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Годишниот извештај се однесува на реализацијата на планираните активности од Годишната програма за работа на 

училиштето за учебната 2020/2021 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 2020/21 год. 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  поради недостатокот на простор се јавува проблем за одржувањето на додатната и дополнителната 

настава, како и на слободните ученички активности. За да ги надминеме овие проблеми, потребно е зголемување на просторниот 

капацитет во училиштето. Во моментот на подготовка на овој извештај  во нашето училиште се изведува доградба, која е предвидена 

да се заврши во 2022 година со што овој долгогодишен проблем со недостаток на простор би се решил. 

Наставата по Физичко и здравствено образование, за учениците од  I до  III одделение,  се одвива во спортската сала “Христо 

Батанџиев”.  Училиштето располага и со спортско игралиште, и во поволни временски услови истото беше користено за наставата 

по ФЗО. 

Низ целата учебна година во нашето училиште беа набавени: 4 (четири) лап-топи HP, УСБ стикови, информатичко-техничка 
опрема, камери, звучници и микрофони, тонери за компјутерите,  косилка за одржување на дворот, болјерче за просторијата на 
техничкиот персонал, средства за хигиена и дезинфекциони средства, континуирано санирање, како и набавка на ХДЗ опрема за 
техничкиот персонал.  
 Сите простории беа исчистени и подготвени за почеток на првото и второто полугодие од учебната 2020/2021 година. Состојбата со 

опременоста на училиштето со наставни средства и помагала постојано се подобрува. И оваа учебана година се збогати 

библиотечниот фонд со стручна литература и нови лектирни изданија. 

Ученици 

Оваа учебна година училиштето го посетуваат 479 ученици од I–IX одделение, распоредени во 20 паралелки. Училиштето работи 

во две смени. Првата смена е со почеток во 8.00 часот за првата група ученици, и од 11.00 односно 11.30 часот за втората група 

ученици кои наставата ја следат со физичко присуство.Втора смена за учениците од предметна настава започнуваше во 13.00 часот, 

online.а второто полугодие започнување во 08.00 часот. 
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Наставници 

Оваа учебна година во училиштето работат вкупно 46 извршители, од кои 34 се воспитно-образовен персонал, 7 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 2020/2021 година започна на 1 октомври 2020 година. Наставата се изведува според Календарот за работа за 

учебната 2020/2021 година.  

Реализацијата на Годишната програма во текот на целата учебна година се одвиваше континуирано без некои поголеми пречки или 

отсуства. Редовно се надминувааа сите проблеми кои се јавуваа а беа од техничка природа. 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 настава реализирани се следниов број на часови по предмети: 

 

Предмет I II III IV V 

Македонски јазик 192 192 192 159 159 

Англиски јазик 64 64 96 96 96 

Ликовно образование 64 64 64 64 64 

Музичко образование 64 64 64 64 64 

Математика 159 159 159 159 159 

Физичко образование 96 96 96 96 96 

 Природни науки 
64 64 64 64 66 

Општество 32 32 32 64 64 
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Tехничко Oбразование  / / / 32    64 

Работа со компјутер / / 64    64    64 

   

 

 

 

 

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

 

Предмет VI VII VIII IX 

Македонски јазик     128     128 
128(8в) 

128(а,б) 

129 

128(а) 

Англиски јазик 96 98/98 96/96/96 96/96(9а,б) 

Француски јазик 64 64 64 64 

Математика 160 128 128/130 128 

Историја     

Географија 64 64 64 64 

Биологија      / 64 64 64 

Физика / / 64 64 

Хемија / / 64 64 

Граѓанско образование / / 32   32 

Ликовно образование 32 32 32 32 

Музичко образование 32 32 32 32 

Физичко образование 98 98 98 98 

Информатика 62 32 / / 

Техничко образование  / / / 

Етика / 32 / / 

Вештини на живеење / 64  / 
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Класична култура на Европските 

цивилизации / Запознавање на 

религии 

64 / / / 

Природни науки 64 / / / 

Танци и ора / 64 64 / 

Нашата Татковина / / /64  

Унапредување на здравје / / / 64 

Проекти од информатика / / 64 / 

Иновации / / / 32 

 

 

 

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 учениците 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, објавен беше и 

на web  страната на нашето училиште и доставен до БРО. 

 

 Дополнителната настава како дидактички модел на настава во Наставниот план е застапена со одреден број часови со што доби 

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. за учениците од IV  до IX одделение се одвиваше online,  а стручната служба и директорот на 

училиштето имаа увид во реализација на истото. 

 

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 од страна на 
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наставниците, психолошко-педагошката служба, согласно програмата за работа со талентирани и надарени ученици.  Во учебната 

2020/2021 год, согласно Законот за основно образование и наставните планови и програми реализирани се часови за додатна, 

дополнителна настава. 

 

Во одделенска настава на крајот од учебната година одржани се просечно се околу 30 часа додатна и 30 часа дополнителна настава 

во секоја паралелка. Во оваа бројка процентуално најмногу се застапени додатни и дополнителни  часови од математика и 

македонски јазик. 

  

 

Реализацијата на додатна и дополнителна во предметна настава е дадена во следната табела: 

Наставен 

предмет 
VIa VIб VIIa  VIIб VIIIа VIIIб VIIIв IXa 

 
 IXб 

 
 IХ в 

до
п 

до
д 

до
п 

дод до
п 

дод до
п 

дод до
п 

до
д 

до
п 

до
д 

до
п 

до
д 

до
п 

до
д 

доп до
д 

до
п 

до
д 

Македонски 
јазик 

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Англиски 
јазик 

2 2 2 2 10 11 10 11 9 10 10 10 10 10 9 9 9 9 2  

Француски 
јазик 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Математика 13 13 13 13 11 11 6 2 10 10 10 10 7 1 3 1 1 1 2 18 

Историја                     

Географија 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 

Граѓанско 
образовани
е 

        6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 

Биологија 5 5 5 5 8 5 1 8 7 5 7 5 7 5 5 5 5 5 5 5 

Физика         10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Хемија         13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

Ликовно 
образовани
е 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
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Музичко 
образовани
е 

 1 2 1 3 1 3 1 2 1 2 1 3 2 2 1 2 1   

Физичко 
образовани
е 

                    

Информатик
а 

5 4 4 2 6 5 6 6 / / / / / / / / / / / / 

Етика     3 6 3 6             

Иновации                3 3 3 3 3 

  

 

2.3. ПРОДОЛЖЕН ПРЕСТОЈ 

Поради пандемијата  Ковид 19   продолжениот престој  не започна со работа  со почетокот на школската  година според 

насоките кои беа дадени од МОН .Истиот започна со работа од 08.03.2021 .Најстрого се почитуваа  предлог мерките  за заштита  и 

истиот работеше по следниот дневен ред: 

Дневен ред 

Време Планирани активности 

7.00-8.00 Прифаќање на децата I  ГРУПА 

8.00-8.30 Утринска гимнастика 

8.30-9.00 Подготовка за појадок и појадок 
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9.00-11.00 
Насочени активности, пишување,развивање графомоторика 

 повторување на наставното градиво 

11.00-11.30 
Слободни активности 

11.00-11.30 
Средување на занималната  по  протокол 

11.30 Испраќање на децата од едната група и Прифаќање на децата 

од II ГРУПА 

11.30-12.00 Гимнастика ,Шетање во школскиот двор 

12.00-12.30 
Насочени активности, пишување,развивање графомоторика 

 повторување на наставното градиво   

12.30-13.00 Ручек 

13.00-14.00 Слободни активности 

14.00 Испраќање на децата 
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VI . Анализа на годишниот успех на учениците на крајот од учебната 2020/21год. 

Постигнатиот успех на крајот од учебната 2020/21год. отстапува незначително 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 2020/21 година 

 

Годишен успех во учебната 2020/21 год.       

  
Вкупн

о 
  1 2 3 4 Вкупно 1 2 3 4   

о
п
и
с
н
о

 о
ц

е
н
е

ти
 

П
р
о

с
е
ч
е

н
 у

с
п
е

х
  

2
0
2

0
/2

1
 

П
р
о

с
е
ч
е

н
 у

с
п
е

х
 

2
0
1

9
/2

0
 

П
р
о

с
е
ч
е

н
 у

с
п
е

х
 

2
0
1

8
/1

9
 

Од

д. 

ученици одлични 
мн.добр

и 
добри 

доволн

и 
    со 1 сл. 

со 2 

сл. 

со3 и 

пов.сл 

Вк.со 

слаби 

се ж. бр. % 
бр

. 
% 

бр

. 
% 

бр

. 
% бр. % 

бр

. 
% 

бр

. 
% 

бр

. 
% 

бр

. 
% 

I  51 23                                     51     

II 54 26                                     54     

III 40 24                                     40     

IV 47 19 31 
65,9

6 
16 

34,

0 
0 0,0 0 

0,

0 
47 

10

0 
0 0,0 0 

0,

0 
0 

0,

0 
0 0,0   4,66 4.79 4.80 

V 47 16 31 
65,9

6 
13 

27,

7 
3 6,4 0 

0,

0 
47 

10

0 
0 0,0 0 

0,

0 
0 

0,

0 
0 0   4,60 4.89 4.79 

I-V 94 35 62 
65,9

6 
29 

30,

9 
3 3,2 0 

0,

0 
94 

10

0 
0 0,0 0 

0,

0 
0 

0,

0 
0 0   4,63 4.85 4.79 
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VI 57 29 40 
70,1

8 
11 

19,

3 
6 

10,

5 
0 

0,

0 
57 

10

0 
0 0,0 0 

0,

0 
0 

0,

0 
0 0,0   4,60 4.48 4.67 

VII 55 24 35 
63,6

4 
11 

20,

0 
9 

16,

4 
0 

0,

0 
55 

10

0 
0 0,0 0 

0,

0 
0 

0,

0 
0 0,0   4,47 4.64 4.67 

VIII 65 37 43 
66,1

5 
15 

23,

1 
7 

10,

8 
0 

0,

0 
65 

10

0 
0 0,0 0 

0,

0 
0 

0,

0 
0 0,0   4,55 4.67 4.43 

IX 63 30 52 
82,5

4 
9 

14,

3 
2 3,2   

0,

0 
63 

10

0 
0 0,0 0 

0,

0 
0 

0,

0 
0 0,0   4,79 4.70 4.53 

VI-

IX 
240 

12

0 

17

0 

70,8

3 
46 

19,

2 
24 

10,

0 
0 

0,

0 

24

0 

10

0 
0 0,0 0 

0,

0 
0 

0,

0 
0 0,0   4,61 4.62 4.58 

IV-

IX 
334 

15

5 

23

2 

69,4

6 
75 

22,

5 
27 8,1 0 

0,

0 

33

4 

10

0 
0 0,0 0 

0,

0 
0 

0,

0 
0 0,0 145 4,61 4.69 4.65 

 

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

крајот од  минатата учебна година. 
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Состојбата во однос на половата структура и успехот во учебната 2020/21 година може да се анализира од следнава табела. 

 

  Вкупно Вкупно 

  Машки Женски Ученици Проценти 

Одлични 109 31.96% 140 41.06% 249 73.02% 

Многу 

добри 
60 17.60% 19 5.57% 79 23.17% 

Добри 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. 

 

 

 

одлични мн.добридобри доволни одлични мн.добридобри доволни одлични мн.добридобри доволни одлични мн.добридобри доволни одлични мн.добридобри доволни

машки 105 55 21 2 96 55 13 2 98 58 13 1 109 60 9 0 109 49 21 0

женски 154 21 5 0 140 21 5 2 149 16 4 3 140 19 4 0 123 26 6 0

2020/20212018/20192016/2017 2017/2018 2019/2020
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  2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

машки 4,44 4,48 4,49 4,56 4,49 

женски 4,83 4,78 4,81 4,83 4,75 
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Од графиците јасно се гледа дека женските постигнуваат повисоки резултати во однос на машките ученици, како и тоа дека 

просечниот успех континуирано расте од година во година. 

 

 

 

 

 

 

 

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

машки 4,44 4,48 4,49 4,56 4,49

женски 4,83 4,78 4,81 4,83 4,75

Просечен успех по пол во последните 5 год.
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Постигнат успех по предмети во предметна настава во учебната 2020/2021 година 

 

 

РБ 

 

Наставен предмет 

Постигнат успех по наст.предмети од VI-IX одд 

5 4 3 2 1 СЕ Просек 

1 Македонски јазик 138 36 42 24 0 240 4,20 

2 Англиски јазик 170 31 14 25 0 240 4,44 

3 Француски јазик 153 40 33 21 0 247 4,32 

4 Математика 152 37 44 7 0 240 4,39 

5 Историја 137 47 34 22 0 240 4,25 

6 Географија 158 34 38 10 0 240 4,42 

7 Биологија 113 31 19 20 0 183 4,30 

8 Физика 77 23 19 9 0 128 4,31 

9 Хемија 87 14 19 8 0 128 4,41 

10 Граѓанска култура 104 17 7 0 0 128 4,76 

11 Ликовно образование 222 18 0 0 0 240 4,93 

12 Музичко образование 240 0 0 0 0 240 5,00 

13 Физичко образование 240 0 0 0 0 240 5,00 

14 Информатика 77 18 17 0 0 112 4,54 

15 Природни науки  40 5 7 5 0 57 4,40 

16 Техничко образование 52 5 0 0 0 57 4,91 

17 Етика  45 6 2 2 0 55 4,71 

18 Иновации 59 1 2 1 0 63 4,87 

19 Унапред.на здравје 39 0 0 1 0 40 4,93 

20 Запознав.со религии 20 6 3 0 0 29 4,59 
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21 Класична култ. на европ.цивилизац. 24 1 3 0 0 28 4,75 

22 Вештини на живеење 45 1 2   0 48 4,90 

23 Нашата татковина 21 0 1 1 0 23 4,78 

24 Танци и ора 41 0 0 0 0 41 5,00 

 Вкупно 2454 371 306 156 0 3287 4,59 

                       

 

 

 

Постигнат успех по предмети во одделенска настава во учебната 2020/2021 година 

 

РБ Наставен предмет Постигнат успех по наст.предмети од IV -V одд. 

5 4 3 2 1 СЕ Просек 

1 Македонски јазик 55 19 15 5 0 94 4,32      

2 Англиски јазик 69 14 11 0 0 94 4,62      

3 Ликовно образование 84 10 0 0 0 94 4,89      

4 Музичко образование 71 20 3 0 0 94 4,72      

5 Математика  56 15 16 7 0 94 4,28      

6 Физичко образование 90 4 0 0 0 94 4,96      

7 Природни науки 55 20 14 5 0 94 4,33      

8 Општество 55 19 13 7 0 94 4,30      

9 ТО 75 19 0 0 0 94 4,80      

10 Работа со компјутер 63 30 1 0 0 94 4,66      

  Вкупно 673 170 73 24 0 940 4,59      
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Просечен успех по предмети во последните три учебни години  
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Извештај за учениците од I –III одделение во учебната 2020/2021 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. 

 

Одд. 
Вкупно 

ученици 

Значително 

напредуваат 
Напредуваат 

Задоволително 

напредуваат  
ИОП 

I a 25 93,00 7,00 0,00 0,00 

I б 26 95,67 3,37 0,96 0,00 

I 51 94,36 5,15 0,49 0,00 

II а 27 76,85 16,67 6,48 0,00 

II б 27 72,69 15,74 10,65 0,93 

II 54 74,77 16,20 8,56 0,46 

III а 19 89,47 6,43 4,09 0,00 

III б 21 71,43 22,22 4,76 1,59 

III 40 80,00 14,72 4,44 0,83 

се I – III 145 83,00 12,00 4,58 0,42 
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Значително 
напредуваат

Напредуваат Задоволително 
напредуваат 

ИОП

94,36

5,15 0,49 0,00

74,77

16,20
8,56

0,46

80,00

14,72
4,44 0,83

Општ напредок од 
I-IIIодд.

Iодд. IIодд. IIIодд.

0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00

100,00

Македо
нски

Англиск
и

Матема
тика

Природ
ни 

науки

Општес
тво

Физичк
о образ.

Музичк
о образ.

Ликовн
о образ.

Работа 
со 

компјут
ери

Значително напредуваат 70,63 76,55 69,66 77,24 77,93 100,00 97,93 95,86 80,00

Напредуваат 18,88 15,17 20,00 17,24 15,86 0,00 2,07 3,45 20,00

Задоволително напредуваат 9,09 7,59 8,97 5,52 6,21 0,00 0,00 0,69 0,00

ИОП 1,40 0,69 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Напредок по предмети од I-III одд.
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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. 

 

2.5.  Изостаноци направени во учебната 2020/21 

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. Секако и со онлине наставата учениците се вклучуваа на часови и во состојби кога 

вообичаено не би дошле во училиште (настинки , грипови исл.) Сите 479 ученици имаат примерно поведение.  
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Одделенија I II III IV V VI VII VIII IX 

 

СЕ 

 

Оправдани 111 399 581 548 71 274 810 1082 983 4859 

Неоправдани           8 29 91 21 149 

Вкупно 111 399 581 548 71 282 839 1173 1004 5008 

 

 

 

    I     II    III IV   V    VI   VII   VIII IX Се

Оправдани 111 399 581 548 71 274 810 1082 983 4859

Неоправдани 8 29 91 21 149

Се 111 399 581 548 71 282 839 1173 1004 5008

Редовност на учениците на крајот од учебната 2020/21 год.
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Иако оваа учебна година неможеме да ја споредуваме со изминатите по број на изостаноци поради состојбата со корона вирусот и онлине 

наставата сепак можеме да кажеме дека  има намалување на отсуството на учениците и во оваа учебна година. Причините за истото се 

построгите критериуми за оправдување на часовите и работата на стручната служба со учениците кои почесто отсуствуваат, бидејќи 

намалувањето на отсуствата на учениците беше една од приоритетните задачи на стручната служба во текот на минатата учебна година. 
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2.6. Пофалени ученици за континуиран одличен успех и примерно поведение во учебната 2020/2021 година  

 

одделение Ученик 

I а Јаков Петровски 
Филип Тошевски 

Николија Митевска 

I б Искра Ристеска 
Михаил Перовски 
Марко Василевски 

II а Андреа Кулевска 

II б Ненад Митевски 

III а Мелани Трајческа 
Ангела Бишковска, 
Софија Василевска 

III б  

IV а Ива Дојчиноска 

Никола Величковски 

Давид Стојкоски 

IV б Јована Илијоска 
Лука Блажевиќ 

Дамјан Огненоски 

V а Петар Петров 
Деспина Тодоровска 
Емилија Петковска 

V б Анастасија Неделковска 
Теодор Заковски 
Матеа Кировска 
Ангел Лековскi 

VI а Андреј Савески 
Милан Станојевски 

Дамјан Димитриевски 
Јана Митковска 

VI б Меланија Трпевска - првенец ан 

генерација 
Јована Крстевска 
Андреј Крстевски 

VII а Роберт Стоилов- првенец на генерација 
Катја Велјановска 
Мила Тошевска 

VII б Филип Петковски 
Борјан Анастасов 

Љубица Тодороска 

VIII а  

VIII б Ања Митковска - првенец на генерација 
за 8одд. 

Тара Аврамоска, Марија Анѓелкоска, 
Елена Божиноска, Јулија Бончева, 

Стефаниа Јанковска, Ива Кузманоска, 
Христина Димовска, Стефанија 

Мишевска, Андреј Сарафимов, Сандар 
Трпеска 

VIII в Благица Поповска 
Ведрана Комненова 
Анастасија Ристеска 

IX а Тамара Ангелковска 
Алек Дачевски 

Андреј Крстевски 

IX б Андреј Дукадиновски 
Филип Ѓуревски 

IX в Ангела Блажевиќ, Јована Бончева, 
Константин Ѓоргиевски, Калина 
Митровска, Борјан Стојковски и 

Анастасија Трпеска 
Контантинтин Ѓоршиевски - првенец на 

генерација 
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2.7. Анализа на реализацијата на online наставата во текот на учебната 2020/2021 година 
 
 
Во текот на учебната година можеме да заклучиме дека наставата се одвива успешно и  непречено. Накусо ќе ги наведеме согледувањата 

на наставниците од реализацијата на online наставата. 

 

● Наставата се одвиваше без некои поголеми пречки (слаба и нестабилна интернет конекција, немање струја) 

● Редовно и активно се вклучуваа учениците 

● Учениците покажаа одговорност и исполнителнителност 

●  Вистинско и активно користење на ИКТ во наставата 

● Учениците ги усовршуваа ИКТ вештините, работа на даден линк, апликација 

●  Предизвик за наставниците беше креирање на online тестови 

●  Учениците кои немаа уреди за следење на наставата од далечина, добија донација од ST таблет од општината Ѓорче Петров, и 

истите ја користат доделената технологија 

●  Наставниците и стручните соработници редовно контактираат со учениците и со родителите 

● Домашните задачи се праќаат и чуваат во сопствена Teams папка, одредени ученици домашните задачи и изработки ги испраќаат 

и на mail 

● По одредени предмети, учењето на далечина не се разликува од наставата во училиште, 

● Редовно одржување на додатна и дополнителна настава 

● Оценувањето се врши преку тестови, испрашувања, формативно и сумативно. 

● Мала злоупотреба и манупулација од страна на учениците, додека не се вклучени камерите, истите можат да бидат и отсутни од 

часот 

● Неможност за социјализација на учениците во услови на одвивање на настава во далечина 

● Најголем број на изостаноци кај учениците се заради технички проблеми и болест, многу мал број од изостаноците се неоправдани 

● Не се изречени педагошки мерки кај ниеден ученик 

● Дисциплината и почитувањето на правилата на однесување е на високо ниво 
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● Неможност да се слушнат одговорите од повеќето ученици 

● Учениците со ПОП работат со прилагодени ИОП програми (кај одредени ученици заради отсуство на образовни асистенти, 

вклучувањето во наставата е отежнато) 

 

Согледување на реализацијата на наставата од далечина од увидот на часови од страна на директорот и стручните соработници. 

По увидот на часови можеме да заклучиме дека: 

● Наставата непречено се изведува и часовите редовно се одржуваат. 

● При појава на технички пречки истите брзо се надминуваат. 

● По одредени предмети учениците се мотивирани и активни за време на час. 

● Недоволно се користат методи и инструменти за оценување иако се планираат во дневните подготовки. 

● Дадени сугестии за применување на формативното оценување да се применува на секој час независно од типот на часот  а со тоа 

и активноста и мотивацијата на учениците би се зголемила. 

● Дадена сугеситја при користењето на  видеа кои што не се на македонски јазик, задолжително да бидат проследени со симултан 

превод на содржината од страна на наставникот. 

● Дадена сугестија редовно да се одржува дополнителна настава затоа што учениците и покрај позитивните оценки не покажуваат 

активност за време на часовите, а на писмените проверки се снаоѓаат и покажуваат познавање. 

Стручните соработници направија истражување кај учениците за реализирање на online  наставата. Од спроведеното истражување кај 
учениците можеме да заклучиме дека: 

● учениците најчесто се соочуват со технички проблеми, нестабилен и слаб интернет и немање интернет на крајот од месецот, 
проблеми при поврзување со TEAMS, исклучување на микрофони, неможност за споделување на екран и презентации, снемување на 
струја. Но сепак појаснија дека onlane наставата од дома има и предности во случај да заборавиш учебник, тетратка прибор за пишување 
или боици дека истото е достапно во секој момент, без дополнително да се грижиш дали некој од дома може да ти го донесе за да не се 
чувствуваш непријатно на часот. 
● нивните родители начесто се соочуваат со проблеми од техничка и финансиска природа, набавка на нови компјутери, 
надоградување на веќе постоечките компјутери, купување на грејни тела и за другите простории од домот, заради обезбедување тивко 
и сигурно катче за следење на настава, некаде и воопшто нема доволно простор за следење на online настава за повеќе од еден ученик. 
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Исто така тие кај учениците од  IV до VI одделение често помагаат повторно да се вклучат учениците на час, откако ќе бидат исфрлени 
од часот. 
● учениците истакнаа дека немаат учебници по изборните предмети, но и по предметите  општество за  IV, информатика за VI, VII, 
граѓанско образование за VIII, IX, техничко образование  за V, VI, историја за VI, VII, VIII, IX, работа со компјутери за  V, музичко обр 
● азование за V, VI,VII, VIII, IX англиски јазик за V, VI, VII, VIII, IX и француски јазик за VI, VII, VIII,IX  и географија VI, VII, VIII, IX. 
учениците истакнаа дека учебниците се многу стари и оштетени, а дека голем дел од нив не се употребливи заради промена на учебници 
кои сеуште не ги добиле од училиште. 
● во врска со совладувањето на наставните содржини, по предметите по кои немаат учебници, учениците истакнаа дека користат е- 
учебник, презентации, учење од тетратка а ретко следат ЕДУИНО часови како ресурс, а всушност ЕДУИНО ресурсот нема снимени 
лекции, и не може да се користи. 
● за да се зголеми успехот и мотивацијата за учење, учениците сметаат дека треба да се зголеми комуникацијата на час, заедничка 
обработка на на лекциите преку дискусии, кога се присутни нивните родители и роднини дома, тие покажуваат поголема мотивација за 
учење. 
● вниманието и концентрацијата според истражувањето на учениците е најголемо на часовите кога мораат да бидат вклучени 
камерите, на часовите по предметите кои кај нив поттинкуваат поголем интерес и љубопитност, и најчесто кога изучуваат нова наставна 
содржина. Учениците не наведоа дека користењето на разни алатки им влијае на нивното внимание и концентрација.  
● на прашањето како ја надоместуваат потребата за физичка активност, учениците одговорија дека ги користат часовите по физичко 
образование, но и дека одат со своите родители на пешачење за време на викенд, се гружат за хигиената во домот повеќе отколку 
претходно, и дека одат на тренинзи со физичко присуство. 
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3 . РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВОННАСТАВНИТЕ АКТИВНОСТИ 
 

3.1.  Реализирани активности од антикорупциска едукација на учениците 2020/2021 година 
 

 

Ред 

бр. 
Активности  Соработници Време 

1.  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 

16.10.2020 

2.  
Антикорупциска едукација на учениците  

( прашалник бр.1  утврдување на 

предзнаењата на учениците)  

 

Силвана Савевска 

Ученици од  IX одделение 

 

16.10.2020 

3.  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 
06.11.2020 

4.  Работилница 1 

Причини и последици од корупцијата  

( работен лист, линија на животот) 

Силвана Савевска 

Ученици од IX одделение 
20.11.2020 

5.  Активна борба против корупција 

Работел лист: Барометар 

Силвана Савевска 

Ученици од IX одделение 

14.12.2020 

 



ООУ„Тихомир Милошевски“-Скопје 

 

  
Годишен извештај 2020/2021 год. 

 

32 

 
P
A
G

6. Активна борба против корупција -

постери 

Предметен наставник-Силвана 

Савевска и ученици од IX-то 

одделение 

19.02.2021 

7. Активна борба против корупција -

презентација на постерите 

Предметен наставник-Силвана 

Савевска и ученици од IX-то 

одделение 

   12.03.2021 

8. Литературни и ликовни творби на тема: 

Корупција -ја сечеш гранката на којашто 

седиш!!! 

Предметен наставник-Силвана 

Савевска и ученици од IX-то 

одделение 

 09.04.2021 

9. Евалуација на постигнатите знаења 

поврзани со антикорупциска едукација 

на учениците 

Предметен наставник-Силвана 

Савевска и ученици од IX-то 

одделение 

  23.04.2021 
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3.2. Активности по повод Отворениот ден по граѓанско образование 
   
 Активностите предвидени за реализација на Отворениот ден по граѓанско образование ќе се организираат и одржат во второто 
полугодие од учебната 2020/2021 година, според насоки од МЦГО кои оставија простор за реализација на истите во периодот кој 
следува со оглед на моменталната состојба  со вирусот. Учениците од 9 а,б,в одделение се запознаени со програмата за Отворен 
ден по граѓанско образование на часовите по граѓанско образование, дискутирајќи  предложија свои идеи и со задоволство ќе се 
приклучат во активностите за реализација во второто полугодие . 
   Реализирани активности  за Отворениот ден по граѓанско образование  кој се одржа на 20.05.2021 година (online) на Микрософт 
Тимс  од страна на учениците од IX- то а.б,в одделение, членовите на Училишна заедница  и предметниот наставник по граѓанско 
образование Силвана Савевска. 

  

  Вид на активност Реализација  Време   

  

1 

Средба на тимот за Отворен 

ден по граѓанско образование 

Предметен 

наставник-

Силвана 

Савевска и 

ученици од IX-то 

одделение 

  

  

     17.02.2021 

  

  

2 

Идеи и предлози за тема на 

Отворениот ден по граѓанско 

образование 

Предметен 

наставник-

Силвана 

Савевска и 

ученици од IX-то 

  

  

    24.02.2021 
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одделение и 

членови на УЗ 

  

3 

Активности поврзани со 

изработка на презентација на 

тема :Сајбер насилство и како 

да се заштитиме од него 

Предметен 

наставник-

Силвана 

Савевска и 

ученици од IX-то 

одделение 

  

   10.03.2021 

   17.03.2021 

   24.03.2021 

  

4 

Активности поврзани со 

изработка на видео од страна 

на учениците со конкретни 

насоки за заштита аод сајбер 

насилство 

Предметен 

наставник-

Силвана 

Савевска и 

ученици од IX-то 

одделение 

  

   21.04.2021 

  28.04.2021 

  

5 

  

Отворен ден по граѓанско 

образование 

Предметен 

наставник-

Силвана 

Савевска и 

ученици од IX-то 

одделени, 

  

  

    20.05.2021 
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членови н аУЗ, 

педагог и 

психолог. 

  

6 

Самоевалуација  за одржаниот  

Отворен ден по граѓанско 

образование 

(прашалник за ученици) 

Предметен 

наставник-

Силвана 

Савевска и 

ученици од IX-то 

одделение 

  

       27.05.2021 

  

Реализатор 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 2020/2021 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. 
бр. на 

часови 

Музичка / Ликовна секција  I а,б 15+15=30 

Ликовна секција/Mузичка секција/Англиска 

секција 
II a,б 

16+16+7=3

7 

Ликовна секција / Музичка секција/Англиска 

секција 
III a,б 6+6+7=19 

Литературна/Спортска секција IV а,б 8 + 5 = 13 

Музичка секција / Ликовна секција IV а,б 9 + 10 = 19 

          Спортска секција V а,б 32 
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Слободни ученички активности- Предметна настава 

 

Слободна ученичка 
активност 

Одговорен наставник 
бр. на 

часови 

Клуб на математичари Анкица Спасова  29 

Клуб на хемичари Верче М. Стефанова 30 

Етички клуб Силвана Савевска 14 

Секција на географичари Јадранка Георгијева 32 

Љубители на француски јазик Душица Кировска 28 

Љубители на Англискиот јазик Трајанче Воинова 32 

Љубители на англискиот јазик Љубица Тримоска 30 

Литературен клуб 
Гордана Менкиноска 

Тања Крстевска 
30 
29 

Клуб на историчари Мире Младеновски  

Млади математичари Александра Луковска 10 

Ученички тим за техничка 
подршка 

 
Ивана Давитковска 26 

ЕКО клуб  
 

Анета Божиновска 
 

10 
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3.4.  Натпревари  

Натпреварите влијаат кај учениците да се развива натпреварувачкиот дух, другарството, како и да се продлабочат и збогатат знаењата. 

Училишните натпревари се одржаа во почетокот на второто полугодие, по скоро сите предмети. Победниците на училишните натпревари  

учествуваа на општинските, градските, регионалните и државните натпревари. 

 

 

Табела за освоени места на училишните натпревари како и на општинско, регионално  ниво 2020/2021 година 

Име и 
презиме на 
наставник 

предмет Училишен 
натпревар 

Општински 
натпревар 

Регионален 
натпревар 

Државен 
натпревар 

Меѓународен 
натпревар 

Љубица 
Тримоска 

Англиски 
јазик 

1.Катја 
Велјановска 1 
место(7одд.) 
 
2.Моника 
Ивановска 1 
место (8одд.) 
 
3.Александар 
Лазаровски 1 
место (9одд.) 
 

1.Катја 
Велјановска 1 
место(7одд.) 
 
2.Моника 
Ивановска 2 место 
(8одд.) 
 
3.Александар 
Лазаровски 2 
место (9одд.) 
 

1.Катја 
Велјановска 2 
место(7одд.) 
 
2.Моника 
Ивановска 1 
место (8одд.) 
 
3.Александар 
Лазаровски 3 
место (9 одд.) 
 

1.Катја 
Велјановска 
(7одд.) 
пофалница 
2.Моника 
Ивановска 
(8одд.) 
пофалница 
3.Александар 
Лазаровски  
(9одд.) 
пофалница 
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Анкица 
Спасова 

Математик
а 

Андреј 
Крстевски  1-во 
место (6 одд.) 
Александар 
Стојковски 2-ро 
место (6 одд.) 
Давид  
Бошковски  3-то 
место (6 одд) 
Давид 
Глигоровски 3-то 
место (6 одд) 
Роберт Стоилов 
1-во место(7одд.) 
Ива Кузмановск 
2-ро место(8 
одд.) 

Роберт Стоилов 3-
то место(7одд) 

Роберт Стоилов 
3-то место(7одд) 

 Меѓународен 
натпревар 
Математика без 
граници 
Роберт Стоилов 
бронзен медал 
есен  
Јана 
Петрушевска 
пофалница есен 
Роберт Стоилов 
пофалница зима 
Јана 
Петрушевска 
Пофалница зима 
Роберт Стоилов 
пофалница 
Пролет 

Верче Маневска-

Стефанова
 Хемија 

Природни 
науки 

IX одделение 
1.Константин 
Ѓорѓиевски 
2. Борјан Стојковски 
3.Андреј Крстевски 
VIII одделение 
1.Ања Митковска 
2.Христијан 
Аризанкоски 
3.Стефаниа 
Јанковска 
V одделение 
1.Давид Василевски 

IX одделение 
1.Константин 
Ѓорѓиевски трета 
награда 
2.Андреј Крстевски 
пофалница 
3.Борјан Стојковски 
сертификат 
VIII 
1.Ања Митковска-
трета награда 
2.Христијан 
Аризанкоски 
пофалница 

IX одделение 
1.Константин 
Ѓорѓиевски- 
сертификат 
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2.Деспина 
Тодоровска 
3.Ива Илиќ 
 

3.Стефаниа Јанковска 
пофалница 

Емилија 
Цепевска 

Математик
а 

 5а 
2 место- 
 Огнен Петковски 
3 место 
Петар Петров 
Деспина Тодоровска 

   

Снежана 
Јовевска 
Василеска 

Физика (9 в одд.)  
(1 место) 
-Константин 
Ѓоргиевски 
(2 место) 
-Борјан Стојковски  

(9 в одд.)  
(1 место) 
-Константин 
Ѓоргиевски 
(2 место) 
-Борјан Стојковски 

(9 в одд.)  
(1 место) 
-Константин 
Ѓоргиевски 

(9 в одд.)  
(сертификат) 
-Константин 
Ѓоргиевски 

 

Јелена 
Василкоска 

Математика  Vб одд. 
2 место-Марија 
Стоилова 

   

Трајанче 
Воинова 

Англиски 
јазик 

4то одд. 
1во - Тео 
Стефановски 
2ро - Никола 
Величковски и Ива 
Поповска 
3то - Дамјан 
Тошевски и Јована 
Илијоска 

5то одд. 
1во - Ангел 
Лековски 

5то одд. 
Ангел Лековски - 
прво место 

6то одд. 
Давид Глигоровски - 
прво место 

5то одд. 
Ангел Лековски - 
второ место 

6то одд. 
Давид 
Глигоровски - прво 
место 

учество на 
државен 
натпревар 
 
учество на 
државен 
натпревар 
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2ро - Давид 
Василевски и 
Петар Петров 
3-то Филип 
Велјаноски 

6то одд.  
1во - Давид 
Глигоровски 
2ро - Мина 
Миноска и 
Анастасија 
Стојановска 
3то - Јована 
Крстевска 

Татјана  
Кондратјук 

Македонски 
јазик 

 4 б - одд. 
1-во Мила 
Мицевска 
3- то Лука 
Блажевиќ 

    

Математика 1-во Дамјан 
Огненоски 
2-ро Јована 
Илијоска 

 3 - то Јована 
Илијоска 

  

Општество 1- во Тео 
Стефановски 

    
Природни 
науки 

1-во Дамјан 
Огненоски 
2 -ро Јована 
Илијоска 
3-то Јана 
Стоилковска 
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3-то Петар 
Глигоровски 

Валентина 
Василевска-
Богоевска 

Македонски 
јазик 

4а - одд 
2-ро Ива 
Дојчиноска 
2-ро Марија 
Трајковска 

    

Математика 3-то Давид 
Стојкоски 

пофалница - Давид 
Стојкоски  

   
Општетво 2-ро Нестор 

Димовски 
3-то Благојче 
Божиновски 

    

Природни 
науки 

1-во Никола 
Величковски 
3-то Михаела 
Стојковска 

    

Александра 
Луковска 

Математика 9 одделение 

Ангела Блажевиќ – 
Прво место 

Константин 
Ѓоргиевски – Прво 
место 

Анастасија Трпеска 
– Второ место 

Филип Ѓурески – 
Второ место 

Михаела Сталеска – 
Пофалница 

Борјан Стојковски – 
Пофалница 

  

8 одделение 

9 одделение 

Константин 
Ѓоргиевски – Прво 
место 

Анастасија Трпеска – 
Второ место 

Ангела Блажевиќ – 
Второ место 

Борјан Стојковски – 
Трето место 

 

9 одделение 

Константин 
Ѓоргиевски – Трето 
место 

  

Народна техника 
Константин 
Ѓоргиевски – Прво 
место 

9 одделение 

Народна техника 

Константин 
Ѓоргиевски – Трето 
место 

  

Пи – ден 

Константин 
Ѓоргиевски – Прво 
место 

9 одделение 

Математика без 
граници 

Константин 
Ѓоргиевски – 
Сертификат за 
учество 

 

7 одделение 

Христијан Антовски 
– Сертификат за 
учество 
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Тамара Илијоска – 
Прво место 

Ведрана Комненова 
– Трето место 

  

7 одделение 

Филип Петковски – 
Второ место 

Христијан Антоски – 
Трето место 

Андреј Трајковски – 
Пофалница 

Андреј Николовски - 
Пофалница 

Љубица Тодороска – 
Пофалница 

Ѓорѓи Лешникоски - 
Пофалница 

Јадранка 
Георгијева 

Географија 6-одделение 
Давид Бошковски- 
прво место 
Андреј Крстевски-
второ место 
Јана Митковска-
трето место 
 

7-одделение 
Катја Велјаноска-
прво место 
Љубица Тодороска -
прво место 
Филип Петковски- 
второ место 

8- одделение 
Ања Митковска- второ 
место 
Благица Поповска- 
трето место  
Андреа Мирческа- 
пофалница 

8- одделение 
Ања Митковска- 
второ место 
Благица Поповска- 
трето место  
 

8- одделение 
Ања Митковска- 
Пофалница 
Благица Поповска- 
Пофалница  
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Мила Тошевска- 
трето место 
 

8- одделение 
Андреа Мирческа- 
прво место 
Ања Митковска- 
второ место 
Благица Поповска- 
трето место 
 

9-одделение 
Борјан Стојковски 
прво место 
Константин 
Ѓорѓиевски второ 
место 
Филип Ѓуревски 
трето место 

Тања 
Крстевска 

Македонски 
јазик 

1 место-Катја 

Велјановска 7 а 

2 место-Филип Петковски  7 б 

2 место-Кристијан Ристески-7 б 

1 место-Анастасија Трпеска -9 в 

 2 место-Калина Митровска-9 в 

 

  Републички 
детски 
литературен 
конкурс ,,Ракатки,, 
2021 
Константин 
Ѓорѓиевски-9-б- 
трето место 

 

Гордана 
Менкиноска 

Македонски 
јазик 

6одделение 
1место: Јована 
Крстевска 6б 
2место: Андреј 
Крстевски6б 

8одд. 

   Меѓународен 
литературен 
конкурс во чест на 
„Св. Климент 
Охридски“ од ЈУ 
Градска Библиотека 
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1место: Стефаниа 
Јанковска 
2место: Јана 
Петрушевска 
3местоЧ Ива 
Кузманоска 

9одд. 
1место: Филип 
Тошевски, 
2место Андреј 
Крстевски, 
3место Алек 
Дачевски, 
пофалница: Тамара 
Ангелкоска ,  
пофалница : Никола 
Костадиноски 

„Браќа 
Миладиновци“ - 
Скопје 9(7.12.2020) 
Стефаниа 
Јанковска 8б второ 
место 

Душица 
Кировска 

Француски 
јазик 

8одд. 
Моника Иваноска- 
прво место 
Елена Божиноска- 
прво место 

    

Виолета 
Ристовска 

Ликовно 
образовани
е 

6-то одд 1 место 
Меланија Трпевска 
7-мо одд 1 место 
Катја Велјаноска 
8-мо одд 1 место 
Стефанија Јанковска 
9-то одд 1 место 
Анѓела Блажевиќ 
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3.5. Ученички екскурзии и посети 

Не се реазлизирани согласно новонастанатата сосотојба и согласно законот за изведување настава во учебната 2020/2021 година 

 

 

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 континуирано Наставници и ученици 

Акција за собирање пластична амбалажа континуирано Наставници и ученици 

Одбележување на денот на македонската револуционерна борба 22.10.2020 Наставници и ученици 

Активности по повод Денот на општината 20.11.2020 
Директор, наставници и ученици, 

добитници на признанија за посебни 
достигнивања 

Уредување на катчиња во училниците тековно Наставници и ученици 

Новогодишна забава за учениците“ Бал под маски“ 30.12.2020 
Наставници и ученици 
од  I до III одделение 

Хуманитарна акција „Да спасиме уште едно детство“ за Елеонора март наставници и ученици 

Уредување и украсување на  училниците и училишниот хол по 
повод новогодишните празници 

15.12.2020 
Наставници и ученици 

 

 

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

Рб
. 

Реализирани активности 
Реализатор Време на 

реализирање 

1. 
Одржување и уредување на училишната 

зграда и двор 

Учениците од I – III одд., 
одделенските и предметните 

наставници и технички персонал 
континуирано 

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

Учениците од I-IX одд. и 
одделенските наставници 

континуирано 

3. Собирна кампања за пластични шишиња - 
ПЕТ 

амбалажа- континуирано во текот на цела 
учебна година 

Учениците од I – IX одд., 
одделенските и предметните 

наставници 
континуирано 

4. 
Кампања за собирање стара хартија 

,, Хартијата се збира за да се рециклира “ 
Учениците од I-III одд. и 

одделенските наставници 
континуирано 

5. Генерално чистење на училишната зграда и 
двор 

Технички персонал 
континуирано 

6. 
Грижа за цвеќињата во училницата и 

училишниот двор 

Учениците од I – III одд., 
одделенските и предметните 

наставници и технички персонал, 
директор 

континуирано 

 

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 годината овие ученички организации реализираа активности по сопствена Годишна програма за работа. 
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3.8.1. Извештај за работата на Училишниот парламент 
 

ред.бр. Вид на програмска активност 
време на 

рализација 
Носители на активноста 

1. 

Запознавање на учениците со значењето, улогата и организацијата на Ученичкиот 

парламент и донесување на програма за работа 

Запознавање на учениците со функцијата Ученички правобранител и услови и начин 

за аплицирање 

29.10.2020 
Одговорниот наставник, педагог, 

психолог и членовите на заедн. 

2. 

Конституирање на У.П и 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 

Избор на ученички правобранител 

26.11.2020 
Одговорниот наставник, педагог, 

психолог и членовите на заедн. 

3. Запознавање со начинот на пренесување и заштита од корона вирусот 30.12.2020 
Одговорниот наставник, педагог, 

психолог и членовите на заедн. 

4. 
Разговор за форми на насилство со кои се сретнуваат учениците и давање нивни 

предлози за постапување  
25.02.2021 

Одговорниот наставник, педагог, 

психолог и членовите на заедн. 

5. Дискусија како учениците донесуваат одлуки за одреден општествен проблем 06.05.2021 
Одговорниот наставник, педагог, 

психолог и членовите на заедн. 

6. Извештај за работата на Ученичкиот парламент во училиштето 07.06.2021 
Одговорниот наставник, педагог, 

психолог и членовите на заедн. 

 

                                                                                        Одговорен наставник:                 

                                                         Љубица  Тримоска 
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3.8.2. Детска организација 

Активност 
Време на 

реализација 
Локација Учесници Организатор 

Прием на првачиња 01.10.2020 училиште 
одговорни наставници и ученици 

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

Избор на раководство на детската 
организација 

12.10.2020 училиште одговорни наставници и ученици 
координатор на детска организација и 

ученици 

Детска недела и прием на првачиња 05.10 – 09.10.2020 училиште одговорни наставници и ученици 
координатор на детска организација 

директор,  и ученици 

Правата на децата 13.11.2020 училиште одговорни наставници и ученици 
координатор на детска организација и 

ученици 

Ден на Свети Климент Охридски 07.12.2020 училиште одговорен наставник и ученици 
координатор на детска организација и 

ученици 

Разрешување конфликти 15.02.2021 училиште одговорен наставник и ученици 
координатор на детска организација и 

ученици 

Денот на шегата ,,Априлијада“ 01.04.2021 училиште одговорен наставник и ученици 
координатор на детска организација и 

ученици 

Избор на најактивен член на ,,Детска 
организација“ 

31.05.2021 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 Време 

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

учебна година 

одделенски наставници ,одговорни 
наставници за ПЦК и учениците 

     03.10.2020 

Одбележување на Неделата за борба против 
шеќерната болест 

одговорни наставници,членови на 
ПЦК од VI до   IX  одделение 

09.10.2020 

Одбележување на Месецот  на борба против 
болести на зависност 

(алхохолизам,наркоманија,пушење) 

одговорни наставници, членови на 
ПЦК 

04.12.2020 

Одбележување на Светскиот ден за борба 
против СИДА-та 

одговорен наставник,членови на 
ПЦК од VIII и IX одд. 

04.12.2020 

Кардио васкуларни болести и срцеви 
заболувања 

Силвана Савевска 26.02.2021 

Хуманитарна акција „Да спасиме уште едно 
детство“ за Елеонора 

наставници и ученици 15-31.03.2021 

Светски ден за борба против ТБЦ Силвана Савевска 24.03.2021 

Годишен извештај Моника Илијевска,Силвана Савевска 15.06.2021 

 

Одговорен наставник:Моника Илијевска 

Координатор:Силвана Савевска 
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3.9. Јавна и културна дејност 
 

Активност 
Време на 

реализација 
Локација Учесници Организатор 

Свечена приредба по повод 
првиот училишен ден и прием на 

првачиња 
1.10.2020 Училиште 

Ученици од 1-5 одд. 
 

Директор, 
одговорни наставници 

и 
ученици 

Одбележување на Денот на 
Општината Ѓорче Петров 

20.09.2020 
Паркот на Ѓорче 

Петров 
 

Наградени ученици 
од 4-9 одд. 

Директор, 
одговорни наставници 

, 
Ученици и Општината 

Светска недела на детето- 
Прием на првачињата во 

Детската организација 
5-9.10.2020 Училиште 

Ученици од 2-9 одд. 
 

Директор, 
одговорни наставници 

и ученици 

Ден на востанието на 
македонскиот народ 

9.10.2020 Училиште Ученици од 1-9 одд. 
Одговорни 
наставници 
и ученици 

Одбележување на 23-ти 
Октомври-Ден на македонската 

револуционерна борба 
22.10.2020 Училиште Ученици од 1-9 одд. 

Одговорни 
наставници 
и ученици 

Ден на Свети Климент Охридски 7.12.2020 Училиште Ученици од 1-9 одд. 
Одговорни 
наставници 
и ученици 

Патронен празник на училиштето 1.04.2021 
Училиште и преку 
онлајн часови  

Ученици од 1-9 одд. 
Одговорни 
наставници 
и ученици 

Ден на св.Кирил и Методиј 25.05.2021 
Училиште и преку 
онлајн часови  

Ученици од 1-9 одд. 
Одговорни 
наставници 
и ученици 

Комисија за Јавна и културна дејност: 

Игор Митковски, Тања Крстевска, Гордана Менкиноска, Марија Лавчиска-Ѓоргиевска, 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. Согласно дописот од Министерствотот за Здравство, преку МОН, се почитуваше одложувањето на 
систематските прегледи на учениците (допис од 18.03.2021 година). 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. Психологот на училиштето редовно беше во контакт со учениците 
заболени од Ковид 19 и се грижеше за нивното ментално здравје. Вкупно 14 ученици и 6 вработени во училиштето беа инфицирани од 
вирусот во текот на  учебната година. 
 

Реализирана активност Реализатор Време 

Осигурување на учениците I-IIIодделение Триглав осигурување,ученици 01.10.2020 

Исхрана на учениците Специјал,ученици 01.10.2020 

Предавање на превенција  за заштита од корона вирусот Одделенски раководители,ученици од I-IXодделение 
05.10.2020,19.10.2020-

,28.12.2020, 

Предавање на тема ,,Најчести деформитети на рбетниот 

столб, 
Одделенски раководители иученици на 5 одделение 23.11.2020 

Систематски преглед Поликлиника Ѓорче Петров,ученициIодделение 10.02.2020 

Вакцина МРП ,ДЕТСКА ПАРАЛИЗ И ТЕТАНУСII -IIIОдделение Поликлиника Ѓорче Петров,ученици 13.10,10.12.2020 

Едукативно предавање  за имунизација Одделенски раководители,ученици од I-IXодделение 26-27.04.2021 

Стоматолошки преглед Поликлиника Ѓорче Петров 
12-17.11.2020. 
VIIБ 15-17.09 

Вакцина HPV Поликлиника Ѓорче Петров  VIIОдделение 24.11.2020 

Предавање за  хив сида Одделенски раководители, ученици одVIОдделение 01.12.2020 
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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. оваа учебна година, согласно 

протоколите, беа реализирани следниве активности.  

 

Реализирана активност Реализатор Време 

Приредба за првачиња по  повод првиот училишен 
ден 

Ученици и  наставници 1.10.2020 

Одбележување на Денот на општината „Ѓорче 
Петров“ 

наградени ученици, наставници, 
директор и родители 

20.09.2020 

Донација на комплутерска опрема на ученици директор и наставници октомври 

Доградба на училиштето директор 21.1.2021 

Бесплатна ужина на ученицитево прво одделение директор, Вера Костоска 15.10.2020-10.6.2021 

 

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. Согласно протоколите 

средбите на наставниците со родителите се одржуваат преку TEAMS, преку телефонски разговори, во дворот на училиштето итн, и истото 

беше објавено на  web  страната  на нашето училиште. 
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Во  учебната 2020/2021 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.
б
р. 

Реализирани активности Реализатор Време на реализирање 

1. 
Приредба по повод прием на првачињата во 

училиштето 
Директор, наставници,ученици 01.10.2020 

2. Родителски средби на ниво на паралелки Наставници, родители 
тековно индивидуални 
тромесечие,полугодие 

3 Приемни денови I-IX одд. Наставници  I- IXодд., родители Тековно 

4 Собирање на стара хартија Родители, наставници, ученици континуирано 

5. Прием на првачиња во организација 
Ученици од прво до петто одд. 

наставници, 
1-5.10.2020/ 

6 
Родителски средби на ниво на паралелки  
  I– IX-извештај за успехот и постигнатите 

резултати од прво тримесечие 
Одделенски раководители,родители Ноември-online 

7 
Родителски средби на ниво на паралелки   I– IX-
извештај за успехот и постигнатите резултати од 

прво полугодие 
Одделенски раководители,родители Јануари 2021 ONLINE 

8 
Родителски средби на ниво на паралелки   I– IX-
извештај за успехот и постигнатите резултати од 

трето тромесечие 
Одделенски раководители,родители 16-17.04 2021 

9 Упис на  првачиња 
Комисија за упис на првачиња(стручна 

служба,наставници),родители 
01-31.05.2021 

 
Родителски средби на ниво на паралелки   I– IX-
извештај за успехот и постигнатите резултати на 

крајот на учебната годин 
Одделенски раководители 14-15.06.2021 

одделенски наставник Валентина Грујоска 
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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. 

Оваа учебна година Советот на родители одржа 4 седници. 

 

 

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.  

Оваа дејност се остваруваше преку соработка со: 

● Основните училишта од општината и градот преку onlajn средби и работилници 

● Здравствени установи (редовни систематски прегледи и вакцинација) 

● Центар за социјални грижи 

● Стопански организации од општината 

● Осигурителни компании 

● Центар за функционална проценка и поддршка на деца и млади 

 

 

4.4. Соработка со локална средина 

 

Соработката со локалната заедница беше на високо ниво, таа редовно водеше грижа за здравјето на учениците, како и за 

опременоста на истите за следење на online настава. Од почетокот на оваа учебна 2020/2021 година до сега од општина Ѓорче 

Петров добивме 51 кутија за храна за првачињата, 64 таблети за учениците и 60 000 денари за техничка поддршка. 

Во тек е изградба на еден крак на училиштето. 
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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. 

Оваа учебна Училишниот одбор одржа 3 седници. 

 

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 

реализациј

а 

Дневен ред  

14.8.2020 

1. Разгледување на предлог Годишен извештај за работата на училиштето за учебната 2019/2020 година. 

2. Разгледување на Годишна програма за работа на училиштето за учебната 2020/2021 година 

3.  Распределба на часови за учебната 2020/2021 година. 

14.9.2020 
1. Подготовки за почеток на учлебната 2020/2021 во посебни услови на пандемија 
2. Тековни прашања      

20.11.2020 

1. Реализација на наставниотматеријал по првото тримесечие во учебната 2020/2021 
2. Анализа на успехот и поведението и редовноста во текот на првото тримесечие на учебната 2020/21 
3. Изрекување на пофалби и педагошки мерки  
4. Начин и динамика на одржување на онлине наставата 
5. Водење на педагошка евиденција ( обрасци за водење на додатна, дополнителна настава, воннаставни 
активности, професионално досие, професионално портфолио) 
6. Водење на педагошка документација, дневник и е-дневник 
7. Тековни прашања 

23.12.2020 1. Водење педагошка евиденција и документација 
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2. Извештај од посета на часови 
3. Тековни прашања 

30.12.2020 

1. Утврдување на успехот, поведението и редовноста на учениците на крајот од првото полугодие во учебната 

2010/2021 година 

2. Тековни прашања 

3. Реализација на додатна, дополнителна настава и СУА 

4. Родителски средби  

29.1.2021 

1. Разгледување на полугодишниот извештај за работата на училиштето во учебната 2020/2021 година 

2. Мислење од наставнички совет за наставник приправник Маријан Бошев 

3. Определување на наставник ментор на наставник приправник Јелена Костиќ 

4. Формирање за комисии за самоевалуација за учебните 2019/2020 и 2020/2021 

5. Тековни прашања 

23.4.2021 
1. Информација за мислењето за тимот за професионален развој за наставниците кандидати за ментори 

2.  Формирање на комисија  за уписи на првачиња за учебната 2021/2022 година. 

7.4.2021 

1. утврдување на успехот, поведението и редовноста на учениците во тртетото тримесечие на учебната 2020/2021 

година 

2. Тековни прашања 

● информација за здравствената состојба на учениците 

● увид на часови 

● родителски средби 

● извештај од комисијата за јавна и културна дејност за одржуваниот патронен празник 

10.6.2021 
1. Утврдување на успехпот, поведението и редовноста на учениците од  IX одделение  

2. Тековни прашања 

14.6.2021 

 

1. Утврдување на успехпот, поведението и редовноста на учениците од  I до VIII одделение  

2. Тековни прашања   

1.7.2021 

1
.

   

Распределба на часови за учебната 2021/2022 година. 

2.
   

Определување на одделенски раководители и наставници за прво одделение и дневен престој. 
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3.
   

Разгледување на Годишен извештај за учебната 2020/2021година 

4.
   

Разгледување на Годишна програма за учебната 2021/2022 година. 

5.
   

Разгледување на Самоевалуација за работата на училиштето за периодот од учебата 2019/2020 и 2020/2021 година 

6.
   

Разгледување на Програма за развој на училиштето (Развојна програма) 

7.
   

Тековни прашања 

- Информација за доделување свидетелства. 

- Информација за формирани Комисии за учебната 2021/2022 година. 

- Работно време на училиштето.            

 

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 учебната 2020/2021 година има одржано 9 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 

Дневен ред 

19.11.2020 

1. Реализација на наставниот план и програма во текот на првопто тримесечие од учебната 2020/2021 година 

2. Разгледување на успехот, поведението и редовноста на учениците од одделенска настава на крајот од првото 

тримесечие во учебната 2020/2021 година 

3. Разгледување на редовност и активност на учениците во текот на првото тримесечие од учебната 2020/2021 

година 
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4. Тековни прашања 

19.11.2020 

1. Разгледување на успехот, поведението и редовноста на учениците од предметна настава на крајот од првото 

тримесечие во учебната 2020/2021 година 

2. Тековни прашања  

● реализација на online  настава 

● водење на педагошка евиденција 

30.12.2020 

1. Разгледување на успехот, поведението и редовноста на учениците од одделенска настава на крајот од првото 

полугодие во учебната 2020/2021 година 

2. Тековни прашања 

● Родителски средби 

30.12.2020 

1. Разгледување на успехот, поведението и редовноста на учениците од предметна настава на крајот од првото 

полугодие во учебната 2020/2021 година 

2. Тековни прашања 

реализација на online наставата 

● Родителски средби 

6.4.2021 

Разгледување на успехот, поведението и редовноста на учениците од одделенска настава на крајот од третото 

тримесечие во учебната 2020/2021 година 

2. Тековни прашања 

7.4.2021 

Разгледување на успехот, поведението и редовноста на учениците од предметна настава на крајот од третото 

тримесечие во учебната 2020/2021 година 

2. Тековни прашања 

10.6.2021 
Разгледување на успехот, поведението и редовноста на учениците од IX  на крајот од учебната 2020/2021 година 

2. Тековни прашања 

11.6.2021 
Разгледување на успехот, поведението и редовноста на учениците од I V на крајот од учебната 2020/2021 година 

2. Тековни прашања 

14.6.2021 
Разгледување на успехот, поведението и редовноста на учениците од VI VIII на крајот од учебната 2020/2021 година 

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. на крајот од учебната 2020/2021 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 

Вера  Костоска 26.06.2020 

Изработка на годишни програми  Одделенски 
наставници 

09.07.2020 

Техники на учење Јелена Василковска 
 

26.08.2020 

Креирање на online тестови во Google forms Анкица Спасова 6.09.2020 
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ИТ алатки во наставата Мире Младеновски 07.09.2020 

Користење на KAHOOT алатки за следење на 
учениците 

Валентина Грујоска 
Трајанче Воинова 

15.09.2020 

Национална платформа за учење на далечина Марија Л.Ѓорѓиевска 
Валентина Грујоска 

21-23..09.2020 

ТИМС Марија Л.Ѓорѓиевска 
Валентина Грујоска 

30.09.2020 

Реституција Емилија Цепевска 19.10.2020 

Развој на читачки вештини кај децата Татјана Кондратјук 19.11.2020 

ПИРЛС меѓународно тестирање Татјана Кондратјук 
Валентина Богоевска 

14.12.2020 

Дислалија патологија на говорот Валентина Богоевска 17.12.2020 

                               ИТ алатки во наставата Трајанче Воинова 20.01.2021 

Примена на ИКТ при презентација на приказна 
,,A black puppy” 

Вецка Спасова 11.03.2021 

Нагледни средства за прво и четврто одделение Одделенски и 
предметни наставници 

03.06.2021 

Читањето е моќ Душанка Трпевска 11.06.2021 

 

 Одговорен наставник: Вера  Костоска 
 

 

  

 



ООУ„Тихомир Милошевски“-Скопје 

 

  
Годишен извештај 2020/2021 год. 

 

62 

 
P
A
G

Стручниот актив на општествената група предмети во изминатиот  период  од учебната 2020/2021 работеше според предвидените 

активности. 

 

 

Активност Реализатор Време на реализација 

Креирање на on line тестови во Google 
forms 

Анкица Спасова 06.09.2020 

ИКТ алатки во наставата Мире Младеновски 07.09.2020 

Користење  Kahoot алатки ѕа следење на 
учениците 

Трајанче Воинова 15.09.2020 

Национална платформа за учење на 
далечина  

Мире Младеновски 21 - 23.09.2020 

ТИМС Мире Младеновски 30.09.2020 

Интересирање и амбиции Силвана Ѓорчевска 01.10.2020 

Кодификација на македонскиот 
литературен јазик 

Гордана Менкиноска 22.10.2020 

Три извори на морал  Силвана Савевска 09.11.2020 

Тонски род А-мол скала- мелодиски вид Игор Митковски 11.12.2020 

Закажување и изведување на часови на 
Microsoft Teams 

Мире Младеновски  02.12.2020 

 

Опозиција imparfait/passe compose (икт) Душица Кировска 26.02.2021 
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Апозиција (второстепен реченичен член) Тања Крстевска 01.03.2021 

Текстура - линија слободен избор - линорез Виолета Ристовска 06.04.2021 

Обработка на модални глаголи can/can’t 
must/musn’t 

Љубица Тримоска 12.04.2021 

                              Одговорен наставник: Гордана Менкиноска 

 

 

Стручниот актив на природно-математичката група предмети во изминатиот период од учебната 2020/2021 работеше според 

предвидените активности во Програмата за работа на стручниот актив.  

 

Вид на активност Време на одржување Реализатор 

Креирање online тестови во Google forms 06.09.2020 Анкица Спасова 

ИТ алатки во наставата 07.09.2020 Мире Младеновски 

Користење на KAHOOT алатки за следење на учениците  15.09.2020 Трајанче Воинова  

Национална платформа за учење на далечина 21-23.09.2020 Мире Младеновски 

ТИМС 30.09.2020 Мире Младеновски 

Реализација на час во VIII одделение по наставна 

програма на Кембриџ: Тема- Органски системи кај човек  

Нервен систем 

 

05.10.2021 Анета Божиновска 
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Реализација на час  во VII одделение: Клима во 

РепубликаМакедонија  

 

09.11.2020 Јадранка Георгијева 

Реализација на час во VIII одделение по наставна 

програма на Кембриџ: Вовед во забрзување 

 

17.11.2020 Снежана Јовевска Василеска 

Закажување и изведување на часови на Microsoft Teams 02.12.2020 
Мире Младеновски 

Реализација на час во IX одделение: Избира, црта и 

толкува дијаграми и графици. Стебло - лист дијаграм 

24.12.2020 
Александра Луковска 

Реализација на час во V одделение: 

Правење кукли од сенки  
10.02.2021 

Верче Маневска-Стефанова 

Реализација на час во  VI одделение: 

Делење трицифрени броеви со едноцифрени, 
вклучувајќи и делење со остаток и делење на 

трицифрени броеви со двоцифрени броеви (без 
остаток) 

01.03.2021 
Анкица Спасова 

Реализација на час во VIII одделение: 

Изработка на сопствени индикатори 
31.03.2021 

Верче Маневска-Стефанова 

Реализација на час во VI одделение:                                                 

Од идеја до готов објект     РЗ: Охридска куќа 
 
 

27.05.2021 
Јелена Костиќ 

Одговорен наставник: Снежана Јовевска Василеска 
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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 2020/21 

год. во училиштето има 12 ученици со попреченост специфични потешкотии во учењето и емоционални проблеми. За учениците со 

попреченост изработивме Индивидуален образовен план (за 2 ученика во одделенска настава и  1 ученик во предметна настава), а за 

останатите ученици се применуваат принципите на индивидуализација и диференцијација. 

 

Реализирана активност Реализатор Време Постигната цел/ефект 

Состанок на  тимот за инклузија 

специјален 
едукатор и 

рехабилитат
ор 

14.08.2020 
04.11.2020 
15.01.2020 
12.03.2021 
21.05.2021 
25.06.2021 

 

Изготвена програма за работа на Инклузивниот 
тим и изготвување на акциски план, Ревизија на 
Регистарот за ученици со ПОП и потешкотии во 
учењето, запознавање на предметните 
наставници со учениците со ПОП кои 
преминуваат во 6 одд., размена на искуства во 
работата со УПОП 
изготвување на полугодишен извештај за 
работата на УИТ и ревизија на 
ИОП,разгледување на правилниците поврзани со 
инклузија и Концепцијата за инклузивно 
образование, договор за реализација на 
работилници за одбележување на 21 март и 2 
април, изготвување на годишен извештај за 
работата на УИТ и ревизија на ИОП 

Запознавање со активностите и 
пограмата на инклузивниот тим и 
презентација пред Наставничкиот 

совет и Советот на родители 

Директор, 
Тим за 

инклузија 

август 
2020 

Запознаени наставници и родители со 
активностите и програмата на инклузивниот тим 
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Идентификување на ученици со пречки 
во развојот и потешкотии во учењето 

Стручна 
служба, 

специјален 
едукатор и 

рехабилитат
ор, 

 

октомври 
ноември 

2020 

Детектирани ученици со пречки во развојот и 
потешкотии во учењето 

Проценка на развојниот и социјалниот 
статус на учениците 

Стручна 
служба, 

специјален 
едукатор и 

рехабилитат
ор 

октомври 
2020 

Изработен социјалниот статус на учениците 

Изработка на ИОП за ученици кои 
имаат пречки во развојот 

Одд. 
наставници, 

тим за 
инклузија 

октомври 
ноември 

2020 

Изработен ИОП за ученици кои имаат пречки во 
развојот 

Водење досие за учениците 
Тим за 

инклузија, 
одд. тим 

Во текот на 
целата 
учебна 
година 

Следење на учениците 

Следење на степенот на 
инклузираност на УПОП во воспитно-

образовниот процес 

Стручни 
соработници 

Во текот на 
целата 
учебна 
година 

Следење на учениците 

Следење на напредокот на учениците, 
поддршка на наставниците и 

родителите 

Тим за 
инклузија, 
одд. тим 

Во текот на 
целата 
учебна 
година 

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

Тим за 
инклузија, 
одд. тим 

Во текот на 
целата 
учебна 
година 

Добиени повратни информации 

Евалуација на индивидуалниот план, 
како и на напредокот на учениците 

наставници 
специјален 
едукатор и 
рехабилитат
ор 

јануари 
2021 

 
јуни  2021 

Реализиран план и програма 

Одбележување на Денот на лицата со 
Даунов синдром 

 

наставници 
специјален 
едукатор и 
рехабилитат
ор, ученици 

21 март 
2021 

Одбележан денот на лицата со Даунов синдром 
зголемена свест и прифаќање на различностите 

Одбележување на Денот на лицата со 
Аутизам 

наставници 
специјален 
едукатор и 
рехабилитат
ор, ученици 

02 април 
2021 

Одбележан денот на лицата со Аутизам, 
зголемена свест и прифаќање на различностите 

 

                                                                                                         Изготвил: Тим за инклузија 
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5.6. Меѓуетничка интеграција во образованието 

 

Активности Време на реализација Носители на активноста 

Работилници 

Образование на животни 

вештини 

Часови на одделенска заедница 

Континуирано 

Одделенски раководители, 

ученици 

Реализација на МИО содржини 

Предметна настава 

Во рамките на наставата каде може 

да се вклучи дискусија за 

меѓуетничката интеграција 

Континуирано 

Предметни наставници 

ученици 

Апликација за ГРАНТ февруари СИТ  

 

 

 

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:  

исто така наставниците и стручните соработници, ги искористија сите ресурси  за да ги надополнат сопствени интелектуални потреби  

ТЕМА Наставник/стручен соработник Време 

Училишна обука за Национална платформа за учење на 
далечина  

одделенски, предметни 
наставници и стручни 

соработници 
21-23.09.2020 

Онлајн средба со претставник од БРО 
одделенски, предметни 
наставници и стручни 

соработници 
07.10.2020 

Онлајн вебинар „Поттикнување  на учење преку  игра и 
стекнување на социоемоционални вештини кај деца на 

возраст од 3 до 10 години“ 

одделенски, предметни 
наставници и стручни 

соработници 
20.11.2020 
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Онлајн вебинар „Користење на алатката ОNE NOTE,совети 
и добри практики 

одделенски, предметни 
наставници и стручни 

соработници 

02.12.2020 

Закажување и изведување на часови на Microsoft Teams 
одделенски, предметни 
наставници и стручни 

соработници 
02.12.2020 

Онлајн вебинар „Психосоцијална поддршка за лицата со 
посебни потреби и нивните семејства за разрешување на 
нивните проблеми и предизвици“ 

стручни соработници 03.12.2020 

Онлајн вебинар „Практични совети и добри практики во 
користење на Microsoft Teams“ 

одделенски, предметни 
наставници и стручни 

соработници 
10.12.2020 

s“ 
Онлајн вебинар „ Формативно и сумативно оценување со 
Microsoft Team 

одделенски, предметни 
наставници и стручни 

соработници 
22.12.2020 

Онлајн в ебинар „ Методика и педагогија на квалитетна 
настава на далечина“ 

специјален едукатор и 
рехабилитатор 

25.01.2021 

Autism, the mysterious challenge of the 21st century during the 
period 2020/21 

специјален едукатор и 
рехабилитатор 

22.04.2021 

Онлајн вебинар „ Основи на дислексија“ специјален едукатор и 
рехабилитатор 

07.06.2021 

Онлајн вебинар „Карактеристики на деца со оштетен вид“ специјален едукатор и 
рехабилитатор 

22.06.2021 

Обука „Индивидуално насочено планирање кај аутизам“ специјален едукатор и 
рехабилитатор 

јуни-јули 2021 
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Резилиентноста како начин за борба против стресот и 

последиците што ги остава врз менталното здравје и 

квалитетот на животот 

Психолог 9.5.2021 

Психолошки третмани на болка Психолог 10.5.2021 

Мотивација и поставување на цели - спортска психологија  психолог 27.4.2021 

Младински пакети и ангажираност преку младински кампањи 

● младински активизам и активно граѓанство 

● сеопфатно сексуално образование 

● романтичните врски и менталното здравје 

Психолог 
февруари- 

март 2021 

Родова сензитивност во основното образование Психолог 
18.2.2021 

Психосоцијална поддршка на лицата со посебни потреби и 

нивните семејства за разрешување на нивните проблеми и 

предизвици 

Психолог 
3.12.2020 
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методика и педагогија на квалитетна настава на далечина Психолог 
26.1.2021 

Совети и добри практики од работата на психолозите на 

основните училишта 

Психолог 

 

11.11.2020 

Формативно и сумативно оценување со Microsoft Teams Психолог 
23.12.2020 

Работата на стручната служба во средните училишта во 

услови на пандемија 

Психолог 
6.11.2020 

Поттикнување на учење преку игра и стекнување на 

социоемоциенални вештини кај деца на возраст од 3 до 10 

години 

Психолог 

 

23.11.2020 

Емоционален баланс со употреба на ABC  моделот Психолог 
28.5.2021 

Денови на психологијата Психолог 
21.11.2020 
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Предизвиците во образованието и родителството на 

надареното дете 

Психолог 
21.5.2021 

Емоционална писменост Психолог 
27.5.2021 

 

Рефлектирање на потсвеста врз соништата Психолог 
26.5.2021 

 

Лидерска школа 
Психолог 

јуни, јули, 

август 

Резилиентноста како начин за борба против стресот и 

последиците што ги остава врз менталното здравје и 

квалитетот на живот 

Психолог 
9.5.2021 

Онлајн вебинар „Користење на алатката ОNE NOTE,совети 
и добри практики 

Анета Божиновска 
02.12. 2020 

Онлајн вебинар „Практични совети и добри практики во 
користење на Microsoft Teams“ Анета Божиновска 

10.12. 2020 

Обука Национална платформа за учење на далечина  Анета Божиновска 
21-23-09.2020 
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Закажување и изведување на часови на Microsoft Teams Анета Божиновска 
02.12.2020 

 Анета Божиновска 
02.12.2020 

Онлајн вебинар „ Формативно и сумативно оценување со 
Microsoft Team 

 

Анета Божиновска 
23.12 2020 

“Училишта на 21 век во Западен Балкан “ 

British council 

Анета Божиновска 
03.2020 

Предизвици  на интеркултурно образование Анета Божиновска февруари - 

септември 

2020 

Реализација на наставата со користење на различни ИКТ 

средства за учење 

Анета Божиновска 
25.08.2020 
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Вебинар „Презентација на добри практики во однос на 

користење на онлајн алатки за формативно оценување и 

креирање на дигитални СТЕМ материјали“ 

Анета Божиновска 
18.05.2021 

Вовед во онлајн настава - реализација на олнајн часови и 

насоки за ефективна настава во рамки на проектот Јакнење 

на капацитетот на едукаторите за настава на далечина, 

финансиран од Амбасадата на САД во Скопј 

Анета Божиновска 
25.11.2020 

Употреба на интерактивни слајд презентации во онлајн 

наставата Confirmation 

Анета Божиновска 
25.01.2021 

Употреба на алатката 
Google forms во онјалјн наставата Тања Крстевска 

21.08.2020 

Употреба на алатката 
Kahoot во онлајн наставата Тања Крстевска 

     24.08.2020 

Употреба на moodle, survay monkey,правење на веб 
страница во онлајн наставата Тања Крстевска 

Верче Маневска-Стефанова 

Љубица Тримоска 

25.08.2020 
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Обука за употреба на националната платформа за учење од 
далечина Тања Крстевска 

Анкица Спасова 

Верче Маневска-Стефанова 

28-30.09.2020 

Рализација на наставата со користење на различни ИКТ 
средства за учење Тања Крстевска 

1.09.2020 

Методи и педагошки аспекти на учењето од 
далечина,средтсва,софтвери и дигитални алатки Тања Крстевска 

Верче Маневска-Стефанова 

11.04.2020 

,,Добри практики за спроведување на онлајн час,, 
Тања Крстевска 

Марија Лавчиска-Ѓоргиевска 

15.10.2020 

,,Интегрирање на целите во одделенската 
настава(холистички пристап) Тања Крстевска 

Даниела Сарфимова 

Марија Лавчиска-Ѓоргиевска 

20.10.2020 
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Критичко размислување и решавање проблеми и Кодирање 
со уредот-Micro:bit (basics course) Тања Крстевска 

Верче Маневска-Стефанова 

24.01.2020 до 
декември 2020 

,,Поттикнување на играње преку игра и 
социјалноемоционални вештини кај деца од 3 до 10 год.,, Тања Крстевска 

Марија Лавчиска-Ѓоргиевска 

ДаниелаСарафимова 

20.11.2020 

,,Практични совети и добри практики во користење на 
Microsoft teamѕ,, Тања Крстевска 

Даниела Сарфимова 

Верче Маневска-Стефанова 

Марија Лавчиска-Ѓоргиевска 

7.12.2020 

,,Формативно  и сумативно оценување  со  Microsoft teamѕ ,, 
 Тања Крстевска 

Марија Лавчиска-Ѓоргиевска 

22.12.2021 

,,Македонската книжевност низ три развојни фази,, 
Тања Крстевска 

21.10-
21.12.2020 
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,,Методика и педагогија на квалитетната настава на 
далечина,, Тања Крстевска 

Марија Лавчиска-Ѓоргиевска 

26.01.2021 

,,Педагошките аспекти на онлајн наставата-како да се 
реализира добар онлајн час,, Тања Крстевска 

25.02.2021 

,,Дигитални вештини за успешна онлајн настава,, 
Тања Крстевска 

25.03.2021 

,,Презентација на онлајн алатки за формативно оценување 
и креирање на дигитални STEM материјали,, Тања Крстевска 

Анкица Спасова 

19.05.2021 

,,Презентација на онлајн алатки за формативно оценување 
и креирање на дигитални STEM материјали,, Тања Крстевска 

Анкица Спасова 

Верче Маневска-Стефанова 

25.05.2021 

Реализација на наставата со користење на различни ИКТ 
средства за учење 
 

Љубица Тримоска 

Даниела Сарафимова 

21.08.2020 
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Марија Л.Ѓоргиевска 

Верче Маневска-Стефанова 

Инклузивно образование 
Љубица Тримоска 

Даниела Сарфимова 

МаријаЛ.Ѓоргиевска 

24.08.2020 
 

Подготовка на училиштето за реализација на воспитно-
образовниот процес според Планот за одржување на 
наставата 
 
 

Љубица Тримоска 

Анкица Спасова 

Даниела Сарафимова 

Марија Л.Ѓоргиевска 

16.09.2020 
 

Добри практики за спроведување на он лајн час 
 
 

Љубица Тримоска 

Даниела Сарфимова 

Марија Л. Ѓоргиевска 

Анкица Спасова 

16.10.2020 
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Верче Маневска-Стефанова 

 
Micro: bit basic course 
 
 

Љубица Тримоска 

Анкица Спасова 

Даниела Сарафимова 

Марија Л. Ѓоргиевска 

2020 

Оформување на персонализирани учебни патеки за 
учениците 
 

Љубица Тримоска 

Марија Лавчиска-Ѓоргиевска 

28.10.2020 
 

 
Оформување на персонализирани учебни патеки за 
учениците 
 
 

Љубица Тримоска 
29.10.2020 
 

Формативно и сумативно оценување со Microsoft Teams 
Љубица Тримоска 

Даниела Сарафимова 

Марија Л. Ѓоргиевска 

23.12.2020 
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Методика и педагогија на квалитетна настава на далечина 
Љубица Тримоска 

Анкица Спасова 

 

26.01.2021 
 

 
Online Teaching for 
Beginners and False 
Beginners 
by Rhona Snelling 
 
 

Љубица Тримоска 
 
06.02.2021 
 
 

Speaking skills for confident communication 
Љубица Тримоска 

15th February 
2021 
 

Употреба на алатката Kahoot во онлајн наставата 
Љубица Тримоска 

Анкица Спасова 

Даниела Сарафимова 

Марија Л. Ѓоргиевска 

Верче Маневска-Стефанова 

24.08.2020 
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Употреба на moodle, survay monkey,правење на веб 
страница во онлајн наставата Љубица Тримоска 

Анкица Спасова 

Даниела Сарфимова 

Марија Л.Ѓоргиевска 

Верче Маневска-Стефанова 

25.08.2020 

Обука за употреба на националната платформа за учење од 
далечина Љубица Тримоска 

Анкица Спасова 

Даниела Сарфимова 

Марија Л.Ѓоргиевска 

Верче Маневска-Стефанова 

28-30.09.2020 

Kahoot! EDU Summit 
Љубица Тримоска 

16.06.2021 

 Kahoot! EDU Summit 
Љубица Тримоска 

17.06.2021 
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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 

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

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

учебната 2021/2022 година која е појдовна основа за успешна реализација на планирањата за оваа учебна година. 

 

Административно - организаторска работа 

Реализирани активности Соработници Време на реализација 

Подготовка и одржување на седници на Наставничкиот и Одделенскиот совет. Наставници Педагог, 
психолог 

во текот на целата учебна 
година 

Учество во изготвувањето на распоредот на часовите наставници август 

Истакнување и следење на спроведувањето на куќниот ред  во училиштето секретар во текот на целата учебна 
година. 

Организирање на уписот на децата во I одделение и нивен целосен опфат Педагог, психолог мај 

Распределба на задолженија околу техничките и други подготовки за успешен почеток на 
учебната година 

секретар 
наставници 

август, септември 
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Организирање на свечен прием на првоодделенците во Детската организација Педагог, психолог 
наставници 

октомври 

Организирање и учество во одбележувањето на значајни датуми и прослави во 
училиштето 

наставници во текот на целата учебна 
година 

Договор и изготвување на распоред за работа на слободните ученички активности, 
одделенските заедници 

наставници Септември 

 Педагошко - инструктивна работа 

Изготвување Годишен план и програма за работата на училиштето  и програма за 
сопствената работа 

Педагог психолог септември 

  

Увид и давање упатство при водењето на педагошката евиденција и документација педагог во текот на целата учебна 
година 

  

Увид во организационата поставеност на ученичките организации во училиштето наставници септември 

  

Увид во одделенските книги и главната книга наставници септември 
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Увид во планирањата и подготовките на наставниците за настава Педагог психолог октомври 

  

Увид во часовите по дополнителната настава и слободните ученички активности Педагог психолог ноември 

  

Учество на родителски средби во паралелките со послаб успех и поведение наставници во текот на целата учебна 
година 

  

Увид во начинот на оценување на учениците и упатување на наставниците за правилно 
оценување 

педагог во текот на целата учебна 
година 

  

Изготвување на тези за извештај за покажаниот успех на учениците по I полугодие педагог јануари 

  

Анализа на постигнатите резултати (успех на учениците) по секој класификационен 
период 

педагог ноември, јануари 
април и јуни 

  

Изготвување на извештај за работата на училиштето  во тековната учебна година Педагог психолог јуни 
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Увид и учество во организацијата и реализацијата на програмата за јавна и културна 
дејност во училиштето 

наставници во текот на целата учебна 
година 

  

Увид во работата на Одделенските раководители и реализацијата на нивните програми Педагог психолог во текот на целата година 

  

Планирање на програмите за упатување на наставно - воспитниот кадар за стручно 
усовршување во училиштето  и надвор од него 

Педагог  психолог август 

  

Индивидуално стручно усовршување и учество на семинари советувања и други форми 
организирани од надворешни субјекти 

Педагог психолог 
наставници 

во текот на целата учебна 
година 

  

Присуство на нагледни часови педагог 
наставници 

II полугодие 

  

Прифаќање на нови наставници и нивно воведување и запознавање со работата на 
училиштето  на сите нивоа 

наставници септември 
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Проучување и анализирање на покарактеристични проблеми на наставно - образовниот 
процес 

педагог психолог во текот на целата учебна 
година 

  

Извештај и анализа за согледувањата од извршените увиди на наставните часови, 
воннаставните активности и дополнителната настава 

педагог мај 

  

Планирање и реализација на родителските средби и изготвување на извештаи и 
анализи по нивното одржување 

наставници 
Педагог психолог 

во текот на целата учебна 
година 

  

Свикување и учество во  реализацијата  на општите и поединечните (редовни и 
вонредни) родителски средби 

наставници 
Педагог психолог 

септември и јануари 

  

Следење, насочување и непосредно учество во реализацијата на индивидуалните и 
групни форми на советодавна работа со родителите и учениците 

Педагог психолог во текот на целата учебна 
година 

  

Следење на наставни часови кај наставниците - увид во реализацијата на дадените 
наставни планови и програми и планирањата од наставниците 

Педагог психолог во текот на целата учебна 
година 
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5.9. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИШНИОТ ПЕДАГОГ 

Реализирана активност Време Реализатор Форма За кого е 
наменета 

Постигната цел/ефект 

1.    Планирање и програмирање на воспитно-образовната работа 

Учество во изработката на 

Годишната програма за работа на 
училиштето и поединечни 

документи од истата 

август   

Директор 

педагог 

психолог 

наставници 

групна, 

индивидуална 

педагог 

вработени во 

училиштето 

Планирани активности за 

надминување на 
забелешките од извештајот 

од евалуацијата и 
Годишниот извештај за 

работата на училиштето 

Планирање и програмирање на 
сопствената работа 

август педагог индивидуална педагог 

Изготвена годишна 
програма 

Учество во изготвување програма 
на инклузивен тим за образование 

август Училишен тим за 
инклузија 

групна, 
индивидуална 

за потребите на 
училиштето Реализација на планираните 

активн. за работа со 
ученици со ПОП 

Учество во изготвување програма за 
работа на тимот за превенција од 

насилство 

август Тим за превенција 
од насилство 

групна за потребите на 
училиштето Реализација на планираните 

активности 
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Учество при планирањето, 
програмирањето и реализација на 

работата на стручните активи 

август претседатели на 
стручни активи 

стручна служба 

групна за потребите на 
училиштето Унапредување на работата 

на воспитно-образованиот 
кадар 

Учество при планирањето, 
програмирањето и реализација на 

работата на одделенскиот и 
Наставничкиот совет 

август Директор 

педагог 

наставници 

групна за потребите на 
училиштето Добро подготвена програма 

за работа на одделенскиот и 
Наставничкиот совет 

Учество во изработка на програма 
за професионален развој 

август Тим за проф.развој групна за потребите на 
училиштето Перманентно стручно 

усовршување на воспитно-
образовниот кадар 

Утврдување на социјалната 
структура на учениците во учебната 

2018/2019 г. 

септември 

октомври 

педагог 

одделенски и 
пред.наставници 

индивидуална за потребите на 
училиштето Увид и детален преглед на 

социјалната структура 

Учество и помош во изработката на 
програма за воннаставните 

активности 

август 

септември 

Одд. и предм. 
наставници 

стручна служба 

индивидуална 

групна 

за потребите на 
училиштето Унапредување на вон 

наставните активности 

2. Непосредно следење на воспитно-образовната работа во училиштето 

Следење и вреднување на 
планирањата од наставниот кадар 

септември 

декември 

Директор 

стручна служба 
индивидуална 

за потребите на 
училиштето Уредно планирање на 

наставниот кадар 
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групна 

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

oктомври-
ноември 

Директор 

стручна служба 
индивидуална 

групна 

за потребите на 
училиштето Подобрување на наставата 

Следење на педагошката 
евиденција и документација 

октомври 

декември 

Директор 

стручна служба 
индивидуална 

групна 

за потребите на 
училиштето Уредно водење на 

педагошка евиденција и 
документација 

Правење на анализа на 

карактеристиките на идните 
првачиња и учество во формирање 

на групи 

август стручна служба 

индивидуална 

групна 

ученици 

Формирани паралелки 

Запознавање на одд. наставници од 
прво одделение со 

карактеристиките на идните 
првачиња 

август стручна служба 
наставници индивидуална 

групна 

за потребите на 
учениците Формирани паралелки 

Следење на прилагодувањето на 
учениците во прво одделение преку 

посети на час 

континуирано педагог 

индивидуална 

за потребите на 
училиштето Прилагодени и адаптирани 

ученици 
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Следење и давање помош при 
органи-зација и реализација на 
задолжителните, додатните и 

допол-нителната настава 

континуирано 

Директор 
наставници 

стручна служба 

индивидуална 

за потребите на 
училиштето Подобрен успех на 

учениците 

Следење и учество во организација 
и реализација на вон-наставните 

активности 

континуирано 

Директор 
наставници 

стручна служба 

групна 

за потребите на 
училиштето Подобрен успех на 

учениците 

Следење на постапките на 
оценување на учениците 

континуирано 

стручна служба групна, 
индивидуална 

за потребите на 
училиштето Навремено и правилно 

оценување на учениците 

Следење на успехот и редовноста 

на учениците во наставните и 
воннаставните активности 

континуирано 

наставник 

стручна служба 

индивидуална 

за потребите на 

училиштето Подобрен успех на 

учениците 

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

Работа со наставници-приправници 

континуирано Директор 

педагог 
групна 

наставници 

Успешно прилагодени 
наставници 
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Советодавно-консулативна работа 
со наставниците во врска со 

редовното оценување на учениците 

октомври 

декември 

Директор 

психолог 

педагог 

групна 

наставници 

Навремено оценување на 
учениците 

Помош на наставниците при 
решавање на воспитно-образовните 

проблеми со учениците 

октомври 

декември 

Директор 

психолог 

педагог 

групна 

наставници 

Надминати воспитно – 
образовни проблеми 

Давање помош за стручно 

усовршување на наставнците и 
нивно упатување за користење на 

стручна литерарура заради 
осовременување на наставниот 

процес 

континуирано стручна служба 

групна 

наставници 

Унапреден воспитно-

образовен процес 

Советодавна работа за водење на 
педагошка евиденција и 

документација 

континуирано педагог 

психолог 
индивидулна 

групна 

наставници Правилно водење на педаг. 
евид. и документација 

Индивидулана советодавна работа 
со ученици и родители на ученици 

кои имаат поголем број на 

недоволни оценки и неоправдани 
изостаноци 

ноември 

декември 

Директор 

психолог 

педагог 

  

групна 

ученици 

родители 
Намалување на 

недоволните оценки и на 
бројот на неоправдани 

изостаноци 
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Индивидуални разговори со 
родители-советодавна работа 

(решавање на воспитни и други 
проблеми) 

ноември 

декември 

педагог 

индивидулна 

родители 

Надминати проблеми 

Соработка со  Совет на родители 

во текот на 
годината 

педагог 

психолог 
групна 

родители 

Подобрена соработката со 
родителите 

Советодавна работа со родители за 
осмислување на слободното време 

на децата 

континуирано пеадагог 

групна 

родители 

Правилно искористено 
слободно време на децата 

4. Аналитичко-истражувачка работа 

Анализа на успехот, редовноста и 
поведението на учениците на крајот 

од I тромесечие, I полугодие 

ноември 

јануари 

  

педагог 

Директор 

психолог 

групна 

ученици, 

наставници. 
родители 

Унапреден воспитно-
образовен процес 

Изработка на анализи, статистички  
и други извештаи за состојбите во 

различни области од в.-о. Работа за 
потребите на училиштето и др. 

Институции и ораганизации  

во текот на 
годината 

педагог 

психолог 
индивидуална 

ученици, 
наставници Анализи и статистички 

извештаи 
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Анкета за  утврдување на 
претчитачките способности на 

учениците на почетокот од второ 
одделение 

септември педагог 

одд. наставници 
индивидуална 

наставници 

Следење на напредокотна 
учениците 

Работилници со ученици од прво  до 
петто одделение 

Во текот на 
првото 

полугодие 

педагог 

групна 

индивидуална 

За потребите на 
учениците Унапреден воспитно-

образовен процес 

Работилници со ученици од шесто 
до деветто одделение 

Во текот на 
првото 

полугодие 

педагог 

групна 

индивидуална 

За потребите на 
учениците Унапреден воспитно-

образовен процес 

Испитување на брзината на читање 

на нелогичен текст во вторите 
одделенија 

декември педагог 

одделенски 
наставници од 

второ одделение 

  

индивидуална 

за одделенските 

наставници Евиденција за напредокот 

на описменувањето на 
учениците 

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

Учество и соработка со здружение 
на педагози, БРО, МОН, ФФ, ДИЦ, 

ДПИ 

континуирано педагог 

групна за потребите на 
училиштето 

Унапреден воспитно-
образовен процес 
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Соработка со Локална самоуправа и 
заедница 

континуирано педагог 

групна за потребите на 
училиштето 

Унапреден воспитно-
образовен процес 

Соработка со образовни, 

здравствени, социј-ални институции 
и други установи кои допринесуваат 

за остварување на целите и 
задачите на воспитно- образовната 

работа 

континуирано 

стручна служба индивидуална за потребите на 

училиштето 

Унапреден воспитно-

образовен процес 

Учество во размена на искуства со 
други педагози, психолози 

континуирано 

стручна служба групна за потребите на 
училиштето 

Унапреден воспитно-
образовен процес 

6. Педагошка евиденција и документација 

Годишен глобален план и Програма  

за сопствената работа 

август стручна служба индивидуална 

за евиденција на 

сопствената 
работа 

Унапреден воспитно-

образовен процес 

Месечен оперативен плана за 
работа 

секој месец стручна служба индивидуална 

за евиденција на 
сопствената 

работа 
Унапреден воспитно-

образовен процес 

Хронолошки дневник за работа 

континуирано 

стручна служба индивидуална 

за евиденција на 
сопствената 

работа 
Унапреден воспитно-

образовен процес 
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Дневник за работа со ученици, 
наставници, родители 

континуирано 

стручна служба индивидуална 

за евиденција на 
сопствената 

работа 
Унапреден воспитно-

образовен процес 

Водење на професионално досие 
на наставниците и педагошки 

картон 

континуирано 

стручна служба индивидулана 

за потребите на 
училиштето Унапреден воспитно-

образовен процес 

Евидентирање и прибирање докази 
за сопствениот професонален 

развој 

континуирано 

педагог индивидулана 

за евиденција на 
сопствената 

работа 
Унапреден воспитно-

образовен процес 

Изработка на протоколи, 
соопштенија, формулари, службени 

покани, евидентни листи 

континуирано 

стручна служба групна 

за потребите на 
училиштето Унапреден воспитно-

образовен процес 

Документација за извршената 
аналитичко-истражувачката работа          
(прегледи, инструменти, извештаи, 

анализи,  информации и др ) 

континуирано 

стручна служба индивидуална 

за потребите на 
училиштето Унапреден воспитно-

образовен процес 

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

 

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

  

  

    

  

Содржина на работата Начин на реализација Месец за 

реализација 

Соработници Индикатори   

  1. Изготвување на 

годишната програма на 

психологот 

-прибирање потребен 

материјал 

јули Педагог 

Директор 

Документ: 

Програмата од 

психологот 

  

  2. Изготвување на годишен 

извештај за сопствената 

работа 

- писмен извештај јули Педагог Документ: 

Извештај  од работата 

на психологот 
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  3. Изготвување на годишен 

извештај за работата на 

училиштето 

Писмен извештај јули Комисија за 

изготвување на 

Годишен 

извештај 

Документ 

Годишен извештај за 

работата на 

училиштето за учебната 

2017/2018 

  

  Второ подрачје:Следење на воспитно-образовната работа 

А.Утврдување на потенцијалните можности и карактеристики на личноста на ученикот 

  

    Содржина на работата Начин на реализација Месец за 

реализација 

Соработници Индикатори   

  1. Упис на  првоодделенците - информативни 

разговори со децата и 

родителите 

- увид во примените 

вакцини 

- увид во стоматолошки и 

офралмолошки преглед 

- опсревирање 

  

Мај 

јуни 

  

Педагог, 

Наставници, 

Директор 

Пополнети матични 

листови 

( досие) 

и цртежи од децата 
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  2. Следења на прилагоденоста 

и напредокот на учениците 

од прво одделение 

- психолошко тестирање 

- разговор, опсервирање 

- соработка со нивните 

родители 

- увид во нивните 

тетратки 

- изработка на 

персонално досие 

  

септември 

Педагог, 

Наставници од 

прво  одделение 

Психолошки тестови, 

Евидентни листови за 

првачињата, 

записници од 

разговори. 

Дневникот од 

психологот 

  

  

    

3. 

Следење на прилагоденоста 

на учениците од  четврто 

одделение 

- психолошко тестирање 

- разговор, опсервирање 

- соработка со нивните 

родители 

- увид во нивните 

тетратки 

- изработка на 

персонално досие 

септември   

Наставници, 

Педагог 

Психолошки тестови, 

Евидентни листови за 

првачињата, 

записници од 

разговори. 

Дневникот од 

психологот 
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  4. Следење на прилагоденоста  

на  учениците  од шесто 

одделение 

- индивидуални 

разговори, групни 

разговори, 

- соработка со родители, 

наставници 

- психолошко тестирање 

- опсервирање 

Септември 

октомври 

Наставници, 

Педагог, 

Директор 

Психолошки тестови, 

Дневникот од работа на 

психологот 

  

  5. Следење на однесувањето 

на учениците и нивниот 

успех 

- опсервирање 

-разговор со учениците, со 

наставниците, со 

родителите 

- увид во педагошката 

евиденција и во нивните 

тетратки 

- работилници од проекти 

Повремено Педагог 

Наставници 

Директор 

-Дневникот од 

психологот, 

-Записници од 

разговори 

  

- Евиденција   за 

работилници во 

дневникот  од 

паралелката 
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  6. Професионално 

ориентирање на учениците 

од 8 и 9 одделение 

- професионално 

информирање по Конкурсот 

  

- спроведување на 

тестирање со учениците од 

8 и 9 одд. за нивните 

професионални интереси и 

желби 

Април 

Мај 

јуни 

Педагог 

  

Професори од 

средни училишта 

  

Наставници 

Директор 

-Дневникот од 

психологот 

  

- Копија од 

пресметување на 

бодови по Конкурсот 

Флаер со детали за 

упис во средно 

училиште 

  

  2.Б. Следење на напредувањето на учениците според нивните можности и карактеристики   

    Содржина на работата Начин на реализација Месец за 

реализација 

Соработници Индикатори   
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  1. Откривање и работа со 

ученици кои 

манифестираат 

неприлагодено 

однесување 

(изостаноци, 

деликвенција - врсничко 

насилство, разни 

зависности, заразни 

игри,ученици со посебни 

образовни потреби, 

надарени ученици) 

- психолошко тестирање 

- индивидуални и групни 

разговори 

- психолошки работилници 

- соработка со родители 

- увид во нивните тетратки 

  

  

По потреба 

Наставници 

Педагог 

Директор 

  

Ученици од 

одделенските 

заедници 

-Дневникот од 

психологот, 

-Психлошки тестови, 

-Записници  и 

евидентни 

листови 

  

  2. Утврдување на 

социометрискиот статус 

на некои ученици 

- социометриски метод По потреба Наставници 

Педагог 

  

Социограм   

  3. Дијагностоцирање на 

способностите на 

учениците за самостојно 

учење 

  

- опсервирање, увид во 

тетратките 

- психолошко тестирање 

- индивидуални стручни 

разговори 

По потреба Наставници 

Педагог 

Директор 

Други институции 

-Психолошки тестови  

-Дневникот од 

психологот 

-Евидентни листи 
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- соработка со родители 

Трето подрачје:   Изготвување на стручни материјали ( теоретски ) за наставниците и истражувачка работа 

  Содржина на работата Начин на реализација Месец за 

реализација 

Соработници Индикатори 

1. Истражување: 

- ,, Превенција  од  

насилство во училиште,, 

- опсервирање на 

часовите,психолошко 

тестирање,игровни 

активности со учениците 

- известување од 

наставниците и другите 

вработени 

- дискусии на седници на 

совет на родители 

Од октомври до 

јуни 

  

  

  

претставници од 

училишен парламент 

Наставници, Педагог, 

Директор, 

Помошен персонал 

-Резултати од  

истражувањето 
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2. Теоретски материјали: 

-          Во зависност од 

потребите и условите 

- презентации од 

информативен карактер за 

менталното здравје 

- Информативен разговор 

континуирано Наставници, 

Педагог, 

Директор, 

веб страна на 

училиштето  

3. Аналитичка истраувачка 

работа, извештаи, 

полугодишни и годишни 

- изготвување извештаи, 

полугодишни и годишни, на 

прво и трето тромесечие 

Ноември 

Јануари 

Април 

Јуни 

  

Педагог, 

Директор 

  

Извештаи 

Дневник за работа на 

психологот 

Четврто подрачје : Советодавна консултативна и инструктивна  работа 

  Содржина на работата Начин на реализација Месец за 

реализација 

Соработници Индикатори 



ООУ„Тихомир Милошевски“-Скопје 

 

  
Годишен извештај 2020/2021 год. 

 

104 

 
P
A
G

1. Советодавно - 

инструктивна работа : 

А) ученици со : 

- емоционално - социјални 

потешкотии 

- карактерни недостатоци 

- проблеми во учењето (со 

и без слаби оценки) 

Б) Родители и совет на 

Родители 

В) Со наставници во врска 

со проблематични 

ученици 

А) Советодавни разговори 

- психолошки тестирања 

- увид во училишна 

евиденција 

- инструктивна работа за 

помош во учењето 

  

Б) - индивидуална и (или) 

групна работа  во 

училиштето излагања со  

стручни предавања, 

анализи или извештаи, 

организирање на 

работилници 

В) - информативни и 

советодавни разговори 

А) Континуирано 

  

  

  

  

  

Б) По потреба 

  

  

  

  

В)По потреба 

Наставници, 

Педагог, 

Директор, 

Ученици од  

одделенските 

заедници 

  

Б) Наставници 

Педагог 

Директор 

  

  

В)Педагог 

Директор 

-  Психолошки 

тестови 

- Дневникот од 

психологот 

  

- Евидентни листи 

- Записници од 

разговори  со ученици, 

родители, наставници 

Петто подрачје: Општо стручно усовршување на наставниците и унапредување на воспитно-образовната работа 
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  Содржина на работата Начин на реализација Месец за 

реализација 

Соработници Индикатори 

1. Соработка со наставници 

во подготвување на 

наставата : 

А) Присуство на нагледни 

часови 

  

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 

  

  

  

  

  

Б) Стручни активи 

или неформални разговори 

  

  

А) По покана од 

наставниците 

  

Б) Повремено 

  

  

  

  

  

А) Наставници 

Директор 

  

  

Б) Наставници      

Педагог, 

Директор 

  

  

Лист за евиденција од 

посета на час 

  

  

Дневникот од 

психологот 
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2. Следење на педагошката 

комуникација 

- конфликти и 

комуникација            ( 

предизвикани било од 

страна на ученици или од 

страна на наставници ) 

- следење на речникот на 

учениците во меѓусебната 

комуникација 

- воочување на накои 

извори на конфликти: на 

часови, одмори или во 

дворот на училиштето 

( опсервирање ) 

- информативни разговори 

со учениците , 

наставниците, директорот 

-во договор со наст. 

  

  

  

Повремено 

  

  

Наставници, 

Директор, Педагог 

  

Наставници, 

директор,педагог 

Дневникот од 

психологот 

  

  

  

  

  

  

Записници од посета на 

часовите 

Шесто подрачје: Водење на педагошка евиденција и документација 

  Содржина на работата Начин на реализација Месец за 

реализација 

Соработници Индикатори 
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1. А) Увид во училишните 

дневници, матични книги 

  

Б) Водење на сопствена 

евиденција и 

документација 

А) Увидување без 

пополнување 

Б) - Сопствен  дневник за 

евиденција на работата 

- Ученички досиеја и разни 

психолошки тестови 

- евидентни листови за 

учениците на кои им треба 

помош или советување 

А) Повремено 

  

  

Б) Редовно 

А) Наставници 

Директор 

-Дневникот од 

психологот, 

- Посебен  сопствен 

дневник  за увид во 

педагошката 

евиденција и  

документација 

Седмо подрачје : Соработка со локална заедница и други институции, лично стручно усовршување 

  Содржина на работата Начин на реализација Месец за 

реализација 

Соработници Индикатори 
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1. А) Соработка со МОН, 

БРО, Центар за социјална 

работа, завод за ментално 

здравје, 

Б) Соработка со основните 

и средните училишта од 

општината и градот 

А) Точно и навремено 

извршување на обврските 

Б) Следење на новитетите 

од областа на 

психологијата, размена на 

искуства 

А) Редовно А) психолози -Дневникот од 

психологот, 

  

-  Перманентно 

следење на стручна 

литература посета на 

семинари 

                

 Училишен психолог 

 Ирена Мирческа 
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5.11. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СПЕЦИЈАЛНИОТ ЕДУКАТОР И РЕХАБИЛИТАТОР 

 

Планирање и подготовка на планови и програми за работа 

Содржини за работа Време на 
реализација 

Реализатори и 
соработници 

Постигнати 
резултати/ефекти 

Изработка на сопствена Годишна 
програма за работа 

јуни, август 2020 специјален едукатор и 
рехабилитатор 

Изработени годишни извештаи 
и програми 

Учество во изработка на Годишната 
програма на училиштето 

јуни, август 2020 Стручна служба 
Директор 

 

Изработени годишни извештаи 
и програми 

Изработка на сопствена Месечна 
програма за работа 

август 2020 специјален едукатор и 
рехабилитатор 

Изработени годишни извештаи 
и програми 

Изготвување на годишна програма за 
работа на Инклузивниот тим 

јуни, август 2020 Инклузивен тим Изготвена програма за работа, 
поефективна Инклузија во 

училиштата 

Учество во изработка на 
Самоевалуација за работата на 

училиштето 

февруари-мај 2021 Стручна служба 
Директор 

 

Изготвена Самоевалуација за 
работата на училитето 

Учество во изработка на Програма за 
развој на училиштето 

јуни 2021 Стручна служба 
Директор 

Изготвена Програма за развој 
на училитето 

Подрачје 1: Работа со ученици 
Прием на првачиња, формирање на 

паралелки, прифаќање и 
распоредување на учениците со ПОП по 

паралелки 

 
јуни, октомври 2020  

Стручна служба 
Директор 

Наставници 
Родители 

Соодветно распределени 
ученици 

Опсервација на часови во паралелките 
со цел детектирање на ученици со ПОП 

 

октомври, ноември 
2020 

Наставници, 
специјален едукатор и 

рехабилитатор 

Запознавање со потребите и 
можностите на учениците 
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Проценка на индивидуалните можности 
и способности на учениците со ПОП 

октомври, ноември 
2020 

специјален едукатор и 
рехабилитатор 

Проценка на индивидуални 
потенцијали на учениците 

Помош на ученикот кој започнува да се 
вклучува воредовното одделение за да 

се адаптира во средината 

октомври, ноември 
2020 

Наставници, 
Стручна служба 

Учениците ќе добиваат 
соодветна поддршка во 
периодот на адаптација 

Подготовка на одделението за 
прифаќање на ученикот кој треба да се 

вклучи 

октомври, ноември 
2020 

Наставници, стручна 
служба 

Поддршка во периодот на 
адаптација на учениците 

Поддршка во училницата на вклучениот 
ученик 

октомври,, ноември 
2020 

Наставници, стручна 
служба 

Учениците полесно ќе се 
вклучат во воспитно-обра. 

процес 

Водење досие за секој ученик Континуирано Наставници, стручна 
служба 

Евидентирање и следење на 
напредокот, постигнувањата и 

потешкотиите на учениците 

Изработка на индивидуални образовни 
програми за 

учениците со посебни образовни 
потреби (ПОП) 

 октомври, ноември 
2020 

Наставници, 
 специјален едукатор и 

рехабилитатор 

Изработени Индивидуални 
програми 

Користење на диференцијација и 

индивидуализација со цел да се 

обезбеди пристап до наставните 

содржини 

 
Континуирано 

Наставници,  
специјален едукатор и 

рехабилитатор 

Подобар успех во усвојување 
на наставните содржини 

Ревизии на ИОП јануари 2021 

јуни 2021 

Наставници, 
специјален едукатор и 

рехабилитатор 

Успешно ревидирани ИОПи 
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Утврдува потреба од дополнителни 

сервиси за поддршка 

Во текот на целата 

учебна година 

 

специјален едукатор и 
рехабилитатор 

 

Успешно насочени ученици во 
соодветни институции 

Следење,  анализирање и евалуација на 

напредувањето на учениците со ПОП 

Во текот на целата 

учебна година 

 

Наставници, стручна 

служба 

Информирање за напредокот 

на учениците 

Индивидуална работа со УПОП Во текот на целата 

учебна година 

 

специјален едукатор и 
рехабилитатор 

Подобрен психо-моторен 

развој, подобар успех во 

усвојување на знаењата 

Работилница со ученици за 

одбележување на Денот на лицата со 

Даунов синдром   

21 март 2021 Наставници, 
специјален едукатор и 

рехабилитатор ученици 

Одбележан денот на лицата 
со Даунов синдром зголемена 

свест и прифаќање на 
различностите 

Работилница со ученици за 
одбележување на Денот на лицата со 

Аутизам 
02 април 2021 

наставници, специјален 
едукатор и 

рехабилитатор, ученици 

Одбележан денот на лицата 
со Аутизам, зголемена свест и 
прифаќање на различностите 

Работилница со ученици „Пријателско и  
непријателско однесување“ 

10 мај 2021 
 специјален едукатор и 

рехабилитатор, ученици 
 

Формиран поим и претстава за 
пријателско и непријателско 

однесување 
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Подрачје 2:  Работа со наставници 

Учество/ поддршка при изработка на 

ИОП за учениците 

 Октомври, ноември 

2020 

специјален едукатор и 

рехабилитатор 

наставници,  

Изработени ИОП-и 

Поддршка во идентификување и 

конкретизирање на целите и задачите 

кои треба да се постават ви ИОП-от 

октомври, ноември 

2020 

специјален едукатор и 

рехабилитатор  

наставници, инклузивен 

тим 

Идентификување и 

конкретизирање на целите и 

задачите за ИОП-от (методи, 

техники за работа) 

Поддршка во  определување на 

наставните содржини кои се 

обработуваат и  се постават пред 

ученикот 

Во текот на целата 

учебна година 

 

специјален едукатор и 

рехабилитатор  

наставници,, инклузивен 

тим 

Определување наставни 

содржини кои ќе се 

обработуваат 

Поддршка и помош на наставниците  за 

примена на индивидуализиран и 

диференциран пристап во работата 

Во текот на целата 

учебна година 

специјален едукатор и 

рехабилитатор  педагог  

Примена на индивидуализиран 

и диференциран пристап во 

работата 
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Давање насоки (групни или 

индивидуални консултации) за 

документирање на постигнувањата на 

учениците со ПОП 

Во текот на целата 

учебна година 

 

специјален едукатор и 

рехабилитатор  

инклузивен тим 

Евидентирање на 

постигнувањата на учениците 

со ПОП 

Планирање стратегии за оценување на 

знаењето на учениците со ПОП 

Во текот на целата 

учебна година 

 

специјален едукатор и 

рехабилитатор  стручна 

служба, инклузивен тим 

Правилно оценување на 

учениците со ПОП 
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Состаноци со членовите на 

инклузивниот тим 

14 август 2020 

04 ноември 2020 

  15 јануари 2020 

12 март 2021 

21 мај 2021 

25 јуни 2021 

специјален едукатор и 

рехабилитатор  

инклузивен тим 

Изготвена програма за работа 
на Инклузивниот тим и 

изготвување на акциски план, 
Ревизија на Регистарот за 

ученици со ПОП и потешкотии 
во учењето, запознавање на 
предметните наставници со 

учениците со ПОП кои 
преминуваат во 6 одд., 
размена на искуства во 

работата со УПОП 
изготвување на полугодишен 

извештај за работата на УИТ и 
ревизија на 

ИОП,разгледување на 
правилниците поврзани со 

инклузија и Концепцијата за 
инклузивно 

образование,договор за 
реализација на работилници 

за одбележување на 21 март и 
2 април изготвување на 

годишен изветај за работата 
на УИТ и ревизија на ИОП 

Подрачје 3:  Работа со родители 

Соработка со родителите на учениците со 

посебни образовни потреби и давање помош 

за  разбирање на состојбата на нивните деца 

  

Во текот на целата 

учебна година 

специјален 

едукатор и 

рехабилитатор   

Успешна соработка со 

родителите на учениците со 

ПОП 
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и да им ја дадат потребната помош и 

поддршка 

Редовно информирање на   родителите за 

напредувањето на нивните деца 

  

Во текот на целата 

учебна година 

специјален 

едукатор и 

рехабилитатор  

наставници,  

Информирани родители за 

напредокот на нивните деца 

Ги информира родителите на децата со ПОП 

за нивните права, обврски и бенифиции кои 

можат да ги добијат и ги упатува до 

релевантни институции за помош 

  

Во текот на целата 

учебна година 

специјален 

едукатор и 

рехабилитатор   

Родителите се 

информирани за правата и 

обврските на своите деца со 

ПОП 

  

Подрачје 4:  Соработка со заедницата 

Соработка со здравствени установи и 

институции во 

полето на раното откривање,  дијагностиката 

и 

третманот на учениците со ПОП 

  

Во текот на целата 

учебна година 

специјален 

едукатор и 

рехабилитатор  

здравствени 

установи 

Рана дијагностика и третман 

на учениците со ПОП 
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Соработка со стручните служби во 

училиштето, надлежните институции (МОН и 

БРО), меѓународни асоцијации и 

организации, невладиниот сектор,општината 

  

Во текот на целата 

учебна година 

Наставници, 

родители, 

ученици 

Подобрување на 

вклучувањето на УПОП во 

локалната заедница 

Подрачје 5:  Професионален развој и професионална соработка 

Училишна обука за Национална платформа 

за учење на далечина  

21-23.09.2020 специјален 

едукатор и 

рехабилитатор  

нставници, 

стручна служба 

Стекнување знаења за 

користење на Националната 

платформа за учење на 

далечина 

Онлајн средба со претставник од БРО 07.10.2020 специјален 

едукатор и 

рехабилитатор  

нставници, 

стручна служба 

Добивање насоки за водење 

на педагошка документација 

и евиденција  

Онлајн вебинар „Домашна Vs Меѓународна 

пракса за дислексија“ 

30.10.2020 специјален 

едукатор и 

рехабилитатор  

Подобрување на 

сопствената работа 

Онлајн вебинар „Поттикнување  на учење 

преку  игра и стекнување на 

социоемоционални вештини кај деца на 

возраст од 3 до 10 години“ 

20.11.2020 специјален 

едукатор и 

рехабилитатор 

Подобрување на 

сопствената работа 
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Онлајн вебинар „Разговори за дислексија со 

Дамјан и Јана“ 

27.11.2020 специјален 

едукатор и 

рехабилитатор 

Подобрување на 

сопствената работа 

Онлајн вебинар „Користење на алатката NE 

NOTE,совети и добри практики“ 

02.12.2020 специјален 

едукатор и 

рехабилитатор 

Подобрување на 

сопствената работа 

Закажување и изведување на часови на 

Microsoft Teams 

02.12.2020 специјален 

едукатор и 

рехабилитатор 

Подобрување на 

сопствената работа 

Онлајн вебинар „Психосоцијална поддршка за 

лицата со посебни потреби и нивните 

семејства за разрешување на нивните 

проблеми и предизвици“ 

03.12.2020 специјален 

едукатор и 

рехабилитатор 

Подобрување на 

сопствената работа 

Онлајн вебинар „Практични совети и добри 

практики во користење на Microsoft Teams“ 

10.12.2020 специјален 

едукатор и 

рехабилитатор 

Подобрување на 

сопствената работа 

Онлајн вебинар „ Формативно и сумативно 

оценување со Microsoft Teams“ 

22.12.2020 специјален 

едукатор и 

рехабилитатор 

Подобрување на 

сопствената работа 

Онлајн вебинар „ Методика и педагогија на 

квалитетна настава на далечина“ 

25.01.2021 специјален 

едукатор и 

рехабилитатор 

Подобрување на 

сопствената работа 
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Autism, the mysterious challenge of the 21st 

century during the period 2020/21 

22.04.2021 специјален 

едукатор и 

рехабилитатор 

Подобрување на 

сопствената работа 

Онлајн вебинар „ Основи на дислексија“ 07.06.2021 специјален 

едукатор и 

рехабилитатор 

Подобрување на 

сопствената работа 

 

Подрачје 7:  Училишна структура ,организација и клима 

Водење сопствена евиденција и 

документација 

Водење досие за УПОП 

Во текот на целата 

учебна годинаВо текот 

на целата учебна година 

 

специјален 

едукатор и 

рехабилитатор  

наставници 

Евидентирање и следење 

на напредокот , 

потешкотиите и постигањата 

на учениците 

Периодично ја следи изработката на 

евиденцијата и документацијата на учениците 

со ПОП 

Во текот на целата 

учебна година 

специјален 

едукатор и 

рехабилитатор  

Успешна инклузија на 

учениците со ПОП 

Се грижи за соодветна вклученост на 

учениците со ПОП во активностите на 

ученичките заедници (Им помага на 

ученичките заедници да ги прифатат 

учениците со ПОП) 

Во текот на првото 

полугодие 

специјален 

едукатор и 

рехабилитатор  

Прифатеност од останатите 

ученици и средината 

                                                                                                                                Специјален едукатор и рехабилитатор:  

Вангелка Грујоска    
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5.12.  Годишен извештај за работата на стручниот соработник - Библиотекар 

 

Планирање и подготовка на планови за работа 

Реализирана 
активност  

Време на 
реализација 

Реализатори  Целна група Постигнати ефекти 

Изработка на 
сопствената Годишна 
програма за работа 

септември Библиотекар Локални авторитети Изработена годишна 
програма 

Подрачје 1:  Работа со ученици 

Поделба на бесплатни 
учебници 

септември Библиотекар 
Одделенски 

раководители 

Ученици од I--IX одд. Учениците се 
обезбедени со 

потребните учебници 

Зачленување на нови 
читатели 

Во текот на целата 
година 

Библиотекар Ученици и вработени Поголем број на 
читатели 

Создавање навики кај 
учениците за 

самостоен избор на 
книги и поттикнување 
на интерес за читање 

Во текот на целата 
година 

Библиотекар Ученици 
Учениците самостојно 
ги пронаоѓаат книгите 

Внимателно чување, 
ракување и заштита на 

книгите 

Во текот на целата 
година Библиотекар 

Во интерес на 
училиштето 

Книгите се во добра 
состојба 

Упатување на 
користење на речници, 

енциклопедии, 
лексикони 

Во текот на целата 
година 

Библиотекар Ученици 
Самостојно користење 
на овој вид литература 
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Чување на библ. фонд 
книги и списанија 

Во текот на целата 
година 

Библиотекар 
Во интерес на 
училиштето 

Библиотечниот фонд 
не се осипува 

Збогатување на 
библиотечниот фонд 

со стручна литература, 
нагледни средства по 
однапред подготвена 

програма 

Во текот на целата 
година 

Библиотекар 
Во интерес на 
училиштето 

Набавка на нови книги 
и нагледни средства 

Информирање за ново 
набавени и невратени 

книги 

Во текот на целата 
година Библиотекар Ученици 

Книжниот фонд се 
зголемува 

Примање и делење на 
детскиот печат 

Во текот на првото 
полугодие 

Библиотекар Ученици Достапност на 
детсктеиот печат до 

ученици 

Водење евиденција за 
издадени книги 

Во текот на целата 
година 

Библиотекар Ученици и вработени Точни податоци за 
издадени книги 

Подрачје 2 :  Работа со наставници 

Информирање на 
наставници за новите 
наслови релеватни за 
воспитно образовната 

работа 

Во текот на целата 
година 

Библиотекар Наставници Информирани 
наставници 

Разгледува каталози, 
посетува саеми, 

книжарници 

Во текот на целата 
година 

Библиотекар Наставници Информирање и 
обезбедување на 

стручна литература 

Избирање и 
набавување на нови 

изданија за 
библиотеката 

Во текот на целата 
година 

Библиотекар Наставници Обезбедување на 
стручна литература 

Помош на 
наставниците во 

наставата за 

Во текот на целата 
година 

Библиотекар Наставници Наставниците 
користат различни 
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развивање вештини за 
користење различни 

извори на информации 

извори за добивање 
информации 

Предлага 
обезбедување 

соодветни ресурси за 
сите ученци 

вклучувајќи ги и 
учениците со ПОП 

Во текот на целата 
година 

Библиотекар Наставници Обезбедени соодветни 
ресурси за сите 

ученици 

Помош во изборот на 
материјали за учење 

на тимот што 
изработува ИОП 

Во текот на целата 
година 

Библиотекар Наставници Обезбедени соодветни 
материјали за учење 
за учениците со ПОП 

Подрачје 3: Работа со родители 

Индивидуално 
советување на 
родителите за 

правилен избор на 
литература  и 

материјали за учење 
за нивното дете 

Во текот на целата 
година 

Библиотекар Наставници Насочени родители за 
правилен избор на 

литература и 
материјали за учење 

за децата 

Вклучување на 
родителите во 
збогатување на 

фондот на 
библиотеката со книги, 
едукативни материјали 

и игри 

Во текот на целата 
година 

Библиотекар Наставници Богатење на 
библиотечниот фонд 

Позајмување книги и 
друг материјал за 

учење на родителите 

Во текот на целата 
година 

Библиотекар Наставници Да се мотивираат 
родителите, а со тоа и 

децата за читање 

Подрачје 4: Соработка со заедницата 
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Соработка со 
библиотеки од 

локалната заедница и 
пошироко 

Во текот на целата 
година 

Библиотекар Локална заедница Размена на искуства и 
материјали за работа 

Соработка со 
невладини 

организации, 
книгоиздавателство и 

други организации 

Во текот на целата 
година 

Библиотекар Локална заедница Размена на искуства и 
материјали за работа 

Обезбедување 
материјали за 
потребите на 

училиштето од други 
библиотеки 

Во текот на целата 
година 

Библиотекар Локална заедница Размена на искуства и 
материјали за работа 

Подрачје 5: Професионален развој и професионална соработка 

Постојано 
подобрување на 

водењето и 
организацијата на 

библиотеката 

Во текот на целата 
година 

Библиотекар Ученици, наставници, 
родители 

Подобро водење и 
организација на 
библиотеката 

Следење на стручна 
литература и 

информации од 
значење за 

образованието и 
воспитанието 

Во текот на целата 
година 

Библиотекар Ученици, наставници, 
родители 

Подобрување на 
воспитно-образовниот 

процес 

Внесување на нови 
начини за работа со 

наставници и ученици 

Во текот на целата 
година 

Библиотекар Ученици, наставници, 
родители 

Подобрување на 
воспитно-образовниот 

процес 

Планира и води 
евиденција за личниот 
професионален развој 

Во текот на целата 
година 

Библиотекар Библиотекар Професионално 
усовршување 
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Учество во различни 
активности на 

професионалните 
здруженија, социјални 

мрежи и форуми со 
цел подобрување на 
сопствената работа 

Во текот на целата 
година 

Библиотекар Библиотекар Професионално 
усовршување 

Селектирање и 
подредување на 

изготвените наставни 
ресурси, чување и 

нудење за користење 

Во текот на целата 
година 

Библиотекар Ученици, наставници Полесен и побрз 
пристап до наставните 

ресурси 

Книжевни и креативни 
работилници 

21.10/10.11/30.11/11.12
/21.12.2020 

Здружение на 
библиотекари  “ 

Македонска 
книжевност низ три 

развојни фази“ 

Библиотекар, Тања 
Крстевска, Гордана 

Менкиновска 
ученициод нашето 

училиште и од ООУ “ 
Невена Георгиева 

Дуња„  

Подобрување на 
знаењата во областа 

на Македонската 
книжевност 

Подрачје 6: Аналитичко-истражувачка работа 

Учество во акциски 
истражувања во 

наставата 

Во текот на целата 
година 

Библиотекар 
Стручна служба 

Ученици 
наставници 

Подобрување нма 
воспитно образовната 

пракса 

Подрачје 7: Училишна структура, организација и клима 

Упатување на 
учениците и 

вработените на 
ресурсите во 
библиотеката 

Во текот на целата 
година 

Библиотекар Ученици 
наставници 

Запознавање на 
вработените и ученици 

со ресурсите во 
библиотеката 

Учество во 
изготвување во 

развојните и 

Во текот на целата 
година 

Библиотекар Локални авторитети Изготвени развојни и 
годишни програми на 

училиштето 



ООУ„Тихомир Милошевски“-Скопје 

 

  
Годишен извештај 2020/2021 год. 

 

124 

 
P
A
G

годишните програми 
на училиштето 

Вклучување во 
активностите на 

училиштето 

Во текот на целата 
година 

Библиотекар Ученици 
наставници 

Подобра организација 
на училишните 

активности 

Уредување на  
просторот на 

библиотеката така што 
ги претставува 

различностите и 
обезбедува физичка 

пристапност 

Во текот на целата 
година 

Библиотекар Ученици 
наставници 

Обезбедена физичка 
пристапност во 

библиотеката за сите 
корисници 

Организација на  
материјалите според 

возраста, интересите и 
потребите на 
корисниците 

Во текот на целата 
година 

Библиотекар Ученици 
наставници 

Поедноставен пристап 
до потребните 

материјали 

Ставање печат на 
книгите, водење 

инвентарна книга и 
означување на 

библиотечниот фонд 

Во текот на целата 
година 

Библиотекар Ученици 
наставници 

Евиденција и ред на 
влез и излез на 

книгите 

Информира и 
инсистира на 

почитување на 
правилата на 

однесување во 
библиотеката 

Во текот на целата 
година 

Библиотекар Ученици 
наставници 

Правилно однесување 
во библиотека 
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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 ВОСПИТНО ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС 

 

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, интерактивна настава 

- Унапредување на оценувањето во училиштето, континуирано оценување на учениците во текот на целата учебна година, 

- Поголема застапеност на воннаставните активности, во услови на online наставата 

- Подобра инклузија во образовниот систем на децата со посебни потреби, 

- Набавка на современи нагледни средства и технички помагала, 

- Подобрување на мотивацијата за учење и постигнување кај учениците 

- Интеграција на еколошката едукација во услови на пандемија 

- Навремено набавување на учебници. 
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