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Преамбула 
           ООУ ,,Кочо Рацин “- Центар, Скопје, Извештајот  за работата во учебната 2020/2021 година го изработи врз основа на годишната програма за работа за учебната 

2020/2021 година. Во него се обработени податоци од информативен карактер за реализација на воспитно–образовниот процес, планираните наставни и  воннаставни 

активности согласно планирањата според скратените наставни планови и програми и насоките од МОН и БРО поради пандемијата од вирусот Ковид 19.   

При изготвување на Извештајот за работа на училиштето во учебната 2020/2021 година се користеа информации и насоки од: 

 Законот за основно образование; 

 Законот за наставници и стручните соработници во основните училишта; 

 Законот за работни односи; 

 Законот за јавни набавки; 

 Национална стратегија за образование 2018 – 2025; 

 Скратените наставни планови и програми; 

 Концепција за деветгодишно образование; 

 План за одржување на наставата во основните и средните училишта во учебната 2020/2021 година; 

 Алгоритам за постапување во училиштата во случај на појава на ученик со симптоми, сомнителен/позитивен на Ковид 19; 

 Протокол за постапување на основните училишта во РСМ за реализација на воспитно образовниот процес со физичко присуство на учениците во учебната 

2020/2021 година; 

 Статут на училиштето; 

 Самоевалвацијата на училиштето; 

 Програмата за развој научилиштето; 

 Програмата за работа на училиштето; 

 Извештаи (од самоевалуацијата, од програмата за развој, записници) 
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Вовед 
 

 

          Согласно Законот за основно образование и Статутот на ООУ „Кочо Рацин“, Скопје, директорот поднесува Извештај  за работата на училиштето во учебната 

2020/2021  година, кој е изготвен врз основа на реализираните активности планирани со Годишната програма за работа. 

 

         Пред почетокот на учебната година, беше изготвена Годишната програма за работа на училиштето и предложена од стручните органи на училиштето и Училишниот 

одбор до Советот на Општина Центар, Скопје на ден 13.08.2020 година. Истата е  усвоена од страна на Советот на Општина Центар .  

 

        Наставата во учебната 2020/2021 година започна на 1ви октомври 2020 година . 

 

         По претходно произнесување на Наставнички совет,  Училишниот одбор на   ООУ „Кочо Рацин“, Скопје, на ден   25.06.2021 година, го  предложи Извештајот  за 

работата на училиштето во учебната 2020/2021  година до Советот на Општина Центар, Скопје  на усвојување. 
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1. Општи податоци за ООУ „Кочо Рацин“ - Скопје 

1.1 Табела со општи податоци 

Име на училиштето „ООУ "Кочо Рацин“ 

Адреса,место,општина  Тодор Александров бр. 2 - Центар 

Телефон 002 3 176 404 

Фах 002 3 177 577 

Веб-страна kocoracin.edu.mk 

е-маил кoco_racin@yahoo.com 

Основано од 1945 

Верификација- број на актот  Решение бр. 15-2219  

Година на верификација 26.06.1984  

Година на изградба 1936/1937 година и доградба  1957 

Тип на градба Тврда 

Внатрешна површина на објектот 3622м2. 

Површина на училишниот двор 4560 м2 

Површина на спортски терени и игралишта 2620 м2 

Начин на загревање на училиштето  Парно греење 

Училиштето работи во смени Прва 

Број на паралелки 23 

Број на комбинирани паралелки / 

Јазик на кои се реализира наставата во училиштето Македонски 

Во училиштето има паралелки за ученици со посебни 

образовни потреби 

Нема 

Во училиштето има паралелки од музичко училиште Нема 

Во училиштето има ресурсен центар Нема 
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1.2 Органи на управување, стручни органи и ученичко организирање во  ООУ „Кочо Рацин“- Скопје 

Членови на училишен одбор (име и презиме) Од редот на наставниците 

-   Менка Трепалковска- предметен наставник 

-   Катерина Музелова –предметен наставник 

-   Славица Силјановска- одделенски наставник 

2) Од редот на родителите 

-   Бугина Д. Петрушева 

-   Александра Јанева 

-   Александар Јарчевски 

3) Од Локална самоуправа-Општина Центар 

- Дина Спировска 

Членови на совет на родители (име и презиме) 1. Наташа Илиева 

2. Јулијана Пецалевска 

3. Јана Г.Ѓорѓевиќ 

4. Билјана К.Ивановска 

5. Давор Марков 

6. Софија Стојков 

7. Бранка Јосифовска 

8. Ева Нетковска 

9. Ангел Наковски 

10. Мартин Талевски 

11. Елена Костовска 

12. Александра Милошевска 

13. Елизабета Марковска   

14. Слаѓана Јаќимовиќ 
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15. Николина Накова 

16. Александра Јанева 

17. Наташа Т. Трајковска 

18. Бугина Д.  Петрушева  

19. Ненад Јовчески 

20. Моника Силјановска 

21. Калин Бабушку 

22. Александар Јарчевски 

23. Јасна Милосавлевска 

Стручни активи (видови)  Природно- математички актив 

 Општествено- јазичен  актив  

 Актив на одделенски настаници  

Одделенски совети (број на наставници) 41 

Членови на училишниот инклузивен тим 1.Јовица Остојиќ- директор 

2.Верица Костовска - педагог 

3.Стефани Хаџитомова - дефектолог 

4.Снежана Трајковска- одделенски наставник 

5.Катица М. Христовска- предметен наставник 

6.Бугина Петрушевска-родител 

7. Бранкица Јосифовска-родител 

Заедница на паралелката 586 

Членови на ученичкиот парламент број- 23 

Претседател на ученичкиот парламент - Исак Љубенски 

Ученички правобранител Теа Белеска 
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2.Податоци за условите за работа  

2.1 Мапа на училиштето 

 

ООУ „Кочо Рацин“,Општина Центар – Скопје, 

Улица „Тодор Александров“ број 2, Скопје, 

Е-mail: koco_racin@yahoo.com 

www: kocoracin.edu.mk 
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2.2 Податоци за училишниот простор 

Вкупен број на училишни згради 2 (две) 

Број на подрачни училишта / 

Бруто површина 3622 

Нето површина 3267 

Број на спортски терени 3 

Број на катови 2 

Број на училници 25 

Број на помошни простории 9     

Училишна библиотека 1 

Начин на загревање на училиштето Парно – централно 

 

2.3 Простор 

Просторија Вкупен број Површина m
2
 Состојба (се оценува од 1 до 5 

согласно Нормативот од 2019 

година) 

Забелешка (се наведува потребата од 

дополнителни простории, реконструкции 

и сл.) 

Училници 11 712 3 / 

Кабинети 13 418 3 / 

Библиотека 1 35 3 / 

ученичка лабораторија за 

техничко образование 

1 37,08 3 / 

Спортска сала 1 301 3 / 

Канцеларии (наставничка; 

директор; стручна 

4 115,48 3 / 
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служба;секретар/домаќин) 

Просторија за технички персонал 1 17,20 3 / 

Помошни простории за наставни 

средства и помагала 

9 104,90 3 / 

Архива 1 20 3 / 

Училишен двор  4620 3 / 

Фискултурна сала 1 455 3 / 

Спортски терени- игралишта 3 2620 4 / 

Заеднички простор за прослави / / / / 

Кујна 1 48 4 / 

Трпезарија 1 98 4 / 

Санитарни јазли  13 392 3 / 

Друго Паркинг за 

вработените 

250 3 / 
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2.4 Опрема и наставни средства 

Наставен предмет 

(одделенска и предметна 

настава) 

Постоечка опрема и 

наставни средства 

Број Потребна опрема и 

наставни средства 

Обезбедени 

одделенска настава ТВ 11 / Донација од родители 

одделенска настава ДВД 6 / Донација од родители 

одделенска настава ЦД плеер 5 6 Донација од родители 

одделенска настава Касетофон  4 / Донација од родители 

одделенска настава Компјутери 6 5 Донација од родители 

одделенска и предметна настава Лап топ 2 21 Донација од родители 

одделенска и предметна настава Принтери 8 13 Донација од родители 

одделенска настава Мултифункционален 

принтер 

2 / Донација од родители 

одделенска настава Апарат за филтрирање на 

вода 

1 1 Донација од родители 

одделенска и предметна настава Апарат за прочистување на 

воздухот 

3 20 Донација од родители 

одделенска и предметна настава Фотокопир 2 / Сопствени средства 

одделенска и предметна настава Чат табла 1 4 Проект правна социјализација 

предметна настава Модел на човечко тело 1 1 Сопствени средства 

предметна настава Географски карти 10 2 Сопствени средства 

предметна настава Историски карти 1 2 Сопствени средства 

одделенска и предметна настава Глобус 1 1 Сопствени средства 

одделенска и предметна настава Кошеви  4 / Сопствени средства 

одделенска и предметна настава Мрежа за одбојка 1 1 Сопствени средства 
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одделенска и предметна настава Греда  1 1 Сопствени средства 

одделенска и предметна настава Душек 5 5 Сопствени средства 

одделенска и предметна настава Кошаркарски топки 16 7 Сопствени средства 

одделенска и предметна настава Фудбалски топки 5 7 Сопствени средства 

одделенска и предметна настава Топки за одбојка 10 5 Сопствени средства 

одделенска и предметна настава Топки за ракомет 12 3 Сопствени средства 

 

2.5 Податоци за училишна библиотека 

      Училишната библиотека располага со  : 

Ред.бр. Библиотечен фонд Количество 

1 Лектири 8656 

2 Книги белетристика 1586 

3 Книги на српски и хрватски јазик 378 

4 Енциклопедии 32 

                При издавањето се води електронска евиденција за оштетеноста, лектирни изданија и нови изданија. Библиотечната евиденција се води и во 

интерна книга. Библиотекарот е задолжен уредно да ги прибира и распоредува бесплатнитните учебници. 

                Библиотеката е добро уредена и располага со компјутер и пристап до интернет. Библиотеката е отворена за користење од страна на учениците и 

наставниците во текот на целиот училиштен ден.  
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2.6  Обновување и адаптација во учебната 2020/21 година 

          За подобрување на условите за работа, во текот на учебната 2020/2021 година се реализирани  следниве активности: 

Реден 

број 

Активност Обезбедени Време на 

реализација 

1.  Дезинсекција, дезинфекција и дератизација на сите простории во училишната зграда Сопствени средства IX 2020 

I 2021 

2.  Набавка на училишни 13 клупи Сопствени средства VIII 2020 

3.  Набавка на 26 столчиња за ученици во прво одделение Сопствени средства VIII 2020 

4.  Набавка на 2 сензорни термометри Сопствени средства VIII 2020 

5.  Санирање на сите оштетувања на водовод и електрика во училиштето Сопствени средства VIII, IX 2020 

6.  Генерално чистење на сите простории во училишната зграда  Сопствени средства VIII 2020 

I 2021 

7.  Поправки на оштетен училишен инвентар- клупи ,столчиња и шкафчиња Сопствени средства VIII, IX 2020 

8.  Набавка на ИТ технологија потребна за реализација на онлине настава – настава од далечина. 

При тоа опремени се 24 училници со комлет компјутер, камера и звучници, како и обезбеден 

стабилен оптички интернет, дел со сопствени средства, дел со донации од институции. 

Сопствени средства  IX 2020 

9.  Опремување на кујната со нови елементи Сопствени средства X 2020 

10.  Набавка на 11 канцелариски (конференциски)столчиња Сопствени средства X 2020 

11.  Набавка на 2  персонални комјутер Сопствени средства X 2020 

12.  Набавка на дувач/шмукувач за лисја Сопствени средства X 2020 

13.  Кречење  и фарбање на ѕидовите и  со мрсна боја на училница за учениците од 4 одделение Сопствени средства V 2021 

14.  Чистење на училишниот двор  Општина Центар IX -VI 2021 
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3. Податоци за вработени и  ученици 

3.1 Податоци за вработените кои ја остваруваат воспитно образовната работа 

 Одделенски наставници 

Ред. 

бр. 

Име и презиме на 

наставник 

Година 

на 

раѓање 

 

Звање  Степен на 

образование 

 

Работно место 
Ментор /советник Год. на стаж 

1 Лена Смилевска 
1957 одд.наставник 

 
ВШП 

Одд.наставник / 
39 

2 Билјана Денкова 
1963 проф.одделенска 

 
ВСС 

Одд.наставник / 
37 

3 Светлана Симјановска 
1959 проф.одделенска 

 
ВСС 

Одд.наставник / 
37 

4 Викторија Николовска 1987 проф.одделенска ВСС Одд.наставник / 6 

5 Славица Силјановска 
1970 проф.одделенска 

 
ВСС 

Одд.наставник / 
26 

6 Валентина Зафировска 
1979 проф.одделенска 

 
ВСС 

Одд.наставник / 
14 

7 Весна Мораитова 
1974 проф.одделенска 

 
ВСС 

Одд.наставник / 
22 

8 Сузана Стојановска 1964 проф.одделенска ВСС Одд.наставник / 35 

9 Гордана Богоевска 
1960 проф.одделенска 

 
ВСС 

Одд.наставник / 
39 

10 Виолета Лесанска 
1977 проф.одделенска 

 
ВСС 

Одд.наставник / 
15 

11 Снежана Трајковска 
1983 дипл.учител 

 
ВСС 

Одд.наставник / 
13 

12 Гордана Јаневска 1966 проф.одделенска ВСС Одд.наставник / 24 
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13 Габриела Апостолска 
1978 проф.одделенска 

 
ВСС 

Одд.наставник / 
17 

14 Радмила С. Ристиќ 
1986 магист.по 

педаг.науки 
ВСС 

Одд.наставник / 
9 

15 Валентина Петровска 
1979 проф.одделенска 

 
ВСС 

Одд.наставник / 
15 

16 Диана Марковски 
1983 дипл.учител 

 
ВСС 

Одд.наставник / 
11 

17 Даринка Петрова 
1964 проф.одделенска 

 
ВСС 

Одд.наставник / 
24 

18 Александар Тошевски 
1976 проф.одделенска 

 
ВСС 

Одд.наставник / 
24 

19 Наталија Петрова 
1972 проф.одделенска 

 
ВСС 

Одд.наставник / 
23 

20 Елена Јордановска 
1983 проф.одделенска 

 
ВСС 

Одд.наставник / 
3 

 

 Предметни наставници 

Ред. 

бр. 

Име и презиме на 

наставник 

Година 

на 

раѓање 

 

Звање  
Степен 

на 

образов. 

 

Работно место/предмет Ментор 

/советник 
Год. на стаж 

1 Менка Трепалковска  1957 проф.историја книжевност ВСС Македонски јазик / 36 

2 Славица Мирчевска 1962 проф.општа ком.книжевност ВСС Македонски јазик / 31 

3 Зорица Насевска  1971 проф.математика ВСС Математика / 21 

4 Весна Бојаџиева 1967 проф.математика ВСС Математика / 24 

5 
Цветанка Тасевска 1984 дипл.по комјут.науки ВСС Информатика 

Иновации 
/ 

9 

6 Билјана Црвенова 1981 проф.по англ.ј и книжевност ВСС Англиски јазик / 8 
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7 Катерина Музелова 1976 проф.по англ.ј и книжевност ВСС Англиски јазик / 19 

8 Викторија К. Николовска 1985 проф.англиски и литература ВСС Англиски јазик / 8 

9 Катарина Миновска 1987 проф.герм.ј.и книж. ВСС Германски јазик / 8 

10 
Катица М. Христовска 1974 проф.матем.физ. ВСС Физика 

Математика 
/ 

21 

11 
Јасмина Апостолова 1982 проф.биол.-хемија 

 

ВСС Хемија 

Природни науки  
/ 

11 

12 Марина Гроздановска 1981 проф.географија ВСС Географија / 6 

13 
Ирина Шорева 1983 проф.биологија 

 

ВСС Биологија 

Природни науки 
/ 

5 

14 Маргарита И. Павлова 1972 проф.историја ВСС Историја / 24 

15 
Бранка Димевска 1985 проф.по историја ВСС Граѓанско образование 

Историја 
/ 

8 

16 

Иван Димовски  1960 наст.по ОТП 

 

ВШП Техничко образовани 

Изборен 

Вештини на живеење 

/ 
37 

17 
Наташа Д. Митрова 1972 Дипл.музич.теоретичар 

 

ВСС Музичко образование 

Проекти од музичка уметност 
/ 

23 

18 

Снежана Шумковска 1980 ликовен пед.со слика. 

 

ВСС Ликовно образование 

Проекти од ликовна уметност 

Администратор 

/ 
11 

19 

Ирена Попова 1976 проф.по физичка култура 

 

ВСС Физичко и здравствено 

образование 

Изборен спорт 

/ 
21 

20 
Горан Ѓорѓиевски 1983 проф.по физичко 

образование 

ВСС Физичко и здравствено  

образование 
/ 

10 

21 
Јане Боровски 1980 проф.по физичко 

образование 

ВСС Физичко и здравствено  

образование 
/ 

13 
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 Наставници кои  дополнуваа  часови во други училишта 

Ред.бр. 
Име и презиме на 

наставник 

 

Година на 

раѓање 

 

Звање  Степен на 

образование 

 

Работно место/предмет Основно училиште во кое 

дополнува 

Год. на 

стаж 

1 Цветанка Тасевска 

1984 дипл.по 

комјут.науки 

 

ВСС Информатика ООУ „Васил Главинов“ 9 

2 Снежана Шумковска 

1980 ликовен пед.со 

слика. 

 

ВСС 
Ликовно 

образование 
ООУ„Киро Глигоров“ 11 

3 Бранка Димовска 
1985 проф.по историја 

 

ВСС Граѓанско образование 

Историја 
ООУ„Ј.Х. Песталоци“ 8 

3 Иван Димовски 
1960 наст.по ОТП 

 
ВШП 

Техничко 

образование 
ООУ „11 Октомври“ 37 

 

 

 Наставници кои  дополнуваа часови од други училишта во нашето училиште 

Ред.бр. 
Име и презиме на 

наставник 

Степен на 

образование 

 

Работно место/предмет 
Основно училиште  

од кое доаѓаат 

1 Ирена Костовска ВСС Македонски јазик ООУ „Гоце Делчев“ 

2 Ружа Стојковиќ ВСС Етика на религии ООУ „11 Октомври“ 

3 Наташа Велковска ВСС 
Географија 

Нашата татковина 
ООУ „Димитар Миладинов“ 

4 Горица Бошкоска ВСС Етика ООУ Св. „Кирил и Методиј 
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 Стручни соработници 

Ред.бр. Име и презиме  

 

Година на 

раѓање 

 

Звање  Степен на 

образование 

 

Работно место Ментор 

/советник 

 

Години на 

стаж 

1 Сузана Камчева  1961 дипл.психолог ВСС Психолог / 27 

2 Верица Костовска 1972 дипл. Педагог ВСС Педагог / 18 

3 Стефани Хаџитомова 
1994 дипл.дефектолог 

 

ВСС 
Дефектолог / 

4 

4 
Мирјана Стојменовска 1967 проф. герм. ј. и книж. 

 

ВСС Библиотекар 
/ 

21 

3.2 Податоци за раководни лица 

Ред.бр. Име и презиме  

 

Година на 

раѓање 

 

Звање  Степен на 

образование 

 

Работно место Ментор 

/советник 

 

Години на 

стаж 

1 Јовица Остојиќ 
1960 дипл.психолог 

 

ВСС директор 
/ 

31 

3.3 Податоци за воспитувачи 

Ред.бр. Име и презиме  

 

Година на 

раѓање 

 

Звање  Степен на 

образование 

 

Работно место Ментор 

/советник 

 

Години на 

стаж 

1 нема / / / / / / 
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3.4 Податоци за вработените административни службеници 

Ред.бр. Име и презиме  

 

Година на 

раѓање 

 

Звање  Степен на 

образование 

 

Работно место 

 

Години на стаж 

1 Жељка Јанкова 
1966 дипл.правник 

 
ВСС секретар 26 

2 Снежана Ристовска 
1969 Магистер по економија 

 
ВСС сметководител 18 

 

3.5 Податоци за вработените помошно –технички лица 

 

Ред.бр. 
Име и презиме  

 

Година на 

раѓање 

 

Звање  Степен на 

образование 

 

Работно место 

 

Години на стаж 

1 Цвета Наковска 
1960 продавач 

 ССС Домаќин 
42 

2 Надежда Аврамовска 1962 економски техничар ОО Хигиеничар 21 

3 Маја Васкоска 1972 дактилограф ОО Хигиеничар 7 

4 Анета Дашковска 1987 пекар ОО Хигиеничар 10 

5 Лазо Ѓорѓиевски 1959 гимназија ОО Хигиеничар 28 

6 Сузана Алексовска 1965 Тапетар-декоратер ОО Хигиеничар 24 

7 Соња Стојановска 1970 гимназија ОО Хигиеничар 17 

8 Зоран Милев 1965 електротехничар ССС Хаус мајстор 31 

9 Зоран Василев 1967 пекар ОО Чувар 26 

10 Гордана Печијаревска 1964 книговезец ССС Хигиеничар 30 
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3.6 Податоци за ангажирани образовни медијатори 

Ред.бр. 
Име и презиме на образовниот 

медијатор 

 

Година на 

раѓање 

 

Звање  Степен на образование 

 

Години на 

стаж 

Временски пероод за кој 

е ангажиран 

образовниот медијатор 

1 нема / / / / / 

 

3.7 Вкупни податоци за наставен и ненаставен кадар 

Кадар 

 

Вкупно 

 

Етничка и полова структура на вработените 

Македонци Албанци Турци Срби Роми други 

м ж м ж м Ж м ж м ж м ж 

Број на 

вработени 
58 7 49 / / / / 1 / / / / 1 

Број на наставен 

кадар 
41 4 36 / / / / / / / / / 1 

Број на стручни 

соработници 
4 / 4 / / / / / / / / / / 

Административн

и работници 
2 / 2 / / / / / / / / / / 

Помошно-

технички кадар 
10 3 7 / / / / / / / / / / 

Директор 
1 / / / / / / 1 / / / / / 
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3.8 Степен на образование на вработените 

 

Образование 
Број на 

вработени 

Високо образование 46 

Виша стручна спрема 2 

Средно образование 2 

Основно образование 8 

 

3.9 Старосна структура на вработените 

Години Број на вработени 

20-30 / 

31-40 17 

41-50 15 

51-60 23 

61 - пензија 3 
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3.10 Ученици 

 

Одделение 

Број на 

паралелк

и 

Број  на 

учениц

и 

Етничка и родова структура на учениците 

Македонц

и 

Албанц

и 

Турц

и 
Роми Срби 

Бошњац

и 
Власи Други 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

I 2 51 27 24 / / / / / / / / / / / / / / 

II 2 57 37 19 / / / / 1 / / / / / / / / / 

III 2 58 31 25 / 1 1 / / / / / / / / / / / 

IV 2 62 33 27 / / / / / / 1 / / / / / / 1 

V 3 76 39 32 / / / / 2 / / / / / / 1 / 2 

I –V 11 304 167 127 / 1 1 / 3 / 1 / / / / 1 / 3 

VI 3 65 34 26 / / / / 1 / 1 / 1 / 1 / / 1 

VII 3 66 29 33 / / / / / / / / / / 1 / 2 1 

VIII 3 83 41 39 / / / / 1 1 / / / / / / 1 / 

IX 3 68 30 31 / / 1 / 1 / 1 1 2 / / 1 / / 

VI – IX 12 282 134 129 / / 1 / 3 1 2 1 3 / 2 1 3 2 

I – IX 23 586 301 256 / 1 2 / 6 1 3 1 3 / 2 2 3 5 
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4. Материјално- финансиско работење 
 

Буџетските корисници и единките корисници податоците во своето сметководство ги обезбедуваат во согласност со класификација на приходите и класификација 

на расходите. Сите постапки со материјално-финансиското работење кои ги спроведуваше училиштето се во согласност со Законските норми ,  прописи и Правилник за 

сметководство. 

Во училиштето работеше комисија за јавни набавки која ги работи јавните набавки според сите прописи и правила поврзани со реализацијата на јавните набавки 

Целиот буџет се користи наменски и за креативни цели кои се насочени кон подобрување квалитетот на наставата, учењето и развојот на училиштето во целина. 

Училиштето навремено ги информираше органите и телата во училиштето за училишниот буџет и трошењето.  
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5. Мисија и визија 

5.1 Мисија 

Ние сме училиште кое ја негува современата настава и го поттикнува личниот, емоционалниот и 

социјалниот развој на учениците, подеднакво обезбедувајќи индивидуален напредок во 

постигањата и вештините. 
 

 

5.2 Визија 

 

Сакаме да станеме отворено , современо и ефективно училиште, лидер во Општината и во 

регионот,  во кое учениците во атмосфера на доверба, почитување и толеранција, ќе 

стекнуваат квалитетни и трајни знаења, кои ќе ги применуваат во понатамошното 

школување и ќе придонесат за нивниот личен развој. 
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6. Веќе научено/ стекнати знаења 
 

Успешноста во работата во училиштето се темели на тимската работа и исполнување на работните обврски одстрана на вработените со користење на поуките и 

искуствата од работата на училиштето во изминатите учебни години и анализита на работењето на сите органи и тела кои функционираат во нашето училиште и 

тоа: 

 

 Анализи и заклучоци од Самоевалуацијата на работата на училиштето (изготвена на крајот на наставната 2019/ 2020 година) 

 Анализи и препораки од Училишниот одбор 

 Анализи и искуства од работењето на Наставнички совет, Одделенски совет, Стручни активи, Тимот за реализација на Програмата за професионален развој на 

наставниот кадар 

 Позитивни искуства стекнати при реализација на Наставните планови и програми и концепцијата за деветгодишно образование 

 Искуставата од користењето  на  современи наставни методи, техники на работа  што соодветствуваат на потребите на учениците и нивните стилови на учење, 

 Придобивките од примената на ИКТ во планирање и реализација на наставата и воннаставните активности 

 Активно и динамично учење, каде доминира интеракција ученик-наставник 

 Формативно и сумативно оценувањето со користење на различни методи, форми и постапки, согласно стандардите на оценување 

 Имплементација на Програми за еколошката едукација во образовниот систем. 
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7. Подрачја на промени, приоритети и цели 
 

Согласно констатираната состојба од Годишните извештаи, Самоевалвацијата и развојната програма за работа на училиштето, во учебната 2020/2021 година  за 

унапредување на воспитно-образовната работа, беа опфатени следните подрачја на промени :  

 

Подрачје на промена Цели 

1.Наставни планови и програми  Унапредување работата на наставниците  за работа  со учениците со посебни образовни потреби и 

ученици со потешкотии во учењето и развојот 

 

2. Учење и настава  Во  оперативните планови за наставен час,  наставниците да ги  диференцираат целите според 

можностите на учениците, односно да изготвуваат прилагодени задачи за учениците кои имаат 

потешкотии во учењето 

 

3. Училишна клима и односи со јавноста  Училиштето да ги продолжи активностите за меѓуетничка интеграција со партнер училиште 

 

4. Ресурси   Опремување на училиштето со  поголем  број на современи нагледни средства, дидактички 

материјали, технички помагала и училишен инвентар 

 Збогатување на училишната библиотека со лектирни изданија за учениците и  стручна литература за 

наставниците 

 Хортикултурно и партерно  уредување  на училишниот двор  
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 Реализирани акциските планови 

Година 2020/2021 

Активност Временска рамка (месец) Носител Начин на 

спроведување 

(ресурси) 

Инструменти Очекувани 

резултати 

Тим за 

следење 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

Унапредување 

работата на 

наставниците  за 

работа  со учениците 

со посебни образовни 

потреби, надарени 

ученици и ученици со 

потешкотии во 

учењето и развојот 

 

 x x x x x x x x x   Директор 

Педагог 

Психолог 

Наставници 

 

 

 

-Утврдување на 

досегашниот 

начин на 

препознавање  

ученици со 

посебни 

образовни 

потреби , 

надарени ученици 

и ученици со 

потешкотии во 

учењето како и 

талентирани 

ученици 

- Учество на 

обуки на повеќе 

теми во рамките 

на проектот 

„Инклузија на 

деца со посебни 

образовни 

потреби“ 

-Извештаи 

  

-Листи за 

евалуација на 

обуките 

 

-Инструменти за 

следење на 

часови 

 

-Анализи и 

евалуација 

- Реализирани се 

најмалку две обуки на 

наставен кадар  

 

-Подобрени се 

компетенциите во 

работата на 

наставниците и 

струните соработници 

за работа со 

учениците со посебни 

образовни потреби, 

надарени ученици и 

ученици со 

потешкотии во 

учењето и развојот 

Училишен 

тим 
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Во  оперативните 

планови за наставен час 

наставниците да ги  

диференцираат целите 

според можностите на 

учениците, односно да 

изготвуваат 

прилагодени задачи за 

учениците кои имаат 

потешкотии во учењето 

 x x x x x x x x x   Училишен 

инклузивен тим 

Инклузивен тим 

за ученици 

Консултативни 

средби – лични, на 

ниво на актив  со  

наставниците за 

работата со 

учениците со ПОП 

и потешкотии во 

учењето 

- Учество на 

обуки на повеќе 

теми во рамките 

на проектот 

„Инклузија на 

деца со посебни 

образовни 

потреби“ 

 -Помагање при 

изработка на 

индивидуална 

образовна 

програма  (ИОП)  

-Помагање на 

наставниците во  

диференцирање на 

целите според 

можностите на 

Увиди на 

дневните 

подготовки 

Успешна прилагодена 

програма за ученици 

со потешкотии во 

учењето  

-Подобрување на 

квалитетот на 

планирањата на 

наставниците 

-Наставниците  во 

оперативните 

планирања, планираат 

диференцирани цели 

според можностите на 

учениците 

 

Училишен 

инклузивен 

тим 

Инклузивен 

тим за 

ученици 
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учениците т.е . (за 

учениците со ПОП 

и потешкотии во 

учењето) 

-Посочување на 

стручна литература 

-Увиди на 

дневните 

планирања на 

наставниците 

Училиштето  да  ги 

продолжи активностите 

за меѓуетничка 

интеграција со партнер 

училиште 

x            Директор 

 

Училишни  

тимови 

Реализација на 

планираните 

активности во 

рамките на 

училиштето 

 

 

Програма за 

работа 

 

 

 

 

-Продолжување на 

активностите со 

партнер училиштето 

-Унапредување на 

свеста и знаеањата 

кај сите учесници во 

училиштето за 

специфичноста на 

културата,фолклорот 

и историјата на 

различни етнички 

групи кои учат во 

училиштето и живеат 

во локалната 

Директор 

 

Училишен 

тим 
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заедница 

-Прифаќање на 

различностите како 

предности и 

богатство на овие 

простори 

-Надминување на 

стереотипите и 

предрасудите кај 

децата поврзани со 

нивното етничко, 

верско и културно 

потекло  

Опремување на 

училиштето со  

современи нагледни 

средства, дидактички 

материјали, технички 

помагала и училишен 

инвентар 

 

 

 

 x x x x x x x x x   Директор 

Училишен тим 

-Формиран тим  -

Изготвен 

 извештај за  

 фактичката 

состојба  

-Сортирање на  

  наставните    

средства и 

училишен 

инвентар 

  според  

  употребливоста 

Анализа на 

Извештаите 

 

Анализа на 

потребите 

 

 

 

Евиденција на 

набавени  

компјутери, 

камери, 

Мотивирани 

наставници за  

непречено реализирање 

на онлајн настава 

 

Директор 

 

Училишен 

тим 
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-Изготвување на 

список на 

потребни 

наставни средства 

и училишен 

инвентар 

- Набавка на ИТ 

технологија 

потребна за 

реализација на 

онлине настава – 

настава од 

далечина. При тоа 

опремени се 24 

училници со 

комлет компјутер, 

камера и 

звучници, како и 

обезбеден 

стабилен оптички 

интернет. 

звучници 

 

 

Збогатување на 

училишната 

библиотека со лектирни 

изданија за учениците и  

стручна литература за 

наставниците  

 x x x x x x x x x   Директор 

Библиотекар  

-Информирање на 

стручните активи 

-Доставување 

списоци од 

потребна 

литература од 

сите стручни 

Списоци за 

потребна 

литература 

 
Список од 

приоритети и од 

лектирните и од 

стручните 

Зголемен интерес од 

страна на учениците 

за користење на 

лектирни изданија 

 

Зголемен интерес кај 

Директор 

Библиотекар  
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активи 

и лектирните 

изданија      

-Согледување на 

можностите  за 

набавка 

-Донација на 

книги од општина 

Центар 

-Донација на 

детска 

литература-книги 

од ЈУДГ„Кочо 

Рацин“ 

изданија 

 

 

наставниците за 

користење на стручна 

литература 

Хортикултурно и 

партерно уредување  

на училишниот двор 

 x x x x x x x x x   Директор 

Педагог 

Психолог 

Наставници 

 

  Редовно чистење 

на училишниот двор 

Општина 

 

Водење на 

евиденција за 

текот на 

активностите 

 

 

Уреден училишен двор 

со патеки/стази, 

зеленило 

 

Директор 

 

 

 

Родители   

 

 

 

 



 

Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје  

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија    /     Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577,     /     e-mail: koco_racin@yahoo.com    /    www.kocoracin.edu.mk 
 
 
 

36 
 

7.1 Евалуација на акциските планови 

Активност Критериум за успех Инструменти Индикатор за успешност Одговорен 

за следење 

Повратна информација 

Унапредување работата на 

наставниците  за работа  со 

учениците со посебни 

образовни потреби 

-Излегување во пресрет и на различните 

потреби на учениците преку зголемување 

на учеството во учењето, во училиштето -

Модифицирање на образовните содржини, 

приоди, организација и стратегии за да се 

овозможи квалитетно образование за сите 

 

- Годишна програма за работа и 

акционен план на инклузивниот 

тим 

-Протокол за запишување на 

ученици со ПОП 

  

-Подобрени професионални 

компетенции кај наставниците 

за образовна и социјална 

инклузија 

 

 

Директор 

Педагог 

Психолог 

Наставници 

 

Подобрување 

компетенциите на 

наставниците и 

стручните соработници 

за работа со ученици со 

посебни потреби  

Во  оперативните планови за 

наставен час наставниците 

да ги  диференцираат целите 

според можностите на 

учениците, односно да 

изготвуваат прилагодени 

задачи за учениците кои 

имаат потешкотии во 

учењето 

 

-Излегување во пресрет и на различните 

потреби на учениците преку зголемување 

на учеството во учењето, 

-Модифицирање на образовните содржини, 

приоди, организација и стратегии за да се 

овозможи квалитетно образование согласно 

можностите на учениците 

Евидентен лист од увид на 

дневни поготовки 

 

Извештај од увиди на дневни 

подготовки 

Изготвени опреативни планови 

за наставен час со 

диференцирани цели согласно 

можностите на учениците 

 

Прилагодени задачи за 

учениците кои имаат 

потешкотии во учењето 

Училишен 

инклузивен 

тим 

 

Инклузивен 

тим за 

ученик 

Подобрени постигања на 

учениците со потешкотии 

во учењето 

 

Зголемена самодоверба и 

позитивна слика за себе 

Училиштето  да  ги продолжи 

активностите за меѓуетничка 

интеграција со партнер 

училиште 

Унапредување на свеста и знаеањата кај 

сите учесници во училиштето за 

специфичноста на културата,фолклорот и 

историјата на различни етнички групи кои 

учат во училиштето и живеат во локалната 

заедница 

Активностите не се реализирани 

поради сосотојбата со 

пандемијата со Ковид19 

Прифаќање на различностите 

како предности и богатство на 

овие простори 

Надминување на стереотипите 

и предрасудите кај децата 

поврзани со нивното етничко, 

верско и културно потекло  

Училишен 

тим 

 

Зголемување на свеста и 

почитување кај сите 

учесници во училиштето 

за различните 

 Култури 

 

 

 

 

Опремување на 

училиштето со  современи 

Подобрување на квалитетот на наставата – 

учење од далечина  со примена на ИКТ 

-Инструменти за следење на 

наставни часови 

Мотивирани наставници за  

непречено реализирање на 

Директор 

Педагог 

-Осовременување на 

наставата со примена на 
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нагледни средства, 

дидактички материјали, 

технички помагала и 

училишен инвентар 

 

опрема 

 

Подобрени услови за работа 

онлајн настава Психолог 

Наставници 

 

ИКТ опрема 

 

Збогатување на училишната 

библиотека со лектирни 

изданија за учениците и  

стручна литература за 

наставниците 

Зголемување на интересот кај учениците за 

користење на лектирни изданија 

Зголемување на интересот кај наставниците 

за користење на  стручна литература 

Списоци за потребна литература 

 

Список од приоритети и од 

лектирните и од стручните 

изданија 

 

 

Зголемен интерес од страна на 

учениците за користење на 

лектирни изданија 

Зголемен интерес кај 

наставниците за користење на 

стручна литература 

 

Директор 

Библиотекар  

Бројот на ученици кои 

користат лектирни 

изданија е зголемен 

Бројот на наставници кои 

користат стручна 

литература е зголемен  

Хортикултурно и партерно 

уредување  на училишниот 

двор 

Естетско уреден и функционален училишен 

двор 

- Извештај од реализирани 

активнист 

Уреден и чист училишен двор Директор 

Училишен 

тим 

Уреден училишен двор 

со патеки/стази, зеленило 
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8. Програми и организација на работата на училиштето 
 

8.1 Календар за работа   

 

       Календарот за организацијата  и работа на основните училишта го донесува Министерот за образование и истиот Министерството за образование и наука го 

објавува во Службен весник. Со овој календар се утврдува организирањето на учебната година во основните училишта согласно програмските целини во наставната 

година.  

Со овој календар се утврдува организирањето на учебната година во основните училишта согласно програмските целини во наставната година: полугодие, други 
форми на воспитно образовна дејност и ученички одмор за учебната 2020/2021 година. 

Учебната година во училиштето започна на 1 октомври  2020 година, а ќе заврши на 31 август 2021 година. 

Наставната година започнува на 1 октомври 2020 година и ќе заврши на 10 јуни 2021 година. 

Наставната година ја сочинуваат две полугодија - I и II полугодие. 

Првото полугодие започна на 1 октомври 2020 година и завршува на 30 декември 2020 година. 

Второто полугодие ќе започне на 21 јануари 2021 година и завршува на 10 јуни 2021 година. 

Во текот на учебната година учениците користат зимски и летен одмор. 

Зимскиот одмор започна на 31 декември 2020 година и завршува на 20 јануари 2021 година. 

Летниот одмор започнува на 11 јуни 2021 година и завршува на 31 август 2021 година. 

Воспитно-образовната работа за учениците се организираше во текот на целата работнa недела. 

 

Во учебната 2020/2021 година наставата се реализираше во 159  наставни денови или вкупно 32 недели (согласно измените на Календарот за организацијата  и 
работа на основните училишта, Сл. весник бр.236 од 30 септември 2020 година). 
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8.2 Одделенско раководство ,  часови на наставен кадар 

 

Р.бр. Име и презиме на наставник Наставен предмет Паралелки  Неделен 

фонд 

Одд. 

раководство 

Вк.часви 

1 Менка Трепалковска Македонски јазик 7а, 7в,8б, 8в,6в 20 6В 21 

2 Славица Мирчевска Македонски јазик 7б, 9 а, 9 б, 9 в, 6а 20 8 В 21 

3 Катерина Музелова Англиски јазик 6в,7а,7б,7в 9а,9б,9в 21 7В 21 

4 Билјана Црвенова Англиски јазик 6а,6б,8а,8б,8в,4а,4б,1а 23 / 23 

5 Викторија Кузмановска Англиски јазик 2а, 2б,3а, 3б,5а,5б,5в 21 / 21 

6 Катарина Миновска Германски јазик 9а,9б,9в,8а,8б,8в,7а,7б,7в, 

6а,6б,6в 

24 

 

/ 24 

7 Весна Бојаџиева Математика  7а,7б,7в, 8б,8в 20 7А 21 

8 Зорица Насевска Математика 6а,6в 9а, 9б, 9в 22 9А 23 

9 Катица М.Христовска Физика 

Математика  

9а,9б,9в, 8а, 8б, 8в 

6б,8а 

21 6Б 22 

10 Јасмина Апостолова Хемија  

Природни науки 

9а,9б,9в, 8а, 8б, 8в 

6а, 6б, 5а,5б,5в 

22 8В 23 

11 Ирина Шорева Биологија 

Природни науки 

9а,9б,9в,8а,8б, 8в,7а,7б,7в, 6в 20 

 

/ 20 

12 Марина Гроздановска Географија 9а ,9б,9в,,8а,8б,8в 

7а,7б, 7в,6б,6в 

22 

 

/ 22 

 
13 Маргарита. И. Павлова Историја 6а,6б,6в,7а,7б, 7в,8в 

9а,9б,9в 

20 

 

9Б 21 

14 Бранка Димевска Историја 8а,8б,9а,9б,9в,8а,8б,8в 10 / 10 
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Граѓанско образ. 

15 Наташа Митрова Музичко образ. 

Проекти од музичка уметност 

Хор и оркестар 

9а ,9б,9в,8а,8б,8в 

7а,7б, 7в,6а, 6б,6в, 9в 

 

20 7Б 21 

16 Снежана Шумковска Ликовно образование 

Проекти од ликовна уметност 

ЕСАРУ 

9а ,9б,9в,,8а,8б,8в 

7а,7б, 7в,6а, 6б,6в, 9в 

20 7Б 21 

17 Ирена Попова Физичко и здравствено образование 

Изборен спорт 

8б,8в ,9а,9б,9в, 2 а,  

9б 

18 

 

8Б 21 

18 Горан Ѓорѓиевски Физичко и здравствено образование 6а,6б, 6в,7а,7б,7в,8а 

 

21 8А 22 

19 Јане Боровски Физичко и здравствено образование 1а,1,б, 2б 

 

9 / 9 

20 Иван Димовски Техничко образ. 

Изборен ТО 

5 а,5б,5в,6а,6б,6в, 

8а,8б,8в 

15 

 

/ 15 

 

21 Цветанка Тасева Информатика 

Иновации 

6а,6б,6в,7а,7б,7в, 9а,9б,9в 12 

 

/ 12 
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8.3 Од работа на училиштето 

                    Воспитно-образовниот процес во учебната 2020/2021 година се реализираше согласно Календарот за организација и работа на 

основните училишта, според скратена наставна програма согласно наставниот план и со задолжително почитување на протоколите за настава со 

физичко присуство. 

                  Наставата во училиштето  се реализираше со физичко присуство на учениците во училиште и со учење од далечина.                          

Наставата се реализираше согласно  скратени наставни програми, кои  се базираат на целите/резултатите од учењето предвидени со 

наставната програма за секој наставен предмет. Од страна на сите наставници  оваа учебна година е направен соодветен избор на наставни 

содржини, неопходни теми за реализација, со цел  да се овозможи стекнување на знаења и вештини предвидени со наставните програми и 

обезбедување на вертикална проодност во наредното одделение/година.  

                Наставниот час траеше 30 минути како во наставата со физичко присуство, така и во наставата со учење од далечина. 

                Пред почетокот на учебната година во училиштето се изготви распоред на времетраење на часовите при настава со физичко присуство, за 

наставата од далечина, распред на влегување во училиштето за учениците од I до III одделение за користење на големиот одмор, куќен ред и кодекси на 

однесување на сите структури, како и План и протокол за работа настава со физичко присуство. Истите се јавно истакнати во училиштето и на 

училишната веб страна. 

                 За учениците од прво до трето одделение, наставата се реализираше со физичко присуство во просториите на училиштето, со 

максимално искористување  на просторните и кадровските капацитети во училиштето и со согласност со родителите. 

                За учениците од прво до трето одделение чии родители поднеле изјава до училиштето за следење на наставата со учење од далечина, 

училиштето за тие ученици организираше настава со учење од далечина.   

               За учениците кои следеа настава од далечина, наставниците ја употребуваа националната платформа  ( Microsoft Teams) за учење на 

далечина која овозможува двонасочна интеракција и комуникација на наставникот и ученикот. 
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8.4. Јазик на кој се изведува наставата 

 Македонски јазик Албански јазик Турски јазик Српски јазик Босански јазик 

Број на 

паралелки  

23 / / / / 

Број на ученици 586 / / / / 

Број на 

наставници 

41 / / / / 

 

8.5.Проширена програма          

              ООУ “Кочо Рацин “, Центар во текот на учебната година  се реализираше проширена програма во однос на организирано прифаќање и заштита на учениците 

еден час пред започнувањето на наставата и еден час по завршувањето на редовната настава, а за една паралелка за учениците од второ одделение кои следеа настава со 

физичко присуство се организираше и продолжен престој до 15 часот. 

 

8.6 Комбинирани паралелки 

Во  училиштето  не се изведува комбинирана настава 

Ред.бр. паралелки Комбинација на 

паралелки  

Име и презиме на 

наставници 

Број на ученици 

1. / / / / 
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8.7 Странски јазици што се изучуваат во училиштето 

Наставен предмет Наставник Број на паралелки Број на ученици 

Англиски јазик Катерина Музелова 

Билјана Црвенова 

Викторија К. Николовска 

23 586 

Германски јазик Катарина Миновска 12 282 

8.8 Реализација на физичко и здраствено образование со ученици од прво до петто одделение 

         

            Согласно ЗОО , член 54, став 5, за изведување на наставата по физичко и здравствено образование од прво до петто одделение , се вклучува  
наставник по физичко и здравствено образование. Вклучувањето на наставник по физичко и здравствено образование започна да се применува од 
учебната 2019/2020 година,  најпрво со учениците од прво одделение, а во учебната 2020/2021 година и со учениците во второ одделение.  

           Во текот на учебната 2020/2021 година, во  прво и второ одделение,  настава по физичко и здравствено образование реализираа наставниците  Ирена 

Попова и  Јане Боровски во тандем со одделенските наставници. 

Наставник – тандем настава Одделение 

1. Јане Боровски – Билјана Денкова, Лена Смилевска, Светлана Симјаноска, Викторија Николовска, Весна Мораитова и Сузана 

Стојановска 

2. Ирена Попова – Славица Силјановска и Валентина Зафировска 

Iа,б и II б одделение 

II а  одделение 

3. Јане Боровски – Гордана Богоевска, Виолета Лесанска, Гордана Јаневска и Снежана Трајковска III а,б одделение 
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8.9 Задолжителна настава 

             Задолжителната настава на учениците им овозможува стекнување на знаења и вредности кои претставуваат основа за реализација на воспитно-

образовните цели на основното образование и овозможува вертикална проодност за понатамошното школување на ученикот во средното образование. Во 

планирањето и реализацијата на наставата, наставниците го посветуваа потребното внимание на сите категории ученици: просечните ученици, 

талентираните, учениците со посебни образовни потреби ученици со потешкотии во учењето, со единствена цел на сите ученици да им овозможи 

стекнување на што поквалитетни знаења и подготовка за нивна примена. 
 

            Во текот на учебната 2020/2021 година, во училиштето задолжителната настава беше застапена по сите наставни предмети, со предвидениот фонд на часови 

согласно скратени Наставни програми изготвени од БРО за  основно деветгодишно  образование. 

 

Табеларен преглед на податоци за планирани и реализирани часови по паралелки и одделенија 

 

Прво одделение -2 паралелки  

Паралелки I а I б 

Предмети План Реал Нер % План Реал Нер % 

Македонски  192 192 / 100 192 192 / 100 

Математика 159 159 / 100 159 159 / 100 

Англиски ј. 64 64 / 100 64 64 / 100 

Ликовно обр. 64 64 / 100 64 64 / 100 

Музичко обр. 64 66 / 100 64 64 / 100 

Природни Н. 64 64 / 100 64 64 / 100 

Општество 32 32 / 100 32 32 / 100 

Физичко обр. 96 96 / 100 96 96 / 100 

Вкупно 735 735 / 100 735 735 / 100 
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Второ одделение-2 паралелки  

 

Паралелки II а II б 

Предмети План Реал Нер % План Реал Нер % 

Македонски  192 192 / 100 192 192 / 100 

Математика 159 159 / 100 159 159 / 100 

Англиски ј. 64 64 / 100 64 64 / 100 

Ликовно обр. 64 64 / 100 64 64 / 100 

Музичко обр. 64 64 / 100 64 64 / 100 

Природни Н. 64 64 / 100 64 64 / 100 

Општество 32 32 / 100 32 32 / 100 

Физичко обр. 96 96 / 100 96 96 / 100 

Одд. час 32 32 / 100 32 32 / 100 

Вкупно 767 767 / 100 767 767 / 100 
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Трето одделение -2 паралелки  

Паралелки III а III б 

Предмети План Реал Нер % План Реал Нер % 

Македонски  192 192 / 100 192 192 / 100 

Математика 159 159 / 100 159 159 / 100 

Англиски ј. 96 96 / 100 96 96 / 100 

Ликовно обр. 64 64 / 100 64 64 / 100 

Музичко обр. 64 64 / 100 64 64 / 100 

Природни Н. 64 64 / 100 64 64 / 100 

Работа со комп 64 64 / 100 64 64 / 100 

Општество 32 32 / 100 32 32 / 100 

Физичко обр. 96 96 / 100 96 96 / 100 

Одд. Час 32 32 / 100 32 32 / 100 

Вкупно 863 863 / 100 863 863 / 100 
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Четврто  одделение -2 паралелки  

Паралелки IV а IV б 

Предмети План Реал Нер % План Реал Нер % 

Македонски  159 159 / 100 159 159 / 100 

Математика 159 159 / 100 159 159 / 100 

Англиски ј. 96 96 / 100 96 96 / 100 

Ликовно обр. 64 64 / 100 64 64 / 100 

Музичко обр. 64 64 / 100 64 64 / 100 

Природни Н. 64 64 / 100 64 64 / 100 

Техничко обр. 32 32 / 100 32 32 / 100 

Работа со компј. 64 64 / 100 64 64 / 100 

Општество 64 64 / 100 64 64 / 100 

Физичко обр. 96 96 / 100 96 96 / 100 

Одд. Час 32 32 / 100 32 32 / 100 

Вкупно 

 

894 894 / 100 892 892 / 100 
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Петто одделение -3 паралелки  

Паралелки V а V б V в 

Предмети  План Реал Нер % План Реал Нер % План Реал Нер % 

Македонски  159 159 / 100 159 159 / 100 159 159 / 100 

Математика 159 159 / 100 159 159 / 100 159 159 / 100 

Англиски ј. 96 96 / 100 96 96 / 100 96 96 / 100 

Ликовно обр. 64 64 / 100 64 64 / 100 64 64 / 100 

Музичко обр. 64 64 / 100 64 64 / 100 64 64 / 100 

Природни Н. 64 64 / 100 64 64 / 100 64 64 / 100 

Техничко обр 64 64 / 100 64 64 / 100 64 64 / 100 

Работа со 

комп. 

64 64 / 100 64 64 / 100 64 64 / 100 

Општество 64 64 / 100 64 64 / 100 64 64 / 100 

Физичко обр. 96 96 / 100 96 96 / 100 96 96 / 100 

Одд. Час 32 32 / 100 32 32 / 100 32 32 / 100 

Изборен предмет   

Творештво 32 33 / 100 32 32 / 100 32 32 / 100 

Вкупно 

 

958 958 / 100 958 958 / 100 958 958 / 100 
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Шесто одделение -3 паралелки  

 

Паралелки VI а VI б VI в 

Предмети План Реал Нер % План Реал Нер % План Реал Нер % 

Македонски  128 128 / 100 128 128 / 100 128 128 / 100 

Математика 159 159 / 100 159 159 / 100 159 159 / 100 

Англиски ј. 96 96 / 100 96 96 / 100 96 96 / 100 

Германски ј. 64 64 / 100 64 64 / 100 64 64 / 100 

Ликовно обр. 32 32 / 100 32 32 / 100 32 32 / 100 

Музичко обр. 32 32 / 100 32 32 / 100 32 32 / 100 

Техничко обр. 64 64 / 100 64 64 / 100 64 64 / 100 

Информатика 64 64 / 100 64 64 / 100 64 64 / 100 

Географија 64 64 / 100 64 64 / 100 64 64 / 100 

Историја 64 64 / 100 64 64 / 100 64 64 / 100 

Природни 

науки 

64 64 / 100 64 64 / 100 64 64 / 100 

Физичко обр. 96 96 / 100 96 96 / 100 96 96 / 100 

Одд. час 32 32 / 100 32 32 / 100 32 32 / 100 

Изборен предмет- 

Етика на 

религии 

64 64 / 100 64 64 / 100 64 64 / 100 

Вкупно 

 

1023 1023 / 100 1023 1023 / 100 1023 1023 / 100 
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Седмо   одделение - 3 паралелки  

Паралелки VII а VII б VII в 

Предмети План Реал Нер % План Реал Нер % План Реал Нер % 

Македонски  128 128 / 100 128 128 / 100 128 128 / 100 

Математика 128 128 / 100 128 128 / 100 128 128 / 100 

Англиски ј. 96 96 / 100 96 96 / 100 96 96 / 100 

Германски ј. 64 64 / 100 64 64 / 100 64 64 / 100 

Ликовно обр. 32 32 / 100 32 32 / 100 32 32 / 100 

Музичко обр. 32 31 / 100 32 31 / 100 32 31 / 100 

Информатика 32 32 / 100 32 32 / 100 32 32 / 100 

Географија 64 64 / 100 64 64 / 100 64 64 / 100 

Историја 64 64 / 100 64 64 / 100 64 64 / 100 

Етика 32 32 / 100 32 32 / 100 32 32 / 100 

Биологија 64 64 / 100 64 64 / 100 64 64 / 100 

Физичко обр. 96 96 / 100 96 96 / 100 96 96 / 100 

Одд. Час 32 32 / 100 32 32 / 100 32 32 / 100 

Изборен предмет13 

Нашата 

татковина 

64 64 / 98.4 64 62 / 100 64 64 / 100 

Вкупно 

 

928 928 / 99.7 928 928 / 100 928 928 / 100 
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Осмо одделение -3 паралелки  

Паралелки VIII а VIII б VIII в 

Предмети План Реал Нер % План Реал Нер % План Реал Нер % 

Македонски  128 128 / 100 128 128 / 100 128 128 / 100 

Математика 128 128 / 100 128 128 / 100 128 128 / 100 

Англиски ј. 96 96 / 100 96 96 / 100 96 96 / 100 

Германски ј. 64 64 / 100 64 64 / 100 64 64 / 100 

Ликовно обр. 32 32 / 100 32 32 / 100 32 32 / 100 

Музичко обр. 32 32 / 100 32 32 / 100 32 32 / 100 

Географија 64 64 / 100 64 64 / 100 64 64 / 100 

Историја 64 64 / 100 64 64 / 100 64 64 / 100 

Граѓанско обр. 32 32 / 100 32 32 / 100 32 32 / 100 

Биологија 64 64 / 100 64 64 / 100 64 64 / 100 

Физика 64 64 / 100 64 64 / 100 64 64 / 100 

Хемија 64 64 / 100 64 64 / 100 64 64 / 100 

Физичко обр. 96 96 / 100 96 96 / 100 96 96 / 100 

Одд. час 31 31 / 100 31 31 / 100 31 31 / 100 

Изборен предмет 

Вештини на 

живеење 

64 64 / 100 64 64 / / 64 64 / 100 

Вкупно 

 

960 960 / 100 960 960 / 100 960 960 / 100 
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Деветто одделение – 3 паралелки 

Паралелки IX a IX б IX в 

Предмети План Реал Нер % План Реал Нер % План Реал Нер % 

Македонски  128 128 / 100 128 128 / 100 128 128 / 100 

Математика 128 128 / 100 128 128 / 100 128 128 / 100 

Англиски ј. 96 96 / 100 96 96 / 100 96 96 / 100 

Германски ј. 64 64 / 100 64 64 / 100 64 64 / 100 

Ликовно обр. 32 32 / 100 32 32 / 100 32 32 / 100 

Музичко обр. 32 32 / 100 32 32 / 100 32 32 / 100 

Географија 64 64 / 100 64 64 / 100 64 64 / 100 

Историја 64 64 / 100 64 64 / 100 64 64 / 100 

Граѓанско о. 32 32 / 100 32 32 / 100 32 32 / 100 

Биологија 64 64 / 100 64 64 / 100 64 64 / 100 

Физика 64 64 / 100 64 64 / 100 64 64 / 100 

Хемија 64 64 / 100 64 64 / 100 64 64 / 100 

Иновации 32 32 / 100 32 32 / 100 32 32 / 100 

Физичко обр. 96 96 / 100 96 96 / 100 96 96 / 100 

Одд. Час 32 32 / 100 32 32 / 100 32 32 / 100 

Изборен предмет       

Проекти од музичка уметност / / / / / / / / 64 64 / 100 

Проекти од спорт / / / / 64 64 / / / / / 100 

Проекти од ликовна уметност 64 64 / 100 / / / / / / / / 

Вкупно 1056 1056 / 100 1056 1056 / 100 1056 1056 / 100 
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  На крајот од учебната 2020/2021 година, наставата се реализира во целост по сите наставни предмети, согласно скратени наставни програми изготвени од БРО. 

 

 

8.10 Изборна настава 

 

          Во зависност од интересите, учениците преку анкета избираа и изучуваа изборни предмети. За запознавање со програмите на изборните 

предмети во месец мај во учебната 2019/2020 година беше спроведено анкетирање научениците од III - IX одделение преку средствата за 

електронска комуникација. Училиштето на учениците во иста паралелка им понудуваше  три изборни предмети.  Учениците и нивните  родители 

избираа еден предмет  . Сите изборни предмети се застапени со 2 часа неделен фонд.     

 

      Во учебната 2020/21 година во училиштето  се изучуваат следните изборни предмети по одделенија: 

Изборен предмет Наставник Одделенија  Вкупно часови 

Вештини за живеење Иван Димовски VIII а,б,в 6 

Проекти од музичка  уметност Наташа Митрова IX а 2 

Проекти од ликовна уметност Снежана Шумковска IX в 2 

Изборен спорт Ирена Попова IX б 2 

Нашата татковина Наташа Велковска VII а,б,в 6 

Етика на религии Ружа Стојковиќ VI а,б,в 6 

Творештво Одд. наставници V а,б,в 3 
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8.11 Дополнителна настава 

 

            Во текот на учебната 2020/2021 година, дополнителна настава се организираше за учениците кои имаа потреба од дополнителна поддршка за 
определени наставни предмети за да ги постигнат очекуваните резултати, односно на барање на ученик, негов родител/старател или по проценка на 
наставникот. Наставниците ја планира и реализираа  дополнителната настава согласно потребите на учениците. За потребата од посета на ученикот 
на дополнителна настава одделенскиот, односно предметниот наставник водеше евиденција и го известуваше родителот/ старателот на детето во рок 
од три дена од констатирањето на потребата.  

            Училиштето на почетокот на учебната година изготви распоред за дополнителна настава за секој наставен предмет и истиот е објавен на огласна 
табла и на својата интернет страница. 

                   Дополнителната  настава по правило се организираше во учебната 2020/2021  година паралелно со редовната настава по редовните часови.      

Реализацијата на дополнителната настава се евидентираше во одделенскиот и во Е- дневникот . 
 

 

Реализација на дополнителна настава во одделенска настава 

 
Одд. Име и презиме Наставен предмет Бројна 

часови 

Број на ученици 

2а Славица Силјановска -македонски јазик;  

-математика 

- 25 

- 7 

- 11 

- 11 Валентина Зафировска 

2б Сузана Стојановска - македонски јазик;  

-математика 

- 16 

- 16 

-7 

-7 Весна Мораитова 

 

 

3а 

Гордана Богоевска 

-македонски јазик;  

-математика 

-општество 

-природни науки 

- 16 

- 12 

- 2 

- 3 

- 8 

- 8 

- 6 

- 6 

 

 

 

Виолета Лесанска 
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3б Гордана Јаневска 
-македонски јазик;  

-математика; 

- Општество; 

 - Природни науки 

- 15 

- 16 

- 1 

- 1 

- 24 

- 24 

- 24 

- 24 Снежана Трајковска 

4а Габриела Апостолска -македонски јазик;  

-математика; 

- 14 

- 18 

- 12 

- 10 Радмила Страшевска Ристиќ 

4б Валентина Петровска - Македонски јазик 

- Математика 

- 24 

- 8 
- 32 

- 32 Диана Марковски 

5а 
Даринка Петрова 

- Македонски јазик 

- Математика  

- 1 

- 1 
- 12 

- 12 

5б 
Александар Тошевски 

- Македонски јазик 

- Математика  

- 30 

- 30 
- 9 

- 9 

5в 
Наталија Петрова 

- Македонски јазик 

- Математика  

- 30 

-30 
- 7 

- 7 

 

Реализација на дополнителна настава во предметна настава 

Ред. 

бр. 

Име и презиме на 

наставникот 
Наставен предмет 

Бр. на 

часови 

Број на 

 ученици 

1.  Менка Трепалковска  Македонски јазик 30 3 

2.  Славица Мирчевска Македонски јазик 32 3 

3.  Зорица Насевска  Математика 32 2 

4.  Весна Бојаџиева Математика 11 5 

5.  Цветанка Тасевска Информатика 28 3 

6.  Билјана Црвенова Англиски јазик 28 3 
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7.  Катерина Музелова Англиски јазик 32 5 

8.  Катарина Миновска Германски јазик 32 10 

9.  Катица М. Христова Математика 30 3 

10.  Јасмина Апостолова Хемија 32 16 

11.  Марина Гроздановска Географија 27 9 

12.  Ирина Шорева Биологија 32 5 

13.  Маргарита И. Павлова Историја 32 4 

14.  Снежана Шумковска Ликовно образование 20 2 

15.  Наташа Митрова Музичко образоваие 15 8 

16.  Викторија К. Николовска Англиски -одделенска 32 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје  

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија    /     Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577,     /     e-mail: koco_racin@yahoo.com    /    www.kocoracin.edu.mk 
 
 
 

57 
 

8.12 Додатна настава 

 

           Во текот на учебната 2020/2021 година , додатна настава се организираше за учениците кои постигнуваа значителни резултати по одделни 
наставни предмети. Наставникот додатната настава им ја понудуваше на учениците, а учениците одлучуваа дали ќе ја посетуваат додатната настава. 

             Училиштето на почетокот на учебната година изготви распоред за додатна настава за секој наставен предмет и истиот е објавен на огласна 
табла и на својата интернет страница. 
 

Реализација на додатна  настава во одделенска настава 

 

Одд. Име и презиме Наставен предмет Бројна часови Број на ученици 

2а Славица Силјановска -македонски јазик; 

- математика 

- 4 

- 28 

- 18 

- 18 Валентина Зафировска 

2б 
Сузана Стојановска 

-македонски јазик; 

- математика 

- природни науки 

- ликовно образование 

- 13 

- 11 

- 3 

- 2 

- 10 

- 10 

- 10 

- 10 
Весна Мораитова 

3а 
Гордана Богоевска 

-македонски јазик; 

-математика; 

- Општество; 

- Природни науки 

- 13 

-10 

- 4 

- 5 

- 10 

- 10 

- 7 

- 7 

Виолета Лесанска 

 

3б 
Гордана Јаневска 

-македонски јазик; 

-математика; 

- Општество; 

- Природни науки 

- музичко обр. 

 

- 7 

- 16 

- 1 

- 5 

- 1 

- 24 

- 24 

- 24 

- 24 

- 24 
Снежана Трајковска 
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4а Габриела Апостолска -македонски јазик; 

-математика; 

- 14 

- 18 

-12 

-14 Радмила Страшевска 

Ристиќ 

4б Валентина Петровска Македонски јазик 

Математика 

- 10 

- 22 

-32 

-32 Диана Марковски 

5а 
Даринка Петрова 

Македонски јазик 

Математика 

- 1 

-1 

-12 

-12 

5б 
Александар Тошевски 

Македонски јазик 

Математика 

- 31 

- 31 

-10 

-10 

5в 
Наталија Петрова 

Македонски јазик 

Математика 

- 15 

- 16 

-5 

-5 

 

Реализација на додатна настава во предметна настава 

 

Ред. 

бр. 

Име и презиме на 

наставникот 
Наставен предмет 

Бр. на 

часови 

Број на 

 ученици 

1.  Менка Трепалковска  Македонски јазик 30 6 

2. Славица Мирчевска Македонски јазик 32 5 

3. Зорица Насевска  Математика 32 7 

4. Весна Бојаџиева Математика 15 10 

5. Цветанка Тасевска Информатика 22  

6. Билјана Црвенова Англиски јазик 28 3 

7. Катерина Музелова Англиски јазик 32 1 

8. Катарина Миновска Германски јазик 32 10 
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        9. 

Катица М. Христова Математика 

Физика 

10 

19 

3 

7 

10. Јасмина Апостолова Хемија 32 18 

11. Марина Гроздановска Географија 27 6 

12. Ирина Шорева Биологија 32 8 

13. Маргарита И. Павлова Историја 32 4 

14. Снежана Шумковска Ликовно образование 22 7 

15. Наташа Митрова Музичко образоваие 15 8 

16 Викторија Кузмановска Англиски јазик- одделенска 32 15 
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8.13 Работа со надарени и талентирани ученици 

             Во текот на учебната 2020/2021 година во училиштето поради вонредната состојба со пандемијата со вирусот Ковид19, се реализираа  некои 

од  задачите/целите  кои беа планирани во Годишната  програма за работа со надарени и талентирани ученици. 

Реализирани задачи во работата со надарени и талентирани ученици 

Реализирани задачи: Активности Реализатори Постигнати резултати 

1. Креирање 

политика за работа со 

надарени и 

талентирани ученици 

-Изготвување на програма и 

акционен план 

Тимот за работа со 

надарени и 

талентирани 

ученици 

Позитивна клима за работа и 

поддршка со надарени и талентирани 

ученици  

2. Планирање на 

работата со надарени 

и талентирани 

ученици 

 

Советодавно-консултативна 

работа со ученици, родители и 

наставници 

 

Тимот за работа со 

надарени и 

талентирани 

ученици и 

наставници 

Подобрување на пристапот во 

работата со надарени и талентирани 

ученици 

 

 

3. Квалитетна 

реализација на 

индивидуалните 

програми за работа со 

надарени и 

талентирани ученици  

 

Примена на методи и форми на 

работа кои се флексибилни и се 

насочени кон оспособување за 

самостојно учење и користење 

информации, развивање на 

способностите, умеења и 

постапки за доаѓање до нови 

знаења и решенија 

Тимот за работа со 

надарени и 

талентирани 

ученици и 

наставници 

Овозможување на индивидуален  

напредок кај учениците во согласност 

со надареноста или талентираноста 
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8.14 Работа со ученици со посебни образовни потреби 

                    Во текот на учебната 2020/2021 година во училиштето учат вкупно 12 ученици со посебни образовни потреби, за кои е издаден наод и мислење 

од надлежна институција.  

                  За работа со овие ученици, во училиштето има формирано училишен инклузивен тим составен од седум члена, со Одлука, заведен со број 03-
849/1 од 30.09.2019 година.  
Членови во училишниот инклузивен  тим се: 

1. Јовица Остојиќ – директор 

2. Стефани Хаџитомова– дефектолог 

3. Верица Костовска – педагог 

4. Снежана Трајковска – одделенски наставник 

5. Катица М. Христовска  - предметен наставник 

6. Бугина. Д. Петрушевска – родител 

7. Бранкица  Јосифовска - родител  

 
                Училишниот инклузивен тим се грижеше за инклузивните политики и практики на ниво на целото училиште и за инклузивните  тимови  за 
учениците за  кои што ќе се  работи по индивидуален образовен план (во натамошниот текст: ИОП) или по модифицирана наставна програма .                
Училишниот инклузивен тим ги осмислуваше и спроведуваше активностите на ниво на целото училиште и  водеше грижа тие да бидат усогласени и 
применувани во воспитно-образовната работа. 
 

             Училишниот инклузивен тим во соработка со родителите/старателите, за девет ученици со посебни образовни потреби  изработи  индивидуален 

образовен план за работа со учество на специјален едукатор и рехабилитатор .  За три ученици нема согласност од родителите и не се работи според 

индивидулна образовна програма. 

 

            Училиштето во учебната 2020/2021 година работеше и на откривање и грижа за учениците со емоционални проблеми. 
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 Реализирани активности со ученици со посебни образовни потреби 

Активност Време Носител Очекувани резултати Одговорно лице 

Разговори со наставниците  со цел 

да ги идентификуваме учениците  

со ПОП 

 

Октомври 

Ноември 
Инклузивен тим 

Навремено идентификувани ученици со 

ПОП 
Инклузивен тим 

Разговор сo родителите на 

учениците со ПОП 

Октомври 2020 

Мај 2021 
Инклузивен тим 

Поддршка на родителите на ученицитесо 

ПОП 
Инклузивен тим 

Инструктивна работа преку 

разговор, прирачници 

Октомври 2020 

Мај 2021 
Инклузивен тим 

Навремено и соодветно упатување на 

наставниците,запознавање со потребите и 

карактеристиките на учениците со ПОП 

 

Инклузивен тим 

Вклучување на поголем број на 

наставници во проектот 

„Инклузија на деца со посебни 

образовни потреби“ и учество на 

обуки на разни теми 

 

Октомври2020 – 

јуни 2021 

 

Инклузивен тим 

Наставници 

Формирање на соодветни стратегии за 

учење кај децата со ПОП кои ќе бидат 

применети на диференциран начин 

Инклузивен тим 

Наставници 

Изработување на ИОП  

Октомври 

Ноември 

2020 

Инклузивен тим 

Наставници 

Родители 

Стручни лица 

 

Остварување на предвидените цели со 

ИОП 

Инклузивен тим 

Наставници 

 

Следење, разговори  

Октомври 2020 

Јуни 2021 

Инклу. тим 

Специјал. лица 

Напредок во учењето и реален пристап и 

адекватна помош од страна на родителите 

Инклузивен тим 

Специјализирани лица 
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8.15 Туторска поддршка на учениците 

Во училиштето не е организирана туторска подршка на учениците од страна на Министерството за образование и наука (согласно член 36 од ЗОО). 

8.16 План на образовниот медијатор 

Училиштето нема ангажирано   образовен медијатор за учениците роми кои потекнуваат од социјално загрозени семејства (согласно член 37 од ЗОО). 

 

9. Воннаставни активности 

 

9.1 Училишни спортски клубови 

       Училиштето има формирано училишен спортски клуб „Кочо Рацин  Центар- Скопје“. регистриран во Централен Регистар на РСМ со реш.  Бр. 

30120150006750 од 03.04.2015 

       Училиштето ги нуди следните училишните спортови: кошарка, фудбал, ракомет и одбојка. Одговорен  наставник  е Горан Ѓорѓиевски . 

        Во учебната 2020/2021 година,  поради кризната состојба на територијата на Република Северна Македонија, заради заштита на јавното здравје во услови на 

постоење на пандемија од ковид-19 и заради спречување на негово ширење во зголемен обем, училиштето не зеде учество на општински натпревари и турнири во 

кошарка, фудбал, ракомет и одбојка , во организација на Општина Центар, Скопје, како и учество на натпревари организирани од   други акредитирани спортски 

здруженија во Р.Македонија. 
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9.2 Секции/ клубови 

Во учебната 2020/2021  година работеа следните секции: 

Ред. бр. Назив на слободните ученички активности 

/ секција 

Одговорен  наставник Бр. на реализ. 

часови 

Бр. на ученици 

1.  Литературана секција Менка Трепалковска 32 9 

2.  Драмско рецитаторска секција Славица Мирчевска 32 15 

3.  Математичка секција Весна Бојаџиева   32 10 

4.  Математичка секција Зорица Насевска 32 12 

5.  Англиски јазик Билјана Црвенова 32 14 

6.  Англиски јазик Катерина Музелова 32 5 

7.  Германски јазик Катарина Миновска 32 8 

8.  Историска секција Маргарита И. Павлова 32 10 

9.  Географска секција Марина Гроздановска 32 12 

10.  Млади хемичари Јасмина Апостолова 32 10 

11.  Млади физичари Катица М.Христовска 32 12 

12.  Млади биолози Марта Јордановска 32 9 

13.  Ликовна секција Снежана Шумковска 32 8 

14.  Хор Наташа Митрова 92 35 

15.  Оркестар Наташа Митрова 90 18 
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9.3.Акции 

Во текот на учебната 2020/2021 година се реализираа онлајн акции во училиштето и тоа: 

Име на акцијата 
Активност и место на 

реализација 
Цели на акцијата 

Време на 

реализација 

Временска рамка 

Одговорни лица 

вклучени во 

реализација на 

акцијата 

Вклучени 

одделенија/паралелки 

Одбележување на  

Денот на детето 

Сликовито претставување на 

правата на детето  

Подигнување на 

свеста за правата на 

децата насегаде во 

светот 

 

20.11.2020 

Бранка Димевска 

Билјана Црвенова 

Радмила Страшевска 

Виолета Лесанска 

Учениците  

Новогодишна 

честитка, колажи 

и музичко видео  

со 5 композиции 

по повод 

новогодишните и 

божиќните 

празници 

Изработка на новогодишна 

честитка, колажи и музичко 

видео  со 5 композиции по 

повод новогодишните и 

божиќните празници, објавени 

на страната на училиштето 

Негување на  

индивидуалните 

интереси и 

способности 

25.12.2020 

Габриела Апостолска 

Радмила Страшевска 

Даринка Петрова 

IV а, V а, 

Изработка на 

честитки за 8-ми 

Март 

,,Подарок за мама“ 

Изработка на честитка  

Развивање 

креативност кај 

учениците 

 

Март 2021 Одделенски наставници Учениците  

,,Селектирај отпад 

– спаси ја 

планетата своја“ 

Изработка на предмети од веке 

неупотребливи материјали и 

објавување на истите на веб 

Подигнување на 

еколошката свест кај 

учениците за 

 

Март 2021 

Бранка Димевска 

Ирина Шорева 

Билјана Денкова 

Ученици  
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Одбележување на 

Денот на 

екологија 

страната на Училиштето важноста од 

селектирањето и 

рециклирање на 

отпадот 

Даринка Петрова 

 

Изработки од 

неупотреблив 

материјал/ маски  

по повод Денот на 

шегата   

Креативни изработки од 

неупотреблив материјал / маски  

по повод Денот на шегата  / 1 

Април , снимено видео и 

објавено на страната на 

училиштето 

Негување на 

детската 

љубопитност, 

сознајните 

способности и 

креативноста на 

учениците 

01.04.2021 

Одделенски наставници 

од I-III одделение 
Ученици 

Изработки на 

постери по повод 

Денот на 

планетата Земја 

 

Изработено видео од креативни 

изработки и постери по повод 

Денот на планетата Земја 

 

Негување на 

детската 

љубопитност, 

сознајните 

способности и 

креативноста на 

учениците 

22.04.2021 

Одделенски наставници  Ученици 

Изработка на 

честитки  со теми 

поврзани со 

симболите на 

христијанскиот 

празник Велигден 

, од 

:еститка  од креативни 

изработки од учениците со теми 

поврзани со симболите на 

христијанскиот празник 

Велигден , од неупотребливи 

материјали  

 

Негување на 

детската 

љубопитност, 

сознајните 

способности и 

креативноста на 

учениците 

29.04.2021 

Одделенски наставници  Ученици 
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неупотребливи 

материјали  

 

Едукативна онлај  

видео 

презентација  во 

соработка со 

Народна банка на 

Република 

Северна 

Македонија, по 

повод 

одбележувањето 

на 

Меѓународниот 

ден на музеите  

Учество во дискусија по  

следење на едукативна онлај  

видео презентација  во 

соработка со Народна банка на 

Република Северна Македонија, 

по повод одбележувањето на 

Меѓународниот ден на музеите  

 

Подигање на јавната 

свест за значењето на 

културното 

наследство. 

18.05.2021 

Одделенски наставници 

од III, IV, V одделение 

Наставник по историја 

со група ученици од VI-

IX одделение 

Ученици 
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10. Ученичко организирање и учество 

     
Сите ученици во училиштето ја сочинуваат училишната заедница. Тие во училиштето се организираа во заедница на паралелките и ученички парламент. Преку 

свои претставници учениците учествуваа во работата на Наставничкиот совет, Советот на родители и Училишниот одбор. Правата на учениците ги заштитува и брани 

ученички правобранител кој се избира од редовите на учениците од VII до  IX одделение на интерен јавен повик распишан во училиштето. Интересите и мислењата на 

учениците ги застапуваше претседател на ученичкиот парламент кој се избира од редовите на претседателите на заедниците на паралелките.  

 

 Тим за поддршка на ученичко организирање 

Име и презиме Позиција 

Јовица Остојиќ Директор 

Верица Костовска Педагог 

Марина Гроздановска Наставник по географија 

Наташа Митрова Наставник по музичко образование 
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Реализација на активности од програмата на ученичкиот парламент  

 

Учениците преку функционирањето на ученичкиот парламент имаа можност демократски да учествуваат во застапување и промовирање на правата и интересите на 

учениците. Го промовираа ученичкиот активизам преку едукативни работилници, дискусии, дебати, истражувања, хуманитарни и еколошки акции. Активностите се 

реализираа преку Тимс. 

Содржина Активност 
Носител на 

активноста 

Време на 

реализација 
Очекувани ефекти 

Конституирање на ученичкиот 

парламент 

Запознавање со целите и 

процедурата на функционирањето, 

предлог активности 

Избор на комисија од тројца 

членови за избор на претседател на 

парламентот 

Конститутивна седница на 

ученичкиот парламент, 

Предлог програма за работа 

на ученичкиот парламент 

Избор на претседател на 

ученичкиот парламент 

Директор 

Педагог 

Јануари 2021 

 

Конституиран ученичкиот 

парламент, Усвоена програма со 

дополнување 

Избран претседател на 

ученичкиот парламент 
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Избор на заменик претседател, 

секретар и записничар на 

ученичкиот парламент 

Разгледување на годишната 

програма на училиштето, особено 

воннаставните активности, 

секциите и акциите 

Спроведување на постапката  

Работилница со учениците: 

Анализа на искуствата, 

мислењата, согледувањата и 

пределозите на учениците. 

Изготвување на листа на 

приоритети за акции и 

активности 

Претседател на ученичкиот 

парламент 

Ученичкиот парламент, 

одговорни наставници, 

Педагог 

Февруари 2021 

 

Мотивирани членови за 

активното учество во 

подобрување на училишниот 

живот.  

Изготвена програма за работа на 

ученичкиот парламент 

Активно учество на ученичкиот 

парламент во креирањето и  

подобрување на училишната 

клима и условите во училиштето, 

демократско учество во 

училишниот живот 

Пандемијата и здравјето, со 

посебен акцент на менталното 

здравје 

Едукативна работилница,  Ученичкиот парламент, 

Одговорни наставниц 

 Педагог 

Март 2021 Промоција на ученичките права 

и активизам 

Реализирана работилница 

„Имам право да ги знам моите 

права 

Запознавање со начините за 

подобрување на менталното 

здравје 

Врсничка поддршка 

Работилница: Анализа на 

постигнувањата, 

дисциплината, реализација на 

дополнителната и додатната 

настава, воннаставните 

активности, секциите и 

клубовите,  

Ученичкиот парламент, 

Одговорните наставници,  

Педагог 

Април2021 Реализирани активности за 

меѓусебна поддршка на 

учениците во паралелките, за 

подобрување на успехот и 

поведението 

Мотивирани ученици за 

организирање успешни 
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Изготвување на план за 

меѓусебна поддршка 

Учество во организацијата на 

новогодишните активности 

новогодишни активности 

 

Активности на подмладокот на Црвениот крст 

Во ПЦК членуваат сите ученици од I до IX одделение од училиштето. Едно од основните начела во работата на оваа организација е развивање на 

хуманоста,солидарноста, помагање на сите луѓе без разлика на расната, верската и етничката припадност. 

Реализирани 

активности 

Носител на активноста Време на реализација 

Грижа за хигиената на училниците, ходниците во училиштето 

и хигиената на училишниот двор 
Одделенски наставници и ученици Октомври 2020 

Свечен прием на првачињата во организацијата на Црвениот 

крст и Црвената полумесечина 

Одделенски наставници и ученици Октомври 2020 



Активности на Детската организација 

Во учебната 2020/2021година, Детската организација се грижеше за создавање услови за сигурно  и весело детство на нашите ученици. 

Детската организација се вклучуваше во сите активности кои се организираат во училиштето и надвор од него за одбележување важни 

историски датуми од нашата и од светската историја, ангажирање на учениците во слободното време, поттикнување на другарството, 

соработката и солидарноста. Работата на Детската организација се реализираше со одговорните наставници кои ги определи Наставничкиот 

совет. 

 

Реден 

број 

Реализирани активности Носител на активноста Време на 

реализација 

1 Изработка на Програма за работа на ДО Одговорни наставници и ученици IX 

2 Одбележување на Првиот училишен ден,прифаќање на 

првачињата-пригодна приредба 

Одговорни наставници и ученици X 

3 Прием на првачињата во ПЦК Одговорни наставници и ученици X 

4 Одбележување на Меѓународниот ден на штедењето -31 

октомври 

Одговорни наставници и ученици X 

5 Одбележување на Меѓународниот ден на детето Одговорни наставници и ученици XI 

6 Одбележување на Меѓународниот ден на мирот Одговорни наставници и ученици XI 

7 Одбележување на Детска недела и денот на 

ослободувањето на град Скопје -13 Ноември 

Одговорни наставници и ученици XI 

8 Одбележување на Меѓународниот ден на толеранцијата Одговорни наставници и ученици XI 

9 Одбележување на 8 декември Денот на македонскиот 

просветител Св.Климент Охридски 

Одговорни наставници и ученици XII 

10 
Одбележување на 17 март- Ден на крводарителството Одговорни наставници и ученици 

 

III 



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ , Општина Центар- Скопје 

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија    /     Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577,     /     e-mail: koco_racin@yahoo.com    /    www.kocoracin.edu.mk 
 
 

73 
 

11 
Одбележување на Денот на здравјето - 7 ми Април Одговорни наставници и ученици IV 

12 
Одбележување на 24 Мај-Денот на словенските просветители  Св. 

Кирил и Методиј 

Одговорни наставници и ученици V 

 

11. Вонучилишни активности 

 

11.1 Екскурзии, излети и настава во природа 

 

          Врз основа на годишната програма за работа на училиштето изготват и Програми за екскурзии, излети и други вонучилишни активности за 

учениците во основното училиште Училишниот одбор со одлука формираше посебен стручен тим за подготовка на Програмитеза екскурзии, излети 

и други вонучилишни активности. Стручниот тим го сочинуваат следните членови: Јовица Остојиќ- директор, Габриела Апостолска- одд. 

наставник, Гордана Богоевска- одд.наставник, Александар Тошевски- одд.наставник, Катица. Х. Митовска- предметен наставник, Маргарита И. 

Павлова- предметен наставник, Јасмина Апостолова- предметен наставник, Горан Ѓорѓиевски- предметен наставник и Ирена Попова- предметен 

наставник. 

         Во учебната 2020/2021 година,  поради кризната состојба на територијата на Република Северна Македонија и заради заштита на јавното 

здравје во услови на постоење на пандемија од ковид-19 и заради спречување на негово ширење во зголемен обем, училиштето не  ги реализира 

планираните екскурзии и излети. 
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11.2 Ученици од нашето училиште вклучени во вонучилишни активности надвор од училиштето 

Вонучилишни активности Број на ученици Паралелки  

Основно музичко училиште 8 5;6;7;8 и 9 

Балетско училиште 3 7;8 и 9 

Кошаркарски клуб 80 Од 1 до 9 

Спортска академија / / 

Училиште за танц 7 Од 4 до 9 

12. Натпревари за учениците 

 

          Натпреварите се организираат со цел учениците да го развијат натпреварувачкиот дух, да се развие стремеж за постигнување повисоки 

вредности во културата, уметноста и спортот.  

        Преку нив се развива и се продлабочува интересот на учениците и се воспоставува активен однос кон наставата, се прошируваат 

програмските основи, се продлабочуваат и се збогатуваат знаењата.  

       Учениците за натпревар  се подготвуваат на додатна настава и на слободните ученички активности. Наставниците  им даваа помош на 

учениците при изборот на литература и проверка на нивните знаења.  

 

        Во учебната 2020/2021 година,  училиштето  зеде учество на поголем број на натпревари организирани од   акредитирани здруженија во 

Р.С.Македонија. 
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Учествуво на следните натпревари-конкурси: 

Содржина Време на 

реализација 

Реализатори на 

активности 

Ученик  Одд. Награда 

  

Учество на oглас за доделување на стипендии на 

талентирани ученици од областа на науките  од 

општинските основни училишта на подрачјето 

општина Центар з а учебната 2020/2021год. 

09.10.2020 Општина Центар Ива Глобочки 

Исак Љубенски 

Горјан Календар 

VIII в 

VIII а 

VIII в 

 

 

 

 

Стипендија 

Учество на oглас за доделување на стипендии на 

талентирани ученици од областа на културата од 

општинските основни училишта на подрачјето 

на општина Центар за учебната 2020/2021год. 

09.10.2020 Општина Центар Бојан Стојковски 

Михаела Костоска 

Теона Карамитре 

Јована Филиповска 

Теа Симитчиева 

 

IX в 

VIII а 

VIII б 

VIII б 

IX а 

 

 

Стипендија 

Учество на oглас за доделување на стипендија на 

талентирани ученици од областа на спортот од 

општинските основни училишта   на подрачјето 

на општина Центар за учебната 2020/2021год. 

09.10.2020 Општина Центар Марко Татули 

Ева Башоска 

Неда Илиева 

Радмила Гегова 

Марко Лукановски 

Ана Сандевска 

IX б 

VIII в 

IX в 

IX б 

IX б 

IX б 

 

 

Стипендија 

Учество на oглас за доделување на стипендија на 

ученик од семејства во социјален ризик 

од општинските основни училишта на 

подрачјето на општина Центар за учебната 

2020/2021год. 

09.10.2020 Општина Центар Ангела Софкарова VII а 

 

 

 

Стипендија 

ОПШТИНСКИ натпревар по англиски јазик 20.03.2021  

Катерина Музелова 

ЕЛТАМ 

Магдалена Гиевска 6в 

Невена Цветковска 7б 

Хана Марковска 7б 

Стефан Стоилов 9б 

VIв 

VIIб 

VIIб 

IXб 

I  

I  

I  

I 
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Нина Павковик 9а IXа I 

РЕГИОНАЛЕН натпревар по англиски јазик 17.04.2021 Катерина Музелова 

ЕЛТАМ 

Магдалена Гиевска 6в 

Невена Цветковска 7б 

Хана Марковска 7б 

Стефан Стоилов 9б 

Нина Павковик 9а 

VIв 

VIIб 

VIIб 

IXб 

IXа 

I 

I 

I 

III 

I 

ДРЖАВЕН натпревар по англиски јазик 08.05.2021 Катерина Музелова 

ЕЛТАМ 

Магдалена Гиевска 6в 

Невена Цветковска 7б 

Хана Марковска 7б 

Стефан Стоилов 9б 

Нина Павковик 9а 

VIв 

VIIб 

VIIб 

IXб 

IXа 

IV 

10  

10 

12 

12 

 

ЕВРОПСКИ КВИЗ НА ПАРИ 24.03.2021 Катерина Музелова 

МБА-Македонска 

банкарска 

асоцијација Скопје 

Тим 1  

ЛолаБундалеска,Катја 

Тодоровска 

Тим 2 

Ева Башоска Стефан 

Стоилов 

Тим 3   

Александар 

Ангеловски,Душко 

Апостолски 

Тим 4  

Клеа Бабушку,Веда 

Јегени 

Тим 5 

Ева Квасина Стефан 

Узунов 

Тим 6  

Ива Влахчева, Мила 

Милосављевска 

IXб 

 

 

 

 

IXб 

 

 

IXа 

 

 

IXа 

 

 

IXа 

 

 

IXв 

Тим 1-Освоено 

61 место од 

можни 811 

тимови 

учесници 

 

(Останатите 

тимови –

учество) 
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Општински натпревар по англиски јазик 

20.03.2021 Билјана Црвенова Ема Бојаџиевска 

Неда Илиева 

Јана Алексова 

VIIIа 

VIIIв 

VIб 

II место 

II место 

I место 

Регионален  натпревар по англиски јазик 17.04.2021 Билјана Црвенова Ема Бојаџиевска 

Неда Илиева 

Јана Алексова 

VIIIа 

VIIIв 

VIб 

I место 

I место 

I место 

Државен натпревар по англиски јазик 09.05.2021 Билјана Црвенова Ема Бојаџиевска 

Неда Илиева 

Јана Алексова 

VIIIа 

VIIIв 

VIб 

Пофалница 

Пофалница 

Пофалница  

Општински натпревар по англиски јазик 20.03.2021 Викторија К. 

Николовска 

Мила Попова 

Леонелел Илиев 

Vа 

Vа 

(1место) 

(2место) 

Регионален натпревар по англиски јазик 17.04.2021 Викторија К. 

Николовска 

МилаПопова 

 

Vа 

 

(1место) 

 

Државен натпревар по англиски јазик 09.05.2021 Викторија К. 

Николовска 

Мила Попова  Vа (учество ) 

Општински натпревар по математика 21-02-2021 Весна Бојаџиева 

Сојуз на 

математичари 

Горјан Календар  

Ангела Стефановска 

Олга Јаневска 

Никола Ѓурчилов 

Матеја Сандевска 

Ѓорѓи Трајковски 

Невена Цветкова 

VIIIв 

VIIб 

VIIIб 

VIIб 

VIIа 

VIIб 

VIIб 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

Регионален натпревар по математика 14-03-2021 Весна Бојаџиева 

Сојуз на 

математичари 

Горјан Календар  

Ангела Стефановска 

Ѓорѓи Трајковски 

Матеја Сандевска 

Олга Јаневска 

Никола Ѓурчилов 

VIIIв 

VIIб 

VIIб 

VIIа 

VIIIб 

VIIб 

1 

2 

2 

3 

Пофалница 

Пофалница  
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Општински натпревар по математика 20.02.2021 Катица М. Христова 

СММ 

Исак Љубенски VIIIа Прва награда 

Регионален натпревар по математика 13.03.2021 Катица М. Христова 

СММ 

Исак Љубенски VIIIа Прва награда 

 

 

Општински натпревар по математика 20.02.2021 Зорица Насевска 

СММ 

Магдалена Гиевска 

Адријан Арменски 

Луна Блажевска 

Ана Николовска 

Катја Тодорова 

Ана Сандевска 

Лола Бундалевска 

VIв 

VIа 

IXб 

IXб 

IXб 

IXб 

IXб 

Прво место 

Прво место 

Прво место 

Второ место 

Трето место 

Трето место 

Трето мсто 

Општински натпревар по математика 20.02.2021 Оддленски 

наставници од IV, V 

одделение 

Симон Дранго 

Валентино Атанасоски 

Теодор Трајковски 

Марио Ѓурчилов 

Максим Митевски 

Симон Георгиевски 

Нина Велковска 

Владимир Ефтимов 

Ања Колевска 

 

Vб 

Vв 

Vб 

IVа 

IVа 

IVа 

IVб 

IV а 

Vб 

Прво место 

Прво место 

Второ место 

Второ место 

Второ место 

Второ место 

Второ место 

Трето место 

Трето место 

Регионален натпревар по математика 13.03.2021 Оддленски 

наставници од IV, V 

одделение 

Владимир Ефтимов 

Симон Дранго 

Ања Колевска 

Марио Ѓурчилов 

Валентино Атанасоски 

Теодор Трајковски 

IVа 

Vб 

Vб 

IVа 

   Vв 

    Vб 

Прво место 

   Прво место 

Прво место 

Второ место 

Второ место 

Трето место 
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Литературен конкурс ,, Моето детство во пандемија,, 21.02.2021 Општина Центар - 

Скопје 

Дарија Николовска IVб Прво место 

Регионален натпревар по математика 13.03.2021 Зорица Насевска 

СММ 

Адријан Арменски 

Магдалена Гиевска 

VIа 

VIв 

Прво место 

Прво место 

Општински натпревар по физика 12.02.2021 Катица М. Христова 

ДФРМ 

Никола Мишоски 

Горјан Календар 

Васко Чоланчески 

Исак Љубенски 

Матеј Николовски 

Софија Илковска 

Павле Милошевски  

VIIIа 

VIIIв 

VIIIв 

VIIIа 

VIIIб 

VIIIа 

VIIIа 

Прва награда 

Прва награда 

Прва награда 

Втора награда 

Трета награда 

Трета награда 

Трета награда 

Регионален натпревар по физика 3.04.2021 ДФРМ Горјан Календар 

Васко Чоланчевски 

Исак Љубенски 

Никола мишоски 

Софија Илковска 

Матеј Николовски 

Павле Милошевски  

VIIIв 

VIIIв 

VIIIа 

VIIIа 

VIIIа 

VIIIб 

VIIIа 

Прва награда 

Прва награда 

Втора награда 

Втора награда 

Трета награда 

Трета награда 

пофалница 

Дршавен натпревар по физика 5.06.2021 ДФРМ Никола Мишоски 

Исак Љубенски 

VIIIа 

VIIIа 

Пофалница 

пофалница 

Општински натпревар по биологија за основно 

образование  

15.04.2021 Ирина Шорева  

МБД (Македонско 

Биолошко Друштво) 

Исак Љубенски  

Ива Глобочки  

Деа Авдиу  

Нина Павковиќ 

VIII 

VIII 

VIII 

IX 

II II (втора 

награда) 

III (трета 

награда) 

пофалница 
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Регионални натпревар по биологија за основно 

образование 

12.05.2021 Ирина Шорева  

 

МБД (Македонско 

Биолошко Друштво) 

Исак Љубенски  

Ива Глобочки  

Деа Авдиу  

Јана Ханџиска  

Катја Тодоровска  

VIII 

VIII 

VIII 

VIII 

IX 

II (втора 

награда) 

III (трета 

награда) 

III (трета 

награда) 

пофалница 

пофалница 

Регионални натпревар по биологија за основно 

образование 

12.05.2021 Ирина Шорева МБД 

(Македонско 

Биолошко Друштво) 

Нина Павковиќ IX учество 

Државен натпревар по биологија за основно 

образование 

13.06.2021 Ирина Шорева  

МБД (Македонско 

Биолошко Друштво) 

Исак Љубенски  VIII II (втора 

награда) 
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Општински натпревар по географија 

 

 

 Марина 

Гроздановска 

Здружение на 

професори по 

географија “ПРОФ. 

Д-Р ЉУБЕ 

МИЛЕНКОВСКИ" - 

Скопје 

Здружение на 

професори по 

географија “ПРОФ. 

Д-Р ЉУБЕ 

МИЛЕНКОВСКИ" - 

Скопје 

 

Ема Бојаџиеска 

 

Теа Белевска 

 

VIII a 

 

VIII б 

 

Трето место 

 

Трето место 

 

Регионален натпревар по географија 

 

04.04.2021 

Марина 

Гроздановска 

Здружение на 

професори по 

географија “ПРОФ. 

Д-Р ЉУБЕ 

МИЛЕНКОВСКИ"  

Павле Милошевски 

Ема Бојаџиеска 

Теа Белевска 

VIII a 

VIII a 

VIII б 

Пофалница за 

учество 
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Државен натпревар по географија 

 

29.05.2021 

Марина 

Гроздановска 

Здружение на 

професори по 

географија “ПРОФ. 

Д-Р ЉУБЕ 

МИЛЕНКОВСКИ" - 

Скопје 

Павле Милошевски 

Ема Бојаџиеска 

Теа Белевска 

VIII a 

VIII a 

VIII б 

2 место 

Пофалница за 

учество 

Општински натпревар по природи науки 16.04.2021 Јасмина Апостолова 

Природно 

Математички 

Факултет 

Катја Календар 

Калина Гражкоска 

Фросина Марковска 

Ања Колевска 

Валентино Атансоски 

Војдан Стаменковски  

Симон Дранго 

Иван Смилевски 

VI в 

V а 

VI б 

V б 

V в 

V а 

V б 

VI а 

1 место 

2 место  

2 место  

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

Регионален натпревар по природи науки 14.05.2021 Јасмина Апостолова 

Природно 

Математички 

Факултет 

Валентино Атансоски 

Фросина Марковска 

Катја Календар 

Калина Гражкоска 

Војдан Стаменковски  

Симон Дранго 

Иван Смилевски 

Ања Колевска 

 

 

V в 

VI б 

VI в 

V а 

V а 

V б 

VI а 

V б 

 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

Пофалница 
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Државен  натпревар по природи науки 12.06.2021 Јасмина Апостолова 

Природно 

Математички 

Факултет 

Фросина Марковска 

Катја Календар 

Валентино Атансоски 

 Калина Гражкоска 

VI б 

VI в 

V в 

V а 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

Општински натпревар по хемија 07.05.2021 Јасмина Апостолова 

Природно 

Математички 

Факултет 

Ива Глобочки 

Исак  Љубенски 

Матеа Христоска 

Васко Чоланчески  

Јована Филиповска 

Нина Павковиќ 

VIII в 

VIII а 

VIII б 

VIII в 

VIII б 

IXа 

1 место 

2 место 

2 место 

3 место 

Пофалница 

Пофалница 

Регионален натпревар по хемија 28.05.2021 Јасмина Апостолова Ива Глобочки 

Исак  Љубенски 

Васко Чоланчески 

VIII в 

VIII а 

VIII в 

 

1 место 

2 место 

3 место 

Државен  натпревар по хемија 16.06.2021 Природно 

Математички 

Факултет 

Ива Глобочки 

Исак  Љубенски 

 

VIII в 

VIII а 

 

2 место 

3 место 

 

 

 

Број на освоени места на натпреварите во учебната 2020/2021 година 

Општински натпревари Регионални натпревари Државни натпревари 

I II III I II III I II III 

20 20 18 21 9 11 / 5 3 
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13. Унапредување на мултикултурализмот и меѓуетничка интеграција 
 

                 Училиштето  во 2013 година има склучено  партнерство со ООУ 26 јули , Општина Шуто Оризари- Скопје .   

                 Најголем дел од наставниците во училиштето се обучени и сертифицирани за реализација на проектот  за меѓуетничка интеграција во образованието и во соодржините 

во секој наставен предмет имаат планирани мио активности. 

            Мултиетничката интеграција претставува приоритет во училиште и во таа насока се преземаат активности преку кои кај ученикот ќе се : 

 Поттикнува на почитување на различните од себе независно од етничката припадност, јазикот, полот, бојата, верата 

 Ќе умее да ја почитува и развива сопствената култура и да ги прифаќа вредностите на другите култури  

 Ќе придонесува за сузбивање на дискриминација, стереотипни размислувања и предрасуди 

 

              Во учебната 2020/2021 година,  заради заштита на јавното здравје во услови на постоење на пандемија од ковид-19 и заради спречување на негово 

ширење во зголемен обем, планираните активноисти се реализираа во рамките на училиштето. 

 

Реализирани  активности 
Време на 

реализација 

 

Реализатор 

Извори/ 

ресурси 

Методи и 

постапки при 

реализација 

 

Очекувани ефекти 

Работилници за животни вештини  Октомври 

2020 

– јуни  

2021  

 

Одделеснки 

раководители 

од I до IX одд.    

 

Прирачник 

за ЖВ 

Разговор, 

Игровни 

активности, 

демонстрација 

Играње улоги 

Дружење и почитување на 

меѓусебните разлики 

Запознавање со традициите, културата и 

верските празници на различни социо – 

културни средини 

Ноември 

2020 

Билјана 

Денкова 

Ученици од VI- 

IX 

Енциклопед

ии, интервју, 

интернет 

Истражување  Поттикнување на чувства 

за меѓусебно почитување 
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Запознавање на танци и ора од различни 

социо – културни средини 

Декември 

2020 

Одделеснки 

раководители и 

ученици од IV 

одд.  

CD, 

ингтернет, 

инструменти 

Демонстативен, 

Игровен  

 

Поттикнување на чувства 

за меѓусебно почитување 

Запознавање и афирмација на ромската 

култура 

Јануари 2021 Одделенски 

наставници и 

ученици од I I 

до V I I одд. 

CD, 

ингтернет, 

инструменти 

Разговор, 

практична работа, 

Демонстативен, 

Игровен  

Развивање на чувство на 

припадност 

Запознавање и афирмација на албанска 

култура 

Фебруари 

2021 

Одделенски 

наставници и 

ученици од I I I 

до V I одд. 

CD, 

ингтернет, 

инструменти 

Разговор, 

практична работа, 

Демонстативен, 

Игровен  

Развивање на чувство на 

припадност 

Запознавање и афирмација на турска култура Март 2021 Одделенски 

наставници и 

ученици од I V 

до V I I I одд. 

CD, 

ингтернет, 

инструменти 

Разговор, 

практична работа, 

Демонстативен, 

Игровен  

Развивање на чувство на 

припадност 

Презентација на културите Април 2021 Училипшен 

МИО тим 

 

Спортска 

сала 

Изложба, 

демонстрација 

Поттикнување на чувства 

за меѓусебно почитување 

Квиз натпревар Мај 2021 

 

Училипшен 

МИО тим 

Ученици од V 

до IX 

Квиз  

Квиз 

Поттикнување на чувства 

за меѓусебно почитување 
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Евалуација на реализираните активности Јуни 2021 

 

Училипшен 

МИО тим 

Програма  Разговор Увид на состојбата во 

рамките на Проектот 

 

14. Проекти што се реализираат во училиштето 

Ред.бр. Име на 

Проектот  

Цел  Име и презиме на вкључен 

наставник/ или стручен сораб. 

Потребни 

средства за 

реализација 

Обезбедени средства 

1 Меѓуетничка 

интеграција во 

образованието 

-Поттикнување на почитување на 

различните од себе независно од 

етничката припадност, јазикот, полот, 

бојата, верата 

-Почитување и развивање на  

сопствената култура и да ги прифаќа 

вредностите на другите култури  

-Сузбивање на дискриминација, 

стереотипни размислувања и 

предрасуди 

 

Билјана Денкова 

Верица Костовска, 

Маргарита И.Павлова 

Менка Трепалковска 

Светлана Симјановска 

Хартија 

Фломастери  

Комјутер 

Принтер 

Чат табла 

Видео бим 

Друго 

Комјутер 

Принтер 

Чат табла 

Видео бим 

 

2 Интеграција на 

еколошата  

едукација во 

македонскиот 

образовен систем 

 

-Реализирање на еколошкото 

образование во воспитно образовниот 

процес 

-Подобрување на условите за престој 

и работа во училиштето 

-Поттикнување на учениците и 

Бранка Димевска 

Билјана Црвенова 

Хамери  

Фломастери 

Комјутер 

Принтер 

Чат табла 

Видео бим 

Комјутер 

Принтер 

Чат табла 

Видео бим 
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вработените да размислуваат и да 

дејствуваат еколошки 

 

Друго 

3 Инклузија на 

деца со посебни 

образовни 

потреби“, во 

организација на 

„Отворете ги 

прозорците“ 

-јакнење на капацитетите на наставниците 

и членовите на стручните служби за 

унапредување на работата со учениците 

со ПОП; 

-обезбедување подобри услови за учење 

преку обезбедување асистивна 

технологија и дидактички помагала; 

-работа со родителите и запознавање со 

концептот на интеркултурно учење, 

-работа со сите ученици за прифаќање на 

различноста 

 

Верица Костовска  

Стефани Накова 

Билјана Денкова  

Наталија Петрова 

Александар Тошевски 

Елена Младеновска 

Диана Марковски 

Валентина Петровска 

Билјана Црвенова –англиски јазик 

Викторија Кузмановска 

Катарина Миновска 

Хамери  

Фломастери 

Комјутер 

Принтер 

Чат табла 

Видео бим 

Друго 

 

 

Комјутер 

Принтер 

Чат табла 

Видео бим 

 

 

Училиштето од 01.06.2020 година доби грант преку ЕРАЗМУС + програмата за мобилност на наставен кадар, KA101 за проектот „Dealing with 

challenging behaviour“. Проект ќе се рализира во периодот од 01.06.2020 до 30.11.2021 година и со истиот се планирани четири мобилности за 12 

наставници. 

15. Подршка на учениците 

Во текот на учебната 2020/2021 година во училиштето се реализираа следните активности за подршка на учениците: 

Цели Реализирани ктивности Реализатор Време на реализација Очекувани ефекти 

Изготвување   програми  за работа со  

талентираните,надарените,учениците 

Изготвување на 

план/програма за работа со 
Училишен тим Август – Септември 2020 Изготвени програми 
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со потешкотии во учењето и 

учениците со посебни потреби и 

емоционални потешкотии 

тие учениции 

Идентификација на  талентираните, 

надарените и учениците со 

потешкотии во учењето 

Изготвување и примена на 

инструменти и постапки за 

идентификација на  

талентираните, надарените 

и учениците со 

потешкотии во учењето 

Наставници 

 
Октомври 2020 Идентификувани ученици 

Континуирано  подржување на  

талентираните и  надарените  

ученици 

Изготвување  и 

реализација прграма за 

работа со  надарени и 

талентирани ученици 

Тим за надарени и 

талентирани ученици 

Во текот на целата учебна 

година 

Учество на натпревари и 

освоени награди и 

признанија 

Континуирано подржување на  

учениците со посебни потреби и 

емоционални потешкотии 

Изготвување  и 

реализација на програма  

за  работа со деца со  

посебни потреби и 

емоционални потешкотии 

Тим за инклузија на деца 

со  посебни потреби и 

емоционални потешкотии 

Во текот на целата учебна 

година 

Подобрување на 

постигањата, 

вклучување во животот на 

паралелката, училиштето и 

локалната заедница 

Континуирано поддржување на  

учениците преку вклучување во 

додатната и дополнителната настава 

Реализација на часови за 

додатна и дополнителна 

настава 

Следење и евидентирање 

на присуство на учениците 

на часови на додатна и 

Предметни наставници 

родителите и учениците 

Во текот на целата учебна 

година 

Повисоки постигања на 

учениците 
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дополнителна настава 

Навремено и правилно 

професионално информирање и 

ориентирање на учениците 

Индивидуално и групно 

советување на учерниците 

за избор на занимања – 

запишување во средно 

образование 

Тим за професионална 

орентација на учениците 

Во текот на второто 

полугодие од учебната 

година 

Правилен избор на 

учениците за 

продолжување на 

образованието согласно 

нивните интереси и 

способности 

Следење и анализа на постигањата 

на учениците 

Изготвување извештаи и 

на компаративни  анализи 

Стручни соработници 

Тим за постигања на 

учениците 

По завршување на 

класификационите 

периоди 

Подобрување на 

постигањата на учениците 

Промовирање на  постигањата на 

учениците 

Информирање на 

училиштето и јавноста за 

постигањата на учениците 

преку веб страната на 

училиштето, како и преку 

соработка со медиумите, 

културни установи и 

институции, преку учество 

на литературни читања, 

ликовни изложби и 

хепенинзи, спортски 

натпревари,  квизови, 

музички настапи итн. 

Одд. Раководители 

Стручни соработници  

Во текот на целата учебна 

година 

Информирано училиште и 

јавност за постигањата на 

учениците 
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Критериум за успех: Подобрување на постигањата на учениците, редовно учество на додатна и дополнителна настава, учество на натпревари и постигнати 

резултати на истите (освоени награди), правилен избор на средно училиште на учениците од деветто одделение. 

Иструменти: Листи за идентификација на ученици со потешкотии во учењето,листи на евиденција за дополнителна и додатна настава, досиеа на ученици, 

Пронад скала, прашалници за самопроцена на интересите и способностите на учениците, анкети. 

Индикатор за успешност: Идентификувани ученици,изготвени и  реализирани планови, постигнати повисоки постигања, освоени награди на натпревари, 

подобрување на постигањата на учениците. 

Одговорен за следење: Тим за надарени и талентирани ученици, тим за инклузија на учениците со ПОП.,тим за професионална орентација на ученици, 

Повратна информација: Полугодишни и годишни извештаи на тимовите. 

 

15.1 Постигнување , редовност и поведение на учениците 

 Училиштето континуирано ги следи постигнувањата на учениците на крајот на секој класификационен период и изготвува споредбени 

анализи по предмети, паралелки, одделенија, по пол и по етничка припадност.  

            Училиштето промовира уверување дека постигањата на сите ученици може да се подобрат и организира дополнителна, додатна настава и 

слободни активности. Секој наставник на почетокот на учебната година изготвува годишна програма  за овие форми на настава. На ниво на 

предметна настава се изработува распоред за реализација на овие програми , според планираниот  број на додатни, дополнителни часови и часови 

за слободни активности во рамките на една паралелка. Во рамките на активностите за подобрување на постигањата на учениците, родителите на 

учениците кои имаат три и повеќе слаби се повикуваат на советување кај психологот на училиштето. Така, покрај непосредно, учениците и 

индиректно добиваат совети како поефикасно да учат и поуспешно да го совладаат наставниот материјал. 
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 Табела со успехот на учениците на крај на последните три  учебни години 

Учебна година 2018/19 2019/20 2020/21 

Успех 4,91 4,90 4,96 

 

         Оценувањето на учениците во овој период се реализираше преку примена на  формативно и сумативно оценување на учениците при 

реализација на наставата од далечина, исто како и при реализација на наставата со физичко присуство на учениците во училиште.  

         При реализацијата на наставата од далечина, за вреднување на  напредувањето и постигањата на учениците, наставниците користеа 

дигитални техники за формативно и сумативно оценување како што се: игри, квизови, прашања, сложувалки, асоцијации и слично, 

комјутерски дизајнирани) и активни методи на учење. 

 

         На крајот од учебната 2020/2021 година, редовна настава од I-IX одделение, посетуваа вкупно 586  ученици, од кои 320  се машки,  266 се 

женски ,11  ученици се од згрижувачки дом . 

Табеларен преглед за постигнатиот успех 

Одд. Вк.ученици Машки Женски Згриж.дом 

I  -  V 304 172 132 3 

VI - IX 282 148 134 8 

I - IX 586 320 266 11 

        

Согласно Законот за основно образование на крајот од учебната 2020/2021 година,  учениците од  I до III одделение се оценија со описни оценки, 

додека  учениците од  IV до IX одделение се оценија со бројчани оценки. 
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Постигнувања на учениците од I-III одделение   

 

           На крајот на учебната 2020/2021 година, во првиот воспитно-образовен период кој ги опфаќа учениците од  I – III одделение, учат вкупно 166 

ученици, од кои 97 се машки и  69 се женски ученици . 

          Согласно Законот за основно образование на крајот од учебната 2020/2021 година,  учениците од  I до III одделение се оценија со описни 

оценки . 

 

Табеларен преглед за постигнатиот успех 

Одд. Вк.у

ч. 

М Ж 

 

З

Д 

 

Со 

ФП 

 

Уч. 

од 

дал. 

Со 

печат 

матер. 

Описно 

оценети 

I - a 24 14 10 / 10 14 / 24 

I - б 27 13 14 / 20 7 / 27 

I 51 27 24 / 30 21 / 51 

II - a 29 19 10 / 14 15 / 29 

II - б 28 19 9 / 11 16 1 28 

II 57 38 19 / 25 31 1 57 

III - a 30 16 14 / 15 15 / 30 

III - б 28 16 12 / 17 8 3 28 

III 58 32 26 / 32 23 3 58 

I - III 166 97 69 / 87 75 4 166 

        

       Сите ученици се описно оценети и преминуваат во наредното одделение. 



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ , Општина Центар- Скопје 

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија    /     Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577,     /     e-mail: koco_racin@yahoo.com    /    www.kocoracin.edu.mk 
 
 

93 
 

Постигнувања на учениците од IV-VI одделение 

На крајот на учебната 2020/2021 година, во вториот воспитно-образовен период кој ги опфаќа учениците од  IV – VI одделение, учат вкупно 203 

ученици, од кои  113  машки и 90  женски , 5 ученика од згрижувачки дом. Сите ученици наставата ја следеа од далечина. Нема ученици на кои им 

се обезбедуваа печатени материјали. Согласно Законот за основно образование на крајот од учебната 2020/2021 година,  учениците од  IV – VI 

одделение се оценија со  бројчани  оценки . 

Табеларен преглед за постигнатиот успех 

Одд Вк м ж Дом Постигања 

5 4 3 2 1 Неоце

нети  

Среден успех 

IV - а 30 20 10 / 30 / / / / / 5,00 

IV - б 32 14 18 / 32 / / / / / 5,00 

IV 62 34 28 / 62 / / / / / 5,00 

V - а 24 13 11 / 24 / / / / / 4,95 

V -б 26 15 11 2 26 / / / / / 5,00 

V -в 26 13 13 1 26 / / / / / 5,00 

V 76 41 35 3 76 / / / / / 4,98 

VI - а 26 16 10 / 26 / / / / / 4,98 

VI - б 19 9 10 1 19 / / / / / 4,96 

VI - в 20 13 7 1 19 1 / / / / 4,93 

VI 65 38 27 2 64 1 / / / / 4,96 

IV - VI 203 113 90 5 202 1 / / / / 4,98 
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        Од вкупно   203 ученика од IV – VI одделение одделение, сите 203 ученици се со позитивен успех и преминуваат во наредното одделение.  

                                         Табеларен преглед на успех 

Успех Број на ученици Процент 

Одличен успех 202 99,51 

Многу добар успех 1 0,49 

Добар успех / 0,00 

Доволен успех / 0,00 

Недоволен успех / 0,00 

Вкупно 203 100 

Среден успех       4,98 

 

 

Постигнувања на учениците од VII-IX одделение   

         На крајот на учебната 2020/2021 година, во третиот воспитно-образовен период кој ги опфаќа учениците од  VII – IX одделение, учат вкупно 

217 ученици, од кои 110  машки и  107 женски , 6 ученика се од згрижувачки дом. Согласно Законот за основно образование на крајот од учебната 

2020/2021 година,  учениците од  VII до IX одделение се оценија со бројчани оценки . 

Одд. Вк.уч. М Ж 

 

ЗД 

 

5 4 3 3 1 1 Неоцен

ети 

Среден 

успех 

VII – a 24 11 13 / 24 / / / / / / 4,99 

VII - б 28 15 13 1 28 / / / / / / 4,96 

VII - в 14 6 8 / 14 / / / / / / 4,98 

VII  66 32 34 1 66 / / / / / / 4,98 

VIII - а 26 13 13 1 23 2 1 / / / / 4,74 

VIII - б 26 14 12 1 24 2 / / / / / 4,88 
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VIII - в 31  16 15 1 31 / / / / / / 4,99 

VIII  83 43 40 3 78 4 1 / / / / 4,87 

IX–а 21 8 13 / 21 / / / / / / 4,99 

IX-б 23 12 11 / 23 / / / / / / 5,00 

IX-в 24 15 9 2 24 / / / / / / 4,96 

IX 68 35 33 2 68 / / / / / / 4,98 

VII- 

IX 

217 110 107 6 212 4 1 / / / / 4,94 

 

          Може да се заклучи дека на крајот на учебната 2020/2021 година, од вкупно 217 ученика, сите ученици се со позитивен успех и преминуваат 

во наредното одделение.    

 

 

Табеларен преглед на успех 

Успех Број на ученици Процент 

Одличен успех 212 97,70 

Многу добар успех 4 1,84 

Добар успех 1 0,46 

Доволен успех / 0,00 

Недоволен успех / 0,00 

Вкупно 217 100 

Среден успех   4,94 
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Постигнувања на учениците  од IV – IX одделение  

 

                      На крајот од учебната 2020/2021 година, од  IV – IX одделение учат вкупно 420 ученици,  машки 223 , женски 223. Од вкупниот број 11 ученика се 

од згрижувачки дом семејства. 

 

                    Согласно Законот за основно образование, на крајот од учебната 2020/2021  година, учениците се оценија со бројчани оценки. Сите  420  ученици  се 

со позитивен успех  и преминуваат во наредното одделение.  

 
Табеларен преглед за постигнатиот успех по  одделенија со среден успех 

Одд. Вк. М Ж Дом Постигања 

5 4 3 2 1 Среден успех 

IV-VI 203 113 90 5 202 1 / / / 4,98 

VII-IX 217 110 107 6 212 4 1 / / 4,94 

IV-IX 420 223 197 11 414 5 1 / / 4,96 

 
 
Табеларен преглед на постигнатиот успех 

Успех  Број на ученици Процент 

Одличен 414 98,57 
Многу добар 5 1,19 

Добар 1 0,24 
Доволен / / 

Недоволен / / 

Вкупно 420 100 
Среден успех 4,96 
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Редовност во наставата 

             

             Одделенските раководители и стручните соработници редовно ја следат редовноста на учениците во училиште и за секоја промена 

навремено го известуваат семејството на ученикот и ги утврдуваат причините за изостаноците. Преку разговор и советувања на учениците и 

родителите им се укажува на потребата и законската обврска за редовно посетување настава и негативни ефекти од изостаноците врз напредокот на 

ученикот 

 Табеларен приказ на редовноста на учениците  

Одд. Вкупно Оправдани изостаноци Неоправдани Вкупно 

I 51 181 / 181 

II 57 610 / 610 

III 58 755 / 755 

IV 62 26 / 26 

V  76 43 / 43 

I - V  304 1615 / 1615 

VI 65 82 / 82 

VII  66 191 / 191 

VIII  83 397 61 458 

IX 68 211 / 211 

VI  - IX 282 881 61 942 

I  - IX 586 2496 61 2557 
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Споредбени показатели во однос на изостаноците со минатите учебни години I  - IX одд. 

Одд. Вкупно изостаноци Оправдани Неоправдани 

2018 

2019 

2019 

2020 

2020 

2021 

2018 

2019 

2019 

2020 

2020 

2021 

2018 

2019 

2019 

2020 

2020 

2021 

I  -  V 12966 7241 1615 12905 7224 1615 61 17 / 

VI - IX 11421 10133 942 11153 9933 881 268 200 61 

I -  IX 24387 17374 2557 24058 17157 2496 329 217 61 

       Споредено со претходните учебни години во однос на редовноста на учениците, можеме да заклучиме дека  имаме значително намалување како 

бројот на оправданите изостаноци, така и бројот на неоправданите изостаноци. 

 

Поведение кај учениците  

          На крајот од учебната 2020 /2021 година, сите ученици со вкупен број од 586 ученика , 585 ученици се  со примерно поведение, а 1 ученик е 

ссо незадоволително поведение. 

 

15.2 Професионална орентација на учениците 

                              Во учебната 2020/2021 година,  училиштето  ги реализира планираните активности, чија цел беше навремено и правилно 

професионално информирање и ориентирање на учениците, запознавање со можностите кои ги нудат средните училишта, со структурите и 

занимањата, информирање за  условите и критериумите за упис во средно училиште, откривање на интереси и желби на учениците за 
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продолжување на образованието, давање помош за правилен избор на струка и занимање. Активностите се реализираа со деветите одделенија 

преку националната платформа – Microsoft Teams. 

 

Реализирани содржина на работата  Време  Ученици  

1. Избор на средно училиште-одлука која го определува животот 

1.1 Фактори кои влијаат врз изборот на средното училиште-право и одговорност 

на ученикот да го избере своето занимање 

1.2  Интересите и способностите на личноста најбитни фактори при изборот на на 

средните училишта  

1.3 Запознавање со средните училишта во град Скопје- дејност, локација, опрема 

 

Март 2021 IX 

2. Услови за запишување во средни училишта 

2.1 Разгледување на Конкурси за запишување во средни училишта од минатите 

години 

2.2 Оспособување на учениците самостојно да пресметаат колку бодови имаат за 

запишување 

2.3 Познавањето на сопствените интереси и способности пат до успешен избор 

 

Април 2021 IX 

3.Подготовки за запишување во средните училишта 

3.1 Разгледување на Конкурси за запишување во средни училишта  

3.2 Организирање на презентации на средни училишта во училиштето 

  

Април/Мај 

2021 

IX 
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15.3 Промоција на добросостојба на учениците, заштита од насилство, од злоупотреба и запуштање, спречување дискриминација 

 

                  Училишниот Tим за превенција од насилство и стручните соработници во училиштето, изготви  Програма за работа. 

                    Во учебната 2020/2021 година,  поради кризната состојба на територијата на Република Северна Македонија, во училиштето се  

реализираа следните активности. 

РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ СОРАБОТНИЦИ ВРЕМЕ  

Воведување и примена на програма за заштита на децата од 

насилство, злоставување и негрижа;  

Директор 

Стручни соработници 

Наставници 

X 

 

Обезбедување  на  просторот во  кој се престојуваат   учениците , во 

и   вон училиштето 

Директор 

Стручни соработници 

Наставници 

 

X-VI 

 

Унапредување на  нивоата на  безбедност на физичката средина 

(двор, пристапи, сала за физичко, спортски терени) 

Директор 

Стручни соработници 

Наставници 

X-VI 

Континуирано следење на случувањата со  видео надзор Тим за заштита на  учениците X-VI 

Обезбедување  на  ризичните места во одредени  периоди од денот и 

годината 

Тим за заштита на  учениците X-VI 

Редослед на  постапки во случај на  интервенција 

-процена на нивото на  ризик 

-запирање на насилството  

-заштитни мерки 

-информирање на  надлежните служби 

-следење на  ефикасноста на превземените мерки  

 

 

Тим за заштита на  учениците 

X-VI 
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16. Оценување  

 

16.1 Видови оценување и календар на оценувањето 

 

            Оценувањето на учениците се врши според критериуми и стандарди утврдени од страна на Министерството за образование и наука и Бирото 

за развој на образованието.  

           Согласно концепцијата за деветгодишно образование учениците се оценуваат описно и нумерички според три периоди:  

             Учениците кои се опфатени во првиот период I-III одделение се оценуваат со описни оценки. Со описното оценување се дава приказ на 

постигањата на учениците по предмети и опис на социјализацијата и развојот на детето.  

            Учениците кои се опфатени во вториот период IV-VI одделение се оценуваат со описни оценки. На крајот од учебната година добиваат 

нумерички оценки се со цел полесно адаптирање кон преминот во третиот период на деветгодишното образование.  

          Учениците кои се опфатени во третиот период VII-IX одделение се оценуваат само со нумерички оценки.  

 

           На почетокот на учебната година наставниците изготвувија  План за писмено проверување на постигањата на учениците и истиот е 

евидентиран во дневникот на паралелката. Исто така проверувањата на постигањата на учениците (формативно и сумативно оценување) со 

однапред утврдена динамика, наставниците ја дефинираат во нивните годишни,  тематски и процесни планирања.   

 

          Оценувањето на учениците во овој период се реализираше преку примена на  формативно и сумативно оценување на учениците при 

реализација на наставата од далечина, исто како и при реализација на наставата со физичко присуство на учениците во училиште. При 

реализацијата на наставата од далечина, за вреднување на  напредувањето и постигањата на учениците, наставниците користеа дигитални 

техники за формативно и сумативно оценување како што се: игри, квизови, прашања, сложувалки, асоцијации и слично, комјутерски 

дизајнирани) и активни методи на учење. 

 



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ , Општина Центар- Скопје 

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија    /     Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577,     /     e-mail: koco_racin@yahoo.com    /    www.kocoracin.edu.mk 
 
 

102 
 

16.2 Тим за следење, анализа и подршка 

  

             Во училиштето е формиран  тим за следење, анализа и поддршка на наставниците при изведувањето на процесот на оценувањето како и 

усогласеноста на оценувањето со предвидените стандарди и критериуми за оценување. За да се согледа состојбата во оценувањето во училиштето 

се вршеше посета на онајн часовите и  се прибирааа податоци за изготвување на извештаи и компаративни анализи. 

             Стручните соработници изготвија  анализи и извештаи за успехот и поведението на учениците по завршување на класификационите 

периоди, исто така изготвија  и споредбени анализи за успехот на учениците по паралелки за 3 години наназад.  

            При оценувањето се почитува транспарентноста, односно учениците и родителите редовно беа информирани за постигањата – оценките на 

учениците. 

            Со цел постигнување објективност во оценувањето наставниците континуирано даваа писмена повратна информација за нивните постигања.  

         Се следеше начинот на оценувањето од страна на  наставниците при наставата од далечина, особено на наставниците почетници и им се даваше 

поддршка од  педагогот, директорот и наставниците – училишни обучувачи за Тимс. 

Во учебната 2020/2021 година се реализирааа следните активности на процесот на оценување: 

Реализирани активности Одговорни лица Време на 

реализација 

Увид во планирање на оценувањето 

во годишните ,тематските и дневните планирања по предмети и во 

планирање на тестови и писмени работи 

Стручни соработници 

 

Септември 

2020 

Изработка на план за писмено проверување на учениците, 

усогласување и почитување на истиот  

Одделенски раководители на паралелката и предметни наставници 

 

Октомври 

2020 
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Следење на формативното и сумативното оценување на учениците 

и учениците со посебни образовни потреби согласно ИОП 

Стручни соработници, Училишниот инклузивен  тим  Ноември 2020 до 

Јуни2021 

Анализа на полугодишниот и годишниот  успех на учениците 

Прибирање на податоци за компаративна анализа на успехот и 

поведението на учениците преку работата на  одделенските совети,   

анализа на планираните програми  на стручните активи ,анализа   

на постигнатите реултати, согледувања и насоки 

Стручни соработници 

Одговорни наставници на активи 

Декември 2020 

Јуни 2021 

 

Увид во водењето на  педагошка евиденција и документација за 

напредокот на учениците и начинот на информирање на 

родителите  

Директор 

одделенски раководители 

Класификациони 

периоди 

Посета на часови, настава од далечина  и  

увид во начинот на оценување на учениците и календарот за 

оценување 

Директор, 

Стручни соработници  

Во текот на цела 

учебна година 

 

16.3 Стручни посети за следење и вреднување на квалитетот на работата на воспитно – образовната работа 

             За реализација на квалитетна настава,  директорот и стручните соработници реализираа следење на онлајн часови кај сите наставници, кои се 

релизираа  преку националната платформа – Microsoft Teams.  

Во текот на наставната година директорот и стручната служба врши следење и вреднување на квалитетот на работата во воспитно-образовниот процес, 

преку посета на редовните, дополнителните, додатните и онлајн часовите. Директорот ја истакнува целта на посетата и по завршување на посетата на часот врши 

консултација со наставникот за реализираниот час и дава насоки за подобрување на наставата.  
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16.4 Самоевалуација на училиштето 

Врз основа на чл. 128  од Законот за основно образование (Сл. весник број 161/19),  квалитетот на работата на училиштето се мери преку 

самоевалуација. Комисијата за изготвување самоевалуација на работата на ООУ„Кочо Рацин “, Скопје , на крајот од наставната  2019/20 година 

изврши самоевалуација на работата во училиштето . Врз основа на чл. 129  од Законот за основно образование (Сл. весник број 161/19), на секои 

две години училиштето врши самоевалуација за сопствената работа и постигањата. Самоевалуација ја спроведе училишна комисија составена од 

пет члена од редот на наставниците, стручните соработници и родителите, која по предлог на директорот ја формираше училишниот одбор.  

Членови на училишната комисија беа: Сузана Камчева –психолог, Габриела Апостолска-одделенски наставник, Мирјана Стојменовска –

предметен наставник, Катица М. Христовска-предметен наставник и  Александар Јарчевски-родител. За поголема ефикасност во работењето,  се   

формираа и тимови по подрачја  , кои имаа средби и разговори со сите вработени во училиштето. Се изврши проверка на потребната документација 

и од неа користеше повеќе податоци. Се спроведе анкета со ученици, наставници, родители и директорот. Добиените податоци беа обработени, 

анализирани и врз нивна основа се донесе следниот извештај. 

За изготвување на Самоевалуацијата беа користени насоките од  Законот за основно образование и Индикаторите за квалитет на работата на 

училиштето, изготвени од МОН и ДПИ. 

Самоевалуацијата ги опфати следните подрачја: 

 Наставни планови и програми 

 Постигањата на учениците 

 Учење и настава 

 Подршка на учениците 

 Училишна клима и односи во училиштето 

 Ресурси 
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 Управување, раководење и креирање политика 

              Училишната комисија  изготви и достави Извештај за извршената самоевалвација за 2020 година, со предлог мерки за подобрување 

работата на училиштето до директорот,  Училишниот одбор  и основачот на училиштето.      

17. Безбедност во училиштето 

Во однос на безбедноста , во училиштето има изготвено: 

 Правилник за заштита од пожари, како една од мерките за заштита од елементарни незгоди, во кој  се пропишани мерки  за 

безбедност на учениците во текот на наставата во училишната зграда и училишниот двор. 

 План за заштита и спасување,  во кој се пропишани правилата за постапување во случај на елементарни незгоди.  

 План за едукација и заштита на учениците во случај на елементарни незгоди 

 Куќен ред, со одредби во него: за учениците, наставниците, стручните соработници, администартивниот и раководниот кадар, 

помошните работници 

 Изготвен  Кодекс на однесување за наставниците и стручните соработници, за  учениците, за родителите 

 Истакнат рапоредот на дежурства на наставниците на видно место . Со обезбедување на дежурство од страна на  наставниците за 

време на одморите меѓу часовите, кои ќе се води грижа за безбедноста на  учениците 

 План за одржување на наставата во основните и средните училишта во учебната 2020/2021 година 

 Алгоритам за постапување во училиштата во случај на појава на ученик со симптоми, сомнителен/позитивен на Ковид 19 

 Протокол за постапување на основните училишта во РСМ за реализација на воспитно образовниот процес со физичко присуство на 

учениците во учебната 2020/2021 година 

 

18. Грижа за здравјето 

       Целта на активностите од ова подрачје е да се оспособуваат учениците за заштита и унапредување на здравјето, преку развивање на 

свесноста за значењето на психофизичкото здравје на човекот и зголемување на личната и колективна одговорност.  
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                  Програмски содржини: 

 одржување на хигиената во училиштето 

 систематски прегледи  

 вакцинирање 

 едукација за здрава исхрана на учениците 

 

18.1 Хигиена во училиштето 

           Училиштето водеше грижа за хигиената во училишниот објект . Во учебната 2020/2021 годината, во училиштето  се изврши 

дезинфекција, дезинсекција и дератизација од страна на Завод за здравствена заштита  Скопје. 

          Поради состојбата со пандемијата со вирусот ковид 19, хигиената во училиштето се одржуваше согласно Протокол за работа за технички 

персонал. Имено: 

 Училиштето изготви листа на сите површини кои треба редовно да бидат чистени 

 Површините и предметите кои почесто се изложени на допир од страна на учениците и вработените во училиштето, се дезинфицираат на 

почетокот и на крајот на секоја смена, а најмалку два пати на ден 

 Чистењето на училниците се врши пред почетокот на наставата, за време на одморот кога учениците се во училишниот двор и по 

завршување на сите училишни активности, со вода и сапун/детергент и со дезинфекциско средство кое делува на вируси според упатство на 

производителот 

 Употребата на тоалетите се организира на начин што ќе овозможи присуство на помал број ученици и запазена дистанца (на пример, ако 

тоалетот е помал, ученикот треба да чека надвор од тоалетот додека излезе ученикот кој е внатре).  

 Тоалетите почесто се чистат со задолжително водење на евиденција за спроведеното чистење и дезинфекција со средство кое делува на 

вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се 

користи во размер 1:100) или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини. 

 Холовите, скалите и останатите заеднички простории се чистат почесто, додека учениците се на настава и по завршувањето на сите 

училишни активности. 
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 Чистењето на фискултурната сала, спортските игралишта и соблекувални и другите помошни простории, се врши веднаш по користењето од 

страна на секоја група ученици. 

 Просториите задолжително се проветруваат после секој наставен час, најмалку половина час пред пристигнување и по заминувањето на 

учениците. 

 

18.2 Систематски прегледи 

 

           Училиштето навремено ги информираше  родителите односно старателите на учениците  за спроведување на редовните систематски 

лекарски прегледи кои се реализираа во просториите на здравствената установа Во учебната 2020/2021 година во училиштето се  реализираа 

следните систематски прегледи: 

Активност Време  на 

реали-

зација 

Реализатор Извори 

Ресурси 

Очекувани 

Ефекти 

Систематски прегледи на 

ученицитеод IX одд . 

 

  

25.09 2020 

 

 

 

Ординацијата за 

превентивна здравствена 

заштита на училишни деца  

- поликлиника Бит Пазар 

Здравствени 

картони, 

Здравствени 

легитимации 

Успешно следење и унапредување на психофизичкиот 

развој на личноста на училишното дете 

Систематски прегледи на 

учениците од II одд . 

 

09.11. до 

10.11.2020 

 

 

 

Ординацијата за 

превентивна здравствена 

заштита на училишни деца  

- поликлиника Бит Пазар 

Здравствени 

картони, 

Здравствени 

легитимации 

Успешно следење и унапредување на психофизичкиот 

развој на личноста на училишното дете 
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 Контролни и систематски стоматолошки прегледи: 

Активност Време  на 

реали-

зација 

Реализатор Извори 

Ресурси 

Очекувани 

Ефекти 

Контролен преглед и залевање на 

трајните заби на учениците од II  

одделение 

19.10 – 

31.10.2020 

Детска превентивна 

стоматологија при 

поликлиника 

 – Идадија 

Здравствени 

картони, 

Здравствени 

легитимации 

Дневници  

Успешно следење и унапредување на психофизичкиот 

развој на личноста на училишното дете 

Задолжителен систематски 

преглед и превентивно залевања 

на трајните заби на учениците од 

II  и III одделение 

03.11. до 

13.11.2020 

Детска превентивна 

стоматологија при 

поликлиника 

 – Идадија 

Здравствени 

картони, 

Здравствени 

легитимации 

Дневници  

Успешно следење и унапредување на психофизичкиот 

развој на личноста на училишното дете 

Контроленн стоматолошки 

преглед  и залевање на забите на 

учениците од IV одд. 

01.12 до 

10.12.2020 

 

Детска превентивна 

стоматологија при 

поликлиника 

 – Идадија 

Здравствени 

картони, 

Здравствени 

легитимации 

Стоматолошка ординација 

Едукација на учениците  IV одделение за време на 

посетата 

Задолжителен систематски 

преглед и превентивно залевања 

на трајните заби на учениците од 

VI одделение 

Март 2021 Детска превентивна 

стоматологија при 

поликлиника Идадија 

Здравствени 

картони, 

здравствени 

легитимации,дне

вници 

Успешно следење и унапредување на оралната хигиена 

на учениците 
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18.3 Вакцинирање 

               Вакцинирањето на учениците во учебната 2020/2021 година се реализираше  согласно календарот за имунизација и вакцинација . 

Вакцинирањето се реализираше во соработка со здравствената установа. Училиштето навремено го информираше родителот односно старателот на 

ученикот за спроведување на вакцинациите кои се реализираа во просториите на здравствената установа. Во учебната 2020/2021 година во 

училиштето се реализираа следните вакцинации за учениците: 

Активност Време  на 

реали-

зација 

Реализатор Извори 

Ресурси 

Методи  и постапки 

при реализациjа 

Очекувани 

Ефекти 

Вакцинација според календар на 

имунизација на Министерство за 

здравство на учениците од IX одд  

 

  

25.09 2020 

 

 

Ординацијата за 

превентивна здравствена 

заштита на училишни деца  

- поликлиника Бит Пазар 

Здравствени 

картони, 

Здравствени 

легитимации 

 

Di-Te, Polio 

 

 

Успешно следење и 

унапредување на 

психофизичкиот развој на 

личноста на училишното дете 

Вакцинација според календар на 

имунизација на Министерство за 

здравство на учениците од II одд . 

 

09.11. до 

11.11.2020 

 

 

Ординацијата за 

превентивна здравствена 

заштита на училишни деца  

- поликлиника Бит Пазар 

Здравствени 

картони, 

Здравствени 

легитимации 

 

Di-Te, Per 

Успешно следење и 

унапредување на 

психофизичкиот развој на 

личноста на училишното дете 

Вакцинацијаспоред календар на 

имунизација на Министерство за 

здравство на учениците од II одд . 

26.03.2021 Ординацијата за 

превентивна здравствена 

заштита на училишни деца 

- поликлиника Бит Пазар 

Здравствени 

картони, 

Здравствени 

легитимации 

Polio Успешна имунизација 

Вакцинација на учениците од I 

одд. -  MRP 

17-18.05 

2021 

Ординација за превентивна 

здравствена заштита на 

училишни деца – 

Поликлиника Бит Пазар 

Здравствени 

картони, 

здравствени 

легитимации 

MRP Имунизација на учениците 
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18.4 Едукација за здрава исхрана- оброк во училиште  

 Со цел да се поттикнат и мотивираат учениците за здрав  живот,  во училиштето  водеше кампања за: здрава храна, физички 

активности, активности во периодот на детството.        Во училиштето се реализираа активности со цел едукација на учениците за здравата 

исхрана, подигање на свеста, подигање на училишниот активизам, промоција и вклучување на родителите.  

Теми на предавање Одд. Време на реализација Реализатори 

Превенција и заштита од вирусот Ковид 19 I - IX Во текот на во  учебната 

година 

Одделенски наставници/раководители 

 

Исхрана, лична хигиена и здравствен бенефит од 

редовните физички активности 

I - IX Во текот на во  учебната 

година 

Одделенски наставници/раководители 

 

19. Училишна клима 

        Почитувањето и единството на сите вработени во целокупниот живот и работата на училиштето е на високо ниво. Позитивниот и 

професионален однос меѓу вработените и учениците е причина за поширока промоција на училиштето со активностите што се реализираат 

во него и надвор од него. Ученикот претставува најважниот субјект во училиштето, со свои права но и свои обврски, задачи и должности 

кои максимално треба да ги почитува и исполнува, развивајки ги сите позитивни страни на својата линост и идентитет. 

 

19.1 Дисциплина 

             Со цел подобрување на училишната дисциплина ( на учениците, вработените) во учебната 2020/2021 година, училиштето ги реализира 

следните  активности: 

Реализирани активности Време на 

реализација 

Реализатор Извори/ресурси Методи и постапки 

при реализација 

Очекувани ефекти 

Прилагодување и усогласување наа 
Куќниот ред на училиштето со 

Септември 

2020 

Стручни 

соработници, 

Кодекс на 

училиштето за 

Консултации со 

Директор и 

Успешна реализација на 

планот за подобрување 
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Планот и Протоколот за настава со 
физичко присуство. 

 

одделенски и 

предметни 

наставници 

време на 

пандемија со 

ковид 19 

стручните 

соработници 

на дисциплината во 

училиштето 

Изготвување распоред на дежурни 

наставници 

Септември 

2020 

Одговорни 

наставнци 

Одделенски 

наставници 

Кодекс за 

наставници 

Состаноци и 

договор на ниво 

на стручен актив 

Навремено истакнување 

и почитување на 

распоредот на дежурни 

наставници 

Следење дисциплината во 

училиштето 

Октомври2020 

Јуни 2021 

Одговорни 

наставнци 

Одделенски 

наставници 

Кодекс за 

наставници и 

ученици 

Состаноци и 

договор на ниво 

на активи на 

одделенија 

Почитување на 

распоредот на дежурни 

наставници 

 

19.2 Естетско и функционално уредување на просторот во училиштето 

           Во учебната 2020/2021 година, учениците имаа максимално одговорен однос кон условите во кои работи училиштето, кон инвентарот, 

средствата и наставните материјали. Вработените и учениците од I – III одделение имаа развиено одговорен однос кон уредувањето и одржувањето 

на просторот и опкружувањето на училиштето, заеднички се грижеа за уредување на паноата во училниците, одржување на катчињата со ученички 

изработки во училишниот ходник, тековно одржување на хигиената во училишниот двор и чување на училишниот инвентар. 

Реализирана  активност Време на реализација 
 

Реализатор 

Извори/ 

ресурси 

 

Очекувани ефекти 

Уредување и одржување на  

паноата во училниците 

Во текот на учебната 

година 

Одделенски 

наставници 

Изработки 

од учениците 

Креативно уредена училница и 

пријатна атмосфера за работа 

Уредување и одржување на Во текот на учебната година Одделенски Изработки Уреден училишен ходник  
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катчињата со ученички изработки 

во училишниот ходник 

наставници од учениците  

Уредување и одржување на 

училишниот двор 

 

По потреба 

Техничка 

служба 

Општина 

Центар 

Алат за 

работа и  

садници 

Естетско уреден и функционален 

училишен двор 

 

 

19.3 Етички кодекси 

        Училиштето пред  почетокот на учебната 2020/2021  година,  ги прилагоди  кодексите на однесување за сите субјекти (вработени, ученици и 

родители) согласно  Планот и Протоколот за настава со физичко присуство, како и Кодекс на однесување за учење од далечина во услови на 

пандемија со вирусот ковид 19. 

       Кодексите се истакнати на видни места во училиштето и во нив јасно се дефинирани правилата кои треба да се почитуваат. Такви се  

- Етичкиот кодекс за однесување на наставници 

- Кодекс за однесување на ученици со физичко присуство 

- Кодекс за однесување за ученици со учење преку далечина 

- Кодекс за однесување на родители 

 

19.4 Однос меѓу сите структури во училиштето 

          Во училиштето постои конструктивна комуникација помеѓу сите структури во него: директор, Училишен одбор, Совет на родители, 

ученичкиот парламент, стручни активи. Комуникцијата се темели на вистински вредности и принципи кои помагаат за подобрување на училишната 

клима и односите во него. 
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          Одговорните на сите структури го сочинуваат тимот кој се грижи за надминување на евентуалните негативни појави во однос на училишната 

клима, изготвувајќи предлог мерки за нејзино подобрување. 

          Со цел подигнување на квалитетот на комуникацијата и меѓусебната доверба и соработка, вработените во училиштето, како и досега, 

реализираа  формални и неформални средби, односно реализираа активности по повод патрон празник на училиштето, работилници по повод Нова 

година, секој во рамките на својата паралелка. 

20. Професионален и кариерен развој на воспитно –образовниот кадар 

20.1 Детектирање на потребите и приоритетите 

         Во интерес на унапредување на професионалниот развој на образовниот кадар во училиштето, од  извршената анкета на вработените за 

нивните потреби за професионален развој, беа добиени следните податоци: 

 Потребни обуки - теми 

1 Едуцирање на наставниот кадар за работа за изготвување на ИОП 

2 Оспособување на наставниот кадар за работа со  надарени ученици 

3 Обуки за користење одредени компјутерски програми 

 

20.2 Активности за професионален развој               

Училиштето на почетокот на учебната година  испланира различни активности за професионален развој на наставниот кадар кои ќе се 

реализираат преку организирање на обуки, семинари, работилници за кои  имаа потреба наставниците и стручните соработници и  изготвија 

акциони планови за истите. 

20.3 Личен професионален развој 

              Перманентната надградба на образовниот кадар е задолжителен дел на воспитно-образовниот процес, вклучено во системот на 

професионалниот развој. Со цел личен и професионален развој, наставниците  посетува организирани семинари, обуки, презентации, конференции . 
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              Секој наставник има сопствено наставничко портфолио со докази од нивната работа и изработки од учениците. Стручните соработници за 

секој наставник водат професионално досие во кое се заведува и следи нивниот личен професионалниот развој.  

            Директорот на училиштето го следи професионалниот развој на стручните соработници преку водење на нивното професионално досие. 

20.4 Хоризонтално учење 

         Еден од начините на професионален развој во училиштето е хоризонталното учење (наставниците учат едни од други ) и подразбира различни 

видови на организирано и планирано пренесување на знаењата и размена на професионалните искуства, внатре во училиштето, како и помеѓу 

повеќе училишта.  

       За хоризонталното учење е посебно важна тимската работа во училиштето која овозможува создавање и развивање нови идеи и поголема 

продуктивност на секој поединец. 

Активност Задача 
Носител на 

активноста 

Време на 

реализација 
Очекувани ефекти 

Меѓусебни консултации за имплементирање на 

новините во  наставни програми  

Споделување 

сознанија стекнати на 

обуките  

Наставниот 

кадар 

Во текот на 

учебната година 

Успешна реализација на 

програмите  во наставата 

Размена на дневни подготовки, нагледни средства и 

други материјали меѓу наставниците од училиште 

Збогатување на 

ресурсите за 

реализирање на 

наставните содржини 

Наставниот 

кадар 

Во текот на 

учебната година 

Користење соодветни ресурси во 

наставата 

Подобрена тимска работа меѓу 

наставниците 

Размена на искуства меѓу наставниците од различни 

училишта и различни етнички заедници 

Збогатување на 

ресурсите за 

реализирање на 

наставните содржини 

Наставен кадар Во текот на 

учебната година 

Зголемена соработка на локално 

ниво и почитување на 

мултикултурализмот 
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20.5 Кариерен развој на воспитно- образовниот кадар 

Професионалниот развој на наставникот е континуиран процес и предуслов за квалитетна воспитно образовна работа, ефективно учење и 

високи постигања. 

Составен дел на професионалниот развој беше стручното усовршување, односно стекнување нови и усовршување на постојните 

компетенции на воспитно-образовниот кадар. Во текот на учебната 2020/2021 година , се посетија следните обуки: 

Обука на тема Во организација Учество од страна на Одржана на ден Место 

Инклузија на деца со ПОП Отворете ги 

прозорците  

- Асистивна 

технологија- 

Велика Миленковска 

Диана Марковски 

Валентина Петровска  

Наталија Петрова-одд.наст. 

Катарина Миновска- герм.јазик 

Билјана Црвенова-анг.јазик 

Марина Гроздановска- Географија 

01-30.09.2020 

 

онлајн 

 Национална платформа ,,TEAMS,, МОН; БРО Весна Мораитова 

Габриела Апостолоска-одд.наст 

Цветанка Тасевска-информ. 

Александар Тошевски-одд.наст. 

17-20.09.2020 онлајн 

Десиминација за обука за национална 

платформа 

Обучени наставници Сите одделенски и предметни 

наставници 

21-22.09.2020 онлајн 

Мултикултурен настап 

Smile and play 

НГО Екологиг Катарина Миновска- герм.јазик 

Билјана Црвенова-анг.јазик 

28.09. 2020 онлајн 

Работилница- Безбедност и заштита на 

децата од насилство во дигиталниот свет 

Мисија на ОПСЕ Габриела Апостолоска-одд.наст. 

Верица Костовска-педагог 

Сузана Камчева-психолог 

15.10.2020г. онлајн 

Практики за спроведување на онлајн час БРО Катерина Музелова- анг. јаз. 15.10.2020 онлајн 

 Детски права Отворете ги 

прозорците  

- Асистивна 

технологија- 

Виолета Лесанска-одд.наст. 

Верица Костовска-педагог 

Мирјана Стојменовска –библиотекар 

Габриела Апостолска-одд.нас. 

16.10.2020 Во просториите на 

училиштето 
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Александар Тошевски-одд.наст. 

Катарина Миновска- герм.јазик 

Билјана Црвенова-анг.јазик 

Бранка Димевска, граѓанско образов 

Интегрирање на целите во одделенска 

настава со холистички пристап 

Биро за развој на 

образование 

ЕДУИНО-вебинар 

Славица Силјановска 

Валентина Зафировска 

20.10.2020г. Скопје 

ПИРЛС-Подготовки за тестирање на ученици 

од 4 одд. 

Државен испитен 

центар; МОН; БРО 

Габриела Апостолска-одд.наст. 

Радмила Страшевска 

Валентина Петровска 

Диана Марковски 

27.10.2020 Преку ZOOM 

Standing strong ELTAМ МК Катерина Музелова-анг.јазик 

Катерина Музелова-анг.јазик 

31.10.2020 Online conference 

Part 1 

Совети и добри практики од работата на 

психолозите во основните училишта 

Биро за развој на 

образование 

ЕДУИНО-вебинар 

Славица Силјановска 

Валентина Зафировска 

10.11.2020г Скопје 

Безбедност и здравје при работа Александар 

Давидовски 

Виолета Лесанска 

Јасмина Апостолова-хемија 

Катарина Миновска- герм.јазик 

Цветанка Тасевска-информ. 

Билјана Црвенова-анг.јазик 

Марина Гроздановска- Географија 

14.12.2020 ООУ Кочо Рацин 

 

Формативно и сумативно оценување со 

Microsoft teams 

Биро за развој на 

образование 

ЕДУИНО вебинар 

Славица Силјановска 

Валентина Зафировска 

22.12.20121г. Скопје 

Тркалезна маса на тема 

„Креирање на инклузивен модел во 

локалната самоуправа“ 

 Отворете ги 

прозорците 

-Асистивна 

технологија- 

Предавач Крнар Ќоку 

Сузана Камчева 

Верица Костовска 

Виолета Лесанска 

Габриела Апостолска 

Билјана Црвенова-анг.јазик 

Марина Гроздановска- Географија 

24.12.2020 Општина Центар  

онлајн 
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Ема Зафировска-Општина Центар 

Весна Трајкова-Општина Центар 

Преставници од родители 

 

Почитување на различностите и 

интеркултуризмот 

Отворете ги 

прозорците 

-Асистивна 

технологија- 

Предавач Рената 

Дедова 

Верица Костовска-педагог 

Сузана Камчева- психолог 

Мирјана Стојменовска –библиотекар 

Виолета Лесанска-одд.наст 

Диана Марковски- одд.наст. 

Валентина Петровска-одд. наст. 

Габриела Апостолоска-одд.наст. 

Радмила Страшевска Ристиќ-

одд.наст. 

Даринка Петрова- одд.наст. 

Александар Тошевски-одд.наст. 

Наталија Петрова-одд.наст. 

Наташа Д.Митрова- предм.наст 

Катерина Музелова-анг.јазик 

Јасмина Апостолова- хемија 

Маргарита И.Павлова-историја 

Катарина Миновска- герм.јазик 

Викторија Кузмановска- анг.јази 

Цветанка Тасевска-информ. 

Билјана Црвенова-анг.јазик 

Марина Гроздановска- географија 

Бранка Димовска –граѓанско образ. 

29.12.2020 онлајн 

Практични совети и добри практики- 

Microsoft teams 

БРО Катерина Музелова- анг. јаз. 11.12.2020 Преку Microsoft 

Teams  

Формативно и сумативно оценување БРО 

Игор Богдановски 

Катерина Музелова- анг. јаз. 

Билјана Црвенова-анг.јазик 

Марина Гроздановска- Географија 

11.12.2020 Microsoft Teams 
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Психологија и мотивација ELTAction Катерина Музелова- анг.јазик 10.01.2021 онлајн 

Мотивирање на ученици со попреченост ELTAM MK Катерина Музелова- англ.јазик 15.01.2021 онлајн 

Вебинар МГД Македонско 

географско друштво 

 

Марина Гроздановска- географија Декември 2020г онлајн 

Psychology and Motivation by Nick 

Michelioudakis 

 

ELT Action Катерина Музелова 10.01.2021 Online webinar 

 

Teaching SEN students by Gregor Pirs 

ELTAM MK Катерина Музелова 15.01.2021 Online webinar 

 

Методи и педагогија за квалитетна настава 

на далечина 

 

ЕДУИНО БЕБИНАРИ 

 

Катерина Музелова 

 

25.01.2021 

Online webinar 

 ELT  in the climate emergency-responsibilities 

and opportunities by Christopher Graham 

ELTAM MK Катерина Музелова 13.03.2021 Online webinar 

EP SUMMIT 2021-ELTTraining Rooms EXPRESS 

PIBLISHING 

Катерина Музелова 16,18.04.2021 Online webinar 

Методи , техники и алатки за работа со 

ученици со ПОП 

ОТВОРЕТЕ ГИ 

ПРОЗОРЦИТЕ 

Катерина Музелова Февруари,Април 

(2 дена) 

Online webinar 

 Webinar Series  by Jon Hird ELTAM MK 

 

Катерина Музелова 05.06.2021 Online webinar 

The challenges of remote learning  

and safeguarding  

 

Британски Совет Билјана Црвенова 15.07.2020 Онлајн 

Методика и педагогија на квалитетна настава 

во далечина 

Едуино вебинар Билјана Црвенова 26.01.2021 онлајн 

Two sides of the same coin: Critical and Британски Совет Билјана Црвенова 28.01.2021 Онлајн 



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ , Општина Центар- Скопје 

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија    /     Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577,     /     e-mail: koco_racin@yahoo.com    /    www.kocoracin.edu.mk 
 
 

119 
 

Creative Thinking in the ELT classroom 

 

Safer internet day 

 

Британски Совет Билјана Црвенова 10.02.2021 Онлајн 

Your Dyslexia Toolkit 

 

Британски Совет Билјана Црвенова 11.02.2021 Онлајн 

Реализација на наставата со користење на 

различни ИКТ средства за учење 

 

БРО 

 

Ирина Шорева 

 

23.08.2020 

 

on line 

 

 

 

Користење на алатката One note 

 

Едуино (Проект 

„Создавање средина 

што овозможува 

подобрување на 

квалитетот на 

наставата и учењето 

преку ко-креирање и 

иновации“ Проектoт го 

спроведува СмартАп – 

Лабораторијата за 

социјални иновации 

Ирина Шорева  

 

 

 

          23.11.2020 

 

 

 

 

on line 

Практични совети и добри практики во 

користење на Microsoft Teams 

 

               Едуино 

Ирина Шорева  

10.12.2020 

 

on line 

Формативно и сумативно оценување со 

Microsoft Teams 

 

Едуино 

Ирина Шорева  

          22.12.2020 

 

      on line 

„Добри СТЕМ практики“ 

 

Центар за иновации и 

дигитална едукација 

ДИГ-ЕД 

Ирина Шорева 23.12.2020 on line 

Методика и педагогија на квалитетна 
Едуино Ирина Шорева 25.01.2021 on line 



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ , Општина Центар- Скопје 

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија    /     Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577,     /     e-mail: koco_racin@yahoo.com    /    www.kocoracin.edu.mk 
 
 

120 
 

настава на далечина 

„Безбедна и приватна онлајн настава“. Metamorphosis 

Foundation  

Ирина Шорева  

 

28.01.2021 

 

 

on line 

Презентација на добри практики на онлајн 

алатки за формативно оценување и креирање 

на дигитални СТЕМ материјали  

 

 

 

Центар за иновации и 

дигитална едукација 

ДИГ-ЕД 

Ирина Шорева  

            

           

19.05.2021 

 

 

on line 

Биодиверзитетот и геодиверзитетот во 

заштитените подрачја“ Р. С. Македонија 

МБД, МГД и МЕД Ирина Шорева 26.05.2021 on line 

 

Методика и педагогија на квалитетна настава 

на далечина 

Биро за развој на 

образование 

ЕДУИНО вебинар 

Славица Силјановска и Валентина 

Зафировска 

25.01.2021 Скопје 

Дигитализација во јавниот сектор во РСМ за 

непречено функционирање“, 

Министерство за 

образование и наука 

Диана Марковски и Валентина 

Петровска 

23.04.2021  online 

,,Направи со мене, а не за мене,, 

 

ПОУ ,,Иднина ,,-

Скопје, 

Диана Марковски и Валентина 

Петровска 

23.04.2021 online 

Обука за тема „Вовед во новата  Концепција 

за основно образование“ 

 за I, IV одделение 

Биро за развој на 

образованието 

Виолета Лесанска 

Снежана Трајковска 

Гордана Јаневска 

Даринка Петрова 

Наталија Петрова 

Александар Тошевски 

Радмила С. Ристиќ 

Елена Јордановска 

5 - 6 мај 2021 СМУГС„Др.Панче 

Караѓозов“ - 

Скопје 

Обука за тема „Вовед во новата  Концепција 

за основно образование“ 

 за I одделение 

Биро за развој на 

образованието 

Даринка Петрова 

Наталија Петрова 

Александар Тошевски 

Радмила С. Ристиќ 

Елена Јордановска 

19-20.06.2021 СМУГС„Др.Панче 

Караѓозов“ - 

Скопје 
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Интеркултурно учење во рамките на 

Проектот ,,Инклузија на деца со посебни 

образовни потерби,, 

 

 

Отворете ги 

прозорците 

-Асистивна 

технологија- 

Верица Костовска-педагог 

Сузана Камчева-психолог 

Мирјана Стојменовска-библиотекар 

Стефани Хаџитомова-спец.еду.и 

рехабилитатор 

Славица Мирчевска – мак.јазик 

Весна Бојаџиева – математика 

Катица М. Христовска – физика/мат. 

Јасмина Апостолова – хем./пр.науки 

Снежана Шумковска – ликовно 

Ирена Попова – физичко 

Горан Ѓорѓиевски – физичко 

Јане Боровски – физичко 

Гордана Јаневска – одд.нас. 

Снежана Трајковска – одд.нас. 

Сузана Стојанова – одд.нас. 

Валентина Петровска – одд.нас. 

Валентина Зафировска – одд.нас. 

Светлана Симјаноска – одд.нас. 

Славица Силјановска – одд.нас. 

Весна Мораитова – одд.нас 

Викторија Николовска – одд.нас. 

Гордана Богоевска – одд.нас. 

10.03.2021 Онлајн 

Методи, техники и алатки за работа со 

учениците со ПОП во рамките на Проектот 

,,Инклузија на деца со посебни образовни 

потерби,, 

 

 

Отворете ги 

прозорците 

-Асистивна 

технологија- 

Сузана Камчева – психолог 

Верица Костовска – педагог 

Мирјана Стојменовска – библиотекар 

Стефани Хаџитомова – спец.еду. и 

рехаб. 

Катерина Музелова – анг.јазик 

Билјана Црвенова – анг. Јазик 

Викторија Кузмановска Николовска – 

16-17.03.2021 Онлајн 
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одд. нас. и анг.јаз. 

Катарина Миновска – гер.јаз. 

Цветанка Тасевска – информатика 

Марина Гроздановска – географија 

Маргарита Илиевска Павлова – ист. 

Бранка Димовска – ист. И граѓ.обр. 

Наташа Митрова – музичко 

Билјана Денкова – одд.нас. 

Диана Марковски – одд.нас. 

Габриела Апостолска – одд.нас. 

Даринка Петрова – одд.нас. 

Александар Тошевски – одд.нас 

Наталија Петрова – одд.нас. 

Радмила Страшевска Ристиќ– 

одд.нас. 

Виолета Лесанска – одд.нас. 

Валентина Петровска – одд.нас. 

Справување со булинг и спречување на 

сајбер, емоционален и физички булинг 

(Innovative approaches to Special Educational 

Needs and Disability (SEND) 

Sherlock-Edu, 

 Erasmus + 

Јовица Остојиќ 

Бранка Димевска Коцева 

Билјана Црвенова 

Снежана Шумковска 

17-23 мај 2021 Анталија, Турција 

Обука за соработка со ООРЦ „Иднина„ ООРЦ „Иднина„ Верица Косотвска 

Стефани Хаџитомова 

03.06.2021 онлајн 

Обука за подршка за изработка на акционен 

план  

ООРЦ „Иднина„ Верица Косотвска 

Стефани Хаџитомова 

17.06.2021 онлајн 

 

 

         Професионален развој на наставниците во училиштето   се реализираше и во рамките на работата на стручните активи во училиштето. Во 

учебната 2020/2021 година реализирани се следните содржини во рамките на струните активи. 

 
 



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ , Општина Центар- Скопје 

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија    /     Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577,     /     e-mail: koco_racin@yahoo.com    /    www.kocoracin.edu.mk 
 
 

123 
 

Природно математички актив 

Реден 

број 

Реализирани 

Активности 
Време на реализирање Учесници 

1.  Изготвување на Програма за работа Септември 

2020 

Сите членови на активот 

2.  -Критериуми за оценување на учениците на ниво на актив согласно 

упатството од БРО 

Ноември 2020  

Сите членови на активот 

3.  -Нацрт верзија на Концепцијата за основно образование – дискусија и 

градење заеднички став 

-Разгледување на успехот на учениците по првото полугодие во 

учебната 2020/2021  година. 

 

Декември 2020 

Сите членови на активот 

4.  -Начинот на реализација на натпреварите оваа учебна година и предизвиците 

со кои се соочуваат наставниците и учениците при подготовка за истите во 

услови на настава на далечина 

-Разно 

10.02.2021 Сите членови на активот 

5.  -Работа со талентирани ученици 

-Разгледување на резултатите од наптреварите 

05.03.2021 Сите членови на активот 

6.  -Позитивни и негативни страни од онлајн настава и креативни начини, 

методи и техники во оценување 

-Разно 

28.04.2021 Сите членови на активот 

7.  -Разгледување на успехот на учениците на крајот од учебната 2020/2021  

година 

-Подготовка и усвојување на Предлог-Програма за работа на стручниот актив 

на математика, природна група предмети и информатика во ООУ ,,Кочо 

Рацин” – Скопје за учебната 2021/2022 годинa 

16.06.2021 Сите членови на активот 
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 ОПШТЕСТВЕНО-ЈАЗИЧНИОТ АКТИВ  

 

Р.бр 
Реализирани 

активности 
Време на реализација Учесници 

1.  1. Разгледување на упатствија за оценување на учениците во периодот на 

реализација на наставата преку учење од далечина 

2. Програма за меѓусебно набљудување на часови 

3. Ажурирање на педагошка евиденција и  континуирана подготовка на 

истите 

4.разгледување на програмата за децата со посебни потреби предложена од 

дефектологот на школото 

5.Тековни работи 

Октомври 

2020 

 Билјана Црвенова  

Сите членови на активот 

2.  1. Споделување на искуства од реализираната  наставата од далечина . 

2. Подготовка на активностите за Патрон празникот 

3. Предлагање активности за Патрон празникот 

4. Воведување на иновации во наставата 

5. Тековни работи 

Ноември- 2020 

 

Реализатор: Маргарита Илиевска 

Павлова Сите членови на активот 

 

3.   

1. Меѓусебно набљудување на часови – искуства и повратни информации 

2. Размена на искуства од примена на различни методи во оценувањето 

(формативно и сумативно) 

3. Подготовка на активностите за Патрон празникот 

4. Организирање на натпревари на ниво на училиште : квизови, 

презентации, јавно говорење, новински статии, конкурси за лични творби, 

поеми, раскази, есеи и припреми 

5 Тековни работи 

Декември 2020 Реализатор: Катарина Миновска 

Сите членови на активот 

4.   

1. Разгледување на методите и инструментите за формативно оценување 

2. Меѓусебно набљудување на часови – искуства и повратни информации 

3. Разгледување на постигнувањата од програмата за инклузија и 

Февруари 2021 Реализатор: Наташа Д. Митрова 

Сите членови на активот 
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споделувања искуства 

4. Тековни работи 

5.  1. Меѓусебно набљудување на часови – искуства и повратни информации 

2. Информатичка и комуникациска технологија во наставата, размена на 

искуства 

3. Разгледување примери на оценување (формативно и сумативно) 

4. Изработка на паноа и активности за одбележување значајни денови и 

празници(8 Март) 

5. Тековни работи 

Март 2021 Реализатор: Катерина Музелова 

Сите членови на активот 

6.   

1. Предлагање и организирање активности за посетата музејот ,, 

2. Предлагање и организирање активности за Денот на Европа и Денот на 

планетата Земја 

3. Изработка на паноа и активности за одбележување значајни денови и 

празници 

4.Реализирање на нагледни часови со посета на директор и стручна служба 

5.Тековни работи 

Април 2021 Реализатор : Викторија 

Кузмановска 

Сите членови на активот 

7.  1. Анализа на постигањата на учениците, критериуми и стандарди на 

оценување 

2. Информации за резултатите на учениците од учество на натпревари. 

3. Анализа и рефлексија на меѓусебно посетените часови во текот на 

годината 

4. Изработка на паноа и активности за одбележување значајни денови и 

празници(1Мај, 9 Мај, 24 Мај) 

5. Тековни работи 

Мај 2021 Реализатор: Бранка Димевска 

Сите членови на активот 

8.  1. Разгледување на постигањата на учениците во учебната 

2020/2021година. 

2. Анализа на работата на Активот 

3. Тековни работи 

Јуни 2021 Реализатор: Горан Георгиевски 

Ирена Попова 

Сите членови на активот 
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СТРУЧЕН АКТИВ ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА 

  

                        

Р.бр 
Реализирани 

активности 

Учесници Време на реализација 

 

1. 

Оценување на на учениците во период на реализиација на настава 

преку учење од далечина 

Наставници 

Директор 

Стручни соработници 

Октомври 2020 

2 Работилница-истражувачки постапки во наставата и дискусија  околу 

одржување и запишување на дополнителна и додатна настава и вонаставни 

активности 

· Работилница-истражувачки 

постапки во 

           Јануари 2021 

3 Разновидност и интересните активности во онлине наставата за 

подобрување на постигнувањата кај учениците. 

Наставници 

Директор 

Стручни соработници 

Април 2021 

 

21. Соработка на основното училиште со родителите/ старателите 

21.1 Вклученост на родителите/ старателите во животот и работата на училиштето 

 

           Во  учебната 2020/2021 година училиштето редовно ги информираше родителите на учениците, како и ги  вклучуваше  во сите 

активности кои се реализираа.  .          

           Соработката со семејствата на учениците е од особена важност за подобрување на успехот, поведението и редовноста на учениците. 

Соработката со одделенскиот раководител,  наставниците, психологот, педагогот и беше со цел  континуирано и навремено  информирање на 

родителот на  ученикот , што  придонесе  за  надминување на пројавените тековни проблеми. Родителите навремено  беа информирани за 
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индивидуалниот напредок на нивното дете, и детектираните проблеми на ученикот. Родителите   имаа увид во начинот на реализација на 

наставата, напредокот на учениците.  Родителите редовно беа  се информирани преку ИКТ средставата за комуникација во однос на  работењето 

на училиштето како и на седниците на Совет на родители 

 

ИНФОРМИРАЊЕ НА РОДИТЕЛИТЕ ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИШТЕТО 

Планирани 

активности 
Цели Реализатор 

Извори/ 

ресурси 

Методи и 

постапки за 

реализација 

Време на 

реализација 
Очекувани ефекти 

Општа 

родителска 

средба  

од I- IX одд. 

Запознавање на родителите со 

наставниот план и програма за 

соодветното одделение, 

стандардите на оценување , 

куќниот ред, кодексот на 

однесување 

покажаниот успех и поведение на 

учениците и други актуелни 

прашања за даден период со 

дневен ред за водење на 

родителските средби 

Одделенски 

раководители 

од I- IX одд. 

Напатствија со 

дневен ред за 

состанокот,одделе

нски дневници, 

записници. 

Дискусија и 

разговор 

Октомври 

2020 

Преземање на мерки за   

подобрување на успехот и 

поведението,реализација на 

предвидените активности во 

договор со родителите 

Општа 

родителска 

средба  

од I- IX одд. 

Запознавање на родителите со 

покажаниот успех и поведение на 

учениците и други актуелни 

прашања за даден период со 

дневен ред за водење на 

родителските средби 

Одделенски 

раководители 

од I- IX одд. 

Напатствија со 

дневен ред за 

состанокот,одделе

нски дневници, 

записници. 

Дискусија и 

разговор 

Ноември 

2020 

 

Преземање на мерки за   

подобрување на успехот и 

поведението,реализација на 

предвидените активности во 

договор со родителите 
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Општа 

родителска 

средба  

од I- IX одд. 

Запознавање на родителите со 

покажаниот успех и поведение на 

учениците и други актуелни 

прашања за даден период со 

дневен ред за водење на 

родителските средби 

Одделенски 

раководители 

од I- IX одд. 

Напатствија со 

дневен ред за 

состанокот,одделе

нски дневници, 

записници. 

Дискусија и 

разговор 

Февруари 

2021 

Преземање на мерки за   

подобрување на успехот и 

поведението,реализација на 

предвидените активности во 

договор со родителите 

Општа 

родителска 

средба  

од I- IX одд. 

Запознавање на родителите со 

покажаниот успех и поведение на 

учениците и други актуелни 

прашања за даден период со 

дневен ред за водење на 

родителските средби 

Одделенски 

раководители 

од I- IX одд. 

Напатствија со 

дневен ред за 

состанокот,одделе

нски дневници, 

записници. 

Дискусија и 

разговор 

Април 

2021 

Преземање на мерки за   

подобрување на успехот и 

поведението,реализација на 

предвидените активности во 

договор со родителите 

Општа 

родителска 

средба  

од I- IX одд. 

Запознавање на родителите со 

годишниот успех ( оценки)  на 

учениците 

 

Одделенски 

раководители 

од I- IX одд. 

Напатствија со 

дневен ред за 

состанокот,одделе

нски дневници, 

записници. 

Дискусија и 

разговор 

Јуни 

 2020 

Навремено информирање на 

родителите за постигнатиот 

успех на неговото дете на 

крајот од учебната година 

 

 

        

          Информирањето и соработката меѓу училиштето и родителите се реализираше и  преку:  

 Општи родителски средби , реализирани онлајн 

 Состаноци на Советот на родители   

 

 

 



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ , Општина Центар- Скопје 

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија    /     Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577,     /     e-mail: koco_racin@yahoo.com    /    www.kocoracin.edu.mk 
 
 

129 
 

Во учебната 2020/2021 година, Советот на родители ги одржа следните состаноци: 

Месец Содржина  Реализатор 

12.08.2020  Разгледување на Годишната програма за работа на училиштето за учебната 

2020/2021 година 

 Усвојување на  Програмите за екскурзии, излети и други вонучилишни 

активности  во учебната 2020/2021 година и давање мислење за истите 

 

Претседател на Совет на родители 

Членови на совет на родители 

  

25.08.2020  Избор на Агенција за обезбедување на учениците Претседател на Совет на родители 

Членови на совет на родители 

28.09.2020  Избор на член за во Училишен одбор од редот на родителите поради престанок 

на мандат на еден член  

Претседател на Совет на родители 

Членови на совет на родители 

 

05.02.2021 1. Информирање за успехот, поведението и редовноста на учениците на крајот од 

првото полугодие од учебната 2018/2019 година 

2.Информирање за Полугодишниот извештај од работата на училиштето на крајот од 

првото полугодие од учебната 2018/2019 година 

Претседател на Совет на родители 

Членови на совет на родители 

 

07.05.2021 1.Разгледување на предлог Законот за дигитализација во понудените форми Претседател на Совет на родители 

Членови на совет на родители 

 

12.05.2021 1.Дискусија по повод Законот за учебници и наставни материјали 

2.Разно 

Претседател на Совет на родители 

Членови на совет на родители 

 

28.05.2021 1 Разгледување и усвојување на Правилникот за работа на советот на родители 

2.Усвојување на записникот од минатиот состанок 

3.Избор на членови на комисии за 

                 -Комисија за обезбедување на учениците (2 члена) 

                 -Комисија за осигурување на учениците(2члена) 

                  -Комисија за издавање(инвенстирање) на кујната(2члена и 2 заменика)                             

4.Разно 

Претседател на Совет на родители 

Членови на совет на родители 
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21.2  Вклученост на родителите/ старателите во процесот на учење и воннаставни активности 

         Училиштето во учебната 2020/2021 година, поради пандемијата  со виросот ковид 19,  по потреба ги вклучуваше родителите во процесот на 

учењето и вонаставните активности и тоа: 

 во планирање на наставата за учениците со посебни образовни потреби,   

 во давање на подршка на наставниците за работа со ученици со посебни образовни потреби, со потешкотии во учењето, како и  

 во обука на родителите на разни теми.        

 

21.3 Едукација на родителите/ старателите 

                  Во текот на  учебната 2020/2021 година Родителите земаат активно учество во проектните активности што се спроведуваат  во 

училиштето, посебно во рамките на проектот „Инклузија на деца со посебни образовни потреби “ со активно учество преку средствата за 

електронска комуникација- Zoom. Родителите земаа учество на следните обуки: 

Обука на тема Во организација Учество од страна на Одржана на ден Место 

 Детски права Отворете ги прозорците  

- Асистивна технологија- 

родители 17.10.2020 Во просториите на 

училиштето 

Тркалезна маса на тема 

„Креирање на инклузивен модел во 

локалната самоуправа“ 

 Отворете ги прозорците 

-Асистивна технологија- 

Предавач Крнар Ќоку 

родители 24.12.2020 Општина Центар  

онлајн 

Почитување на различностите и 

интеркултуризмот 

Отворете ги прозорците 

-Асистивна технологија- 

Предавач Рената Дедова 

родители 28.12.2020 онлајн 

Права на децата и интеркултурализам Отворете ги прозорците 

-Асистивна технологија- 

Предавач Тина Симиќ Ацковска 

родители 02.06.2021 Онлајн 

Сензитивизација на родители за потребите 

на децата  со ПОП 

Отворете ги прозорците 

-Асистивна технологија- 

родители 09.06.2021 Онлајн  
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22. Комуникација со јавноста и промоција на училиштето 

        Улогата на комуникацијата во јавноста во работата на современото училиште е посебно значајна за формирање на имиџот на училиштето и 

промоција на работата на училиштето. Таа е одлика на транспарентноста на активностите на училиштето на дваесет и првиот век. 

 

Соработка со воспитно образовни институции и други организации од областа на културата, стопанството и јавниот живот 

 

 

               Во текот на учебната 2020/2021 година, училиштето преку својата работа остваруваше соработка со Општината Центар, училиштата од Општината 

Центар, како и со училишта  другите општини на ниво на градот Скопје и надвор од него, БРО,  МОН , Државен просветен инспекторат, здравствените 

ординации во локалната средина, разни организации кои делуваат во околината, ЈУ Детски дом 11 Октомври, Центарот за социјални работи , Заводот  за 

ментално здравје и други институции. 
 

Соработка со Општина Центар 

Училиштето секоја учебна година ја унапредува и продлабочува соработката Општината Центар. Претставниците во училишниот одбор од Општинатa 

присуствуваа на јавни настани кои ги реализираше училиштето, ја следеа дејноста на училиштето, учествуваа во работата на Училишниот одбор. 

 

Реализирана активност Време на реализација Реализатор 

Свечена приредба по повод приемот на првачињата и 

доделување на подароци за првачињата од Општина 

Центар 

 

26. 09.2020 Директор 

Наставници 

Ученици 

Родители 

Обезбедување на  лични асистенти за ученици со посебни 

образовни потреби 

Во текот на учебната 

година 

Општина Центар 

1 личен  асистент 

Доделување на  Решенија за социјални стипендии на 10.2020 Градоначалник на Општина Центар 
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ученици од семејства од социјален ризик  Одделенски раководител 

Ученик 

Доделување на  стипендии на талентирани ученици во 

разни области 

10.2020 Градоначалник на Општина Центар 

Директор 

Ученици  

Учество на тркалезна маса на тема„Соработка помеѓу 

училиштата, општината и локалните бизниси во 

создавањето на сеопфатен модел за инклузија“ 

24.12.2020 Претставници од општината и од училиштето и тимот 

на Здружението за асистивна технологија „Отворете 

ги прозорците„ 

Учество на награден литературен конкурс на тема „Моето 

детство во пандемија“ по повод Меѓународниот ден на 

мајчиниот јазик 

21.02.2021г Градоначалник, Раководител,Директор,Првонаграден 

ученик – Дарија Илиевска, VIб 

Донација на литературни изданија по повод 

Меѓународниот ден на мајчиниот јазик 

02.2021 Претставници од општина Центар 

Директор 

Наставници  

Доделување на награди за најдобар одделенски и 

предметен наставник во учебната 2020/2021 година 

19.5.2021 Градоначалник на Општина Центар 

Директор 

Наставнци  

Доделување на награди за најдобар ученик , првенец на 

генерацијата во учебната 2020/2021 година 

26.5.2021 Градоначалник на Општина Центар 

Директор 

Ученик/првенец, Катја Тодоровска 

Родител 

Учество на јавна расправа во организација на  општина 

Центар на тема „ “Младинско учество и младински 

политики“ 

 

28.5.2021 Марина Гроздановска 

Наташа Д.  Митрова 

Филип Илиевски, ученик 
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          Локална заедница  

    Соработката на училиштето со локалната заедница, има посебно значење, со единствена цел училиштето што повеќе да се доближи до 

истата. Тоа  подразбира нејзино информирање за постигнатите резултати, присутни состојби и проблеми, како и разни други видови соработка, 

почнувајќи од соработка со родителите, преку соработка со  воспитно-образовни установи, институции од областа на културата, стопанството, 

локалната самоуправа и други институции.  

Реализирана активност Време на реализација Реализатор 

Онлајн работилница: Активности спроведени со г-ѓа 

Магдалена Спировска при Општина Центар во однос на 

локалната самоуправа со ученици од IV а одделение 

19.02.2021 Општина Центар 

Габриела Петрова Апостолска и Радмила С. Ристиќ 

 

Онлајн работилница на тема „Коски и мускули“со 

ученици од IV а одделение 

24.02.2021 Др. Сотирка Ѓурчилова 

Габриела Петрова Апостолска и Радмила С. Ристиќ 

Детска амбасада ,,Меѓаши,, 

Организирана онлајн посета од членови на првата 

детска амбасада,,Меѓаши,, преку зум  комуникација со 

учениците од Vа,б,в  одделение 
 

17.03.2021 Одговорни од детска амбасада 

Даринка Петрова 

Александар Тошевски 

Наталија Петрова 

  

Онлајн работилница на тема „Детски права“ со ученици 

од IV а одделение 
17.05.2021 Преставник од Отворете ги прозорците 

Габриела Петрова Апостолска и Радмила С. Ристиќ 

Виртуелна посета на Музејот на Народна Банка по 

пчовод Меѓународниот ден на Музеите   

Ученици од VI,VII,VIII  и  IX   одделение 

19.05 2021 Кустос од Музеј на Народна банка- Венера Даскаловска 

Маргарита Илиевска Павлова 

Виртуелна посета во Музејот на народна банка по повод 

Меѓународен ден на музеите со учениците од III a,б, 

IVa,б, Vа,б,в    одделение 

19.05.2021г Кустос од Музеј на Народна банка- Венера Даскаловска 



Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ , Општина Центар- Скопје 

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија    /     Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577,     /     e-mail: koco_racin@yahoo.com    /    www.kocoracin.edu.mk 
 
 

134 
 

Онлајн работилница на тема„Одржување на оралната 

хигиена на забите“со учениците од IVa одделение 

 

21.05.2021 Др. Нина Ковачевски 

Габриела Петрова Апостолска и Радмила С. Ристиќ 

 

Посета на Зоолошката градина со ученици од III а 

одделение 

04.06.2021 Даринка Детрова  

 

         Во учебната 2020/2021 година поради состојбата со пандемијата со вирусот ковид 19, формите на соработка со локалната заедница се 

реализираа и преку информациите споделени на веб страната, како ФБ профилот  на училиштето. 

  

 

          Институции од областа на културата  

 

 Во учебната 2020/2021 година поради состојбата со пандемијата со вирусот ковид 19, училиштето  зеде учество на објавените онлајн 

конкурси и натпревари (посебно на  литературни и ликовни конкурси) , но резултатите од истите се уште не се објавени. 

 

 

 Институции од областа на образованието  

 Во учебната 2020/2021 година, училиштето  ќе ја продолжи соработката со МОН, БРО, ДПИ, Сектор за основно образование  како 

дел од Општината, актив на директори на ниво на општина, детски градинки,  други основни и средни училишта и факултети и друго.  

Институции од областа на 

образованието 

Теми и проблеми Стратегии/ Начини на 

комуникација 

Одговорни личности 

Министерство за 

образование и наука 

Законски регулативи 

Решенија за наставни планови и програми 

Дописи 

Извештаи 

 Директор 
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Упатства ,формулари  

Согласности за вработување 

Календар за работа за учебната година 

Проекти 

 

Електронска комуникација 

 Биро за развој на 

образованието (БРО) 

Реализација на наставни програми 

Организирање на семинари и обуки 

Спроведување на изработените нормативи за 

обезбедување на услови за работа 

 

 Дописи, 

Извештаи 

Електронска комуникација 

Онлај состаноци 

 Директор 

Стручна служба 

Стручни активи 

Наставници 

 Државен просветен 

инспекторат 

 Доследно спроведување на законската 

регулатива 

Уписи на првачиња 

Педагошка евиденција и документација 

 

 Дописи, извештаи, анализи 

Електронска комуникација 

 

 Директор 

Секретар 

Стручна служба 

 

Невладини организации  

 

 Во учебната 2020/2021 година, поради состојбата со пандемијата со вирусот ковид 19, училиштето   не реализира активности и 

соработката со невладините организации, како што се: Детска амбасада, СОС- центри, Младински културни центри, Еколошки друштва 

и друго.  
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Спортски друштва  

 

 Во учебната 2020/2021 година, поради состојбата со пандемијата со вирусот ковид 19, училиштето   не  соработуваше со спортски 

клубови за кои требаше да се спроведе постапка на  донесување на Одлука од страна на Советот на општина Центар. 

 

 

    Здравствени организации  

 

 Во учебната 2020/2021 година , заради  грижа за здравјето и безбедноста на учениците и вработените, училиштето соработуваше со следните 

здравствени организации: 

1. Школска амбулата Бит пазар 

2. Стоматолошка ординација -Идадија  

3. Центар за јавно здравје 

4. Центар за социјални работи 

5. Фонд за здравство  

6. Осигурителни компании  и др. 

 

 

Медиуми  

 

 Во учебната 2020/2021 година, поради состојбата со пандемијата со вирусот ковид 19, училиштето   реализираше промоција на 

училиштето во  соработка  со Арсламина, Брависимо, каде беше претставено училиштето, со посебен акцент на вкклученоста во проекти и 

освоени награди на разни натпревари. 
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23. Следење на имплементација на годишната програма за работа на училиштето 

Имплементацијата и реализацијата на годишната програма за работа на училиштето ќе биде следена од страна на директорот, педагогот на училиштето и 

државниот просветен инспекторат. За таа намена ќе бидат изготвени инструменти за следење на пооделни подрачја. 

Приоритетни подрачја за следење 

Начини и време на следење Одговорно лице Кој треба да биде 

информиран за 

следењето 

Организација и реализација на 

наставата и учењето 

Следење на планирањата, реализацијата на задолжителната, 

изборната, дополнителната и додатната настава и 

воннаставните активности;  Евидентни листи за следење на 

часовите и активностите, извештаи. 

Во текот на учебната година 

Директор, педагог, 

дефектолог 

 Наставниот кадар 

Постигања на учениците Следење на календарот на оценување; увид и следење 

наобјективноста и транспарентноста на оценувањето; 

споредбени анализи на постигањата,  напредокот, успехот, 

редовноста и поведението на учениците по предмети, 

одделенија и на ниво на училиштето. Записници од одделенски 

и наставнички совети, извештаи 

На крајот на класификационите периоди, континуирано и по 

потреба 

Директор, педагог, 

дефектолог 

Тимот за следење, 

анализа и поддршка 

Наставници, 

ученици, родители 

УО, МОН 

Училишна клима и култура Следење на односите меѓу сите структури во училиштето, на 

почитувањето на етичките кодекси. 

Директор Вработените, 

родителите, 
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Увид и поддршка во реализација на акциите, проектите, 

хуманитарните акции и хепенинзи 

учениците 

Навремено водење на педагошка 

документација и евиденција 

Увид и проверка преку инструменти за следење. 

На крајот на класификационите периоди. 

Директор, педагог и 

училишни комисии и за 

проверка на 

одделенските дневници 

и  

е-дневникот 

Наставници 

Професионален и кариерен развој 

на наставниците и стручните 

соработници 

Водење на професионално досие, увид во личниот план за 

професионален развој на наставниците, обуките, семинарите 

Тим за професионален и 

кариерен развој на 

наставниците и 

стручните соработници 

Директор, БРО 

 

24.   Заклучок  

 

Годишниот извештај за работата на училиштето е подготвен во корелација со законските одредби, правилници од МОН, самоевалвација, развојниот план, 

искуства од реализација на минатата годишна програма. Реализацијата на планирањата и активностите, воннаставните, проектните планирања и екскурзиите во 

годишниот извештај за учебната 2020/2021 беа реализирани согласно со состојбата во земјата со пандемијата од вирусот Ковид 19 и протокололите за 

реализација на настава со физичко присуство и далечинско учење и насоките од МОН. Воспитно образовниот процес беше реализиран согласно скратената 

наставна програма. 
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25.Комисија за изработка на годишниот извештај за работата на училиштето 

 
Име и презиме Работна позиција 

Јовица Остојиќ Директор 

Сузана Камчева Психолог 

Верица Костовска Педагог 

Валентина Петровска Одделенски наставник 

Снежана Шумковска Предметен наставник по ликовно образование 

Марина Грозданова Предметен наставник по географија 

 

 

 

25.06.2021 година                                                                                                                                                                                                       Директор 

 

                                                                                                                                                                                                                                 ---------------------------- 

                                                                                                                                                                                                                                        Јовица Остојиќ 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                        Претседател на училишен одбор 

                                                                                                                                                                                                                                  ------------------------------- 

                                                                                                                                                                                                                                       Александра Јанева 
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26.  Прилози  
 

ПРИЛОГ БР. 1  

Извештај од  работата на директорот во учебната 2020/2021 година               

               

               Директорот на училиштето во согласност со законските прописи и статутот на училиштето, реализираше раководна функција 

која бара темелен, сериозен и одговорен пристап во работењето. Директорот го водеше училиштето во насока на трансформација и 

воведување иновации со цел подобрување на квалитетот на наставната и целокупното работење на училиштето.   

              Оперативните задачи од  Програмата за работата на директорот на училиштето ги опфаќаа активностите: раководење и 

управување (планирање и програмирање, координација, упатство и контролирање, извештаи, анализи и вреднувања, информирање, 

претставување) раководење на кадарот (надзор и контрола, поттикнување, вреднување и оценување, одржување ред и дисциплина, 

помош во надминување на проблемите, разрешување на конфликти) сопствен развој (учење и усовршување, креативност во работата, 

менаџмент на криза), обработка на информации (процена, вреднување, анализа и оценување, истражување, проверка и изведување 

заклучоци) и комуникација (соработка со локална средина, комуникации во колективот, административни дописи, информирање за 

работата и постигнувањаtа и презентации). 

 

                        Во учебната 2020/2021 година, директорот работеше на реализација на следните приоритети: 

i. Унапредување на работата со ученици со посебни образовни потреби (талентирани, ученици со посебни образовни 

потреби и ученици од ранливи групи) 

Задачи: Изготвување база на податоци за ученици со посебни потреби, стручно усовршување на наставен кадар и стручни соработници 

за работа со ученици со посебни потреби, помош за ученици од ранливи групи. 

ii.  Подобрување на квалитетот на наставата со примена на активна настава 

Задачи: Следење и евалуација на примена на интерактивни методи, форми и техники на работа. 
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27. Подобрување на материјално-техничките услови за работа во училиштето 

           Задачи:  

 Набавка на ИКТ (технологија) потребна за реализација на онлajн настава – настава од далечина.  

 

1. Анализирање и утврдување на општите услови  за остварување на дејноста на училиштето (снимање на состојбите)    

Концепциско -програмско подрачје Соработници Време на реализација 

Изработка на основен проект за развојот  и програмската концепција за работа на 

училиштето 

Стручни соработници  

јули-август 

Координирање на обезбедување на материјално- техничките услови за почеток на 

учебната година ( градежни работи, набавка на инвентар и нагледни средства) 

Одговорни  на стручни 

активи 

јули- август 

Утврдување  Методологија за изготвување   Годишната програма за работа на 

училиштето  

Стручни соработници јули-август 

Избор на приоритетните задачи кои треба да  се програмираат во одделни делови 

 од Годишната програма за работа на училиштето       

Стручни соработници, 

одговорни  на стручни 

активи 

јули-август 

2. Следење на организација и реализација на воспитно-образовната   и друга  стручно-педагошка работа во училиштето 

Концепциско -програмско подрачје Соработници Време на реализација 

Увид во планирањето и програмирањето на наставната и друга воспитно- 

образовна дејност (годишни,  тематски, дневни и друг вид планирање кај  

наставниците и другите стручни соработници) 

 Стручни соработници септември 

Увид и помош во остварувањето на стручните,  оперативно организаторските, 

материјално-техничките и дидактичко-методските подготовки за реализација на 

наставната и воннаставната дејност во училиштето 

Стручни соработници и 

стручни активи 

 

септември 
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Реализација  на училишни екскурзии  и други воннаставни слободни активности со 

однапред определена цел и програма 

Комисија за   екскурзија 

Совет на родители 

септември 

Организирање и одржување на разговори, консултации  советодавни  

разговори со наставниците кај кои се реализирани педагошки увиди во наставата и  

воннаставната работа   

Стручни соработници 

стручни активи 

 

тековно 

Планирање на потребите за упатување на наставно-воспитен кадар на стручно 

усовршување во училиштето и надвор од него, со акцент на менторската   работа 

Стручни соработници  

тековно 

Организирање и координирање на реализацијата на  разните форми на  

стручно-педагошко и психолошко усовршување на кадарот во рамките на  

училиштето, во соработка со други субјекти кои организираат стручно усовршување 

Стручни соработници 

одговорни на стручни 

активи 

тековно 

Учество во изготвување на предлог-стручна  литература која треба да ја користат 

наставниците и стручните работници  

Стручни соработници 

библиотекар  

стручни  активи 

тековно 

Координирање  на спроведување на проверка на знаењата  на учениците 

 преку тестови на знаења- подготовка за интерна проверка 

Стручни соработници 

стручни активи 

комисија за интерно 

проверување 

ноември 

 

3. Работа со стручните органи во училиштето 

Концепциско -програмско подрачје Соработници Време на реализација 

Планирање и програмирање на работата на Наставничкиот совет на училиштето Стручни соработници август 

Подготвување на работните состаноци на Наставничкиот Совет на училиштето 

(планирање на содржини за дневните редови, задолжувања  на наставниците, 

дидактичко-методски упатства за работа и други материјали за работа 

Стручни соработници 

раководители на 

Стручни активи 

тековно 

Раководење со работните состаноци на Одделенскиот и Наставничкиот  совет Стручни соработници тековно 
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Увид  во планирање  и програмирање на работата на стручните активи и советите во 

училиштето 

Стручни соработници 

одговорни на стручни 

активи  

тековно 

Увид и следење на реализацијата на програмските задачи на стручните активи,  

одделенските совети на паралелките  

Стручни соработници тековно 

4. Аналитичко - студиска работа 

Концепциско -програмско подрачје Соработници Време на реализација 

Проучување и анализирање на карактеристичните проблеми во наставно- 

образовниот процес (воспитни, поединечни наставни предмети, и други приоритетни 

проблеми во училиштето) 

Стручни соработници,   

раководители на 

стручни активи 

 

 

 тековно 

Проучување и анализирање на глобално планирање  на ниво на училиште, планирање и 

програмирање на работата  на наставниците и  стручните  соработници 

Стручни соработници тековно 

Изготвување на анализа за успехот и резултатите од  работата на училиштето  

по класификациони периоди, (тромесечие, полугодие) 

Стручни соработници  

тековно 

Изготвување на извештај за извршените педагошки увиди во наставата , 

 воннаставната работа и друга стручно-педагошка  дејност 

Стручни соработници  

тековно 

Изготвување  Извештај за работата на училиштето за тековната  учебната година Стручни соработници тековно 

5. Соработка со учениците и нивните организации во Училиштето 
 

Концепциско -програмско подрачје Соработници Време на реализација 

Помош и соработка во организирањето  на воннаставните  слободни 

активности  

Одговорен наставник  

Стручни соработници 

тековно 

Насочување и помош  во организирањето на работата   на ученичката заедница Педагог тековно 

Насочување на активностите и непосредна работа со одделни категории ученици Предметни наставници тековно 
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(надарени ученици, ученици со слаб успех, ученици со одредени потешотии и сл.) Стручни соработници 

Давање подршка за  стручна помош на наставниците за унапредување на   

формите и методите на работа со разни категории ученици 

Стручни соработници тековно 

6. Соработка со родителите на учениците и Советот на родителите 

Концепциско -програмско подрачје Соработници Време на реализација 

Учество во планирање , координирање и насочување на реализацијата на  

разни форми на соработка меѓу   училиштето и родителите на учениците и Советите 

 на  родителите 

Стручни соработници тековно 

Планирање, подготовка и реализација на родителски средби на ниво на училиште 

     

Стручни соработници 

Одд.раководители 

тековно 

Помош и давање стручни упатства на одделни родители за надминување на  

пројавените потешкотии  во учењето на   учениците 

Стручни соработници 

Одд. раководители 

тековно 

Прием на родители по укажана потреба Стручни соработници 

одд. раководители 

тековно 

Учество во работата на Советот на родители  Стручни соработници тековно 

7. Работа со Училишниот Одбор 

Концепциско -програмско подрачје Соработници Време на реализација 

Подготвување  на материјали за седниците на Училишниот Одбор и планирање на 

седниците 

секретар  

Претседател на УО 

тековно 

Предлагање на Акти кои треба да ги донесе Одборот   

 

Секретар тековно 

Извршување на одлуки и заклучоци донесени од Училишниот Одбор   Секретар, одговорни на 

отсеци 

тековно 
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Координирање на работата на Одборот со работата на стручните органи во  

училиштето 

секретар 

одговорни  на отсеци 

тековно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.06.2021 година                                                                                                                                                                                                                 Директор 

                                                                                                                                                                                                                                 ---------------------------- 

                                                                                                                                                                                                                                        Јовица Остојиќ 
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ПРИЛОГ БР. 2 

Извештај од  работата на психологот во учебната 2020/2021 година 

                   Примарна цел во работата на училишниот психолог е следење и поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот и 

психосоцијалниот развој на младата личност согласно нејзините способности. 

                   Во учебната 2020/2021 година, работата на психологот се реализираше во соработка со директорот на училиштето, педагогот, 

наставници, родители, претставници на локалната самоуправа, БРО, Државен Просветен Инспекторат, претставници на образовни, 

здравствени и научни институции надвор од училиштето. 

Психологот ги реализираше следните активности по подрачја: 

 

Подрачје I: Работа со ученици 

Потподрачје: Следење и поддршка на развојот на учениците 

Активности Време за реализација Соработници 

1. Идентификување и соодветно реагирање на кризни 

состојби на ученици 

2. Користење техники и стратегии за проценка и 

подобрување на социо- емоционалното функционирање 

на учениците и нивното здравје 

 

 
Континуирано 

 

 
Тимови 

Ученици 

Педагог 
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Подрачје II: Работа со наставници 

Потподрачје: Поддршка на наставниците за планирање и реализирање на воспитно – образовниот процес  

Активности Време за реализација Соработници 

1. Помош во подготовка и реализација на скратена 

наставна програма 

2. Помош во изготвување на инструменти за 

вреднување и самовреднување на постигањата на 

учениците 
 

 

 
Континуирано 

 

 
Педагог 

 

Потподрачје: Поддршка на наставниците за работа со учениците 

Активности Време за реализација Соработници 

1. Идентификација на надарени ученици и 

работа со истите 

2. Демонстрирање на различни приоди во 

учењето кои ќе им помогнат на учениците во 

учењето 

 
Континуирано 

Наставници 

Дефектолог 

Педагог 
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Подрачје III : Работа со родители 

Потподрачје: Индивидуални и групни советувања и консултации со родителите 

Активности Време за реализација Соработници 

1. Поддршка на родители во работа со деца со ПОП 

 
 

Континуирано 

Педагог Родители 

 

Подрачје IV : Соработка со заедницата 

Потподрачје: Соработка со локалната заедница 

Активности Време за реализација Соработници 

1. Остварување на контакти со соодветни фирми во 

кои може да се реализира истражувачка настава 

2. Остварување на контакти со средни училишта за 

информирање на учениците за нивното 

понатамошно образование 

 
Континуирано 

 
Локална заедница 

Ученици 

Наставници 

Педагог 

 

Подрачје V: Професионален развој и професионална соработка 

Потподрачје: Поддршка на професионалниот развој и соработката во училиштето 

Активности Време за реализација Соработници 

1. Учество во изготвување на програмата за работа 

на наставниците - приправници 

2. Водење документација за професионален 

развој  на наставниот кадар 

3. Упатување на наставниците во основните 

професионални компетенции 

 
Континуирано 

 
Наставници 

Наставници - приправници 
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Подрачје VI: Аналитичко - истражувачка работа 

Потподрачје: Истражување на воспитно – образовната работа 

Активности Време за реализација Соработници 

-   Анализирање и проучување на сите видови планирања и 

програми на наставниците за наставата и воннаставните 

активности , дополнителна и додатна настава 

Прво полугодие Директор 

Наставници 

Педагог 

- Анализа за успехот, поведението и редовноста 

научениците 

На крајот на учебната година Директор  

Наставници  

Педагог  

 

Подрачје VII: Училишна структура, организација и клима 

Потподтачје: Училишна структура и организација 

Активности Време за реализација Соработници 

1. Користење на инструменти за следење и 

интерпрентација на добиените сознанија од 

следениот час 

 

 

 
Континуирано 

 

 
Педагог 

Наставници 
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Потподрачје: Училишна клима, безбедна средина и демократско учење 

Активности Време за реализација Соработници 

1. Користење механизми, техники и стратегии за 

кризни интервенции во училиштето 

2. Обезбедување на соодветна помош и 

психоцоцијална и емоционална подршка на 

учениците при закани или загрозување на 

здравјето 

 

 
Континуирано 

 

 
Педагог 

 

 

 

 

25.06.2021 година                                                                                          Психолог:                                                                      

Скопје                                                                                                                                      Сузана Камчева 
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ПРИЛОГ БР.3 

Извештај од  работата на педагогот во учебната 2020/2021 година 

 

              Училишниот педагог воспитно  - образовната работа  ја остваруваше низ четири структурални елементи: општи работни задачи на стручниот 

работник, глобални подрачја во рамките на кои ја остварува својата стручна работа, содржина на работата за секое подрачје во најопшти рамки  и 

насоки за користење на овие основи за изготвување на програмата за работа на училишниот педагог. 

Педагогот програмата ја реализираше низ следниве подрачја: 
 

a. Планирање, програмирање  и организирање на воспитно образовната работа 
 

Работна содржина Време на реализација Соработник 

Подготвување на Годишната програма за работа на училиштето август Тим на наставници, стручна служба, 

секретар 

Подготвување на Годишната програма за екскурзии август членови на комисија 

Распределба на првачиња по паралелки август членови на комисија 

Запишување нови ученици и отпишување на ученици август членови на комисија 

Учество во изработка на Годишна програма за ПМИО август членови на тимот 

Учество во следење  и стручна помош при организацијата на наставата 

(задолжителна, изборна  , додатна, дополнителна  и целодневна настава) 

во тек на учебната година Наставници 

Учество во следење на реализацијата на Годишната програма за работа на 

Училиштето 

во тек на учебната година Директор 

Следење  и учество во работата на стручните активи во тек на учебната година Наставници 

 Евидентирање, следење редовноста на учениците со физичко присуство 

 Изготвување на дневни Извештаи бо однос на пандемијата со Ковид 19 

 

во тек на учебната година Директор наставници 

Проширување, вреднување  и унапредување на сопствената работа  во тек на учебната година Биро за развој 

МОН 
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2.Советодавна консултативна работа со наставниците 

Работна содржина Време на реализација Соработник 

Инструктивно консултативна работа со наставниците при изготување на 

годишните планирања 

август Наставници 

Соработка со одделенските раководители за одредени прашања август септември Наставници 

Советодавна консултативна работа со активот на првите одделенија 

(формирање на паралелки) 

август септември Директор наставници родители 

Вклучување во работата на одделенските заедници  и заедницата на ниво на 

училиште 

септември  Одделенски раководител 

Вклучување во активностите при формирање на стручните активи 

(инструктивно консултативна работа 

август, септември Одговорен 

наставник 

Советодавно инструктивна работа со наставници за разрешување на 

одредени прашања проблеми на релација ученик наставник семејство 

во тек на учебната година Наставници родители директор  

и др. субјекти 

Учество во барање на рационални можности  за одмерено ангажирање на 

учениците во други видови настава (додатна, дополнителна,  изборна, 

секции, натпревари) 

септември  и октомври Наставници 

Консултативна работа со наставници во доменот на оценувањето на 

учениците  

 

во тек на учебната година Наставници 

Советодавна работа со родителите чии деца имаат проблем во учењето, 

однесувањето и изостаноците  и оние кои брзо напредуваат 

 

во тек на учебната година Ученици наставници родители 

Советодавно консултативни работи со наставниците за наставните 

задолженија на учениците 

 

во тек на првото полугодие во 

учебната година 

Наставници 

Констултации со наставници на план на унапредување на воспитно 

образовниот процес 

 

во тек на учебната година Наставници 
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3. Аналитичко истражувачка работа 

 

Работна содржина Време на реализација Соработник 

Изготвување на извештаи  и анализи за потребите на стручните органи во 

Училиштето, Бирото за развој, Минстерството за образование  и други 

институции 

во тек на учебната година Директор Наставници 

Го ангажира остварувањето на планот  и програмата за  

- Прво тромесечие 

- Прво полугодие 

-Трето тромесечие 

-Второ полугодие 

 

во тек на учебната година Директор стручни органи во 

училиштето 

Изработка на прегледи, анализи , извештаи во тек на учебната година Директор наставници 

 

4. Стручно усовршување на воспитно образовниот кадар 

Цел: Оспособување на наставниците да ги применуваат промените  и обезбедување  квалитет во учењето  и комуникацијата со учениците 

 

Работна содржина Време на реализација Сорабоник 

Учество во работата на стручни активи во тек на учебната година Одговорни наставници 

Учество во работата на Одделенскиот совет во тек на учебната година Наставници, директор 

Учество во работата на Наставничкиот совет и Совет на родители во тек на учебната година Наставници, директор 

Учество во реализација на стручно усовршување на наставниците по потреба Наставници Биро за развој 

Информирање за постојната  и нова стручна литература во тек на учебната година Наставници 

Учество во реализирање на програмите што Бирото за развој ги рализира 

во Училиштето 

по потреба Биро за развој наставници 

Индивидуална работа на сопствено стручно усовршување по потреба Биро за развој 

Учество во реализирање на проекти во кои е вклучено училиштето во тек на учебната година Директор, наставници 
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5. Педагошка евиденција  и документација 

Работна содржина Време на реализација 

Изработка на Годишен - глобален план и Програма за работа септември 

Изработка на месечен - оперативен план за работа септември 

Евиденција  и документација за сопствената работа во тек на учебната година 

Дневник за работа со наставници во тек на учебната година 

Водење евиденција за наставата  во тек на учебната година 

Водење евиденција од работата со родителите во тек на учебната година 

Евиденција од извршената аналитичко-истражувачка работа во тек на учебната година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.06.2021 година                                  Педагог:                                                                                                                                    

Скопје                                                                                 Верица Костовска 
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ПРИЛОГ БР. 4 

Извештај од  работата на дефектологот во учебната 2020/2021 година 

 

Програмски подрачја за работа 

1. Работа со ученици 

 Поддршка на учениците во учењето 

 Следење и поддршка на развојот на учениците  

 Професионална и кариерна ориентација на учениците 

 

2. Работа со наставници 

 Поддршка на наставниците за планирање и реализирање на воспитно-образовниот процес и самоевалуацијата 

 Поддршка на наставниците за работа со учениците 

 

 3. Работа со родители 

 Индивидуални и групни советувања со родителите 

 Соработка со локалната заедница 

 

4. Соработка со заедницата 

 Соработка со локалната заедница 

 

5. Професионален развој и професионална соработка 

 Поддршка на професионалниот развој и соработката во училиштето 
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6. Аналитичко-истражувачка работа 

 

Реализирани активности  

Подрачје : Планирање, програмирање и организирање на воспитно-образовната работа со ученици со посебни образовни потреби 

Содржини за работа Реализатори и 

соработници 

Време на 

реализација 

Учество во изработка на Годишната програма на училиштето 

 

Дефектолог  

Директор 

Стручни 

соработници 

Август 2020 

Изработка на  Годишна програма за сопствената работа Дефектолог Август 2020 

Учество во изработка  на Полугодишен и годишен извештај на училиштето Дефектолог  

Директор 

Стручни 

соработници  

Јануари2021 

Јуни 2021 

Учество во изработка  на Полугодишен и годишен извештај за сопствената работа Дефектолог Јануари2021 

Јуни 2021 

Изработка на сопствена месечна програма за работа 

 

Дефектолог Континуирано 

Учество во работата на Наставнички совет Дефектолог  

Директор 

Стручни 

соработници 

Наставници 

Континуирано 
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Подрачје : Работа со ученици 

 

1. Подршка на учениците во учењето Реализатори и 

соработници 

Време на 

реализација 

Формирање на паралелки, прифаќање и распоредување на учениците со ПОП по паралелки Стручна служба 

Директор 

Наставници 

Родители 

2020Август-

септември 2020 

 

Дефектолошка дијагностика на учениците со ПОП со цел да се направи проценка на 

индивидуалните можности и способности 

Стручна служба 

Наставници 

Родители 

октомври 2020 

2. Следење и  поддршка на развојот на учениците со ПОП 
 

 

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

во средината 

Наставници, 

стручна служба 

октомври 2020 

Подготовка на одделението за прифаќање на ученикот 

кој треба да се вклучи 

Наставници, 

стручна служба 

октомври 2020 

Водење досие за секој ученик Наставници, 

стручна служба 

Континуирано  

Изработка на индивидуални образовни програми за учениците со посебни образовни 

потреби (ПОП) 

Наставници,  

стручна служба 

Август- септември-

октомври 

2020 

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

наставните содржини 

 

Наставници,  

стручна служба 

Октомври 2020 

Јуни 2021 
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3. Професионална и кариерна ориентација на учениците 

Содржини за работа Реализатори и 

соработници 

Време на 

реализација 

Следење,  анализирање и евалуација нанапредувањето на учениците со ПОП Наставници, 

стручна служба 

Континуирано 

Соработка со стручните служби во училиштето,  надлежните институции (МОН и БРО), 

меѓународни  асоцијации и организации, невладиниот сектор,  

општината 

Наставници, 

стручна служба 

Континуирано 

Соработка со здравствени установи и институции во полето на раното откривање,  

дијагностиката и третманот на учениците со ПОП 

Наставници, 

стручна служба 

По потреба 

 

II. Подрачје: Работа со наставниците 

1. Подршка на наставниците за планирање и реализирање на воспитно-образовниот процес и самоевалуација 

Содржини за работа Реализатори и 

соработници 

Време на 

реализација 

Инструктивно-советодавна работа со наставниците на учениците со ПОП Наставници 

 

Континуирано  

Давање насоки за неопходните модификации и адаптации во наставата Наставници Континуирано 

Давање насоки (групни или индивидуални консултации) за документирање на 

постигнувањата на учениците со ПОП 

Наставници Континуирано 

2.Подршка на наставниците за работа со учениците 

Содржини за работа Реализатори и 

соработници 

Време на 

реализација 

Реедукација на психомоторика Дефектолог По потреба 

Развој на социјални вештини и комуникација Дефектолог По потреба 
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Вежби за надминување на дискалкулија, дислексија, дисграфија Дефектолог По потреба 

III.     Подрачје: Работа со родители 

 

Содржини за работа Реализатори и 

соработници 

Време на 

реализација 

Соработка со родителите на учениците со посебни образовни потреби и им помага да ја 

разберат состојбата на нивните деца и да им ја дадат потребната помош и поддршка 

Родители 

Ученици 

Континуирано  

Поттикнување и организирање присуството на                           родителите на учениците со 

ПОП во училиштето 

Родители 

Наставници 

Ученици 

Континуирано 

 

 

Редовно информирање на   родителите за напредувањето на нивните деца Родители 

Наставници 

Ученици 

Континуирано  

 

IV .  ПОдрачје: Соработка со локалната заедница  и други институции 

Содржини за работа Реализатори и 

соработници 

Време на реализација 

Соработка со здравствени установи и институции во полето на раното откривање, 

дијагностиката и третманот на учениците со ПОП 

  

Соработка со стручните служби во училиштето, надлежните институции   (МОН и БРО), 

меѓународни асоцијации и организации, невладиниот сектор,општината 

Дефектолог Континуирано 

V. Подрачје: Професионален развој и професионална соработка  

Содржини за работа Реализатори и 

соработници 

Време на реализација 

Посета на обуки Дефектолог Континуирано 
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VI.  Подрачје:  Аналитичко истражувачка работа 

Содржини за работа Реализатори и 

соработници 

Време на реализација 

Спроведува акциски истражувања за подобрување на наставата Дефектолог 

Стручна служба 

По потреба 

VII.   Подрачје: Училишна структура и организација 

Содржини за работа Реализатори и 

соработници 

Време на реализација 

Се грижи за документацијата  и евиденцијата на учениците со ПОП 

 

Дефектолог Континуирано 

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) 

 

Дефектолог Континуирано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.06.2021 година          Специјален рехабилитатор и едукатор - стручен соработник 

Стефани Накова 
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ПРИЛОГ БР. 5 

Извештај од работата на библиотекарот во учебната 2020/2021 година 

 

Реализирана активност Цели 
Време на 

Реализација 

Методи и постапки за 

реализација 

Очекувани исходи и 

ефекти 

Водење на библиотекарска  секција по 

однапред 

подготвена програма 

Поттикнување интерес 

на учениците во 

библиотечното работење 

Цела учебна 

година, два 

часа неделно 

Учениците доаѓаат во 

библиотеката каде што се  

држат часовите 

Оспособени ученици за 

работа во  

училишната библиотека 

Создавање навики кај учениците за 

самостоен избор на книги и 

поттикнување на интерес за читање 

Поголема 

заинтересираност и 

поголема љубов кон 

книгата 

Цела учебна 

Година 

Учениците се  

оспособуваат сами да ги 

пронаоѓаат книгите и се 

запознаваат со начинот на 

сместување 

Учениците самостојно ги 

пронаоѓаат  

книгите 

Внимателно чување, 

ракување и заштита на книгите 

Зголемување на свеста за 

чување на книгата 
Септември 

Ученици од 1-во одд  

организирано доаѓаат во  

библиотеката каде им се 

кажува како се постапува со 

книгата 

Книгите се во добра 

состојба 

Упатување на користење на 

речници, енциклопедии, 

лексикони 

Запознавање со друг вид 

книги и нивно користење 

Цела учебна 

Година 

На учениците практично  

им се објаснува  

користење на речници,  

енциклопедии,  

лексикони 

Самостојно користење на 

овој вид  

литература 

Издавање на книги и 

разговор за прочитаните книги 

Да се прочита и разбере 

книгата 

Цела учебна 

Година 

Се разговара за  

најинтересните делови  

од прочитаното 

Учениците ја прочитале 

книгата 

Чување на Библиотечниот фонд 

книги, списанија, аудио-визуелен и 

Документарен материјал 

Побогата и разновидна 

библиотека 

Цела учебна 

Година 

Потпечатување,  

инвентирање и  

обработка на нови книги по 

УДК систем, правилно  

Библиотечниот фонд не 

се осипува 
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сместување, водење на 

азбучни каталози 

Збогатување на 

библиотечниот фонд со стручна 

литература, нагледни средства по 

однапред подготвена програма 

Поседување на потребна 

литература за учениците 

и наставниците 

Цела учебна 

година по 

потреба 

Анкетирање на  

наставниците за набавка  

на потребна литература 

Преку донација од 

општина Центар и ЈУПВ 

„Кочо Рацин“ 

 

Работа со бесплатни 

учебници по однапред 

подготвена програма 

Снабденост на чениците 

со учебници 
Септември 

Консултација  

со наставници,  

контактирање со МОН, 

примање и делење на 

учебници 

Подобри резултати во 

учењето 

Информирање за ново 

набавени и невратени книги 

Зголемување и 

одржување на 

Книжниот фонд 

Цела учебна 

година по 

потреба 

Изготвување на извештаи  

за состојбата 

Книжниот фонд се 

зголемува 

Медиумско претставување 

на училиштето по однапред 

подготвена програма и евиденција за 

активностите 

Презентација на 

успесите на учениците и 

училиштето преку 

медиумите 

Цела учебна 

година 

Се изготвува програма  

и за секоја реализирана  

активност се води  

евиденција 

Активностите на 

учениците  

и наставниците се 

доволно  

транспарентни 

Следење на стручна 

литература и учество на семинари 

Усовршување во 

работата 

Цела учебна 

година по 

потреба 

Индивидуална употреба  

на стручна литература и  

посета на семинари 

Примена на новини во 

работата 

 

 

 

 

25.06.2021 година                                                                                            Библиотекар: 

 Мирјана Стојменовска 
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ПРИЛОГ БР. 6 

Извештај од  работата на училишниот одбор  во учебната 2020/2021 година 

 

              Во учебната 2020/2021 година , Училишниот одбор работеше согласно Законски овластувања што ги има и тоа:   

 

              Законски овластувања што ги поседува Училишниот одбор се: 

 донесување Статутарни промени на ОУ (основното училиште) 

 предлага Годишна програма за работа и извештај за работата на ОУ до советот на општината; 

 предлага финанскиски план до основачот 

 предлага завршна сметка до основачот 

 објавува јавен оглас за избор на директор 

 врши интервју со кандидатите за директор 

 му предлага на градоначалникот на општината два кандидати, од пријавените кандидати на објавениот оглас, за избор на директор 

 дава мислење до директорот за избор на наставници, стручни соработници и воспитувачи 

 одлучува по приговорите и жалбите на вработените во ОУ 

 одлучува по жалбите на учениците, родителите, однодно старателите на учениците 

 разгледува и други прашања утврдени со статутот на ОУ 

 

Во учебната 2020/2021 година , училишниот одбор  планира реализација на следните содржини и активности: 

Ред.бр. Содржини Време на реализација 

1.  1.Разгледување и усвојување  на Годишната програма за работа на училиштето за учебната 2020/2021 

2. Донесување на одлуки за програми за екскурзии Формирање за учебна 2020/2021 година 

 

13.08.2020 
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2.  1.Усвојување на Предлог измени и дополнувања на Годишниот финансиски план за 2020 година 

 

24.08.2020 

3.  1.Верификација и мандат на член на Училишниот одбор  

2. Избор на заменик претседател на Училишниот одбор 

3.Донесување на Деловник за работа на Училишниот одбор 

4. Усвојување на предлог Финансиски план за 2021 година 

5.Донесување Одлука за објавување на Оглас за давање на користење училишен простор – фискултурна сала 

 

29.09.2020 

4.  1. Донесување на одлука за Попис  

 

24.12.2020 

5.  1.Кадровски прашања – предлог за вработување на определено време за учебна 2020/2021 година 

 

28.12.2021 

6.  1. Разгледување и предлагање Извештај за работа на училиштето во првото полугодие во учебната 

2020/2021 година 

2. Донесување на Одлука за благајнички максимум за 2021 година 

3.Донесување на Одлука за определување средства за ангажирање на надворешно стручно лице за 

усогласување на Пописот за 2020 година и изготвување на завршна сметка за 2020 година 

4.Донесување на Одлука за определување на средства , трошоци за такси превоз за потреби на училиштето 

5.Информација за ослободување од плаќање на закупнина за „Филос“ за користење на училници во услови 

на пандемија 

 

27.01.2021 

7.  1.Верификација на мандат на член на училишниот одбор 

2.Усвојување на записникот од претходната седница 

3.Избор на претседател на Училишниот одбор 

 4.Разгледување и усвојување на извештајот за пописот за 2020 година 

5.Разно 

08.02.2021 

8.  1.Усвојување на записникот од претходната седница 24.02.2021 
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2.Верификација и предлагање на Годишните пресметки за 2020 г. 

3.Разно 

 

9.  1.Усвојување на записникот од претходната седница 

2. Донесување на Одлука за барање согласност за објавување на оглас  за давање на користење училишниот 

простор-фискултурната сала, согласно Одлуката на Советот на општина Центар 

 3. Донесување на Одлука за барање согласност за објавување на оглас   

за давање на користење училишен простор-училници за курсеви по странски јазици, согласно Одлуката на 

Советот на општина Центар 

4. Донесување на Одлука за барање согласност за објавување на оглас  за давање на користење на 

училишниот простор-мултифункционалното спортско игралиште, согласно Одлуката на Советот на 

општина Центар 

5. Донесување на Одлука за барање согласност за објавување на оглас  за давање на користење на 

училишниот простор-училишната кујна, согласно Одлуката на Советот на општина Центар 

6.Разно 

 

31.05.2021 

10.  1. Усвојување на записникот од претходната седница 

2. Донесување на Одлука за давање на користење училишен простор-училници за курсеви по странски 

јазици 

3.Донесување на Одлука за објавување на оглас  за давање на користење училишниот простор-

фискултурната сала 

 4. Донесување на Одлука за објавување на оглас  за давање на користење на училишниот простор-

училишната кујна 

5.Разно 

 

10.06.2021 
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11.  1.Верификација на мандат на член на училишниот одбор 

2.Усвојување на записникот од претходната седница 

3.Разгледување и предлагање Извештај за работа на училиштето во учебната 2020/2021 година 

4.Формирање на Стручен тим за изготвување на програмите за екскурзии, излети и воннаставни активности 

за учебната 2021/2022 година 

 

25.06.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.06.2021 година           Претседател на Училишен одбор 

          Скопје                   Александра Јанева 
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ПРИЛОГ БР. 7 

Извештај од  работата на наставничкиот совет д во учебната 2020/2021 година 

 

Во учебната 2020/ 2021 година, Наставничкиот совет  ги реализирашеследните состаноци: 

Време на реализација Соджини / активности Носители 

соработници 

12.08.2020 1.Разгледување и усвојување на записникот од претходниот Наставнички совет; 

2.Разгледување и давање на мислење за Годишната програма за работа на 

училиштето во учебната 2020/2021 година 

3.Разно 

 

Директор 

Психолог 

Педагог 

Дефектолог 

Наставници 

 

04.09.2020 1.Разгледување и усвојување на записникот од претходниот наставнички совет 

2.Формирање на Комисија од три члена од редот на наставници за спроведување на 

избирачка постапка на еден член од редот на наставници за во Училишен одбор 

3.Избор на претседател на Комисијата 

4.Избор на еден член од редот на наставниците за во Училишен одбор 

5.Информирање за Протоколот за постапување во основните училишта за 

реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците во 

учебната 2020/2021 година донесен од МОН 

6.Задолжување на одделенските наставници/раководители од I – IX  одделение за 

итно добивање на информација од родителите за физичко / учење од дома за 

нивното дете преку давање на согласност/изјава 

7.Разно 
 

Директор 

Психолог 

Педагог 

Дефектолог 

Наставници 

 

14.09.2020 1.Разгледување и усвојување на записникот од претходниот Наставнички совет 

2.Разгледување и усвојување на протоколите , кодексите на однесување, 

распоредите и др. 

3.Номинирање на  наставници за посета на обука за имплементација на 

Директор 

Психолог 

Педагог 

Дефектолог 
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Националната платформа за учење на далечина,  

4.Ажурирањето на комплетните податоци во ЕСАРУ системот  

5.Разно 

Наставници 

30.09.2020 1.Разгледување и усвојување на записникот од претходниот Наставнички совет 

2.Информирање за организација на работа за првиот училишен ден во учебната 

2020/2021 година 

3.Информирање за рокот за доставување на годишните/тематските планирања од 

наставниците 

4.Информирање за рокот за доставување на програмите за работа на стручните 

активи 

5.Разно 

 

Директор 

Психолог 

Педагог 

Дефектолог 

Наставници 

19.10.2020 1.Разгледување и усвојување на записникот од претходниот Наставнички совет 

2.Давање на мислење за основните професионални компетенции и подготвеноста на 

за полагање на стручен испит на наставник 

3.Информација за проект во рамките на Еразмос од страна на наставникот Бранка 

Димовска 

4.Запознавање со измените на Правилникот за реализација на екскурзии 

5.Разно 

Директор 

Психолог 

Педагог 

Дефектолог  

Наставници 

19.11.2020 1.Разгледување и усвојување на записникот од претходниот Наставнички совет 

2.Разгледување и утврдување  на успехот и редовноста  на учениците на крајот на 

првото тромесечие во учебната 2020/2021 година 

3.Реализација на наставните план и програма преку учење со физичко присуство и 

учење од далечина 

4.Разно 

Директор 

Психолог 

Педагог 

Дефектолог  

Наставници 

18.01.2020 1.Разгледување и усвојување на записникот од претходниот Наставнички совет 

2.Разгледување и утврдување  на успехот , поведението и редовноста  на учениците 

на крајот на првото полугодие во учебната 2020/2021 година 

3.Реализација на наставните план и програма преку учење со физичко присуство и 

учење од далечина 

Директор 

Психолог 

Педагог 

Дефектолог  

Наставници 
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4.Разно 

26.01.2020 1. Разгледување и усвојување на Извештајот за работата на училиштето на крајот од 

првото полугодие од учебната 2020/ 2021 година 

2.Разно 

Директор 

Психолог 

Педагог 

Дефектолог  

Наставници 

03.02.2021 1.Разгледување и усвојување на записникот од претходниот наставнички совет 

2.Формирање на Комисија од три члена од редот на наставници за спроведување на 

избирачка постапка на еден член од редот на наставници за во Училишен одбор 

3.Избор на претседател на Комисијата 

4.Избор на еден член од редот на наставниците за во Училишен одбор 

5.Разно 

 

Директор 

Психолог 

Педагог 

Дефектолог  

Наставници 

07.04.2021 1.Разгледување и усвојување на записникот од претходниот Наставнички совет 

2.Разгледување и утврдување  на успехот и редовноста  на учениците на крајот на 

третото тромесечие во учебната 2020/2021 година 

3.Реализација на наставните план и програма преку учење со физичко присуство и 

учење од далечина 

4.Разно 
 

Директор 

Психолог 

Педагог 

Дефектолог  

Наставници 

05.05.2021 1.Усвојување на записникот од претходниот Наставнички совет 

2.Давање на мислење за основните професионални компетенции и подготвеноста на 

за полагање на стручен испит на наставник 

3.Запознавање со критериумите за најдобар наставник во одделенска и во 

предметна настава дадени од општина Центар и формирање на Комисија за избор 

на најдобар наставник за учебната 2020/2021 година при ООУ „Кочо Рацин“ – 

Скопје 

Директор 

Психолог 

Педагог 

Дефектолог  

Наставници 
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4.Предлагање на тројца наставници од одделенска и тројца наставници од 

предметна настава кои ќе бидат предмет на оценување согласно критериумите за 

избор на најдобар наставник 

5.Запознавање со критериумите за најдобар ученик-првенец во завршните 

одделенија  дадени од општина Центар и формирање на Комисија за избор на 

ученик првенец во завршните одделенија за учебната 2020/2021 година при ООУ 

„Кочо Рацин“ – Скопје 

5.Разно 

10.05.2021 1.Информирање за доставените апликации од страна на наставници за избор на 

најдобар наставник во одделенска и предметна настава во учебната 2020/2021 

година  

2.Избор на најдобар наставник во одделенска и предметна настава во учебната 

2020/2021 година за добивање на награда од општина Центар 

3.Информирање од за доставените апликациите од страна на ученици од завршните 

одделенија - деветто одделение за избор на најдобар ученик -првенец на 

генерацијата во учебната 2020/2021 година  

4.Избор на најдобар ученик  во завршните одделенија - првенец на генерацијата во 

учебната 2020/2021 година за добивање на награда од општина Центар 

Директор 

Психолог 

Педагог 

Дефектолог  

Наставници 

10.06.2021 1.Разгледување  и утврдување на успехот, редовноста и поведението на учениците 

од 9 одделение за учебната 2020/2021 година 

2.Реализација на наставните содржини предвидени со наставниот план и програма 

3.Усвојување на предлог – ученици за Рациновци и Првенци на генерацијата 

2010/19 година 

4. Разно 

Директор 

Психолог 

Педагог 

Дефектолог  

Наставници 

16.06.2021 1.Усвојување на записникот од претходниот Наставнички совет; Директор 
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2.Разгледување и утврдување на успехот, поведението и редовноста на учениците 

од 1 до 8 одделение на крајот од учебната 2020/2021 година; 

3.Реализација на наставниот план и програма 

4.Разно 

Психолог 

Педагог 

Дефектолог  

Наставници 

24.06.2021 1.Разгледување и усвојување на Извештајот од работата на училиштето на крајот  

во учебната 2020 / 2021 година, 

2.Одредување на одговорни наставници за изготвување на програмите за екскурзии 

и други воннаставни активности 

3.Фонд на часови за наставници од предметна настава 

4.Информирање за увидот од страна на комисиите за увид на педагошката 

документација и евиденција 

5.Формирање на  училишна комисија за попис и опис на примени технички 

средстава од родители во секоја паралелка; 

6.Дополување на Педагошкиот картон за учебната 2020/2021 година; 

7.Дополнување на Досието за професионален развој од страна на секој наставник; 

8. Разно     

 Директор 

Психолог 

Педагог 

Дефектолог  

Наставници 

 

 

 

 

25.06.2021 година 

Скопје 
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ПРИЛОГ БР. 8 

 

СКИЦИ ЗА ЕВАКУАЦИЈА И СПАСУВАЊЕ ВО ВОНРЕДНИ СИТУАЦИИ → 
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 ПРИЛОГ БР. 9 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА ЕКОЛОШКАТА ЕДУКАЦИЈА ВО МАКЕДОНСКИОТ ОБРАЗОВЕН СИСТЕМ             

 

 

Цели:  Реализирање на еколошкото образование во воспитно образовниот процес 

Подобрување на условите за престој и работа во училиштето 

Поттикнување на учениците и вработените да размислуваат и да дејствуваат еколошки 

 Задачи: Исполнување на 7-те чекори од програмата за Еко училиште 

Интеграција на еколошката едукација во сите предмети во одделенска и предметна настава  

Изработка на еко проекти 

Одбележување на значајни еколошки датуми 

 

ФОРМУЛАР ЗА ЧЛЕНОВИ НА ЕКО-ОДБОР - Учебна година 2020/2021 

- Податоци за училиштето 

Училиште ООУ „Кочо Рацин“ - Скопје 

Општина Центар 

Адреса Ул. „Тодор Александров“ бр. 2 

Директор Јовица Остојиќ 

Телефон +389(0)2 3176 404 

Фах +389(0)2 3177 577 

Е-пошта koco_racin@yahoo.com 

  

 Податоци за формираниот Еко-одбор  

 Име и презиме Телефон Е-пошта 

Координатор на Бранка Димевска 076 480 993 bdimevska@yahoo.com 

mailto:bdimevska@yahoo.com
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Програмата 

Претседател на Еко-одбор Билјана Црвенова 078742376 btanasoska@yahoo.com 

 

План на активности 

 

ТЕМИ ЗА 

АНАЛИЗА 

Прашања за утврдување на состојбата Одговори 

Вода 1. Каква е состојбата со водоводната мрежа во училиштето? Училиштето во изминатите учебни години 

изврши промена на 15 чешми со штедливи 

чешми, но се утврди дека е потребна промена и 

на останатите чешми 

Енергија 

 

1. Дали училишните прозорци се со двојно, тројно стакло? 

2.Дали вратите и прозорците пропуштаат воздух? 

3.Дали училиштето користи извори на облновлива енергија? 

1. Прозорците се променети и се со двојно 

стакло 

2. Вратите е потребно да се променат 

3. Не 

Двор 

 

 

 

1.Дали во дворот има одбележани места за одмор и игра на 

учениците? 

2.Дали училиштето има ниска вегетација, дрвја, зеленило? 

3.Дали училишниот двор се користи за предавање и учење? 

4.Дали во училишниот двор има место за хранење птици? 

1. Да, но постои можност за подобра 

организација на просторот 

2. Да, зеленилото во дворот постојано се 

обновува 

3. Понекогаш, најчесто во топлите денови 

4. Да 

Внатрешна 

средина 

1. Колку во училиштето естетски сe задоволени ученичките 

потреби и потребите на вработените за пријатен престој и 

работа во училишната зграда? 

1. Училиштето постојано работи на обновување 

на инвентарот, со што потребите се задоволени 

 

 

Транспорт 

 

 

 

 

1.Дали училиштето обезбедува инструкции за возење на 

велосипеди и дали тоа вклучува инструкции за возење на 

патот? 

 

2.Дали училиштето редовно организира пешачење, 

1. Да. Учениците учествуваат на натпревари и се 

почесто има ученици кои доаѓаат на училиште 

со велосипед 

2. Да 

mailto:btanasoska@yahoo.com


Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје 

Тодор Александров бр. 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија    /     Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577,     /     e-mail: koco_racin@yahoo.com    /    www.kocoracin.edu.mk 
 
 
 

184 
 

 

планинарење или возење велосипед? 

Отпад 

/намалување 

на отпад 

 

 

1.Дали хартијата за канцелариска работа се користи за 

рециклирање, а претходно се користи од двете страни? 

2.Дали секогаш се фотокопира од двете страни? 

3.Дали копиите од документи се чуваат во електронска 

форма? 

4.Дали хартија за бришење е направена од рециклирана 

хартија? 

1. Не секогаш 

2. Зависно од потребите 

3. Да 

4. Не 

Здравје 

 

 

 

 

1.Дали учениците здраво се исхрануваат? 

2.Дали во училиштето е спроведена анкета за тоа кој како се 

храни? 

3.Дали во училиштето сте направиле кампања за здрава 

исхрана и здрав живот? 

1. Делумно 

2. Да 

3. Да 

Одржлив 

развој 

1.Дали учениците учествуваат во еколошки акции? 

2.Колку е развиена еколошката свест кај нив? 

1. Редовно 

2. Секојдневно се работи на едукација за 

подигање на еколошката свест кај учениците, а о 

дел од едукативните предавања учествуваат и 

учениците од еко клубот 

 

ЕКО-СТАНДАРД 1. Заштеда на енергија 

Полиса: Рационално користење на електричната и топлинската енергија. 

Цели: Намалување на потрошувачката на електрична енергија за 10%  во споредба со претходната година. 

 

Точки на акција Начин на реализација Време на 

реализација 

Одговорен Потребни 

средства 

1. Замена на старите врати со нови во 

секоја училница 

Целосна замена на старите врати VIII 2016  Директор   

2. 

 

 

Истакнување на упатствата за заштеда 

на електрична енергија 

Состаноци, давање задолженија 

на учениците, изработка на хамери 

 

VIII 2018 

 

Катица Митовска 

Христовска 

 

Хартија, 

компјутер, 

хамер 
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3. Санирање на кровот на училиштето Поправка на кровот на училиштето VIII 2018 Директор  

 

ЕКО-СТАНДАРД 2. Заштеда на вода 

Полиса: Рационално користење на водата. 

Цели: Намалување на потрошувачката на вода за 10%  во споредба со претходната година. 

Точки на акција Начин на реализација Време на 

реализација 

Одговорен Потребни средства 

1. 

 

 

Замена и санирање на старите чешми во 

тоалетите 

 

Замена и санирање на останатите стари 

чешми во тоалетите со нови штедливи 

чешми 

 

 VIII 2020 

 

 

   Директор 

 

Спонзорства од 

бизнис-сектор, НВО, 

Општина 

 

 

ЕКО-СТАНДАРД 3. Одржување на зградата и здрава внатрешна средина 

Полиса:  Здрава и чиста внатрешна средина за учење и работење. 

Цели: Обезбедување на здрави услови за работење и престој во училиштето. 

 

Точки на акција Начин на реализација Време на 

реализација 

Одговорен Потребни средства 

1. Истакнување на упатства за 

одржување на зграда и здрава 

средина во училиштето 

Состаноци,давање задолженија на 

учениците од одговорните наставници 

VIII 2020 Катерина 

Музелова  

Хартија,фотоапарат, 

Хамер 

 

2.  

 

 

Чистење на ходници,училници,   

 фискилтурни сали со еколошки или   

 нетоксични средства 

Чистење на ходници,училници, 

искилтурни сали со еколошки или   

 нетоксични средства 

Едукација на учениците од целото 

училиште за дефинирање на поимите: 

еколошки,нетоксични средства за 

чистење 

X-XII. 2020 

 

 

 

 

Технички 

персонал 

 

 

Јасмина 

Апостолова 

 

 

 

3.  Разубавување на ходниците, Размножување на цвеќињата и нивно X-XII. 2020 Марта Хумусна земја, 
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училниците и канцеларијата со 

цвекиња 

растење до пресадување. 

Разубавување на просториите во 

училиштето и обезбедување на чист 

воздух 

 Јордановска саксии 

4.  Кречење на  делови од училишната 

зграда 

Кречење на училишната зграда со 

нетоксични бои 

VIII 2020 Директор, 

технички 

персонал 

 

 

 

ЕКО-СТАНДАРД 4. Уреден и еколошки двор 

Полиса: Уреден и функционален двор кој е во согласност со потребите за заштита на животната средина.  

Цели: Функционално уреден двор според сите еколошки параметри на начин на кој максимално ќе користи за потребите на сите кои  

престојуваат во училиштетo. 

Точки на акција Начин на реализација Време на 

реализација 

Одговорен Потребни средства 

1. 

 

1) Збогатување на дворот со ниска 

вегетација  

 

 

2) Одржување на зеленилото (редовно 

кастрење и косење на тревата) 

 

 

1) Садење на грмушки и трева во 

училишниот двор 

2) Одржување на зеленилото од 

техничкиот   

персонал,по потреба од соодветна 

стручна   

служба   /  Проверки од одговорни 

ученици од    

еко-Патролата 

IX. 2020 

 

 

 

 

1) Директор,  

    Tехнички 

персонал 

 

 

2)Технички 

персонал, 

   еко-

патрола 

 

Спонзорства за 

садници 

 

 

2. Истакнување на упатства за 

одржување на дворот  

 

1) Изработки на часовите по ликовно 

воспитување и техничко образование 

2) Едукација за биодиверзитетот 

    -Изработка на куќички за птици 

IX. 2020 

 

 

 

Снежана 

Шумковска     

Марта 

Јордановска 

1) Дрвени летви, Бои 

   (Спонзорство од    

     родители) 

2) Дрвени летви 
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3. 

 

 

Означени места со изработени и 

поставени знаци видливи за сите во 

дворот (место за игра, за одмор, каде 

да не се гази) 

 

Изработување и поставување на знаци 

во дворот 

 

IX. 2020 

 

 

Снежана 

Шумковска 

 

-Дрвени летви 

 

-Бои 

 

 

 

Планирана активност Реализатор 

 
Време на 

реализација 

Методи и постапки за  

реализација 

Очекувани ефекти 

 

Формирање на еко одбор тим од наставници IX.2020 дискусија; договор; состанок успешна реализација на 

планираните  

еколошки активности 

Одбележување на 22-ри 

Септември -Меѓународен 

ден без автомобили  

тим од наставници,  

ученици; 

IX.2020 активности со велосипеди развивање на еко свеста 

Формирање на еко 

патроли во одделенска и 

предметна настава и 

задавање задачи 

тим од наставници,  

ученици; 

X.2020 разговор; договор; еко  

активности 

заштеда на вода и енергија, 

подобра хигиена 

Одбележување на 15ти 

Октомври - 

Меѓународниот ден на 

пешаците 

тим од наставници,  

ученици 

X.2020 организирање дефиле, 

пишување еко пораки 

подигање на еко свеста на 

учениците;  

грижа за здравјето и животната 

средина 

Ајде Македонија  

-Ден на еколошката 

акција на младите и 

граѓаните на 

Р.Македонија 

наставници, ученици X.2020 еко активности развивање на еко свеста 
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Формирање на еко мрежа 

(еко тимови на ниво на 

секоја паралелка) и 

задавање задачи 

тим од наставници,  

ученици; 

X.2020 

 

разговор; договор; еко 

активности 

 

 

подигање на еко свеста на 

учениците  

на ниво на паралелка 

 

Анализа на состојбата на 

животната средина 

тим од наставници,  

ученици; 

 

X.2020 

 

 

подготовка на анкета,  

анкетирање 

 

сознанија за влијанието на 

училиштето врз животната средина 

Одржување на часови со  

интеграција на еколошка 

едукација  

одделенски и  

предметни  

наставници 

 

XII.2020 

презентација; работилница;  

дискусија; 

подигање на еко свеста на ученици 

те 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.06.2021 година              Одговорен наставник: 

          Скопје              Бранка Димевска Коцева– координатор на програмата 
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ПРИЛОГ 10 

Извештај за одржан отворен ден по граѓанско образование на тема „Дискриминација“ 

Реден број Активност Датум Број на ученици Број на 

наставници/надворешни 

соработници 

1.  Анкета 11.03.2021 58 1 

2.  Изработка на постери со не типични родови 

професии 

15.04-30.04.2021 12 1 

3.  Работилница 30.04.2021 12 2 

 

1. 25.02.2021 година, учениците од осмите одделенија беа запознаени со концептот на ученичка иницијатива и организирање на отворен ден. По ова, 

наставникот побара од учениците да размислат каква ученичка иницијатива би сакале да започнат во нашето училиште, односно што сметаат дека треба да се 

промени. 

Учениците даваа свои предлози за теми и истите беа ставени во анкета. 

2. 11.03.2021 година - Спроведување на анкета. 

Помеѓу учениците од осмо одделение беше спроведена анкета на која одговорија вкупно 58 ученици. Согласно анкетата беше одлучено ученичката 

иницијатива за оваа учебна година да биде на тема дискриминација (вкупно 20 гласа). 

3. 25.03.2021 – Формирање на тим кој директно ќе го организира реализирањето на отворениот ден.  

Учениците од секоја паралелка одбраа по четворица ученици кои ќе учествуваат во тимот и ќе ја претставуваат паралелката. 

4. 25.03.2021 – 15.04.2021 година – Организирање на отворениот ден преку дискусии и донесување на одлуки. 

5. 15.04-30.04.2021 - Изработка на постери со не типични родови професии со цел интернет кампања за родова еднаквост и недискриминација 

6. 30.04.2021 година – работилница со Билјана Настовска, родов советник во мисијата на ОБСЕ. 

 

 

25.06.2021 година              Одговорен наставник: 

          Скопје              Бранка Димевска Коцева– координатор на програмата 
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ПРИЛОГ 11 

 

Извештај за реализација на воннаставна активност по предметот  

Граѓанско образование за антикорупциска едукација на учениците во основно образование 

ПОДРАЧЈА  НА 

РАБОТA И  

АКТИВНОСТИ 

Содржина 

ЦЕЛ 
ОЧЕКУВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ОДГОВОРНО 

ЛИЦЕ/ 

НОСИТЕЛ-

СОРАБОТНИЦИ 

НАЧИН НА 

СПРОВЕДУВАЊЕ 
РЕСУРСИ ВРЕМЕ 

Предзнаења за 

корупцијата и 

антикорупцијата 

Да се согледаат предзнаењата на 

учениците 

Утврдување 

предзнаења за 

антикорупција 

Бранка Димевска 

Коцева 

групен, 

дискусија, 

работа на текст 

Пополнување на 

прашалникот од страна 

на учениците 

Дискусија 16.02.2021 

Причини и 

последици од 

корупцијата 

Работилница 

Да се запознаат со поимите корупција, 

антикорупција, интегритет, социјален 

притисок, етичност; да знаат за облиците 

во кои може да се појави корупцијата и 

начинот на спречување и заштита од 

истата; да го сфатат штетното влијание 

на корупцијата во општеството 

Едукација на 

учениците за 

копупција и 

штетното влијание 

во општеството 

Бранка Димевска 

Коцева 

Говорна активност; 

дискусија; кусо 

предавање 

Работилница 

Дискусија  23.02.2021 

Стекнување на 

основни знаења за 

корупција и 

антикорупција 

Предавање и вежби 

 

Да ги препознаваат механизмите за 

спречување на корупцијата; да ја сфатат 

улогата на Државната комисија за 

спречување на корупција во Република 

Македонија и механизмите преку кои 

таа делува 

Едукација на 

учениците за 

механизмите за 

спречување на 

корупцијата 

 

 

Бранка Димевска 

Коцева 

Предавање; power point 

презентација; 

дискусија; крстозбор 

Power point 

презентација 

крстозбор 

02.03.2021 
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Активна борба 

против корупцијата 

Работилница 

Да се запознаат што значи „одолевање 

на социјален притисок“;  

Бранка Димевска 

Коцева 

Говорна активност; 

дискусија; кусо 

предавање 

Дискусија 09.03.2021 

Активна борба 

против корупцијата: 

постери 

Работилница 

 

Да анализираат како и каде може да се 

појави корупцијата и како може да се 

спречи истата; да се стават во ситуација 

во која ќе имаат активна улога, преку 

која ќе разберат за антикорупцијата и за 

потребата од едукација; да се стават во 

улога на активни граѓани кои ќе 

придонесат за развојот на граѓанската 

култура во современото општество 

Активно разбирање 

на антикорупцијата 

и развој на граѓанска 

култура 

Бранка Димевска 

Коцева 

Изработка на постери; 

Говорна активност; 

дискусија; 

Постери 

Работилница 

 

16.03.2021 

Утврдување на 

знаењата за 

корупцијата и 

антикорупцијата 

Да се утврдат знаењата на учениците; да 

се види дали учениците научиле од 

проектот „Програма за антикорупциска 

едукација на учениците од основните 

училишта“ 

Евалуација на 

стекнатите знаења 

Бранка Димевска 

Коцева 

Пополнување на 

прашалникот од страна 

на учениците 

 

Активности 

за 

повторување 

23.03.2021 

 

 

25.06.2021 година              Одговорен наставник: 

          Скопје              Бранка Димевска Коцева– координатор на програмата 
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ПРИЛОГ 12 

 

Извештај за реализирани ученички екскурзии во учебната 2020/2021 година 
 

 

 

 

            Согласно Годишната програма за екскурзии, во текот на учебната 2020/ 2021 година планираните екскурзии согласно Годишната програма за 

работа на училиштето не се реализираа согласно дополнувањето на Правилникот за начинот на изведување на екскурзиите, излетите и другите 

вонучилишни активности. 

 

        Согласно измените во овој Правилник, за време на организирање и реализирање настава која трае помалку од 180 наставни дена, како и 

реализирање настава по скратени наставни програми во услови на вонредни околности (утврдено постоење на кризна состојба, прогласена епидемија, 

односно пандемија, пожари, поплави или други големи природни непогоди), или за време на организирање настава преку далечинско учење, 

училиштето не изготвува Програма за излетите, екскурзиите и другите вонучилишни активности. 

 

        И во случај да училишниот одбор ги има одобрено Програмите за излетите, екскурзиите и другите вонучилишни активности пред стапување во 

сила на овој правилник, истите се ставаат во мирување се додека траат вонредните околности . 

 

 

 

25.06.2021 година                                                                Директор 

 

Скопје                                                                                                                                                                                            ______________ 

                                                                                                                                                                                                             Јовица Остојиќ                                                            


