважно“
Реализирана работилница со УПОП и
ученици кои имаат потешкотии во учењето
„Изработка на велигденски украси“

Подобра соработка помеѓу
учениците и прифаќање на
различностите
Развој на толеранција помеѓу
учениците, недискриминација и
намалување на дискриминацијата и
стереотипите
Почитување на различни мислења и
различни приоритети
Подобрен психо-моторен развој

Дефектолог
Вангелка Грујоска
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СТРУЧНО И ПЕДАГОШКО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИОТ КАДАР

ТЕМА

НАСТАВНИК
СТРУЧЕН СОРАБОТНИК

ВРЕМЕ

Нов концепт за Граѓанско образование за осмо одд.

Силвана Савевска

05,06,07.12.2018 и
13.06.2019

Вангелка Грујоска

05,06,07.12.2018

Одд.настава I-V одд.

26.09.2018

Iб,IIб,IIIб,IVб,Vб
Iа,IIа,IIIа,IVа,Vа
Марија Л.Ѓоргиевска

03.10.2018
04.10.2018
13.11.2018

Гордана Менкиноска

05.10.2018

Гордана Менкиноска
Анкица Спасова

31.10.2018

Емилија Цепевска

4-6.11.2018

Анкица Спасова

05.10.2018

Александра Луковска

05.10.2018

Проект-оценување за учење-поставување и употреба на
критериуми за успех по математика и природни науки во
основното образование

Валентина Грујоска
Јелена Василкоска
Емилија Цепевска
Вера Костовска
Верче М.Стефанова
Александра Луковска

Во текот на целата година

Техничка обработка на библиотечен материјалУниверзитетска библиотека

Душанка Трпевска

6-7.03.2019

Улога на литературните списанија за деца во
усвојување и негување на македонскиот јазик и

Душанка Трпевска
Моника Илијевска
Гордана Менкиноска

14.032019

Зајакнување на капацитетите на училиштата за
инклузивно образование
Работа со ученици со потешкотии во учењето и
планирање диференцирани цели во дневните
подготовки
Насоко за користење збирки по математика од I-V одд.
Инклузија на ученици со оштетен вид-прв дел
Водич за инклузивно образование-премин од
одделенска во предметна настава
Ајнштајн –дислексија-конференција„Дали македонското
општество е подготвено да ги прифати потребите на
дислексичарите
Конференција-Еуропас
Примена на новите збирки за програмата Кембриџ по
математика„Просветно дело“
Насока за користење на збирките по математика од прво
до деветто одд.и вреднување на постигањата на
учениците
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македонската литература за деца-Филолошки факултет
во соработка со „Просветно дело“
Семинар по методологија по англиски јазик
Читањето е супер моќ-Филозофски факултет во
соработка со Арс Ламина
Обука за инклузија на деца со посебни потреби
Католизација на монографски публикации
Универзитетска библиотека
Отворен ден по Граѓанско образование

Тања Крстевска
Вецка Спасова
Трајанче Воинова
Душанка Трпевска
Валентина Брњарчевска
Вангелка Грујоска
Одд.и предметни наставници

02,03,04.06.2019

Душанка Трпевска

18-22.03.2019

Ирена Мирческа
Силвана Савевска

31.05.2019

11.04.2019
27-28.05.2019

Тим за професионален развој
Валентина Брњарчевска, Марија Л. Ѓоргиевска, Даниела Сарафимова, ЉубицаТримоска,
Ирена Мирческа, Вангелка Грујоска, Душанка Трпевска
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Извештај за работата на тимот за заштита и спасување од елементарни непогоди
Реализирана
активност
Донесување и усвојување на
програмата за активностите
на тимот за
планирање
Тестирање на ѕвоно,
аларм за евакуација
Предавање на
вработените за
активностите на тимовите
Вежбовна активност на
тимот за прва
медицинска помош
Вежбовна активност на
тимот за прва
медицинска помош
Вежбовна активност и
евакуација-предметна
настава
Вежбовна активност и
евакуација-одделенска
настава
Евалуација на спроведените
активности

Време на
реализација

Реализатор

Извори иресурси

Методи и
постапки

Очекувани ефекти

Консултации

Успешна реализација и
размена на искуства

09/2018

Тим за заштита и
спасување

Стручнa
литература, скица

10/2018

Тим за заштита и
спасување

Училишно ѕвоно,
систем за
набљудување

11/2018

Тим за заштита и
спасување

Материјал за
презентација

12/2018

Тим за заштита и
спасување

Средства за прва
помош (санитетски
материјал)

Тим за заштита и
спасување

Средства за прва
помош екипа за
медицинска помош

Практична
вежба

Средства за прва
помош екипа за
медицинска помош

Практична
вежба

Навремено напуштање
на училишната зграда

Средства за прва
помош екипа за
медицинска помош

Практична
вежба

Навремено напуштање
на училишната зграда

Програма за
заштита и
спасување при
елемент. непогоди

Консултации,
стручни
активи,
записници

Реализирање на
програмата и
активностите за заштита
и спасување

02/2019

03/2019

04/2019

05/2019

Тим за
планирање
вработени и
ученици
Тим за заштита и
спасување
вработени и
ученици
Тим за заштита и
спасување

Демонстрација

Консултации

Демонстрација

Препознавање на знак и
брза реакција во случај
на елементарна непог.
Правилно и навремено
реагирање во случај на
незгода
Правилно и навремено
реагирање во случај на
незгода
Експедитивност и
ефикасност на тимот за
прва помош во случај на
елеметарна непогода
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Реализирани ученички екскурзии
Време на

Активност
Тридневна екскурзија

Локација

Учесници

Организатор

Западна
Македонија

Ученици од
IX одд

Одделенски раководители на IX одд.

Западна
Македонија

Ученици од VI одд.

Одделенски раководители на VI одд

22.05.2019

Свети Јован
Бигорски

Ученици од III одд.

Одделенски раководители на III одд

16.10.2018

Свети ПантелејмонНерези

Ученици од I-IX одд.

Одделенски раководители од I-IX одд

Дељадровце-Скопје

Ученици од I-IХ одд.

Одделенски раководители од I-IX одд

Пеленица -Скопје

Ученици од
I-V одд.

Одделенски раководители од I- V одд

реализација
29.10 – 31.10.2018

Дводневна екскурзија

25.10.-26.10.2018

Еднодневна екскурзија од
научен карактер
Еднодневен есенски излет
Еднодневен пролетен
излет
Еднодневен излет по
повод Денот на општината

30.05.2019
30.10.2018

Реализирани посети
Активност

Време на
реализација

Локација

Учесници

Организатор

Посета на театарска
претстава “Бракот е брак„

08.10.2018

Театар “Комедија„

Ученици од V одд.

Одделенски раководители

Посета на ресторан

13.10.2018

Ресторан „Тројка’

Ученици од VIII одд.

Предметни наставници

09.11.2018

Cineplex- Сити мол

Ученици од IV-V одд.

Одделенски раководители

16.11.2018

Собрание на Р.
Македонија

Ученици од V одд.

Одделенски раководители

28.12.2018

Драмски театар

Ученици од I-V одд.

Одделенски раководители

Посета на кино-следење на
филмот
“Оревокршачка“
Посета на Собрание на
Р.СМ
Посета на театарска
претстава “Дедо Мраз и

72
ООУ “ Тихомир Милошевски“

Годишен извештај 2018/2019 година

Црвенкапа“

Посета на издавачка куќа

30.01.2019

Издавачка куќа
„Матица “

Ученици од VI –IX одд.

Предметни наставници

Посета на издавачка куќа

04.02.2019

Издавачка куќа
„Феникс “

Ученици од VI –IX одд.

Предметни наставници

Посета на Природно
математички факултет

21.12.2018

VIII –IX одд.

Предметни наставници

Посета на противпожарна
станица

05.03.2019

VII одд.

Предметни наставници

Посета на музеј

19.03.2019

Музеј на Холокаустот

Ученици од IX одд.

Предметни наставници

Посета на театраска
претстава со хуманитарен
карактер

21.02.2019

Дом на културата
“Ѓорче Петров„

I-V одд.

Одделенски раководители

Посета на театарска
претстава „Будење„

26.04.2019

II-V одд.

Одделенски раководители

Посета на Природно
математички факултет

02.04.2019

VIII –IX одд.

Предметни наставници

Посета на „Саем на книга “

08.05.2019

Спортски центар
“Борис Трајковски„

I-V одд.

Одделенски раководители,
предметни наставници и
библиотекар

23.05.2019

Археолошки музеј

VI одд.

Предметни наставници

31.05.2019

Археолошки музеј

Ученици од VI одд.

Предметни наставници

23.05.2019

Антички локалитет
Скупи
Музеј на восочни
фигури

Ученици од VI одд.

Предметни наставници

Ученици од VI – IX одд.

Предметни наставници

Посета на Археолошки
музеј-„ 100 години
Требениште “
Посета на Археолошки
музеј
Посета на антички
локалитет Скупи

Природно
математички
факултет
Противпожарна
станица “Ѓорче
Петров“

Спортска
сала“Христо
Батанџиев„
Природно
математички
факултет

Посета на музеј

15.05.2019

Посета на културни
знаменитости
Посета на Јавното
птетпријатие ,,Дрисла”

22.05.2019

Град Скопје

Ученици од VI – IX одд.

Предметни наставници

19.06.2019

Јавно препријатие
,,Дрисла”

Ученици од IV-IX одд.

Одделенски, предметни
наставници и родители

73
ООУ “ Тихомир Милошевски“

Годишен извештај 2018/2019 година

Ученички натпревари
ООУ„ТИХОМИР МИЛОШЕВСКИ” Скопје
Годишен извештај за натпревари, конкурси и друг вид на натпревари во учебната година
2018/2019г.
Наставен
предмет/Наставник

Ниво на
натпреварување

Освоено место

Англиски јазик

Општински натпревар

1 место

/пофалници

Љубица Тримоска VI
Англиски јазик

2 место

Англиски јазик

Англиски јазик VIII
Трајанче Воинова

Државен натпревар

Oпштински натпревар
Регионален
натпревар

1 место

2 место
6 место
1 место

Англиски јазик IV

Училишен натпревар

Вецка Спасова
Природни науки V
Верче Маневска-Стефанова

Моника Ивановска

Општински натпревар

Љубица Тримоска VII

Љубица Тримоска VI

Ученици

2 место
3 место

Општински натпревар

Александар Лазаровски

Моника Ивановска

Ања Стојановиќ
Ања Стојановиќ

Огнен Цветковски
Давид Глигоровски
Мила Миноска

Филип Петковски

2 награда

Роберт Стоилов

2 награда
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Регионален
натпревар

Ноември “Месец на
наука” 2018/2019

Анастасиај Пачовска

3 награда

Филип Петковски

2 место

Анастасија Пачовска

пофалница

Стефан Ѓорѓиевски
Катарина Костиќ
Михаела Ангелковска

Хемија VIII – IX

Ана Илијовска

Пофалници
Пофалница
Пофалница
пофалница

Верче Маневска-Стефанова
Регионален
натпревар на
Народна техника

Јована Котевска

1 место

Државен натпревар
на Народна техника

Јована Котевска

Општински

Трета награда

Ања Стојановиќ

Пофалница

Катарина Костиќ

Хемија VIII

Пофалница

Анастасија Т. Костоска

Верче Маневска-Стефанова

Пофалница

Дамјан Тушевски

Пофалница

Елена Миркова

3 место
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пофалница

Мери Бошковска

пофалница

Ања Стојановиќ

2 место

Анастасија Т. Костоска

пофалница

Мери Бошковска

Државен

3 место

Анастасија Т. Костоска

Општински

Јоана Суклевска

Пофалница

Бојана Урдаревиќ

Втора награда

Виктор Стојковски

пофалница

Регионален

пофалница

Бојана Урдаревиќ

Регионален
натпревар Народна
техника Астрономија

3 место

Андреа Мирческа

Регионален

Хемија IX
Верче Маневска-Стефанова

Географија VI
Јадранка Георгијева

1 место
Општински

2 место

Биологија VII
Анета Божиновска

Пофалница
регионален

пофалница

Константин Ѓорѓиевски
Анастасија Трпеска

Константин Ѓорѓиевски
Анастасија Трпеска
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Општински
Биологија VIII

2 место

Ања Стојановиќ

Пофалница

Катарина Костиќ

пофалница

Ања Стојановиќ

Анета Божиновска
регионален
Општински
Биологија IX
Анета Божиновска

3 место
Пофалница

Регионален

Пофалница

Петар Колевски
Анастасија Василевска

Петар Колевски

Математика VI
Анкица Спасова

Математика VIII
Анкица Спасова

општински

пофалница

Ива Кузманоска

Општински

3 награда

Ања Стојановиќ

регионален

пофалница

Ања Стојановиќ

Општински

1 место

Петар Колевски

Регионален

2 награда

Петар Колевски

Математика IX
Анкица Спасова
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Меѓународен
натпревар по
математика “Кенгур”

Меѓународен
натпревар по
математика “Кенгур”Финале

Меѓународен
натпревар
“Математика без
граници”

2 награда

Петар Колевски

3 награда

Петар Колевски

Бронзен медал

Петар Колевски (есенски,
пролетен, индивидуален,
тимски)

Бронзен медал
Сребрен медал

Математика VII
Александра Луковска

Македонски јазик
Гордана Менкиноска
Тања Крстевска

Меѓународен
натпревар
“Математика без
граници”

Ива Кузманоска
(есенски,зимски)

Константин Ѓорѓиевски
Бронза, сребро

(зимски, есенски)

Бронза, бронза

Анастасија Трпеска
(зимски, есенски)

Литературен конкурс
“Детски лирски треперења
2019”

Македонски јазик VII

Литературен конкурс

Гордана Менкиноска

“Детски лирски треперења
2019”

1 место

Андреј Крстевски

1 место

Андреј Крстевски
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Регионален
натпревар

3 место

Катарина Костиќ

пофалница

Катарина Костиќ

3 место

Андреј Сафаримов

Македонски јазик VIII
Гордана Менкиноска

Македонски јазик VI
Гордана Менкиноска

Македонски јазик
Тања Крстевска

Државен натпревар
Училишен натпревар
во ООУ “Д П Ѓ
Беровски”литературен конкурс
“60 години училишен
времеплов”
Литературен конкурс
“Моето училиште”

1 место

Ивана Дачевска

Хор

Музичко образование

Оркестар

2 место

Регионален Соло
пеење

2 место

Игор Митковски
Државен Соло пеење

Анастасија Т. Костоска

1 место

Катарина Костиќ

2 место

Стефан Ѓорѓиевски

3 место

Анастасија Т. Костоска

2 место
Константин Темелков

2 место

Неделка Миланова Петрушевска

Денови на
електротехника на
СЕТУГС “Михајло
Пупин”

Иновации IX

Државен натпревар

3 место

Физика IX

Виктор Стојковски
Петар Колевски
Ивана Дачевска
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Силвана Ѓорчевска

Марио Шулајковски

Општинско

3 место

Одбојка

Физичко образование

Регионален

4 место

футсал

Одделенски наставник

Општински натпревар
по природи науки

3 награда

Николина Спасиќ

Пофалница

Матеа Ѓорѓиевска

Сертификат за учество

Петар Николовски

Сертификат за учество

Иван Стефановски

Сертификат за учество

Максим Чурлинов

општински натпревар

1 место

Андреј Крстевски

Регионален
натпревар

1 место

Андреј Крстевски

Златен медал

Андреј Крстевски

Сертификат

Марио Јованоски

Сертификат

Огнен Сибиновски

3 место

Андреј Крстевски

3 место

Александар Стојковски

сертификат

Давид Бошковски

Валентина Грујоска IV а

Одделенски наставник V б
Вера Костоска

Меѓународен
натпревар по
математика “Кенгур”

Математика

Одделенски наставник IV б
Марија Лавчиска-Ѓорѓиевска

Меѓународен
натпревар
“Математика без
граници”-2019 год.

Меѓународен
натпревар по
математика “Кенгур”
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сертификат

Марио Јованоски

сертификат

Огнен Сибиновски

1 место

Андреј Крстевски

Општински

2 место

Давид Глигоровски

Регионален

1 место

Давид Глигоровски

2 место

Андреј Крстевски

1 место

Андреј Крстевски

3 место

Давид Глигоровски

Природни науки

Одделенски наставник IV б
Марија Лавчиска-Ѓорѓиевска

Државен
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Општествено корисна и хуманитарна работа
Вид на активност

Време на одржување

Реализација

Одржување и уредување на училишната зграда и двор

04.09.2018

Наставници и ученици

Акција за собирање пластични шишиња (ПЕТ амабалажа)за
рециклирање континуирано во текот на учебната година

Во текот на целата учебна
година

Наставници и ученици
од
1 – 9 одд

Предавање за трговија со луѓе од страна на „Црвен крст“

24.09.2018

Наставници и ученици

Собирање на конзервирана и пакувана храна – одбележување
на Ден на гладта

16.10 -20.10.2018

Наставници и ученици

Предавање за ХИВ СИДА

03.12.2018

Наставници и ученици

Акција за собирање електронски отпад

Во текот на целата учебна
година

Наставници и ученици

Хуманитарна акција за дете

08.10-12.10.2018

Наставници и ученици

Хуманитарна акција за болно дете

19.11-21.11.2018

Уредување и украсување на училниците училишниот хол по
повод новогодишните празници

24.12.2018
21.03.2019
21.02.2019
01.04.2019
18.04.2019
03.06- 10.06.2019

Наставници и ученици
Наставници и ученици
од
1 – 9 од
Наставници и ученици
Наставници и ученици
Наставници и ученици
Наставници и ученици
Наставници и ученици

07.06.2019

Наставници и ученици

Активности по повод Ден на пролетта
Следење престава од хуманитарен карактер
Маскембал по повод 1Април – Денот на шегата
Велигденска работилница
Хуманитарна акција „Од децата за децата„
Собирање и размена на учебници и друг корисен материјал за
стара хартија
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Извештај за работата на Училишната заедница на крајот од учебната 2018/2019 год.
Време на
Вид на програмска активност
рализација

1.

Запознавање на учениците со значењето, улогата и организацијата на
Ученичката заедница;
Формирање на У.З. и донесување на програма за работа

2.

Изнесување предлози од страна на учениците за подобро функционирање на
одредени активности во училиштето
Читање кодекс на однесување за наставници, ученици и родители
Правилникот за пофалби, награди и Правилник за педагошки мерки

28.09.2018

Носители на
активноста
Одговорниот
наставник и
членовите на
заедницата

26.10.2018

Учениците и
одговорниот
наставник

23.11.2018

Учениците и
одговорниот
наставник

Хуманитарни акции
Развивање на хуманата страна на учениците
3.

Давање конкретна помош и добиени
бенефити на засегнатите субјекти

4.

5.

6.

Презентација и проучување на Програмата за превенција од насилство во
основните училишта
Проектна активност за превенција од насилство
Вклучување на учениците преку дискусии изработка и лепење пароли по
училишните ѕидови против насилството

21.12.2018

Учениците,
одговорниот
наставник и
психолог

Презентирање на проектната активност за превенција од насилство од страна
на учениците

15.02.2019

Учениците и
одговорниот
наставник

Вклучување во активностите за подготовките за Денот на училиштето

22.03.2019

Учениците и
одговорниот
наставник
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7.

8.

Уреден и функционален двор кој е во согласност со потребите за заштита на
животната средина – чистење на училишниот двор и засадување на цвеќе

Спроведување хуманитарни акции за собирање парични средства наменети за
лекување на болни деца

април

Учениците и
одговорниот
наставник

април, мај,
јуни

Учениците и
одговорниот
наставник

Одговорен наставник
Љубица Тримоска
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Годишен извештај за ,,Детска организација“
во текот на учебната 2018/2019 год.

Активност

Време на
реализација

Локација

Прием на првачиња

03.09.2018

училиште

одговорни наставници и директор, одговорни наставници
ученици (I – V oдд.)
и ученици

Избор на раководство на
детската организација

17.09.2018

училиште

одговорни наставници и
ученици

координатор на детска
организација и ученици

Детска недела и прием на
првачиња

05.10.2018

училиште

одговорни наставници и
ученици

координатор на детска
организација директор, и
ученици

Правата на децата

13.11.2018

училиште

одговорни наставници и
ученици

координатор на детска
организација и ученици

Ден на Свети Климент
Охридски

07.12.2018

училиште

одговорен наставник и
ученици

координатор на детска
организација и ученици

Како да му помогнам на
своето другарче

20.02.2019

училиште

одговорни наставници и
одговорни наставници и ученици
ученици

Ден на шегата ,,Априлијада,,

01.04.2019

училиште

одговорни наставници и
одговорни наставници и ученици
ученици

Велигденски хепенинг

23.04.2019

училиште

одговорни наставници и
одговорни наставници и ученици
ученици

Избор на најактивен член на
детската

28.05.2019

училиште

одговорни наставници и
одговорни наставници и ученици
ученици

Учесници

Организатор

Координатор на Детска организација
Татјана Кондратјук
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Подмладокот на Црвениот крст
Реализирана активност

Реализатор

Избор на претседателство од членови на ПЦК и
запознавање со програмата за престојната учебна
година

одделенски наставници ,одговорни
наставници за ПЦК и учениците

Предавање за трговија со луѓе
Одбележување на Неделата за борба против
шеќерната болест
Одбележување на Денот на глатта
Одбележување на Месецот на борба против болести
на зависност (алхохолизам,наркоманија,пушење)
Хуманитарна акција
Одбележување на Светскиот ден за борба против
СИДА-та
Хуманитарна акција
Хуманитарна акција
Работилница за сексуално преносливи болести
Снабдување на сандачето за прва помош со лекови
и санитетски материјал
Хуманитарна акција
Настава за Прва помош

Одговорен наставник,активисти од
ЦК Карпош
одговорни наставници,членови на
ПЦК од VI до IX одделение
одговорени наставници, членови на
ПЦК,сите ученици
одговорни наставници, членови на
ПЦК
одговорни наставници,членови на
ПЦК,ученици и наставници од I до
IX одделение
одговорен наставник,членови на ПЦК
од VIII и IX одд.
Одговорен наставници,вработени во
училиштето
одговорен наставник,наставници и
ученици од I до V одделение
Активисти од ЦК Карпош
одговорен наставник,членови на ПЦК
од I до V одд.
одговорен наставници,членови на
ПЦК,ученици од V до IX
одделение
Активисти од ЦК Карпош ,членови на
ПЦК од VII, VIII и IX одд.

Време
14.09.2018
24.09.2018
10.10.2018
15.10.19.10.2018
19.11.2018
21.11.26.11.2018
04.12.2018
01.02.2019
21.02.2019
26.02.2019
28.02.2019
19.0323.03.2019
08.12.04.2019
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Учество на општински натпревар по Прва помош
Недела на солидарноста-Собирна акција “Од децата
за децата” -донирање на хигиенски средства за
социјално загрозени семејства
Извештај за реализираната програма.Средување на
документација

членови на ПЦК од VII, VIII и IX одд
одговорни наставници,членови на
ПЦК,ученици и наставници од I до
IX одделение

23.04.2019

одговорни наставници

24.06.2019

03.06.10.06.2019

Одговорен наставник
Моника Илијевска
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Извештај за реализирани активности и работилници за антикорупциска едукација на учениците во 9 –то одд во
воннаставни активности по граѓанско образование во учебната 2018/2019 година

1
2
3
4
5

Вид на активностите :

Време на
одржување:

Број на ученици:

Прашалник за учениците за утврдување на нивните
предзнаења поврзани со корупција и антикорупција

12.11.2018

20 ученици

Предавање за запознавање со поимите корупција,
мито, социјален притисок, морал, интегритет
Причини и последици од корупцијата – работен лист:
Линија на животот
Стекнување на основни знаења – работен лист
Осумнасочен крстозбор
Активна борба против корупција: работен лист
Барометар–сесогласувам/не се согласувам

6

Активна борба против корупција: постери

7

Литературни и ликовни творби на тема: Корупција –
ја сечеш гранката на која што седиш !!!

12.11.2018
19.11.2018
27.11.2018
04.12.2018
26.03 - 12.03.2019
23.04 - 07.05.2019

20 ученици
20 ученици
20 ученици
20 ученици
20 ученици
20 ученици

Одговорен наставник:
Силвана Савевска
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Годишен извештај од комисијата за соработка со Локална средина и локална заедница
Реализирана активност

Реализатор

Време

Приредба за првачиња по повод првиот училишен
ден

Ученици од II-V и наставници

03 септември

Одбележување на Денот на општината „Ѓорче
Петров“

Ученици, наставници,директор

19 септември

Учество на разни спортски манифестации и
натпревари

Ученици, наставници

24.09.- 21.12.2018

Прием на првачиња во Детска организација

Директор,наставници,родители
психолог

05 октомври

Предавања од родител-наставник

Ученици, наставници,родители

05 октомври

Еднодневен есенски излет во Пеленица
организиран од Општината

Ученици од I-V и наставници

30 октомври

Учество на детски фестивал „Соната“

Наставници,ученици
директор

14 ноември

Одбележување на 14 Ноември -Денот на
ослободување на Ѓорче Петров

Директор,наставници,ученици

14 ноември

Новогодишна забава од хуманитарен карактер

Директор,наставници,ученици
од I-IX одд.

24 декември

Новогодишна претстава во Дом на култура „Волкот
низ приказните и Дедо Мраз“

ученици од Iодд. наставници

26 декември
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наставници

05.09.2018 и
06.09.2018

Одделенски раководители

Утврдени
термини од одд.
раководители
континуирано во
текот на учебната
година

Анкетирање за СУА од I до IX одд

наставници

на првата
родителска
средба за
учебната
2018/2019

Вонредни одителски средби

наставници

10.10.2018 и
19.10.2018

Родителски средби

Наставници,родители

14.11.2018 и
19.11.2018

Индивидуални родителски средби

наставници

Во текот на
целата учебна
година

Априлијада

Наставници,ученици

01.04.2019

Родителски средби

Наставници,родители

15.04.201919.04.2019

Велигденски хепенинг

Наставници,родители,ученици

23.04.2019

Родителски средби

Приемни денови (одделенска настава,предметна
настава)
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Вонредна родителска средба за деветтоодделенци

Одделенски раководители
родители

16.04.2019

Упис на првачиња за следната учебна година

Стручна служба, наставници

01.05. 201931.05.2019

Родителски средби

Наставници, родители

12.06.201917.06.2019

Средби со директорот и стручната служба во
училиштето

Директор,стручна
служба,наставници,ученици

Континуирано во
текот на учебната
година

Средби на ликовни дружини

Членови на секции и
наставник

19.04.2019

Учество на општински литературен конкурс по
повод патронат на ООУ„Димитар Поп Георгиев Беровски“

Членови на секции и
наставници

17.05.2019

Натпревар меѓу училишта(одбојка,кошарка,голем
фудбал)

Ученици, наставници

28.01.201917.04.2019

Посета на Противпожарна станица „Ѓорче Петров

Ученици,наставници

05.03.2019

Посета на ткајачница„Ажур“

Ученици,наставници

03.06.2019

наставници

28.06.2019

Одбележување на смртта на
Ѓорче Петров

Одговорен наставник
Јелена Василковска
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Соработка со родителите
Соработката со родителите е континуирана. Наставниците одржуваат индивидуални средби со родителите по потреба, како
и редовни родителски средби со цел подобрување на училишниот успех, однесувањето и редовноста на учениците.
Во учебната 2018/2019 година, заради остварување на заеднички интереси на родителите на учениците и училиштето и
оваа учебна година е првидена и ќе се реализира соработка меѓу родителите и училиштето по следнава програма:
Р.бр.

Реализирани активности

Реализатор

Време на реализирање

1.

Приредба по повод прием на првачињата во
училиштето

Директор, наставници,ученици

3 Септември

2.

Родителски средби на ниво на паралелки

Наставници, родители

Прва недела од септември

3.

Согласности за изборни предмети и учество
(присуство) на учениците на различни активности
предвидени со годишната програма за работа на
училиштето согласно законот за основно образование

Наставници, родители

4.

Приемни денови I-IX одд.

Наставници I- IXодд., родители

Анкетирање на ученици за избор на слободни
ученички активности (во согласност со родителите)

Наставници,

5.

6.

Прием на првачиња во Детска организација

Ученици од прво до петто одд.
наставници,

06 Октомври

7.

Родителски средби на ниво на паралелки VI и IX за
реализација на дводневна и тридневна екскурзија

Одделенски раководители

Втора недела октомври

8.

Родителски средби на ниво на паралелки I– IXизвештај за успехот и постигнатите резултати од прво
тримесечие

Одделенски раководители

Трета недела ноември

ученици

На прва родителска средба
Секој наставник има одредено
термин за прием на родители
Прва и втора недела
септември
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- инфомација за ученичките натпревари (општински,
регионални, државни, меѓународни)
9.

Полугодишен извештај
-Запознавање со успехот и поведението на учениците
на крајот од првото полугодие

Наставници,родители,Совет на родители

Јануари

10

Индивидуални средби

Родители,наставници,стручма служба
,директор

Континуирано во текот на
целата година

11

Родителски средби на ниво на паралелки
-извештај за успехот и
Постигнатите резултати од трето тримесечие

Одделенски раководители

Април

Стручна служба,комисија за првачиња

Мај

Одделенски раководители на IX
одделение,родители ученици

Мај

Одделенски раководители

Јуни

12

13

14

Упис на првачиња за следната учебна година
-Информирање на родителите за
емоционалната, интелектуалната и
Физичката подготвеност на нивните деца за во
училиште
Заедничка средба со родителите на учениците од IX
одделение
Мрежа на средни училишта Разгледување на
конкурси за запишување
Родителски средби на ниво на паралелки
-извештај за успехот и постигнатите резултати од
учебната година и доделување на свидетелства
-иницирање на помош или донации

Валентина Грујоска, Тања Крстевска, Валентина Богоевска,
Верче Маневска Стефанова, Душица Кировска
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Грижата за здравјето на учениците

Училиштето има обврска да води грижа и за здравјето на учениците и во рамките на ова подрачје се организираат систематски
прегледи и вакцинација за учениците, се одржуваа стручни предавања за штетноста на алкохолот, наркоманијата, штетноста од
пушење; се води грижа за хигиенските услови во училиштето, спортски активности, излети во природа и сл.Како позначајни
активности од оваа област би ги споменале:

Активност

Време на
реализација

Локација

Учесници

Организатор

Осигурување на
учениците

10.09.2018 год.

училиште

одговорни наставници и
ученици I – IX oдд.

директор

Исхрана во
училиштето

27.09.2018 год.

училиште

одговорни наставници и
ученици I – V oдд.

одделенски
раководители

Вакцинација

08.10.2018

Ученици од 1 одделение

педагог,одделенски
раководители

Поликлиника
,,Ѓорче Петров,,

09 и 10.10.2018
Систематски
прегледи и
вакцинација

Стоматолошки
преглед

19.12.2018
20.12.2018

Ученици од 7 одделение
Поликлиника
,,Ѓорче Петров,,

Ученици од 5a одделение
Ученици од 5б одделение

26.03.2019

Ученици од 1 одделение

19 и 20.12.2018

ученици од 5 одд.

19 и 21.09.2018
09. и 10.10.2018
06.02.2019

Поликлиника
,,Ѓорче Петров,,

Ученици од 6 одделение
Ученици од 7 одделение
Ученици од 4 одделение

педагог,одделенски
раководители

Стоматолози и
одговорни
наставници
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Работилница -Орално
здравје -правилна
исхрана и контрола
на внес на шеќери

19.04.2019

Ученици од 2 одделение

06.05.2019

Ученици од 1 одделение
одговорни
наставници ученици

03.12.2018

училиште

I и IV oдд.
Стоматолози од
поликлиника Ѓорче Петров

одговорни
наставници и
ученици

училиште

одговорни
наставници ученици
I и IV oдд. Стоматолози од
поликлиника Ѓорче Петров

одговорни
наставници и
ученици

13.11.2018

училиште

ученици 1oдд.

одговорни
наставници и
ученици

07.12.2018

училиште

ученици 1-9 oдд.

одговорни
наставници и
ученици

одговорни
наставници и
ученици
одговорни
наставници и
ученици

Работилница -Орално
здравје-градба и
функција

02.11.2018

Предавање-родител
Хигиена,дезинфекциј
а на раце
Предавање на тема
најчести
деформитети на
,рбетниот столб како
последица од
неправилно движење
и седење
Предавање како да
се заштитиме од грип
и настинки

31.12.2018 год.

училиште

одговорни наставници и
ученици

Систематски преглед

22.02.2019

училиште

ученици од 3 одд.
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Предавање и
разговор со
учениците за заразни
болести

15.04.

училиште

Ученици 3 одд.

одговорни
наставници и
ученици

(сипаници)
Грижа за учениците
со хронични
заболувања-алергиисовети за летниот
распуст

05.06.2019

училиште

Ученици од 1,3,4 и 5 одд.
2 одд.

13.05.2019

одговорни
наставници и
ученици

Одржување и хигиена
во училиштето и
домот

04.03.2019

училиште

Ученици од 4 одд.

одговорни
наставници и
ученици

Одбележување на
светскиот ден на
здравјето

08.04.2019

училиште

Учениците од 4,5 и 6 одд.

одговорни
наставници и
ученици

Работилницапревенција од
насилство

06.05.2019
25.02.2019

училиште

Ученици 4 и 5 одд.
Ученици 2 одд.

одговорни
наставници и
ученици

Одговорни наставници: Емилија Цепевска, Валентина Грујоска, Валентина Брњарчевска
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Продолжен престој
Училиштето реализира проширена програма, почитувајќи ги можностите и потребите на учениците. Проширена програма се
реализира со учениците од прво до трето одделение, а опфаќа прифаќање на учениците, дружење, дополнителни информации за
домашни задачи и подготовки за одење дома, средби со родители, игра и друго.
Претпладне-прва смена
Време
7.00-8.00
8.00-8.30
8.30-9.00

9.00-11.00

11.00-12.00
12.00-12.30
12.30-12.50
12.50

Планирани активности
Прифаќање на децата
Утринска гимнастика
Подготовка за појадок и појадок
• Пишување на домашни задачи,
• насочени активности
• диктати
• читање
• драматизации,
• повторување на наставното градиво од претходниот ден
• Играње игри на компјутер
• гледање цртан филм
• слободни активности
Подготовка за ручек и ручек
Средување на занималната
Испраќање на децата на настава

Попладне-втора смена
Време
11.10-12.00
12.00-12.30
12.30-13.00
13.00-15.00

Планирани активности
Прифаќање на децата после настава
• Телесни вежби
• игри во фискултурна сала
• училишен двор,училница
Подготовка за ручек и ручек
•
•

Пишување на домашни задачи
насочени активности
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15.00-16.00
16.00-16.30

• диктати
• читање
• драматизации
• повторување на наставното градиво од претходниот ден
• Играње игри на компјутер
• гледање цртан филм
• слободни активности
Испраќање на децата
Одговорен наставник
Моника Илијевска
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МИО активности во 2018/2019 година

Активности
Работилници
Образование на животни вештини
Реализација на МИО содржини
Предметна настава
Спортски активности
Работилници за најголемите верски
празници

Време на реализација
Часови на одделенска заедница
Континуирано
Во рамките на наставата каде може да
се вклучи дискусија за меѓуетничката
интеграција
Континуирано
Септември- мај
Бајрам и Велигден

Носители на активноста
Одделенски раководители,
ученици
Предметни наставници
ученици
Ученици, СИТ, ОФФС
Членови на СИТ, предметни
наставници

Април

Членови на СИТ, ученици

Музички точки

Патронен празник
Април

Конкурс
Ликовен и литературен

Патронен празник
Април

Ученици, наставник по музичко
образование
СИТ
Наставници по мајчин јазик,
ликовно образование, одделенски
наставници

Квиз „ Заедно учиме“

Еко активности
Негување дрво на пријателството
Дебата “ Образованието клуч кон
успехот„

Патронен празник

СИТ, наставник по биологија

Мај

Членови на СИТ, ученици

СИТ на ООУ “ Тихомир Милошевски„
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Годишен извештај за реализација на Програма за јавна и културна дејност на училиштето за учебната 2018/19 год.
Време на
реализација

Локација

Учесници

Организатор

септември 2.09.2018

училиште

одговорни наставници и
ученици (I – V oдд.)

директор, одговорни
наставници и ученици

септември 7.09.2018

училиште

одговорни наставници и
ученици од I-IX одд.

одговорни наставници и
ученици

октомври 5.10.2018

училиште

одговорни наставници и
ученици (I – V oдд.)

директор, одговорни
наставници и ученици

Октомври10.10.2018

училиште

одговорни наставници и
ученици од I-IX одд.

одговорни наставници и
ученици

ноември 14.11.2018

училиште

одговорни наставници и
ученици од I-IX одд.

одговорни наставници и
ученици

Декември7.12.2018

училиште

одговорни наставници и
ученици од I-IX одд.

одговорни наставници и
ученици

декември 5.12.2018

училиште

одговорни наставници, ученици
од VI-IX одд. и родители

одговорни наставници и
ученици

декември 24.12.2018

училиштен хол

одговорни наставници, ученици
од I-IX одд. и родители

директор, одговорни
наставници и ученици

30.03.2019

Училиште

одговорни наставници, ученици

директор, одговорни
наставници и ученици

Велигденски хепенинг

23.04.2019

Училиште

одговорни наставници, ученици

директор, одговорни
наставници и ученици

Одбележување на Денот на
просветителите
св.Кирил и Методиј

20-22.05.2019

Училиште

одговорни наставници, ученици

директор, одговорни
наставници и ученици

Активност
Свечена приредба по повод
првиот училишен ден и прием
на првачиња
Ден на независноста на Р.
Македонија
Светска недела на дететоприем на првачињата во
детската организација
Ден на востанието на
македонскиот народ
Лиетературно читање по повод
Денот на ослободувањето
на Ѓорче Петров
Ден на Свети Климент
Охридски
Училиштен литературен
конкурс на тема:
,,Љубов во срцето мое,,
Новогодишна хепенинг и
новогодишна забава
Одбележување на Патрониот
празник на училиштето и
органнизирање на маскенбал
по повод Денот на шегата

Комисија за јавна и културна дејност:
Игор Митковски,Тања Крстевска,Гордана Менкиноска,Богоевска Валентина и Ампова Валентина
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Интеграција на еколошката едукација
Реализирана активност

Реализатор

Време на
реализирање

1

Акција за ослободување од отпадот „Да ја исчистиме Македонија од
отпад“

Учениците од IV-IX одд. и одделенските наставници

15.09.2018

2

Собирна кампања за пластични шишиња - ПЕТ амбалажа континуирано во текот на цела учебна година

Учениците од VI-IX одд. и одделенските наставници

во текот на цела
учебна година

3

Училишен парк-чистење на отпадоци и окопување на садници

Учениците од IV-IX одд. и одделенските наставници

18.10.2018

4

Еко акција за собирање на ел.апарати,сијалици и
батерии,,Елколект,,

Учениците од I-IX одд. и одделенските наставници

во текот на цела
учебна година

5

Ликовна изложба по повод Светскиот ден за заштита на животните

Учениците од IV-IX одд. и одделенските наставници

04.10.2018

6

Засадување на дрвца Гинко Билбоа во училишниот двор

Клуб на иноватори

21.11.2018

7

Еко - акција по повод Денот на екологијата-собирање отпад и
уредување на училишниот двор

Учениците од I-IX одд. и одделенските наставници

21.03.2019

8

Одбележување на Денот на планетата Земја-изработка на еко
флаери

Учениците од IV-IX одд. и одделенските наставници

22.04.2019

9

Чистење на отпадоци и окопување на садници

Учениците од VI-IX одд. и одделенските наставници

20.05.2019

10

Собирање учебници и друг корисен материјал за стара хартија

Учениците од I-IX одд. и одделенските наставници

10.06.2019

11

Едукативен час во соработка со Здружението за заштита на
животната средина ,,Нов Импулс”

Учениците од IV-IX одд. одделенските наставници и
родители

19.06.2019

Одговорен наставник
Даниела Сарафимова

101
ООУ “ Тихомир Милошевски“

Годишен извештај 2018/2019 година

Годишен извештај за работата на Инклузивен тим за учебната 2018/2019 година

Реализирана активност

Реализатор

Време

Постигната цел/ефект
Изготвена програма за работа на Инклузивниот
тим,
Ревизија на Регистарот за ученици со ПОП и
потешкотии во учењето,
размена на искуства во работата со УПОП,
Изготвени полугодишен и годишен извештај за
работата на Инклузивниот тим

Состанок на тимот за инклузија

дефектолог

Септември,
Декември
2018
Април,
јуни 2019

Запознавање со активностите и
програмата на инклузивниот тим и
презентација пред Наставничкиот
совет и Советот на родители

Директор
Тим за
инклузија

септември/
октомври
2018

Запознаени наставници и родители со
активностите и програмата на инклузивниот тим

септември/
октомври
2018

Детектирани ученици со пречки во развојот и
потешкотии во учењето

Идентификување на ученици со
пречки во развојот и потешкотии во
учењето

Стручна
служба
дефектолог

Проценка на развојниот статус на
учениците

Стручна
служба
дефектолог

во текот
на првото
тримесечие

Изработен развоен статус на учениците

Изработка на ИОП за ученици кои
имаат пречки во развојот

Одд.
наставници,
тим за
инклузија

септември/
октомври
2018

Изработен ИОП за ученици кои имаат пречки во
развојот
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Водење досие за учениците

Тим за
инклузија,
одд. тим

Во текот на
целата
година
Во текот на
целата
година

Следење на степенот на
инклузираност на УПОП во
воспитно-образовниот процес

Стручни
соработници

Следење на напредокот на
учениците, подддршка на
наставниците и родителите

Тим за
инклузија,
одд. тим

Во текот на
целата
година

Следење на учениците

Упатување на ученици во
соодветни установи и институции,
прибирање на податоци

Тим за
инклузија,
одд. тим

Во текот на
целата
година

Добиени повратни информации

Евалуација на индивидуалниот
план, како и на напредокот на
учениците

Тим за
инклузија

Декември
2018
Јануари
2019
Јуни 2019

Реализиран план и програма

Присуство на обука „Инклузија на
ученици со оштетен вид“

УСАИД и
ЛЦИФ за
децата со
пречки во
видот

13 Ноември
2018

Стекнати знаења и вештини за работа со
учениците со оштетен вид

Обука за наставници „ Ученици со
посебни образовни потреби,
насоки за работа со нив и
пишување диференцирани цели во
дневните подготовки“

Стручни
соработници

Септември
2018

Оспособени наставници за работа со повеќе
категории ученици со ПОП и правилно одредени
диференцирани цели во дневните подготовки.

Обука „Зајакнување на
капацитетите за инклузивно
образование“

МОН, УНДП

02,03,04
Јули 2019

Подобра прифатеност на УПОП, како и
оспособени наставници да одговорат на
способностите и можностите на УПОП

Следење на учениците
Следење на учениците

Тим за инклузија
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Превенција од насилно однесување
Реализирана активност
Обезбедување од страна на
приватна агенција

Време на реализација
Во текот на учебната година
( по завршувањето на
наставата)

Реализатор

Целна група

Исходи и ефекти

Агенција за
обезбедување

Учениците

Намалување и превенција на инциденти
на насилно однесување

Секојдневни дежурства од
страна на ученици со
Во текот на учебната година
посебно место и задачи на
дежурниот ученик

Ученици
од V - IX одд.

Учениците

Ограничен пристап на надворешни лица
во училиштето од безбедности причини

Секојдневно дежурство од
Континуирано
страна на наставниците со
Во текот на учебната година
определено место и задачи

Сите наставници

Учениците

Превенција од инциденти на насилно
однесување

Организирање работилници
за ученици за справување
Во текот на учебната година Ученичка заедница
со конфликти на
конструктивен начин

Учениците

Стекнување знаења и вештини за
препознавање, справување и
разрешување на конфликти

Соработка со Полициска
Во текот на учебната година Стручната служба и
Станица Центар и Сектор за
секторот
малолетничка деликвенција

Учениците

Превенција од насилно однесување во
училиштето

IX одд.

Запознавање со причини, фактори и
последици од насилството кај
адолесцентите

Предавање : Насилство

13.02.2019 год

МВР

104
ООУ “ Тихомир Милошевски“

Годишен извештај 2018/2019 година

Реализација на програмата за професионална ориентација на учениците

Време на
реализација
Август
2018
Ноември
2018

Реализирана активност

Реализатор

Изработка на програма на активности за професионална ориентација

Стручна
служба

Запознавање на одделенските заедници во деветто одделение со
програмата за работа на професионално ориентирање

Одделенски
раководител

Декември
2018

Спроведување на тестирање професионални интереси
кај учениците од деветто одделение

Април
2019

Изготвување на информативен материјал и калкулатор за
пресметување на поени за запишување во средно образование

Стручна
служба

Фебруари
2019

Спроведување на анкета за учениците:
„Каде сакам да го продолжам моето образование“.
Обработка на податоците од анкетата.

Стручна
служба

Март 2019

Мај 2019

Спроведување на прашалник за утврдување на професионалните
интереси и способности на учениците.
Информирање на учениците за резултатите од прашалникот.
Информирање на учениците за изборот на средни училишта и струки.
Информирање на учениците за условите за запишување во средните
училишта.
Професионално советување: упатување на учениците за упис во средно
училиште, грижа за талентираните и учениците со потешкотии.

Стручна
служба

Стручна
служба

Стручна
служба
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Извештај за работата со ученици кои имаат емоционални потешкотии

Ред.
Бр.

Содржини и активности

Реализатори

1.

Идентификување на учениците кои имаат емоционални
потешкотии (информативни разговори, советодавни
разговори, набљудување, психолошко тестирање, игровни
активности)

Педагог, психолог, одделенски
наставници и раководители на
паралелки

2.

Соработка со родители – за полесно откривање на
проблемот – индивидуални средби

3.

Советодавно - консултативни разговори: со ученикот, со
неговите родители/старатели, со наставникот за
надминување на проблемот

4.

Следење дали има подобрување преку набљудување на
ученикот, психолошки тестирања и ретестирања, разговори
со него и неговите родители/старатели

Врема на
реализација
Прво тримесечие

континуирано

5. Барање на помош (или упатување) од соодветна установа –
Медицински центар, Центар за социјални работи
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Следење, вреднување и унапредување на воспитно- образовната работа
Вид на планирање кое
се следи

Динамика на следењето

Глобалното и
тематско планирање
за задолжителната,
дополнителната и додатната
настава и СУА
Дневните планирања за час

Годишната програма
за работа на
училиштето

Начин на следење

Документ за
евиденција

Носители на
следењето

Листа за следење
на планирањата

директор
стручна
служба

во текот на месец септември

Увид во квалитетот на
планирањата, застапеноста на сите
потребни елементи во него и слично

периодично,

Увид во квалитетот на дневното
планирање и застапеноста на
сите потребни елементи во него

Листа за следење
на дневното
планирање

директор
стручна
служба

Разгледување на степенот и
успешност на реализација

Записници од
наставнички совет
Извештаи

директор
стручна
служба
наставници

по класификациони периоди

Следење законитост во водење на педагошка евиденција и документација
Вид на
документ кој се
следи

Динамика на следењето

Начин на следење

Документ за евиденција

Носители на
следењето

Главната книга
на учениците

На почетокот од учебната
2018/2019 година - крајот на
септември 2018

Проверка на внесените
податоци за новите ученици

Хронолошки листи за
следење и регистрирање на
недостатоци

директор
педагог

Одделенската
книга
(дневниците)

Октомври 2018 - Август 2019

Проверка на внесените
податоци за учениците,
нивниот успех и друго

Хронолошки листи за
следење и регистрирање на
недостатоци

директор
комисија за
проверка на
дневниците

Преведниците
(запишани и
отпишани
ученици)

Во текот на учебната 2018/2019
година (по потреба)

Проверка на внесените
податоци за учениците

Евидентен лист за
запишани и отпишани
ученици

директор
секретар
педагог

29.06.2019 година

Проверка на внесените
податоци за учениците,
нивниот успех и друго

Сведителствата

директор
одделенски
раководител
комисија
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Унапредување на оценувањето

Цел 1. Одржување на нагледни часови со примена на разновидни методи и инструменти на оценување

Задача

Одржување на
нагледни часови

Следење на
примената на
инструменти за
оценување

Реализатори

Педагог
Психолог
Наставници

Педагог

Целна
група
Стручен
актив –
пред.наст.
Стручен
актив –
предметна
настава

Ресурси

Дневни
планирања
Училница

Дневни
планирања
Инструменти
за оценување

Инструменти

Протокол

Листи за
следење

Следење
Повратна
информација
Анализа на
одржани
часови

Анализа на
инструменти

Временска
рамка

октомври
– март

септември
– мај

Критериуми
за успех
(индикатори)
40% од
наставниците
да одржат по
еден
нагледен час
Секој
наставник да
достави
најмалку по 4
инструменти.

Цел 2. Изработка на објективни прашања (тестови) по предмети и одделенија.
Планирање на
начинот на
изрaботка на
објективните
тестови

Педагог
Наставници

Наставници

Записници

Планови

Изработка на
тестови во
рамките на
тимовите

Наставници

Ученици

Наст.програми,
учебници,
Презентација;
стручни
работни листови
материјали.

Спроведување на
тестовите

Наставници

Ученици

Хартија,
печатач, копир

Тестови

Извештаи
записници

септември
- октомври

Изработени
тестови

ноември

Анализи на
тестови

ноември–
март

Готови
планови

Изработени
тестови
Успешно
спроведени
тестови
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Наставен кадар во ООУ “ Тихомир Милошевски“

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Јагода Кузевска
Валентина Ампова
Валентина Богоевска
Татјана Кондратјук
Емилија Цепевска
Јелена Василковска
Валентина Грујоска
Марија Л.Ѓоргиевска
Вера Костовска
Даниела Сарафимова
Моника Илиевска

Одделенска настава
Раководител на
паралелка
1а
1б
2а
2б
3а
3б
4а
4б
5а
5б
Дневен престој

Одд. наставник
Одд. Наставник
Одд. Наставник
Одд. Наставник
Одд. Наставник
Одд. Наставник
Одд. Наставник
Одд. Наставник
Одд. Наставник
Одд. Наставник
Одд. наставник

Предметна настава

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Анета Божиновска
Гордана Менкиноска
Александра Луковска
Љубица Тримоска
Крстевска Тања
Трајанче Воинова
Анкица Спасова
Верче М.Стефанова
Силвана Савевска
Зоран Стаменковиќ

Раководител на
паралелка
6а
6б
6в
7а
7б
7в
8а
8б
9а
9б

Предмет
Биологија
Македонски јазик
Математика
Англиски јазик
Македонски јазик
Англсики јазик
Математика
Хемија
Етика
Техничко образование
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11
12
13
14
15
16
17
18
19

Јадранка Георгиева
Мире Младеновски
Вецка Спасова
Душица Кировска
Виолета Ристовска
Неделка М.Петрушевски
Марио Шулајковски
Игор Митковски
Силвана Ѓорчевска

/
/
/
/
/
/
/
/
/

Географија
Историја
Англиски јазик
Француски јазик
Ликовно образование
Физика
Физичко образование
Музичко образование
Иновации

1
2
3

Гордана Костовска
Гоце Боцевски
Петар Миленков

Надополнуваат :
Јоаким Крчовски
Мирче Ацев
Ѓорче Петров

Информатика
Физичко образование
Религии

Табеларен преглед за број на часови според наставен план за деветгодишно основно образование

Во одделенска настава реализирани се следниов број на часови по предмети:
Предмет
Македонски јазик
Англиски јазик
Ликовно образование
Музичко образование
Математика
Физичко образование
Запознавање на околината / Природа/
Природни науки
Општество
Tехничко образование
Работа со компјутер

I
216
72
72
72
180
108
72

II
216
72
72
72
180
108
72

III
216
108
72
72
180
108
72

IV
180
108
72
72
180
108
72

V
180
108
72
72
180
108
72

36
/
/

36
/
/

36
/
72

72
36
72

72
74
72
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Во предметна настава се реализирани следниов број на часови по предмети:
Предмет
Македонски јазик
Англиски јазик
Француски јазик
Математика
Историја
Географија
Биологија
Физика
Хемија
Граѓанско образование
Ликовно образование
Музичко образование
Физичко образование
Информатика
Техничко образование
Етика
Вештини на живеење
Етика на религии / Класична
култура
Природни науки
Танци и ора
Унапредување на здравје
Воспитание за околината
Иновации

Задолжителен /
изборен
Задолжителен
Задолжителен
Задолжителен
Задолжителен
Задолжителен
Задолжителен
Задолжителен
Задолжителен
Задолжителен
Задолжителен
Задолжителен
Задолжителен
Задолжителен
Задолжителен
задолжителен
задолжителен
Изборен

VI

VII

VIII

IX

144
109
72
180
74
72
/
/
/
/
37
36
108
72
37
/
/

144
108
72
144
73
72
72
/
/
/
36
36
108
36
/
36
72

144
108
72
144
73
73
73
72
72
37
36
36
108
/
/
/
72

146
108
72
144
72
72
73
72
72
36
36
36
108
/
/
/
/

Изборен

72

/

/

/

задолжителен
Изборен
Изборен
Изборен
задолжителен

72
/
/
/
/

/
72
/
/
/

/
/
72
/
/

/
72
72
36
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Реализацијата на додатна и дополнителна во предметна настава е дадена во следната табела:
Наставен
предмет

VIб

VIa

VIв

VIIб

VIIa

VII в

VIIIа

VIIIб

IXб

IXa

доп

дод

доп

дод

доп

дод

доп

дод

доп

дод

дод

доп

доп

дод

доп

дод

доп

дод

доп

дод

/

/

6

6

10

10

5

5

10

10

5

5

5

5

5

5

11

11

4

4

6

6

10

10

6

6

7

7

4

4

4

4

2

2

2

2

8

8

5

5

4

4

4

4

6

6

4

4

4

4

4

4

7

7

4

4

3

3

3

3

1

1

12

12

4

6

6

6

5

5

3

3

12

12

1

1

5

/

4

4

Историја

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Географија

2

2

10

10

1

1

2

2

2

2

10

10

3

3

8

8

2

2

1

1

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2

4

2

4

4

4

4

4

Македонски
јазик
Англиски јазик
Француски
јазик
Математика

Граѓанско
образование
Биологија

/

/

/

/

/

/

9

9

9

9

9

9

7

7

7

7

5

5

5

5

Физика

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2

2

2

2

2

2

2

2

Хемија

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

5

5

10

10

10

10

5

5

5

/

5

/

5

/

5

/

5

/

5

/

5

/

5

/

5

/

5

/

1

1

6

6

1

1

1

1

1

1

5

5

1

1

1

1

6

6

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

4

4

1

1

15

15

15

15

15

15

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

6

6

6

6

6

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3

3

1

3

1

3

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4

4

4

4

Ликовно
образование
Музичко
образование
Физичко
образование
Информатика
Природни
науки
Етика
Иновации
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СЕКЦИИ И СЛОБОДНИ УЧЕНИЧКИ АКТИВНОСТИ

Слободни ученички активности- Одделенска настава
Слободна ученичка активност

Одд.

бр. на часови

Музичка / Ликовна секција

I а, б

20/19

Спортска секција / Клуб на љубители на англиски јазик / Ликовна секција

II a

15/18/11

Ликовна секција / Клуб на љубители на англиски јазик / Спортска секција

II б

11/18/18

Спортска секција

III a

37

Ликовна секција

III б

36

Литературна секција / Клуб на љубители на англиски јазик

IV а

36/18

Музичка секција/ Клуб на љубители на англиски јазик

IV б

37/18

Vа

16/20

Музичка секција / Ликовна секција
Музичка секција / Ликовна секција

Vб

19/16
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Слободни ученички активности- Предметна настава

Слободна ученичка активност

Одговорен наставник

бр. на часови

Клуб на математичари

Александра Луковска
Анкица Спасова

16
36

Клуб на физичари

Неделка М. Петрушевски

8

Клуб на хемичари

Верче М. Стефанова

21

Еколошки клуб

Анета Божиновска

15

Етички клуб

Силвана Савевска

16

Клуб на географи

Јадранка Георгијева

36

Љубители на странски јазик

Душица Кировска

35

Љубители на Англискиот јазик

Трајанче Воинова

35

Љубители на странски јазик

Љубица Тримоска

25

Литературен клуб

Гордана Менкиноска
Тања Крстевска

36
36

Млади уметници

Виолета Ристовска

15

Млади природници и техничари
Сообраќајна секција

Зоран Стаменковиќ

37
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Успех на учениците на крајот од учебната 2018/19год.
Постигнатиот успех на крајот од учебната 2018/19 год нема значајно отстапување од успехот за истиот период во минатите
учебни години. Можеме да заклучиме дека успехот е во континуитет солиден што укажува на една континуирана работа .
Општ успех на учениците од IV-IX одд. во учебната 2018/19 година

ж.

Просечен успех
2017/18

I

41

23

41

II

47

18

47

III

51

18

51

IV

54

26

46

85.19

5

9.3

3

5.6

0

0.0

54

100

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

4.80

4,83

V

56

24

45

80.36

10

17.9

1

1.8

0

0.0

56

100

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0

4.79

4,78

I-V

110

50

91

82.73

15

13.6

4

3.6

0

0.0

110

100

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0

4.79

4,80

VI

63

37

44

69.84

17

27.0

2

3.2

0

0.0

63

100

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

4.67

4,70

VII

61

27

45

73.77

12

19.7

4

6.6

0

0.0

61

100

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

4.67

4,44

VIII

53

26

29

54.72

18

34.0

6

11.3

0

0.0

53

100

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

4.43

4,42

IX

55

32

38

69.09

12

21.8

1

1.8

4

7.3

55

100

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

4.53

4,56

VI-IX

232

122

156

67.24

59

25.4

13

5.6

4

1.7

232

100

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

4.58

4,53

IV-IX

342

172

247

72.22

74

21.6

17

5.0

4

1.2

342

100

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

4.65

4,63

Вкупно
ученици

Вкупно

1

2

3

4

одлични

мн.добри

добри

доволни

1

2

3

4

со 1 сл.

со 2 сл.

со3 и
пов.сл

Вк.со слаби

Одд.
бр.

%

бр.

%

бр.

бр.

%

%

бр.

%

бр.

%

бр.

%

бр.

%

бр.

%

описно оценети

се

Просечен успех
2018/19

Годишен успех во учебната 2018/19 год.

139
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Општиот успех на учениците во оваа учебна година на ниво на училиште не отстапува значително од успехот постигнат на крајот
од минатата учебна година.

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Вкупно

2014/15

4.8

4.89

4.53

4.41

4.47

4.45

4.59

2015/16

4.88

4.72

4.67

4.37

4.39

4.53

4.58

2016/17

4.86

4.81

4.45

4.72

4.41

4.53

4.63

2017/18

4.83

4.78

4.7

4.44

4.42

4.56

4.63

2018/19

4.8

4.79

4.67

4.67

4.43

4.53

4.65
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Вкупно одIV-IX

Состојбата во однос на половата структура и успехот во учебната 2018/19 година може да се анализира од следнава табела.

98

Одлични
ж
149

28.7

43.6

м

вк

м
247
72.2

Мн.добри
ж
вк
58
16
17.0

4.7

74

13

Добри
ж
4

21.6

3.8

1.2

м

вк

м
17
5.0

Доволни
ж
вк
1
3
0.3

0.9

4
1.2

На следните графици може да се забележи движењето на просечниот успех по пол во последните неколку години.

машки
женски

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

одлични мн.добри добри

доволни одлични мн.добри добри

доволни одлични мн.добри добри

доволни одлични мн.добри добри

доволни одлични мн.добри добри

92
133

63
26

19
2

2
0

98
135

65
26

23
4

2
0

105
154

55
21

21
5

2
0

96
140

55
21

13
5

2
2

98
149

58
16

доволни

13
4

1
3
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Од графиците јасно се гледа дека женските постигнуваат повисоки резултати во однос на машките ученици, како и тоа дека
просечниот успех континуирано расте од година во година.
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Постигнат успех по предмети во предметна настава во учебната 2018/2019 година

РБ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Наставен предмет

Постигнат успех по наст.предмети од VI-IX одд
3
2
1
СЕ

Просек

5

4

Македонски јазик
Англиски јазик
Француски јазик
Математика
Историја
Географија
Биологија
Физика
Хемија
Граѓанска култура
Ликовно образование
Музичко образ.

129
163
138
128
124
136
98
53
66
81
191
230

38
25
39
48
38
36
30
14
14
11
25
0

50
29
41
37
42
44
31
27
20
10
14
2

15
15
14
19
28
16
10
14
8
6
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

232
232
232
232
232
232
169
108
108
108
232
232

4.21
4.45
4.30
4.23
4.11
4.26
4.28
3.98
4.28
4.55
4.75
4.98

Физичко образов.

228

2

2

0

0

232

4.97

Информатика
Природни науки
Техничко образ.
Етика
Иновации

86
51
51
48
45

19
6
6
8
6

14
6
6
5
2

5
0
0
0
2

0
0
0
0
0

124
63
63
61
55

4.50
4.71
4.71
4.70
4.71

Етика на религии
Запознав.со религии
Унапред.на здравје
Воспитание за околината
Вештини на живеење
Танци и ора
Вкупно

26
25
55
16
53
41

7
3
1
0
1
0

0
2
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0

33
30
57
17
54
41

4,74
4,97
4.93
4,82
4,98
5,00

2262

377

384

156

0

3179

4.49
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Постигнат успех по предмети во одделенска настава во учебната 2018/2019 година
РБ

Наставен предмет

Постигнат успех по наст.предмети од IV -V одд.
5

4

3

2

СЕ

1

Просек

Македонски јазик

87

15

6

2

0

110

4.70

2

Англиски јазик

78

20

7

5

0

110

4.55

3

Ликовно образование

106

4

0

0

0

110

4.96

4

Музичко образование

102

8

0

0

0

110

4.93

5

Математика

79

17

10

4

0

110

4.55

6

Физичко образование

110

0

0

0

0

110

5.00

7

Природни науки

73

22

14

1

0

110

4.52

8

Општество

88

14

8

0

0

110

4.73

9

ТО

94

9

7

0

0

110

4.79

10

Работа со компјутер

104

5

1

0

0

110

4.94

Вкупно

921

114

53

12

0

1100

4.77

1
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Просечен успех по предмети во последните три години
2016/17

2017/18

2018/19
4.59
4.80
4.71
4.79
4.52
4.70
4.72
4.73
4.71
4.38
4.47
4.71
4.53
4.59
4.50
5.00
5.00
4.97
4.95
4.99
4.98
4.73
4.66
4.75
4.46
4.57
4.55
4.16
4.21
4.28
3.96
3.99
3.98
4.34
4.18
4.28
4.22
4.22
4.26
3.93
4.06
4.11
4.23
4.06
4.23
4.19
4.20
4.30
4.31
4.35
4.45
4.24
4.24
4.21

Иновации
Етика
Техничко образ.
Прир.науки
Информатика
Физичко образов.
Музичко образ.
Ликовно образование
Граѓанско образование
Хемија
Физика
Биологија
Географија
Историја
Математика
Француски јазик
Англиски јазик
Македонски јазик
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Просечен успех по изборните предмети во последните три години
2018/19
5.005.00
4.93

4.97

4.96
4.79
4.74

2017/18

4.77

2016/17
5

4.98

4.94

4.92
4.85

4.82
4.76

4.74

4.63

4.59

Етика на
религии

Запознав.со
религии

4.88

Унапред.на
здравје

Проекти од
ликовно

Вештини на
живеење

Воспитание за
околината

4.62

Проекти од
музичко

Танци и ора

Просечен успех по предмети во одд.настава во последните три години
2018/19
4.964.964.95
4.704.684.73

2017/18

2016/17

5.00 5 4.99

4.97
4.93 4.92

4.79

4.73

4.72
4.62

4.69
4.554.56

4.99

4.624.60
4.55

Македонски Англиски јазик Ликовно
Музичко
Математика
јазик
образование образование

Општество

4.74

4.58

4.6

Природни
науки

ТО

4.52

Физичко
образование

4.96
4.91
4.85

Работа со
компјутер
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Извештај за учениците од I –III одделение во учебната 2018/2019 година
Во следните графици може да се види општиот напредок и постигнувањата на учениците од прво до трето одделение.

I б одделение

I а одделение

Задоволително
напредуваат
5%

Задоволително
напредуваат
7%

Напредуваат
19%

Значително
напредуваат
74%

Напредуваат
27%

IIa одделение
Задоволително
напредуваат
8%

Напредуваат
23%

Значително
напредуваат
68%

IIб одделение
Значително
напредуваат
69%

Задоволително
напредуваат
12%

Значително
напредуваат
48%

Напредуваат
40%
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Задоволително
напредуваат
8%

IIIa oдделение

Задоволително
напредуваат
14%

Значително
напредуваат
71%

IIIб одделение
Значително
напредуваат
64%

Напредуваат
22%

Напредуваат
21%

Сумарен преглед на напредокот и постигнувањата на учениците од I-III одд.
Вкупно
ученици

Значително
напредуваат

Напредуваат

Задоволително
напредуваат

ИОП

Ia
Iб
I
II а
II б
II
III а
III б
III

20

119

30

11

0

21

114

46

8

0

41

233

76

19

0

22

122

40

14

0

21

96

81

25

0

43

218

121

39

0

24

136

40

16

0

27

139

47

30

0

51

275

87

46

0

се I – III

135

726

284

104

0

Одд.
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Општ напредок кај учениците од I-III одд.
1одд.
71.04

2одд.

3одд.

67.40

57.67

32.01
23.17

21.32
5.79

10.32

11.27
0.00

Значително напредуваат

Напредуваат

Задоволително напредуваат

0.00

0.00

ИОП

Напредок по предмети од I-IIIодд.
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
Македонски

Англиски

Математика

Природни
науки

Општество

Физичко
образ.

Музичко
образ.

Ликовно
образ.

Значително напредуваат

47.14

51.80

48.57

48.20

48.20

60.43

61.15

58.99

Напредуваат

37.14

33.09

34.29

37.41

35.97

28.06

28.06

29.50

Задоволително напредуваат

15.71

15.11

17.14

14.39

15.83

11.51

10.79

11.51

ИОП

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Од извршените анализи на статистичките пресметки се изведуваат следниве заклучоци:
•

Нема значајни отстапувања во однос на успехот по предмети во предметна настава во последните три години;

•

Отстапувањата на успехот по предмети во одделенска настава се исто така незначителни;

•

На ниво на училиште над 90 проценти од учениците покажуваат мн.добар и одличен успех, само 10% се со добар успех, доволни
ученици има по неколку во учебна година;

•

Повторувачи во последниве три години нема.

•

Девојчињата покажуваат подобар успех од момчињата.

•

Учениците од I-IIIодд. покажуваат во принцип одличен напредок, според потребите со учениците се работи по ИОП
Според досега кажаното можеме да бидеме задоволни од успехот на учениците и да продолжиме континуирано да работиме на
унапредување на оценувањето и наставата воопшто, со воведување нови методи,техники и инструменти за оценување,
подобрување на изработката на објективните тестови, интерактивна настава

и слично како оценувањето би било што

пообјективно а учениците помотивирани за постигање повисоки резултати.
Изостаноци направени во учебната 2018/19
Како што гледаме од прегледите можеме да бидеме задоволни од учениците и во врска со успехот но и со

поведението и

редовноста во училиште. Неоправданите изостаноци континуирано се намалуваат поради построгиот критериум во оправдување
на изостаноците а со цел намалување на неоправданото отсуство. Сите 481 ученици имаат примерно поведение.

Одделенија

I

II

III

Оправдани

418

1250

1652

IV

V

VI

528

965

VIII

1854

2028

2664

2813

14172

65

38

82

93

278

1919

2066

2746

2906

14450

Неоправдани
Вкупно

418

1250

1652

528

965

СЕ

VII

IX
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Редовност на учениците на крајот од учебната 2018/19 год.

I
Оправдани

418

II
1250

III
1652

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Се

528

965

1854

2028

2664

2813

14172

65

38

82

93

278

1919

2066

2746

2906

14450

Неоправдани
Се

418

1250

1652

528

965

На наредниот графикон може да се забележи намалување на отсуството на учениците во оваа
учебна година иако во претходните четири имаше тенденција на зголемување на истото. Причините за истото
се построгите критериуми за оправдување на часовите и работата на стручната служба со учениците кои
почесто отсуствуваат, бидејќи намалувањето на отсуствата на учениците беше една од приоритетните
задачи на стручната служба во текот на минатата учебна година.
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Преглед на изостаноците во последните пет години
оправдани

неоправдани

16837
13576

14050

474
2014/15

13518

вкупно

17881
14368

14288

770
2015/16

1044
2016/17

14642

274
2017/18

14172

14450

278
2018/19
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Проект “ Патуваме, другаруваме и околината ја истражуваме„

Цели
Да ги препознава и
именува позначајните
објекти во
непосредната
околина; да се
ориентира според
нив; да ги почитува
правилата на
живеење
Да почитува
традиција,културноисториско
наследство,природни
богатства,развивање
патриотски чувства и
припадност

Содржина

Мојата
непосредна
околина

Активности

• Објекти во
непосредната околина;
•

Живот и работа
на истата
•

Поими

амбуланта,пошта,пазар,пожа
рна,занаети,позначајни
споменици

Сообраќај

•

Моето место
Скопје

културно историски
споменици
• Значајни градби
некогаш и денес
• 3начајни објекти
• Сообраќај
• Животот и работата
во моето место
• Здравствени
установи

музеи,аеродром, автобуска
станица, ЗООградина,
театар, кино,здравствени
установи

Очекувани ефекти и
исходи
полесна ориентација во
непосредната околина
според објектите;
безбедно учество во
сообраќајот; сите
професии се подеднакво
важат

запознавање со
различноста на луѓето и
нивно меѓусебно
почитување;
класификација на нови и
стари градби и нивно
значење
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III, IV и Vодделение
Планирана
активност

Време на
реализација

Очекувани исходи и ефекти

Детска амбасада
,,Меѓаши,,

Септември,
октомври

-Ги знаат детските права и
должности

Посета на семејство
на другарче

Октомври

-Разликува различни
менталитети и навики

Посета на старата
чаршија и центарот на
Скопје

Март

-Проширува знаењата за
историското минато и убавините
на нашиот град

Посета на ЗООградина

Април

-Ги запознава потеклото и
живеалиштата на животните

Посета на верски
објект

Април

-Разликува различни верски
објекти и видово на вероисповест

Посета на СОСдетско село

Декември

-Дружење и помагање на децата
од селото

Посета на спортски
настани

Септември

-Прошируваат знаења за
одредени спортови

Посета на
сообраќајни центри

Мај

-Разликуваат различни
сообраќајни средства и правилно
се однесуваат во сообраќајот
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VI и VII одделение
Планирана
активност

Време на
реализација

Очекувани исходи и ефекти

Посета на верски
објект

Септември

Разликува различни верски
објекти и видово на вероисповест

Посета на историски
музеј

Октомври

Негува традиција и обичаи,се
грижи за спомениците на
културата

Посета на новинскоиздавачка куќа

Ноември

Стекнува навики за читање и
следење на најнови настани во
земјата и светот

Во матична служба

Декември

Посета на етнолошки и
археолошки музеј

Февруари

Во библиотека

Март

Стекнување навики за користење
на библиотечниот фонд

Во ЗОО-градина

Април

Ги запознава потеклото и
живеалиштата на животните

На автобуска и
железничка станица

Мај

Стекнува знаења за
институцијата-брак
Негува традиција и обичаи,се
грижи за спомениците на
културата

Стекнува познавања за начин на
користење на различен вид на
сувоземен превоз
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Планирана
активност

Време на
реализација

Во старата скопска
чаршија-Скопје главен
град

Септември

Развива правилен однос и почит
кон историските знаменитости

Планетариум-посета

Октомври

Развива љубопитност и желба за
истражување на вселената

Посета на верски
објект

Декември

Почитува различни вероисповести

Посета на новинскоиздавачка куќа

Февруари

Развива навики за користење на
дневен печат

Очекувани исходи и ефекти

Посета на Музеј на
Холокаустот и на
македонската борба

Март

Развива навики за чување и
негување на нашето културно и
историско наследство

Во ЗОО-градина и
Природонаучен музеј

Април

Ја развива еколошката
свест,разликува различни
животински врсти

Посета на
хидроцентралата
,,Матка,,

Мај

Стекнува навики за правилно
користење и штедење на
енергијата од секаков вид
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,,ИНТЕГРАЦИЈА НА ЕКОЛОШКАТА ЕДУКАЦИЈА ВО МАКЕДОНСКИОТ ОБРАЗОВЕН СИСТЕМ”
ИНТЕГРИРАНО ПЛАНИРАЊЕ ВО НАСТАВАТА
(одделенска настава)
ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ
I ЕКО-СТАНДАРД: ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА
Полиса: Рационално користење на електричната и топлинската енергија во училишната зграда
Цел: Намалување на потрошувачката на електрична и топлинската енергија за 5% во споредба со претходната година
Точка на акција

Предмет

Содржина

Одд.

Време на
реализација

Делумна замена со енергетско
штедливи светилки

Општество

Опасности во домот

1 а ,б

Ноември 2018

Истакнување на упатства за
рационално користење на електрична и
топлинска енергија

Ликовно
образование

Цртање -Апарати во домаќинството

1 а, б

Декември 2018

II ЕКО-СТАНДАРД: ЗАШТЕДА НА ВОДА
Полиса: Рационално користење на водата во училишната зграда и двор
Цел: Намалување на потрошувачката на вода за 10% во споредба со претходната година
Точка на акција

Предмет

Анализа на состојбата на водоводната
инсталација (цевки, славини, казанчиња
и сл.)

Општество

Замена и санирање на старите
тоалетни казанчиња со нови штедливи
тоалетни казанчиња
Истакнувања на упатства за рационално
користење на водата

Содржина
Истражувачки активности (сапун,
вода)

Одд.

Време на
реализација

1аб
Октомври 2018

Образование за
животни вештини

Работилница -мојата хигиена моја
одговорност

1а б

Јануари 2019

Ликовно
образование

Изработка на пано -прибор за
лична хигиена

1аб

Јануари 2019

III ЕКО-СТАНДАРД: ОДРЖУВАЊЕ НА ЗГРАДАТА И ЗДРАВА СРЕДИНА ВО УЧИЛИШТЕТО
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Точка на акција

Предмет

Содржина

Одд.

Време на
реализација

Ослободување од непотребни
предмети во зградата

Општество

Правила на однесување во
училницата

1 а, б

Септември 2018

Разубавување на
ходниците,канцелариите, училниците
со цвеќиња

Ликовно
образование

Работа со природни материјали печатење

1 а, б

Април 2019

IV ЕКО-СТАНДАРД: УРЕДЕН И ЕКОЛОШКИ ДВОР
Точка на акција

Предмет

Содржина

Одд.

Време на
реализација

Означени места со изработени и
поставени знаци видливи за сите во
училишниот двор (за место за игра,
место за одмор, место каде што не
треба да се гази и сл.)

Ликовно
образование

Изработка на знаци за правилно
однесување во училиштето и
училиштниот двор

1 а ,б

Октомври
2018

Весници на пролетта

1 а ,б

Март 2019

Елементи на групи- припаѓа , не
припаѓа

1 а, б

Декември 2018

Садење на локални цвеќиња
Поставување и означување на корпи
за органско ѓубре,за хартија и за
пластика

Македонски јазик

Математика

ТЕМА: ВОДА

Еколошки содржини
Значење на водата за живиот
свет

1

Предмет

Одд.

Наставна содржина

Број на часови

Време на
реализација

Македонски јазик

1а б

Обработка на текст ,, Малото
црвено лале,,

1 час

Март 2019

ТЕМА: ЕНЕРГИЈА

Еколошки содржини
4.

Рационално користење на
енергијата

Предмет

Одд.

Наставна
содржина

Број на
часови

Општество

1а б

Мојот дом

1 час

Време на реализација
Декември
2018
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13.

Значење на енергијата за
живиот свет

Природни науки

1а б

Живеење и растење

1 час

Ноември 201
8

ТЕМА: ОДРЖУВАЊЕ НА ЗГРАДАТА И ЗДРАВА СРЕДИНА ВО УЧИЛИШТЕТО/ГРАДИНКАТА

Еколошки содржини

7.

Влијанието на хигиената врз
здравјето

Предмет

Одделение

Наставна содржина

Број на часови

Време на
реализација

Македонски јазик

1а б

Обработка на стихотворба
,, Чиста Дана,,

1 час

Ноември 2018

ТЕМА: УРЕДЕН ДВОР

Еколошки содржини
5.

Подигање на свеста на
пошироката заедница за
хигиената во дворот

Предмет

Одделение

Наставна содржина

Број на часови

Време на
реализација

Македонски јазик

1а б

Говорна вежба

1 час

Април 2019

ТЕМА: ОТПАД

Еколошки содржини
3.

Селекција на отпад

Предмет

Одделение

Наставна содржина

Број на часови

Време на
реализација

Ликовно
образование

1а б

Изработка на знаци за
селекција на отпадок

1 час

Април 2019

ТЕМА: ТРАНСПОРТ

Еколошки содржини

6.

Воспоставување пракса за
користење на велосипедот
како превозно средство во
училиштата

Предмет

Одделение

Наставна содржина

Број на часови

Време на
реализација

Општество

1 а,б

Како се однесуваме во
сообраќјаот?

1 час

Мај 2019
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ВТОРО ОДДЕЛЕНИЕ
ЕКО СТАНДАРД 1. - ЕНЕРГИЈА
Цел: намалување на потрошувачката на електрична и топлинска енергија за 15% во споредба со претходната година
Точка на акција
Рационално користење на
енергијата

Предмет

Содржина

Природни науки и
општество

Апарати во домаќинството

Одделение

Време на реализа ција

2аб

11. 2018

ЕКО СТАНДАРД 2. - ВОДА
Цел: намалување на потрошувачката на водаза 15% во споредба со претходната година
Точка на акција
Поставување на упатства за
рационално користење на
водата

Предмет

Содржина

Одделение

Природни науки и
општество

Истражување –кои предмети пливаат
во вода

2аб

Време на реализација

03.2019

ЕКО СТАНДАРД 3. - УРЕДЕН И ЕКОЛОШКИ ДВОР
Цел: еколошки и функционално уреден двор кој е безбеден и пристапен за сите
Точка на акција
Засадување на дрвја и
хортикултурно уредување
на дворот

Предмет

Содржина

Одделение

Време на реализација

Природни науки и
општество

Јас сум дел од природата- растенијата во
мојот крај

2аб

04.2019

ЕКО СТАНДАРД 4. - ВНАТРЕШНА СРЕДИНА
Цел: еколошки и функционално одржување на зградата и здрава внатрешна средина

Точка на акција

Предмет

Содржина

Одделение

Ослободување на
непотребните предмети во
зградата

Природни науки и
општество

Простории во училиштето

2аб

Време на реализација
09.2018
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ЕКО СТАНДАРД 5. - OТПАД
Цел: едукација за намалување на отпадот преку организирана селекција
Точка на акција
Воспоставување пракса за
селекција на отпадот
при одржување
настани

Предмет

Содржина

Одделение

Време на реализација

Природни
науки и
општество

Го менувам светот-Изработка на
подарок од употребувани материјали

2а б

03-2019

ЕКО СТАНДАРД 6. - ТРАНСПОРТ
Точка на акција
Предмет
Содржина
Одделение
Време на реализација
Воспоставување пракса за
Природни науки и
Симулација за преминување: крстосницакористење велосипед како
2а б
02. 2019
општество
улица
превозно средство во
училиштето
Цел: едукација и информирање за одржлив транспорт преку користење алтернативни превозни средства и поставување инфраструктура

ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ
I ЕКО-СТАНДАРД-ТЕМА: ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА
Точка на акција

Предмет

Содржина

Одделе ние

Време на реализа ција

Рационално користење на
енергијата

Животни вештини

Соодветно – несоодветно V – 5 . 2 /
331

3 одд

Прва седмица
Април
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II ЕКО-СТАНДАРД-ТЕМА: ЗАШТЕДА НА ВОДА
Точка на акција
Истакнување упатства за
рационално користење на
водата

Предмет

Содржина

Одделение

Одење во тоалет IV – 2 . 3 / 277

Животни вештини

3 одд

Време на реализа ција
Втора седмица септември

III ЕКО-СТАНДАРД-ТЕМА:УРЕДЕН И ЕКОЛОШКИ ДВОР
Точка на акција

Предмет

Содржина

Редовно одржување на
зелените површини и
хортикултурата во дворот

Природни науки

Какво влијание има ставањето
повеќе или помалку вода на
растенијата?

Одделение
3 одд

Време на реализа ција
Четврта седмица ноември

IV ЕКО-СТАНДАРД-ТЕМА:ВНАТРЕШНА СРЕДИНА
Точка на акција
Поставување упатства за
одржување на хигената во
зградата

Предмет

Содржина

Македонски јазик

Видови реченици

Одделение
3 одд

Време на реализација
Прва седмица ноември

V ЕКО-СТАНДАРД-ТЕМА: ОТПАД

Точка на акција

Предмет

Реупотреба

Ликовно образование

Содржина
Изработка на осмомартовска
честитка

Одделение
3 одд

Време на реализација
Прва седмица март
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VI ЕКО-СТАНДАРД-ТЕМА: ТРАНСПОРТ
Точка на акција

Предмет

Поставување упатства за
безбедни транспорт рути

Општество

Содржина
Безбедно и небезбедно однесување Преминување улица и крстосница
(практични вежби)

Одделение

Време на реализација
Трета недела
Мај

3 одд

ЧЕТВРТО ОДДЕЛЕНИЕ

1.

1.

Точки на акција
Рационално
користење на
енергијата

Точки на акција
Истакнување
упатства за
рационално
користење на водата

Предмет

I.ТЕМА: ЕНЕРГИЈА
Одд.
Наставна содржина

Природни науки

Предмет

4

Електричната енергија
во нашиот живот

II.ТЕМА: ВОДА
Одд.
Наставна содржина

Природни науки

4

Повторување за
повратни промени

Бр. на часови

Време на реализација

1

декември

Бр. на часови

Време на реализација

1

Ноември

ТЕМА: УРЕДЕН И ЕКОЛОШКИ ДВОР
Точки на акција

1.

Редовно одржување
на зелените
површини и
хортикултурата во
дворот

Предмет

Одд.

Наставна содржина

Бр. на часови

Време на
реализација

Природни науки

4

Грижа за животната средина

1

септември
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ТЕМА: ВНАТРЕШНА СРЕДИНА
Предмет

Одд.

Наставна содржина

Бр. на часови

Време на
реализација

Природни науки

4

Грижа за животната средина

1

септември

Точки на акција

1.

Поставување на
упатства за
одржување на
хигиената во
зградата

V.ТЕМА: ОТПАД
Точки на акција
1.

Поставување на
корпи за селекција
на отпад

Предмет

Одд.

Наставна содржина

Бр. на
часови

Време на реализација

Животни
вештини

4

Отпад?Загадување? украс?

1

март

VI.ТЕМА: ТРАНСПОРТ
Точки на акција

1.

Поставување на полигон
за велосипеди

Предмет
Техничко
образование

Одд.

Наставна содржина

Бр. на
часови

Време на
реализација

4

Регулирање на крстосница со
сообраќајни знаци и светлосна
сообраќајна сигнализацијасимулација

1

Април

ПЕТТО ОДДЕЛЕНИЕ
I. ТЕМА: ЕНЕРГИЈА
Еколошки содржини
4.

Рационално користење на
енергијата

Предмет

Одделение

Наставна содржина

Број на
часови

Време на
реализација

Ликовно
образование

5 а,б

Визуелни комуникации и дизајнИзработка на флаер за заштеда

2 часа

Февруари

II.ТЕМА:ВОДА
Еколошки содржини
4.

Рационално користење на водата

Предмет

Одделение

Наставна содржина

Број на
часови

Време на
реализација

Македонски
јазик

5 а,б,

Изразување и творење ,, Штеди
ја водата, таа е живот,, (текст за
флаер) ИКТ

1 час

Ноември
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Еколошки содржини
5.

Подигање на свеста на пошироката
заедница за хигиената во дворот

Предмет

Одделение

Наставна содржина

Број на
часови

Време на
реализација

Македонски
јазик

5 а,б

Обработка на текст ,,Еко
акција”

1 час

Март

III. ТЕМА: УРЕДЕН И ТЕМА:ВНАТРЕШНА СРЕДИНА

Еколошки содржини
1.

Користење на еколошки и
нетоксични хигиенски средства

Предмет

Одделение

Наставна содржина

Број на
часови

Време на
реализација

Македонски
јазик

5 а,б

Обработка на текстот,,22
Април-Денот на планетата
Земја,,

1 час

Април

ТЕМА: ОТПАД

Еколошки содржини
6.

Воспоставување пракса за селекција
на отпадот при одржување настани

Предмет

Одделение

Наставна содржина

Број на
часови

Време на
реализација

Македонски
јазик

5 а.,б

Обработка на текст ,,Еко
акција,,

1 час

Март

ТЕМА: ТРАНСПОРТ
Еколошки содржини
6.

Воспоставување пракса за
користење на велосипедот како
превозно средство во училиштата

Предмет

Одделение

Наставна содржина

Број на
часови

Време на
реализација

Општество

5 а,б

Глобален свет и сообраќај

1 час

Мај
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ТЕМА: ВОДА

Еколошки содржини
1.

Значење на водата за живиот свет

Предмет

Одделение

Наставна содржина

Физичко и
здравствено
образование

7

Коплекс вежби за тело
(хидратација на организмот)

Број на
часови

Време на
реализација

6

Септември

1

Декември

1

Октомври

1

Јануари

1

Март

1.

Значење на водата за живиот свет

Музичко образование

6

1.

Значење на водата за живиот свет

Етика во
религиите

6

1.

Значење на водата за живиот свет

Биологија

7

1.

Значење на водата за живиот свет

Географија

6

Доживување на вид на
изведба
преку валцерот „На убавиот
син Дунав“ Ј. Штраус
Доброто како највисока
етичка
вредност
Тема 2A: 7.2 РастенијаВодни честици и нивната
важност за живите
организми
Подземни води и извори

1.

Значење на водата за живиот свет

6

Најстарите цивилизации

1

Септември

2.

Извори на вода и нивна
искористеност

Историја
Класична култура во
европската
цивилизација

6

Аквадукт

1

Февруари

3.

Загадување на водата

Хемија

8

1

Март

3.

Загадување на водата

Географија

7

1

Април

3.

Загадување на водата

Француски јазик

8

1

Септември

4.

Рационално користење на водата

Македонски јазик

9

1

Септември

4.

Рационално користење на водата

Физика

9

2

Октомври

4.

Рационално користење на водата

9

1

Февруари

5.

Обезбедување на техничка вода

6

Скупи

1

Мај

6.

Здрава вода за пиење

Географија
Класична култура во
европската
цивилизација
Музичко образование

Универзални индикатори и
pH скала
Заштита на водите од
загадување
Како да ја заштитиме
околината
Анализа на извадок од
поемата "Вардар" одАнте
Поповски
Архимед и златната круна
Густина на течности и гасови
Недостиг на храна и вода

8

Пошла Румена на вода

1

Октомври
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студена
обработка по ноти 1-6
6.

Здрава вода за пиење

6.

Здрава вода за пиење

Етика во
религиите
Хемија

6.

Здрава вода за пиење

Природни науки

6

6.

Здрава вода за пиење

Англиски
јазик

7

7.

Собирање и употреба на дождовница

Хемија

8

8.

Анализа на состојбата на
водоводната инсталација

Ликовно образование

6

8.

Анализа на состојбата на
водоводната инсталација

Класична култура во
европската
цивилизација

9.

Изработка на упатства за рационално
користење на водата

9.

6

Општо и заедничко добро

1

Октомври

9

Запознавање со поимот јони
Тема 1Б 6.2. Органи и
системи во телото на
човекот – Екскреторен
систем
Module 1, Unit 2 – Frequency
adverbs
Идентификување на
елементи во соединенија
Прикажување на внатрешен
простор

1

Јануари

1

Октомври

1

Септември

1

Ноември

1

Јануари

6

Готварство

1

Април

Македонски јазик

6

Дијалог и монолог во
драмски текст “Гостинод
Америка“

1

Септември

Изработка на упатства за рационално
користење на водата

Математика

6

Црта и опишува 3Д форми

1

Април

9.

Изработка на упатства за рационално
користење на водата

Англиски
јазик

7

Употреба на must and mustn’t
for
obligation
Module 6, Unit 11, Step 1

1

Мај

9.

Изработка на упатства за рационално
користење на водата

Ликовно образование

6

Хармонија со ладни бои

1

Декември

Ликовно образование

6

Прикажување на внатрешен
простор

1

Јануари

Класична култура во
европската
цивилизација

6

Архитектура

1

Февруари

1

Ноември

1

Септември

10

10

Подигање на свеста на пошироката
заедница (домот, локалната
заедница и сл.)
Подигање на свеста на пошироката
заедница (домот, локалната
заедница и сл.)

11.

Дистрибуција на водата

Иновации

9

13.

Водата и одржливиот развој

Природни науки

5

Карактеристии на
претприемачот
Кондензација и водниот
циклус

144
ООУ “ Тихомир Милошевски“

Годишен извештај 2018/2019 година

ТЕМА: ЕНЕРГИЈА

Еколошки содржини

Предмет

Одделение

1.

Значење на енергијата за живиот
свет

Македонски
јазик

8

1.

Значење на енергијата за живиот
свет

Музичко образование

9

Наставна содржина
“Творење лични творби со
елегични елементи”
„ Развила гора зелена“обработка на народна
песна

Број на
часови

Време на
реализациј
а

1

Септември

1

Октомври

Значење на енергијата за живиот
свет
Извори на енергија и нивна
искористеност
Извори на енергија и нивна
искористеност

Англиски
јази

7

Module 6, Unit 12 – The tiger

1

Мај

Природни науки

5

Како патува светлината 1

1

Октомври

Француски јазик

8

Како да се штеди енергијата

1

Април

3.

Видови енергија

Физика

8

Облици на енергија
Пренесување на енергијата

2

Јануари

3.

Видови енергија

Историја

8

Индустриска револуција

1

Септември

3.

Видови енергија

Информатика

2

Јануари

4.

Рационално користење на енергијата

Физичко и здравствено
образование

7

2

Мај

4.

Рационално користење на енергијата

Физика

9

2

Декември

5.

Обезбедување на енергија преку
алтернативни извори: соларен
систем/фотоволтаици/ветерници

Биологија

7

1

Мај

5.

Обезбедување на енергија преку
алтернативни извори: соларен
систем/фотоволтаици/ветерници

Иновации

9

Барање можности за бизнис

1

Ноември

6.

Изработка на упатства за
рационално користење на енергијата

Македонски
јазик

7

Говорна вежба
„Импровизирани разговори“

1

Декември

1

Мај

1

Март

1.
2.
2.

6.
6.

Изработка на упатства за
рационално
користење на енергијата
Изработка на упатства за

7

Англиски
јазик

7

Ликовно образование

9

Impress и Power point
програма за презентации
Истрајно трчање 600м. И
брзо трчање 50м.
Светското користење на
енергијата
Енергија за еден остров
ТЕМА 2Б:
7.3 Живи суштества во
нивната животна средина
Согорување на фосилни
горива

Questions with should and
shouldn’t – Module 6, Unit 11,
Step 2
Прикажување на просор со
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рационално користење на енергијата
6.
7.
7.
8.

8.
9.
10.

Изработка на упатства за
рационално користење на енергијата
Анализа на состојбата на
електричната инсталација
Анализа на состојбата на
електричната инсталација
Подигање на свеста на пошироката
заедница (домот, локалната
заедница и сл.)
Подигање на свеста на пошироката
заедница (домот, локалната
заедница и сл.)
Дистрибуција на енергијата
Врската помеѓу енергијата и
емитувањето на карбон диоксид

топли и ладни боиПролетен пејзаж
Математика

7

Многуаголници

1

Ноември

Ликовно образование

7

Ритам на тонски градации
на една боја- ламба

1

Ноември

Вештини за живеење

8

Мојот омилен рецепт

1

Октомври

Ликовно образование

8

Креирање и интервенција
врз тонски површини

1

Април

Вештини за живеење

8

Личен стил

1

Декември

Вештини за живеење

8

1

Април

Хемија

8

Противпожарна заштита
Вовед во хемијата на
јаглеродни соединенија
Тема 2А
6.4. Грижа за животната
средина Влијание врз
животната средина
Текстилни влакна и нивно
потекло

1

Мај

1

Декември

1

Ноември

11.

Енергијата и климатските промени

Природни науки

6

13.

Значење на енергијата за живиот
свет

Вештини за живеење

8

I. ТЕМА: ОДРЖУВАЊЕ НА ЗГРАДАТА И ЗДРАВА СРЕДИНА ВО УЧИЛИШТЕТО/ГРАДИНКАТА
Еколошки содржини

Предмет

Одделение

Наставна содржина
Етика на здравјето
Разговорот како вид
комуникација
Како да се одржува
хигиената во
домот и на училиште

Број на
часови
1

Време на
реализација
Февруари

1

Декември

1

Мај

1.

Важноста на хигиената во зградата

Етика

7

1.

Важноста на хигиената во зградата

Македонски јазик

7

1.

Важноста на хигиената во зградата

Француски јазик

8

2.

Еколошки средства за одржување на
хигиена

Иновации

9

Производи и услуги

1

Декември

3.

Еколошки бои за бојадисување

6

Вазно сликарство

1

Март

8

Module 6, Unit 11
Reported speech

1

Мај

4.

Неупотребливи предмети

Класична култура во
европската
цивилизација
Англиски
јазик
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4.
4.
5.
6.

6.

6.

7.

8.

Неупотребливи предмети

Ликовно образование

7

Неупотребливи предмети

Информатика

6

ПВЦ амбалажа

Вештини за живеење

8

Етика

7

Mакедонски јазик
Ликовно образование

Подигање на свеста на пошироката
заедница за хигиената и здрава
средина
Подигање на свеста на пошироката
заедница за хигиената и здрава
средина
Анализа на состојбата во училишната
зграда

Влијанието на хигиената врз
здравјето

Влијанието на човекот врз средината

Компонирање на црно
бели површини и линии
Програма за цртање
Вештачки текстилни
влакна

1

Април

2

Март

1

Ноември

Добро однесување

1

Март

8

Вежби за лични,нелични и
безлични глаголски форми

1

Ноември

6

Композиција на форми
различни по величина и
карактер

1

Ноември

Физичко и
здравствено
образование

8

Теоретско образование

Секој
час
давање
потребн
и
информа
ции

Класична култура во
европската
цивилизација

6

Античко митолошко
наследство

1

Јануари

1

Мај

1

Април

1

Ноември

2

Декември

1

Октомври

Влијанието на човекот врз средината

Биологија

7

ТЕМА 2Б:
7.3 Живи суштества
вонивната животна
средина
Како луѓето го загадуваат
воздухот

Влијанието на човекот врз средината

Географија

7

Природни и антропогени
елементи на животната
средина

9.

Анализа на состојбата во училишната
зграда

Англиски
јазик

8

9.

Анализа на состојбата во училишната
зграда

Математика

9

Ликовно образование

9

8.

8.

9.

Анализа на состојбата во училишната
зграда

Module 2, Unit 4 – It’s a
hard life- student’s day
Планирање на
истражување
Инструмент за собирање
податоци
Применување на
хармонија по функција и
идеја

Септември–
Јуни
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9.

10.

11.

Анализа на состојбата во училишната
зграда

Математика

8

Анализа на состојбата на
водоводната инсталација (цевки,
славини, казанчиња и сл.)

Англиски
јазик

6

Разубавување на ходниците,
канцелариите и училниците со
цвеќиња

Англиски
јазик

6

Решавање проблеми со
извлекување и толкување
податоци
од табели, графикони и
линиски
дијаграми
Употреба на вокабулар за
домот –
Homes – Module 4
Module 4, Unit 7
Употреба на Is / Are
there…? +
short answers; Description
of your

1

Мај

1

Февруари

1

Февруари

II. ТЕМА: УРЕДЕН ДВОР
Предмет

Одделение

Наставна содржина

Број на
часови

Време на
реализација

Важноста на дворот

Физичко и
здравствено
образование

7

Висок старт и истрајно трчање

3

Септември

2.

Биодиверзитетот во дворот

Природни науки

5

Запознавање со растенијата

1

Февруари

3.

Анализа на функционалноста на
дворот

Ликовно
образование

8

Истражување различни односи
меѓу предметите во
композицијата

1

Септември

Анализа на функционалноста на
дворот

Математика

7и9

Должина, Плоштина

2

Ноември

Класична
култура во
европската
цивилизација

6

Семејство

1

Март

Француски јазик

8

1

Септември

Англиски јазик

9

1

Март

Етика

7

Еколошка етика

1

Февруари

9

Писмена вежба

1

Март

8

Module 5, Unit 9 – Talk about

1

Април

Еколошки содржини

1.

3.

3.

Анализа на функционалноста на
дворот

4.

Важноста на хигиената во дворот
Важноста на хигиената во дворот

4.
5.
6.

Подигање на свеста на пошироката
заедница за хигиената во дворот
Изработка на упатства за одржување
на дворот

Македонски
јазик
Англиски јазик

Како да се живее здраво во
населено место
Unit 13-Училишен живот.
Употреба на конструкциите must
/ mustn“t за забрана
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6.

Изработка на упатства за одржување
на дворот

6.

Изработка на упатства за одржување
на дворот

Математика

6

Наводнување на зелени површини

Вештини за
живеење

8

7.

rules and obligations(have to,
don’t
have to, mustn’t)
Класифицирање и
препознавање
разни видови многуаголници
Ученикот како потрошувач
Обработка песни со примена на
темпо и динамика „Денес
насадив
дрво“ - по слух
Вежби по индивидуален избор
(Како сакамда изгледа моето
училиште украсено соцвеќиња)
Тема 1Б:
9.2 Размножување кај цветни
растенија Бесполово
размножување кај растенијата
Компонирање со
комплементарен контрастфонтана со цвеќиња и деца
Креативност,инвентивност и
иновации
Тема 1A:
9.1 Фотосинтеза и раст на
растенијата / Како различните
хранливи материи влијаат на
растот на растението (1)
Ензимите се биолошки
катализатори

1

Октомври

1

Мај

1

Октомври

1

Септември

1

Ноември

1

Април

1

Декември

1

Октомври

1

Декември

8.

Хортикултурaлно уредување

Музичко
образование

8.

Хортикултурaлно уредување

Македонски
јазик

6

Хортикултурaлно уредување

Биологија

9

8.

Хортикултурaлно уредување

Ликовно
образование

7

8.

Хортикултурaлно уредување

Иновации

9

9.

Компост и компостирање

Биологија

9

9.

Компост и компостирање

Хемија

9

Англиски јазик

7

Grammar – First conditional –
Module 6, Unit 12, Step 2

1

Јуни

Англиски јазик

6

Употреба на Imperative – Module
4

1

Март

8.

10.

11.

Отстранување на непотребни и
нефункционални предмети ирастенија
од дворот (исушени цвеќиња и дрва,
скршени клупи, скршени корпи и сл.)
Означени места со изработени и
постсвени знаци видливи за сите во
дворот (за место за игра, место за
одмор, место каде што не треба да се
гази и сл.)

7

III. ТЕМА: ОТПАД
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Еколошки содржини
1.
2.

Видови отпад
Анализа на отпадот во зградата и
дворот

Предмет

Одд.

Наставна содржина

Физика

9

Горива за горење

8

Рекламата и нејзините пораки

Вештини за
живеење

3.

Селекција на отпад

Природни науки

6

3.

Селекција на отпад

Англиски јазик

7

3.

Селекција на отпад

8

4.

Рециклирање

Ликовно
образование
Македонск
и јазик

4.

Рециклирање

Информатика

7

5.

Реупотреба

Иновации

9

6.

Депонии и диви депонии

Вештини за
живеење
Музичко
образование
Биологија

8

Математика

8

Хемија

8

Француски јазик
Географија

6
7

Вештини за
живеење

8

7.
7.
7.

8.
8.
8.
9.
10.

Влијанието на отпадот врз здравјето и
средината
Влијанието на отпадот врз здравјето и
средината
Влијанието на отпадот врз здравјето и
средината
Подигање на свеста на пошироката
заедница за управување со отпад
Подигање на свеста на пошироката
заедница за управување со отпад
Подигање на свеста на пошироката
заедница за управување со отпад
Изработка на упатства за управување
со отпад
Анализа на состојбата со отпадот во
зградата и дворот

7

7
9

Тема 2А 6.4. Грижа за
животната средина – Расфрлање
отпадоци
Module 6, Unit 12 – Everyday Materials
Read about the environment –
Module 6, Unit12, Step 1
Симетрична рамнотежагеометриски форми
Говорна вежба „усно
прераскажување на
дадена тема“
Calc I Excel програма за
обработка на податоци
Развој на претприемачки идеи
Фискална сметка
Тројка ноември Петар Илич
Чајковски 5-7
Тема 2Б:
9.5 Екологија - Разградувачи
Класифицирање
четириаголници според нивните
својства
Фосилни горива
Како да ја заштитиме природата
од загадување
Демографски карактеристики
Современи ризици и извори на
загрозување

Бр на
часови
1

Време на
реализација
Декември

1

Мај

1

Февруари

2

Мај

1

Јуни

1

Февруари

2

Април

1

Декември

1

Јуни

1

Ноември

1

Април

1

Ноември

1

Мај

1
1

Април
Февруари

1

Февруари
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11.

План за намалување на отпадот

Вештини за
живеење

8

Активности од современи
ризици на загрозување

1

Март

V ТЕМА: БИОДИВЕРЗИТЕТ

Еколошки содржини

Предмет

Одделение

Наставна содржина
Тема 2В: 9.6 Влијанија на
човекот врз животната средина
- Зачувување (конзервација)
на загрозени македонски
видови
2В: Tема 8.6 Класификација
Подредување на живите
организми во групи

Број на
часови

Време на
реализација

1

Април

1

Април

Локален и национален биодиверзитет

Биологија

9

2.

Анализа на биодиверзитетот во
локалната средина

Биологија

8

3.

Еколошки акции

Македонски
јазик

7

Соопштение, вест, извештај

1

Мај

3.

Еколошки акции

Иновации

9

Улогата и суштината на
маркетингот

1

Февруари

4.

Влијанието на човекот врз
биодиверзитетот

Музичко
образование

8

Шарпланинска приспивнаТ.Скаловски

1

Март

4.

Влијанието на човекот врз
биодиверзитетот

Англиски
јазик

7

Module 4, Unit 7 – It’s paradise

1

Февруари

Биологија

9

Тема 2Б:
9.5 Екологија - Адаптации кај
животните и растенијата (2)

1

Март

Географија

7

Климатски типови

1

Ноември

6

Образование

1

Март

6

Облици на јавен живот

1

Април

6

Забава во слободно време

1

Април

1.

5.

Влијанието на климатските промени
врз биодиверзитетот
Влијанието на климатските промени
врз биодиверзитетот

6.

Подигање на свеста на пошироката
заедница за локалниот биодиверзитет

5.

7.

Влијанието на отпадот врз
биодиверзитетот

8.

Изработка на упатства за заштита на
биодиверзитетот

Класична
култура во
европската
цивилизација
Класична
култура во
европската
цивилизација
Класична
култура во
европската
цивилизација
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IV. ТЕМА: ТРАНСПОРТ
Еколошки содржини

Број на
часови

Време на
реализација

20

Ноември –
Мај

ТЕМА 1A: 7.1 Клетки и
организми
Енергија за движење

1

Септември

Промена на енергијата при
хемиски реакции

1

Мај

1

Октомври

1

Март

Големите географски откритија

1

Февруари

8

Ученикот како потрошувач

1

Мај

Македонски јазик

8

,,Заповеден начин,,

1

Декември

Географија

7

Загадување на воздухот од
загадување

1

Мај

Иновации

9

Улогата и суштината на
маркетингот

1

Февруари

Граѓанско
образование

8

Управување со општеството

1

Септември

Математика

8

Цртање мрежи од 3Д форми

1

Април

Време на
реализација
Ноември
Октомври

Предмет

Одделение

Наставна содржина

Физичко и
здравственообразов
ание

8

Носење на ученици на градски
натпревари со градски превоз

2.

Влијанието на транспортот врз
здравјето

Биологија

7

3.

Влијанието на транспортот врз
средината

Хемија

9

Влијанието на транспортот врз
средината
Анализа на состојбата на локалниот
транспорт
Анализа на состојбата на локалниот
транспорт

Француски јазик

7

Англиски
јазик

6

Историја

7

Вештини за
живеење

1.

3.
4.
4.
5.

6.

6.

6.
7.
7.

Видови транспорт

Транспортот и безбедноста
Подигање на свеста на пошироката
заедница за користење на јавен
превоз и велосипед
Подигање на свеста на пошироката
заедница за користење на јавен
превоз и велосипед
Подигање на свеста на пошироката
заедница за користење на јавен
превоз и велосипед
Изработка на упатства за користење
на јавен превоз и велосипед
Изработка на упатства за користење
на јавен превоз и велосипед

V.

Како да ја заштитиме
природата од
загадување
Module 4, Unit 8 – Places in a
town; Can for possibility

ТЕМА: ЗДРАВЈЕ

1.

Органска храна

Иновации

9

Производи и услуги

Број на
часови
1

2.

Органско производство

Природни науки

5

Извори на светлина

1

Еколошки содржини

Предмет

Одделение

Наставна содржина
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VI. ТЕМА: ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ
Еколошки содржини

Предмет

Одделение

Наставна содржина

Време на
реализација

1

Септември

1

Април

1

Јануари

1.

Дефиниција и значење на
одржливиот развој

Вештини за живеење

8

2.

Важност од зачувување на
природните живеалишта

Природни науки

6

2.

Важност од зачувување на
природните живеалишта

Англиски
јазик

7

Локална, национална и глобална
нееднаквост
Локална, национална и глобална
нееднаквост
Рационално користење на
природните ресурси

Запознавање со
религиите

6

Помирување на религиите

1

Април

Иновации

9

Глобализација

1

Октомври

Физика

8

Создавање на електрична
енергија

1

Февруари

3.
3.
5.

Начини на одржување на
свежа и чиста храна
Тема 2В : 6.6. Синџири на
исхрана
- Хибернација и селење
Module 3, Unit 6 – Echoes of
the
past

Број на
часови

6.

Одговорност кон животната
средина

Македонски јазик

6

Писмена вежба:- задача по
избор

1

Октомври

7.

Одговорност кон животната
средина

Биологија

7

ТЕМА 2Б: 7.3 Живи суштества
во нивната животна средина Одржливо живеење

1

Јуни

Запознавање со
религиите

8

Држава и политика

1

Октомври

Хемија

9

Горење-егзотермна реакција

1

Мај

7.

8.

Одговорна и рационална
потрошувачка
Подигање на свеста на
пошироката заедница за граѓански
активизам
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ЕКО СТАНДАРД 1. - ЕНЕРГИЈА
Цел: намалување на потрошувачката на електрична и топлинска енергија за 15% во споредба со претходната година
ТОЧКИ НА АКЦИЈА
1.

ПОСТАВУВАЊЕ ЕНЕРГЕТСКО
ШТЕДЛИВИ СВЕТИЛКИ

5.

ПОСТАВУВАЊЕ СОЛАРНИ ПАНЕЛИ

6.

7.
7.
7.
8.

8.

8.

ПОСТАВУВАЊЕ ФОТОВОЛТАИЧНИ
ПАНЕЛИ И СИСТЕМ ЗА
СОПСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ПЛАН ЗА КОРИСТЕЊЕ НА
РАЗЛИЧНИ ИЗВОРИ ЗА ГРЕЕЊЕ
ПЛАН ЗА КОРИСТЕЊЕ НА
РАЗЛИЧНИ ИЗВОРИ ЗА ГРЕЕЊЕ
ПЛАН ЗА КОРИСТЕЊЕ НА
РАЗЛИЧНИ ИЗВОРИ ЗА ГРЕЕЊЕ
ИЗРАБОТКА НА ПЛАН ЗА
РАЦИОНАЛНО КОРИСТЕЊЕ НА
ЕНЕРГИЈАТА
ИЗРАБОТКА НА ПЛАН ЗА
РАЦИОНАЛНО КОРИСТЕЊЕ НА
ЕНЕРГИЈАТА
ИЗРАБОТКА НА ПЛАН ЗА
РАЦИОНАЛНО КОРИСТЕЊЕ НА
ЕНЕРГИЈАТА

Предмет
Природни
науки
Природни
науки

Одделение

Наставна содржина

Број на
часови

Време на
реализација

6

Влијание врз животната средина

1

Декември

5

Како патува светлината 1

1

Октомври

1

Мај

1

Февруари

1

Април

1

Март

Согорување на фосилни горива

Биологија

7

Етика

7

Француски јазик

8

Географија

7

Етика

7

Биоетика

1

Март

хемија

9

Промена на енергијата при
хемиски реакции

1

Мај

Македонски
јазик

7

Граматички категории

1

Јануари

Еколошка етика
Обработка и
усвојувањеналексикатазаинтернет
и обновливиенергии
Енергетски извори и рудно
богатство
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10

10.

10.

10.

10.

ПОСТАВУВАЊЕ НА УПАТСТВА ЗА
РАЦИОНАЛНО КОРИСТЕЊЕ НА
ЕЛЕКТРИЧНА И ТОПЛИНСКА
ЕНЕРГИЈА
ПОСТАВУВАЊЕ НА УПАТСТВА ЗА
РАЦИОНАЛНО КОРИСТЕЊЕ НА
ЕЛЕКТРИЧНА И ТОПЛИНСКА
ЕНЕРГИЈА
ПОСТАВУВАЊЕ НА УПАТСТВА ЗА
РАЦИОНАЛНО КОРИСТЕЊЕ НА
ЕЛЕКТРИЧНА И ТОПЛИНСКА
ЕНЕРГИЈА
ПОСТАВУВАЊЕ НА УПАТСТВА ЗА
РАЦИОНАЛНО КОРИСТЕЊЕ НА
ЕЛЕКТРИЧНА И ТОПЛИНСКА
ЕНЕРГИЈА
ПОСТАВУВАЊЕ НА УПАТСТВА ЗА
РАЦИОНАЛНО КОРИСТЕЊЕ НА
ЕЛЕКТРИЧНА И ТОПЛИНСКА
ЕНЕРГИЈА

Вештини за
живеење –
Силвана
Савевска

7

Текстилни влакна

1

Ноември

Англиски јазик

7

Questions with should and shouldn’t
– Module 6, Unit 11,
Step 2

1

Мај

Македонски
јазик

7

Говорна вежба „Импровизирани
разговори“

1

Декември

Математика

6

Препознавање и класифицирање
на различни видови
многуаголници

2

Октомври

Математика

6

1

Април

Црта и опишува 3Д форми

ЕКО СТАНДАРД 2. - ВОДА
Цел: намалување на потрошувачката на вода за 15% во споредба со претходната година

ТОЧКИ НА АКЦИЈА
1.
1.
4.

5.

5.

5.

ИСПРАВНА ВОДОВОДНА
ИНСТАЛАЦИЈА
ИСПРАВНА ВОДОВОДНА
ИНСТАЛАЦИЈА
ПОСТАВУВАЊЕ НА СИСТЕМ ЗА
КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНИЧКА ВОДА
ЗА НАВОДНУВАЊЕ
ИЗРАБОТКА НА ПЛАН ЗА
РАЦИОНАЛНО КОРИСТЕЊЕ НА
ВОДАТА
ИЗРАБОТКА НА ПЛАН ЗА
РАЦИОНАЛНО КОРИСТЕЊЕ НА
ВОДАТА
ИЗРАБОТКА НА ПЛАН ЗА
РАЦИОНАЛНО КОРИСТЕЊЕ НА
ВОДАТА

Број на
часови

Време на
реализација

1

Октомври

1

Мај

Интересирање и амбиции

1

Септември

9

Граѓанска доблест

1

Октомври

Иновации

9

Претприемачки компетенции,
вештини и однесување

1

Септември

Македонски
јазик

9

Анализа на извадок од поемата
„Вардар“ од Анте Поповски

1

Септември

Предмет

Одделение

Природни
науки

6

Географија

7

Иновации

9

Граѓанско
образование

Наставна содржина
Екскреторен
систем
Заштита на водите од
загадување
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5.

5.

5.

6.

6.

6.

6.

6.

ИЗРАБОТКА НА ПЛАН ЗА
РАЦИОНАЛНО КОРИСТЕЊЕ НА
ВОДАТА
ИЗРАБОТКА НА ПЛАН ЗА
РАЦИОНАЛНО КОРИСТЕЊЕ НА
ВОДАТА
ИЗРАБОТКА НА ПЛАН ЗА
РАЦИОНАЛНО КОРИСТЕЊЕ НА
ВОДАТА
ПОСТАВУВАЊЕ НА УПАТСТВА ЗА
РАЦИОНАЛНО КОРИСТЕЊЕ НА
ВОДАТА
ПОСТАВУВАЊЕ НА УПАТСТВА ЗА
РАЦИОНАЛНО КОРИСТЕЊЕ НА
ВОДАТА
ПОСТАВУВАЊЕ НА УПАТСТВА ЗА
РАЦИОНАЛНО КОРИСТЕЊЕ НА
ВОДАТА
ПОСТАВУВАЊЕ НА УПАТСТВА ЗА
РАЦИОНАЛНО КОРИСТЕЊЕ НА
ВОДАТА
ПОСТАВУВАЊЕ НА УПАТСТВА ЗА
РАЦИОНАЛНО КОРИСТЕЊЕ НА
ВОДАТА

Географија

6

Подземни води и извори

1

Март

Хемија

8

Реакции со вода

1

Февруари

Математика

6

Аритметички операции со цели
броеви

1

Септември

Природни
науки

5

Испарување во секојдневниот
живот

1

Септември

Македонски
јазик

6

Дијалог и монолог во драмски
текст “Гостин од Америка“

1

Септември

Англиски јазик

7

Употреба на must and mustn’t for
obligation
Module 6, Unit 11, Step 1

1

Мај

Географија

9

Недостиг на храна и вода

1

Февруари

8

Решавањепроблемисо
извлекување и
толкувањеподатоци
одтабели, графикони и линиски
дијаграми

1

Мај

Математика

ЕКО СТАНДАРД 3. - УРЕДЕН И ЕКОЛОШКИ ДВОР
Цел: еколошки и функционално уреден двор кој е безбеден и пристапен за сите
ТОЧКИ НА АКЦИЈА
1.
1.
5.
6.
6.

САНИРАЊЕ ИЛИ ПОСТАВУВАЊЕ НА
ЗАШТИТНА ОГРАДА
САНИРАЊЕ ИЛИ ПОСТАВУВАЊЕ НА
ЗАШТИТНА ОГРАДА
ФУНКЦИОНАЛНО И БЕЗБЕДНО
ИГРАЛИШТЕ
ЗАСАДУВАЊЕ НА ДРВЈА И
ХОРТИКУЛТУРНО УРЕДУВАЊЕ НА
ДВОРОТ
ЗАСАДУВАЊЕ НА ДРВЈА И
ХОРТИКУЛТУРНО УРЕДУВАЊЕ НА

Предмет

Одделение

Наставна содржина

Број на
часови

Време на
реализација

Биологија

8

Мерење на варијацијата

1

Април

Иновации

9

Карактеристики на претприемач

1

Ноември

Етика

7

Еколошкаетика

1

Февруари

Македонски
јазик

6

1

Септември

Хемија

9

1

Декември

Вежби по индивидуален избор
(Како сакам да изгледа моето
училиште украсено со цвеќиња)
Ензимите се биолошки
катализатори
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ДВОРОТ
6.

7.

7.

ЗАСАДУВАЊЕ НА ДРВЈА И
ХОРТИКУЛТУРНО УРЕДУВАЊЕ НА
ДВОРОТ
РЕДОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА
ЗЕЛЕНИТЕ ПОВРШИНИ И
ХОРТИКУЛТУРАТА ВО ДВОРОТ
РЕДОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА
ЗЕЛЕНИТЕ ПОВРШИНИ И
ХОРТИКУЛТУРАТА ВО ДВОРОТ

Иновации

9

Развој на претприемачки идеи

1

Декември

Вештини за
живеењеСилвана
Савевска

7

Ученикот како потрошувач

1

Мај

Природни науки

5

Запознавање со растенијата

1

Февруари

Природни и антропогени
елементи на животната средина

1

Април

1

Април

1

Октомври

8.

ПОСТАВУВАЊЕ НА УПАТСТВА ЗА
ОДРЖУВАЊЕ НА ДВОРОТ

Географија

7

8.

ПОСТАВУВАЊЕ НА УПАТСТВА ЗА
ОДРЖУВАЊЕ НА ДВОРОТ

Англиски јазик

8

8.

ПОСТАВУВАЊЕ НА УПАТСТВА ЗА
ОДРЖУВАЊЕ НА ДВОРОТ

Математика

8

ПОСТАВУВАЊЕ НА ФУНКЦИОНАЛНА
ЕКО УЧИЛНИЦА ВО ДВОРОТ
ИЗРАБОТКА НА ПЛАН ЗА
РАЦИОНАЛНО НАВОДНУВАЊЕ НА
ДВОРОТ

Иновации

9

Креативност, инвентивност и
иновации

1

Декември

Математика

9

Избирање, цртање и толкување
дијаграми и графици

1

Мај

9.
10.

Module 5, Unit 9 – Talk about
rules and obligations(have to,
don’t have to, mustn’t)
Класифицирање и
препознавање
разнивидовимногуаголници

ЕКО СТАНДАРД 4. - ВНАТРЕШНА СРЕДИНА
Цел: еколошки и функционално одржување на зградата и здрава внатрешна средина
ТОЧКИ НА АКЦИЈА
1.

1.

1.
1.

КОРИСТЕЊЕ НА ЕКОЛОШКИ И
НЕТОКСИЧНИ ХИГИЕНСКИ
СРЕДСТВА
КОРИСТЕЊЕ НА ЕКОЛОШКИ И
НЕТОКСИЧНИ ХИГИЕНСКИ
СРЕДСТВА
КОРИСТЕЊЕ НА ЕКОЛОШКИ И
НЕТОКСИЧНИ ХИГИЕНСКИ
СРЕДСТВА
КОРИСТЕЊЕ НА ЕКОЛОШКИ И

Предмет

Одделение

Наставна содржина

Број на
часови

Време на
реализација

Етика

7

Етика наздравјето

1

Март

Македонски
јазик

7

Разговорот како вид
комуникација

1

Декември

хемија

8

Материјали, нивни својства и
примена

1

Октомври

Иновации

9

Глобализација

1

Октомври
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1.

2.

3.

3.

3.

5.

5.

5.

6.

НЕТОКСИЧНИ ХИГИЕНСКИ
СРЕДСТВА
КОРИСТЕЊЕ НА ЕКОЛОШКИ И
НЕТОКСИЧНИ ХИГИЕНСКИ
СРЕДСТВА
ПЛАН ЗА РЕДОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА
ХИГИЕНАТА ВО ЗГРАДАТА

ПОСТАВУВАЊЕ НА УПАТСТВА ЗА
ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИЕНАТА ВО
ЗГРАДАТА
ПОСТАВУВАЊЕ НА УПАТСТВА ЗА
ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИЕНАТА ВО
ЗГРАДАТА
ПОСТАВУВАЊЕ НА УПАТСТВА ЗА
ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИЕНАТА ВО
ЗГРАДАТА
ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД
НЕПОТРЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ВО
ЗГРАДАТА (СКРШЕНИ КЛУПИ,
САКСИИ, ВАЗНИ, ТАБЛИ, СТАРИ И
ИСУШЕНИ ЦВЕЌИЊА И СЛИЧНО)
ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД
НЕПОТРЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ВО
ЗГРАДАТА (СКРШЕНИ КЛУПИ,
САКСИИ, ВАЗНИ, ТАБЛИ, СТАРИ И
ИСУШЕНИ ЦВЕЌИЊА И СЛИЧНО)
ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД
НЕПОТРЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ВО
ЗГРАДАТА (СКРШЕНИ КЛУПИ,
САКСИИ, ВАЗНИ, ТАБЛИ, СТАРИ И
ИСУШЕНИ ЦВЕЌИЊА И СЛИЧНО)
БОЈАДИСУВАЊЕ НА ЅИДОВИТЕ СО
ЕКО БОИ ИЛИ БОИ НАРЕЧЕНИ ИОС
(ИСПАРЛИВИ ОРГАНСКИ
СОЕДИНЕНИЈА)

Математика

9

Работа со податоци, цртање
дијаграми и графици

1

Декември

Класичната
култура во
европската
цивилизација

6

Образование

2

Март

Вештини на
живеење Силвана
Савевска

7

Безбедност на храната

1

Октомври

Македонски
јазик

8

Вежби за лични,нелични и
безлични глаголски форми

1

Ноември

Класичната
култура во
европската
цивилизација

6

Семејство

2

Март

Етика

7

Добро однесување во училиште

1

Април

Англиски
јазик

8

Module 6, Unit 11
Reported speech

1

Мај

Класичната
култура во
европската
цивилизација

6

Говорништво

1

Ноември

Математика

7

Пресметување периметар и
плоштина на сложени форми

1

Мај
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ЕКО СТАНДАРД 5. - OТПАД
Цел: едукација за намалување на отпадот преку организирана селекција

Предмет

Одделение

Наставна содржина

Број на
часови

Време на
реализација

ПОСТАВУВАЊЕ НА КОРПИ ЗА
СЕЛЕКЦИЈА НА ОТПАД

Македонски
јазик

7

Говорна вежба „усно
прераскажување на дадена
тема“

1

Февруари

ЕВИДЕНЦИЈА НА СОБРАНИОТ
ОТПАД

Природни науки

6

Расфрлање отпадоци

1

Февруари

ПОСТАВУВАЊЕ КОМПОСТЕР

Биологија

9

Минерали во растенијата

1

Октомври

ПОСТАВУВАЊЕ КОМПОСТЕР
ПОСТАВУВАЊЕ НА УПАТСТВА ЗА
СЕЛЕКЦИЈА НА ОТПАД НА ВИДНО
МЕСТО
ПОСТАВУВАЊЕ НА УПАТСТВА ЗА
СЕЛЕКЦИЈА НА ОТПАД НА ВИДНО
МЕСТО
ПОСТАВУВАЊЕ НА УПАТСТВА ЗА
СЕЛЕКЦИЈА НА ОТПАД НА ВИДНО
МЕСТО
ВОСПОСТАВУВАЊЕ ПРАКСА ЗА
СЕЛЕКЦИЈАТА НА ОТПАДОТ ПРИ
ОДРЖУВАЊЕ НАСТАНИ
ВОСПОСТАВУВАЊЕ ПРАКСА ЗА
СОБИРАЊЕ И ДОНИРАЊЕ НА
ХРАНА
ВОСПОСТАВУВАЊЕ ПРАКСА ЗА
СОБИРАЊЕ И ДОНИРАЊЕ НА
ХРАНА

хемија

8

1

Февруари

Географија

7

1

Декември

Француски јазик

8

Реактанти и продукти
Основни демографски
карактеристики на населението
во Република Македонија
Обработка и усвојување на
вокабулар за заштита на
околината

1

Септември

хемија

8

Фосилни горива

1

Мај

Граѓанско
образование

8

Кој припаѓа и управува со
демократијата

1

Април

Етика

7

Чесност – помагање

1

Јануари

Иновации

9

Потреби

1

Март

ТОЧКИ НА АКЦИЈА
1.

2.
3.
3.
4.
4.

4.

6.

7.

7.

ЕКО СТАНДАРД 6. - ТРАНСПОРТ
Цел: едукација и информирање за одржлив транспорт преку користење алтернативни превозни средства и поставување инфраструктура
ТОЧКИ НА АКЦИЈА
2.
3.
6.

ПОСТАВУВАЊЕ НА ПАРКИНГ МЕСТА
ЗА ВЕЛОСИПЕДИ
ПОСТАВУВАЊЕ НА ПОЛИГОН ЗА
ВЕЛОСИПЕДИ
ВОСПОСТАВУВАЊЕ ПРАКСА ЗА

Предмет

Одделение

Наставна содржина

Број на
часови

Време на
реализација

Биологија

7

ТЕМА 1A: 7.1 Клетки и организми
Енергија за движење

1

Септември

Математика

9

График на линеарна функција

1

Март

Македонски

8

„Заповеден начин“

1

Декември
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6.

6.

6.

6.

6.

КОРИСТЕЊЕ НА ВЕЛОСПЕДОТ КАКО
ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ВО
УЧИЛИШТАТА
ВОСПОСТАВУВАЊЕ ПРАКСА ЗА
КОРИСТЕЊЕ НА ВЕЛОСПЕДОТ КАКО
ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ВО
УЧИЛИШТАТА
ВОСПОСТАВУВАЊЕ ПРАКСА ЗА
КОРИСТЕЊЕ НА ВЕЛОСПЕДОТ КАКО
ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ВО
УЧИЛИШТАТА
ВОСПОСТАВУВАЊЕ ПРАКСА ЗА
КОРИСТЕЊЕ НА ВЕЛОСПЕДОТ КАКО
ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ВО
УЧИЛИШТАТА
ВОСПОСТАВУВАЊЕ ПРАКСА ЗА
КОРИСТЕЊЕ НА ВЕЛОСПЕДОТ КАКО
ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ВО
УЧИЛИШТАТА
ВОСПОСТАВУВАЊЕ ПРАКСА ЗА
КОРИСТЕЊЕ НА ВЕЛОСПЕДОТ КАКО
ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ВО
УЧИЛИШТАТА

јазик

Географија

7

Сообраќај

1

Април

Хемија

8

Дифузија

1

Септември

Математика

8

Цртање, толкување и
избирањена
дијаграми и графици

1

Мај

Англиски јазик

9

1

Мај

Граѓанско
образование

8

1

Декември

Shopping

Културни права

Во спроведување, реализација и евалуација на точките на акција ќе се користат индикатори наведени во содржините на еко
стандардите
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