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Годишниот извештај се однесува на реализацијата на планираните активности од Годишната програма за работа на училиштето за
учебната 2021/2022 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 првото полугодие 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
19 паралелки од I-IX одделение.
Во училиштето се привршуваат градежните активности, доградба на еден крак, со 6 училници, промена на парни котли од тврдо на течно
гориво и со тоа од следната учебна година би се решил долгогодишниот проблем со реализиација на редовната настава, додатна и дополнителна
настава и воннаставни активности. Наставата по Физичко и здравствено образование, за учениците од I до IV 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.
За време на летниот распуст беше спроведена Групна јавна набавка за набавка на информатичка опрема при што беа набавени: 2 лаптопи
Lenovo, 2 Смарт принтери со скенери од марката Canon, 2 телевизори VIVAX и звучници наменети за стартот на новата учебна година за IV
одделение. Исто така, беа набавени наставно-образовни помагала според новата концепција за основно образование за I и IV одделение (топки,
хулахопи, сложувалки, градинарски алати, глобус, разни картици, постери и друг училишен материјал). Се набави дигитална вага за потребите
по предметот физичко образование, беше набавена лулашка, шатор и тешко ќебе наменето за децата со попреченост.
На почетокот на новата учебна година беа поделени прикладни подароци за првачињата кои беа обезбедени од страна на општина Ѓорче
Петров.
Беше извршена замена на подот во училницата за дневен престој, а исто така за потребите на дневниот престој набавен е мини смарт
телевизор со големина на екран од 32” од марката Фуего. Беа набавени четири бели табли со димензии 240 х 120см. со кои ќе се изврши замена
на старите табли во четири училници. Училишниот кабинетот по предметот Хемија беше опремен со мебел врз основа на Проектот за
унапредување на основното образование. Поради тоа училиштето изврши адаптација на училницата со што кабинетот е ставен во целосна
функција. Тековно се набавени, средства за хигиена и дезинфекциони средства, како и набавка на униформи и обувки за техничкиот персонал.
Состојбата со опременоста на училиштето со наставни средства и помагала постојано се подобрува. И оваа учебна година се збогати
библиотечниот фонд со стручна литература и нови лектирни изданија.
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Ученици
Оваа учебна година училиштето го посетуваат 458 ученици од I–IX одделение, распоредени во 19 паралелки. Училиштето работи во две
смени. Првата смена е со почеток во 8.00 часот , втора смена за учениците од 12.00 часот, а за учениците од V до IX одделение наставата
започнува во 8.00 часот, и се одвива online.
Наставници
Оваа учебна година во училиштето работат вкупно 46 извршители, од кои 34 се воспитно-образовен персонал, 7 административнотехнички 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 2021/2022 година започна на 1 септември 2021 година. Наставата се изведува според Календарот за работа за учебната
2021/2022 година.
Реализацијата на Годишната програма во текот на првото полугодие 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

161

192

192

168

159

Англиски јазик

64

64

96

96

99/96

Ликовно образование

32

66

64

34

64

Музичко образование

32

64

64

32

65/64
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Математика

161

160

159

170

159

Физичко образование

96

96

96

96

97/96

Запознавање на околината / Природа / Природни науки

66

64

64

68

67 +67

Општество/Историја и општество

33

32

32

66

64

32

64+64

Tехничко Oбразование /ТО и информатика
Работа со компјутер

64

Изборен предмет ОЖВ

64
34+34

32

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

VI

VII

VIII

IX

Македонски јазик

128+128

131 +131

128+128

128+128+128

Англиски јазик

96+96

98+98

97+97

96+96+96

Француски јазик

66+66

64+64

64+64

64+64+64

Математика

160+161

130+130

130+131

129+129+128

Историја

72+70

72+71

71+71

71+74+73

Географија

64+64

64+64

64+64

64+64

Биологија

66+66

63+64

65+64

63+63+63
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Физика

65 +65

65 +65 +65

Хемија

64 + 64

64 + 64 +64

Граѓанско образование

32+32

32+32

Ликовно образование

32

32

32

32

Музичко образование

32+32

32+32

32+32

32+32+32

95+96

96+98

96+96+98

Физичко образование
Информатика

64+64

Техничко образование

32+32

32+32

Етика

32+32

Вештини на живеење

64+64

Класична култура на Европските цивилизации /
Запознавање на религии

64+64

Природни науки

66+66

Танци и ора

68+68

Проекти од музичка уметност

68

Нашата Татковина

68-8а

68 (9в)

Унапредување на здравје

67

Иновации

32+32+32
7

Истражување на родниот крај

68

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 настава е регулирано со посебен распоред, кој е истакнат на видно место за учениците и родителите и испратен до БРО. Дополнителната
настава како дидактички модел на настава во Наставниот план е застапена со одреден број часови со што добива задолжителен карактер. Оваа
настава се организира за ученици кои се соочуваат со повремени тешкотии, побавно напредуваат или заостануваат во усвојувањето на некои
содржини и задачи од еден или повеќе наставни предмети. Се организира за ученици од одделенска и предметна настава.
Додатната настава е наменета за учениците кои во текот на задолжителната настава постигнуваат натпросечни резултати и се
потврдуваат со особена надареност и талентираност по одделни наставни предмети. Идентификувањето на надарените ученици се прави по
пат на систематско следење, испитување на развојните способности, постигањата и потребите. Во првото полугодие од учебната 2021/2022
година, согласно Законот за основно образование и наставните планови и програми реализирани се часови за додатна дополнителна настава.
Во одделенска настава во првото полугодие одржани се просечно по 16 часа додатна и 16 часа дополнителна настава во секоја паралелка.
Во оваа бројка процентуално најмногу се застапени додатни и дополнителни часови од математика и македонски јазик.
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Реализацијата на додатни и дополнителни часови во предметна настава е дадена во следната табела:
Наставен
предмет

VIa

VIб

VIIa

VIIб

VIIIа

VIIIб

IXa

IXб

IХ в

доп

дод

доп

дод

доп

дод

доп

дод

доп

дод

дод

доп

доп

дод

доп

дод

доп

дод

12

11

12

11

17

11

17

11

10

11

10

11

16

11

16

11

16

11

6

9

4

4

10

7

9

17

5

7

4

4

4

6

3

4

3

Француски
јазик

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

3

3

Математика

2

2

1

13

13

13

13

11

11

3

1

11

11

11

11

4

1

Историја

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Географија

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

4

2

2

3

3

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

3

3

3

3

3

1

3

5

3

Физика

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Хемија

7

8

7

8

6

4

6

6

6

Македонски
јазик
Англиски јазик

1

Граѓанско
образование
Биологија

5

5

4

3

3

3

3

3

6
4

4
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Наставен
предмет

VIa

VIб

VIIa

VIIб

VIIIа

VIIIб

IXa

IXб

IХ в

доп

дод

доп

дод

доп

дод

доп

дод

доп

дод

дод

доп

доп

дод

доп

дод

доп

дод

12

11

12

11

17

11

17

11

10

11

10

11

16

11

16

11

16

11

6

9

4

4

10

7

9

17

5

7

4

4

4

6

3

4

3

Француски
јазик

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

3

3

Математика

2

2

1

13

13

13

13

11

11

3

1

11

11

11

11

4

1

Историја

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Географија

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

4

2

2

3

3

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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Македонски
јазик
Англиски јазик

1

Граѓанско
образование

4

Ликовно
образование

8

7

8

7

7

8

7

8

7

8

7

8

7

7

7

7

7

Музичко
образование

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

/

4

/

4

/

4

/

4

/

6

/

6

/

4

4

4

4

Физичко
образование
Информатика

4

4

4

4

2
6

10

Наставен
предмет

VIa

VIб

VIIa

VIIб

VIIIа

VIIIб

IXa

IXб

IХ в

доп

дод

доп

дод

доп

дод

доп

дод

доп

дод

дод

доп

доп

дод

доп

дод

доп

дод

12

11

12

11

17

11

17

11

10

11

10

11

16

11

16

11

16

11

6

9

4

4

10

7

9

17

5

7

4

4

4

6

3

4

3

Француски
јазик

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

3

3

Математика

2

2

1

13

13

13

13

11

11

3

1

11

11

11

11

4

1

Историја

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Географија

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

4

2

2

3

3

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Македонски
јазик
Англиски јазик

1

Граѓанско
образование
Етика
Техничко
образование
Иновации

3
4

2

4

3

3

4

3

2
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2.3. Анализа на годишниот успех, поведение и дисциплина на учениците од I – IX одделение од учебната 2021/2022 година
Постигнатиот успех на крајот од учебната 2021/2022 година 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 2021/2022 година
Годишен успех во учебната 2021/2022 година
Вкупно

IV
V
I-V
VI
VII

Вкупно

одлични

мн.добри

добри

доволни

1

2

3

4

со 1 сл.

со 2 сл.

со 3 и
пов.сл

Вк.со
слаби

бр.

бр.

бр.

44

17

44

50

23

50

54

27

54

40

25

29

72,50

11

27,5

0

0,0

0

0

40

100

0

0

0

0

0

0

0

0

4,73

4,66

4.79

48

20

35

72,92

11

22,9

2

4,2

0

0

48

100

0

0

0

0

0

0

0

0

4,69

4,60

4.89

88

45

64

72,73

22

25,0

2

2,3

0

0

88

100

0

0

0

0

0

0

0

0

4,70

4,63

4.85

46

17

27

58,70

9

19,6

10

21,7

0

0

46

100

0

0

0

0

0

0

0

0

4,37

4,60

4.48

57

29

34

59,65

17

29,8

6

10,5

0

0

57

100

0

0

0

0

0

0

0

0

4,49

4,47

4.64

бр.

%

бр.

%

бр.

%

бр.

%

бр.

%

%

%

%

бр.

%

описно оценети

ж.

Просечен успех
2019/2020

III

4

Просечен успех
2020/2021

II

3

Просечен успех
2021/2022

I

2

се

ученици
Одд.

1

12

VIII
IX
VIIX
IVIX

54

24

30

55,56

12

22,2

12

22,2

0

0

54

100

0

0

0

0

0

0

0

0

4,33

4,55

4.67

65

36

47

72,31

13

20,0

5

7,7

0

0

65

100

0

0

0

0

0

0

0

0

4,65

4,79

4.70

222 106 138

62,16

51

23,0

33

14,9

0

0

222

100

0

0

0

0

0

0

0

0

4,47

4,61

4.62

310 151 202

65,16

73

23,5

35

11,3

0

0

310

100

0

0

0

0

0

0

0

0

4,54

4,61

4.69

148

Општиот успех на учениците во оваа учебна година на ниво на училиште отстапува за 0,7 од успехот постигнат на крајот од минатата
учебна година. Ова се должи на online наставата, која во нашето училиште траеше предолго поради изградбата на училиштето, а поради тоа
учениците станаа немотивирани и опуштени.

IV

V

2017/18 4,83 4,78

VI

VII

VIII IX

Вкупно

4,7 4,44

4,42 4,56

4,63

2018/19

4,8 4,79 4,67 4,67

4,43 4,53

4,65

2019/20

4,79 4,89 4,48 4,64

4,67

4,7

4,69

2020/21

4,66

4,6 4,47

4,55 4,79

4,61

2021/22

4,73 4,69 4,37 4,49

4,33 4,65

4,54

4,6

13

Просечен успех по одделенија во последните пет години
2021/22

2020/21

2019/20

2018/19
4.54

4.61

Вкупно

4.69
4.65
4.63

Просечен успех во последните 5 години

4.63

4.65
IX

4.69
4.65

4.53
4.56
4.33

4.61

VIII
4.54

4.55
4.43
4.42
4.49
4.47

VII
2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2017/18

4.37
VI

V

IV

4.48

4.67

4.64
4.67

4.44

2021/22

4.79

4.7

4.6
4.67
4.7
4.6

4.69
4.79
4.78
4.66

4.89

4.73
4.79
4.8
4.83

14

Состојбата во однос на половата структура и успехот во учебната 2021/22 година може да се анализира од следнава табела.

Одлични
Многу
добри
Добри

88

Машки
28,39%

46
25

Вкупно

Вкупно
Ученици
Проценти
202
65,16%

114

Женски
36,77%

14,84%

27

8,71%

73

23,55%

8,06%

10

3,23%

35

11,29%

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

маш
ки
жен
ски

одли
чни

2017/2018
мн.до доб дово
бри
ри лни

одли
чни

2018/2019
мн.до доб
бри
ри

дово
лни

одли
чни

2019/2020
мн.до доб
бри
ри

дово
лни

одли
чни

2020/2021
мн.до доб
бри
ри

дово
лни

одли
чни

2021/2022
мн.до доб
бри
ри

дово
лни

96

55

13

2

98

58

13

1

109

60

9

0

109

49

21

0

88

46

25

0

140

21

5

2

149

16

4

3

140

19

4

0

123

26

6

0

114

27

10

0

15

Успех по пол во последните пет години

2017/2018

машки
женски

2017/18
4,48
4,78

2019/2020

2018/19
4,49
4,81

0 0
доволни

2020/2021

2019/20
4,56
4,83

2020/21
4,49
4,75

27

25

10

0 0
доволни

6

одлични

46
21

добри

0 0
одлични

9 4

доволни

26

добри

19

2018/2019

88
49

мн.добри

1 3
одлични

4

доволни

13

добри

16
мн.добри

2 2
одлични

5

доволни

13

добри

мн.добри

21

114

добри

60

58

55

123
109

109

98

96

одлични

140

мн.добри

149

140

женски

мн.добри

машки

2021/2022

2021/22
4,4
4,69

16

Просечен успех по пол во последните 5 год.
4.9
4.8
4.7
4.6
4.5
4.4
4.3
4.2
4.1
машки

2017/18
4.48

2018/19
4.49

2019/20
4.56

2020/21
4.49

2021/22
4.4

женски

4.78

4.81

4.83

4.75

4.69

Од графиците јасно се гледа дека женските ученици постигнуваат повисоки резултати во однос на машките ученици, како и тоа дека просечниот
успех континуирано расте од година во година.
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Постигнат успех по предмети во предметна настава во учебната 2021/2022 година

РБ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Наставен предмет
Македонски јазик
Англиски јазик
Француски јазик
Математика
Историја
Географија
Биологија
Физика
Хемија
Граѓанска култура
Ликовно образование
Музичко образ.
Физичко образов.
Информатика
Природни науки
Техничко образ.
Етика
Иновации
Запознавање со религии
Етика на религии
Класична култура
Унапредување на здравје
Вештини на живеење
Нашата татковина
Проекти од музичко
Танци и ора
Вкупно

5
117
144
122
125
110
123
101
66
74
99
178
222
220
68
23
27
43
47
23
13
10
19
24
41
27
28
2094

4
30
24
47
38
35
38
21
21
16
15
21
0
0
20
5
13
9
8
0
10
2
1
4
6
0
0
384

Постигнат успех по наст.предмети од VI-IX одд
3
2
1
СЕ
37
38
0
222
33
21
0
222
30
23
0
222
39
20
0
222
35
42
0
222
33
28
0
222
26
28
0
176
18
14
0
119
14
15
0
119
5
0
0
119
23
0
0
222
0
0
0
222
2
0
0
222
9
6
0
103
6
12
0
46
6
0
0
46
5
0
0
57
6
4
0
65
0
0
0
23
4
2
0
29
5
0
0
17
1
0
0
21
1
0
0
29
1
0
0
48
0
0
0
27
0
0
0
28
339
253
0
3070

Просек
4,02
4,31
4,21
4,21
3,96
4,15
4,11
4,17
4,25
4,79
4,70
5,00
4,98
4,46
3,85
4,46
4,67
4,51
5,00
4,17
4,29
4,86
4,79
4,83
5,00
5,00
4,49
18

Постигнат успех по предмети во одделенска настава во учебната 2021/2022 година
Постигнат успех по наст.предмети од IV -V одд.
4
3
2
1
СЕ
19
15
5
0
94

РБ

Наставен предмет

1

Македонски јазик

1

Македонски јазик

55

22

8

3

0

88

4,47

2

Англиски јазик

64

11

13

0

0

88

4,58

3

Ликовно образование

76

11

1

0

0

88

4,85

4

Музичко образование

78

10

0

0

0

88

4,89

5

Математика

53

24

9

2

0

88

4,45

6

Физичко образование

79

9

0

0

0

88

4,90

7

Историја и општество

25

8

7

0

0

40

4,45

8

Општество

34

5

5

4

0

48

4,44

9

Природни науки

55

25

8

0

0

88

4,53

10

ТО и информатика

33

7

0

0

0

40

4,83

11

TO

42

6

0

0

0

48

4,88

12

Изборен Животни вештини

33

7

0

0

0

40

4,83

13

Изборн ликовно

36

4

0

0

0

40

4,90

14

Работа со компјутер

31

15

2

0

0

48

4,60

663

145

51

9

0

832

4,69

Вкупно

5

55

Просек

4,32

19

Просечен успех по предмети во последните три учебни години
Просечен успех по предмети во последните три години
2019/20

2020/21

2021/22

Иновации
Етика
Техничко образ.
Прир.науки
Информатика
Физичко образов.
Музичко образ.
Ликовно образование
Граѓанско образование
Хемија
Физика
Биологија
Географија
Историја
Математика
Француски јазик
Англиски јазик
Македонски јазик

3.85
3.83

4.70
4.87
4.51
4.68
4.71
4.67
4.31
4.91
4.46
4.41
4.40
4.54
4.46

5.00
5.00
4.98
4.99
5.00
5.00
4.96
4.93

4.70
4.75
4.76
4.79
4.53
4.41
4.25
4.38
4.31
4.17
4.56
4.30
4.11
4.45
4.42
4.15
4.24
4.25
3.96
4.39
4.39
4.21
4.43
4.32
4.21
4.50
4.44
4.31
4.17
4.20
4.02

20

Просечен успех по изборните предмети во последните три години
2021/22
4.59
4.17
4.05

Етика на
религии

2020/21

5.00
4.75
4.29

4.864.935.00

5.004.84

Класична
култура

Унапред.на
здравје

Проекти од
музичко

2019/20
4.794.904.91

Вештини на
живеење

5.00 5

4.834.784.90

Нашата
татковина

Танци и ора

Просечен успех по предмети во одд.настава во последните три години
2021/22

4.70
4.47
4.32

4.62
4.58
4.55

2020/21

2019/20

5.00
4.96
4.90

4.96
4.89
4.89 4.93
4.85
4.72

4.88
4.80
4.79 4.83

4.73
4.55

4.45
4.28

4.45

4.44
4.33

4.53 4.52
4.30

4.83

4.90

4.91
4.66
4.60

Извештај за учениците од I –III одделение во учебната 2021/2022 година
Во следните графици може да се види општиот напредок и постигнувањата на учениците од прво до трето одделение.

I а одделение
Напредуваат
2%

I б одделение

Значително
напредуваат
98%

Задоволително
напредуваат
5%

Значително
напредуваат
90%

Напредуваат
5%

Задоволително
напредуваат
4%

Напредуваат
9%

IIa одделение
Значително
напредуваат
87%

Задоволително
напредуваат
2%
Напредуваат
6%

IIб одделение
Значително
напредуваат
92%

IIIa oдделение

Задоволително
напредуваат
9%

Значително
напредуваат
77%

Задоволително
напредуваат
15%

IIIб одделение

Се работи
по ИОП
1%

Напредуваат
14%

Значително
напредуваат
64%

Напредуваат
20%

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

Ia
Iб
I
II а
II б
II
III а
III б
III

Вкупно
ученици
184
168
352
200
200
400
243
243
486

Значително
напредуваат
180
151
331
175
184
359
188
156
344

се I – III

1238

1034

Одд.

4
9
13
17
13
30
34
47
81

Задоволително
напредуваат
0
8
8
8
3
11
21
37
58

124

77

Напредуваат

ИОП
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3

Општ успех од I-III одд.
I

II

III

94.03 89.75
70.78

3.69
Значително напредуваат

7.50

16.67
2.27

Напредуваат

2.75

11.93

0.00

0.00

Задоволително
напредуваат

0.62

ИОП

Напредок по предмети од I-III одд.
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

Македонс Англиски Математи
ки
ка

Значително напредуваат

68.71

78.38

Природн
и науки

Општеств
о

Физичко
образ.

Музичко
образ.

Ликовно
образ.

68.92

75.00

81.76

100.00

100.00

100.00

Работа со
компјутер
и
72.22

Напредуваат

15.65

14.86

16.89

16.89

12.16

0.00

0.00

0.00

18.52

Задоволително напредуваат

14.97

6.08

13.51

8.11

6.08

0.00

0.00

0.00

9.26

ИОП

0.68

0.68

0.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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

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

•

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

•

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

•

Повторувачи во последниве три години нема.

•

Девојчињата покажуваат подобар успех од момчињата.

•

Учениците од I-IIIодд. покажуваат во принцип одличен напредок, според потребите со учениците се работи по ИОП
Според досега кажаното можеме да бидеме задоволни од успехот на учениците и да продолжиме континуирано да работиме на
унапредување на оценувањето и наставата воопшто, со воведување нови методи,техники и инструменти за оценување, подобрување
на изработката на објективните тестови, интерактивна настава и слично како оценувањето би било што пообјективно а учениците
помотивирани за постигање повисоки резултати.
Изостаноци направени во учебната 2021/22
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 458 ученици имаат примерно поведение.

Одделенија

I

II

Оправдани

831

885

III

IV

1405

1307

V

VI

808

Неоправдани
Вкупно

831

885

1405

1307

808

VII

VIII

IX

СЕ

1270

892

1641

1520

10559

8

87

41

38

174

1278

979

1682

1558

10733

Редовност на учениците на крајот од учебната 2021/22 год.

Оправдани

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Се

831

885

1405

1307

808

1270

892

1641

1520

10559

831

885

8

87

41

38

174

1405

1307

808

1278

979

1682

1558

10733

Неоправдани
Се

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 изминататите учебни години.
Состојбата со бројот на изостаноци во минатата учебна година е нереална поради фактот што не се евидентираа изостаноците на учениците
со ковид.

Преглед на изостаноци во последните пет години
оправдани

неоправдани

вкупно

17881
14368

14172

14450
10559
9204

4859

274
2017/18

278
2018/19

10733

9354

150
2019/20

5008

149
2020/21

174
2021/22

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА НАПРЕДОКОТ НА УЧЕНИЦИТЕ ОД I-VI одд.
Учениците од I-VI одделение се оценуваат описно во сите квартални периоди, освен учениците од IV-VI оделение кои на крајот од
учебната година се оценуваат бројчано. Иако можеби е несоодветно описните оцени да се квалификуваат во некакви категории сепак заради
следење на напредокот се обидовме да направиме една анализа.
Во учебната 2021/2022 година во прво одделение се запишаа 44 ученици во две паралелки. Сите ученици имаа основни познавања
за себе и училиштето во почетокот на учебната година. Графомоториката е развиена кај сите. Во текот на првото полугодие од оваа учебна
година сите ученици напредуваа со повеќе сознанија од сите предмети предвидени со Планот и програмата за работа по новата концепција
и истите се солидно усвоени од нивна страна.
Во второ одделение има вкупно 50 ученици. На почетокот од учебната година сите ученици ги препознаваа и пишуваа буквите и
броевите. Сите ученици се описменети, читаат и пишуваат на печатно и ракописно кирилично писмо. Наставниот план и програма во
целост се реализирани. Преку реализацијата на наставните содржини низ учебната година забележан е напредок кај секој ученик.
Во трето одделение вкупниот број на ученици е 54. Наставниот план и програма во целост се реализирани. Преку реализацијата на
наставните содржини во III одделение вo текот на учебната 2021/2022 година забележан е напредок кај секој ученик.
Од оваа учебна година и учениците од вториот квалификационен период се оценуваат описно за полугодие. Во графиците што
следуваат може да се види општиот напредок на учениците од прво до шесто одделение.

Ia

Вкупно
ученици
23

Значително
напредуваат
96,20

3,80

Задоволително
напредуваат
0,00

Iб

21

92,26

7,74

0,00

0,00

I

44

94,32

5,68

0,00

0,00

II а

25

86,50

11,00

2,50

0,00

II б

25

93,00

5,50

1,50

0,00

II

50

89,75

8,25

2,00

0,00

III а

27

75,31

16,87

7,82

0,00

III б

27

65,57

20,08

13,11

1,23

III

54

70,43

18,48

10,47

0,62

се I – III

148

83,45

11,54

4,76

0,24

Одд.

Напредуваат

Општ напредок од I-III одд.
Iодд.

94.32

II одд.

IIIодд.

89.75
70.43

5.68 8.25
Значително напредуваат

18.48

Напредуваат

0.00 2.00

10.47

Задоволително напредуваат

ИОП
0,00

Одд.

Вкупно
ученици

Значително
напредуваат

Напредуваат

Задоволително
напредуваат

ИОП

IV а

19

78,95

12,63

8,42

0,00

IV б

21

71,90

20,48

6,19

0,00

IV

40

75,25

16,75

7,25

0,00

Vа

24

54,58

32,92

11,25

1,25

Vб

24

39,58

46,25

14,17

0,00

V

48

47,08

39,58

12,71

0,63

IV –V

88

59,89

29,20

10,23

0,34

Општ напредок од IV-V одд.
IV одд.

Vодд.

75.25
47.08

39.58
16.75

0
Значително напредуваат

Напредуваат

7.25

12.71

Задоволително напредуваат

Одд.

Вкупно
ученици

Значително
напредуваат

Напредуваат

Задоволително
напредуваат

ИОП

VI а

21

56,78

21,25

21,98

0,00

VI б

25

52,00

26,77

0,62

0,00

VI

46

54,18

24,25

10,37

0,00

60

Значително
напредуваат,
54.18

Општ напредок -VIодд.

50
40
30
20
10
0

Напредуваат,
24.25
Задоволително
напредуваат ,
10.37

На следните графици може да се анализира напредокот по предмети на учениците од I-VI одделение

Напредок по предмети од I-IIIодд.
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

Македонск
и

Англиски

Математик Природни
а
науки

Општество

Физичко
образ.

Музичко
образ.

Ликовно
образ.

Значително напредуваат

64.86

70.27

65.54

69.59

70.27

70.95

70.95

70.95

Напредуваат

23.65

18.92

22.97

18.92

18.92

18.24

18.24

18.24

Задоволително напредуваат

10.81

10.14

10.81

10.81

10.14

10.14

10.14

10.14

ИОП

0.68

0.68

0.68

0.68

0.68

0.68

0.68

0.68

Напредок во VI одд. по предмети
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

Макед Англис Франц Матем Истор Геогра Приро
онски
ки
уски атика
ија
фија
дни
науки

ТО

Значително напредуваат

39.13

63.04

39.13

52.17

19.57

47.83

30.43

54.35

Инфор Ликов Музич Физич Запоз. Етика
матик
но
ко
ко
со
на
а
образ. образ. образ. религи религи
и
и
56.52 73.91 100.00 89.13 23.53 48.28

Напредуваат

39.13

17.39

19.57

41.30

13.04

17.39

34.78

23.91

23.91

26.09

0.00

10.87

64.71

37.93

Задоволително напредуваат

21.74

19.57

41.30

6.52

67.39

34.78

34.78

21.74

19.57

0.00

0.00

0.00

11.76

13.79

2.4.

Изостаноци направени во учебната 2021/2022 година

Редовност на учениците во првото полугодие од учебната
2021/22год.
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Опр.
Неопр.
Се

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Се

388

315

0

0

929

658

502

672

473

879

684

5500

0

0

18

1

23

26

16

84

388

315

929

658

520

673

496

905

700

5584

Редовност на учениците во последните три години

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

2019/20
6192

2020/21
1648

2021/22
5500

неоправдани

118

98

84

Вкупно

6310

1746

5584

оправдани

3 . РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВОННАСТАВНИТЕ АКТИВНОСТИ
3.1. Реализирани активности од антикорупциска едукација на учениците 2021/2022 година
Ред бр.
1.

2.

3.

4.

5.

6

7

Активности
Дефинирање на целна група и формирање тим за
да се одреди содржината и методот на
антикорупциските предавања
Антикорупциска едукација на учениците
( прашалник бр.1 утврдување на предзнаењата на
учениците)
Предавања за запознавање на учениците со
поимите, можностите за заштита и
превентивно делување кон корупциските
активности; за корупција и антикорупција
Работилница 1
Причини и последици од корупцијата
( работен лист, линија на животот)
Активна борба против корупција
Работилница Барометар - „одолевање на
социјален притисок „
Активна борба против корупција:постер
Изработка на литературни и ликовни творби на
тема: Не ја сечи гранката на која седиш
Утврдување на знаењата за корупција и
антикорупција (на часовите по граѓанско
образование )

Соработници
Силвана Савевска - наставник по
граѓанско образование
психолог, педагог

Време
18.11.2021

Силвана Савевска
Ученици од IX одделение

18.11.2021

Силвана Савевска
Ученици од IX одделение

09.12.2021

Силвана Савевска
Ученици од IX одделение

16.12.2021

Силвана Савевска
Ученици од IX одделение

17.02.2022

Силвана Савевска
Ученици од IX одделение

24.03.2022
14.04.2022

Силвана Савевска
Ученици од IX одделение

13.05.2022

3.2. 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 2021/2022 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

31+31

Музичка / Ликовна секција

II a,б

33 + 33

Драмско-рецитаторска /Музичко-ритмичка секција

III a,б

16+16

Музичка секција / Спортска секција
Литературна секција /Ликовна секција

V а,б

10 + 8
6 + 8

Слободни ученички активности- Предметна настава
Одговорен наставник

бр. на часови

Клуб на математичари

Анкица Спасова

35

Клуб на математичари

Маријана Крстеска

30

Клуб на хемичари

Љубица Стојкова - Стојановска

10

Етички клуб

Силвана Савевска

31

Клуб на географи

Јадранка Георгијева

31

Млади франкофони

Душица Кировска

28

Слободна ученичка активност

Еко клуб

Анета Божиновска

10

Љубители на странски јазик

Љубица Тримоска

23

Љубители на англиски јазик

Вецка Спасова Крковска

10

Литературен клуб

Гордана Менкиноска
Тања Крстевска

30
30

Хор и оркестар

Митковски Игор

96

Мирјана Гошевска

20

Секција по Техничко образование
„Млади-техничари“-Сообраќајна секција

Симона Илевска Тодоровска

16

Информатички тим

Ивана Давитковска

16

Спортска секција

3.3. Училишни натпревари
Натпреварите влијаат кај учениците да се развива натпреварувачкиот дух, другарството, како и да се продлабочат и збогатат
знаењата. Во текот на месец октомври и ноември беа одржани училишни натпревари по сите предмети. Победниците на училишните
натпревари ќе учествуваат на општинските, градските, регионалните и државните натпревари кои ќе се организираат во текот на второто
полугодие.
Одделенски наставници
IV a-Моника Илијевска
IVб-Валентина Ампова

училишен натпревар по
математика

1.
2.
3.

Анабела Христовска
Катја Ѓоргиевска
Борјан Дукадиновски

Одделенски наставници
IV a-Моника Илијевска
IVб-Валентина Ампова

училишен натпревар по
македонски јазик

1.
Анабела Христовска
2.
Јана Младеновска
3.
Катја Ѓоргиевска и Стефанија
Илијоска

Одделенски наставници
IV a-Моника Илијевска
IVб-Валентина Ампова

училишен натпревар по
природни науки

1.
2.
3.

Анабела Христовска
Мила Митровска, Јана Младеновска
Софиа Василевска

1 место на општинските натпревари
3 место на регионален натпревар
3 место на регионален натпревар
ракомет машки
Физичко и здравствено образование
Мирјана Гошевска

одбојка машки
општински натпревари

1 место тенис - Ведрана Комненова
1 место - атлетика категорија 6/7 одд.Теа
Петрушевска
2 место Мија Поповска
1 место категорија 8/9 одд. Христина
Димовска
2 место - футсал
3 место - ракомет

Природни науки V
Љубица Стојкова - Стојановска

Училишен натпревар
Va
Vб
Општински натпревар
Vа Vб

Одделенски наставници
Vа-Валентина В.Богоевска
Vб- Татјана Кондратјук

училишен натпревар по
математика

1. Тео Стефановски прво место
2. Димитар Јовановски второ место
3. Давид Стојковски трето место
1. Ива Дојчиновска - Пофалница
2. Давид Стојковски - Пофалница
3. Петар Глигоровски - Пофалница
4. Тео Стефановски - Пофалница
Va одд :
1 место- Давид Стојкоски
2 место-Ива Дојчиноска
3 место-Никола Величковски
Vб одд :
1 место- Дамјан Огненоски
2 место - ЈованаИлијоска
3 место - Лука Блажевиќ , Јана
Стоилковска (ист број поени)
VI б одд :
1 место - Давид Василевски
2 место - Матеј Павловски
3 место - Ангел Лековски

Информатика
Ивана Давитковска

училишен натпревар
VI, VII

VII б одд :
1 место - Андреј Крстевски
2 место - Јована Крстевска
VII а одд :
3 место - Александра Митковска

Училишен натпревар
VI-а,б, VIII – а, б IX а, б, в

VI одд.:
1 место - Петар Петров
2 место - Филип Велјановски и Ангел
Лековски
3 место - Теа Петрушевска и Алекса
Ристоски
VIII одд. :
1место - Катја Велјановска
2 место - Николина Китановска
3 место - Мила Стојановска

Англиски јазик

IX одд.:
1 место - Моника Ивановска
2 место - Александра Ивковиќ
3 место - Матеа Јовановска

Љубица Тримоска

3 место VI - a - Петар Петров

Англиски јазик

Регионален натпревар

2 место – VIII - a - Катја Велјановска
1 место IX - а - Моника Ивановска

Државен натпревар

VI – а Петар Петров
VIII-a - Катја Велјановска
IX-а - Моника Ивановска

Училишен натпревар VII а, б

VII одд:
1 место- Андреј Крстевски
2 место-Мила Миноска
3 место-Давид Глигоровски
пофалница: Јована Крстевска
пофалница: Анастасија Стојановска

Општински натпревар

2 - ро место VII-б одд
Андреј Крстевски

Вецка Спасова Крковска

1 - место VII-б одд Андреј Крстевски
7 - мо место VII-б одд Андреј Крстевски

Училишен натпревар
IVa,б Va, Vб

IVoдд
1 - место Катја Ѓорѓиевска IV б
2 - место Никита Сидоровска IV б
3 - место Мила Митровска IV б
Vодд
1. место Дамјан Тошевски
1. место Дијана Божиновска
2. место Ива Дојчиновска
2. место Ива Поповска
2. место Михаела Стојковска
3. место Марија Трајковска
3. место Ива Дојчиновска

Англиски јазик
Славица Попоска

Општински натпревар
Регионален натпревар

V oдд
3. место Дамјан Тошевски
Дамјан Тошевски - учество

Математика
Александра Луковска
Анкица Спасова

училишен натпревар
VI
VII
VIII
IX

училишен натпревар
VI
VII
VIII
IX
Биологија VII
Анета Божиновска

VI одд.:
1 место - Деспина Тодоровска
2 место - Филип Велјановски
3 место - Петар Петров
VII одд:
1 место - Александар Стојковски
2 место - Андреј Крстевски
VIII одд. :
1 место - Роберт Стоилов
IX одд.:
1 место -Тамара Илијоска
VI одд
1 место
Емилија Петковска
Матеј Павловски 2 место
Мила Митровска 3 место
Ива Илиќ 4 место
VII одд
Јована Крстевска 1 место
Андреј Крстевски 2 место
VIII одд
Филип Петковски 1 место
IX одд
Стефанија Јанковска 9 б, 1 место
Матеа Јовановска 9а, 2 место
Ања Митковска 9 б, 3 место
Христина Димовска 9 б, 3 место

Регионален натпревар

Мила Митровска пофалница
Андреј Крстевски 3 место

Јована Крстевска пофалница
Филип Петковски 3 место

Географија
Јадранка Георгијева

VI одд
прво место
Емилија Петковска 6-а
Анастасија Неделковска 6-б
Матеј Павловски 6-б
второ место
Филип Велјановски 6-б
трето место
Ива Илиќ 6-а
Училишен натпревар
VI, VII, VIII IX
VII
VIII
IX

VII одд
прво место
Коста Костоски 7-а
Карло Костоски 7-а
Андреј Крстевски 7-б
второ место
Анастасија Стојановска 7-а
трето место
Меланија Трпевска 7-б
VIII одд
прво место
Филип Петковски 8-б
Љубица Тодоровска 8-б
второ место
Христијан Антовски 8-б
трето место
Елеонора Дукоска 8-б
IX одд
прво место
Благица Поповска 9-в
второ место

Ања Митковска 9-б
трето место
Стефанија Јанковска 9-б
VIII одд
Филип Петковски второ место
IX одд
Ања Митковска второ место
Општински натпревар

Народна техника
Јадранка Георгијева
Применета географија

Астрономија

Пофалници
Емилија Петковска 6-а
Анастасија Неделковска 6-б
Матеј Павловски 6-б
Коста Костоски 7-а
Карло Костоски 7-а
Андреј Крстевски 7-б
Христијан Антовски 8-б
Љубица Тодороска 8-9
Благица Поповска 9-в
Стефанија Јанковска 9-б

Регионален натпревар

Пофалници
Филип Петковски 8 одд
Ања Митковска 9 одд

Регионален натпревар

Христијан Аризанковски 1 место

Државен натпревар

Христијан Аризанковски 1 место

Регионален натпревар

Андреа Мирческа пофалница

Училишен натпревар
VI а,б
VIII а,б
Македонски јазик
Тања Крстевска

Литературен конкурс-во
библиотеката,,Другарче,, на
тема:
„Библиотеката во моите очи“
Училишен натпревар
VIII, IX

VI-одд.
1 место-Мила Митровска
1-место-Анастасија Неделковска2 место-Емилија Петковска
3-место-Деспина Тодоровска
VIII-одд.
1 место-Катја Велјановска
2 место-Филип Петковски
2 место-Љубица Тодоровска
трето место-Славче Ѓеорѓиевски - 6 б одд.
VIII б
1 место - Љубица Тодоровска
2 место - Филип Петковски
IX а
1 место - Матеја Јовановска
2 место - Христијан Аризанковски

Физика
Снежана Јовевска Василеска

Општински натпревар

Регионален натпревар

Државен натпревар

VIII б
1.Филип Петковски - пласман на
регионален
2. Љубица Тодоровска - пласман на
регионален
VIII б
1.Филип Петковски -пофалница (пласман
на државен)
VIII б
1.Филип Петковски - учество

Училишен натпревар
VIII
IX

Хемија VIII – IX
Љубица Стојкова - Стојановска
Општински натпревар
VIII
IX

Народна техника
Применета хемија
Љубица Стојкова - Стојановска

Регионален натпревар
Училишен натпревар
VII а,б

Македонски јазик
Гордана Менкиноска

IX а,б,в

VIII
1.Јана Милевска - прво место
2.Филип Петковски - второ место
IX
1.Матеа Јовановска - прво место
2.Јана Јаневска - второ место
3.Христијан Аризанкоски - трето место
VIII
1.Јана Милевска - пофалница
2.Филип Петковски - пофалница
IX
1.Матеа Јовановска - пофалница
2.Јана Јаневска - пофалница
3.Христијан Аризанкоски - пофалница
IX
Моника Ивановска - II место
VIIодд.
1место - Јована Крстевска
2место - Андреј Крстевски
3место -Андреа Василевска
пофалница: Ивана Атанасовска
пофалница: Наталија Атанасовска
IXодд.
1место -Матеа Јовановска
2место - Анастасија Ристеска
3место - Стефаниа Јанковска
пофалница : Христијан Аризанкоски

Литературен конкурс библиотека „Другарче“на тема:
„Библиотеката во моите очи“
Литературен конкурс на
Противпожарен сојуз на град
Скопје „Заштита од пожари на
објекти и шуми“

Одделенски наставници
Vа-Валентина В.Богоевска
Vб- Татјана Кондратјук

Одделенски наставници
Vа-Валентина В.Богоевска
Vб- Татјана Кондратјук

Одделенски наставници
Vа-Валентина В.Богоевска
Одделенски наставници
IVб-Валентина Ампова

Училишен натпревар по
општество

прво место Меланија Трпевска 7б
второ место:Стефаниа Јанковска 9б
трето место: Јована Крстевска 7б
трето место: Андреј Сарафимов 9б
второ место : Јована Крстевска 7б

Vа одд :
1место- Ива Дојчиноска
2 место-Дамјан Тошевски
3 место-Никола Величковски
Vб одд :
1место- Лука Блажевиќ,
2 место-Јана Стоилковска
3 место-Тео Стефановски

Училишен натпревар по
македонски јазик

Vа одд :
1место- Ива Дојчиноска
2 место-Никола Величковски
3 место-Дамјан Тошевски
Vб одд :
1место- Дамјан Огненоски
2 место-ЈованаИлијоска
3 место-Лука Блажевиќ,

Општински натпревар по
математика

Vа одд :
2 место-Ива Дојчиноска

Општински натпревар по
математика

Анабела Христовска-второ место
Катја Ѓорѓиевска-пофалница

Одделенски наставници

регионален натпревар по
математика

Анабела Христовска-пофалница

Меѓународен натпревар
Математика без граници
Пролет

Андреј Крстевски Бронзен медал, 3-то
место
Роберт Стоилов, 3 место, бронзен медал

Анкица Спасова

Меѓународен натпревар
Математика без граници
Есен

Андреј Крстевски Бронзен медал, 3-то
место
Роберт Стоилов, пофалница

Математика
Анкица Спасова

Државен натпревар
VII одделение

IVб-Валентина Ампова
Математика
Анкица Спасова
Математика

Одделенски наставници
IV a-Моника Илијевска
Одделенски наставници
IV a-Моника Илијевска

Андреј Крстевски пофалница

општински натпревар по
математика

Борјан Дукадиноски-пофалница

регионален натпревар по
математика

Борјан Дукадиноски-учество

Математика
Анкица Спасова

регионален
VII
VIII

Крстевски Андреј 3 место
Роберт Стоилов пофалница

Математика
Анкица Спасова

општински
VII
VIII

Крстевски Андреј пофалница
Роберт Стоилов 3-место

Народна Техника
Анкица Спасова
Применета Математика

Регионален натпревар

Матеа Јовановска 1 место

Народна Техника
Анкица Спасова
Применета Математика

Државен натпревар

Наставен предмет/Наставник

Ниво на натпреварување

Освоено место /пофалници

Математика

Меѓународен натпревар
Математика без граници
Финале

Роберт Стоилов
Пофалница

Меѓународен натпревар
Математика без граници
Зима

Роберт Стпилов
3 место бронзен медал

Анкица Спасова
Математика
Анкица Спасова
Народна Техника
Анкица Спасова
Применета физика

Регионален натпревар

Народна Техника
Анкица Спасова
Применета Физика

Државен натпревар

Народна Техника
Симона Илевска Тодоровска
Бродомоделарство
Електроника
Роботика
Архитектура и градежништво

Регионален натпревар

Матеа Јовановска 2 место, сребрен медал

Стефанија Јанковска 1 место

Стефанија Јанковска Пофалница

Давид Стојкоски - 3 - то место
Димитар Спасоски - 3 -то место
Теодор Заковски - 4 то место
Анастасија Неделковска - Пофалница

3.4. Ученички екскурзии и посети
Реазлизирани се мал број посети согласно новонастанатата сосотојба и согласно законот за изведување настава во учебната
2021/2022 година. Не се реазлизирани екскурзии согласно новонастанатата сосотојба и согласно законот за изведување настава во
учебната 2021/2022 година.

Посета Саем на
книгата во
салата,,Борис
Трајковски,,
Посета на
зимски Саем на
книга во
издавачката
куќа ,,Матица,,
Посета на
Француски
институт

Онлине посета
на лабораторија
во Реплек

Да се развие љубовта кон
пишаниот збор и читањето

Предметни
наставници по
предметот
Македонски јазик

06.05.2022

VI-IX
одд.

Навика за посета на
библиотеки,издавачки куќи и Саеми на
книга

Да се развие љубовта кон
пишаниот збор и читањето

Предметни
наставници по
предметот
Македонски јазик

11.02.2022

VI-IX
одд.

Навика за посета на
библиотеки,издавачки куќи и Саеми на
книга

Предметен
наставник по
предметот француки
јазик

26.05.2022

VIII-IX
одд.

Навика за посета на
медијатеки,издавачки куќи,библиотеки

VIII одд.

Запознавање со начинот и протоколите
на работа во една лабораторија за
контрола и квалитет на лекови, како и
стекнување на желба за изучување на
природните науки

Виртуелна прошетка низ
Париз со помош на
опремата за виртуелната
реалност во медијатека при
Францускиот институт во
скопје.
Виртуелна посета на
лабораторија в
веледрогеријата Реплек

Предметен
наставник по хемија

01.12.2021

3.5. 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 во текот на
учебната година

Наставници и
ученици

Активности по повод Денот на општината

20.09.2021

Наставници и
ученици

Детска недела -конвенција за правата на децата

08.10.2021

наставници и ученици

Активност со хуманитарна цел, собирање на конзервирана храна одбележување на Ден на гладта

14-17.10.2021

Наставници и
ученици

Уредување на катчиња во училниците и холовите-тематско уредување
според годишни времиња и активности

континуирано

Наставници и
ученици

Хуманитарна акција за помош на стари и изнемоштени лица

19.11.2021

Наставници и
ученици

Одбележување на 10 Декември- Светски ден на одбележување на
човековите права

10.12.2021

Наставници и
ученици

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

27-30.12.2021

Новогодишна забава за учениците

30.12.2021

Наставници и
ученици
Наставници и
ученици

Активности по повод Патрониот празник на училиштето и априлијада

01.04.2022

Наставници и
ученици

Еко акција-чистење на училишниот двор -„Генералка викенд„

06.05.2022

Наставници и
ученици

Одговорни наставници:
. Даниела Сарафимова. Мире Младеновски, Јагода Кузевска,Силвана Ѓорчевска
3.6. Еко активности
Рб.

Реализирани активности

Реализатор

Време на реализирање

Одржување и уредување на училишната зграда и
двор

Учениците од I – IX одд.,
одделенските и
предметните наставници и
технички персонал

континуирано

Акција за ослободување од отпадот

Учениците од I – IX одд.,
одделенските и
предметните наставници

континурано

3.

Светски ден за заштита на озонската обвивка и
борба против глобалното затоплување

Учениците од I-IX одд. и
одделенските наставници

16 септември

4.

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

Учениците од I – IX одд.,
одделенските и
предметните наставници

континурано

Училишен парк-чистење на отпадоци и
окопување на садници

Учениците од I – IX одд.,
одделенските и
предметните наставници

континуирано

Генерално чистење на училишната зграда и двор

Технички персонал

1.

2.

5.

6.

10-14.01.2022

7.

8.

Учениците од I – IX одд.,
одделенските и
предметните наставници и
технички персонал

континуирано

Кампања за собирање стара хартија
,, Хартијата се збира за да се рециклира “

Учениците од I-IX одд.
и одделенските
наставници

континуирано

Работилница-Штедење на вода-природен ресурс

Учениците од I-IX одд.
и одделенските
наставници

23.12.2021

Еко пораки-Заштита на природата

Учениците од I-IX одд.
и одделенските
наставници

21.03.2022

Одбележување на Денот на планетата земја и
Светски ден на водите

Учениците од I-IX одд.
и одделенските
наставници

22.03.2022

Еколошка акција„Генералка викенд“

Учениците од I-IX одд.
и одделенските
наставници

06.05.2022

Грижа за цвеќињата во училницата и
училишниот двор

9.

10.

11.

12.

Одговорни наставници: Даниела Сарафимова
3.7. Организираност на учениците
Во училиштето работи Ученичка организација, Детска организација и Подмладокот на Црвениот крст. Членувањето во овие
организации е доброволно. Преку нив се развива чувство за хуманизам, солидарност, сочувство, толеранција и почитување, по пат на
разновидни игри и работа. Во текот на учебната 2021/2022 год. овие ученички организации реализираа активности по сопствена Годишна
програма за работa.

3.7.1. Ученички парламент

Ред.бр.

1.

2.

Вид на програмска активност
1.
Конституирање и избор на раководство на ученичките заедници на
паралелките;
2.
Запознавање со програмата на Ученичкиот парламент и со
значењето, улогата и организацијата на Ученичкиот парламент

Избор на зам. претседател на УЗ и правобранител на УП

Време на
рализација

Носители на
активноста

28.10.2021

Одговорниот
наставник и
членовите на заедн.

10.11.2021

Учениците и
одговорниот
наставнк

28.10.2021

Учениците и
одговорниот
наставник

28.10.2021

Учениците и
одговорниот
наставник

06.05.2022

Учениците и
одговорниот
наставник

Мислење и насоки за развивање на меѓуетничката соработка;
3.

Запознавање и започнување соработка со ученици од други националности
и запознавање на други култури и традиции

4.

Избор на членови и зам. членови во Наставничкиот совет и во Совет на
родители

5.

Еко-акција – Чистење на училишниот двор

Извештај за работата на Ученичкиот парламент во училиштето;
6.

Согледување на резултатите од работата на УП во текот на учебната година

7.

Разгледување на предложените и давање предлози за дополнители
воннаставни активности

06.06.2022

Учениците и
одговорниот
наставник

08.06.2022

Учениците и
одговорниот
наставник

Разно

Одговорен наставник: Љубица Тримоска

3.7.2. Детска организација
Активност
Прием на првачиња
Избор на раководство
на детската
организација
Детска недела и прием
на првачиња
Обврските и правата на
децата

Време на
реализација
01.09.2021

15.09.2021

08.10.2021

17.11.2021

Локација

Учесници

Организатор

училиште

одговорни
наставници и
ученици (I – V oдд.)

директор, одговорни наставници
и ученици

on line

одговорни
наставници и
ученици

координатор на детска
организација и ученици

училиште

одговорни
наставници и
ученици

координатор на детска
организација директор, и
ученици

одговорни
наставници и
ученици

координатор на детска
организација и ученици

on line

Ден на Свети Климент
Охридски

07.12.2021

Како да му помогнам на
моето другарче

17.02.2022

Организирање
работилница на
тема,,Конфликти и
нивно разрешување,,

24.03.2022

Одбележување на Денот
на шегата - Априлијада

01.04.2022

Избор на најактивен
член на детската
организација и предлози
за годишна програма за
наредната учебната
година

02.06.2022

on line

одговорен наставник
и ученици

координатор на детска
организација и ученици

on line

одговорен наставник
и ученици

координатор на детска
организација и ученици

on line

одговорен наставник
и ученици

on line

одговорен наставник
и ученици

on line

одговорен наставник
и ученици

координатор на детска
организација и ученици

координатор на детска
организација и ученици
координатор на детска
организација и ученици

Координатор на Детска организација -Татјана Кондратјук

3.7.3. Подмладок на Црвен 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

Одбележување на Неделата за борба против шеќерната
болест

одговорни наставници,членови на ПЦК
од VI до IX одделение

15. 10.2021г.

Одбележување на Денот на гладта

одговорни наставници, членови на
ПЦК,сите ученици

18-22.10.2021г.

Одбележување на Месецот на борба против болести на
зависност (алхохолизам,наркоманија,пушење)

одговорни наставници, членови на
ПЦКи ученици од VIII и IX одд.

29.11.2021 г.

Одбележување на Светскиот ден за борба против СИДА-та

одговорни наставници,членови на ПЦК
и ученици од VIII и IX одд.

02. 12.2021 г.

Снабдување на сандачето за прва помош со лекови и
санитетски материјал

одговорни наставници,членови на ПЦК

15.02.2022

Одбележување на Неделата за борба против срцевосадови
заболувања

одговорни наставници, членови на ПЦК
од VII ,VIII,IX одд.

22.02.2022

Извештај за реализираната програма. Средување на
документација

Одговорен наставниик

20.06.2022

06-10.09.2021

Одговорен наставник:Моника Илијевска
Координатор:Силвана Савевска

3.8. Јавна и културна дејност
Активност

Време на
реализација

Локација

Учесници

Организатор

Ученици од I – V
одделение

Директор,
одговорни наставници и
ученици

Свечена приредба по
повод првиот училишен
ден и прием на
првачиња

1.09.2021

Училиште

Ден на независноста на
Р. Македонија,8-ми
Септември

7.09.2021

Училиште

Ученици од I – IX
одделение

Одговорни наставници и
ученици

Одбележување на
Денот на Општината
Ѓорче Петров

20.09.2021

Училиште
Паркот на Ѓорче
Петров
Домот на културата
Ѓорче Петров

Ученици од IV – IX
одделение

Директор,
одговорни наставници ,
Ученици и Општината

Светска недела на
дететоПрием на првачињата
во Детската
организација

5.10.2021

Училиште

Ден на востанието на
македонскиот народ

8.11.2021

Одбележување на 23-ти
Октомври-Ден на
македонската
револуционерна борба

22.11.2021

Ученици од II – IX
одделение

Директор,
одговорни наставници
и ученици

Училиште

Ученици од I – IX
одделение

Одговорни наставници
и ученици

Училиште

Ученици од I – IX
одделение

Одговорни наставници
и ученици

Литературно читање по
повод денот на
ослободувањето на
Ѓорче Петров

14.11.2021

Училиште
Паркот на Ѓорче
Петров

Ученици од I – IX
одделение

Одговорни наставници
и ученици

Ден на Свети Климент
Охридски

7.12.2021

Училиште

Ученици од I – IX
одделение

Одговорни наставници
и ученици

Новогодишни
пакетчиња

28.12.2021

Училиште

Ученици од I одд.

Директор,одговорни
наставници и ученици

Одбележување на
Денот на жената 8-ми
Март

08.03.2022

Училиште

Ученици од III – IX
одделение

наставници и ученици

Одбележување на
Патронатот на
училиштето и
маскенбал по повод
Денот на шегата-1
Април

1.04.2022

Училишната
(спортска) сала и
училишниот двор

Ученици од I – IX
одделение

Директор,одговорни
наставници и ученици

Одбележување на
Денот на трудот

29.04.2022

Училиште

Ученици од III и IV

Директор,одговорни
наставници и ученици

Одбележување на
Денот на македонскиот
јазик

05.05.2022

Училиште

Ученици од III – IX
одделение

Директор,одговорни
наставници и ученици

Одбележување на
Денот на сесловенските
просветители Св.Кирил
и Методиј

23.05.2022

Училиште

Ученици од I – IX
одделение

наставници и ученици

Комисија за Јавна и културна дејност:
Игор Митковски, Тања Крстевска, Гордана Менкиноска,Валентина Богоевска и Татјана Кондратјук

3.9. Грижа за здравјето на учениците
Училиштето има обврска да води грижа и за здравјето на учениците и во рамките на ова подрачје се организираат систематски
прегледи и вакцинација за учениците, се одржуваа стручни предавања за штетноста на алкохолот, наркоманијата, штет10.03.2022носта 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.
одделение
Iа,б

Осигурување на учениците
Исхрана во училиштето
Работилница -Орално здравје 1-3
Стоматолошки преглед „Поликлиника Ѓорче Петров’’
Вакцина

реализација
09.09.2021
09.09.2021
23.09.2021
27.09.2021,28.09.2021
10.03.2022

IIа,б

-Осигурување на учениците
-Запознавање на учениците со протоколот на училиштето за заштити од
Ковид и одржување на личната хигиена
-Стоматолошки прглед за залевка на забите ,,Поликлиника Ѓорче Петров
-Редовна вакцинација дифтерија ,тетанус ,пертусис и детска парализа

-01.09.2021,
-01.09.2021
-20.10.2021,28.09.
21.10.2021
19.11.2021
27.04.2022

IIIа,б

-Запознавање на учениците со протоколите и мерките за заштита од вирусот
Ковид 19 и почитување на мерките за зашита- следење презентација и
разгледување стрип.
-Осигурување на учениците
-Заштита од различни заразни болести, настинки, грип
-Превенција од различни деформитети на рбетот
-Грижа за оралното здравје, разговор и советување за начин на оддржување
-Систематски стоматолошки преглед

02.09.2021
09.09.2021
15.09.2021
25.10.2021
29.11.2021
29.03.2022

IV a,б

Vа,б

-Запознавање на учениците со протоколите и мерките за заштита од вирусот
Ковид 19 и почитување на мерките за зашита- следење презентација и
разгледување стрип.
-Осигурување на учениците
-Предавање од стоматолог- Грижа за оралното здравје, разговор и
советување за начин на оддржување
-Превенција од различни деформитети на рбетот- предавање
- Активности по повод Недела на гладта - цела седмица
- Превенција од болести и заболување ,,Болести“ стр.246- изборен
- Водење грижа за личната хигиена ,, Приказна за Кала“ - изборен
- Водење грижа за личната хигиена ,, Приказна за закачалката “ - (лична
хигиена)- изборен
- Стекнување навики за здрава исхрана,, Пирамида на исхрана“ - стр.218
- Превенции од болести и заболувања ,,Облечете ја Здравка“
(болести, заболувања) - изборен
-Стекнување навики за здрава исхрана ,, Здрави навики “- прави избор на
разнообразна храна - изборен

02.09.2021

-Предавање на тема:,,Најчести деформитети на ‘рбетниот столб како
последица од неправилно држење и седење”
-Предавање:,,Како да се заштитиме од Корона вирусот, грипот и настинките“
-Одбележување на недела на борба против ТБЦ
-Осигурување на учениците:ред.број 1,2,3,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,20,21,22
-Активности по повод Недела на гладта-цела седмица
-Активности по повод Ноември-месец на борба против зависностите
-Стоматолошки преглед и заливка на трајни заби
-Превенција од насилство
-Одбележување на светскиот ден на здравјето
-Грижа на учениците со хронични болести-проблеми со дишните патишта,
бронхитис, астма, алергиски реакции

03.09.2021

15.09.2021
23.09.2021
06 10 2021
14 10 2021
23 11 2021
30 11 2021
01 12 2021
07 12 2021
14 12 2021
15 12 2021

08.09.2021
20.09.2021
01.10.2021
13.10.2021
09.11.2021
10.03.2022
28.03.2022
07.04.2022
23.05.2022

VIа,б

-Ноември - месец на борбата против болестите на зависност
-Недела на борба против туберкулозата
-Недела на борба против ХИВ/СИДА
-Посета на стоматолог-поликлиника,,Ѓорче Петров,,

15.11.2021
20.09.2021
01.12.2021
10.02.2022

VIIа,б

Одделенски час Недела за борба против туберкулозата
Редовен стоматолошки предмет
Одделенски час, Недела на борба против зависности (алкохолизам,цигари,
дрога)
Недела на борба против ХИВ/СИДА
Вакцина за ХПВ

20.09.2021
04.10.2021
15.11.2021

Осигурување на учениците
Одделенски час ;Одбележување на Недела на борба против туберкулоза
Одделенски час, Недела на борба против зависности (алкохолизам,цигари,
дрога)
Одделенски час:Меѓународен ден на лицата со попреченост

13.09.2021
20.09.2021
15.11.2021

Вакцинација на учениците, ревакцина за детска парализа, дифтерија и
тетанус
Одделенски час:Недела на борба против туберкулоза
Одделенски час:Недела на борба против зависности(алкохолизам, цигари,
дрога)
Одбележување на Неделата на борба против Хив/сида
Одделенски час:Меѓународен ден на лицата со попреченост
Одбележување на Светски ден на здравјето

25.10.2021

VIIIа,б

IXа,б,в

01.12.2021
25.05.2022

06.12.2021

27.09.2021
15.11.2021
01-07.12.2021
06.12.2021
07.04.2022

Одговорни наставници: Емилија Цепевска, Валентина Грујоска

3.10. Меѓународни проекти
Училиштето ООУ „ Тихомир Милошевски“ е силно мотивирано да влезе во големото Еразмус семејство. Во врска со ова, направивме
неколку Е-твининг проекти со различна возрасна група на ученици. Дружењето со ученици од различни земји и националности многу им
се допадна на учениците. Нашето скромно искуство ни претставува голем предизвик да успееме во намерата да создадеме пријатели ширум
Европа. Како училиште имаме доволно капацитети да одговориме на предизвиците и нашата креативност и иновативност да ја покажеме
при соработката.
Во пролетниот рок (23.3.2022) нашето училиште поднесе апликации за следниве Еразмус проекти:
Erasmus +

Име на проект

1.

Bad Effects of Covid-19 on Education and New Approaches

2.

3.

4.

5.

Лошите ефекти на Ковид-19 врз образованието и новите пристапи

Кüçük insanlar büyük yazarlar

Малите луѓе се големи писатели

Keşfedilmeyi Bekleyen Kahramanlar

Херои кои чекаат да бидат откриени

The garden inside me

Градината во мене

Çevre İçin Küreselleşme

Глобализација за животна средина

Geleceğin Okulları İçin İnovatif Yaklaşımlarla Sürdürülebilir
6.

7.

Одржливи и дигитални образовни практики со иновативни

Ve Dijital Eğitim Uygulamaları

пристапи за училиштата на иднината

Dijital Gelecek için Dijital Eğitim

Дигитално образование за дигиталната иднина

8.

Montessorize yourself

Монтесоризирајте се

e-Twinning

Име на проектот

1.

DOĞAYI SEVİYORUM, OKUL BAHÇEMİ YEŞERTİYORUM..
I LOVE NATURE, I GROW MY SCHOOL GARDEN

Ја сакам природата, ја одгледувам училишната градина

2.

Let's be friends

Ајде да бидеме пријатели

3.

Growing up with English

Растеме со Англискиот јазик

4.

FEED THE GOODNESS

Нахрани ја добрината

5.

Çöp Değil Atık / Waste Not Garbage

Отпад, а не Ѓубре

6.

STATION 4 SKILLS

Станица 4 Вештини

7.

We did it like a girl!

Ние како девојки, го можеме тоа!
Координатор: Ирена Мирческа

4. КУЛТУРНА И ОБРАЗОВНА АНГАЖИРАНОСТ НА УЧИЛИШТЕТО ВО ЛОКАЛНАТА СРЕДИНА

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

Реализатор

Време

Приредба за првачиња по повод првиот училишен ден

Ученици од II-V и наставници

01.09.2021

Доделување награди ,дипломи и пофалници на ученици
и просветни работници од Општината

Ученици и наставници

20.09.2021

Меморијален натпревар „Марио Шулајковски 2021“ по
повод Денот на улителот

Наставници од основни улилишта и
претставници од Општина

05.10.2021

Одбележување на 14 Ноември -Денот на ослободување
на Ѓорче Петров

Директор, наставници, ученици

14.11.2021

Новогодишни пакетчиња

Директор,наставници, ученици од I одд.

28.12.2021

Литературен и ликовен конкурс ос Противпожарен сојуз
на град Скопје

Ученици и наставници

10.02.2022

Меморијален турнир во спомен на Марио Шулајковски

Ученици од општинските училишта

28.03-31.03.2022

Маскенбал во училиште и реонски парк

Ученици ,наставници и претставници од
Општина

01.04.2022

Патронен празник

Ученици ,наставници и претставници од
училишта во Општина

01.04.2022

Еко акција „Генералка викенд“

Ученици ,наставници и претставници од
Општина

06.05.2022

Илустрации од македонската литература за децаИзложба на Јане Теохаревски

Ученици,родители,наставници

01.06.2022

„Наука за деца“-презентација во Домот на културата

Предметни наставници

23.06.2022

Положување на цвеќе во реонскиот парк по повод
раѓањето на Ѓорче Петров

Директор, наставници и претставници
од Општина

28.06.2022

Американски камп

Ученици ,наставници по англиски јазик
(Љубица Тримоска, Славица Попоска) и
од останатите општински училишта и
претставници од Општина

27.06.2022-30.06.2022

Јелена Василкоска, Моника Илијевска, Вера Костоска, Ивана Давитковска, Виолета Ристовска

4.2. Соработка со родителите
Соработката со родителите е континуирана. Наставниците одржуваат индивидуални средби со родителите по потреба, како и
редовни родителски средби со цел подобрување на училишниот успех, однесувањето и редовноста на учениците. Соработката со родителите
е континуирана и заради пандемијата истата се остварува и со физичко присуство и on-line. Наставниците одржуваат индивидуални средби
со родителите по потреба , како и редовни родителски средби со цел подобрување на училишниот успех, однесувањето и редовноста на
учениците.
Во учебната 2021 /2022 година, заради остварување на заеднички интереси на родителите на учениците и училиштето и оваа учебна
година е предвидена и се реализира соработка меѓу родителите и училиштето по следнава програма:

Р.бр.

Реализирани активности

Реализатор

Време на реализирање

1.

Приредба по повод прием на првачињата во училиштето

Директор, наставници,ученици

01.09.2021

2.

Родителски средби на ниво на паралелки

Наставници, родители

тромесечие, полугодие

3.

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

Наставници, родители

септември

4.

Приемни денови I-IX одд.

Наставници I- IXодд., родители

тековно

6.

Селектирање отпад-Собирање на стара харија, шишиња
и батерии

Родители, наставници, ученици

континуирано

7.

Прием на првачиња во Детска организација

Ученици од прво до петто одд. наставници,

08.10.2021

8.

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

Родители, Одделенски раководители,

Ноември,
јануaри

9

Онлајн информирање на учениците и родителите за
конкурси за запишување во средните училишта

Родители, Одделенски раководители

Април, мај

Родители, стручна служба одделенски
наставници

мај

Родители, Одделенски раководители,

04.-05.05.2022
15.-16.06.2022

Оделенски наставници и родители

континуирано

Упис на првачиња за следната учебна година
10

11

12

-Информирање на родителите за емоционалната,
интелектуалната и физичката подготвеност на
нивните деца за на училиште
Родителски средби на ниво на паралелки I– IXизвештај за успехот и постигнатите резултати во
третото тримесечие и крај на учебната година
Индивидуални средби со родители

одд/наставник Валентина Грујоска, Симона Илевска Тодоровска, Валентина Богоевска,
Душица Кировска, Љубица Стојкова Стојановска

Во рамките на училиштето активно работеше Советот на родители по сопствена програма за работа. Целта на работата на овој
Совет на родители беше да се обиде да ја воспостави врската помеѓу родителите и училиштето, што е пак многу значајно за правилното
насочување на воспитно-образовниот процес.
Во текот на првотот полугодие Советот на родители дискутираше за Годишната програма на училиштето, Годишниот извештај,
формираше комисии за разглед на документација по однос на огласите за фотографирање на учениците, екскурзии и посети, даваа предлози
за подобрување на состојбите во училиштето, покренуваа иницијативи за унапредување на соработката и партиципирање на родителите во
училиштето.

4.3. Соработка со воспитно – образовни установи, институции и организации од областа на културата, стопанството и др.
Училиштето имаше континуирана соработка со воспитно-образовни институции и други институции од областа на културата,
стопанството и јавниот живот, како и соработка со локалното население.
Наши ученици редовно учествуваат на училишната програма на Македонската радио телевизија ,,Ѕвон”.
Оваа дејност се остваруваше преку соработка со:
Основните училишта од општината и градот;
●
Театри,
музеи, кина;
●
Завод за ментално здравје ,,Младост“;
●
Центар за рехабилитација на слух, говор и глас;
●
Здравствени установи (редовни систематски прегледи и предавања);
●
Центар за социјални грижи;
●
Центар за функционална проценка и поддршка на деца и млади Скопје;
●
Стопански организации од општината;
●
Локалната црковна парохија со манастирите,
●
Осигурителни компании.
●

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.

5. РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДЕЈНОСТА НА СТРУЧНИТЕ ОРГАНИ И ТЕЛА, РАКОВОДЕН И ДРУГ СТРУЧЕН КАДАР
5.1. Училишен одбор како орган на управување во училиштето работи по Статутарните одредби. Училишниот одбор ја усвои Годишната
прграма за работата на училиштето, ја разгледуваше програмата за изведување на екскурзии и други слободни активности, донесе одлука
за избор на најповолен понудувач, донесе одлука за формирање на пописна комисија, избра претседател на Училишниот одбор.
5.2. Наставнички совети
Датум на
реализација
25.9.2021

09.11.2021

13.01.2022

Дневен ред
1. Информација за реализацијата на наставата со физичко присуство.
2. Информација за реализација на online настава
3. Информација за здравствената состојба на учениците ( евиденција за ковид позитивни случаи во секоја паралелка ).
4. Потсетување за редовно пополнување на обрасците од страна на наставниците ( за потребите на ДПИ, основачот,
училиштето итн.)
- збирка податоци
- додатна, дополнителна и СУА
- евиденција на ученици кои имаат прележано Ковид 19
5. Тековни прашања
1. Реализација на наставниот план и програма по првото тримесечие од учебната 2021/2022 година;
2. Утврдување на успехот на учениците по првото тримесечие;
3. Утврдување на редовноста и активноста на учениците по првото тримесечие од учебната 2021/22 година ;
4. Изрекување на педагошки мерки и пофалби.
1. Утврдување на поведението, редовноста и успехот на учениците во
учебната 2021/22 год.
2.Тековни прашања
-Договор за одржување на родителски средби и поделба на евидентни листови..
-Изработка на Полугодишен извештај за учебната 2021-22год

07.04.2022

09.06.2022

14.06.2022

01.07.2021
год.

1. Реализација на наставниот материјал по третото тримесечие од учебната 2021/2022 година;
2. Анализа на успехот и поведението во текот на третото тримесечие од учебната година;
3. Изрекување на педагошки мерки и пофалби;
4. Начин и динамика на одржување на online наставата
5.Тековни прашања
-Информација за здравствената состојба на учениците
-Информација за увид на часови
-Договор за одржување на родителски средби и поделба на евидентни листови.
Утврдување на поведението, редовноста и успехот на учениците од 9 одд. во учебната 2021/22 год.
2.Тековни прашања
-Договор за продолжителна настава
-Договор за одржување на родителски средби.
1. Утврдување на поведението, редовноста и успехот на учениците од 1-8 одд. во учебната 2021/22 год.
2.Тековни прашања
-Договор за продолжителна настава
-Договор за одржување на родителски средби.
-Изработка на Годишен извештај за учебната 2021-22год. и Годишна програма за работата на училиштето за учебната
2022-23год. по тимови, активи и комисии.
1. Распределба на часови за учебната 2022/2023 година.
2. Определување на одделенски раководители за II A и VI а,б и наставници за прво одделение и дневен престој.
3. Разгледување и предлози на комисијата за јавна и културна дејност во делот организација на патроиот празник на
училиштето
4. Тековни прашања
- Информација за формирани Комисии за учебната 2022/2023 година.
- Работно време на училиштето

08.07.2022 год 1. Разгледување на годишен извештај за учебната 2021/2022
2. Презентирање на годишнта програма за 2022/23
3. Разно
1. Разгледување на годишен извештај за учебната 2021/2022
2. Презентирање на годишнта програма за 2022/23
3. Разно

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 2021/2022 година има одржани се 10 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

8.11.2021

1. Разгледување на успехот, поведението и редовноста на учениците од одделенска настава на крајот од првото тримесечие во
учебната 2021/2022 година
2. Тековни прашања

9.11.2021

1. Разгледување на успехот, поведението и редовноста на учениците од предметна настава на крајот од првото тримесечие во
учебната 2021/2022 година
2. Тековни прашања

13.01.2022

1. Разгледување на успехот, поведението и редовноста на учениците од одделенска настава на крајот од првото тримесечие во
учебната 2021/2021 година
2. Тековни прашања
Родителски средби
●

13.01.2022

1. Разгледување на успехот, поведението и редовноста на учениците од предметна настава на крајот од првото тримесечие во
учебната 2021/2022 година
2. Тековни прашања
Родителски средби
●

06.04.2022

1. Реализација на наставниот план и програма по третото тримесечие од учебната 2021/2022 година;
2. Разгледување на успехот на учениците од одделенска настава по третото тримесечие;
3. Разгледување на редовноста и активноста на учениците од одделенска настава по третото тримесечие од учебната 2021/22
година ;
4. Предлагање на педагошки мерки и пофалби.
5. Излагање на наставниците за учество во некои проекти, активности надвор од тековните часови како и постигања нанатпревари
(секој наставник да си подготви излагање за своите постигања, натпревари

06.04.2022

1. Реализација на наставниот план и програма по третото тримесечие од учебната 2021/2022 година;
2. Разгледување на успехот на учениците од предметна настава по третото тримесечие;
3. Разгледување на редовноста и активноста на учениците од преддметна настава по третото тримесечие од учебната 2021/22
година ;
4. Предлагање на педагошки мерки и пофалби.
5. Излагање на наставниците за учество во некои проекти, активности надвор од тековните часови како и постигања нанатпревари
(секој наставник да си подготви излагање за своите постигања, натпревари

09.06.2022

1.
2.

Разгледување на успехот, поведението и редовноста на учениците од 9 одд. На крајот од учебната 2021/22
Тековни прашања

13.06.2022

3.
4.

Разгледување на успехот, поведението и редовноста на учениците од 1-5 одд. На крајот од учебната 2021/22
Тековни прашања

14.06.2022

1.Разгледување на успехот, поведението и редовноста на учениците од 6-8 одд. На крајот од учебната 2021/22
2.Тековни прашања

5.4. Стручни активи
Во училиштето работат три актива и тоа:
актив на наставници од општествена група предмети
●
актив на наставници од природна група предмети и
●
актив на наставниците од одделенска настава.
●
Сите активи ја реализираа сопствена програма за работа за што постои записничка евиденција.
Активот на одделенски наставници од I-V одд. Во изминатиот период од учебната 2021/2022 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

Марија ЛавчискаЃоргиевска
Одделенски наставници

28.06.2021

Изработка на програми според целите и насоките од БРО
Обука за работа со One Drive Споделување на знаењата за работата
со One Drive
Споделување сознанија за промени во новата програма за прво и
четврто одделение
Мотивација на ученици
Учење од далечина. Предизвик за постигање подобри резултати во
учењето.
Предизвици во образованието и родителството на надареното дете
Зошто надарените деца може да имаат проблеми во односите со
врсниците
Дисиминација на обуката Трговија со деца
Носење одлуки

Вангелка Грујоска
Емилија
Цепевска/Валентина
Ампова
Валентина Брњарчевска
Вера Костовска

05.07.2021
23.08.2021
06.09.2021
27.10.2021
08.11.2021

Татјана Кондратјук
Валентина Богоевска

29.11.2021
20.12.2021

Стручна служба
Марија Л.Ѓоргиевска
Ирена Мирчевска

10.02.2022
17.03.2022

Примена на приказна во наставата по англиски јазик

Вецка Спасова Крковска

06.04.2022

Дислалија -патологија на говорот

Јелена Василковска

29.04.2022

Техники на учење

Валентина Грујоска

13.05.2022

Споделување искуство од реализирани наставни програми за прво
одделение и четврто одделение
Евалуација на активностите на Стручниот актив

Јагода Кузевска и
Моника Илијевска
Марија Л.Ѓоргиевска
одделенски наставници

27.05.2022
20.06.2022

Од предвидените активности со Годишната програма за работа на стручниот актив се реализирани сите активности освен
активностите поврзани со користење на Смарт табла бидејќи истата не е обезбедена во училиштето.
Одговорен наставник: Марија Лавчиска-Ѓоргиевска
Стручниот актив на општествената група предмети во изминатиот период од учебната 2021/2022 работеше според предвидените
активности.
Планирана активност

Реализатор

Време на реализација

Реализиран час во IX одделение „Кодификација
(озаконување) на македонскиот литературен јазик“

Гордана Менкиноска

26.09.2021

Тонски род дур и мол

Игор Митковски

14.12.2021

Ученички прибор – вокабулар (шесто одд.)

Душица Кировска

16.02.2022

Стереотипи, предрасуди и дискриминација – оспособување
на учениците да реагираат на неправедни ситуации преку
почит, разбирање и праведен однос кон сите.

Силвана Савевска

17.02.2022

Прилошки определби за VI-одд.

Тања Крстевска

9.03.2021

Претставување на глаголски форми за идно време: be going
to (6 одд.)

Љубица Тримоска

26.05.2022

Стручниот актив на природно-математичката група предмети во изминатиот период 2021/2022 година ги реализираше следните
активности:
Активност

Реализатор

Време на реализација

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

Анета Божиновска

03.09.2021

Стручно предавање -презентација за Примена на онлајн алатки за
формативно оценување

Анкица Спасова

27.09.2021

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

Јадранка Георгијева

05.10.2021

Реализација на час во VIII одделение по наставна програма на
Кембриџ:
Вовед во забрзувањето

Снежана Јовевска Василеска

22. 10.2021

Примена на техничките материјали хартија и картон ( Изработка на
геометриски тела од картон со примена на постапка бигување и
каширање )

Симона Илевска Тодоровска

11.11.2021

Реализација на час во VIII одделение: Плоштина на паралелограм.
Плоштина на триаголник. Плоштина на трапес

Маријана Крстеска

30.11.2021

Реализација на час во VIII одделение по наставна програма: Создавање

Снежана Јовевска Василеска

15.02. 2022

на електрична енергија од вода што се движи
Стручно предавање
Важноста на менторството и туторството во постигнувањата на
учениците

Анкица Спасова

23. 03.2022

Реализиран час во VIII одделение по наставна програма: Универзален
индикатор и Ph скала

Љубица Стојкова – Стојановска

04.04.2022

Примена на електричните/електронските уреди во модели и
конструкции – Изработка на модел на семафор

Симона Илевска Тодоровска

05.05.2022

Одговорен наставник на стручен актив: Анкица Спасова
5.5. Инклузивен тим
Во нашето училиште активно работи Инклузивниот тим за поддршка на учениците со попреченост и потешкотии во учењето.. Во
учебната 2021-2022 година во училиштето има 19 ученици со попреченост и специфични потешкотии во учењето. За учениците со
попреченост изработивме Индивидуален образовен план (за двајца ученици од предметна настава и четири ученици од одделенска
настава), а за учениците со потешкотии во учењето се применуваат принципите на индивидуализација и диференцијација.

Реализирана активност

Состанок на тимот за инклузија

Реализатор

специјален
едукатор и
рехабилитатор

Време

Постигната цел/ефект

03.09.2021

Изготвена програма за работа на Инклузивниот тим,
Ревизија на Регистарот за ученици со ПОП и
потешкотии во учењето, размена на искуства во
работата со УПОП
Согледување на успехот и потешкотии во следење на
он лајн наставата, ревизии на ИОП и договор за
одбележување на 3-ти Декември
Ревизија на ИОП и изготвување полугодишен
извештај

18.11.2021
14.01.2022

Договор за активности по повод одбележување на
Меѓународниот ден на лицата со Даунов Синдром
23.03.2022
14.06.2022

Промена на член од тимот (директор), договор за
активности по повод одбележување на денот на
лицата со Аутизам
Ревизии на ИОП и изготвување на Годишен извештај
за работата на Инклузивниот тим

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

Директор,
Тим за инклузија

септември
2021

Запознаени наставници и родители со активностите и
програмата на инклузивниот тим

Идентификување на ученици со пречки во
развојот и потешкотии во учењето

Стручна служба,
специјален
едукатор и
рехабилитатор,

септември,
октомври 2021

Детектирани ученици со пречки во развојот и
потешкотии во учењето

Проценка на развојниот и социјалниот
статус на учениците

Стручна служба,
специјален
едукатор и
рехабилитатор

септември
2021

Изработен социјалниот статус на учениците

Изработка на ИОП за ученици кои имаат
пречки во развојот

Одд. Наставници,
тим за инклузија

септември
2021

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,
подддршка на наставниците и родителите

Тим за инклузија,
одд. Тим

во текот на
целата учебна
година

Следење на учениците

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

специјален
едукатор и
рехабилитато,
наставници

ноемврии
2021
јануари 2022
април 2022
јуни 2022

Реализиран план и програма

Активности за одбележување на
Меѓународен ден на лицата со
попреченост – Едукативни работилници
„Сите сме различни, а сепак исти“
Активности за одбележување на
Меѓународен ден на лицата со Даунов
Синдром
Едукативни работилници за
одбележување на Меѓународен ден на
лицата со Аутизам „Аутизам-види го
светот од друг агол“

Поделба на хуманитарни пакети со храна
и средства за лична хигиена

30 декември
2021
специјален
едукатор и
рехабилитатор
ученици, Тим за
инклузија

21 март 2022

Подобрување на комуникацијата и прифаќањето на
учениците со ПОП, соработка, толеранција

02 април 2022
Претставници од
Општина,
специјален
едукатор и
рехабилитатор,

30-31.12.2021

Поделени хуманитарни пакети на учениите со ПОП

ученици со ПОП,
родители

Добивање на сертификат на училиштето
за аутизам пријателско место

Сертифицирани
аутизам
амбасадори,
УИТ, директор

11.05.2022
Обезбедена побезбедна средина за децата со аутизам

Изготвил: Вангелка Грујоска, Валентина Брњарчевска,
Гордана Менкиноска, Марија Л. Ѓоргиевска, Верче Маневска Стефанова,
Силвана Ѓорѓиевска и Билјана Трпевска
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

27.06.-30.06.2022

Ученици од ООУ “Тихомир
Милошевски“ и ООУ“Јоаким
Крчовски“
Наставник:Љ. Тримоска

Меѓусебни активности во рамките на
кампот организиран од Корени

5.7. Стручно и педагошко усовршување на наставниот кадар
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:

Наставник/стручен
соработник

Време

Зајакнување на капацитетите за превенција и справување со
насилство во училиште

Ирена Мирческа

27.9.2021
28.9.2021
05.10.2021
06.10.2021

Спречување и борба против трговија со деца

Ирена Мирческа
Валентина Брњарчевска
Вангелка Грујоска
Анкица Спасова
Марија Л.Ѓеоргиевска

22.11.2021

Концепција за основно образование, за Модул 1 и Модул 2

Анкица Спасова

23-25.08.2021

Национален тренинг за образование за човекови права

Ирена Мирческа

30.9.2021
1.10.2021
2.10.2021
3.10.2021
4.10.2021

„Мултидисциплинарна интеграција низ пример од предметот
Историја и општество“.

Верче Маневска-Стефанова
Анкица Спасова
Јадранка Георгијева
Силвана Савевска
Тања Крстевска
Гордана Менкиноска

15.09.2021

ТЕМА

Обука за Есару администратори: Collection and input of individual
data in the software and database application (Внесување и
валидација на податоци во ЕМИС систем)

Вецка Спасова Крковска

27 и 29.09.2021

“Подготовка на училиштето за реализација на воспитнообразовниот процес според планот и протоколот за одржување
на настава”

Верче Маневска-Стефанова
Анкица Спасова
Јадранка Георгијева
Силвана Савевска
Тања Крстевска
Гордана Менкиноска

09.11.2021

Превенција на осипување (drop-out prevention) на ученици од
образовниот процес

Верче Маневска-Стефанова
Анкица Спасова
Валентина В.Богоевска
Татјана Кондратјук
Јадранка Георгијева
Силвана Савевска
Тања Крстевска
Гордана Менкиноска

15.12.2021

Верче Маневска-Стефанова
Анкица Спасова
Валентина В.Богоевска
Татјана Кондратјук
Јадранка Георгијева
Силвана Савевска
Тања Крстевска
Гордана Менкиноска

09.12.2021

Верче Маневска-Стефанова
Анкица Спасова
Валентина В.Богоевска
Татјана Кондратјук
Јадранка Георгијева
Силвана Савевска
Тања Крстевска
Гордана Менкиноска

01.12.2021

Мултидисциплинарна интеграција низ пример од предметот
историјa и општество“

Училишна клима и курикулум

Љубица Тримоска
Даниела Сарафимова
Вера Костоска

Креативно учење преку игра за предучилишно и основно
образование

Верче Маневска-Стефанова
Анкица Спасова
Валентина В.Богоевска
Татјана Кондратјук
Јадранка Георгијева
Силвана Савевска
Тања Крстевска
Гордана Менкиноска
Даниела Сарафимова
Марија Лавчиска-Ѓоргиевска
Душица Кировска
Вера Костоска

29.11.2021

Обука за Аутизам амбасадори

Верче Маневска-Стефанова
Анкица Спасова
Валентина Брњарчевска
Вангелка Грујоска
Ирена Мирческа
Душанка Трпевска
Марија Л. Ѓоргиевска
Даниела Сарафимова
Гордана Менкиноска
Вера Костоска

фервруари 2022

Дизајнерско размислување (design thinking) како наставен метод
за ученици од основно и предучилишно образование

Верче Маневска-Стефанова
Анкица Спасова
Валентина В.Богоевска
Татјана Кондратјук
Јадранка Георгијева
Силвана Савевска
Тања Крстевска
Гордана Менкиноска

17.11.2021

Марија Лавчиска-Ѓоргиевска
Вера Костоска
Љубица СтојковаСтојановска

Превртена училница – концепт, стратегии и потребни ресурси за
спроведување

Марија Лавчиска-Ѓоргиевска
Анкица Спасова
Љубица Тримоска
Даниела Сарафимова
Гордана Менкиноска
Тања Крстевска
Душица Кировска
Вера Костоска
Љубица СтојковаСтојановска

Придобивки и предозвици при реализирање на онлајн наставата

Марија Лавчиска-Ѓоргиевска
Анкица Спасова
Гордана Менкиноска
Даниела Сарафимова
Тања Крстевска
Душица Кировска
Вера Костоска

Kако да се воведат целите за одржлив развој во
наставата - практични примери и активности

Марија Лавчиска-Ѓоргиевска
Валентина В.Богоевска
Татјана Кондратјук
Љубица Тримоска
Гордана Менкиноска
Даниела Сарафимова
Тања Крстевска
Вера Костоска
Љубица СтојковаСтојановска

20.10.2021

22.10.2021

04.11.2021

Оценување за време на хибридна настава – креирање рубрики
како дел од формативното оценување

„Зајакнување на капацитетите за превенција и справување со
насилство во училиште“

Интердисциплинарен пристап во наставата за климатските
промени

Креативно учење преку игра за предучилишно и основно
образование

Придобивки и предозвици при реализирање на онлајн наставата
во одделенска настава

Марија Лавчиска-Ѓоргиевска
Анкица Спасова
Гордана менкиноска
Тања Крстевска
Даниела Сарафимова
Вера Костоска
Љубица СтојковаСтојановска

Марија Лавчиска-Ѓоргиевска
Марија Лавчиска-Ѓоргиевска
Анкица Спасова
Валентина В.Богоевска
Татјана Кондратјук
Тања Крстевска
Гордана Менкиноска
Љубица СтојковаСтојановска
Марија Лавчиска-Ѓоргиевска
Гордана Менкиноска
Даниела Сарафимова
Тања Крстевска
Гордана Менкиноска
Вера Костоска
Марија Лавчиска-Ѓоргиевска
Даниела Сарафимова

27.10.2021

05.11.2021
10.11.2021
12.11.2021
17.11..2021

10.11.2021

29.11.2021

29.11.2021

Efektivni pristupSTEM učenju i poučavanju

Марија Лавчиска-Ѓоргиевска

17.11.2021

STEM obrazovanje po meri dece i mladih

Марија Лавчиска-Ѓоргиевска
Даниела Сарафимова

23.12.2021

Day 2 of the 2021 Kahoot! EDU Summit

Љубица Тримоска

17.06.2021
09-13:30

Едукативен вебинар за наставниците и професорите по
географија

Јадранка Георгијева

29.11.2021

Едукативен вебинар за наставниците и професорите по
географија

Јадранка Георгијева

30.11.2021

Обука „Образование за социјална правда“

Вангелка Грујоска

17-20. 08. 2021

„Аутизам ИНП“ - Мастерклас обука за фасцилитатори

Вангелка Грујоска

Август 2021

Обука за новата концепција за наставници Модул 3-

Вангелка Грујоска

23.08. 2021

Инфосесија „Улогата на образовните асистенти како поддршка
на инклузивното образование“

Вангелка Грујоска

31.08. 2021

Начин на изготвување на модифицирана програма

Вангелка Грујоска

02.09. 2021

Вебинар „Терапија со игра - Play Terapy“

Вангелка Грујоска

25.12.2021

„Инклузивна училница - од теорија до пракса“

Вангелка Грујоска

10.05.2022

Конференија„ Заштита од дискриминација, булинг и говор на
омраза“

Вангелка Грујоска
Верче Маневска Стефанова
Ирена Мирческа
Валентина Брњарчевска
Ружица К. Атанасова

10.05.2022

Конференција „Аутизам пријателски места“

Вангелка Грујоска
Валентина Брњарчевска

11.05.2022

Процена на когнитивен и бихејвиорален статус кај деца и млади“

Вангелка Грујоска

05,06.03.2022

Меѓународна конференција „Современ начин на лечење на
пореметувањата од аутистичен спектар“

Вангелка Грујоска

02-04.06.2022

Конференција: Bringing teachers together (Seminars: Writing for
young learners; Developing speaking in the classroom; Little Yeti,
Yeti and friends+Hamilton Interactive Talking Pen; The 3 C’s in the
21st Century Learning)

Вецка Спасова Крковска
Славица Попоска

27 мај 2022

Љубица Тримоска

05.03. 2022
240 мин.

Oxford Professional Development Event
ELTOK March 2022 Block 4
Advancing knowledge and learning
Using technology to motivate learners: from theory to practice

Љубица Тримоска

29.01.2022
340мин.

Љубица Тримоска

21.04.2022
120 мин.

Celebrating similarity and difference:
building connections through primary ELT

Љубица Тримоска

Вовед во формативно оценување

Љубица Тримоска
Анкица Спасова
Анета Божиновска

10.05.2022
2 часа

Училишна клима и курикулум – Градење на училишна клима и
култура + сесија за
Развој и воведување на слободни изборни предмети и
воннаставни активности

Љубица Тримоска
Анкица Спасова

01.12.2021
2 часа

Љубица Тримоска
Анкица Спасова

04.11.2021
2 часа

Kако да се воведат целите за одржлив развој во
наставата - практични примери и активности

26.03.2022
90 мин.

Превртена училница – концепт, стратегии и потребни
ресурси за спроведување

Љубица Тримоска
Анкица Спасова

20.10.2021
2 часа

„3D tehnologija u vrtićima, osnovnim i srednjim školama“-STEM
zbornica

Марија Лавчиска-Ѓоргиевска
Даниела Сарафимова

2 часа

Медиумска писменост и медиумска култура

Тања Крстевска

2 часа

Online работилница за наставници по граѓанско образование

Силвана Савевска

11.02.2022

Учество на „Детски парламент„-Парламентарен институт на
Собранието

Силвана Савевска

04.03.2022

„STEM kroz različite pristupe podučavanja“-STEM zbornica

Марија Лавчиска-Ѓоргиевска
Даниела Сарафимова
Анкица Спасова

Вовед во формативно оценување

Гордана Менкиноска
Анкица Спасова
Тања Крстевска
Анета Божиновска
Татјана Кондратјук
Валентина В.Богоевска

10.05.2022

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

Гордана Менкиноска
Анкица Спасова
Татјана Кондратјук
Валентина В.Богоевска

17.05.2022

Meѓународна конференција по математика и природни науки

Анкица Спасова

6-8.05.2022

Обука за наставници обучувачи за медиумска писменост
”Младите размислуваат”

Анкица Спасова

12-13.05.2022

Вововед во наставни компетенции со технолошка поддршка на
наставата

Гордана Менкиноска
Анкица Спасова

2 часа

25.05.2022

Тања Крстевска
Татјана Кондратјук
Валентина В.Богоевска
‘’Pearson summertime: New titles, wine and bookfair’’

Славица Попоска

24.06.2022

Тема - Разрешување на организациски конфликти
(Универзитет за туризам и мехаџмент во Скопје - Институт за
бизнис и менаџмент )

Симона Илевска Тодоровска

17.04.2022

Hamilton House
English language Teaching

Вецка Спасова Крковска

27.05.2022

Формативно и сумативно оценување на Microsoft teams

Анета Божиновска

22.12.2021

5.8.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ДИРЕКТОРОТ

Работа на директорот е насочена кон органзирање на севкупната работа на училиштето во организација и реализација на воспитнообразовната и стручната работа и во обезбедувањето на најоптимални услови за нормално изведување на наставата. Поставените цели и
задачи ги остварува во согласност со законските нормативи и Годишната програма за работа на училиштето за учебната 2021/2022 година
која е појдовна основа за успешна реализација на планирањата за оваа учебна година.

Содржина на работата

Соработници

Време на
реализација

Административно-организаторски активности
Подготовка и одржување на седници на Наставничкиот и Одделенскиот совет.

стручна служба

XI-I

наставници

VIII

секретар

VIII-IX

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

секретар
наставници

VIII

Организирање на свечен прием на првоодделенците во Детската организација

наставници

X

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

наставници

континуирано

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

наставници

IX

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

стручна служба
наставници

VIII

Увид и давање упатство при водењето на педагошката евиденција и документација

стручна служба

континуирано

Учество во изготвувањето на распоредот на часовите
Истакнување и следење на спроведувањето на куќниот ред во училиштето

Педагошко-инструктивна работа

Увид во организационата поставеност на ученичките организации во училиштето

наставници

IX

Увид во одделенските книги и главната книга

наставници

IX

Увид во планирањата и подготовките на наставниците за настава

стручна служба

X

Увид во часовите по дополнителната настава и слободните ученички активности

стручна служба

XI

наставници

континуирано

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

стручна служба

континуирано

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

стручна служба

XI,I

Увид и учество во организацијата и реализацијата на програмата за јавна и културна
дејност во училиштето

наставници

континуирано

Увид во работата на Одделенските раководители и реализацијата на нивните
програми

стручна служба

континуирано

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

стручна служба

VIII

Присуство на нагледни часови

стручна служба
наставници

XI

наставници

континуирано

стручна служба

континуирано

наставници

континуирано

наставници
стручна служба

континуирано

Учество на родителски средби во паралелките со послаб успех и поведение

Прифаќање на нови наставници и нивно воведување и запознавање со работата на
училиштето на сите нивоа
Проучување и анализирање на покарактеристични проблеми на наставно образовниот процес
Соработка со Совет на родители
Планирање и реализација на родителските средби и изготвување на извештаи и
анализи по нивното одржување

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

наставници
стручна служба

IX,XI,I

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

стручна служба

континуирано

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

стручна служба

континуирано

5.9 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИШНИОТ ПЕДАГОГ
Реализирана активност
1.

Време

Реализатор

Форма

Закого е
наменета

Постигната цел/ефект

Планирање и програмирање на воспитно-образовната работа

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

август

Планирање и програмирање на
сопствената работа

август

педагог

Учество во изготвување
програма на инклузивен тим за
образование

август

Училишен тим
за инклузија

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

август

Тим за
превенција од
насилство

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

индивидуална

педагог

Изготвена годишна
програма

групна,
за потребите
индивидуална на училиштето
групна

за потребите
на училиштето

Реализација на
планираните активн. за
работа со ученици со ПОП
Реализација на
планираните активности

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

август

претседатели на
стручни активи
стручна служба

групна

за потребите Унапредување на работата
на училиштето на воспитно-образованиот
кадар

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

август

Директор
педагог
наставници

групна

за потребите Добро подготвена програма
на училиштето за работа на одделенскиот
и Наставничкиот совет

Учество во изработка на
програма за професионален
развој

август

Тим за
проф.развој

групна

за потребите
Перманентно стручно
на училиштето усовршување на воспитнообразовниот кадар

Утврдување на социјалната
структура на учениците во
учебната година

септември
октомври

педагог
одделенски и
пред.наставници

индивидуална

за потребите Увид и детален преглед на
на училиштето
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
групна

за потребите
на училиштето

Уредно планирање на
наставниот кадар

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

oктомвриноември

Директор
стручна служба

индивидуална
групна

за потребите Подобрување на наставата
на училиштето

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

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

континуирано

педагог

индивидуална

за потребите Прилагодени и адаптирани
на училиштето
ученици

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

континуирано

Директор
наставници
стручна служба

индивидуална

за потребите
на училиштето

Подобрен успех на
учениците

Следење и учество во
организација и реализација на
воннаставните активности

континуирано

Директор
наставници
стручна служба

групна

за потребите
на училиштето

Подобрен успех на
учениците

континуирано стручна служба

групна,
индивидуална

за потребите
на училиштето

Навремено и правилно
оценување на учениците

Следење на успехот и редовноста континуирано
наставник
на учениците во наставните и
стручна служба
воннаставните активности

индивидуална

за потребите
на училиштето

Подобрен успех на
учениците

Следење на постапките на
оценување на учениците

за потребите
на учениците

Формирани паралелки

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

континуирано

Директор
педагог

групна

наставници

Успешно прилагодени
наставници

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-

октомври
декември

Директор
психолог
педагог

групна

наставници

Надминати воспитно –
образовни проблеми

образовните проблеми со
учениците
Давање помош за стручно
континуирано стручна служба
усовршување на наставнците и
нивно упатување за користење на
стручна литерарура заради
осовременување на наставниот
процес

групна

наставници

Унапреден воспитнообразовен 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

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

ученици,
наставници.
родители

Унапреден воспитнообразовен процес

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

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

во текот на
годината

педагог
психолог

индивидуална

ученици,
наставници

Анализи и статистички
извештаи

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

септември

педагог
индивидуална
одд. наставници

наставници

Следење на напредокот на
учениците

Работилници со ученици од прво
до петто одделение

Во текот на
првото
полугодие

педагог

групна
индивидуална

За потребите
на учениците

Унапреден воспитнообразовен процес

Работилници со ученици од
шесто до деветто одделение

Во текот на
првото
полугодие

педагог

групна
индивидуална

За потребите
на учениците

Унапреден воспитнообразовен процес

Испитување на брзината на
читање на нелогичен текст во
вторите одделенија

декември

педагог
одделенски
индивидуална
наставници од
второ одделение

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 воспитнообразовен процес

Соработка со Локална
самоуправа и заедница

континуирано

педагог

групна

за потребите
на
училиштето

Унапреден воспитнообразовен процес

индивидуална

за потребите
на
училиштето

Унапреден воспитнообразовен процес

Соработка со образовни,
континуирано стручна служба
здравствени, социј-ални
институции и други установи кои

допринесуваат за остварување на
целите и задачите на воспитнообразовната работа
Учество во размена на искуства
со други педагози, психолози

континуирано стручна служба

групна

за потребите
на
училиштето

Унапреден воспитнообразовен процес

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

август

стручна служба

индивидуална

за евиденција
на сопствената
работа

Унапреден воспитнообразовен процес

Месечен оперативен плана за
работа

секој месец

стручна служба

индивидуална

за евиденција
на сопствената
работа

Унапреден воспитнообразовен процес

Хронолошки дневник за работа

континуирано стручна служба

индивидуална

за евиденција
на сопствената
работа

Унапреден воспитнообразовен процес

Дневник за работа со ученици,
наставници, родители

континуирано стручна служба

индивидуална

за евиденција
на сопствената
работа

Унапреден воспитнообразовен процес

Водење на професионално досие
на наставниците и педагошки
картон

континуирано стручна служба

индивидулана

за потребите
на училиштето

Унапреден воспитнообразовен процес

Евидентирање и прибирање
докази за сопствениот
професонален развој

континуирано

индивидулана

за евиденција
на сопствената
работа

Унапреден воспитнообразовен процес

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

континуирано стручна служба

групна

за потребите
на училиштето

Унапреден воспитнообразовен процес

педагог

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

континуирано стручна служба

индивидуална

за потребите
на училиштето

Унапреден воспитнообразовен процес

Училишен педагог: Валентина Брњарчевска
5.10. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИШНИОТ ПСИХОЛОГ
Програмско подрачје 1: Работа со ученици
содржини

видови активности

време на реализација

- утврдување на зрелоста на децата за поаѓање на
училиште

следење на однесувањето на децата во
група, разговор со децата и родителите,

Мај

- утврдување на емоционалните, социјалните и
другите карактеристики на личноста кај
учениците од прво одделение,

следење на учениците, соработка и
разговори со родителите и наставниците,

Континуирано

Септември

Утврдување на адаптираноста на учениците во училишната средина
содржини

видови активности

време на реализација

-утврдување на степенот на психофизичкиот
развој на учениците од прво до деветто
одделение,

-разговори со учениците, соработка со
наставниците и родителите;

во текот на целата учебна година

-адаптираност на учениците од прво одделение,

-советодавни разговори со учениците,

Октомври, Ноември

-адаптираност на учениците при премин од
петто во шесто одделение;

-разговори со наставниците, учениците и
родителите, анкетни листови за учениците;

Октомври, Ноември

-следење на квалитетот на ученичките знаења,

-посета на часови, следење на успехот на
учениците според Дневникот за работа со
ученици.

континуирано

Следење на напредувањето на учениците според нивните можности и карактеристики на личноста
содржини

видови активности

време на реализација

-откривање на факторите кои го одредуваат
успехот во учењето кај учениците;

разговори, следење на учениците, вклучување во текот на целата учебна година
на учениците во прокетни активности,
соработка со наставниците и родителите.

-учество во изработка на инструменти за
оценување на учениците

- учество и помагање во работата на
наставниците вo организирањето на
наставата.

во текот на целата учебна година

Откривање и работа со талентирани ученици
содржини

видови активности

време на реализација

-следење на талентираните и надарени
ученици;

-советодавна и инструктивна работа со овие
ученици, евиденција и вклучување во
проектни активности;

континуирано

Откривање и работа со ученици со потешкотии во напредувањето
содржини

видови активности

време на реализација

-следење на психофизичкиот развој на
учениците од прво до деветто одделение;

-разговори, следење, работа со ученици со
потешкотии во учењето

во текот на целата учебна година

-справување со негативни емоции и со
стравот како причина за послаб успех.

-разговори, спроведување на психолошки
работилници.

континуирано

Работа со ученици кои пројавуваат неприлагодено однесување
содржини

видови активности

време на реализација

-унапредување на социјалното здравје на
учениците;

-советодавно – консултативна работа со
учениците, родителите и наставниците;

континуирано

-намалување на агресивното однесување кај
учениците и подобрување на социјалната
клима во паралелката.

-разговори, соработка со наставници,
подготовка на психолошки работилници

континуирано

-откривање и превенција на факторите кои
влијаат на појавата на пушењето,
конзумирање на алкохол и дрога;

-организирање на предавања, презентации и
анкетни листови

Октомври

-справување со лутина и гнев

-разговор, консултации со учениците,
наставниците и родителите;

по потреба

Март

Советување на ученици
содржини

видови на активности

време на реализација

-советување на ученици кои имаат по три
или повеќе слаби оценки, нередовно ја
посетуваат наставата или пројавуваат
несоодветно однесување

-групно и индивидуално советување,
предавања, разговори

во текот на годината, согласно планот
за реализирање на советувањето

-следење на учениците кои присуствувале на
советување

разговори, извршување на задачите кои се
предвидени со советувањето

Декември,Февруари, Април

-изготвување на извештај и записник за
спроведено советување на учениците;

Формулар за реализирано советување на
родители и ученици

Ноември, Февруари, Април

-советување со ученици кои манифестираат
несоодветно и насилно однесување

Програмско подрачје 2. Работа со наставници
содржини

видови активности

време на реализација

-унапредување и развој на тимската работа;

-соработка и состаноци со стручни активи,
разговори

континуирано

-подобрување на комуникацијата наставник ученик

-презентација, разговори

Октомври

-соработка при разни проекти што ги
реализира училиштето;

-соработка со стручни активи, разговори

континуирано

-запознавање на наставниците кои водат прво
одделение со карактеристиките на идните
правчиња.

-поддршка, следење на учениците,
консултации и разговори

Септември

-поддршка на наставниците за планирање и
реализација на воспитно

-следење и набљудување на наставни часови

во текот на учебната година

образовниот процес

Октомври

Унапредување на оценувањето
содржини

видови на активности

време на реализација

-следење на оценувањето на учениците и
анализа на успехот на учениците;

-посета на часови, учество во подготвка на
извештај за успех на учениците на
тромесечије, полугодие и крај на учебна
година;

континуирано

-работа со учениците на самопроценување на
квалитетот на стекнатото знаење;

-учество во изработка на чек листи

Декември
Март

Програмско подрачје 3 . Работа со родители

содржини

видови на активности

време на реализација

-советување на родители чии деца имаат
-групно и индивидуално советување,
по три или повеќе слаби оценки, нередовно предавања, разговори
ја посетуваат наставата или пројавуваат
несоодветно однесување

во текот на целата учебна годината

-состаноци со претставници на Советот на
родители

разговори, дискусии

По потреба

-изготвување на предавања за родителски
средби за актуелни проблеми од
социјалниот и емоционалниот развој на
учениците

Предавања, работилници, разговори,

по потреба

-анализа на предлозите и забелешките на
родителите од родителските средби

Дискусии, предлози и идеи

по потреба

-вклучување на родителите во реализација
на активности од проектот за Меѓуетничка
интеграција во образованието

организација и учество во заеднички
активности со партнер училиштето

во текот на учебната година, согласно
програмата

Вклучување на родителите во реализација
на активности од проектот Заедничка
грижа за правилно насочување на
учениците

активности ,,родителот е наставник“, изработка
на украси за Новогодишен базар, активноста
,,Јас прочитав – прочитај и ти“ и други

во текот на учебната година

Програмско подрачје 4. Соработка со заедницата
содржини

видови на активности

време на реализација

-соработка со БРО, МОН, МВР, Центарот
за социјална работа, општина Ѓорче
Петров, Црвениот крст, други основни
училишта, здравствени организации.

-размена на искуства и соработка

во текот на целата учебна година

-соработка со општина Ѓорче Петров,
родители, наставници и ученици од нашето
училиште

-организација и учество во заеднички
активности со партнер училиштето за
проектот МИО

во текот на целата учебна година

Програмско подрачје 5. Професионален развој и професионална соработка
содржини

видови на активности

време на реализација

- следење и увид во потребите за
професионален развој на наставниците

изработка на индивидуален план за
Професионален развој на наставниците

Август

- идентификување на потребите за
професионален развој на стручен
соработник - психолог

изработка на индивидуален план за
Август
професионален развој за стручен соработникпсихолог

-водење на сопствена евиденција и
документација.

-водење на сопствен Дневник за реализација
на активностите;

континуирано

-сопствено стручно усовршување;

-стручна литература, посета на семинари,
соработка со стручни институции и
организации.

Континуирано

-следење на работилници и учество на
обуки организирани преку Секцијата на
психолози

Посета на обуки и работилници

Секој последен петок во месецот

Програмско подрачје 6. Аналитичко – истражувачка работа
содржини

видови на активности

време на реализација

-увид во педагошката евиденција и
документација;

-увид во Дневниците за работа со ученици,
Матичните книги на учениците;

во текот на учебната година

-проверување на годишните програми за
одделенска настава и предметна настава

-увид во годините-глобални и тематскопроцесни планирања на наставниците

Август

- изготвување на полугодишен и годишен
извештај за работата на училиштето

Пополнување на табели и соработка со
наставници и стручни соработници

Јануари, Јуни

-анализа на поведението на учениците

Следење на редовноста на учениците

Јануари, јуни

-спроведување на акциско истражување
според потребите за учениците

-изработка на прашалници, анкети за
наставници и ученици,

во текот на учебната година

-обработка и анализа на добиени податоци и
воведување на промената

Септември

Програмско подрачје 7. Училишна структура, организација и клима
содржини

видови активности

време на реализација

-изготвување на Годишна програма за
соработка со колеги од други училишта,
сопствената работа на стручен соработник стручни организации и институции
– психолог

Август

-учество во изготвувањето на Годишната
програма за работа на училиштето

соработка со наставниците, педагогот и
директорот на училиштето, разменување на
предлози и идеи

Мај, Август

-учество во изготвување на годишното
планирање на приоритетите во
училиштето

-соработка и разговори со наставниците,
педагогот и директорот

Јуни, Август

Запишување на учениците и формирање на паралелки
содржини

видови активности

време на реализација

-формирање на паралелки за прво
одделение според одредени критериуми

формирање на паралелки каде ќе се внимава на
интелектуалните и емоционалните
карактеристики на идните првачиња,

Август

-запишување на нови ученици и нивно
распределување по паралелки

пополнување на евидентни листови за
обезбедување точни податоци за
новозапишаните ученици

по потреба

Советодавно – консултативна работа
содржини

видови на активности

време на реализација

-создавање на поволна училишна клима
за развој на меѓуетничка соработка на
учениците од различни етнички
заедници ;

-разговори со учениците и наставниците,
работилници со учениците, анкети со учениците,
родителите и наставниците

континуирано

-работа со родители, наставници и
ученици;

-советодавна работа;

континуирано

-учество во работата на советот на
родители.

-разговори, дискусии, состаноци.

во текот на целата учебна година

Училишен психолог: Ирена Мирческа

5.11.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СПЕЦИЈАЛНИОТ ЕДУКАТОР И РЕХАБИЛИТАТОР
Планирање и подготовка на планови и програми за работа
Реализирана активност

Време на
реализација

Реализатори и
соработници

Постигнати ефекти

Изработка на сопствена Годишна
програма за работа и годишен
извештај

Јуни, Август
2021

Специјален едукатор и
рехабилитатор

Изработена годишна програма и извештај

Изработка на сопствена месечна
програма за работа

Август
2021

Специјален едукатор и
рехабилитатор

Изработена месечна програма за работа

Инклузивен тим

Изготвена програма за работа, поефективна
Инклузија во училиштата

Изготвување на годишна програма за Јуни, Август
работа на Инклузивниот тим
2021

Подрачје 1 : Работа со ученици
Прием на првачиња, формирање на
Августпаралелки, прифаќање и
септември 2021
распоредување на учениците со ПОП
по паралелки

Стручна служба
Директор
Наставници
Родители

Учениците се соодветно распределени по
одделенија и усвоени се правила на
однесување во училишната средина и
подобрување на вештините за воспоставување
и одржување на социјална комуникација и
интеракција

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

континуирано во
текот на целата
учебна година

Наставници
Специјален едукатор и
рехабилитатор

Детектирани се учениците со ПОП

Дефектолошка дијагностика на
учениците со ПОП

Септември,
октомври 2021

Специјален едукатор и
рехабилитатор

Подобрување на психомоторните способности
Подобар успех во усвојување на наставните
содржини

Помош на ученикот кој започнува да
се вклучува во редовното одделение
за да се адаптира во средината

Септември 2021

Наставници,
Стручна служба

Учениците добиваат соодветна поддршка во
периодот на адаптација

Подготовка на одделението за
прифаќање на ученикот кој треба да
се вклучи

Септември 2021

Наставници, стручна
служба

Учениците се подготвени за прифаќање и
помош на соученикот со ПОП

Поддршка во училницата на
вклучениот ученик

Септември 2021

Наставници, стручна
служба

УПОП подобро го следат и активно
учествуваат во воспитно-образовниот процес

Водење досие за секој ученик

континуирано во
текот на целата
учебна година

Наставници, стручна
служба

Евидентирање и следење на напредокот,
постигнувањата и потешкотиите на учениците

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

Септември 2021

Наставници, стручна
служба

Изработени се Индивидуални програми за 6
ученика (3 од одделенска и 3 од предметна
настава)

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

континуирано во
текот на целата
учебна година

Наставници, стручна
служба

Подобар успех во усвојување на наставните
содржини

Учествo во вршење ревизии на ИОП

Ноември 2020
Јануари 2021
април 2022
јуни 2022

Наставници,
Специјален едукатор и
рехабилитатор

Успешно ревидирани ИОПи

Утврдува потреба од дополнителни
сервиси за поддршка

континуирано во
текот на целата
учебна година

Специјален едукатор и
рехабилитатор

Учениците се препратени во соодветни
институции

Следење, анализирање и евалуација
на напредувањето на учениците со
ПОП

континуирано во
текот на целата
учебна година

Наставници, стручна
служба

Информирање за напредокот на учениците

Индивидуална работа со УПОП

континуирано во
текот на целата
учебна година

Специјален едукатор и
рехабилитатор

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

работилница „Не ми е убаво кога…“

05 октомври 2021

Специјален едукатор и
рехабилитатор, ученици од
2 одд.

учениците да научат како да ги решаваат
конфликтите, слободно да кажуваат кога
нешто не им е убаво и да дадат објаснување
како би сакале да се однесуваат другите со нив

Работилница „Малата локомотива
што се можеше“

18 октомври 2021

Специјален едукатор и
рехабилитатор,
ученици од 1 одд.

Поттикнување на учениците на упорност,
истрајност, јакнење на самодоверба

Работилница за обележување на
Меѓународниот ден на лицата со
попреченост- 3-ти Декември „Сите
сме различни, а сепак исти“

3 Декември 2021

Специјален едукатор и
рехабилитатор ученици,
наставник

Прифаќање на различностите, откривање на
потешкотиите со кои се соочуваат лицата со
попреченост и изнаоѓање начини како да им
помогнеме и да им го олесниме животот

Едуино активност „Зајачето
Лимајана оди во парк“

21 февруари 2022

Специјален едукатор и
рехабилитатор,
ученици од дневен престој

Едуино активност „Погоди кој сум“

22 февруари
2022

Специјален едукатор и
рехабилитатор,
ученици од дневен престој

23 февруари 2022

Специјален едукатор и
рехабилитатор,
ученици од дневен престој

Едуино активност „Весела ракета“

Поттикнување на другарство, солидарност,
толеранција и пред се учење низ игра

Едуино активност „ Домино
спротивности“

25 февруари 2022

Специјален едукатор и
рехабилитатор,
ученици од дневен престој

Едукативни работилници за
одбележување на Меѓународен ден
на лицата со Аутизам

28 март- 02 април
2022

Специјален едукатор и
рехабилитатор,
наставници, ученици

Прифаќање на различностите, откривање на
потешкотиите со кои се соочуваат лицата со
попреченост и изнаоѓање начини како да им
помогнеме и да им го олесниме животот

Подрачје 2: Работа со наставници
Учество/ поддршка при изработка на
ИОП за учениците

Септември 2021

Специјален едукатор и
рехабилитатор,
наставници, стручна
служба, инклузивен тим

Изработени ИОП-и

Поддршка во идентификување и
континуирано во
конкретизирање на целите и задачите текот на целата
кои треба да се постават ви ИОП-от
учебна година

Специјален едукатор и
рехабилитатор
Наставници, стручна
служба, инклузивен тим

Идентификување и конкретизирање на целите
и задачите за ИОП-от (методи, техники за
работа)

Поддршка во определување на
наставните содржини кои ќе се
обработуваат и ќе се постават пред
ученикот

континуирано во
текот на целата
учебна година

Специјален едукатор и
рехабилитатор
Наставници, стручна
служба, инклузивен тим

Определување наставни содржини кои ќе се
обработуваат

Поддршка и помош на наставниците
за примена на индивидуализиран и
диференциран пристап во работата

континуирано во
текот на целата
учебна година

Специјален едукатор и
рехабилитатор стручна
служба, инклузивен тим

Примена на индивидуализиран и
диференциран пристап во работата

Давање насоки (групни или
индивидуални консултации) за

континуирано во
текот на целата
учебна година

Специјален едукатор и
рехабилитатор стручна
служба, инклузивен тим

Евидентирање на постигнувањата на
учениците со ПОП

документирање на постигнувањата
на учениците со ПОП
Планирање стратегии за оценување
на знаењето на учениците со ПОП

континуирано во
текот на целата
учебна година

Специјален едукатор и
рехабилитатор стручна
служба, инклузивен тим

Правилно оценување на учениците со ПОП

Поддршка и помош на наставниците
за On line настава со учениците со
поп и потешкотии во учењето

континуирано во
текот на целата
учебна година

Специјален едукатор и
рехабилитатор наставници

Дадени насоки и помош на наставниците за
реализација на оn line настава

Состанок на тимот за инклузија

специјален
едукатор и
рехабилитатор

Септември 2021
Ноември 2021
Јануари 2021
март 2022
јуни 2022

Изготвена програма за работа на
Инклузивниот тим,
Ревизија на Регистарот за ученици со ПОП и
потешкотии во учењето, размена на искуства
во работата со УПОП
Согледување на успехот и потешкотии во
следење на он лајн наставата, ревизии на ИОП
и договор за одбележување на 3-ти Декември
Ревизија на ИОП и изготвување полугодишен
извештај
Договор за активности по повод
одбележување на Меѓународниот ден на
лицата со Даунов Синдром
Промена на член од тимот (директор), договор
за активности по повод одбележување на
денот на лицата со Аутизам
Ревизии на ИОП и изготвување на Годишен
извештај за работата на Инклузивниот тим

Подрачје 3: Работа со родители
Соработка со родителите на
учениците со посебни образовни
потреби и давање помош за
разбирање на состојбата на нивните

континуирано во
текот на целата
учебна година

Специјален едукатор и
рехабилитатор стручна
служба, инклузивен тим,
наставници

Успешна соработка со родителите на
учениците со ПОП

деца и да им ја дадат потребната
помош и поддршка

Редовно информирање на
родителите за напредувањето на
нивните деца

континуирано во
текот на целата
учебна година

Специјален едукатор и
рехабилитатор стручна
служба, наставници,
инклузивен тим

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

континуирано во
текот на целата
учебна година

Специјален едукатор и
рехабилитатор стручна
служба, наставници,
инклузивен тим

Родителите се информирани за правата и
обврските на своите деца со ПОП

Поддршка и помош на родителите
при реализирање на онлајн настава

континуирано во
текот на целата
учебна година

Специјален едукатор и
рехабилитатор

дадени насоки за работа со учениците со поп и
потешкотии во домашни услови

Работилници за родители „Важноста
на музиката во развојот на децата“

14,19,21
октомври 2021

Специјален едукатор ии
рехабилитатор

Информирање на родителите како да го
искористат движењето и музиката за
подобрување на говорот, когнитивните
способности, емоционалната зрелост, а со тоа
и општиот развој на децата.

Подрачје 4: Соработка со заедницата
Соработка со здравствени установи и
институции во
полето на раното откривање,
дијагностиката и
третманот на учениците со ПОП

континуирано во
текот на целата
учебна година

Специјален едукатор и
рехабилитатор
Наставници, родители,
ученици

Рана дијагностика и третман на учениците со
ПОП

Соработка со стручните служби во
училиштето, надлежните институции
(МОН и БРО), меѓународни
асоцијации и организации,
невладиниот сектор,општината

континуирано во
текот на целата
учебна година

Специјален едукатор и
рехабилитатор
Наставници, родители,
ученици

Подобрување на вклучувањето на УПОП во
локалната заедница

Подрачје 5: Професионален развој и професионална соработка
Обука „Образование за социјална
правда“

17-20 август 2021

специјален едукатор и
рехабилитатор

Стекнување на знаења и техники за
вклучување на ромите редовно на настава

„Аутизам ИНП“ - Мастерклас обука
за фасцилитатори

Август 2021

специјален едукатор и
рехабилитатор

Запознавање со процесот на индивидуално
насочено планирање на транзиции и други
животни настани за деца и возрасни со
аутизам

Обука за новата концепција за
наставници Модул 3-

23 август 2021

наставници, стручна
служба, директор

Запознавање со новата концепција

Инфосесија „Улогата на образовните
асистенти како поддршка на
инклузивното образование“

31 август 2021

специјален едукатор и
рехабилитатор

Запознавање со активностите и улогата на
образовните асистенти во воспитнообразовниот процес

Начин на изготвување на
модифицирана програма

02 септември
2021

специјален едукатор и
рехабилитатор

Стекнување знаења за начинот на изработка
на модифицирана програма

Информативна средба „Аутизам
пријателски места“

20 ноември 2021

специјален едукатор и
рехабилитатор

Информирање за начинот на прилагодување
на училиштето за прифаќање на учениците со
аутизам

Спречување и борба против трговија
со деца

22 ноември 2021

специјален едукатор и
рехабилитатор

Подобрување на сопствената работа

Вебинар „Терапија со игра - Play
Terapy“

25 декември 2021

специјален едукатор и
рехабилитатор

Подобрување на сопствената работа

Обука за Аутизам амбасадори

февруари 2022

специјален едукатор и
рехабилитатор

Проширување на знаењата и подобрување на
условите за учење на учениците со аутизам

„Инклузивна училница - од теорија
до пракса“

10 мај 2022

специјален едукатор и
рехабилитатор

Подобрување на сопствената работа

Конференија„ Заштита од
дискриминација, булинг и говор на
омраза“

10 мај 2022

специјален едукатор и
рехабилитатор

Подобрување на сопствената работа

Конференција „Аутизам пријателски
места“

11 мај 2022

специјален едукатор и
рехабилитатор

Подобрување на сопствената работа

Процена на когнитивен и
бихејвиорален статус кај деца и
млади“

5, 6 март 2022

специјален едукатор и
рехабилитатор

Подобрување на сопствената работа

Меѓународна конференција
„Современ начин на лечење на
пореметувањата од аутистичен
спектар“

2-4 Јуни 2022

специјален едукатор и
рехабилитатор

Подобрување на сопствената работа

Подрачје 7: Училишна структура ,организација и клима
Водење сопствена евиденција и
документација
Водење досие за УПОП

континуирано во
текот на целата
учебна година

Специјален едукатор и
рехабилитатор

Евидентирање и следење на напредокот ,
потешкотиите и постигањата на учениците

Периодично ја следи изработката на
евиденцијата и документацијата на
учениците со ПОП

континуирано 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)

континуирано во
текот на целата
учебна година

Специјален едукатор и
рехабилитатор

Прифатеност од останатите ученици и
средината

Специјален едукатор и рехабилитатор: Вангелка Грујоска
5.11. 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
учебна 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
учебна година

Библиотекар

Ученици

Учениците самостојно ги
пронаоѓаат книгите

Внимателно чување,
ракување и заштита на
книгите

Во текот на целата
учебна година

Упатување на користење
на речници,
енциклопедии,
лексикони

Во текот на целата
учебна година

Чување на библ. фонд
книги и списанија

Во текот на целата
учебна година

Збогатување на
библиотечниот фонд со
стручна литература,
нагледни средства по
однапред подготвена
програма

Во текот на целата
учебна година

Информирање за ново
набавени и невратени
книги

Во текот на целата
учебна година

Примање и делење на
детскиот печат
Водење евиденција за
издадени книги

Библиотекар

Во интерес на
училиштето

Книгите се во добра
состојба

Библиотекар

Ученици

Самостојно користење на
овој вид литература

Библиотекар

Во интерес на
училиштето

Библиотечниот фонд не
се осипува

Библиотекар

Во интерес на
училиштето

Набавка на нови книги и
нагледни средства

Библиотекар

Ученици

Книжниот фонд се
зголемува

Во текот на целата
учебна година

Библиотекар

Ученици

Достапност на детсктиот
печат до ученици

Во текот на целата
учебна 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
учебна година

Библиотекар

Наставници

Информирани
наставници

Разгледува каталози,
посетува саеми,
книжарници

Ноември 2021

Библиотекар

Наставници

Информирање и
обезбедување на стручна
литература

Избирање и набавување
на нови изданија за
библиотеката

Во текот на целата
учебна година

Библиотекар

Наставници

Обезбедување на
стручна литература

Помош на наставниците
во наставата за
развивање вештини за
користење различни
извори на информации

Во текот на целата
учебна година

Библиотекар

Наставници

Наставниците користат
различни извори за
добивање информации

Предлага обезбедување
соодветни ресурси за
сите ученци вклучувајќи
ги и учениците со ПОП

Во текот на целата
учебна 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
учебна 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
учебна 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

Во текот на целата
учебна година

Библиотекар

Наставници

Богатење на
библиотечниот фонд

книги, едукативни
материјали и игри
Позајмување книги и
друг материјал за учење
на родителите

Во текот на целата
учебна година

Библиотекар

Наставници

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

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

Во текот на целата
учебна година

Библиотекар

Локална заедница

Размена на искуства и
материјали за работа

Соработка со невладини
организации,
книгоиздавателство и
други организации

Во текот на целата
учебна година

Библиотекар

Локална заедница

Размена на искуства и
материјали за работа

Обезбедување
материјали за потребите
на училиштето од други
библиотеки

Во текот на целата
учебна 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
учебна 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
учебна година

Библиотекар

Ученици, наставници,
родители

Подобрување на
воспитно-образовниот
процес

Внесување на нови
начини за работа со
наставници и ученици

Во текот на целата
учебна година

Библиотекар

Ученици, наставници,
родители

Подобрување на
воспитно-образовниот
процес

Планира и води
евиденција за личниот
професионален развој

Во текот на целата
учебна година

Библиотекар

Библиотекар

Професионално
усовршување

Меѓународна
конференција на
библиотекари

21.12.2021
9;30-14;30ч

библиотекари и експерти
од областа на
библиотекарството од
регионот и пошироко

Библиотекари

Размена на искуства и
усовршување како и
подобрување на
воспитно-образовниот
процес

Годишно собрание на
библиотекари од
Македонија

21.12.2021
15-17ч

библиотекари од
Македонија

библиотекари од
Македонија

Измени за доделување на
награда за библиотека на
годината но и
библиотекар на годината
и подобрување за
условите за избор kako и
избор на нови членови за
здружение на
библиотекари

Учество во различни
активности на
професионалните
здруженија, социјални
мрежи и форуми со цел
подобрување на
сопствената работа

Во текот на целата
учебна година

Библиотекар

Библиотекар

Професионално
усовршување

Обука за амбасадор за
аутизам

7.12.2021

Библиотекар

Ученици

Подобрување и
проширување на
знаењата од областа на
аутизмот

Селектирање и
подредување на
изготвените наставни
ресурси, чување и
нудење за користење

Во текот на целата
учебна година

Библиотекар

Ученици, наставници

Полесен и побрз пристап
до наставните ресурси

Подрачје 6: Аналитичко-истражувачка работа
Учество во акциски
истражувања во
наставата

Во текот на целата
учебна година

Библиотекар
Стручна служба

Ученици
наставници

Подобрување нма
воспитно образовната
пракса

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

Во текот на целата
учебна година

Библиотекар

Ученици
наставници

Запознавање на
вработените и ученици
со ресурсите во
библиотеката

Учество во изготвување
во развојните и
годишните програми на
училиштето

Во текот на целата
учебна година

Библиотекар

Локални авторитети

Изготвени развојни и
годишни програми на
училиштето

Вклучување во
активностите на
училиштето

Во текот на целата
учебна 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
учебна година

Библиотекар

Ученици
наставници

Обезбедена физичка
пристапност во
библиотеката за сите
корисници

Организација на
материјалите според

Во текот на целата
учебна година

Библиотекар

Ученици
наставници

Поедноставен пристап до
потребните материјали

возраста, интересите и
потребите на
корисниците
Ставање печат на
книгите, водење
инвентарна книга и
означување на
библиотечниот фонд

Во текот на целата
учебна 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
учебна година

Библиотекар

Ученици
наставници

Правилно однесување во
библиотека

Библиотекар: Јагода Петковска

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

Јуни-Јули, 2022 година

Директор
Верче Маневска Стефанова

