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Годишниот извештај се однесува на реализацијата на планираните активности од Годишната програма за работа на училиштето за учебната
2019/2020 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.

1. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ВОСПИТНО - ОБРАЗОВНАТА ДЕЈНОСТ
ООУ,,Тихомир Милошевски“ од општина Ѓорче Петров, ги опфаќа учениците од реонот на с.Ново Село, населба Кисела Јабука, населба
Стопански Двор и делумно од с. Волково.
Наставата во училиштето се реализира на македонски наставен јазик. Учениците се распоредени во 20 паралелки од I-IX одделение.
Последниве неколку години се јавува следниот проблем: поради недостатокот на простор, проблематично е одржувањето на додатната и
дополнителната настава, како и на слободните ученички активности. За да ги задоволиме овие потреби, потребно е зголемување на
просторниот капацитет во училиштето.
И оваа учебна година во училиштето работи продолжен престој со опфатени 34 ученици од I-III одделение.
Наставата по Физичко и здравствено образование се одвива во спортската сала “Христо Батанџиев”. Училиштето располага и со спортско
игралиште.
Во текот на учебната година во нашето училиште набавени се: 15 мауси и свичер за кабинетот по информатика, 2 токени за административни
потреби на училиштето, комплетно реновирани и опремени училници со нови табли и паноа за изложување на трудовите на учениците, CDplayer за наставата по странски јазик, дидактички материјали за работа на специјалниот едукатор и рехабилитатор, континуирано санирање,
варосување на училишните простории, како и набавка на ХДЗ опрема за техничкиот персонал. И ова полугодие се збогати библиотечниот фонд
со стручна литература и нови лектирни изданија.
Сите простории беа исчистени и подготвени за почеток на новата учебна 2020/2021 година. Состојбата со опременоста на училиштето со
наставни средства и помагала постојано се подобрува. И ова полугодие се збогати библиотечниот фонд со стручна литература и нови лектирни
изданија.
Ученици
Оваа учебна година училиштето го посетуваат 485 ученици од I–IX одделение, распоредени во 20 паралелки. Училиштето работи во две
смени. Првата смена е со почеток во 8.00 часот, втора смена за учениците од предметна настава започнува во 13.00 часот, а за учениците од
одделенска настава во 13.30 часот.
Наставници
Оваа учебна година во училиштето работат вкупно 41 извршители, од кои 30 се воспитно-образовен персонал, 6 административно-технички
персонал, 1 директор и 4 стручни соработници. Сите наставници ја започнаа учебната година стручно информирани со суштинските промени
во наставните програми кои треба да ги реализираат.

2. РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВОСПИТНО - ОБРАЗОВНАТА ДЕЈНОСТ
Учебната 2019/2020 година започна на 2 септември 2019 година. Наставата се изведува според Календарот за работа за учебната 2019/2020
година. Поради новонастанатата ситуација, наставата се одвиваше согласно актуелните прописи и закони.
Реализацијата на Годишната програма во текот на првото полугодие се одвиваше континуирано без некои поголеми пречки или отсуства.
Во второто полугодие, наставата се одвиваше редовно до 11 март, а потоа согласно насоките од МОН. Планираните часови од редовната
настава се реализирани, а со тоа и планираните наставни содржини по сите предмети и во сите одделенија.

2.1. Во одделенска и во предметна настава реализирани се сите часови по предмети и истите се заведени во дневниците за работа на
паралелката и во електронскиот дневник.

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.
2.2. Додатна и 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.
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 првото полугодие од учебната 2019/2020 год,
согласно Законот за основно образование и наставните планови и програми реализирани се часови за додатна, дополнителна настава.

Во одделенска настава во првото полугодие одржани се просечно по 16 часа додатна и 16 часа дополнителна настава во секоја паралелка.
Во оваа бројка процентуално најмногу се застапени додатни и дополнителни часови од математика и македонски јазик. Во второто почлугодие
додатната и дополнителната настава се одвиваше според индивидуалните потреби на учениците и истото се одвиваше online
Реализацијата на додатна и дополнителна во предметна настава може да се увиди во дневниците за работа на паралелките и во е
дневникот, а се согласно годишните програми на наставниците за учебната 2019/2020 година.

2.3. Анализа нагодишниот успех, поведение и дисциплина на учениците од I-IX одд. во учебната 2019/20 година
Постигнатиот успех на крајот од учебната 2019/20 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 2019/20 година
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208/19
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1

Просечен успех
2019/20

Вкупно
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Годишен успех во учебната 2018/19 год.

%

140

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

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

2016/17

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

2019/20

4.79

4.89

4.48

4.64

4.67

4.7

4.69

Состојбата во однос на половата структура и успехот во учебната 2019/20 година може да се анализира од следнава табела.
Вкупно

Вкупно

Машки
Одлични
Многу
добри
Добри

109

31.96%

140

Женски
41.06%

Ученици
249

Проценти
73.02%

60

17.60%

19

5.57%

79

23.17%

9

2.64%

4

1.17%

13

3.81%

На следните графици може да се забележи движењето на просечниот успех по пол во последните неколку години.
2015/16
одлични мн.добридобри

машки
женски

98
135

65
26

23
4

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

доволни одлични мн.добридобри

доволни одлични мн.добридобри

доволни одлични мн.добридобри

доволни одлични мн.добридобри

2
0

105
154

55
21

21
5

2
0

96
140

55
21

13
5

2
2

98
149

58
16

13
4

1
3

109
140

60
19

доволни

9
4

0
0

машки
женски

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

4.38
4.79

4.44
4.83

4.48
4.78

4.49
4.81

4.56
4.83

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.

Постигнат успех по предмети во предметна настава во учебната 2019/2020 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
Македонски јазик
Англиски јазик
Француски јазик
Математика
Историја
Географија
Биологија
Физика
Хемија
Граѓанска култура
Ликовно образование
Музичко образ.
Физичко образов.
Информатика
Природни науки
Техничко образ.
Етика
Иновации
Унапред.на здравје
Запознав.со религии
Етика на религии
Вештини на живеење
Восп. за околината
Танци и ора

Вкупно

5

4

130
167
149
142
135
151
127
70
83
92
227
235
237
56
34
36
51
41
33
21
7
75
20
48
2367

39
31
49
50
40
45
32
23
14
21
10
2
0
18
11
5
9
10
0
0
8
5
0
0
422

Постигнат успех по наст.предмети од VI-IX одд
3
2
1
СЕ
46
29
32
41
46
38
23
23
19
4
0
0
0
15
6
7
6
3
0
0
4
1
1
0
344

22
10
7
4
16
3
1
1
1
0
0
0
0
31
3
6
0
0
0
0
1
0
0
0
106

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

237
237
237
237
237
237
183
117
117
117
237
237
237
120
54
54
66
54
33
21
20
81
21
48
3239

Просек
4.17
4.50
4.43
4.39
4.24
4.45
4.56
4.38
4.53
4.75
4.96
4.99
5.00
3.83
4.41
4.31
4.68
4.70
5.00
5.00
4.05
4.91
4.90
5.00
4.59

Постигнат успех по предмети во одделенска настава во учебната 2019/2020 година
РБ

Наставен предмет

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4

3

2

СЕ

1

Просек

Македонски јазик

87

15

6

2

0

110

4.70

Англиски јазик

78

20

7

5

0

110

4.55

Ликовно образование

106

4

0

0

0

110

4.96

Музичко образование

102

8

0

0

0

110

4.93

79

17

10

4

0

110

4.55

110

0

0

0

0

110

5.00

Природни науки

73

22

14

1

0

110

4.52

Општество

88

14

8

0

0

110

4.73

ТО

94

9

7

0

0

110

4.79

Работа со компјутер

104

5

1

0

0

110

4.94

Вкупно

921

114

53

12

0

1100

4.77

Математика
Физичко образование

Просечен успех по предмети во последните три учебни години

Просечен успех по предмети во последните три години
2017/18

2018/19

2019/20
4.80
4.71
4.70
4.52
4.70
4.68
4.73
4.71

Иновации

Етика
Техничко образ.

4.31
4.47
4.71
4.41
4.59
4.50

Прир.науки
Информатика

3.83

5.00
4.97
5.00
4.99
4.98
4.99

Физичко образов.
Музичко образ.
Ликовно образование

4.66
4.75

Граѓанско образование

4.57
4.55
4.75

4.21
4.28

Хемија
Физика
Биологија

Географија
Историја
Математика
Француски јазик
Англиски јазик

Македонски јазик

3.99
3.98

4.53

4.38
4.18
4.28
4.56
4.22
4.26
4.45
4.06
4.11
4.24
4.06
4.23
4.39
4.20
4.30
4.43
4.35
4.45
4.50
4.24
4.21
4.17

4.96

ООУ„Тихомир Милошевски“-Скопје
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Извештај за учениците од I –III одделение во учебната 2019/2020 година
Во следните графици може да се види општиот напредок и постигнувањата на учениците од прво до трето одделение.
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Сумарен преглед на напредокот и постигнувањата на учениците од I-III одд.
Вкупно
ученици

Значително
напредуваат

Напредуваат

Задоволително
напредуваат

ИОП

Ia
Iб
I

27

87.96

12.04

0.00

0.00

27

86.11

11.57

2.31

0.00

54

87.04

11.81

1.16

0.00

II а
II б
II
III а
III б
III

19

88.82

5.92

5.26

0.00

21

75.00

20.24

1.79

2.98

40

81.56

13.44

3.44

1.56

22

68.75

24.43

4.55

2.27

24

50.52

36.08

13.40

0.00

46

59.19

30.54

9.19

1.08

се I – III

140

76.29

18.45

4.46

0.80

Одд.
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Напредок по предмети од I-IIIодд.
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

Македонски

Англиски

Математика

Природни
науки

Општество

Физичко
образ.

Музичко
образ.

Ликовно
образ.

Значително напредуваат

62.14

75.00

62.86

64.54

71.63

99.28

90.71

85.00

Напредуваат

28.57

18.57

26.43

27.66

21.99

0.72

9.29

13.57

Задоволително напредуваат

7.86

5.71

9.29

6.38

4.96

0.00

0.00

1.43

ИОП

1.43

0.71

1.43

1.42

1.42

0.00

0.00

0.00

Општ напредок кај учениците од I-III одд.
1одд.
87.04

2одд.

3одд.

81.56

59.19

30.54
11.81

13.44
1.16

Зна чително на предуваат

На предуваат

3.44

9.19

За доволително напредуваат

0.00

1.56

1.08

ИОП
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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 2019/20
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.
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Одделенија

I

Оправдани
Неоправдани
Вкупно

II

III

IV

V

VI

490

578

779

729

649

490

578

779

729

649

1212
7
1219

VII

VIII

IX

СЕ

1190
29
1219

1519
38
1557

2058
76
2134

9204
150
9354

Иако оваа учебна година неможеме да ја споредуваме со изминатите по број на изостаноци поради состојбата со корона вирусот и
далечинското учење сепак можеме да кажеме дека има намалување на отсуството на учениците и во оваа учебна година. Причините за истото
19
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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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2.5. Согледувања од реализацијата на online наставата
Третото тримесечие од учебната 2019/2020 година се одвиваше во 3 периоди
1. 21.01.2020 до 10.03.2020 – редовна настава во училиште
2. 11.03.2020 до 24.03.2020 – задолженија на наставниците според сопствен начин и динамика
3. Од 25.03.2020 – учење од далечина или online настава.
Врз основа на Уредбата со законска сила за примена на законот за основното образование за време на вонредна состојба, како и врз
основа на насоките за постапување од страна на Министерството за образование и наука, бр. 08-4147/1 од 25.03.2020 година, Директорот на
ООУ „Тихомир Милошевски“ Скопје донесе решение За формирање тим за поддршка и следење на реализација на далечинско учење одно сно
учење од дома, со примена на средства за електронска комуникација. Истиот тим изготви ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДАЛЕЧИНСКО
УЧЕЊЕ - УЧЕЊЕ ОД ДОМА НА НИВО НА УЧИЛИШТЕ, според кој се одвива online наставата.
Тимот има овбрска да даде организациона, дидактичко – методичка, психолошка и техничка поддршка и да ја следи реализацијата на
далечинско учење односно учење од дома, со примена на средства за електронска комуникација.
Позитивни искуства од овој вид на настава
•

Овој начин на настава помогна да ги оттргнеме мислите од ситуацијата и со секојдневните работни училишни обврски,

•

Креативно и флексибилно исполнување на времето на учениците.

•

Забележавме поактивно вклучување на родителите во учењето и работата со своите деца.

•

Кај некои ученици се забележува зголемена мотивиција и интерес,

•

Овој вид на анстава претставува вистинска имплементација на ИКТ,

•

Пофалувањето на учениците во овој период даде особено значење за оддржување на мотивацијата, но пред се како поддршка во
справувањето со голем број предизвици на различни полиња за нив и нивните родители.
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•

Најголема придобивка од онлајн наставата по странски јазици е постоењето на можноста за примена на видео и аудио материјали со
песни и приказни, презентации, онлајн вежби поткрепени со звук и слики.

•

Ваквите материјали се далеку поинтересни, забавни, и привлечни за сите ученици особено за најмалите со што се зголемува интересот и
желбата за изучување странски јазик.

•

Мотивираност кај наставниците за изнаоѓање на најсоодветен метод за реализирање на онлајн наставата,

•

Наставниците се стекнаа со многу нови и современи онлајн вештини и со вештини за употреба на најразлични апликации, платформи и
др. со кои што во нормални услови на настава можеби би немале време или пак потреба да ги стекнат.

•

По завршувањето на онлајн наставата многу од наставниците новостекнатите вештини од овој тип би продолжија да ги користат во
наставниот процес со цел негово подобрување .

•

Мотивација кај родителите и учениците, особено од одделенска настава и од најмала возраст имаат можност да се стекнат со
дополнителни компјутерски вештини (макар и од основно ниво).

•

Со овој вид на настава ги едуциравме и родителите !

Слаби страни на овој вид на настава на процесот на учење и усвојување преку online настава
•

Отсуството на непосредна комуникација меѓу наставникот и учениците која е важна особено при развивање на вештината читање,
говор/изговор кај учениците од одделенска настава, и во изучувањето на странските јазици.

•

За таа цел понатаму се препорачува реализизација на часови преку платформата Zoom или сл.

•

Наставниците немаат увид во вештините читање и зборување за која е потребна директна комуникација (во одделенска настава)

•

Се јавува потреба да се воведе час и термин за консултации на учениците со предметните наставници и да се остави простор учениците
кои имаат нејаснотии да се обратат на наставниците.

•

Не се вклучени сите ученици (некои од оправдани, а некои од неоправдани причини)

•

Исто така и немањето увид на развивањето на индивидуалните способности на учениците.
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•

Ограничен интернет пристап и немаат можност да ги следат образовните видеа и не можат да се вклучат во образовните игри

•

Голем дел од времето учениците ги поминуваат пред електронските уреди.

•

Преоптеретеност кај наставниците со работни задачи и обврски Постоење на можноста родителите и поголемите браќа, сестри да ја
изработуваат домашната задача на учениците, дури и да пишуваат во тетратките наместо нив.

•

Постоење неодговорност кај некои родители и ученици кои немаат ниту желба ниту пак чуствуваат одговорност дека треба да ги следат
насоките од наставниците и да одговараат на зададените задачи и задолженија.

•

Физичкото и менталното здравје на учениците треба да ни бидат приоритети. Учениците долго време поминуваат пред компјутер или
телефон.

•

Обем на ученички електронски портфолија. Наставниците имаат голем број на ученици и сите тие ученици водат електронски папки со
испратени изработки, наставниците буквално 24/7 се online за да можат да ги прегледаат и да вратат повратни информации.

•

Со ова наставниците и учениците се соочуваат со постојан притисок и недостиг на време што влијае на нивното психичко и физичко
здравје.

Потешкотии при следење на online наставата кај учениците
•

Непоседување на компјутери или Интернет пристап на одредени ученици,

•

Непоседување на вештини и познавања од областа на компјутерски вештини (особено кај учениците од одделенска настава)

•

Како потешкотии кои се јавуваат се неможноста одреден дел од учениците да ја следат насатавата од далечина заради непоседување
на технологија, еден компјутер во семејство со 3 деца, а и голем дел од родителите се приморани да работат и од дома.
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Начин на комуникација, работа и активности со учениците со ПОП
•

Со овие ученици се работеше со посебни вежби и задолженија, изработени специјално за нив,

•

Со учениците се комуницираше и по телефон доколку е потребно, се даваше повеќе време за извршување на задачите.

•

Изработките и домашните задачи беа објавени на веб страната на училиштето.

Предлози за унапредување на процесот на учење и усвојување преку online настава
•

Работа на ниво на активи

•

Поголема вклученост на родителите во организирањето и контрола на времето на учениците и во развивањето на дневни рутини кај
децата во вакви услови.

•

Онлајн обуки за наставниците, споделете информација со колегите.

•

Често споделување на искуства и размена на информации меѓу наставниците (почести средби преку Zoom)

•

Афирмирање на учениците кои во овој период учествуваат во општествено хуманитарни акции, изработуваат алатки во
корист на наставата и со примена во секојдневието, примена на веќе наученото и го прават она за што ги воспитуваме и
образуваме.
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3 . РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВОННАСТАВНИТЕ АКТИВНОСТИ
3.1. Реализирани активности од антикорупциска едукација на учениците 2019/2020 година

Ред
бр.

Активности

Соработници

Време

Дефинирање на целна група и формирање
тим за да се одреди содржината и методот на
антикорупциските предавања

Силвана Савевска - наставник по
граѓанско образование
психолог, педагог

08.11.2019

Антикорупциска едукација на учениците
( прашалник бр.1 утврдување на
предзнаењата на учениците)

Силвана Савевска
Ученици од IX одделение

21.11.2019

Предавања за запознавање на учениците со
поимите, можностите за заштита и
превентивно делување кон корупциските
активности; за корупција и антикорупција

Силвана Савевска
Ученици од IX одделение

Работилница 1
Причини и последици од корупцијата
( работен лист, линија на животот)

Силвана Савевска
Ученици од IX одделение

06.12.2019

5.

Активна борба против корупција
Работел лист: Барометар

Силвана Савевска
Ученици од IX одделение

20.12.2019

6.

Изработна на постери на тема:Корупција, ја
сечеш гранката на која седиш
online

Силвана Савевска
Ученици од IX одделение

14.04.2020

1.

2.

3.

4.

28.11.2019
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3.2. Активности по повод Отворениот ден по граѓанско образование
Вид на активност

Време на
одржување

Реализација

17.09.2019 година

Наставник и ученици од 9-то
одделение

19.09.2019 година

Наставник и ученици од 9-то
одделение

23.09.2019 година

Наставник и ученици од 9-то
одделение, училишна зедница

Соопштение за Отворен ден по граѓанско образование

23.09.2019 година

Наставник и ученици од 9-то
одделение

Акција со наслов „Од нас за нас“ – купување училишен
прибор за потребите на учениците во училиштето

07-11.10.2019
година

Наставник и ученици од 9-то
одделение, училишна
заедница

Средба за реализација на еко-активностите на
Отворениот ден по граѓанско образование

10.10.2019 година

Наставник и ученици од 9-то
одделение.

Известување на тимот на училишна заедница за
собраните парични средства за акцијата „Од нас за нас„

11.10.2019 година

Наставник и ученици од 9-то
одделение

21.10.2019 година

Наставници и ученици од
1- 9-то одделение

Средба на тимот за Отворен ден по граѓанско
образоавние
Разгледување на идеи и предлози за активности на
отворениот ден по граѓанско образование
Средба со претставници на училишна заедница

Отворен ден по граѓанско образование

Реализатори на Отворениот ден по граѓанско образование :
Предметен наставник – Силвана Савевска
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3.3. 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
првото полугодие од учебната 2019/2020 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.

Слободни ученички активности- Одделенска настава
Слободна ученичка активност

Одд.

Музичка / Ликовна секција

I а, б

Ликовна секција

II a, б

Ликовна секција / Спортска секција

III a, б

Спортска секција

IV а, б

Музичка секција

IV а, б

Музичка секција / Спорстска секција

V а, б
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Слободни ученички активности- Предметна настава

Слободна ученичка активност

Одговорен наставник

Клуб на математичари

Анкица Спасова

Клуб на хемичари

Верче М. Стефанова

Етички клуб

Силвана Савевска

Клуб на географи

Јадранка Георгијева

Љубители на странски јазик

Душица Кировска

Љубители на Англискиот јазик

Трајанче Воинова

Љубители на странски јазик

Љубица Тримоска

Литературен клуб

Гордана Менкиноска
Тања Крстевска

Клуб на историчари

Мире Младеновски
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3.4. Училишни 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 ќе
учествуваат на општинските, градските, регионалните и државните натпревари кои ќе се организираат во текот на второто полугодие.
Наставен предмет/Наставник

Англиски јазик
Љубица Тримоска
Трајанче Воинова

Ниво на натпреварување

Училишен натпревар
VI-а,б, VII-а,б,в и VII – а, б

Освоеноместо
/пофалници/ученици
VI
1. Катја Велјановска
2. Милан Марковиќ
Мартина Зафировска
3. Анастасија Пачовска
Никола Поповски
VII
1. Моника Ивановска
2. Ива Кузманоска
3. Марија Величковска
VIII
1.Александар Лазаровски
2.Филип Тошевски
3.Нина Тодоровска
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Училишен натпревар
VII а,б VIII а
IX а,б

VII
1.Моника Ивановска
2.Ива Кузманоска
3.Јана Петрушевска
VIII
1. Андреј Крстевски
2. Филип Тошевски
3. Алек Дачевски

Македонски јазик
Гордана Менкиноска

Ју Градска библиотека “Браќа
Миладиновци”-Скопје (Литературен
конкурс на тема –“Моќта на словото”
СГСУ :Кочо Рацин-Скопје
Литературен конкурс на тема “Една слика
од мојот свет”
Ју Градска библиотека “Браќа
Миладиновци”-Скопје
Литературен конкурс тема: “Животот ти е
на дланка, оствари ги своите сни”
училишен натпревар
VI а,б
VII в
VIII б,в

Македонски јазик
Тања Крстевска

IX
1. Катарина Костиќ/Ања Стојновиќ
2. Анастасија Н. Костоска
3. Анастасија Стојковска
Трето место Андреј Сарафимов VII Б
Трето место Моника Ивановска VII A

Прво место Катарина Костиќ IX A.

VI
1. Катја Велјановска
2. Вера Грческа
3. Николина Китановска
3.Мила Тошевска
VII
1. Анастасија Ристеска
2. Ведрана Комненова
VIII
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1.Анастасија Трпеска
2. Калина Митровска
3. Росица Даниловска
Учество на литературен конкурс,,Детски
лирски треперења 2020,
Учество на општински литературен конкурс
35 год.постоење на ООУ,,Страшо Пинџур,,
на тема:,,Зедно создаваме иднина,,-5.03.2020

Јована Бончева-8-в
Љубица Тодоровска-8-б
Андреј Крстевски-8-а одд.
(ментор Годрана Менкиноска)
Андреј Крстевски 8-а
(Гордана Менкиноска ментор)

Девојчето и градот,,-литературен конкурс на
град Скопје-1.03.2020
Учество на меѓународниот литературен
конкурс на манифестацијата,,Средби под
јаворите-Видое Подгорец-2020,, на
тема,,Горското кладенче раскажува,,1.05.2020
Јована Бончева-8-в одд.
Андреј Крстевски-8-а(ментор ГорданаМенкиноска)
Алгоритам-Учесво на литературен конкурс
за најкреативна поема на тема ,,Учам за да
знам,,-25.02.2020
Учество на литературен конкурс,,Моќта на
словото ,,организиран од ЈУ Градска
библиотека,,Браќа Миладиновци,,-Скопје4.12.2020
Учество на литературен конкурс на
СГУС,,Кочо Рацин,,-Скопје на тема,,Една
слика од мојот свет,,-20.12.2020

Андреј Крстевски-8-а (ментор-Гордана
Менкиноска)
Анастасија Пачовска-6 а одд.(ментор-Тања
Крстевска)
Константин Ѓорѓиевски-8-в одд.
Андреј Крстевски-8-а одд.(Гордана Менкиноска)

Андреј Крстевски-8-а -(Гордана Менкиноска)
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Vа
1.Анастасија Стојановска
2.Адријана Соколовска
3. Александра Митковска
Училишен натпревар
Va V б
Природни науки V
Верче Маневска-Стефанова

Општински натпревар

Училишен натпревар
VIII
IX

Vб
1.Андреј Крстевски
2.Александар Стојковски
3. Давид Глигоровски
Vб
Андреј Крстевска
Прва награда
Александар Стојкоски Трета награда
Давид Глигоровски
Трета награда
Карло Костоски
пофалница
Анастасија Стојановска пофалница
Коста Костоски
пофалница
Моника Пирковска
сертификат
Николина Спасиќ
сертификат
Оген Сибиновски
сертификат
Марко Момировски
сертификат
Адријана Соколовска
сертификат
VIII
1.Андреј Крстевски
2.Константин Ѓорѓиевски
3.Росица Даниловска
IX
1.Анастасија.Т.костоска
2.Ања Стојановиќ
3.Елена Миркова

Хемија VIII – IX
Верче Маневска-Стефанова

Општински натпревар по хемија на
22.02.2020
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IX
Анастасија Т. Костоска втора награда
Ања Стојановиќ
трета награда
Мери Бошковска
пофалница
Елена Миркова
сертификат
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Анастасија Н. Костоска сертификат
VIII
Андреј Крстевски
пофалница
Константин Ѓорѓиевски сертификат
Росица Даниловска
сертификат
Филип Ѓуревски
сертификат
VII
1.Елена Божиноска
2.Сандра Трпеска
3. Моника Ивановска
Француски јазик
Душица Кировска

училишен натпревар
VII
VIII
IX

училишен натпревар
VI
VII
VIII
IX

VIII
1. Анастасија Трпеска
2.Јована Бончева
IX
1.Ања Стојановиќ
2.Катарина Костиќ
3.Михаела Анѓелкоска
VI
1.Катја Велјаноска
2. Милан Марковиќ
2. Филип Петковски
3.Вера Грческа
VII
1. Ања Митковска
2.Магдалена Стојкоска
3.Благица Поповска

Географија
Јадранка Георгијева

VIII
1.Константин Ѓорѓиевски
2. Филип Ѓуревски
IX
1.Анастасија Т. Костоска
2.Ања Стојановиќ
3.Сара Грујоска
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Општинскиот натпревар е одржан на
09.02.2020г

Регионалниот натпревар е одржан на
07.03.2020г

1 награда
2 награда
3 награда

Учество
Учество

Филип Петковски
Мартина Зафировска
Катја Велјановска

Филип Петковски
Мартина Зафировска

VI
Филип Петковски
2.Катја Велјановска
3.Мартина Зафировска

Биологија VII
Анета Божиновска

Математика
Анкица Спасова
Марјан Бошев

училишен натпревар
VI
VII
VIII
IX

училишен натпревар
VI
VII
VIII
IX
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VII
1.Ања Митковска
2. Моника Ивановска
3. Христина Димовска
VIII
1.Андреј Крстевски
2. Филип Тошевски
3. Константин Ѓорѓиевски
IX
1.Ања Стојановиќ
2. Анастасија Н. Костоска
3. Анастасија Стојковска
VI
1 место - РОБЕРТ СТОИЛОВ
2 место - ИВАН СТЕФАНОВСКИ
3 место - ЛУКА ЃОРЃИЕВСКИ
VII
1 место - ТЕОДОРА САРАФИМОВА
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2 место - ИВА КУЗМАНОВСКА
3 место - ЈАНА ПЕТРУШЕВСКА
VIII
1 место - КОНСТАНТИН ЃОРЃИЕВСКИ
2 место - ФИЛИП ЃУРЕВСКИ
3 место - НИКОЛА КОСТАДИНОСКИ
IX
1 место - KAТАРИНА КОСТИЌ
2 место - АЊА СТОЈАНОВИЌ
3 место - АНА-МАРИЈА ПИРКОВСКА
VI
1.Катја Велјановска
2. Љубица Тодоровска
3. Јана Милевска

Ликовно образование
Виолета Ристовска

училишен натпревар
VI
VII
VIII
IX

VII
1.Александра Ивановиќ
2. Магдалена Стојкоска
3. Срна Костовска
VIII
1.Екатерина Симоновска
2.Ангела Блажевиќ
3.Михаела Сталеска
IX
1.Сандра Петрушевска
2.Анастасија Трајковска
3. Катарина Костиќ

Библиотека
Душанка Трпевска

ЈУ Градска библиотека „Браќа
Миладиновци“ – Скопје, беше одржан XX
Општински натпревар „Млади
библиотекари“.

1. Андреј Крстевски
2.Анастасија Н. Костоска
3. Анастасија Т. Костоска

Информатика
Гордана Костоска

училишен натпревар
V, VI, VII, VIII

VI
1.Катја Велјановска
1.Анастасија Пачовска
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1. Максим Чурлинов
VII
1.Ведрана Комненова
2. Моника Ивановска
3.Мина Поповсла
3.Леонид Крстевски
3.Ања Митковска
3.Стефанија Мишевска
3.Магдалена Стојкоска
VIII
1. Јована Бончева/Ана
2.Филип Трајковски
3.Емилија Пешевска
VIII
1.Константин Ѓорѓиевски
2.Анастасија Трпеска
3.Андреј Крстевски
училишен натпревар
VIII, IX

Физика
Снежана Јовевска Василеска

IX
1.Ања Стојановиќ
2.Анастасија Стојковска
3.Сара Грујоска
Освоена награда за понатамошен пласман
VIII
Анастасија Трпеска
Константин Ѓорѓиевски

Општински натпревар по физика

Одделенски наставници Vа, б
МаријаЛавчиска-Ѓорѓиевска
Валентина Грујоска
Одделенски наставник
Марија Лавчиска-Ѓорѓиевска

училишен натпревар по математика
Општински натпревар по математика
29.02.2020
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IX
Анастасија Стојановска
Сара Грујоска
Анастасија Н. Костоска
1. Коста Костоски
2. Карло Костоски
3. Андреј Крстевски
Андреј Крстевски
прво место

36

ООУ„Тихомир Милошевски“-Скопје

Oдделенски наставник V а
Валентина Грујоска
Одделенски наставници Vа, б
МаријаЛавчиска-Ѓорѓиевска
Валентина Грујоска
Одделенски наставници Vа, б
МаријаЛавчиска-Ѓорѓиевска
Валентина Грујоска
Одделенски наставници V а,б
МаријаЛавчиска-Ѓорѓиевска
Валентина Грујоска

Општински натпревар по математика
29.02.2020
училишен натпревар по македонски јазик
натпреварот по работа со компјутери и
основи на програмирање-ДАБАР
училишен натпревар по општество

Давид Бошковски
трето место
Александар Стојковски
пофалница
Михаил Стефановски
пофалница
Теона Ристовска
сертификат за учество
Коста Костоски
сертификат за учество
1. Андреј Крстевски
2. Александар Стојковски
3. Нада Милеска/Сара Сачмаровска
1.Михаил Стефановски
2.Давид Бошковски
3. Андреј Крстевски
1. Давид Глигоровски
2. Анастасија Стојановска
3. Коста Костоски

Одделенски наставник
Емилија Цепевска IV A

Општински натпревар по математика
29.02.2020

Емилија Петковска
сертификат за учество

Одделенски наставник
Јелена Василкоска IV Б

Општински натпревар по математика
29.02.2020

Филип Велјаноски
сертификат за учество
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3.5. Ученички екскурзии и посети
Активност
Еднодневен есенски
излет

Време на реализација
24.10.2019

Локација
Св Илија
Скопска Црна Гора

Учесници
Ученици од I- IX
одд

Планирана
активност

Цели

Реализатор

Посета на
Природонаучен музеј

Да ги продлабочи стекнатите знаења за
секоја ера од настанувањето на флората и
фауната

Предметни
наставници

мај

V-IX

Предметни
наставници

ноември

V-IX

Предметни
наставници

Април-мај

V-IX

Предметни
наставници

Ноември

V-IX

Да се вроди желба за
изучување на
природните науки

Предметни
наставници

Во текот на
целата
година

V-IX

Да се вроди желба за
изучување на
природните науки

Предметни
наставници

Јануари-Мај

V-IX

Ќе стекне познавање за
илузиите

Посета на
Планетариум
Посета на расадник
Посета на ПМФИнститут за Хемија
Скопје
Посета на ПМФИнститут за биологија
Посета на Музеј за
илузии

Да ги прошири стекнатите знаења за
космосот (хоризонтот,
планетите,соѕвездијата
Да ги продлабочи стекнатите сознанија за
вода, почва, цвеќиња,односно процесот
за размножување на растенијата и
одгледување
Да се запознае поопширно со работата на
лабараториите
(аналитичка,органска,неорганска,физичка
хемија)
Да се запознае со работата на билошките
лаборатории (молекуларна генетика,
вертебрата, инвертебрата)
Да се запознае практично како
функционираат илузиите, оптички
илузии

Време на
реализација

Организатор
Одделенски раководители од I – IX одд

Застапени
ученици

Очекувани ефекти
Ја знае улогата и
значењето на ваков вид
музеј и што може да се
добие како придобивка
Да Ја знае улогата и
значењето на ваков вид
објект
Има правилен однос кон
природата, познавање на
расадување на
растенијата и негување
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3.6. Општествено корисна и 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. Позначајни активности реализирани
во текот на полугодието се:
Вид на активност

Време на одржување

Реализација

Одржување и уредување на училишната зграда и двор

10.09.2019 година
тековно

Наставници и ученици

Активности по повод Денот на општината

20- 21.09.2019 година

Акција за собирање пластична амбалажа

Од 01.11.2019 година
тековно

Наставници и ученици

21.10.2019 година

Наставници и ученици

17.10.2019 година

Наставници и ученици

22.10.2019 година

Наставници и ученици

23.10.2019 година

Наставници и ученици

15.11.2019 година

наставници и ученици

16.11.2019 година

Наставници и ученици

Отворен ден по граѓанско образование – засадување
садници со зимзелени дрвца и чистење на училишниот
двор
Активност со хуманитарна цел, собирање на
конзервирана храна - одбележување на Ден на глатта
Уредување на катчиња во училниците
Одбележување на денот на македонската револуционерна
борба
Садење и хортикултурно уредување на училишниот двор
Хуманитарна акција за помош на стари и изнемоштени
лица
Уредување и украсување на училниците и училишниот
хол по повод новогодишните празници

05.12.2019 година

Наставници и ученици

Наставници и ученици

Новогодишна забава за учениците

31.12.2019 година

Наставници и ученици

Превенција и заштита од корона вирусот

Февруари
Одделенски час

Наставници и ученици

Одговорни наставници:
Силвана Савевска. Даниела Сарафимова. Мире Младеновски, Анкица Спасова
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3.7. Еко активности
Рб.

Реализирани активности

1.

Одржување и уредување на училишната зграда
и двор

2.

Акција за ослободување од отпадот ,,Ајде
Македонија,,

3.

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

4.

Засадување зимзелени садници и чистење на
училишниот двор-Отворен ден по граѓанско
образование

5.
6.
7.
8.
9.

Реализатор

Училишен парк-чистење на отпадоци и
окопување на
садници
Генерално чистење на училишната зграда и
двор
Грижа за цвеќињата во училницата и
училишниот двор
Еко - акција - собирање стара хартија и
уредување на училишниот двор
Собирање учебници и друг корисен материјал
за стара хартија

Учениците од I – IX одд.,
одделенските и предметните
наставници и технички персонал
Учениците од I – IX одд.,
одделенските и предметните
наставници
Учениците од I – IX одд.,
одделенските и предметните
наставници
Учениците од IX одд.предметен наставник по
Граѓанско образование-Силвана
Савевска
Учениците од I – IX одд.,
одделенските и предметните
наставници
Технички персонал
Учениците од I – IX одд.,
одделенските и предметните
наставници и технички персонал
Учениците од I-IX одд. и
одделенските наставници
Учениците од I-IX одд. и
одделенските наставници

Време на реализирање
континуирано во текот на
цела учебна година
12.09.2019 год.
континуирано во текот на
цела учебна година
21.10.2019 год.

08.11.2019год.
08.01 – 20.01.2020год.
континуирано во текот на
цело полугодие
09.03.2020 год.
од 15.06-19.06.2020 год
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3.8. Организираност на учениците
Во училиштето работи Ученичка организација, Детска организација и Подмладокот на Црвениот крст. Членувањето во овие
организации е доброволно. Преку нив се развива чувство за хуманизам, солидарност, сочувство, толеранција и почитување, по пат на
разновидни игри и работа.
Во текот на учебната година овие ученички организации реализираа активности по сопствена Годишна програма за работа.

3.8.1. Извештај за работата на Училишната заедница
ред.
бр.
1.

2.

Вид на програмска активност
Запознавање на учениците со значењето, улогата и организацијата
на Ученичката заедница; Конституирање на У.З. и донесување на
програма за работа
Изнесување предлози од страна на учениците за подобро
функционирање на одредени активности во училиштето и
претставување на Правилникот за пофалби, награди и Правилник
за педагошки мерки

3.

Хуманитарни акции од различен вид и меѓусебна соработка

4.

Насилство во училиштето

5.

Хуманитарни акции во зависност од потребите

време на
рализација

25.09.2019

Носители на активноста
Одговорниот наставник и
членовите на заедн.

30.10.2019

Учениците и одговорниот
наставнк

27.11.2019

Учениците и одговорниот
наставник

25.12.2019

Учениците и одговорниот
наставник

февруари

Учениците и одговорниот
наставник

Одговорен наставник:
Тримоска Љубица
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3.8.2. Детска организација
Активност

Време на
реализација

Локација

Учесници

Организатор

Прием на првачиња

02.09.2019

училиште

одговорни наставници
и ученици (I – V oдд.)

директор, одговорни наставници и
ученици

Избор на раководство на детската
организација

17.09.2019

училиште

одговорни наставници
и ученици

координатор на детска организација и
ученици

Детска недела и прием на првачиња

04.10.2019

училиште

одговорни наставници
и ученици

координатор на детска организација
директор, и ученици

Правата на децата

18.11.2019

училиште

одговорни наставници
и ученици

координатор на детска организација и
ученици

Ден на Свети Климент Охридски

06.12.2019

училиште

одговорен наставник
и ученици

координатор на детска организација и
ученици

Разрешување конфликти

17.02.2020

училиште

одговорен наставник
и ученици

координатор на детска организација и
ученици

Координатор на Детска организација -Татјана Кондратјук
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3.8.3. Подмладок на Црвениот крст
Подмладокот на Црвениот крст
Реализирана активност

Реализатор

Избор на претседателство од членови на ПЦК и
запознавање со програмата за престојната учебна
година
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)
Одбележување на Светскиот ден за борба против
СИДА-та
Извештај за реализираната програма.Средување на
документација

одделенски наставници ,одговорни
наставници за ПЦК и учениците

Време
09.09.2019

Одговорен наставник

09.10.2019

одговорени наставници, членови на
ПЦК,сите ученици
одговорни наставници, членови на
ПЦК
одговорен наставник,членови на ПЦК
од VIII и IX одд.

15.10.-22.10.2019

одговорни наставници

27.06.2020

10.12.2019
10.12.2019

Одговорен наставник:Моника Илијевска
Координатор:Силвана Савевска
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3.9. Јавна и културна дејност
Активност

Време на
реализација

Локација

Учесници

Директор,
одговорни наставници и
ученици
Одговорни наставници
и
ученици

Свечена приредба по повод првиот
училишен ден и прием на првачиња

02.09.2019

Училиште

Ден на независноста на
Р. Македонија,8ми Септември

06.09.2019

Училиште

Ученици од 1-9 одд.

20.09.2019

Училиште
Паркот на Ѓорче
Петров
Домот на културата
Ѓорче Петров

Ученици од 4-9 одд.

04.10.2019

Училиште

10.10.2019

Училиште

Ученици од 1-9 одд.

22.10.2019

Училиште

Ученици од 1-9 одд.

Одговорни наставници
и ученици

Литературно читање по повод денот
на ослободувањето на Ѓорче Петров

14.11.2019

Училиште
Паркот на Ѓорче
Петров

Ученици од 1-9 одд.

Одговорни наставници
и ученици

Ден на Свети Климент Охридски

06.12.2019

Училиште

Ученици од 1-9 одд.

Новогодишна прослава

31.12.2019

Училиште

Ученици од 1-5 одд. и
родители

Одбележување на Денот на
Општината Ѓорче Петров
Светска недела на дететоПрием на првачињата во Детската
организација
Ден на востанието на македонскиот
народ
Одбележување на 23-ти ОктомвриДен на македонската
револуционерна борба

Ученици од 1-5 одд.

Организатор

Ученици од 2-9 одд.

Директор,
одговорни наставници ,
Ученици и Општината
Директор,
одговорни наставници
и ученици
Одговорни наставници
и ученици

Одговорни наставници
и ученици
Директор,
одговорни наставници ,
Ученици и родители

Комисија за Јавна и културна дејност:
Игор Митковски, Тања Крстевска, Гордана Менкиноска, Марија Лавчиска-Ѓеорѓиевска, Валентина Грујоска
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3.10. 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: осигурување на учениците, редовни систематски и стоматолошки прегледи во Поликлиника Ѓорче Петров, работилници за оралното
здравје итн.
Активност
Осигурување на учениците

Време на
реализација
12.и15.09.2019 г
од.

Исхрана во училиштето

12.09.2019 год.

Вакцинација

22.10.2019

Систематски прегледи и
вакцинација

22.11.2019
07.02.2010
19.02.2020
07.11.2019
25.09.2019

Стоматолошки преглед

16 и 17.02.2020

Локација
училиште
училиште
Поликлиника
,,Ѓорче
Петров,,
Поликлиника
,,Ѓорче
Петров,,
Поликлиника
,,Ѓорче
Петров,,

Работилница -Орално здравје правилна исхрана и контрола на
внес на шеќери

29.11.2019

училиште

Работилница -Орално здравјеградба и функција

07.11.2019

училиште

Предавање на тема најчести

26.11.2019

училиште

Учесници

Организатор

одговорни наставници и
ученици (I – IX oдд.)
одговорни наставници и
ученици (I – V oдд.)

одделенски
раководители

Ученици од 9 одделение

педагог,одделенски
раководители

Ученици од 2 одделение
Ученици од 4 одделение
Ученици од 3 одделение
ученици од 1 одд.
ученици од 6 одд
ученици од 5 одд
одговорни наставници
ученици (I oдд.)
Стоматолози од поликлиника
Ѓорче Петров
одговорни наставници
ученици (I oдд)
Стоматолози од поликлиника
Ѓорче Петров
одговорни наставници и

директор

педагог,одделенски
раководители
Стоматолози и
одговорни
наставници
одговорни
наставници и
ученици
одговорни
наставници и
ученици
одговорни
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деформитети на ,рбетниот
столб како последица од
неправилно движење и седење

ученици (5 oдд.)

наставници и
ученици
одговорни
наставници и
ученици
одговорни
наставници и
ученици

Предавање како да се
заштитиме од грип и настинки

31.10.2019

училиште

одговорни наставници и
ученици
(1,2,4 одд)

Предавање и разговор со
учениците за заразни
болести(жолтица)

23.12.2019
02.12.2020

училиште

одговорни наставници и
ученици 4 одд.,1одд.

Предавање за борба против
болести на
зависност(алкохол,наркоманиј
а и пушење)

00.11.2020

училиште

одговорни наставници и
ученици 7одд.,8 и 9одд.

Предавање за здрава храна

16.11.2019
16.10.2020

училиште

одговорни наставници и
ученици
(2 одд,4одд).

23.12.2019

училиште

одговорни наставници и
ученици
(5 одд).

11.03.2020

Online(учење
од далечина)

одговорни наставници и
ученици
(4 одд).

07.04.2020

online (учење
од далечина)

одговорни наставници и
ученици
(од 1 до 9 одд).

Грижа за учениците со
хронични болести и опасноста
од зараза со корона вирус

27.05.2020

Online (учење
од далечина)

одговорни наставници и
ученици
(4 одд).

Предавање за одржување на
лична хигена,хигиена во домот

09.06.2020

Online (учење
од далечина)

одговорни наставници и
ученици

Одржување на хигиена во
домот и училиштето
Заштита од заразни болестиначин на заштита од корона
вирус
Одбележување на светскиот
ден на здравјето

одговорни
наставници и
ученици
одговорни
наставници и
ученици
одговорни
наставници и
ученици
одговорни
наставници и
ученици
(4 одд)
одговорни
наставници и
ученици
(од 1 до 9 одд).
одговорни
наставници и
ученици
(4 одд).
одговорни
наставници и
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(4 одд).

и начин на заштита од корона
вирусот
Одбележување на неделата на
дијабетот

00.10.2019

училиште

одговорни наставници и
ученици
(6,7,8 и 9 одд.)

ученици
(4 одд).
одговорни
наставници и
ученици

4. Културна и образовна ангажираност на училиштето во локалната средина
4.1. Соработка со Општината Ѓорче Петров
Со општината негуваме активна соработка на сите нивоа. Меѓу другото училиштето е активно вклучено во одбележувањето на сите
пригоди и случувања на општинско ниво од областа на спортот, уметноста, културното живеење и сл.
Реализирана активност

Реализатор

Време

Приредба за првачиња по повод првиот училишен ден

Ученици од II-V и наставници

02 септември

Одбележување на Денот на општината „Ѓорче Петров“

Ученици, наставници,директор

20 септември

Учество на разни спортски манифестации и натпревари

Ученици, наставници

01 .11.2019 28.02.2020

Прием на првачиња во Детска организација
Учество на детски фестивал „Соната“
Одбележување на 14 Ноември -Денот на ослободување на
Ѓорче Петров
СГСУ :Кочо Рацин-Скопје
Литературен конкурс на тема “Една слика од мојот свет”
Учество на општински литературен конкурс 35 год.постоење
на ООУ,,Страшо Пинџур,, на тема:,,Зедно создаваме иднина,,

Директор,наставници,родители
психолог
Наставници,ученици
директор
Директор,наставници,ученици

04 октомври
16 ноември
14 ноември

Наставник ,ученици

20.12.2019

Членови на секции и
наставник

10.02.2020
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Натпревар меѓу училишта
(одбојка,кошарка,футсал,шах,понг понг)
Општински натпревар по природни науки
биологија,географија,физика и математика и хемија

Ученици, предметен наставник

28.01.201928.02.2020

Ученици, предметени наставници
и одделенски наставници

02.2020

4.2. 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.
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 2019 /2020 година, заради остварување на заеднички интереси на родителите на учениците и училиштето и оваа учебна
година е предвидена и се реализира соработка меѓу родителите и училиштето по следнава програма:
Р.бр.
Реализирани активности
Реализатор
Време на реализирање
Приредба по повод прием на првачињата во
1.
Директор, наставници,ученици
2 септември 2019
училиштето
2.
Родителски средби на ниво на паралелки
Наставници, родители
прва недела од септември
Согласности за изборни предмети и учество (присуство)
на учениците на различни активности предвидени со
3.
Наставници, родители
годишната програма за работа на училиштето согласно
на прва родителска средба
законот за основно образование
секој наставник има одредено
4.
Приемни денови I-IX одд.
Наставници I- IXодд., родители
термин за прием на родители
Анкетирање на ученици за избор на слободни ученички
Наставници,
5.
прва и втора недела септември
активности (во согласност со родителите)
ученици
6.

Собирање на стара хартија

Родители, наставници, ученици

четврта недела септември

7.

Прием на првачиња во Детска организација

Ученици од прво до петто одд. наставници,

прва недела октомври

8

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

Одделенски раководители,

Втора недела од ноември
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9
10
11
12

13

14
15

Полугодишен извештај
Запознавање со успехот и поведението на учениците
наа крајот на првото полугодие
Средба со родители чии деца посетуваат дополнителна
настава,додатна настава и слободни активнсти
Родителски средби на ниво на паралелки извештај за
постигнати резултати од прво полугодие
Родителски средби на ниво на паралелки извештај за
постигнати резултати трето тромесечие електронски
преку интернет сервиси
Родителски средби на ниво на паралелки извештај за
постигнати резултати трето тромесечие електронски
преку интернет сервиси
Упис на првачиња за следната учебна година
Инормирање на родителите за емоционалната
подготвеност на нивните деца за на училиште
Индивидуални средби на родители

Наставници,родители, Совет на родители

Јануари

Родители ,психолог ,наставници

Тековно и во второ полугодие
до март

Родители и наставници

22,23.-01.2020

Родители наставници

16.17.-04.2020

Родители наставници

Јуни

Родители,стручна служба, наставници

01-30.06.2020

Родители,директор,стручна
служба,наставници

Континуирано во текот на
учебната година

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.
Во текот на првотот полугодие Советот на рдители дискутираше за Годишната програма на училиштето, Годишниот извештај,
формираше комисии за разглед на документација по однос на огласите за фотографирање на учениците, екскурзии и посети, даваа предлози за
подобрување на состојбите во училиштето, покренуваа иницијативи за унапредување на соработката и партиципирање на родителите во
училиштето.
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4.3. Соработка со воспитно – образовни установи, институции и организации од областа на културата,
стопанството и др.
Училиштето имаше континуирана соработка со воспитно образовни институции и други институции од областа на културата,
стопанството и јавниот живот како и соработка со локалното население.
Наши ученици редовно учествуваат на училишната програма на Македонската радио телевизија “Ѕвон”.
Оваа дејност се остваруваше преку соработка со:
 Основните училишта од општината и градот
 Театри, музеи, кина
 Завод за ментално здравје”Младост“
 Центар за слух и говор
 Здравствени установи (редовни систематски прегледи и предавања)
 Центар за социјални грижи
 Стопански организации од општината
 Локалната црковна парохија со манастирите
 Осигурителни компании

4.4. Соработка со локална средина
Соработката со локалното население се реализираше преку заеднички собирни акции на хартија, пластични шишиња, еколошки акции,
различни едукативни предавања и презентации, хепенинзи и сл.
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5. РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДЕЈНОСТА НА СТРУЧНИТЕ ОРГАНИ И ТЕЛА, РАКОВОДЕН И СТРУЧЕН КАДАР
5.1. Училишен одбор како орган на управување во училиштето работи по Статутарните одредби. Училишниот одбор ја усвои
Годишната прграма за работата на училиштето, ја разгледуваше програмата за изведување на екскурзии и други слободни активности, донесе
одлука за избор на најповолен понудувач, донесе одлука за формирање на пописна комисија, избра претседател на Училишниот одбор.

5.2. Наставнички совет
Наставничкиот совет е највисок стручен орган во училиштето кој води грижа за целокупната стручна и воспитно-образовна дејност во
училиштето. На Наставнички совет разгледувани се разни статистички анализи, извештаи и информации од сите области на работење на
училиштето.дискутирано е за зголемување на безбедноста на сообраќајот околу училиштето.
Датум на
реализација

12.11.2019

17.01.2020

Дневен ред
1. Утврдување на успехот, поведението и редовноста на учениците на крајот од првото тримесечие во учебната 2019/2020
година
2. Тековни прашања
1. Реализација на додатна, дополнителна настава и СУА
 Реализација на училишни натпревари
 Родителски средби
1. Утврдување на полугодишниот извештај за работата на училиштето за учебната 2019/2020 година
2. Насоки за успешно отпочнување на второто полугодие во учебната 2019/2020 година.
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13.04.2020

10.06.2020

11.06.2020

26.06.2020

1. Реализација на наставниот материјал по третото тримесечие од учебната 2019/2020 година;
2. Анализа на успехот и поведението во текот на третото тримесечие од учебната година;
3. Изрекување на педагошки мерки и пофалби;
4. Начин и динамика на одржување на online наставата
- водење на евиденција на изготвените трудови и домашни задачи на учениците.
- консултации со учениците по зададените задачи и активности (дали постои, и на каков начин се вршат, дали наставникот има
евиденција за степенот на разбирање и усвојување на наставната единица зададена преку електронските средства)
- позитивни искуства од овој вид настава
- слаби страни на овој вид на настава
- предлози за унапредување на процесот на учење и усвојување преку online настава
- потешкотии при следење на online наставата кај учениците (поседување на технологија и друго)
- начин на комуникација, работа и активности со учениците со ПОП
5. Водење на педагошка евиденција за потребите на училиштето (извештај, активности за учениците итн.) и надлежните
институции, одговор на зададените задачи во договорениот рок
6. Водење педагошката докуметација - e- dnevnik.
7. Тековни прашања
- информации за досегашната работа на училиштето
- доставување на евидентните листови на родителите (3 дена по наставничкиот совет)
1.Утврдување на поведението, редовноста и успехот на учениците од IXодделение во учебната 2019/20 год.
2.Тековни прашања
-Договор за продолжителна настава
-Договор за одржување на родителски средби.
-Изработка на Годишен извештај за учебната 2019-20год. и Годишна програма за работата на училиштето за учебната 202021год. по тимови, активи и комисии.
1.Разгледување на поведението, редовноста и успехот на учениците во учебната 2019/20 год.
2.Тековни прашања
1. Распределба на часови за учебната 2020-21.
2. Определување на одделенски раководители и наставници за прво одделение.
3. Изработка на годишни програми и годишни извештаи по комисии.
4. Тековни прашања
-Информација за доделување свидетелства
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5.3. Одделенски совети
Одделенскиот совет го сочинуваат сите наставници кои се раководители на паралелките и оние наставници кои ги реализираат
наставните програми по одделни наставни предмети во рамките на одделението.
Одделенскиот совет во првото полугодие од учебната 2019/2020 година има одржано две седници на кои се разгледувни успехот, поведението
и редовноста кај учениците, согледувана е реализацијата на редовната, додатната и дополнителната настава и слободните ученички
активности, како и решавање на актуелни проблеми и прашања.
Датум на
реализација
11.11.2019

08.11.2019

31.12.2018

31.12.2018

10.4.2020

10.06.2020
11.06.2020

Дневен ред
1. Разгледување на успехот, поведението и редовноста на учениците од одделенска настава на крајот од првото тримесечие во учебната
2019/2020 година
2. Тековни прашања
1. Разгледување на успехот, поведението и редовноста на учениците од предметна настава на крајот од првото тримесечие во учебната
2019/2020 година
2. Тековни прашања
1. Разгледување на успехот, поведението и редовноста на учениците од одделенска настава на крајот од првото тримесечие во учебната
201892020 година
2. Тековни прашања
 Родителски средби
1. Разгледување на успехот, поведението и редовноста на учениците од предметна настава на крајот од првото тримесечие во учебната
2019/2020 година
2. Тековни прашања
 Родителски средби
1. Реализација на наставниот план и програма по третото тримесечие од учебната 2019/2020 година;
2. Разгледување на успехот на учениците по третото тримесечие;
3. Разгледување на редовноста и дисциплината на учениците по третото тримесечие од учебната 2019/2012 година (до 11.03.2020) и
редовноста и активноста на учениците во учењето на далечина (по 11.03.2020);
4. Предлагање на педагошки мерки и пофалби
1.Разгледување на поведението, редовноста и успехот на учениците од IXодделение во учебната 2019/20 год.
2.Тековни прашања
1.Разгледување на поведението, редовноста и успехот на учениците во учебната 2019/20 год.
2.Тековни прашања
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5.4. Стручни активи
Во училиштето работат три актива и тоа:
 актив на наставници од општествено
 хуманитарна група предмети
 актив на наставници од природна група предмети и
 актив на наставниците од одделенска настава.
Сите активи ја реализираа сопствена програма за работа за што постои записничка евиденција.
Активот на одделенски наставници од I-V одд. во изминатиот период од учебната 2019/2020 година работеше според предвидените
активности во Програмата за работа на стручниот актив.
Стручниот актив на одделенска настава ги реализираше следниве активности:
Активност

Реализатор

Време на реализација

Изработка на програма за стручен актив за одделенска
настава
Изработка на програми според целите и насоките од
БРО
Работа со ученици со потешкотии во учењето и
планирање диференцирани цели во дневните
подготовки
Изработка на листи за следење на учениците од второ
до петто одделение
Употреба на ТРR(метод на физичко реагирање при
обработка на песна)
Оценување за учење(Проект на БРО)

Вера Костоска

24.06.2019

Одделенски наставници

05.07.2019

Валентина Брњарчевска

26.08.2019

Моника Илијовска

05.09.2019

Вецка Спасова

18.10.2019

Јелена Василкоска
Емилија Цепевска
Татјана Кондратјук

12.11.2019

Неопходни секојдневни активности за децата од прво до
трето одделение за правилен раст и развој

24.12.2019

Одговорен наставник: Вера Костоска
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Стручниот актив на општествената група предмети во изминатиот период од учебната 2019/2020 работеше според
предвидените активности.
Планирана
активност

Извори на моралот
(личен и општествен
морал)
Силвана Савевска

Кодификација
(озаконување) на
македонскиот
литературен јазик
Гордана
Менкиноска

Прилози за
количество
Душица Кировска

Тонски род Дур и

Цели
да се користат повеќе
инструменти на
оценување во наставата
-да се потикне повеќе
соработка помеѓу
учениците со користење
на листи за
самооценување
- да ги знае најзначајните
настани и датуми од
историјата на
македонскиот јазик
(озаконување, азбука,
правопис, речник),
да се потикне повеќе
соработка помеѓу
учениците со користење
на листи за
самооценување,
-Разликување и
увежбување на двете
минати времиња,
-да се потикне повеќе
соработка помеѓу
учениците со користење
на листи за
самооценување
- Да се користат повеќе

Реализатор

-наставник
- ученици

-наставник
- ученици

-наставник
- ученици

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

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

-наставни

Време

30.09.2019

25.09.2019

16.10.2019

Очекувани ефекти и исходи
- подобрување на квалитетот на
наставата и учењето на
учениците
- да знаат кои се најзначајните
датуми од историјата на
македонскиот литературен
јазик;

-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
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Мол во
композицијата
Турски марш
Игор Митковски

Неологизми –
новосоздадени
зборово
Тања Крстевска

Работа со историски
извори
Мире Младеновски

Одбојка
Марио
Шулајковски

инструменти на
оценување во наставата,
- да се поттикне повеќе
соработка помеѓу
учениците со користење
на листи за
самооценување
- Да ги препознава и
применува – пее
интервалите терца и
кварта,
-да се потикне повеќе
соработка помеѓу
учениците со користење
на листи за
самооценување

-наставник
- ученици

-наставник
- ученици

- Совладување на техника
за работа со историски
извори,
-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

техники и
методи;
- стручна
литература,
прирачници;

-дидактички
средства
-наставни
техники и
методи
-методи за
оценување
-стручна
литература
-дидактички
средства
(учебник,
граматика )
-наставни
техники и
методи
-методи за
оценување
-дидактички
средства
-наставни
техники и
методи
-методи за
оценување

05.11.2019

13.11.2019

15.12.2019

25.02.2020

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;
-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 и
координација во просторот;
-да развива општи и моторички
движења на локомоторниот
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апарат специфични на
одбојката.
-употрба на вокабуларот
за храна и пијалок и
бројни и небројни именки
во конверзација,
Храна и пилалоци и
-да се користат повеќе
конверзација за ручек
инструменти на
оценување во наставата
Љубица Тримоска -да се открие важноста од
интегрираните часови и
придобивките за
учениците како и за
наставниците
-да се користат повеќе
Текстура – линија
инструменти на
„Слободен избор“ –
оценување во наставата
линорез
-да се научи соработка
помеѓу учениците со
користење на листи за
Виолета Ристеска
самооценување

Свети Кирил и
Методиј (проектна
задача)
Силвана Ѓорчевска

- препознавање на
вредностите на тимот
-да се користат повеќе
инструменти на
оценување во наставата
-да се потикне повеќе
соработка помеѓу
учениците со користење
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

Март
нереализир
ан

Април
нереализир
ан

Мај
нереализир
ан

-подобрување на квалитетот на
наставата и учењето на
учениците
-полесно совладување на
материјалот со помош на
интегрирани часови со кои
учениците подлабоко ќе ги
осознаваат наставните содржини

-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

Изработила:
Гордана Менкиноска
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Стручниот актив на природно-математичката група предмети во изминатиот период од учебната 2019/2020 работеше
според предвидените активности во Програмата за работа на стручниот актив.
Вид на активност

Време на одржување

Реализатор

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

06.09.2019

Анета Божиновска

Реализација на час во IX одделение по наставна програма на
Кембриџ: Определување на густина на тела со правилна и на
тела со неправилна форма

20.09.2019

Снежана Јовевска Василеска

Реализација на час во VII одделение: Клима во Република
Македонија

04.10.2019

Јадранка Георгијева

Реализација на час во IX одделение:
Избира, црта и толкува дијаграми и графици. Стебло-лист
дијаграм

10.12.2019

Анкица Спасовска
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5.5. Инклузивниот тим
Во нашето училиште активно работи Инклузивниот тим за поддршка на учениците со посебни образовни потреби. Во учебната 2019-20 год.
во училиштето има 11 ученици со попреченост и специфични потешкотии во учењето. За учениците со попреченост изработивме
Индивидуален образовен план (четири во одделенска настава итри во предметна), а за учениците со потешкотии во учењето се применуваат
принципите на индивидуализација и диференцијација.
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,
Изготвување на полугодишен и годишен
извештај за работата за УИТ И
Изготвување на годишна програма за
работата на УИТ за учебната 2020/21 год

Состанок на тимот за
инклузија

Специјален едукатор и
рехабилитатор

Август, Ноември
2019,
Јануари,
Февруари,
Јуни 2020

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

Директор,
Тим за инклузија

септември/
октомври 2019

Запознаени наставници и родители со
активностите и програмата на
инклузивниот тим

Идентификување на ученици
со пречки во развојот и
потешкотии во учењето

Стручна служба, Специјален
едукатор и рехабилитатор

септември/
октомври 2019

Детектирани ученици со пречки во
развојот и потешкотии во учењето

59

Годишен извештај 2019/2020 год.

ООУ„Тихомир Милошевски“-Скопје
Проценка на развојниот и
социјалниот статус на
учениците

Стручна служба, Специјален
едукатор и рехабилитатор

во текот
на првото
тримесечие

Изработен социјалниот статус на
учениците

Изработка на ИОП за ученици
кои имаат пречки во развојот

Одд. наставници, тим за
инклузија

септември/
октомври 2019
Февруари 2020

Изработен ИОП за ученици кои имаат
пречки во развојот

Водење досие за учениците

Тим за инклузија, одд. тим

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

Стручни соработници

Следење на напредокот на
учениците, подддршка на
наставниците и родителите
Упатување на ученици во
соодветни установи и
институции,
прибирање на податоци
Евалуација на
индивидуалниот план, како и
на напредокот на учениците
Активности за одбележување
на Меѓународен ден на лицата
со попреченост – литературно
читање на разглас и
уредување на дворот од
страна на ученици со поп и
нивни соученици со типичен
развој
Работилница за одбележување

Во текот на
целата учебна
година
Во текот на
целата учебна
година

Следење на учениците
Следење на учениците

Тим за инклузија,
одд. тим

Во текот на
целата учебна
година

Следење на учениците

Тим за инклузија, одд. тим

Во текот на
целата учебна
година

Добиени повратни информации

Специјален едукатор и
рехабилитатор
Одд. наставници

Ноември 2019
Јануари 2020
Март 2020

Реализиран план и програма

3 Декември 2019
Специјален едукатор и
рехабилитатор ученици, Тим
за инклузија

28 Февруари
2020

Подобрување на комуникацијата и
прифаќањето на учениците со поп,
соработка, толеранција
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на Денот на лицата со ретки
болести

Изготвил: Тим за инклузија

5.6. Меѓуетничка интеграција во образованието
Активности
Работилници
Образование на животни вештини
Реализација на МИО содржини
Предметна настава
Еко активности
Отворен ден по Граѓанско
образование

Време на реализација
Часови на одделенска заедница
Континуирано
Во рамките на наставата каде може да
се вклучи дискусија за меѓуетничката
интеграција
Континуирано
21.10.2019 година

Носители на активноста
Одделенски раководители,
ученици
Предметни наставници
ученици
СИТ, наставник по Граѓанско
образование
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5.7. Стручното и педагошкото усовршување на наставниот кадар се одвива во училиштето преку интерни обуки и преку
семинарите што ги организира Бирото за развој на образованието.Наставниците беа на следниве семинари и обуки:
ТЕМА

„Зајакнување на капацитетите на училиштата за инклузивно
образование“

,,Училиште на 21-от век,,- Критичко размислување и решавање
проблеми микробит
Нов концепт граѓанско образование за IX одделение

Наставник/струченсоработник
Даниела Сарафимова
Марија Л.Ѓоргиевска
Тања Крстевска
Љубица Тримоска
Валентина Грујоска
Анкица Спасова
Верче Маневска Стефанова
Јелена Василкоска
Силвана Савевска
Емилија Цепевска
Силвана Ѓорчевска
Јадранка Георгијева
Александра Луковска
Вецка Спасова Крковска
Моника Илијевска
Валентина Богоевска
Татјана Кондратјук
Јагода Кузевска
Вера Костовска
Душица Кировска
Ирена Мирческа
Вангелка Грујоска
Валентина Брњарчевска
Анета Божиновска
Тања Крстевска
Анета Божиновска
Снежана Јовевска
Трајанче Воинова
Анкица Спасова
Верче Маневска Стефанова
Силвана Савевска

Време

02-04.07.2019 год.

13-15.01.2020

Јуни 2019
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Меќународно стручно-научна конференција на библиотекари и 46-то
годишшно собрание на БЗМ по повод 70 годишен јубилеј
2nd ASD-EAST Traning for Macedonian Special Education Teascers
Конференција „Меѓународна класификација на функционирање,
попреченост и здравје (МКФ)
Обука „Јакнење на капацитетите на давателите на услуги за
сексуално и репродуктивно здравје кај лицата со ПОП“
Предавање „Сензорна интеграција и опрема во сензорна соба“
Конференција „Проширување на акцијата за ставање крај на
насилството врз децата на Западен Балкан“
Методологија по Англиски јазик

Душанка Трпевска

17,18.10.2019

Вангелка Грујоска
Вангелка Грујоска
Валентина Врњарчевска
Ирена Мирческа

14,15.10.2019

Вангелка Грујоска

29.11.2019

Вангелка Грујоска
Валентина Врњарчевска
Ирена Мирческа
Валентина Врњарчевска
Ирена Мирческа
Вецка Спасова

15.11.2019

11.12.2019
28,29.11.2019
28.11.2019

Во текот на второто полугодие, особено во периодот по 11 март, се јавија бројни можности за едуцирање на наставниците и стручните
соработници за следење на новитети преку користење на технологијата и конференциско побрзување на настани, семинари, обуки и
работилници. Кај наставниот кадар се јави мотивација за следење на истите.
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5.8. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ДИРЕКТОРОТ
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 2019/2020 година која е
појдовна основа за успешна реализација на планирањата за оваа учебна година.

Содржина на работата

Соработници

Административно-организаторски активности
Подготовка и одржување на седници на Наставничкиот и Одделенскиот совет.
стручна служба
Учество во изготвувањето на распоредот на часовите
наставници
Истакнување и следење на спроведувањето на куќниот ред во училиштето
секретар
Распределба на задолженија околу техничките и други подготовки за успешен
секретар
почеток на учебната година
наставници
Организирање на свечен прием на првоодделенците во Детската организација
наставници
Организирање и учество во одбележувањето на значајни датуми и прослави во
наставници
училиштето
Договор и изготвување на распоред за работа на слободните ученички активности,
наставници
одд. заедници
Педагошко-инструктивна работа
Изготвување Годишен план и програма за работата на училиштето и програма за
стручна служба
сопствената работа
наставници
Увид и давање упатство при водењето на педагошката евиденција и
стручна служба
документација
Увид во организационата поставеност на ученичките организации во училиштето
наставници
Увид во одделенските книги и главната книга
наставници
Увид во планирањата и подготовките на наставниците за настава
стручна служба
Увид во часовите по дополнителната настава и слободните ученички активности
стручна служба
Учество на родителски средби во паралелките со послаб успех и поведение
наставници
Увид во начинот на оценување на учениците и упатување на наставниците за
стручна служба
правилно оценување
Анализа на постигнатите резултати (успех на учениците) по секој
стручна служба

Време на
реализација
XI-I
VIII
VIII-IX
VIII
X
континуирано
IX

VIII
континуирано
IX
IX
X
XI
континуирано
континуирано
XI,I
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класификационен период
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
Присуство на нагледни часови
Прифаќање на нови наставници и нивно воведување и запознавање со работата на
училиштето на сите нивоа
Проучување и анализирање на покарактеристични проблеми на наставно образовниот процес
Соработка со Совет на родители
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

наставници

континуирано

стручна служба

континуирано

стручна служба

VIII

стручна служба
наставници

XI

наставници
стручна служба

континуирано
континуирано

наставници
наставници
стручна служба
наставници
стручна служба
стручна служба

континуирано
континуирано

стручна служба

континуирано

IX,XI,I
континуирано
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1.7.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИШНИОТ ПЕДАГОГ

Реализирана активност

Време

Реализатор

Форма

Закого е
Постигната цел/ефект
наменета
1. Планирање и програмирање на воспитно-образовната работа
Учество во изработката на
август
групна,
педагог
Планирани активности за
Годишната програма за работа на
Директор
индивидуална вработени во
надминување на
училиштето и поединечни
педагог
училиштето
забелешките од извештајот
документи од истата
психолог
од евалуацијата и
наставници
Годишниот извештај за
работата на училиштето
Планирање и програмирање на
август
педагог
индивидуална
педагог
Изготвена годишна
сопствената работа
програма
Учество во изготвување
август
Училишен тим
групна,
за потребите на
Реализација на
програма на инклузивен тим за
за инклузија
индивидуална
училиштето
планираните активн. за
образование
работа со ученици со ПОП
Учество во изготвување
август
Тим за
групна
за потребите на
Реализација на
програма за работа на тимот за
превенција од
училиштето
планираните активности
превенција од насилство
насилство
Учество при планирањето,
август
претседатели на
групна
за потребите на Унапредување на работата
програмирањето и реализација на
стручни активи
училиштето
на воспитно-образованиот
работата на стручните активи
стручна служба
кадар
Учество при планирањето,
август
Директор
групна
за потребите на
Добро подготвена
програмирањето и реализација на
педагог
училиштето
програма за работа на
работата на одделенскиот и
наставници
одделенскиот и
Наставничкиот совет
Наставничкиот совет
Учество во изработка на
август
Тим за
групна
за потребите на
Перманентно стручно
програма за професионален
проф.развој
училиштето
усовршување на воспитноразвој
образовниот кадар
Утврдување на социјалната
септември
педагог
индивидуална за потребите на Увид и детален преглед на
структура на учениците во
октомври
одделенски и
училиштето
социјалната структура
учебната 2017/2018 г.
пред.наставници
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Учество и помош во изработката
август
Одд. и предм.
индивидуална за потребите на
Унапредување на вон
на програма за воннаставните
септември
наставници
групна
училиштето
наставните активности
активности
стручна служба
2.Непосредно следење на воспитно-образовната работа во училиштето
Следење и вреднување на
септември
Директор
индивидуална за потребите на
Уредно планирање на
планирањата од наставниот кадар
декември
стручна служба
групна
училиштето
наставниот кадар
Следење и вреднување на
oктомвриДиректор
индивидуална за потребите на Подобрување на наставата
наставниот процес(посета на
ноември
стручна служба
групна
училиштето
час.)
Следење на педагошката
октомври
Директор
индивидуална за потребите на
Уредно водење на
евиденција и документација
декември
стручна служба
групна
училиштето
педагошка евиденција и
документација
Правење на анализа на
август
стручна служба индивидуална
ученици
Формирани паралелки
карактеристиките на идните
групна
првачиња и учество во
формирање на групи
Запознавање на одд. наставници
август
стручна
индивидуална за потребите на
Формирани паралелки
од прво одделение со
службанаставни
групна
учениците
карактеристиките на идните
ци
првачиња
Следење на прилагодувањето на континуирано
педагог
индивидуална за потребите на Прилагодени и адаптирани
учениците во прво одделение
училиштето
ученици
преку посети на час
Следење и давање помош при
континуирано
Директор
индивидуална за потребите на
Подобрен успех на
органи-зација и реализација на
наставници
училиштето
учениците
задолжителните, додатните и
стручна служба
допол-нителната настава
Следење и учество во
континуирано
Директор
групна
за потребите на
Подобрен успех на
организација и реализација на
наставници
училиштето
учениците
вон-наставните активности
стручна служба
Следење на постапките на
континуирано стручна служба
групна,
за потребите на
Навремено и правилно
оценување на учениците
индивидуална
училиштето
оценување на учениците
Следење на успехот и редовноста континуирано
наставник
индивидуална за потребите на
Подобрен успех на
на учениците во наставните и
стручна служба
училиштето
учениците
воннаставните активности
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3.Советодавно-консултативна работа со учениците, наставниците и родителите
Работа со наставнициконтинуирано
Директор
групна
наставници
Успешно прилагодени
приправници
педагог
наставници
Советодавно-консулативна
октомври
Директор
групна
наставници
Навремено оценување на
работа со наставниците во врска
декември
психолог
учениците
со редовното оценување на
педагог
учениците
Помош на наставниците при
октомври
Директор
групна
наставници
Надминати воспитно –
решавање на воспитнодекември
психолог
образовни проблеми
образовните проблеми со
педагог
учениците
Давање помош за стручно
континуирано стручна служба
групна
наставници
Унапреден воспитноусовршување на наставнците и
образовен процес
нивно упатување за користење на
стручна литерарура заради
осовременување на наставниот
процес
Советодавна работа за водење на континуирано
педагог
индивидулна
наставници
Правилно водење на педаг.
педагошка евиденција и
психолог
групна
евид. и документација
документација
Индивидулана советодавна
ноември
Директор
групна
ученици
Намалување на
работа со ученици и родители на
декември
психолог
родители
недоволните оценки и на
ученици кои имаат поголем број
педагог
бројот на неоправдани
на недоволни оценки и
изостаноци
неоправдани изостаноци
Индивидуални разговори со
ноември
педагог
индивидулна
родители
Надминати проблеми
родители-советодавна работа
декември
(решавање на воспитни и други
проблеми)
Соработка со Совет на родители
во текот на
педагог
групна
родители
Подобрена соработката со
годината
психолог
родителите
Советодавна работа со родители континуирано
пеадагог
групна
родители
Правилно искористено
за осмислување на слободното
слободно време на децата
време на децата
4. Аналитичко-истражувачка работа
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Анализа на успехот, редовноста и
поведението на учениците на
крајот од I тромесечие, I
полугодие
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
Анкета за утврдување на
претчитачките способности на
учениците на почетокот од второ
одделение
Работилници со ученици од прво
до петто одделение
Работилници со ученици од
шесто до деветто одделение
Испитување на брзината на
читање на нелогичен текст во
вторите одделенија

ноември
јануари

педагог
Директор
психолог

групна

ученици,
наставници.
родители

Унапреден воспитнообразовен процес

во текот на
годината

педагог
психолог

индивидуална

ученици,
наставници

Анализи и статистички
извештаи

септември

педагог
одд. наставници

индивидуална

наставници

Следење на напредокотна
учениците

Во текот на
првото
полугодие
Во текот на
првото
полугодие
декември

педагог

групна
индивидуална

За потребите
на учениците

Унапреден воспитнообразовен процес

педагог

групна
индивидуална

За потребите
на учениците

Унапреден воспитнообразовен процес

педагог
за
Евиденција за напредокот
одделенски
индивидуална одделенските
на описменувањето на
наставници од
наставници
учениците
второ одделение
5. Соработка со стручни институции, локална заедница и стручно усовршување
Учество и соработка со
континуирано
педагог
групна
за потребите
Унапреден воспитноздружение на педагози, БРО,
на
образовен процес
МОН, ФФ, ДИЦ, ДПИ
училиштето
Соработка со Локална
континуирано
педагог
групна
за потребите
Унапреден воспитносамоуправа и заедница
на
образовен процес
училиштето
Соработка со образовни,
континуирано стручна служба индивидуална за потребите
Унапреден воспитноздравствени, социј-ални
на
образовен процес
институции и други установи кои
училиштето
допринесуваат за остварување на
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целите и задачите на воспитнообразовната работа
Учество во размена на искуства
со други педагози, психолози
Годишен глобален план и
Програма за сопствената работа
Месечен оперативен плана за
работа
Хронолошки дневник за работа
Дневник за работа со ученици,
наставници, родители
Водење на професионално досие
на наставниците и педагошки
картон
Евидентирање и прибирање
докази за сопствениот
професонален развој
Изработка на протоколи,
соопштенија, формулари,
службени покани, евидентни
листи
Документација за извршената
аналитичко-истражувачката
работа (прегледи,
инструменти,извештаи, анализи,
информации и др )

континуирано стручна служба

за потребите
на
училиштето
6. Педагошка евиденција и документација
август
стручна служба индивидуална за евиденција
на сопствената
работа
секој месец
стручна служба индивидуална за евиденција
на сопствената
работа
континуирано стручна служба индивидуална за евиденција
на сопствената
работа
континуирано стручна служба индивидуална за евиденција
на сопствената
работа
континуирано стручна служба индивидулана за потребите на
училиштето

Унапреден воспитнообразовен процес

континуирано

за евиденција
на сопствената
работа
за потребите на
училиштето

Унапреден воспитнообразовен процес

индивидуална за потребите на
училиштето

Унапреден воспитнообразовен процес

педагог

континуирано стручна служба

континуирано стручна служба

групна

индивидулана
групна

Унапреден воспитнообразовен процес
Унапреден воспитнообразовен процес
Унапреден воспитнообразовен процес
Унапреден воспитнообразовен процес
Унапреден воспитнообразовен процес

Унапреден воспитнообразовен процес
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5.10. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИШНИОТ ПСИХОЛОГ
Прво подрачје: Планирање, програмирање и организирање на воспитно - образовната работа

1.

2.

3.

4.

5.

Содржина на
работата
Изготвување на
полугодишен
извештај за
сопствената работа
Изготвување на
годишен извештај за
работата на
училиштето

Начин на реализација

Месец за
реализација

Соработници

Индикатори

- писмен извештај

јануари

Педагог

Документ:
Извештај од работата на
психологот

Комисија за
Документ
изготвување на
полугодишен извештај за
Писмен извештај
јануари
Годишен
работата на училиштето за
извештај
учебната 2019/2020
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
- индивидуални
Следење на
разговори, групни
прилагоденоста на
разговори,
Наставници,
Прашалник,
Септември
учениците од шесто
- соработка со родители,
Педагог,
Дневникот од работа на
октомври
деветгодишно
наставници
Директор
психологот
одделение
- психолошко тестирање
- опсервирање
- опсервирање
-разговор со учениците, со
Следење на
наставниците, со
-Дневникот од психологот,
Педагог
однесувањето на
родителите
-Записници од разговори
Повремено
Наставници
учениците и
- увид во педагошката
Директор
нивниот успех
евиденција и во нивните
тетратки
Професионално

- професионално

континуирано

Педагог

-Дневникот од психологот
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ориентирање на
учениците од 9
одделение

информирање по
Конкурсот

Професори од
средни
училишта

- разговор со учениците од
9 за нивните
професионални интереси и
Наставници
желби
Директор
2.Б. Следење на напредувањето на учениците според нивните можности и карактеристики

6.

7.

8.

Содржина на
Начин на реализација
работата
Откривање и работа
со ученици кои
манифестираат
неприлагодено
однесување
- психолошко тестирање
(изостаноци,
- индивидуални и групни
деликвенција разговори
врсничко
- психолошки работилници
насилство, разни
- соработка со родители
зависности, заразни - увид во нивните тетратки
игри,ученици со
посебни образовни
потреби, надарени
ученици)
Утврдување на
социометрискиот
- социометриски метод
статус на некои
ученици
- опсервирање, увид во
Дијагностоцирање
тетратките
на способностите
- психолошко тестирање
на учениците за
- индивидуални стручни
самостојно учење
разговори
- соработка со родители

Месец за
реализација

Соработници

Наставници
Педагог
Директор
континуирано

континуирано

По потреба

Ученици од
одделенските
заедници

Наставници
Педагог
Наставници
Педагог
Директор
Други
институции

Индикатори

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

Социограм

-Психолошки тестови
-Дневникот од психологот
-Евидентни листи
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Трето подрачје: Изготвување на стручни материјали ( теоретски ) за наставниците и истражувачка работа

9.

Содржина на
работата

Начин на реализација

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

- опсервирање на часовите
и одморите, психолошко
тестирање, игровни
активности со учениците
- известување од
наставниците и другите
вработени
- дискусии на седници на
совет на родители

Теоретски
материјали:
10.
Во зависност од
потребите и условите

11.

12.

- Реферати
- Информативен разговор

Месец за
реализација

континуирано

Повремено

Соработници

Индикатори

Наставници,
Педагог,
Директор,
Помошен
персонал

-Резултати од истражувањето

Наставници,
Педагог,
Директор

флаер

Аналитичка
- изготвување
Ноември
Педагог,
Извештаи
истраувачка работа,
полугодишни извештаи,
Јануари
Директор
Дневник за работа на
полугодишни
на прво тромесечие
психологот
извештаи
Четврто подрачје : Советодавна консултативна и инструктивна работа
Содржина на
работата
Советодавно инструктивна
работа :
А) ученици со :
- емоционално социјални
потешкотии
- карактерни
недостатоци
- проблеми во

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

Месец за
реализација
А)
Континуирано

Б) По потреба

Соработници

Индикатори

Наставници,
Педагог,
Директор,
Ученици од
одделенските
заедници

- Психолошки
тестови
- Дневникот од психологот

Б) Наставници
Педагог
Директор

- Евидентни листи
- Записници од разговори со
ученици, родители, наставници
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учењето (со и без
стручни предавања,
слаби оценки)
анализи или извештаи,
Б) Родители и совет
организирање на
В)По потреба
В) Педагог
на Родители
работилници
Директор
В) Со наставници во
В) - информативни и
врска со
советодавни разговори
проблематични
ученици
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

13.

14.

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

Начин на реализација

Б) Стручни активи
или неформални
разговори

- следење на речникот на
учениците во меѓусебната
комуникација

Месец за
реализација

А) По покана
од
наставниците
Б) По покана од
наставниците

Соработници

Индикатори

А) Наставници
Директор
Лист за евиденција од посета
на час
Б) Наставници
Педагог,
Директор

Дневникот од психологот

Дневникот од психологот
Наставници,
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- конфликти и
- воочување на накои
Повремено
Директор,
комуникација
извори на конфликти: на
Педагог
( предизвикани било
часови, одмори или во
од страна на
дворот на училиштето
Наставници,
ученици или од
( опсервирање )
директор, педагог
страна на
- информативни разговори
наставници )
со учениците,
наставниците, директорот
-во договор со наст.
Шесто подрачје: Водење на педагошка евиденција и документација
Содржина на
работата

Начин на реализација

Месец за
реализација

Соработници

Записници

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 за
разни психолошки
Директор
увид во педагошката
Б) Водење на
тестови
Б) Редовно
евиденција и документација
сопствена
- евидентни листови за
евиденција и
учениците на кои им треба
документација
помош или советување
Седмо подрачје : Соработка со локална заедница и други институции, лично стручно усовршување

А) Увид во
училишните
дневници, матични
книги
15.

16.

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

Месец за
реализација

Соработници

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

Индикатори
- Дневникот од психологот,

А) Редовно

А) психолози

-

Перманентно следење
на стручна литература посета
на семинари
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1.8.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ДЕФЕКТОЛОГОТ

Планирање и подготовка на планови и програми за работа
Содржини за работа
Време на реализација
Реализатори и
Целна група
соработници
Изработка на сопствена Годишна
Јуни 2019
Дефектолог
Локални
програма за работа
авторитети
Учество во изработка на Годишната
програма на училиштето

Јуни 2019

Стручна служба
Директор

Локални
авторитети

Изработка на сопствена Месечна
програма за работа

Јуни 2019

Дефектолог

Локални
авторитети

Изготвување на годишна програма за
работа на Инклузивниот тим

Јуни 2019

Инклузивен тим

Ученици,
наставници и
локална средина

Прием на првачиња, формирање на
паралелки, прифаќање и
распоредување на учениците со ПОП
по паралелки
Опсервација на часови во паралелките
со цел детектирање на ученици со
ПОП

Подрачје 1 : Работа со ученици
Август-септември 2019
Стручна служба
Мај-јуни
Директор
Наставници
Родители
Септември-октомври
Наставници
2019
Дефектолог

Очекувани
резултати
Изработени
годишни
извештаи и
програми
Изработени
годишни
извештаи и
програми
Изработени
годишни
извештаи и
програми
Изготвена
програма за
работа,
поефективна
Инклузија во
училиштата

ученици

Соодветно
распределени
ученици

Ученици со
ПОП

Запознавање со
потребите и
можностите на
учениците
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Дефектолошка дијагностика на
учениците со ПОП
со цел да се направи проценка на
индивидуалните можности и
способности
Реализирање на работилници со
учениците за теми кои ќе произлезат
од работата

Септември-октомври
2019

Дефектолог

Ученици со
ПОП

Проценка на
индивидуални
потенцијали на
учениците

Континуирано во текот
на годината

Дефектолог

Ученици

Стекнување на
одредени
вештини, знаења
и способности за
одредени теми.

1.1 Поддршка и следење на напредокот на учениците со ПОП
Помош на ученикот кој започнува да
се вклучува воредовното одделение за
да се адаптира во средината

Септември-октомври
2019

Наставници,
Стручна служба

Ученици со
ПОП

Подготовка на одделението за
прифаќање на ученикоткој треба да се
вклучи

Септември-октомври
2019

Наставници,
стручна служба

Ученици

Поддршка во училницата на
вклучениот ученик

Септември-октомври
2019

Наставници,
стручна служба

Ученици со
ПОП

Водење досие за секој ученик

Континуирано

Наставници,
стручна служба

Ученици со
ПОП

Изработка на индивидуални
образовни програми за
учениците со посебни образовни

Септември - Октомври
2019

Наставници,
стручна служба

Ученици со
ПОП

Учениците ќе
добиваат
соодветна
поддршка во
периодот на
адаптација
Поддршка во
периодот на
адаптација на
учениците
Учениците полесно
ќе се вклучат во
воспитно-обра.
процес
Евидентирање и
следење на
напредокот,
постигнувањата и
потешкотиите на
учениците
Изработени
Индивидуални
програми
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потреби (ПОП)

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

Ученици

Континуирано

Наставници,
стручна служба

Подобар успех во
усвојување на
наставните
содржини

Учествува и врши ревизии на ИОП

Ноември-Декември 2019,
Мај-Јуни

Наставници,
дефектолог

Ученици со
ПОП

Успешно
ревидирани ИОПи

Утврдува потреба од дополнителни
сервиси за поддршка

Континуирано

Дефектолог

Ученици со
ПОП

Успешно
насочени ученици
во соодветни
институции

1.2. Професионална и кариерна ориентација на учениците
Дефектологот врши индивидуално и
групно советување со учениците со
ПОП за права на избор за
понатамошно образование

Мај 2019

Следење, анализирање и евалуација
нанапредувањето на учениците со
ПОП

Континуирано

Соработка со соодветните
високошколски институцииза
професионална помош и консултација

Континуирано

Дефектолог

Ученици со
ПОП

Информирање на
учениците за
понатамошното
образование

Наставници,
стручна служба

Ученици со
ПОП,
наставници

Информирање за
напредокот на
учениците

Наставници,
стручна служба,
директор

Наставници
Стручни
соработници

професионална
помош и
консултација

Стручна служба
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5.11. Годишен извештај за работата на стручниот соработник - Библиотекар

Реализирана активност
Изработка на
сопствената Годишна
програма за работа
Поделба на бесплатни
учебници
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
Чување на библ. фонд
книги и списанија
Збогатување на
библиотечниот фонд со
стручна литература,
нагледни средства по
однапред подготвена
програма
Информирање за ново

Планирање и подготовка на планови за работа
Време на реализација
Реализатори
Целна група
септември
Библиотекар
Локални авторитети
Подрачје 1: Работа со ученици
септември
Библиотекар
Ученици од I--IX одд.
Одделенски
раководители
Во текот на првото
Библиотекар
Ученици и вработени
полугодие
Во текот на првото
полугодие
Библиотекар
Ученици
Во текот на првото
полугодие
Во текот на првото
полугодие
Во текот на првото
полугодие
Во текот на првото
полугодие

Во текот на првото

Постигнати ефекти
Изработена годишна
програма
Учениците се обезбедени
со потребните учебници
Поголем број на
читатели
Учениците самостојно ги
пронаоѓаат книгите

Библиотекар

Во интерес на
училиштето

Книгите се во добра
состојба

Библиотекар

Ученици

Самостојно користење
на овој вид литература

Библиотекар

Во интерес на
училиштето

Библиотечниот фонд не
се осипува

Библиотекар

Во интерес на
училиштето

Набавка на нови книги и
нагледни средства

Библиотекар

Ученици

Книжниот фонд се
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набавени и невратени
книги
Примање и делење на
детскиот печат
Водење евиденција за
издадени книги
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
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
Индивидуално
советување на

полугодие
Во текот на првото
полугодие

зголемува
Библиотекар

Ученици

Во текот на првото
Библиотекар
Ученици и вработени
полугодие
Подрачје 2 : Работа со наставници
Во текот на првото
Библиотекар
Наставници
полугодие

Достапност на
детсктеиот печат до
ученици
Точни податоци за
издадени книги
Информирани
наставници

Ноември 2018

Библиотекар

Наставници

Во текот на првото
полугодие

Библиотекар

Наставници

Во текот на првото
полугодие

Библиотекар

Наставници

Наставниците користат
различни извори за
добивање информации

Во текот на првото
полугодие

Библиотекар

Наставници

Обезбедени соодветни
ресурси за сите ученици

Во текот на првото
полугодие

Библиотекар

Наставници

Обезбедени соодветни
материјали за учење за
учениците со ПОП

Подрачје 3: Работа со родители
Библиотекар

Наставници

Насочени родители за
правилен избор на

Во текот на првото
полугодие

Информирање и
обезбедување на стручна
литература
Обезбедување на
стручна литература
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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
Соработка со
библиотеки од локалната
заедница и пошироко
Соработка со невладини
организации,
книгоиздавателство и
други организации
Обезбедување
материјали за потребите
на училиштето од други
библиотеки
Постојано подобрување
на водењето и
организацијата на
библиотеката
Следење на стручна
литература и
информации од значење
за образованието и
воспитанието

литература и материјали
за учење за децата
Во текот на првото
полугодие

Библиотекар

Наставници

Богатење на
библиотечниот фонд

Во текот на првото
полугодие

Библиотекар

Наставници

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

Подрачје 4: Соработка сио заедницата
Во текот на првото
Библиотекар
Локална заедница
полугодие

Размена на искуства и
материјали за работа

Во текот на првото
полугодие

Библиотекар

Локална заедница

Размена на искуства и
материјали за работа

Во текот на првото
полугодие

Библиотекар

Локална заедница

Размена на искуства и
материјали за работа

Подрачје 5: Професионален развој и професионална соработка
Во текот на првото
Библиотекар
Ученици, наставници,
полугодие
родители
Во текот на првото
полугодие

Библиотекар

Ученици, наставници,
родители

Подобро водење и
организација на
библиотеката
Подобрување на
воспитно-образовниот
процес
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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
ресурси, чување и
нудење за користење
Учество во акциски
истражувања во
наставата
Упатување на учениците
и вработените на
ресурсите во
библиотеката
Учество во изготвување
во развојните и
годишните програми на
училиштето
Вклучување во
активностите на
училиштето
Уредување на просторот

Во текот на првото
полугодие

Библиотекар

Ученици, наставници,
родители

Во текот на првото
полугодие

Библиотекар

Библиотекар

Во текот на првото
полугодие

Библиотекар

Библиотекар

Професионално
усовршување

Во текот на првото
полугодие

Библиотекар

Ученици, наставници

Полесен и побрз пристап
до наставните ресурси

Подрачје 6: Аналитичко-истражувачка работа
Во текот на првото
Библиотекар
Ученици
полугодие
Стручна служба
наставници
Подрачје 7: Училишна структура, организација и клима
Во текот на првото
Библиотекар
Ученици
полугодие
наставници

Подобрување на
воспитно-образовниот
процес
Професионално
усовршување

Подобрување нма
воспитно образовната
пракса
Запознавање на
вработените и ученици
со ресурсите во
библиотеката
Изготвени развојни и
годишни програми на
училиштето

Во текот на првото
полугодие

Библиотекар

Локални авторитети

Во текот на првото
полугодие

Библиотекар

Ученици
наставници

Подобра организација на
училишните активности

Во текот на првото

Библиотекар

Ученици

Обезбедена физичка
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на библиотеката така
што ги претставува
различностите и
обезбедува физичка
пристапност
Организација на
материјалите според
возраста, интересите и
потребите на
корисниците
Ставање печат на
книгите, водење
инвентарна книга и
означување на
библиотечниот фонд
Информира и инсистира
на почитување на
правилата на однесување
во библиотеката

полугодие

наставници

пристапност во
библиотеката за сите
корисници

Во текот на првото
полугодие

Библиотекар

Ученици
наставници

Поедноставен пристап
до потребните
материјали

Во текот на првото
полугодие

Библиотекар

Ученици
наставници

Евиденција и ред на влез
и излез на книгите

Во текот на првото
полугодие

Библиотекар

Ученици
наставници

Правилно однесување во
библиотека

83

Годишен извештај 2019/2020 год.

ООУ„Тихомир Милошевски“-Скопје

6. ПЕДАГОШКА ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА
Педагошката и другата евиденција и документација во училиштето е редовно водена од сите одделенски и предметни наставници, од
стручната служба и директорот во училиштето.

7. КОНСТАТАЦИЈА-ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕДЛОГ МЕРКИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА УСПЕХОТ
Иако според досега напишаното треба да бидеме задоволни од постигнатите резултати сепак извлекуваме посебни мерки и заклучоци за
подобрување на успехот и севкупната работа во училиштето за второто полугодие :
- Подобрување на квалитетот на наставата со примена на современи методи, техники и форми на работа,
- Планирање и организирање интерактивна настава и настава со примена на ИКТ,
- Унапредување на оценувањето во училиштето, континуирано оценување на учениците во текот на целата учебна година,
- Поголема застапеност на воннаставните активности,
- Подобра инклузија во образовниот систем на децата со посебни потреби,
- Набавка на современи нагледни средства и технички помагала,
- Подобрување на безбедноста и дисциплината во училиштето,
- Следење и превенција на врсничкото насилство меѓу учениците,
- Интеграција на еколошката едукација.

Август, 2020 година

Директор
Јагода Петковска
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