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Преамбула 

 
ООУ ,,Кочо Рацин “- Центар, Скопје, Извештајот за работата на училиштето  во првото полугодие од учебната 2021/2022 година го изработи врз основа на 

годишната програма за работа за учебната 2021/2022 година. Во него се обработени податоци од информативен карактер за реализација на воспитно–образовниот процес, 

планираните наставни и воннаставни активности согласно планирањата според наставните планови и програми и насоките од МОН и БРО поради пандемијата од вирусот 

Ковид 19. 

При изготвување на Извештајот за работа на училиштето во првото полугодие од  учебната 2021/2022 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 училишта во учебната 2021/2022 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 

2021/2022 година; 

 Статут на училиштето; 

 Самоевалвацијата на училиштето; 

 Програмата за развој научилиштето; 

 Програмата за работа на училиштето; 

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

 

 

 

 

 



 

Вовед 

 

 

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

полугодие од учебната 2021/2022 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. Истата е усвоена од страна на Советот на Општина Центар . 

 

Наставата во учебната 2021/2022 година започна на 1ви септември 2021 година . 

 

По претходно произнесување на Наставнички совет,   Училишниот одбор на ООУ „Кочо Рацин“, Скопје,  на ден 27.01.2022  година, го предложи Извештајот за 

работата на училиштето во првото полугодие од учебната 2021/2022  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 

- Горан Ѓорѓиевски –предметен наставник 

- Славица Силјановска- одделенски наставник 

2) Од редот на родителите 

- Бугина Д. Петрушева 

- Александра Јанева 

- Софија Стојков 

3) Од Локална самоуправа-Општина Центар 

- Дина Спировска 

Членови на совет на родители (име и презиме) 1. Сања Ѓорѓева 
2. Викторија Ш.Трајкова 
3. Катерина Илиоска 
4. Наташа Илиева 

5. Јулијана Пецалевска 

6. Јана Г.Ѓорѓевиќ 

7. Александар Ристовски 

8. Давор Марков 

9. Софија Стојков 

10. Бранка Јосифовска 

11. Милена В.Стоиловска 

12. Наташа Бошковска 

13. Мартин Талевски 

14. Симона Трајкоска 

15. Александра Милошевска 

16. Елизабета Марковска 

17. Слаѓана Јаќимовиќ 
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 18. Радмила Софкарова 

19. Александра Јанева 

20. Наташа Т. Трајковска 

21. Бугина Д. Петрушева 

22. Ненад Јовчески 

23. Љупчо Фармаковски 

 

Стручни активи (видови)  Природно- математички актив 

 Општествено- јазичен актив 

 Актив на одделенски настаници 

Одделенски совети (број на наставници) 42 

Членови на училишниот инклузивен тим 1.Јовица Остојиќ- директор 

2.Верица Костовска - педагог 

3. Стефани Хаџитомова - дефектолог 

4. Катица М. Христовска- предметен наставник 

5.Бугина Петрушевска-родител 

6. Бранкица Јосифовска-родител 

Заедница на паралелката 579 

Членови на ученичкиот парламент број- 23 

Претседател на ученичкиот парламент 

Јана Негревска VIIIб 

Ученички правобранител              Ева Трајковска VIIIв 
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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 / 

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 

5 Комлет учебници за IV одделение 15 

 

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 училишен ден.
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2.6 Обновување и адаптација во првото полугодие во  учебната 2021/2022 година 

За подобрување на условите за работа, во текот на првото полугодие во учебната 2021/2022 година се реализирани следниве активности: 

Реден 

број 

Реализирани активности Обезбедени Време на 

реализација 

1. Дезинсекција, дезинфекција и дератизација на сите простории во училишната 
зграда 

Сопствени средства IX 2021 

I 2022 

2 Санирање на сите оштетувања на водовод и електрика во училиштето Сопствени средства VIII, XII 
2021 

3 Генерално чистење на сите простории во училишната зграда Сопствени средства VIII 2021 

I 2022 

4 Поправки на оштетен училишен инвентар- клупи ,столчиња и шкафчиња Сопствени средства VIII, XII 
2021 

5 Кречење на ѕидовите и фарбање со мрсна боја на училница за учениците од 4 
одделение 

Сопствени средства VIII 2021 

6 Партерно уредување на училишниот двор со бекатон плочки (300 м2) Сопствени средства VIII 2021 

7 Набавка на 4 смарт/интерактивни  табли Општина Центар X  2021 

8 Набавка на 4ЛЦД  проектори и држачи Општина Центар X  2021 

9 Набавка на персонален комјутер Од донаторска сметка X  2021 

10 Набавка на 2 смарт /интерактивни табли Донација од родители VIII 2021 

11 2 ЛЦД проектор со држачи Донација од родители VIII 2021 

12 Набавка на 1 беламагнетна  табла Донација од родители VIII 2021 

13 1 ЛЦД со држач Донација од родители VIII 2021 

14 Монитор за комјутер Донација од Проектот „Отворете ги 
прозорците“ 

IX – X 2021 

15 5 Детски  тастарури (асистивна технологија) Донација од Проектот „Отворете ги 

прозорците“ 

IX – X 2021 

16 1Тастатура со зголемени тастери (асистивна технологија) Донација од Проектот „Отворете ги 
прозорците“ 

IX – X 2021 

17 3 Трак бол Донација од Проектот „Отворете ги 

прозорците“ 

IX – X 2021 

18 3 Џојстик Донација од Проектот „Отворете ги 

прозорците“ 

IX – X 2021 
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19 10 Програм билен издвоен  клик Донација од Проектот „Отворете ги 

прозорците“ 

IX – X 2021 

20 2 Принтери во боја Донација од Проектот „Отворете ги 

прозорците“ 

IX – X 2021 

21 1Микроскоп монолуларен 3В Николет Донација од Проектот „Отворете ги 

прозорците“ 

IX – X 2021 

22 1 Пакет геометриски плочки Донација од Проектот „Отворете ги 

прозорците“ 

IX – X 2021 

23 1 Пакет геометриски фигури за волумен Донација од Проектот „Отворете ги 

прозорците“ 

IX – X 2021 

24 1 Часовник - демонстративен Донација од Проектот „Отворете ги 

прозорците“ 

IX – X 2021 

25 3 Дрвени агломери Донација од Проектот „Отворете ги 

прозорците“ 

IX – X 2021 

26 3 Дрвени триаголници (45) Донација од Проектот „Отворете ги 

прозорците“ 

IX – X 2021 

27 3 Дрвени триаголници (60) Донација од Проектот „Отворете ги 

прозорците“ 

IX – X 2021 

28 2 Пластични шестари Донација од Проектот „Отворете ги 

прозорците“ 

IX – X 2021 

29 1 Динамометар Донација од Проектот „Отворете ги 

прозорците“ 

IX – X 2021 

30 2 Потковичест магнет – 100x85x30/20мм. Никол Донација од Проектот „Отворете ги 

прозорците“ 

IX – X 2021 

31 2 Прачкаст магнет – Никол 18 цм. Донација од Проектот „Отворете ги 

прозорците“ 

IX – X 2021 

32 2 Коцки за поврзување од 6 страни Донација од Проектот „Отворете ги 

прозорците“ 

IX – X 2021 

33 1 Комлет пластични врски (прстени) Донација од Проектот „Отворете ги 

прозорците“ 

IX – X 2021 

34 1 Комлет пластични нижалки Донација од Проектот „Отворете ги 

прозорците“ 

IX – X 2021 

35 1Торзо-средно Донација од Проектот „Отворете ги 

прозорците“ 

IX – X 2021 

36 1 Вага Донација од Проектот „Отворете ги 

прозорците“ 

IX – X 2021 
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37 1 комлет – Ширење на тела при загревање Донација од Проектот „Отворете ги 
прозорците“ 

IX – X 2021 

38 Комлетно уредување на кабинетот по хемија: 
-лабараториска маса за наставник 
-4 елементи со кадичка-мијалник 
-1 плакар за чување на опрема  
-1 метален плакар 
-8 маси за ученици 
-21 лабораториско столче 

Донација од Општина Центар /МОН, 
Проект за унапредување на основното 
образование - ПЕИП 

IX – X 2021 

39 1Електричен бокал  Донација од МОН, Проект за 

унапредување на основното образование - 

ПЕИП 

XII 2021 

40 1Постер со мерни единици во SI систем Донација од МОН, Проект за 

унапредување на основното образование - 

ПЕИП 

XII 2021 

41 1Канта за лабараториски отпад од 3 л Донација од МОН, Проект за 

унапредување на основното образование - 

ПЕИП 

XII 2021 

42 1 Противожарен сет според регулативи на СРМ Донација од МОН, Проект за 

унапредување на основното образование - 

ПЕИП 

XII 2021 

43 1 Постер на периоден систем на елементи Донација од МОН, Проект за 

унапредување на основното образование - 

ПЕИП 

XII 2021 

44 1 Безбедносна запалка Донација од МОН, Проект за 

унапредување на основното образование - 

ПЕИП 

XII 2021 

45 1 Стаклена када – 20x20x20x40цм Донација од МОН, Проект за 

унапредување на основното образование - 

ПЕИП 

XII 2021 

46 5 Тапи за епрувети 13-14мм Донација од МОН, Проект за 

унапредување на основното образование - 

ПЕИП 

XII 2021 

47 Чистење на училишниот двор Општина Центар VIII -XII 
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 Наталија Петрова 
1972 проф.одделенска 

ВСС 
Одд.наставник / 24 

2 Радмила С. Ристиќ 
1986 магист.по 

педаг.науки 
ВСС 

Одд.наставник / 9 

3 Александар 

Тошевски 

1976 проф.одделенска 
ВСС 

Одд.наставник / 24 

4 Валентина Петровска 
1979 проф.одделенска 

ВСС 
Одд.наставник / 16 

5 Даринка Петрова 
1964 проф.одделенска 

ВСС 
Одд.наставник / 24 

6 Елена Јордановска 
1983 проф.одделенска 

ВСС 
Одд.наставник / 4 

7 Билјана Денкова 
1963 проф.одделенска 

ВСС 
Одд.наставник 1 38 

8 Maja Петреска 
1978 Дипломиран 

педагог ВСС 
Одд.наставник / 14 

9 Викторија 

Николовска 

1987 проф.одделенска ВСС Одд.наставник / 7 

10 Сања Мерџановска 1988 Дипломиран 
педагог 

ВСС Одд.наставник / 5 

11 Славица Силјановска 
1970 проф.одделенска 

ВСС 
Одд.наставник / 26 

12 Валентина 

Зафировска 

1979 проф.одделенска 
ВСС 

Одд.наставник / 15 
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13 Весна Мораитова 
1974 проф.одделенска 

ВСС 
Одд.наставник / 23 

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

15 Гордана Богоевска 
1960 проф.одделенска 

ВСС 
Одд.наставник / 39 

16 Виолета Лесанска 
1977 проф.одделенска 

ВСС 
Одд.наставник / 16 

17 Гордана Јаневска 1966 проф.одделенска ВСС Одд.наставник / 25 

18 Катерина 

Вукашиновски 

1985 проф.одделенска ВСС Одд.наставник / 10 

19 Габриела Апостолска 
1978 проф.одделенска 

ВСС 
Одд.наставник / 17 

20 Диана Марковски 1983 проф.одделенска 
ВСС 

Одд.наставник / 12 
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   Предметни наставници 

 

 

Ре

д. 

бр. 

 

Име и 

презиме на 

наставник 

Год. 

на 

раѓа-

ње 

 

Звање 
Степе

н на 

образ

ов. 

 

Работно место/предмет 

 

Ментор 

/советник 

 

Год. на стаж 

1 Менка Трепалковска 1957 проф.историја 
книжевност 

ВСС Македонски јазик / 37 

2 Славица Мирчевска 1962 проф.општа 
ком.книжевност 

ВСС Македонски јазик / 31 

3 Зорица Насевска 1971 
 

проф.математика ВСС Математика / 22 

4 Весна Бојаџиева 1967 
 

проф.математика ВСС Математика / 24 

5 
Цветанка Тасевска 1984 дипл.по комјутерски 

науки 
ВСС Информатика 

Иновации 
/ 10 

6 Билјана Црвенова 1981 проф.по англиски јазик и 
книжевност 

ВСС Англиски јазик / 9 

7 Катерина Музелова 1976 проф.по англиски јазик и 
книжевност 

ВСС Англиски јазик / 19 

8 Иванка Карапеева 
 

1995 проф.по англиски јазик и 
книжевност 

ВСС Англиски јазик / 1 

9 Катарина Миновска 1987 
 

проф.германски јазик и 
книжевност 

ВСС Германски јазик / 9 

10 Катица М. 
Христовска 

1974 проф.матемематика 
физика 

ВСС Физика 
Математика 

/ 22 

11 Јасмина Апостолова 1982 проф.биолига-хемија ВСС Хемија 
Природни науки 

/ 12 

12 Марина Гроздановска 1981 
 

проф.географија ВСС Географија / 7 

13 Ирина Шорева 1983 проф.биологија ВСС Биологија 

Природни 

науки 

/ 5 

14 Маргарита И. Павлова 1972 
 

проф.историја ВСС Историја / 25 

15 Бранка Димевска 1985 проф.по историја ВСС Граѓанско образование / 8 
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Историја 
 

16 Иван Димовски 1960 наст.по ОТП ВШП Техничко 
образовани 

Изборен 
Вештини на живеење 

/  

37 

17 Наташа Д. Митрова 1972 дипл.музичар теоретичар ВСС Музичко образование 
Проекти од музичка 

уметност 

/ 23 

18 Снежана Шумковска 1980 ликовен педедагог 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 

/  

22 

20 Горан Ѓорѓиевски 1983 проф.по физичко 
образование 

ВСС Физичко и здравствено 
Образование 
 

/ 11 

21 Јане Боровски 1980 проф.по физичко 
образование 

ВСС Физичко и 
здравствено 
образование 

/ 13 

22 Стефан Видиков 1994 проф. по филозофија ВСС Етика / 0 

mailto:koco_racin@yahoo.com
http://www.kocoracin.edu.mk/


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 

21 

 

 

Наставници кои дополнуваа часови во други училишта 

 

Ред.бр. 

 

Име и 

презиме на 

наставник 

 

Година 

на 

раѓање 

 

Звање 

 

Степен 

на 

образо-

вание 

 

Работно 

место/предмет 

 

Основно училиште 

во кое дополнува 

 

Год. 

на 

стаж 

 

1 
 

Цветанка Тасевска 

1984 дипл.по 

комјутерскинауки 
 

ВСС 
 

Информатика 
 

ООУ „Васил Главинов“ 
 

10 

 

2 
 

Снежана Шумковска 

1980 ликовен педагог 

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 ТО 

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 

образован

ие 

 

Работно место/предмет 
Основно 

училиште од кое 

доаѓаат 

1 Ирена Костовска ВСС Македонски јазик ООУ „Кирил и Методиј“ 

2 Ружа Стојковиќ ВСС Етика на религии ООУ „11 Октомври“ 
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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 / 28 

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 

/ 
22 

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 27 

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 ССС Хигиеничар 22 

3 Маја Боскоска 1972 дактилограф ССС Хигиеничар 7 

4 Анета Дашковска 1987 пекар ССС Хигиеничар 11 

5 Лазо Ѓорѓиевски 1959 гимназија ССС Хигиеничар 28 

6 Сузана Алексовска 1965 Тапетар-декоратер ССС Хигиеничар 25 

7 Соња Стојановска 1970 гимназија ССС Хигиеничар 18 

8 Зоран Милев 1965 електротехничар ССС Хаус мајстор 32 

9 Зоран Василев 1967 пекар ОО Чувар 27 

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 
59 8 49 / / / / 1 / / / / 2 

Број на наставен 

кадар 
42 5 35 / / / / / / / / / 2 

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 48 

Виша стручна спрема 1 

Средно образование 10 

Основно образование / 

 

 

3.9 Старосна структура на вработените 

 

Години Број на вработени 

20-30 3 

31-40 14 

41-50 18 

51-60 18 

61 - пензија 6 
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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 3 61 24 34 / / 1 / 1 / / / / 1 / / / / 

II 2 53 29 24 / / / / / / / / / / / / / / 

III 2 56 33 20 / / 1 1 1 / / / / / / / / / 

IV 2 60 30 27 / 1 1 / / / / / / / 1 / / / 

V 2 60 33 26 / / / / / / 1 / / / / / / / 

I –V 11 290 149 131 / 1 3 1 2 / 1 / / 1 1 / / / 

VI 3 78 37 35 / / / / 2 / / / / / 1 / 3 / 

VII 3 67 39 27 / / / / / / / / / / / / 1 / 

VIII 3 61 30 26 / / 1 / 1 / / 1 1 / / / / 1 

IX 3 83 41 34 / 1 / / 1 1 / / / 1 / 2 2 / 

VI – IX 12 289 147 122 / 1 1 / 4 1 / 1 1 1 1 2 6 1 

I – IX 23 579 296 253 / 2 4 1 6 1 1 1 1 2 2 2 6 1 
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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 користеше  наменски и за креативни цели кои се насочени кон подобрување на 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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социјалниот развој на учениците, подеднакво обезбедувајќи индивидуален напредок во 

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. 

 

5 Мисија и визија 

5.1 Мисија 

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

 постигањата и вештините. 
 

 

 

5.2 Визија 
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6 Веќе научено/ стекнати знаења 

 
Успешноста во работата во училиштето се темелеше 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, Самоевалуацијата и развојната програма за работа на училиштето, во првото полугодие од учебната 

2021/2022 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 

 Новата концепција за основно образование за I и IV одделение 

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 2021/2022 

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 

х x x x         Директор 

Педагог 

Психолог  

Дефектолог

Наставници 

-Детектирање 

на  ученици со 

посебни 

образовни 

потреби , 

надарени ученици  

-Извештаи 

 
-Листи за 

евалуација на 

обуките 

 

-Инструменти за 

следење на 

- 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 

           и ученици со часови  

           потешкотии во   

           учењето  -Анализи и  

            

 
евалуација  

           - Учество на   

           обуки на повеќе   

           теми во рамките   

           на проектот   

           „Инклузија на   

           деца со посебни   

           образовни   

           потреби“   
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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 

х 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 

 

-Помош на 

наставниците  

при изработка на 

индивидуална 

образовна 

програма (ИОП) 

 

-Помош на 

наставниците во 

диференцирање на 

целите според 

можностите на 

учениците 

 

-Посочување на 

стручна литература 

Увиди на 

дневните 

подготовки 

Успешна прилагодена 

програма за ученици 

со потешкотии во 

учењето 

- Се подобри 

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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 x x x x         Директор -Снимање на 
видео запис со 
наслов: “ Заедно 
сме посилни”. 
-Изработка на 
постери со тема: -
-“Инклузивност и 
моето училиште” 

-„Запознавање на 
културите на 
помалубројните 
заедници во 
Центар“ 
-„Поттикни 
еднаквост-биди 
човек“ 

Билјана Црвенова 

Билјана Денкова 

Наташа Митрова 

Радмила С. 

ристиќ 

-Запознавање на 
културите на 
учениците кои не 
опкружуваат и 
наоѓање на заеднички 
нишки 
 
-Градење на блиски 
меѓукултурни врски и 
интеркулурно 
комуницирање на 
младите 

Директор 

Реализација на  
активностите 

за меѓуетничка 

интеграција со партнер 

училиште 

  
Училишни 

тимови 

  

Програма за 

работа 

 
 
Училишен 

тим 
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Опремување на 

училиштето  со 

современи нагледни 

средства,   дидактички 

х x x x         Директор 

Училишен тим 

-Формиран тим - 

-Изготвен 

извештај за 

фактичката 

состојба 

 

- Набавка на ИТ 

технологија 

потребна за 

реализација на 

онлине настава – 

настава од 

далечина.  

 

- Набавка на ИТ 

технологија 

потребна за 

реализација на 

новата 

концепција на 

наставата во I и  

IV одделение 

 

Анализа на 

Извештаите 

 

Анализа на 

потребите 

Мотивирани 

наставници за 

непречено реализирање 

на онлајн настава 

Директор 

 
Училишен 

тим 

материјали, технички              

помагала и училишен              

инвентар           
Евиденција на 

набавени 

компјутери, 

камери, 

Дидитални 

табли, 

проектори 
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Збогатување на х x x x         Директор -Информирање на Списоци 

за 

потребна 

литерату

-ра 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зголемен интерес од Директор 

училишната 

библиотека со 

лектирни изданија 

за учениците и 

стручна 

литература за 

наставниците 

         Библиотекар стручните активи 

 

-Доставување 

списоци од 

потребна 

литература од 

сите стручни 

активи 

 

- Донација на 

15 комлети 

со по 4 

учебници за 

IV 

одделение 

од Општина 

Центар 

 

- Донација на 

67 комлети 

учебници за 

I одделение 

од Општина 

Центар 

 

 

страна на 

учениците за 

користење на 

лектирни изданија 

 

Зголемен интерес кај 

Наставниците и 

учениците за 

користење на стручна 

литература 

Библиотекар 
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Хортикултурно и 

партерно 

уредување на 

училишниот двор 

х x x x         Директ

ор 

Педагог 

Психол

ог 
Наставници 

Редовно 

чистење на 

училишниот 

двор 

 

Во соработка со 

Општина Центар 

 

Поплочување со 

бекатон плочки  

предниот дел од  

училишен двор 

 

Водење на 
евиденција за 

текот на 

активностите 

Уреден училишен 

двор со патеки/стази, 

зеленило 

Директор 

             

            Родители 
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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 

 

-Протокол за поддршка на 

планирањата на 

наставниците 

 

- Протокол за 

приспособување на 

наставните програми на 

децата со посебни образовни 

потреби  

 

-Протокол за следење на 

учеството на учениците со 

ПОП во наставата 

 

-Процедура за изработка и 

следење на ИОП 

 

-Листи за опсервација на 

ученикот на час 

 

-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 
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-Листи за проценка на 

ученикот на наставен час 

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 

Акциони планови 

Паноа 

Презентации 

Извештаи 

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

 н

а 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 

Наставни

ци 

ИКТ опрема 

Збогатување на 

училишната 

библиотека со 

лектирни 

изданија за учениците 

и стручна литература 

за наставниците 

Зголемен број на лектирни 

изданија и стручна литература во 

училишната библиотека 

  

 

Списоци за потребна 
литература 

 

Список од 

приоритети и од 

лектирните и од 

стручните изданија 

 

Евиденција за 

набавките на 

лектирни изданија за 

учениците и  стручна 

литература за 

наставниците 

Зголемен интерес од 

страна на учениците за 

користење на лектирни 

изданија 

Зголемен интерес кај 

наставниците за 

користење на стручна 

литература 

Директор 

Библиотека

р 

Зголемен е бројот 

на ученици кои 

користат 

лектирни изданија 

Зголемен е бројот 

на наставници кои 

користат стручна 

литература  

Хортикултурно и 

партерно уредување 

на училишниот двор 

Естетско уреден и функционален 

училишен двор 

- Извештај од 

реализирани 

активнист 

-фотографии 

Уреден и чист училишен 
двор 

Зголемена безбедност од 

повреди кај учениците и 

другите возрасни 
Зголемено задоволство 
кај учениците за време на 
претстој во училишниот 
двор 

Директор 
 

Училиш

ен 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 септември 2021 година, а ќе заврши на 31 август 2022 година. 

Наставната година започнува на 1 септември 2021 година и ќе заврши на 9 јуни 2022 година. 

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

Првото полугодие започна на 1 септември 2021 година и завршува на 30 декември 2021 година.  

Второто полугодие согласно новите измени на  Календарот за организацијата и работа на основните училишта ќе започне на 1ви февруари 2022 година и 

година и завршува на 9 јуни 2022 година. 

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

Зимскиот одмор започна на 31 декември 2021 година и завршува на  1ви февруари 2022 година (Согласно новите измени на Календарот за организацијата и  

работата на основните училишта). 

 Летниот одмор започнува на 10 јуни 2022 година и завршува на 31 август 2022 година. 

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

 

Во првото полугодие од учебната 2021/2022 година наставата се реализираше во  84 наставни денови и вкупно 17  недели. 
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8.2 Одделенско раководство , часови на наставен кадар 

Ред.бр.  Наставник Наставен предмет Паралелка Неделен 

фонд 

Одд. 

раководител 

Вкупно 

часови 

1 Менка Трепалковска Македонски јазик 

 

8а,8в,9б,9в,7в 20 7В 21 

2 Славица Мирчевска Македонски јазик 

 

6а,6б,6в,7а,8б 20 6Б 21 

3 Билјана Црвенова Англиски јазик 

 

2а,2б,7а,7б,7в,9а,9б,9в 22 / 22 

4 Катерина Музелова Англиски јазик 

 

1а,1б,1в,5а,5б,8а,8б,8в 21 8В 22 

5 Иванка Карапеева Англиски јазик 

 

3а,3б,4а,4б,6а,6б,6в 21 / 21 

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

6а,6б,6в 

24 9Б 25 

7 Весна Бојаџиева Mатематика 

 

8а,8б,8в,9б,9в 20 8А 21 

8 Зорица Насевска Mатематика 

 

6а,6б,6в,7а,7в 23 6В 24 

9 Катица М.Христовска Mатематика 

Физика 

7б,9а 

9а,9б,9в, 8а,8б,8в 

8 

12 

7Б 21 

10 Јасмина Апостолова Хемија 

Природни науки 

9а,9б,9в;8а,8б,8в 

6а,6в,5а,5б 

12 

8 

9В 21 

11 Ирина Шорева Биологија 

Природни науки 

9а,9б,9в;8а,8б,8в;7а,7б,7в 

6б 

18 

2 
/ 20 

12 Марина Гроздановска Географија 9а,9б,9в,8а,8б,8в,7а,7б,7в, 

6а,6б,6в 

24 / 24 

13 Цветанка Тасевска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Информатика 

Иновации 

6а,6б,6в,7а,7б,7в 

9а,9б,9в 

9 

3 
/ 9 

3 

14 Маргарита Илиевска-

Павлова 

Историја 6а,6б,6в,7а,7б,7в8а,8б,8в 

9б 

20 6А 21 
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15 Бранка Димевска Историја 

Граѓанска култура 

9а,9в 

9а,9б,9в;8а,8б,8в 

10 / 10 

16 Наташа Митрова Музичко образование 

 

Изборен ПМУ 

Хор и оркестар 

9а,9б,9в;8а,8б,8в;7а,7б,7в; 

6а,6б,6в 

7в 

 

12 

 

2 

6 

8Б 21 

17 Снежана Шумковска 

ЕМИС 

Ликовно образование  

 

ЕСАРУ 

9а,9б,9в;8а,8б,8в;7а,7б,7в; 

6а,6б,6в 

 

12 

 

6 

7А 19 

18 Иван Димовски Техничко образование 

Изборен предмет 

1.Техн.обр. 

2.Вештини на 

живеење 

5а,5б,6а,6б,6в 

 

8а,8б,8в 

7б,7а 

7 

 

6 

4 

/ 17 

19 Горан Ѓорѓиевски Физичко образование 

Изборен спорт 

7б,7в,8а,8б,8в,9а 

9а 

18 

2 

9А 21 

20 Ирена Попова 

 

Физичко образование 

Изборен спорт 

 

9б,9в,7а,6а,6б,6в 

9б 

18 

2 
/ 20 

21 Јане Боровски Физичко образование 

Изборен спорт 

1а,1б,1в,2а,2б,3а,3б 

9в 

21 

2 
/ 23 

22 Стефан Видиков Етика 

 

7а,7б, 7в 3 / 3 

23 Ружа Стојковиќ 

 

Етика на религиите 

 

6а,6б,6в 6 / 6 

24 Ирена Костовска Македонски јазик 7б, 9а 8 / 8 
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8.3 Работа на училиштето 

Воспитно-образовниот процес во првото полугодие во учебната 2021/2022 година се реализираше согласно Календарот за 

организација и работа на основните училишта, според наставната 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. Наставата се реализираше согласно 

наставните програми, кои се базираа на целите/резултатите од учењето предвидени со наставната програма за секој наставен предмет. 

  

Пред почетокот на учебната година во училиштето се изготви распоред за влегување/излегување  во училиштето за учениците од I до IX 

одделение, куќен ред и кодекси на однесување на сите структури, како и План и Протокол за работа настава со физичко присуство. Истите се 

истакнати во училиштето како и на училишната веб страна. 

Наставниот час траеше 40 минути како во наставата со физичко присуство, така и во наставата со учење од далечина. 

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

максимално искористување на просторните и кадровските капацитети во училиштето. 

За учениците од прво до деветто одделение чии родители поднеле барање поради медицински причини  за следење на наставата од далечина, 

се 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. 

 

 

                Прилог: Распред за влегување/излегување на учениците 

 

ГЛАВЕН ВЛЕЗ ВО УЧИЛИШНАТА ЗГРАДА ГЛАВЕН ВЛЕЗ ВО УЧИЛИШНАТА ЗГРАДА 

Од 7,30 до 7,45 Од 7,45 до 8,00 

I А, I Б, I В 

 

VI А, VI Б 

VIII А , VIII В 

IX А 
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За време на големиот одмор излегуваат од помошниот влез во делот кај 

паркингот во горниот дел од училишниот двор 

 

За време на големиот одмор учениците од  VIII А , VIII В и IX А излегуваат исто 

на главниот влез од училишната зграда во најгорниот дел од спортските 

игралишта, додека учениците од VI А, VI Б излегуваат во делот кај спортското 

игралиште над паркингот 

По завршувањето на редовните часови излегуваат на главниот влез/излез По завршувањето на редовните часови излегуваат на главниот влез/излез 

ПОМОШЕН ВЛЕЗ КАЈ БИСТАТА НА КОЧО РАЦИН ПОМОШЕН ВЛЕЗ КАЈ БИСТАТА НА КОЧО РАЦИН 

Од 7,30 до 7,45 Од 7,45 до 8,00 

II А,II Б, 

III А,III Б 

 

IV А, IV Б 

VI В 

VII В 

За време на големиот одмор излегуваат во предниот дел од училишниот 

двор 

 

За време на големиот одмор учениците од 

IV А, IV Б излегуваат 

во долниот дел под бистата,  учениците од VI В , VII В излегуваат во делот кај 

спортското игралиште над паркингот 

По завршувањето на редовните часови излегуваат на истиот влез/излез По завршувањето на редовните часови излегуваат на истиот влез/излез 

ПОМОШЕН ВЛЕЗ ВО СТАРИОТ ДЕЛ ОД УЧИЛИШНАТА ЗГРАДА 

КАЈ ЉУЉАШКИ 

ПОМОШЕН ВЛЕЗ ВО СТАРИОТ ДЕЛ ОД УЧИЛИШНАТА ЗГРАДА КАЈ 

ЉУЉАШКИ 

Од 7,30 до 7,45 Од 7,45 до 8,00 

V А,V Б 

 

VII А, VII Б 

VIII Б 

IX Б, IX В 

За време на големиот одмор учениците излегуваат во долниот дел на 

училишниот двор под бистата  

За време на големиот одмор учениците од  VII А, VII Б излегуваат во делот кај 

спортското игралиште над паркингот, учениците од VIII Б излегуваат  во 

најгорниот дел од спортските игралишта, учениците од IX Б, IX В 

излегуваат во дворот околу љуљашките 

По завршувањето на редовните часови излегуваат на истиот влез/излез По завршувањето на редовните часови излегуваат на истиот влез/излез 
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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 579 / / / / 

Број на 

наставници 

42 / / / / 

 

 
8.5 Проширена програма 

 

ООУ “Кочо Рацин “, Центар во текот на првото полугодие на учебната 2021/2022 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. 

За учениците од I –IV  одделение,  се организираше  продолжен престој,  со вкупно  9 паралелки и тоа: 

-  3 паралелки во I одделение, со вкупен број од 61 ученик 

- 2 паралелки во II одделение, со вкупен број од 53 ученици 

- 2 паралелки во III одделение со вкупен број од 56 ученици и  

- 2 паралелки во IV одделение, со вкупен број од 60 ученици  

- Вкупно од  I-IV оделение - 230 ученици.  

         Во продолжен престој се вклучени-предаваат вкупно 18 одделенски наставници. 

 
 

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 

Иванка Карапеева 

23 579 

Германски јазик Катарина Миновска 12 289 

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 и во учебната 2021/2022 година, со учениците од трето одделение. 

Во текот на првото полугодие во  учебната 2021/2022 година, во прво, второ и трето одделение, настава по физичко и здравствено 

образование реализираше наставникот Јане Боровски во тандем со одделенските наставници. 
 

Наставник – тандем настава Одделение 

1. Јане Боровски –Наталија Петрова и Радмила Страшевска, Александар Тошевски и Валентина Петровска,  Даринка 

Петрова и Елена Јордановска 

 

Iа, I б ,I в 

 одделение 

2. Јане Боровски – Билјана Денкова и Маја Петреска, Викторија Николовска и Сања Мерџановска 

 

II а, II б  одделение 

3. Јане Боровски – Славица Силјановска и Валентина Зафировска, Весна Мораитова и Сузана Стојановска III а, III 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 првото полугодие во учебната 2021/2022 година, во училиштето задолжителната настава беше застапена по сите наставни 

предмети, со предвидениот фонд на часови согласно Наставни програми изготвени од БРО за  основно деветгодишно  образование. 

 

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

 

Прво одделение -3 паралелки  

Паралелки I а I б I в 

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

Македонски јазик 84 84 / 100 84 84 / 100 84 84 / 100 

Математика 84 84 / 100 84 84 / 100 84 84 / 100 

Англиски јазик 35 35 / 100 35 35 / 100 35 35 / 100 

Ликовно образование 16 16 / 100 16 16 / 100 17 17 / 100 

Музичко образование 16 16 / 100 16 16 / 100 16 16 / 100 

Природни науки 35 35 / 100 35 35 / 100 34 34 / 100 

Општество 17 17 / 100 18 18 / 100 17 17 / 100 

Физичко и здравствено 

образование 

49 49 / 100 47 47 / 100 50 50 / 100 

Вкупно 336 336 / 100 335 335 / 100 337 337 / 100 
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Второ одделение-2 паралелки  

 

Паралелки II а II б 

Предмети План Реал Нер % План Реал Нер % 

Македонски  90 90 / 100 90 90 / 100 

Математика 74 74 / 100 74 74 / 100 

Англиски јазик 33 33 / 100 33 33 / 100 

Ликовно образование 33 33 / 100 32 32 / 100 

Музичко образование 33 33 / 100 33 33 / 100 

Природни науки 33 33 / 100 33 33 / 100 

Општество 16 16 / 100 16 16 / 100 

Физичко и здравствено образование 51 51 / 100 48 48 / 100 

Одделенски час 16 16 / 100 16 16 / 100 

Вкупно 379 379 / 100 375 375 / 100 

 

 

Трето одделение -2 паралелки  

 

Паралелки III а III б 

Предмети План Реал Нер % План Реал Нер % 

Македонски  101 101 / 100 101 101 / 100 

Математика 84 84 / 100 84 84 / 100 

Англиски јазик 48 48 / 100 49 49 / 100 

Ликовно образование 33 33 / 100 32 32 / 100 

Музичко образование 31 31 / 100 33 33 / 100 

Природни науки 33 33 / 100 35 35 / 100 

Работа со компјутер 32 32 / 100 34 34 / 100 

Општество 17 17 / 100 16 16 / 100 

Физичко и здравствено образование 50 50 / 100 54 54 / 100 

Одделенски час 16 16 / 100 16 16 / 100 

Вкупно 445 445 / 100 454 454 / 100 
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Четврто  одделение -2 паралелки  

 

Паралелки IV а IV б 

Предмети План Реал Нер % План Реал Нер % 

Македонски јазик 84 84 / 100 84 84 / 100 

Математика 84 84 / 100 84 84 / 100 

Англиски јазик 48 48 / 100 48 48 / 100 

Ликовно образование 18 18 / 100 18 18 / 100 

Музичко образование 18 18 / 100 18 18 / 100 

Природни науки 34 34 / 100 34 34 / 100 

Техничко образование 17 17 / 100 17 17 / 100 

Историја и Општество 33 33 / 100 33 33 / 100 

Физичко и здравствено образов. 49 49 / 100 49 49 / 100 

Одделенски час 16 16 / 100 16 16 / 100 

Вкупно 

 

401 401 / 100 401 401 / 100 

 

Петто одделение -2 паралелки  

Паралелки V а V б 

Предмети  План Реал Нер % План Реал Нер % 

Македонски јазик 84 84 / 100 84 84 / 100 

Математика 84 84 / 100 84 84 / 100 

Англиски јазик 50 50 / 100 50 50 / 100 

Ликовно образование 34 34 / 100 35 35 / 100 

Музичко образование 32 32 / 100 31 31 / 100 

Природни науки 32 32 / 100 30 30 / 100 

Техничко образование 29 29 / 100 29 29 / 100 

Работа со компјутер 33 33 / 100 31 31 / 100 

Општество 35 35 / 100 35 35 / 100 

Физичко и здравствено обр. 50 50 / 100 50 50 / 100 

Одделенски час 16 16 / 100 16 16 / 100 
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Изборен предмет   

Творештво 16 16 / 100 16 16 / 100 

Вкупно 

 

495 495 / 100 491 491 / 100 

 

Шесто одделение -3 паралелки  

Паралелки VI а VI б VI в 

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

Македонски јазик 66 66 / 100 66 66 / 100 66 66 / 100 

Математика 84 84 / 100 84 84 / 100 84 84 / 100 

Англиски јазик 49 49 / 100 49 49 / 100 49 49 / 100 

Германски јазик 33 33 / 100 34 34 / 100 35 35 / 100 

Ликовно образование 17 17 / 100 17 17 / 100 18 18 / 100 

Музичко образование. 17 17 / 100 16 16 / 100 17 17 / 100 

Техничко образование 16 16 / 100 18 18 / 100 17 17 / 100 

Информатика 33 33 / 100 30 30 / 100 31 31 / 100 

Географија 34 34 / 100 35 35 / 100 35 35 / 100 

Историја 33 33 / 100 33 33 / 100 33 33 / 100 

Природни науки 34 34 / 100 33 33 / 100 34 34 / 100 

Физичко и здравствео обр. 51 51 / 100 48 48 / 100 49 49 / 100 

Одделенски час 16 16 / 100 16 16 / 100 16 16 / 100 

Изборен предмет-  

Етика на религии 34 34 / 100 34 34 / 100 34 34 / 100 

Вкупно 

 

517 517 / 100 513 513 / 100 518 518 / 100 

 

 

Седмо   одделение - 3 паралелки  

Паралелки VII а VII б VII в 

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

Македонски јазик 67 67 / 100 68 68 / 100 69 69 / 100 

Математика 67 67 / 100 69 69 / 100 67 67 / 100 

Англиски јазик 50 50 / 100 50 50 / 100 49 49 / 100 

Германски јазик 35 35 / 100 35 35 / 100 35 35 / 100 

Ликовно образование 16 16 / 100 16 16 / 100 17 17 / 100 
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Музичко образование 16 16 / 100 18 18 / 100 16 16 / 100 

Информатика 16 16 / 100 15 15 / 100 16 16 / 100 

Географија 34 34 / 100 32 32 / 100 33 33 / 100 

Историја 33 33 / 100 33 33 / 100 33 33 / 100 

Етика 17 17 / 100 17 17 / 100 17 17 / 100 

Биологија 34 34 / 100 34 34 / 100 34 34 / 100 

Физичко и здравствео образов. 49 49 / 100 49 49 / 100 50 50 / 100 

Одделенски час 16 16 / 100 16 16 / 100 16 16 / 100 

Изборен предмет 

Вештини за живеење 32 32 / 100 35 35 / 100 / / / / 

Проекти од музичка уметност / / / / / / / / 36 36 / 100 

Вкупно 

 

482 482 / 100 487 487 / 100 488 488 / 100 

 

Осмо одделение -3 паралелки  

Паралелки VIII а VIII б VIII в 

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

Македонски јазик 67 67 / 100 67 67 / 100 67 67 / 100 

Математика 67 67 / 100 67 67 / 100 67 67 / 100 

Англиски јазик 49 49 / 100 49 49 / 100 49 49 / 100 

Германски јазик 32 32 / 100 33 33 / 100 33 33 / 100 

Ликовно образование 17 17 / 100 17 17 / 100 17 17 / 100 

Музичко образование 18 18 / 100 16 16 / 100 16 16 / 100 

Географија 34 34 / 100 34 34 / 100 34 34 / 100 

Историја 35 35 / 100 35 35 / 100 35 35 / 100 

Граѓанско образование 16 16 / 100 16 16 / 100 16 16 / 100 

Биологија 35 35 / 100 35 35 / 100 35 35 / 100 

Физика 35 35 / 100 37 37 / 100 35 35 / 100 

Хемија 33 33 / 100 34 34 / 100 34 34 / 100 

Физичко и здраствено обр. 51 51 / 100 48 48 / 100 50 50 / 100 

Одделенски час 16 16 / 100 16 16 / 100 16 16 / 100 

Изборен предмет 

Техничко образование 34 34 / 100 34 34 / / 37 37 / 100 

Вкупно 

 

539 539 / 100 538 538 / 100 541 541 / 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  69 69 / 100 70 70 / 100 70 70 / 100 

Математика 68 68 / 100 68 68 / 100 68 68 / 100 

Англиски ј. 49 49 / 100 49 49 / 100 49 49 / 100 

Германски ј. 33 33 / 100 33 33 / 100 33 33 / 100 

Ликовно обр. 18 18 / 100 17 17 / 100 17 17 / 100 

Музичко обр. 16 16 / 100 17 17 / 100 16 16 / 100 

Географија 35 35 / 100 35 35 / 100 35 35 / 100 

Историја 33 33 / 100 32 32 / 100 33 33 / 100 

Граѓанско о. 17 17 / 100 16 16 / 100 17 17 / 100 

Биологија 34 34 / 100 35 35 / 100 34 34 / 100 

Физика 35 35 / 100 32 32 / 100 33 33 / 100 

Хемија 34 34 / 100 35 35 / 100 31 31 / 100 

Иновации 16 16 / 100 16 16 / 100 16 16 / 100 

Физичко обр. 49 49 / 100 49 49 / 100 51 51 / 100 

Одд. Час 16 16 / 100 16 16 / 100 16 16 / 100 

Изборен предмет      

Проекти од спорт 34 34 / / 36 36 / / 33 33 / 100 

Вкупно 556 556 / 100 556 556 / 100 552 552 / 100 
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8.10 Изборна настава 

 
 

Во зависност од интересите, учениците преку анкета избираа и изучуваа изборни предмети, со кои ги наградуваат, 

продлабочуват и систематизираат знаењата од одредени подрачја и ги поттикнуваат интересите на учениците за професиите. За 

запознавање со програмите на изборните предмети во месец мај во учебната 2020/2021 година беше спроведено анкетирање на 

учениците од IV - 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 првото полугодие во учебната 2021/22 година во училиштето се изучуваа следните изборни предмети по одделенија: 

 

Изборен предмет Наставник Одделенија Вкупно часови 

Вештини за живеење Иван Димовски VII а,б 4 

Техничко образование    Иван Димовски VIII а,б,в 6 

Проекти од музичка уметност Наташа Митрова VII в 2 

Изборен спорт Горан Ѓорѓиевски IX a 2 

Изборен спорт Ирена Попова IX б 2 

Изборен спорт Јане Боровски IX в 2 

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

Творештво ГабриелаАпостолска  

Диана Маркоски 

Vа  

Vб 

1 

1 
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8.11 Дополнителна настава 

 

 
Во текот на првото полугодие од учебната 2021/2022 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 првото полугодие од учебната 2021/2022 година паралелно со редовната настава по 
редовните часови. 
 

Реализацијата на дополнителната настава се евидентираше во Е- дневникот . 
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Реализација на дополнителна настава во одделенска настава  
Одд. Име и презиме Наставен предмет 

 

Бројна часови Број на ученици 

2А 
Билјана Денкова 

Македонски јазик 

Математика 

10 

5 

7 

7 
Маја Петреска 

2Б 
Викторија Николовска 

Македонски јазик 

Математика 

10 

5 

7 

7 

Сања Марџановска 

3А 
Славица Силјановска 

Македонски јазик 

Математика 

Природни науки 

10 

7 

1 

15 

13 

11 

Валентина Зафировска 

3Б 
Сузана Стојановска 

Македонски јазик 

Математика 

10 

8 

10 

10 

Весна Мораитова 

4А Гордана Богоевска Македонски јазик 

Математика 

8 

9 

10 

10 Виолета Лесанска 

4Б Гордана Јаневска Македонски јазик 

Математика 

Историја 

 ТО 

4 

2 

1 

1 

5 

6 

3 

2 

Катерина Вукашиноски 

5А Габриела Апостолска Македонски јазик 

Математика 

8 

9 

7 

7 
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5Б Диана Маркоски Македонски јазик 

Математика 

8 

8 

7 

7 
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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 16 5 

2 Славица Мирчевска Македонски јазик 16 4 

3 Зорица Насевска Математика 17 5 

4 Весна Бојаџиева Математика 16 7 

5 Цветанка Тасевска Информатика 14 3 

6 Билјана Црвенова Англиски јазик 15 6 

7 Катерина Музелова Англиски јазик 15 4 

8 Иванка Карапеева Англиски јазик 15 2 

9 Катарина Миновска Германски јазик 14 2 

10 Катица М. Христова Физика 
Математика 

5 

10 

4 

5 

11 Јасмина Апостолова Хемија 14 8 

12 Марина Гроздановска Географија 13 6 

13 Ирина Шорева Биологија 12 8 

14 Маргарита И. Павлова Историја 15 4 

15 Снежана Шумковска Ликовно образование 16 6 

16 Наташа Митрова Музичко образоваие 16 1 

17 Бранка Димевска Коцева Историја 17 4 
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8.12 Додатна настава 
Во текот на првото полугодие во учебната 2021/2022 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 
Билјана Денкова 

Македонски јазик 

Математика 

7 

8 

15 

15 
Маја Петреска 

2Б 
Викторија Николовска 

Македонски јазик 

Математика 

7 

8 

15 

15 

Сања Марџановска 

3А 
Славица Силјановска 

Македонски јазик 

Математика 

7 

10 

11 

13 
Валентина Зафировска 

3Б 
Сузана Стојановска 

Македонски јазик 

Математика 

Општество 

Ликовно образование 

5 

6 

3 

2 

10 

10 

10 

10 

Весна Мораитова 

4А Гордана Богоевска Македонски јазик 

Математика 

8 

8 

10 

10 Виолета Лесанска 

4Б Гордана Јаневска Македонски јазик 

Математика 

4 

2 

7 

9 Катерина Вукашиноски 

5А Габриела Апостолска Македонски јазик 8 7 
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Математика 9 7 

5Б Диана Маркоски Македонски јазик 

Математика 

8 

8 

7 

7 
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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 15 8 

2 Славица Мирчевска Македонски јазик 16 4 

3 Зорица Насевска Математика 17 7 

4 Весна Бојаџиева Математика 16 8 

5 Цветанка Тасевска Информатика 12 4 

6 Билјана Црвенова Англиски јазик 15 4 

7 Катерина Музелова Англиски јазик 12 4 

8 Иванка Карапеева Англиски јазик 12 3 

9 Катарина Миновска Германски јазик 14 2 

10 Катица М. Христова Физика 15 12 

11 Јасмина Апостолова Хемија 12 14 

12 Марина Гроздановска Географија 13 6 

13 Ирина Шорева Биологија 12 21 

14 Маргарита И. Павлова Историја 15 4 

15 Снежана Шумковска Ликовно образование 16 6 

16 Наташа Митрова Музичко образоваие 16 3 

17 Бранка Димевска Коцева Историја 
Граѓанско образование 

9 
9 

3 
3 
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8.13 Работа со надарени и талентирани ученици 

 
Акцентот во Програмата за работа со талентирани и надарени ученици е ставен врз методите и формите на работа кои се бидат флексибилни и се  

насочени кон оспособување за самостојно учење и користење информации, развивање на способностите, формирање на умеења и постапки за доаѓање до нови 

знаења и решенија. 

        Работата во училиштето ја насочивме кон развивање на духот на  кооперација и екипирање на надарените и талентирани ученици преку следниве 

форми: 

 индивидуализација во наставата со учениците 

 групна настава за учениците со приближно исти способности 

 проектни активности 

 слободни ученички активности 

 организирање натпревари, конкурси и истражувачки активности 

 организирање креативни работилници 

 

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 

 Зголемена поддршка на напредокот 

на надарени и талентирани ученици 

 

  

2. Стручно усовршување 

на наставниците 

Информирање и запознавање на 

наставниците со надареноста и 

талентираноста 

Разговори со одд. наставници, 

раководители, предметните 

наставници и родители 

Примена на инструменти за 

идентификација 

 

Тимот за работа со 

надарени и 

талентирани 

ученици 

Подобрени компетенции кај 

наставниците да ги  препознае и 

мотивира индивидуален развој кај 

талентираните и надарените 

ученици,  како и да го  подржи 

нивниот развој 
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3.  Планирање на 

работата со надарени и 

талентирани ученици 

Советодавно-консултативна 

работа со ученици, родители и 

наставници 

Изготвување на индивидуални 

образовни програми за работа со 

надарени и талентирани ученици 

во наставните и воннаставните 

активности 

 

Тимот за работа со 

надарени и 

талентирани 

ученици и 

наставници 

Подобрен пристап во 

работата со надарени и 

талентирани ученици 

4.  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 

Овозможен индивидуален напредок 

кај учениците во согласност со 

надареноста или талентираноста 

5.Подобрување на 

социоемоционалниот 

статус на надарените и 

талентираните ученици 

Советодавно-консултативна работа 

со ученици, родители и наставници 

Тимот за работа со 

надарени и талентирани 

ученици и наставници 

 

Развивање на позитивен став кај 

учениците кон надарените и 

талентираните ученици 

6.Следење на 

индивидуалните постигања 

на овие ученици 

 

Следење на реализацијата на 

индивидуалните програми за 

работа со надарени и талентирани 

ученици 

Тимот за работа со 

надарени и талентирани 

ученици 

Подобрување на работата  на на 

наставниците со надарените и 

талентираните ученици, кои ќе се 

презентираат пред наставнички совет 

и советот на родители 

 

 

 

mailto:koco_racin@yahoo.com
http://www.kocoracin.edu.mk/


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 

63 

 

 

8.14 Работа со ученици со посебни образовни потреби 

 

Во првото полугодие  во на учебната 2021/2022 година во училиштето учат вкупно 8 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. Катица М. Христовска - предметен наставник 

5. Бугина. Д. Петрушевска – родител 

6. 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 четири ученици нема согласност од родителите и не се работи според 

индивидулна образовна програма. 

 
Училиштето во првото полугодие во учебната 2021/2022 година работеше и на откривање и грижа на учениците со емоционални проблеми. 
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Активност Време Носител Очекувани резултати Одговорно лице 

Опсервација и разговори со 

децата си ПОП 

 

Септември 

Октомври 

2021 

 
Инклузивен тим 

 

Навремено идентификувани ученици со 

ПОП 

 
Инклузивен тим 

 
Разговор сo родителите на 

учениците со ПОП 

 
Септември  

2021 

 

 

Инклузивен тим 

 
Поддршка на родителите на ученицитесо 

ПОП 

 

Инклузивен тим 

 

Инструктивна работа преку 

разговор, прирачници 

 

Септември 

Октомври  

2021 

 
Инклузивен тим 

Навремено и соодветно упатување на 

наставниците,запознавање со потребите и 

карактеристиките на учениците со ПОП 

 
Инклузивен тим 

 

Опсервација, следење, разговори 

 

Септември  

Декември 

2021 

 

Инклузивен тим 

Навремено проценување на 

способностите на децата со ПОП со цел 

да се подготви  и изработи ИОП 

Инклузивен тим 

Работилници за обука на 

наставниците за примена на 

диференциран пристап 

Октомври  Инклузивен тим 

Наставници  

Формирање на соодветни стратегии за 

учење кај децата со ПОП кои ќе бидат 

применети на диференциран начин 

Инклузивен тим 

Наставници  

Следење на адаптацијата, климата во 

одделението и напредокот на 

учењето 

Континуирано  Инклузивен тим 

Наставници 

Размена на искуства и примена на 

интерактивни методи,пристапи на работа 

Инклузивен тим 

Стручен актив на наставници 

Ревизија на ИОП Јануари 2022 Инклузивен тим 

Наставници 

Целите кои се планирани со ИОП реално 

да се остварени 
Инклузивен тим 

Наставници 

 

 

      

 

Реализирани активности со ученици со посебни образовни потреби 
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 Согласно ЗОО, за секој ученик со посебни образовни потреби се формираа инклузивни тим за ученик и тоа: 

 

Р.бр. Член на тимот Одд. Изготвен ИОП 

да не 

1 1. Јовица Остојиќ, директор 

2.Стефани Хаџитомова, дефектолог 

3.Верица Костовска, педагог 

4.Гордана Јаневска, одд. наст. 

5.Катерина Вукашиновски, одд. наст. 

6.Теодора и Петар Бошковски,родители 

 

IV б да / 

2 1.Јовица Остојиќ, директор 

2.Стефани Хаџитомова, дефектолог 

3. Верица Костовска, педагог 

4.Габриела Апостолска, одд. наст. 

5. Маја и Никола Мизо, родители 

 

Vа да / 

3 1.Јовица Остојиќ, директор 

2.Стефани Хаџитомова, дефектолог 

3. Верица Костовска, педагог 

4. славица Мирчевска, одделенски раководител 

4. 6. Себадин Бајрам,старател 

 

VIа да / 

4 1.Јовица Остојиќ, директор 

2.Стефани Хаџитомова, дефектолог 

3. Верица Костовска, педагог 

4.Зорица Насевска, одделенски раководител 

 5.Ристе Макашчиев,ментор а старател ЦСР 

 

VI в да / 

5 1.Јовица Остојиќ, директор 

2.Стефани Хаџитомова, дефектолог 

3. Верица Костовска, педагог 

4.Зорица Насевска, одделенски раководител 

5. Невенка и Владо Танурови,родители 

 

 

VI в да / 
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6 1.Јовица Остојиќ, директор 

2.Стефани Хаџитомова, дефектолог 

3.Верица Костовска, педагог 

4.Менка Трепалковска, одделенски раководител 

5.старател ЦСР 

 

VII в да / 

7 1.Јовица Остојиќ, директор 

2.Стефани Хаџитомова, дефектолог 

3. Верица Костовска, педагог 

4.Наташа Митрова,одд. раков. 

5.Елена и Филип Аларови,родители 

 

VIII б / нема 

8 1.Јовица Остојиќ, директор 

2.Стефани Хаџитомова, дефектолог 

3. Верица Костовска, педагог 

4. Горан Ѓорѓиевски, одд. рак. 

5.Бугина и Гоце Петрушеви,родители 

 

IX а има / 

 

 

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).
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9 Воннаставни активности 

 

         При планирањето, организирањето и спроведувањето воннаставни активности во училиштето се има предвид дека нивната основна цел е 

да овозможат стекнување на знаења, вештини и вредности зацртани со Националните стандарди за основно образование, особено за оние 

содржини кои не се застапени или не се доволно покриени со наставните активности.  

         Воннаставните активности се ориентирани на учениците и прилагодени кон индивидуалните потреби на учениците, со цел секој ученик да 

има можност да ги пронајде и развива своите способности, потенцијали и знаења. Присуството, ангажираноста и напредокот на учениците се 

евидентираше  од страна на одговорниот  наставникот. 

 
Видови воннаставни активности 

1. Краткотрајни 2. Подолготрајни 3. Ученичко организирање 

Едукативни посети и излети Секции Заедница на паралелка 

Еднократни работилници Клубови Ученички парламент 

Акции во училиштето или заедницата / / 

Проекти / / 

Гостувања надвор од земјата во рамките 

на проекти како Еразмос+, збратимени 

училишта 

/ / 

 

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 година. 

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

Во првото полугодие од учебната 2021/2022 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 првото полугодие во учебната 2021/2022 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 16 9 

2. Драмско рецитаторска секција Славица Мирчевска 16 10 

3. Математичка секција Весна Бојаџиева 16 10 

4. Математичка секција Зорица Насевска 16 9 

5. Англиски јазик Билјана Црвенова 16 4 

6. Англиски јазик Катерина Музелова 12 4 

7. Германски јазик Катарина Миновска 12 8 

8. Историска секција Маргарита И. Павлова 16 10 

9. Географска секција Марина Гроздановска 13 5 

10. Млади хемичари Јасмина Апостолова 12 10 

11. Млади физичари Катица М.Христовска 15 5 

12. Млади биолози Ирина Шорева 16 12 

13. Ликовна секција Снежана Шумковска 14 8 

14    Музичка секција Наташа Митрова 16 10 

15 Хор Наташа Митрова 50 25 

16 Оркестар Наташа Митрова 48 15 
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9.3.Акции 

Во текот на првото полугодие во учебната 2021/2022 година се реализираа следните акции во училиштето и тоа: 
 

 

Име на акцијата 

 
Активност и место на 

реализација 

 

Цели на акцијата 

Време на 

реализација  

Одговорни лица 

вклучени во 

реализација на 

акцијата 

 
Вклучени 

одделенија/паралел

ки 

Денот на гладта Собирање на парични средства во вид на 

парични средства, во соработка со Црвен 

крст 

Одговорен наставник 11.11.2021 Ирина Шорева, 

наставник по биологија 
Ученици од 

I –IX одделение 

 
Одбележување на 

Денот на детето 

Сликовито претставување на правата 

на детето 

Подигнување на 

свеста за правата 

на децата насегаде 

во 

светот 

 
19.11.2021 

Бранка Димевска 

Билјана Црвенова 

Радмила Страшевска 

Виолета Лесанска 

 

Учениците 

Еко есенска акција за 

чистење на 

училишниот двор  

Отсранување на отпадот во 

училишниот двор 

Подигнување на 
свеста за чиста 
средина 

20.11.2021 Одделенски 

раководители од IV –IX 

одделение и Општина 

Центар 

Ученици од IV –IX 

одделение 

Фандрејзинг 

активност  

  

Ликовна работилница 

на тема,,Биди човек , поттикни 

еднаквост,,   

Изработка на слики со акрилни боици 

на платно  

Собирање на 
парични средства за 
опремување на 
сензорна соба 

 
13-17.12.2021 

Верица Костовска 

Стефани Хаџитомова 

Габриела Апостолска 

Радмила С.Ристиќ 

Даринка Петрова 

Наталија Петрова 

Марина Гроздановска 

Снежана Шумковска 

Ученици од 

I –IX одделение 
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Одбележување  на 

Патрон празник на 

училиштето 

 Рецитал, 

 Хор 

Положување на свежо цвеќе пред бистата 

на Коста Солев Рацин 

Училишен тим 17.12.2021 Училишен тим 

Ученици 

Наставници 

Ученици од 

I –IX одделение 

Продажен 
хуманитарен 
новогодишен базар 

Изработка на новогодишна честитка 

по повод новогодишните празници  

 

Собирање парични 

средства за ученик од 

социјално загрозени 

семејства 

 
 
29.12.2021 

Елена Јордановска 

Сања Мерџановска 

Викторија Николовска 

Ирина Шорева 

Катарина Миновска 

 

 

 

Ученици од 

 I –IX одделение 

 

 

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 претседателот на ученичкиот парламент кој се избираше 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 

Септември 

2021 

 

Конституиран ученичкиот парламент, Усвоена 

програма со дополнување 

Избран претседател на ученичкиот парламент 

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 

Октомври 

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 

Ноември 

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 

Изготвување на план за 

меѓусебна поддршка 

 

Ученичкиот парламент, 

Одговорните наставници,  

Педагог 

Декември 

2021 

Реализирани активности за меѓусебна поддршка 

на учениците во паралелките 
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Активности на подмладокот на Црвениот крст 

Во Подмладокот на црвен крст 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 Септември – Декември 2021 

Свечен прием на првачињата во организацијата на Црвениот 

крст и Црвената полумесечина 

Одделенски наставници и ученици Октомври 2021 

 

 

Активности на Детската организација 

 

      Во првото полугодие во учебната 2021/2022 година, 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 за одбележување важни историски 

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

солидарноста.  

 

Реден 

број 

Реализирани активности Носител на активноста Време на 

реализација 

1 Изработка на Програма за работа на ДО Одговорни наставници и ученици IX 
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2 Одбележување на Првиот училишен ден,  

Пригодна свечена приредба за првачињата 

Одговорни наставници и ученици 01.09.2021 

2 РАБОТИЛНИЦА-,,Користење на медот од најрана возраст,,-

организирано од општина Центар 

Општина Центар и 

Одговорни наставници 

22.09.2021 

3 Прием на првачињата во ПЦК Одговорни наставници и ученици 05.10.2021 

4 Одбележување на Меѓународниот ден на штедењето -31 

октомври 

Одговорни наставници и ученици 31.10.2021 

5 Одбележување на Меѓународниот/ светски  ден на детето Одговорни наставници и ученици 19.11.2021 

6 Учество во еко есенска акција на чистење на училишниот двор Одговорни наставници и ученици 20.11.2021 

7 Одбележување на Детска недела и денот на 

ослободувањето на град Скопје -13 Ноември 

Одговорни наставници и ученици 12.11.2021 

8 Одбележување на Меѓународниот/светски ден на лицата со 

посебни потреби 

Одговорни наставници и ученици 03.12.2021 

9 Одбележување на 8 декември Денот на македонскиот 

просветител Св.Климент Охридски 

Одговорни наставници и ученици 07.12.2021 
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11. Вонучилишни активности 

 

11.1 Екскурзии, излети и настава во природа 
 

                Врз основа на годишната програма за работа на училиштето  се изготвија Програми за екскурзии, излети и други вонучилишни 

активности за учениците во основното училиште. Училишниот одбор со одлука формираше посебен стручен тим за подготовка на Програмите за 

екскурзии, излети и други вонучилишни активности.  

               Стручниот тим го сочинуваат следните членови: Јовица Остојиќ- директор, Јасмина Апостолова, Маргарита И. Павлова, Диана 

Марковски, Сузана Стојановска, Горан Ѓорѓиевски, Билјана Црвенова и Марина Гроздановска. 
 

 

                    Во првото полугодие во учебната 2021/2022 година,  поради состојбата со пандемијата со вирусот Ковид 19 на територијата на Република 

Северна Македонија и заради заштита на здравје на учениците  и спречување на негово ширење во зголемен обем, училиштето не  ги реализира 

планираните екскурзии и излети. 
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11.2 Податоците за учениците од основното училиште вклучени во вонучилишни активности надвор од училиштето 

 

          Број на ученици од нашето училиште вклучени во вонучилишни активности надвор од училиштето се прикажани во табелата: 

 

Вонучилишни активности Број на ученици Паралелки 

Основно музичко училиште 8 V, VI, VII, VIII,  IX 

 

Балетско училиште 3 VII, VIII,  IX 

Кошаркарски клуб 25 Од I до X 

Спортска академија / / 

Училиште за танц 7 Од IV до IX 

 

 

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 подготвуваа на додатна настава и преку учеството во слободните ученички активности. Наставниците 

им даваа помош на учениците при изборот на литература и проверка на нивните знаења. 
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Во првото полугодие во учебната 2021/2022 година,  училиштето  зеде учество на следните натпревари организирани  

од Општина Центар и од акредитирани здруженија во Република Северна Македонија. 

 

           Училиштето зеде учество на следните натпревари-конкурси: 

Содржина Време на 

реализација 

Реализатори 

на 

активности 

Ученик  Одд. Награда 

  

Граѓанско на дело „Од идеја до позитивна 

промена“ 

26.10.2021 МЦГО 

УСАИД 

United States 

European 

Command 

Павле Милошевски 

Михаил Герасимовски 

Јована Филиповска 

IX a 

IX в 

IX б 

Пофалница 

Пофалница 

Пофалница 

Учество на oглас за доделување на стипендии 

на талентирани ученици од областа на науките  

од општинските основни училишта на 

подрачјето општина Центар за учебната 

2021/2022 година 

19.11.2021 Општина 

Центар 

Ива Глобочки 

Исак Љубенски 

Горјан Календар 

Ангела Стефановска 

IXв 

IXа 

IXв 

IXв 

VIIIб 

 

 

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 

2021/2022 година 

19.11.2021 Општина 

Центар 

Михаела Костовска 

Теона Карамитре 

Јована филиповска 

Јана Негревска 

Бисера Филиповска 

Теодор Трајковски 

IXа 

IXб 

IXб 

VIIIб 

VIб 

VIб 

 

 

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 

2021/2022 година 

19.11.2021 Општина 

Центар 

Неда Илиева 

Георг Фармакоски 

Марко Татули 

Ангела Ѓуровска 

 

IXв 

IXв 

VIa 

VII б 

 

 

Стипендија 
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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 

2021/2022 година 

11.11.2021 Општина 

Центар 

Лука Боцевски VIв  

 

Стипендија 

Ученичка квизотека – прв круг 02.12.2021 Пионерски 

дом Карпош 

Исак Љубенски 

Ема Бојаџиеска 

Никола Мишоски 

IXа 

IXа 

IXа 

Влез во втор 

круг 

Училишен натпревар по англиски јазик - VI одд. 09.12.2021 Иванка 

Карапеева 

Мила Поповска 

Анастасија Трајкоска 

Валентино Атанасоски 

VIа 

VIв 

VIв 

I 

II 

III 

Училишен натпревар по англиски јазик -V одд. 21.12.2021 Катерина 

Музелова 

Гала Новотни 

Ника Михаловска 

Константин Музелов 

Симон Георгиевски 

Vа 

Vа 

Vа 

Vа 

I 

I 

II 

III 

Училишен натпревар по англиски јазик -VIII одд. 21.12.2021 Катерина 

Музелова 

Хана Марковска 

Невена Цветковска 

Матеја Сандевска 

Богдан Поповски 

Арна Серафимова 

Ангела Стефановска 

VIIIб 

VIIIб 

VIIIа 

VIIIа 

VIIIа 

VIIIб 

I 

I 

II 

II 

III 

III 

Училишен натпревар за VII одделение Декември 

2021 

Билјана 

Црвенова 

Јана Алексова  

Андрија Петровиќ 

VIIб 

VIIв 

I 

I 

 

Училишен натпревар за IX одделение 06.12. 2021 Билјана 

Црвенова 

Ема Бојаџиеска 

Неда Илиева 

IXа 

IXв 

I 

I 

 

Учество со лични литературни творби на 

манифестацијата по повод  одбележувањето  

100 годишнината од раѓањето на Блаже 

Коневски 

30.12.2021 Општина 

Центар 

Јована Алексовска 

 

Невена Цветковска 

Јана Негревска 

VIIIб 

 

VIIIб 

VIIIб 

Наградени  

 

Пофалница 

Пофалница 
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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 училиштето  презема низа  активности преку кои 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 текот на првото полугодие во учебната 2021/2022 година,  се реализираа следните активноисти:  

 

Реализирани  активности 
Време на 

реализација 

 

Реализатор 

Извори/ 

ресурси 

Методи и 

постапки при 

реализација 

 

Очекувани ефекти 

Работилници за животни вештини  Октомври 

2021 

– декември  

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 

2021 

Билјана 

Денкова 

Ученици од VI- 

IX 

Енциклопед

ии, интервју, 

интернет 

Истражување  Поттикнување на чувства 

за меѓусебно почитување 
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Запознавање на културите на 

помалубројните заедници во Центар 

Септември 

Декември 

2021 

Билјана 

Денкова 

Наташа 

Митрова 

Радмила 

С.Ристиќ 

 

Енциклопед

ии, интервју, 

интернет 

Методи и техники 

за поттикнување 

на продлабочено 

учење, 

кооперативност, 

како и со 

самостојно 

истражување и 

откривање на 

знаењето 

-Запознавањето на 

културите на учениците кои 

не опкружуваат 

и наоѓањето на зеднички 

нишки 

-Градењето блиски 

меѓукултурни врски и 

интеркултурното 

комуницирање на младите  -

-Зацврстување темелот на 

 транскултурна заедница 
 

1. Снимање на видео запис со наслов: “ 

Заедно сме посилни”.  

Декември 

2021 

Билјана 

Црвенова 

Панел, 

реквизити за 

снимање 

видео и 

аудио запис, 

селфи-стик 

Учениците од 

IXодд, заедно со 

учениците од VIIб 

одд, снимаа спот 

во училишниот 

двор. Спотот се 

снимаше и 

едитираше од 

страна на 

наставникот и 

неколку избрани 

ученици од IXодд. 

 

Готов видео запис (спот) 

кој ќе се постави на веб 

страната на училиштето 

2. Изработка на постери со тема: 

“Инклузивност и моето училиште” 

Декември 

2021 

Билјана 

Црвенова  

Постери, 

водени и 

акрилни бои  

Неколку избрани 

ученици од IXодд 

под менторство на 

Изработени постери на 

тема: Инкузија 
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наставникот 

изработија и 

прикачија постери 

во школскиот 

ходник 

 

Работилница на тема „Поттикни еднаквост – 

биди човек“ во соработка со ООУ „ 
Дитуруа“ 

Декември 

2021 

Билјана 

Денкова 

Наташа 

Митрова 

 

Енциклопед

ии, интервју, 

интернет 

Презентации 

Рецитали 

Хорски изведби 

Презентации 

-Градењето блиски 

меѓукултурни врски и 

интеркултурното 

 

 

 

 

14. Проекти што се реализираат 

 

Во училиштето во првото полугодие се реализираа следните проекти: 

 
Ред.бр. Име на 

Проектот 

Цел Име и презиме на вклучен 

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 

Билјана Денкова 

Верица Костовска, 

Маргарита И.Павлова 

Менка Трепалковска 

 

Хартија 

Фломастери  

Комјутер 

Принтер 

Чарт табла 

Видео бим 

Комјутер 

Принтер 

Чарт табла 

Видео бим 
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вредностите на другите култури  

-Сузбивање на дискриминација, 

стереотипни размислувања и 

предрасуди 

 

Друго 

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 

вработените да размислуваат и да 

дејствуваат еколошки 

  

Бранка Димевска 

Билјана Црвенова 

Хамери  

Фломастери 

Комјутер 

Принтер 

Чарт табла 

Видео бим 

Друго 

 

 

Комјутер 

Принтер 

Чарт табла 

Видео бим 

 

3 Инклузија на 

деца со посебни 

образовни 

потреби“ 

-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 Хаџитомова 

Наталија Петрова 

Александар Тошевски 

Габриела Апостолска 

Радмила Страшевска 

Валентина Петровска 

Билјана Црвенова  

Викторија Кузмановска 

Катарина Миновска 

Виолета Лесанска 

Маргарита И. Павлова 

 

 

 

Хамери  

Фломастери 

Комјутер 

Принтер 

Чарт табла 

Видео бим 

Друго 

 

 

Комјутер 

Принтер 

Чарт табла 

Видео бим 
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Во соработка со Општина Центар во текот на првото полугодие во учебната 2021/2022 година  се реализираа следните Проекти: 

 

Ред.бр. Име на Проектот Цел Име и презиме на вклучен 

наставник/ 

или стручен соработник 

 

Време на реализација 

1 Проекција на филмови на тема 

„Стоп за врсничкото насилство“ 

 

-Подигнување  на свеста 

кај младите за борба 

против врсничкото 

насилство  

 

Наташа Митрова 

Група ученици 

 

Септември 2021 

2 Работилница за анимиран филм за 

деца со посебни потреби 

 

-Едукација на деца со 

посебни потреби за 

изработка на анимиран 

филм,  

-Развој на креативноста 

и вештините на децата и 

-Насочување на нивниот 

талент за ваков вид 

уметност. 

 

Стефани Хаџитомова 

Група ученици 

 

Октомври 2021 

3 Одбележување на 100 годишнината 

од раѓањето на Блаже Коневски 

-Работилницата 

„Дијалог со Коневски“ 

- Изготвување на   

поетски творби 

инспирирана од 

поезијата на Коневски 

 

 

Славица Мирчевска 

Група ученици 

 

Октомври-декември 2021 

4 Сите сме исти-Проект за 

промовирање на инклузивност во 

културата 

-Промоција на 

инклузивноста во 

културата како алатка и 

метод за справување со 

Стефани Хаџитомова 

Група ученици 

 

Октомври-декември 2021 
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  негативните стереотипи 

кон децата со посебни 

потреби. 

-Подигнување на  

јавната свест за нивните 

капацитети, таленти и 

способности 

 

 

5 Запознавање на културите на 

помалубројните заедници во Центар 

 

-Запознавањето на 

културите на учениците кои 

не опкружуваат и наоѓањето 

на зеднички нишки,  

-Развој на мултикултурното 

општество во кое живееме 

-Градењето блиски 

меѓукултурни врски и 

интеркултурното 

комуницирање на младите  -

Зацврстување темелот на 

 транскултурна заедница 

 

 

 

Билјана Денкова 

Наташа Митрова 

Радмила С. Ристиќ 

 

Септември-декември 2021 
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15. Подршка на учениците 

 
Во текот на првото полугодие во учебната 2021/2022 година, во училиштето подршката на учениците се реализираше преку  следните активности: 

Цели Реализирани ктивности Реализатор Време на реализација Очекувани ефекти 

Изготвување   програми  за работа со  

талентираните,надарените,учениците 

со потешкотии во учењето и 

учениците со посебни потреби и 

емоционални потешкотии 

Изготвување на 

план/програма за работа со 

тие учениции 

Училишен тим Август – Септември 2021 Изготвени програми 

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 2021 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 првото 

полугодие 

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 првото 

полугодие 

Подобрување на 

постигањата, 

вклучување во животот на 

паралелката, училиштето и 

локалната заедница 

Континуирано поддржување на  

учениците преку вклучување во 

Реализација на часови за 

додатна и дополнителна 

Предметни наставници 

родителите и учениците 

Во текот на првото Повисоки постигања на 

учениците 
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додатната и дополнителната настава настава полугодие 

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 

 

 

15.1 Постигнување 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. 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. 
 

Табела со успехот на учениците на крај на последните три учебни години 

 

Учебна година 2019/20 2020/21 2021/22 

Успех 4,69 4,83 4,63 

 
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 
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слично, комјутерски дизајнирани) и активни методи на учење. 

 

               На крајот од првото полугодие во учебната 2021/2022 година, редовна настава од I-IX одделение, посетуваат вкупно 579  ученици, од кои 

316  се машки,  263 се женски , 9  ученици се од згрижувачки дом семејства. Во првото полугодие во учебната 2021/2022 година, од вкупно 579 

ученици, 560 ученици следеа настава со физичко присуство, а 19 настава од далечина. 

Табеларен преглед 

Одд. Вк.ученици Машки  Женски  Згр.дом 

I  -  V 290 156 134 / 

VI - IX 289 160 129 9 

I - IX 579 316 263 9 

Согласно Законот за основно образование на крајот од првото полугодие во учебната 2021/2022 година,  учениците од  I до VI одделение се оценија со описни оценки, 

додека  учениците од  VII до IX одделение се оценија со бројчани оценки. 

Постигнувања на учениците од I-III одделение  

           На крајот на првото полугодие во учебната 2021/2022 година, во првиот воспитно-образовен период кој ги опфаќа учениците од  I – III одделение, учат 

вкупно  170 ученици, од кои 90  се машки и 80  се женски ученици . 

             Согласно Законот за основно образование на крајот од првото полугодие во учебната 2021/2022 година,  учениците од  I до III одделение се оценија со 

описни оценки . 

Табеларен преглед за постигнатиот успех 

 

Одд. Вк. 

Уч. 

М Ж 

 

ЗДС 

 

Ученици со 

физичко 

присуств 

Ученици од 

далечина 

Описно 

оценети 

Оценети 

според 

ИОП 

I - a 20 8 12 / 20 / 20 / 

I - б 21 9 12 / 21 / 21 / 

I - в 20 9 11 / 20 / 20 / 

I 61 26 35 / 61 / 61 / 

II - a 26 16 10 / 26 / 26 / 

II - б 27 13 14 / 27 / 27 / 
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II 53 29 24 / 53 / 53 / 

III - a 26 16 10 / 24 2 26 / 

III - б 30 19 11 / 27 3 30 / 

III 56 35 21 / 51 5 56 / 

I - III 170 90 80 / 165 5 170 / 

 

 

 

Постигнувања на учениците од IV-VI одделение  

        На крајот на првото полугодие во учебната 2021/2022 година, во вториот воспитно-образовен период кој ги опфаќа учениците од  IV – VI одделение, учат 

вкупно 198 ученици, од кои  109  машки и 89  женски . Од вкупно 198 ученици, 192 следеа настава со физичко присуство, додека 6 ученици следеа настава од 

далечина. 

       Согласно Законот за основно образование на крајот од првото полугодие во учебната 2021/2022 година,  учениците од  IV – VI одделение се оценија со описни 

оценки . 

Табеларен преглед за постигнатиот успех 

Одд. Вк. 

Уч. 

М Ж 

 

ЗДС 

 

Ученици со 

физичко 

присуств 

Ученици 

од дале-

чина 

Описно  

оценети 

Описно 

оценети 

Оценети 

според 

ИОП 

IV - a 31 16 15 / 31 / 31 / / 

IV - б 29 16 13 / 27 2 27 2 1 

IV  60 32 28 / 58 2 58 2 1 

V - a 30 21 9 / 29 1 30 / 1 

V - б 30 13 17 / 30 / 30 / / 

V 60 34 26 / 59 1 60 / 1 

VI - a 26 14 12 / 26 / 26 / 1 

VI - б 26 15 11 2 26 / 26 / / 

VI - в 26 14 12 1 23 3 26 / 2 

VI  78 43 35 3 75 3 78 / 3 

IV - VI 198 109 89 3 192 6 196 2 5 
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Постигнувања на учениците од VII-IX одделение  

 

                 На крајот на првото полугодие во учебната 2021/2022 година, во третиот воспитно-образовен период кој ги опфаќа учениците од  VII – IX 

одделение, учат вкупно 211 ученици, од кои 117  машки и  94 женски . Од вкупно 211 ученици, 203 ученици  следеа настава со физичко присуство, додека 

8 ученици следеа настава од далечина. 

      Согласно Законот за основно образование на крајот од првото полугодие во учебната 2021/2022 година,  учениците од  VII до IX одделение се оценија 

со бројчани оценки . 

 

Табеларен преглед за постигнатиот успех 

Одд. Вк. 

Уч. 

М Ж 

 

ЗД

С 

 

Ученици 

со 

физичко 

присуств 

Уче-

ници 

од 

дале-

чина 

5 4 3 2 1 Оценети 

со ИОП 

Среден 

успех 

VII - a 26 16 10 / 25 1 22 4 / / / / 4,78 

VII - б 22 12 10 1 19 3 19 3 / / / / 4,78 

VII - в 19 12 7 1 19 / 17 2 / / / 1 4,83 

VII  67 40 27 2 63 4 58 9 / / / 1 4,80 

VIII - а 20 11 9 / 20 / 15 5 / / / / 4,52 

VIII - б 28 15 13 1 26 2 22 5 1 / / / 4,55 

VIII - в 13 7 6 / 13 / 6 6 1 / / / 4,36 

VIII  61 33 28 1 59 2 43 16 2 / / / 4,48 

IX -a 26 13 13 1 26 / 17 8 1 / / 1 4,56 

IX-б 26 15 11 1 24 2 20 3 2 1 / / 4,56 

IX-в 31 16 15 1 31 / 22 9 / / / / 4,72 

IX 83 44 39 3 81 2 59 20 3 1 / 1 4,61 

VII- IX 211 117 94 6 203 8 160 45 5 1 / 2 4,63 
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              Табеларен преглед за успехот  
Uspeh Број на ученици Процент 

Одличен  160 75,83 
Многу добар  45 21,33 
Добар 5 2,37 

Доволен 1 0,47 
Недоволен / / 

Вкупно 211 100 
Среден успех 4,63 

 
 
         Табеларен  преглед на успехот спореден со претходните  години  во истиот период 

Успех 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Одличен 82,35 90,28 75,83 

Многу добар 15,39 9,26 21,33 

Добар 1,81 0,46 2,37 
Доволен / / 0,47 

Недоволен 0,45 / / 

Бр.учен. и процент 221 / 100% 216 /100% 211 /100 % 
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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 

Табелатен преглед на редовноста на учениците   

Одделение Вкупно 

ученици 

Оправдани изостаноци Неоправдани 

изостаноци 

Вкупно 

I 61 
679 

/ 
679 

II 53 
734 

/ 
734 

III 56 
1340 

/ 
1340 

IV 60 
1142 

/ 
1142 

V 60 
647 

/ 
647 

I - V 290 
4542 

/ 
4542 

VI 78 904 5 909 

VII 67 352 2 354 

VIII 61 979 6 985 

IX 83 2397 23 2420 

VI - IX 289 4632 36 4668 

I - IX 
579 9174 

36 
9210 
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Споредбени податоци на изостаноци со претходните учебни години во првото полугодие 

Odd. Vkupno izostanoci Opravdani neopravdani 

2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

I  -  V 3230 1040 4542 3113 1040 4542 40 17 / 

VI - IX 4757 110 4668 4630 110 4632 176 127 36 

I -  IX 7987 1150 9210 7843 1150 9174 216 144 36 

 

           Споредено со претходните учебни години, можеме да се заклучиме дека имаме значително зголемување на  вкупниот број на изостаноци, посебно   

во однос на вкупниот број на изостаноци како и бројот на оправданите изостаноци со претходните учебни години во истиот период, додека во однос на 

неоправданите изостаноци имаме значително намалување во однос на претходните учебни години. 

 

 
 Поведение кај учениците 

 

          На крајот од првото polugodie од учебната 2021 /2022 година, сите ученици со вкупен број од 579 ученика , се  со примерно поведение. 

 

 
15.2 Професионална орентација на учениците 

                               

Во првото полугодие од учебната 2021/2021 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, учениците од IX-то одделение проследија на платформата ZOOM   Дигитален саем за 

средно стручно образование, на кој беа запознаени 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 

mailto:koco_racin@yahoo.com
http://www.kocoracin.edu.mk/


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 

92 

 

 

учениците за продолжување на образованието, давање помош за правилен избор на струка и занимање.  

Активностите се реализираа преку дигиталната платформа – ZOOM. 

 

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 првото полугодие во учебната 2021/2022 година, 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 

IX 

Обезбедување на  просторот во  кој се престојуваат  учениците , во  

и вон училиштето 

Директор 

Стручни соработници 

Наставници 

 
IX-XII 

Унапредување на нивоата на безбедност на физичката средина 

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

Директор 

Стручни соработници 

Наставници 

IX-XII 

Континуирано следење на случувањата со видео надзор Тим за заштита на учениците IX-XII 

Обезбедување на ризичните места во одредени периоди од денот и 

годината 

Тим за заштита на учениците IX-XII 

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 

IX-XII 
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16 Оценување 

 
16.1 Видови оценување и календар на оценувањето 

 
 Оценувањето на учениците се вршеше 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 оценија  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 оценија со описни оценки. На крајот од учебната година ќе 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. 
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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 согледување  состојбата во оценувањето во текот на првото полугодие во учебната 2021/2022 година во училиштето се реализираа 

следните активности: 

Реализирана активност Време на 

реализација 
Реализатор 

Методи и постапки за 

реализација 
Очекувани исходи и ефекти 

 

Планирање на тестови и 

писмени работи 

 
Септември 

2021 

 

Стручна служба и 

наставници 

 

Презентација 

Дискусија 

Договор 

Успешна реализација на 

писмени проверки на 

постигањата на учениците; 

повисок успех на учениците 

 

Составување на објективни 

тест прашања; изготвување 

бодовна скала; формирање 
оцена 

 
Октомври 

2021 

 

Одговорни 

наставници 

 

Презентација 

Работилница 

Дискусија 

Правилно поставување на 

објективни тест прашања и 

соодветно бодирање и 
Оценување 
 

Анализа и процена на 

објективноста на 
применетите тестови 

 

Ноември 

2021 

Одговорни 

наставници 

 

Презентација 

Дискусија 

Поуспешна изработка и 

примена на применетите 

тестови 

 

Вреднување на ученици со 

потешкотии во развојот 

 

Декември 

2021 

 

Стручна служба 
 

Презентација; дискусија 

Поголема мотивираност и 

повисок успех на ученици со 

потешкотии во развојот 
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Анализа на применетите 

објективни тестови 
Јануари 2022 

Одговорни на 

одделенски совети 
Презентација; дискусија 

Поуспешна изработка и 
примена на објективни тестови 
 

 

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 почитуваше транспарентноста, а учениците и родителите редовно беа редовно и навремено информирани за 

постигањата – оценките на учениците. 

 

 

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 ги реализираа следните активности: 

                   

Активности Носители на 

активности 

Ресурси Инструменти Временска 

рамка 

Очекувани 

резултати 

Креирање на политика за 

подршка на планирањето за 

посета на часови 

-директор 
-стручни соработници 

 

-Анализа на 

состојбата 

-Распоред на часови - 

Стручни материјали 
-Извештај од посетени 
часови 
 

- Прашалник за 

наставниците 

Септември - Увид во 

реализација на 

наставата 

Следење на 

реализацијата на 

наставата преку посета 

на часови 

-директор 
-стручни соработници 

-Следење на 

планирањата на 

наставниците 

-Дневна подготовка 

на наставниците 

-Инструмент за 

евалуација на часот 

Во текот на 
првото 
полугодие 

-Подобар 

квалитет при 

реализација на 

часовите 

-Користење 
современи приоди 
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во наставата 
 

Евалуација -директор 
-стручни соработници 

 

-Програми и 

подготовки 

на 

наставниците 

- Прашалник за 

наставниците 

-Обработка на 

податоците од увид на 

часовите 
– Пополнети 
инструмент
и 

Ноември 2021 
Јануари 2022 

-Зголемување 

квалитетот на 

наставата 

 

 

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. Училишната комисија составена од пет члена од редот на наставниците, стручните соработници и родителите, која по 

предлог на директорот ја формираше училишниот одбор, 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.  

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. 

 

                    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. 
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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, се води грижа за безбедноста на учениците 

 План за одржување на наставата во основните и средните училишта во учебната 2021/2022 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 2021/2022 година. 

 

 

    На 28.10.2021 година , учениците и вработените во училиштето  реализира вежба за заштита и спасување од елементарни непогоди.
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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. 

 

                  Програмски содржини  преку кои се обезбедува грижа за здравјето 

 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 текот на првото полугодие од учебната 2021/2022 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 

mailto:koco_racin@yahoo.com
http://www.kocoracin.edu.mk/


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 

99 

 

 

 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. 

 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 првото полугодие од учебната 2021/2022 година во училиштето 

се реализираа следните систематски прегледи: 

Активност Време на 

реали- 
зација 

Реализатор Извори 

Ресурси 

Очекувани 

Ефекти 

Систематски прегледи на 

учениците од I одд . 

12.10. до 

25.10.2021 

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 употреба на 

флуориди во превентивни цели на 

учениците од I одделение 

04 - 11.10. 

2021 

Детска 

превентивна 

стоматологија 

при поликлиника 

– Идадија 

 

Здравствени 

картони, 

Здравствени 

легитимации 

Дневници 

Успешно следење и унапредување на психофизичкиот 

развој на личноста на училишното дете 

Едукација на учениците IV одделение за време на 

посетата 

Контролен преглед и употреба на 
флуориди во превентивни цели 

на учениците од IV одделение 

01-03.10. 

2021 

Детска 

превентивна 

стоматологија 

при поликлиника 

– Идадија 

 

Здравствени 

картони, 

Здравствени 

легитимации 

Дневници 

Успешно следење и унапредување на психофизичкиот 

развој на личноста на училишното дете 

Едукација на учениците IV одделение за време на 

посетата 

Превентивни стоматолошки 

прегледи на учениците од II 

одделение 

03.11. 2021 Детска 

превентивна 

стоматологија 

при поликлиника 

– Идадија 

 

Здравствени 

картони, 

Здравствени 

легитимации 

Дневници 

Успешно следење и унапредување на психофизичкиот 

развој на личноста на училишното дете 

Едукација на учениците IV одделение за време на 

посетата 
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18.3 Вакцинирање 

Вакцинирањето на учениците во првото полугодие од учебната 2021/2022 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 првото полугодие од учебната 

2021/2022 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 I одд . 

12 – 25.10. 

2021 

Ординацијата за 
превентивна здравствена 

заштита на училишни деца 
- поликлиника Бит Пазар 

Здравствени 

картони, 

Здравствени 

легитимации 

 

MRP-МОРБИЛИ, 

РУБИОЛА, 

ПАРОТИТ 

Успешно следење и 

унапредување на 

психофизичкиот развој на 

личноста на училишното дете 

 

 

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 првото 

полугодие 

Одделенски наставници/раководители 

Исхрана, лична хигиена и здравствен бенефит од 

редовните физички активности 

I - IX Во текот на првото 

полугодие 

Одделенски наставници/раководители 
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Здрава храна за детство без мана I -V 01.10.2021 Одделенски наставници/раководители 

Градба и функција на орална хигиена, Правилна исхрана 

и контрола во внес на шеќери,  

Правилна орална хигиена 

 

I 27.09.2021 Детска превентивна 

стоматологија при поликлиника 
– Идадија 

Градба и функција на орална хигиена, Правилна исхрана 

и контрола во внес на шеќери,  

Правилна орална хигиена 

 

IV 29.09.2021 Детска превентивна 

стоматологија при поликлиника 
– Идадија 

Скрининг за Ковид 19 кај ученици I - IX 01.11.2021  
Институт за јавно здравје на СРМ 

Информирање за опасноста и штетните последици од 

употреба на петарди и други пиротехнички средства 

 

I - IX 20.12.2021 Одделенски наставници/раководители 

Одржување на хигиена во училницата I - IX Во текот на првото 

полугодие 

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. 
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19.1 Дисциплина 

 

Со цел подобрување на училишната дисциплина ( на учениците, вработените) во текот на првото полугодие од учебната 2021/2022 

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 
Планот и Протоколот за настава со 
физичко присуство. 

 

Септември 

2021 

Стручни 

соработници, 

одделенски и 

предметни 

наставници 

Кодекс на 

училиштето за 

време на 

пандемија со 

ковид 19 

Консултации со 

Директор и 

стручните 

соработници 

Успешна реализација на 

планот за подобрување 

на дисциплината во 

училиштето 

Изготвување распоред на дежурни 

наставници 

Септември 

2021 

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 

Октомври 

Декември 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 

mailto:koco_racin@yahoo.com
http://www.kocoracin.edu.mk/


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 

104 

 

 

 

19.2 Естетско и функционално уредување на просторот во училиштето 

 

Во текот на првото полугодие од учебната 2021/2022 година, учениците имаа максимално одговорен однос кон условите во кои работи 

училиштето, кон инвентарот, средствата и наставните материјали. Вработените и учениците 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 првото 

полугодие 

 

Одделенски 

раководители 

и одговорни 

ученици 

 

Изработки од 

учениците 

Разговор, практична работа 

Уредување и одржување на катчињата со 

ученички изработки во училишниот ходник 

Во текот на првото 

полугодие 

 

Одделенски и 

предметни 

наставници, 

одговорни 

ученици 

Изработки од 

учениците, 

дипломи, 

пофалници 

 

Разговор, практична работа 

Уредување и одржување на училишниот двор  

По потреба 

Техничка 

служба 

Еко клуб 

Општина 

Центар 

 

Алат за работа 

и  садници 

Разговор, практична работа 
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19.3 Етички кодекси 

Училиштето пред почетокот на учебната 2021/2022 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. 

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 

паралелк

mailto:koco_racin@yahoo.com
http://www.kocoracin.edu.mk/


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 

106 

 

 

 

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. Наставниците посетуваа организирани семинари, обуки, презентации, конференции со цел надоградување на личниот и 

професионалниот развој. 

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. 
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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 првото 

полугодие од  

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 првото 

полугодие од 

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 првото 
полугодие од 

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 првото полугодие учебната 2021/2022 година , се посетија следните обуки: 
 

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

 

The Climate Connection 

 

Британски Совет Билјана Црвенова 14.07.2021 Оnline 

The challenges of remote learning 

and safeguarding 

Британски Совет Билјана Црвенова 15.07.2021 Оnline 

Teaching Students with 

Autism Spectrum 

Disorder 

and Attention Deficiency Hyperactivity Disorder 

Sherlock Edu Бранка Димевска Коцева 5-11 јули 

 2021 

Истанбул 

 

“Creative Methods in Special Needs Education”, 

“Anatolia Education”. Билјана Црвенова 

Бранка Димевска 

24.06.-31.07. 

2021 

Анталија,  

Турција 
Модул 3  , за наставниците  

кои ќе реализираат настава во I и IV одделение во учебната 2021/2022   
БРО Одделенски наставници 23.08.2021 Оnline 

Collection and input of individual data in the software an 

database application 

Europeon Union Снежана Шумковска Септември 

 2021 

Оnline 

Climate change and language 

learning 

 

Британски Совет Билјана Црвенова 22.09.2021 Оnline 

Универзален Дизајн на Учење  Отверете ги прозорците  Одделенски и 

 предметни наставници 

01.10.2021 Оnline 

 

Climate change and teacher professional development 

Британски Совет Билјана Црвенова 13.10.2021 Оnline 
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Вештини за справување со различности Здружение на професори 

 по географија на 

 Македонија   

„. Д-р Љубе Миленковски“ -  

Марина Гроздановска 14.10.2021 Оnline 

Превртена училница- концепт и стратегии и  

ресурси за спроведување 

Едуино вебинар Одделенски и 

 предметни наставници 

20.10.2021 Оnline 

 „Придобивки и предизвици при реализацијата на 

 онлајн наставата“. 

 

Центар за иновации и 

 дигитална едукација  

ДИГ-ЕД 

Ирина Шорева 20.10.2021 

 

Оnline 

Оценување за време на хибридна настава – креирање 

 рубрики како дел од формативното оценување 

ЕДУИНО Одделенски и 

 предметни наставници 

27.10.2021 

 

 

Оnline 

Креирање на интерактивни ресурси за хибридна и  

асинхрона настава за предучилишно и 

 основно образование" 

ЕДУИНО Одделенски и 

 предметни наставници 

01.11.2021 Оnline 

Како да се воведат целите за одржлив развој во  

наставата 

 

ЕДУИНО Катерина Музелова 04.11.2021 Оnline 

Интердисциплинарен пристап во наставата за  

климатските промени 

 

МОН, Unicef, smart 

Предавач: Ирина Шорева 

(биологија) 

Едуино вебинар 

Ирина Шорева 

Одделенски и 

 предметни наставници 

Сттруни соработници 

10.11.2021 Оnline 

Обука на тема „Спречување и борба против трговија со 

деца“ 
Бирото за развој на образованието  

Валентина Гоцевска 
Верица Костовска 

Марина Гроздановска 

Радмила С.Ристиќ 

Весна Мораитова 

10.11.2021 Оnline 

How can schools go carbon  

neutral?  

Британски Совет Билјана Црвенова 17.11.2021 Оnline 

Дизајнерско размислување  

(design thinking) како наставен метод за ученици од  

основно и предучилишно образование 

Биро за развој на  

образованието 
Одделенски и 

 предметни наставници 

17.11.2021 Оnline 
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Фокус група за Детски права и  

интеркултурно учење 

Отверете ги прозорците  Одделенски и 

 предметни наставници 

18.11.2021 Оnline 

Дисеминација на тема : 

 Булинг, аутизам и инклузија, во склоп на проектот Ерасмус 

КА101 

Билјана Црвенова, 

проектниот тим на Ерасмус 

Одделенски и 

 предметни наставници 

18.11.2021 Наставничка 

канцеларија 

Дисеминација на тема 

“Менаџирање со конфликти и спречување на сајбер, 

 физичко и емоционално насилство” 

ЕРАСМОС КА101 Одделенски и 

 предметни наставници 

25.11.2021 Оnline 

Дисеминација на тема : Аутизам и Инклузија, во склоп на 

проектот Ерасмус КА101 
Билјана Црвенова, 

проектниот тим на Ерасмус 

Одделенски и 

 предметни наставници 

26.11.2021 Тeams, онлајн 

Училишна клима и курикулум –  

Градење на училишна клима и култура + сесија за  

Развој и воведување на слободни изборни предмети и 

воннаставни активности 

Биро за развој  

на образованието 

Марина Гроздановска 

Даринка Петрова 

01.12.2021 Оnline 

Обука за модернизирано ИСУЧР решение 

  

 

МИОА Снежана Шумковска  01.12.2021 

 

Оnline 

„За оние што го кренаа својот глас  

за време на холокаустот“ 

  

 

Centropa 

Меморијален центар на  

жртвите во Холокаустот 

 од Македонија 

Бранка Димевска Коцева 3-5. 12.2021 Скопје 

Критичко размислување, 

решавање проблеми 

и кодирање 

The British Council 

 is the United Kingdom's 

 international organisation 

Билјана Денкова 3, 14, 15 , 17 и 18 

јануари 2022г. 

Оnline на  

Moodle 

 платформата 

Работа со микро бит The British Council  

is the United Kingdom's 

 international organisation 

Билјана Денкова јануари Оnline 

на Moodle платф

ормата 

Дисеминација на тема „Спречување и борба против трговија 

со деца “ 

Отворете ги прозорците и  

Училишен тим 

Верица Костовска 

Радмила С.Ристиќ 

Весна Мораитова 

Одделенски наставници 30.12.2021 Оnline 
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               Професионален  развој на наставниците во училиштето се реализираше и во рамките на работата на стручните активи во 

училиштето. Во текот на првото полугодие во учебната 2021/2022 година реализирани се следните содржини во рамките на струните активи. 

 
 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ АКТИВ 

 

 

Реден 

број 

Реализирани 

содржини 
Време на реализирање Учесници 

1 1.Разгледувања и усвојување на ,,Програма за работа на стручниот актив на 

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

Рацин” – Скопје за учебната 2021/2022 годинa 

2.Разгледување на годишните и тематските планирања за учебната 2021/2022 

годинa 

3. Разно 

06.09.2021 Сите 

членови на 

активот 

2 1.Критериуми и стандарди за оценување на учениците на ниво на актив 

2.Разно 

 

07.10.2021 Сите 

членови на 

активот 

3 1.Разгледување на успехот на учениците по првото тромесечие 

2.Разно 

 

10.11.2021 Сите  
членови на  

активот 

4 1.Избирање и распределба на  талентираните ученици за учество на 

натпревари по определени наставни предмети 

2.Разно 

 

17.12.2021 Сите 

членови на 

активот 

 

 

Претседател на природно - математичкиот  актив: Марина Гроздановска 
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 ОПШТЕСТВЕНО-ЈАЗИЧНИОТ АКТИВ 

 

Р.бр 
Реализирани 

содржини 
Време на реализација Учесници 

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

реализација на наставата со физичко присуство и он лајн 

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 во училиштето 

5.Тековни работи 
 

Октомври 

2021 

Реализатор:Снежана Шумковска 

Сите членови на 

активот 

2. 1. Споделување на искуства од реализираната  настава 

2. Подготовка на активностите за Патрон празникот 

3. Предлагање активности за Патрон празникот 

4. Воведување на иновации во наставата 
5. Тековни работи 

Ноември- 2021 Реализатор:Маргарита 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 2021 Реализатор: Билјана Црвенова 

Сите членови на активот 

 

 

Претседател на општесвено - јазичниот  актив: Катарина Миновска 
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  СТРУЧЕН АКТИВ ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА  

 

Р.бр 
Реализирани содржини Учесници Време на реализација 

 

1. 

1.Избор на претседател и записничар на Стручниот актив на одделенска 

настава 

2.Договор за пополнување е-дневник 

3.Разно 

Наставници 

Директор 
Стручни соработници 

15.09.2021 

 1.Да се разгледаат можностите за реализација на планираните посети и 

набљуденија; 

2.Да се донесе заеднички заклучок за внесување и евидентирање на часовите 

во одделенска настава; 

3.Тековни работи 

Наставници 

Директор 

Стручни 

соработници 

06.10.2021 

 1.Усвојување на дневниот ред 

2.Усвојување на записникот од претходниот состанок (прилог)   

3.Да се утврди успехот и поведението  во првото тримесечие;  

4.Да се подобри успехот на учениците; 

5.Да се воспостави соработка со стручната служба; 

6.Работилница- 

7.Формирање на комисија за организирање на училишни натпревари; 

8.Подготовка активности по повод Патрониот празник на училиштето; 

9.Тековни работи 

Наставници 

Директор 

Стручни 

соработници 

30.11.2021 

 1. Усвојување на дневниот ред 

2. Усвојување на записникот од претходниот состанок ( испратен во 

прилог ) 

3. Работилница на тема „Трговија со деца“ 

4. Да се разгледаат потребите за професионално усовршување на 

наставниците 

5. Тековни работи 

Наставници 

Директор 

Стручни 

соработници 

30.12.2021 

 

Претседател на стручниот актив во одделенска настава: Сузана Стојановска 
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21 Соработка на основното училиште со родителите/ старателите 

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

 

Во првото полугодие од учебната 2021/2022 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. Родителите навремено беа информирани за индивидуалниот напредок на нивното дете, како и за  детектираните проблеми на 

ученикот. Родителите имаа увид во начинот на реализација на наставата, напредокот на учениците.  

            Соработката со родителите/старателите во првото полугодие во учебната 2021/2022 година се реализираше преку:  

 Индивидуални средби на родителите со одделенските раководители и предметнитенаставници 

 Индивидуални средби и соработка на родителите со стручната служба и директорот 

 Родителски средби на ниво на паралелка – индивидуални и групни 

 Родителски средби на ниво научилиште 

 Учество во работата на Советот на родители  и Училишен одбор  

 

Родителите редовно беа се информирани преку ИКТ средставата за комуникација во однос на работењето на училиштето како и на 

седниците на Совет на родители 
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Информирањето и соработката со родителите во првото полугодие во учебната 2021/2022 година се реализираше преку редовните родителски 

средби  

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, Планот и 

Протоколите за работа со 

физичко присуство 

 

Одделенски 

раководители 

од I- IX одд. 

Напатствија со 

дневен ред за 

состанокот, 

одделенски 

дневници, 

записници. 

Дискусија и 

разговор 

Септември 

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 

Ноември 

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 , редовноста 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 

Јануари 

2022 

Преземање на мерки за 

подобрување на успехот и 

поведението,реализација 

на предвидените 

активности во договор со 

родителите 
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                   Информирањето и соработката меѓу училиштето и родителите се реализираше и преку работата на Советот на родители.  

                               Во првото полугодие од учебната 2021/2022 година, Советот на родители ги одржа следните состаноци: 

Месец Содржина Реализатор 

02.07.2021 1.Разгледување на Годишната програма за работа на училиштето за учебната 2021/2022 

година 

 

Претседател на Совет на родители 

Членови на совет на родители 

16.09.2021 1. Усвојување на Записникот од претходната седница 

2. Давање на мислење за Програмите за  екскурзиите,излетите и другите вонучилишни 

активности на учениците  за учебната 2021/2022 год.    

3.Избор на три члена од редот на Советот на родители за  во Комисија за екскурзии 

4. Избор на нов член за во Училишен одбор од редот на родителите (на местото на 

Александар Јарчевски) 

5.Избор на претседател и заменик претседател на Советот на родители 

6.Разно 

Претседател на Совет на родители 

Членови на совет на родители 

20.10.2021  Разгледување и усвојување на изготвениот допис до МОН за електронските 

учебници за учениците во IV одделение 

 

Претседател на Совет на родители 

Членови на совет на родители 

24.11.2021  Разгледување и усвојување на изготвениот допис-барање до град Скопје за 

дислокација на контејнерите и билбордите  

 Информирање за спроведување на активности во рамките на Проектот 

„Отворете ги прозорците“ 

Претседател на Совет на родители 

Членови на совет на родители 

22.12.2021  Разгледување и усвојување на Договорот за аплицирање за добивање на Грант 

од ЕУ делегација за обновливи извори на енергија т.е.  Фотоволтаици 

 Употребата на маските од страна на учениците во училиштето (право на избор)  

и Протоколите за отварање на прозорците во зимски услови 

Претседател на Совет на родители 

Членови на совет на родители 

27.01.2022 1. Информирање за успехот, поведението и редовноста на учениците на крајот од 

првото полугодие од учебната 2021/2022 година 

2. Информирање за Извештајот  од работата на училиштето на крајот од 
првото полугодие од учебната 2021/2022 година 

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 првото полугодие во учебната 2021/2022 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 спроведувањето во фандрејзинг активности -продажната акција на ликовни изработки во рамките на Проектот „Инклузија на деца со посебни 

образовни потреби“ и Отворете ги прозорците 

 
 

21.3 Едукација на родителите/ старателите 

Во текот на првото полугодие од учебната 2021/2022 година Родителите земаа 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 

Почитување на различностите и 

интеркултуризмот 

Отворете ги прозорците 

-Асистивна технологија- 

Предавач Рената Дедова 

родители 17.10.2020 
28.12.2021 

онлајн 

Права на децата и интеркултурализам Отворете ги прозорците 

-Асистивна технологија- 

Предавач Тина Симиќ Ацковска 

родители 28.12.2021 Онлајн 

mailto:koco_racin@yahoo.com
http://www.kocoracin.edu.mk/


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 

118 

 

 

 

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 првото полугодие од учебната 2021/2022 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 

Донација на 15 комплета од по 3 книги за учениците од IV 

одделение 

08.2021 Општина Центар 

Донација на 67 комплета книги за учениците од I 

одделение 

08.2021 Општина Центар 
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Свечена приредба по повод приемот на првачињата и 

доделување на подароци за првачињата од Општина 

Центар 

01. 09.2021 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 стипендии за талентирани ученици од 

областа на науката, културата и спортот 

19.11.2021 Градоначалник 

на Општина 

Центар 

Доделување  на стипендија за ученик од  за социјално 

ранливи категории на семејства  

12.11.2020 Градоначалник 

на Општина 

Центар 

Еко акција за чист и уреден  училишен двор 20.11.2021 Општина Центар 

Наставници 

Ученици 

Родители 

Доделување на видеа кои ќе се користат во наставата по 

повод деновите на медиумска писменост кај децата и 

младите 22-29.11.2021, за полесна обработка и разбирање 

на оваа тема 

22.11.2021 Општина Центар 

 

Консултативна средба во рамките на „Проектот за 

унапредување на основното образование“за набавка на 

кабинетска опрема и нагледни средства за кабинетите во 

кои се одвива наставата по соодветните предмети од 

групата на природни науки 

26.11.2021 Општина Центар 

Директор 

Наставници  

Учество во пет  Проекти во организација на Општина 

Центар : 

1.Проекција на филмови на тема „Стоп за врсничкото 

насилство“ 

09-12.2021 Лидија Неделковска -одговорен од 

Општина Центар 

Одговорни наставници: 

Наташа Митрова 
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2.Работилница за анимиран филм за деца со посебни 

потреби 

3.Одбележување на 100 годишнината од раѓањето на 

Блаже Коневски 

4.Сите сме исти-Проект за промовирање на инклузивност 

во културата 

5.Запознавање на културите на помалубројните заедници 

во Центар 

Билјана Денкова 

Славица Мирчевска 

Стефани Хаџитомова 

Ученици 

Учество во новогодишен хуманитарен базар 29.12.2021 Наставници 

Ученици 

Родители 

 

 

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. 

Соработката со локалната средина  се одвиваше со активности кои беа  планирани во програмите на Детската организација, Подмладокот на Црвениот 

крст и Јавната и културна дејност на училиштето, како и со програмата за соработка со локалната средина и локалната заедница. 

          Во текот на првото полугодие од учебната 2021/2022 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. 
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Реализирана активност Време на реализација Реализатор 

Посета на Музејот на Македонската револуционерна 

борба со ученици од V б одделение 

16.11.2021 Диана Маркоски 

Доставување на допис-Барање до град Скопје за 

преместување на локацијата на контејнерите и 

билбордите 

11.2021 Претседател на совет на родители 

Членови на совет на родители 

Аплицирање за добивање на грант од ЕУ 

делегацијата за обновливи извори на енергија 
12.2021 Претседател на совет на родители 

Членови на совет на 

родители 

Соработка со бизнис сектори за аукција на ликовни 

творби од учениците за собирање на парични средства 

за сензорна соба 

 

11-12.2021 Училишен инклузивен тим 

Совет на родители 

Бизнис сектори 

 

 

 

 

 

Институции од областа на културата 

 
Во првото полугодие од учебната 2021/2022 година, училиштето ја продолжи својата соработка со: културните институции на 

ниво на град Скопје,училиштата од Општината Центар, како и со училишта од другите општини на ниво на градот Скопје и надвор од 

него,со Општината Центар, БРО, МОН, ДИЦ, Државен просветен инспекторат, Сектор за основно образование, разни организации кои 

делуваат во околината. 
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Институции од областа на образованието 

Во текот на првото полугодие учебната 2021/2022 година, училиштето 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 

Упатства ,формулари 

Согласности за вработување 

Календар за работа за учебната година Проекти 

Дописи 

Извештаи 

 

Директор 

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 
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Невладини организации 

 
Во текот на првото полугодие во учебната 2021/2022 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. 

 

 

 

Спортски друштва 

 
Во  текот на првото полугодие во учебната 2021/2022  година, училиштето не соработуваше со следдните спортски клубови : 

 
 КК Водно Санс 

 

 ОК Планет 

 

 БК Чигра Бокс 

 

 ФК Раборнички 
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Здравствени организации 

 
Во текот на првото полугодие од учебната 2021/2022 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 друго. 
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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 се следеше од страна на директорот, стручните соработници во 

училиштето,  од советници од БРО, како и од страна на одговорниот  државен просветен инспектор. За таа намена се изготвени инструменти за следење на 

одделни 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 првото полугодие во учебната година 

 
Директор, 

психолог, 

педагог, 

дефектолог 

 
Наставниот кадар 

 
Постигања на учениците 

Следење  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 

 
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 

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 
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24. Евалуација на годишната програма за работа на основното училиште 

 
Во првото полугодие во  учебната 2021/2022 година, училиштето ги реализираше  и спроведуваше планираните активности, а воедно 

и вршеше следење и евалуација на акциските планови. 

ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОДГОТОВКА, СЛЕДЕЊЕ И ЕВАЛВАЦИЈА НА ПРОГРАМИТЕ И АКЦИОНИТЕ ПЛАНОВИ                  Година 2021/2022 

 Временска рамка (месец)     Следење 

Активности од работатата на  9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Носител Начин на 

спроведување 

(ресурси) 

Инструменти Очекувани 

резултати 

Одговорно 

лице 

 

Детска организација 

X X X X         Претседател 

на  тим 

Начинот на 

спрооведу 

вање и 

потребните 

ресурси за 

активностите 

се наведени во 

посебните 

акциони 

планови  за 

работа на 

тимовите 

Инструмент

ите  се 

наведени во 

посебните  

акциони  

планови  за 

работа на 

тимовите 

Очекуваните 

резултати за 

активностите 

се наведени 

во посебните 

акциони  

планови  за 

работа на 

тимовите 

Стручни 

соработн

ици 

Тим за естетско уредување на училиштето и 

училишниот двор 

X X X X        X Претседател 

на  тим 

Ученичко - училишна заедница X X X X         Претседател 

на  тим 

Стручен актив на одделенска настава X X X X         Претседател 

на  тим 

Стручен актив на општествено - јазична група 

на предмети 

X X X X         Претседател 

на  тим 

Стручен актив на природно-математичка 

група на предмети 

X X X X         Претседател 

на  тим 

Тим за организирање на ученички екскурзии- X            Претседател 

на  тим 

Црвен крст X X X X         Претседател 

на  тим 

Еко тим X X X X         Претседател 

на  тим 

Тим за подобрување на следењето на 

планирањето на наставата и наставниот 

процес 

X X X X         Претседател 

на  тим 

Тим за подобрување на примената на 

стекнати знаења од обуките 

X X X X         Претседател 

на  тим 

Програма за работа со надарени ученици X X X X         Претседател 

на  тим 

Тим за подобрување на квалитетот на додатна 

и дополнителна настава 

X X X X         Претседател 

на  тим 
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Тим за подобрување и продлабочување на 

соработката со родителите 

X X X X         Претседател 

на  тим 

Тим за професионален развој на наставниците 

во училиштето 

X X X X         Претседател 

на  тим 

Тим за инклузија на учениците со посебни 

потреби и емоционални потешкотии 

X X X X         Претседател 

на  тим 

Програма за професионална ориентација на 

учениците 

X X X X         Претседател 

на  тим 

Тим за меѓуетничка интеграција во 

образованието 

X X X X         Претседател 

на  тим 

Tим за превенција од насилното однесување 

во училиштето 

X X X X         Претседател 

на  тим 

Тим за следење, анализа и поддршка на 

оценувањето 

X X X X         Претседател 

на  тим 

Тим за увид во педагошка евиденција и 

документација 

X X X X         Претседател 

на  тим 

 

 

 

25.Заклучок 

 

 Училиштето пред почетокот на учебната година  ги изработи сите потребни протоколи и направи план за безбедно отпочнување на учебната 

2021/2022 година. 

 Извештајот за работата на училиштето во првото полугодие во учебната 2021/2022 година  е подготвен во корелација со законските одредби, 

правилници од МОН, самоевалвација, развојниот план, искуства од реализација на минатата годишна програма.  

Планираните активности, 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 со почитување на протокололите за реализација на настава со физичко присуство 

и насоките од МОН.  

Воспитно образовниот процес беше реализиран согласно наставниот план и  програма изготвени од БРО.
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26.Комисија за изработка на Извештајот за работата на училиштето во првото полугодие 
 
 

Име и презиме Работна позиција 

Јовица Остојиќ Директор 

Сузана Камчева Психолог 

Верица Костовска Педагог 

Сузана Стојановска Одделенски наставник 

Катарина Миновска Предметен наставник по германски јазик 

Марина Гроздановска Предметен наставник по географија 

 

 

27 Користена литература 

 
 Законот за основно образование; 

 Правилникот за формата и содржината на годишната програма за работа на основното училиште; 

 Законот за наставници и стручните соработници во основните училишта; 

 Законот за работни односи; 

 Законот за јавни набавки; 

 Националната стратегија за образование 2018 – 2025; 

 Наставните планови и програми; 

 Концепцијата за деветгодишно образование; 

 Новата концепција за основно образование за учебната 2021/22 година; 
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 Статутот на училиштето; 

 Програмата за развој научилиштето; 

 Програмата за работа на училиштето од претходната учебна година; 

 Извештаи (Годишен извештај на училиштето од претходната учебна година, посети и увиди од Државниот просветен инспекторат, од самоевалуацијата, од 

програмата за развој, извештаи за финансиското работење на училиштето, записници) 

 

 

 

 

 

 

 

 
27.01.2022 година Директор 

 

 

Јовица Остојиќ 

Претседател на училишен одбор 

Александра Јанева 
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28.Прилози 

 

ПРИЛОГ БР. 1 
 

Извештај од  работата на директорот во првото полугодие од учебната 2021/2022 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 следните активности: 

1. Раководење и управување (планирање и програмирање, координација, упатство и контролирање, извештаи, анализи и вреднувања, 

информирање, претставување)  

2.Раководење на кадарот (надзор и контрола, поттикнување, вреднување и оценување, одржување ред и дисциплина, помош во 

надминување на проблемите, разрешување на конфликти) 

3.Сопствен развој (учење и усовршување, креативност во работата, менаџмент на криза),  

4.Обработка на информации (процена, вреднување, анализа и оценување, истражување, проверка и изведување заклучоци) и 

5.Комуникација (соработка со локална средина, комуникации во колективот, административни дописи, информирање за работата и 

постигнувањаtа и презентации). 

 
Во првото полугодие од учебната 2021/2022 година, директорот работеше на реализација на следните приоритети: 

 

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

образовни потреби и ученици од ранливи групи) 
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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. 

2. Подобрување на квалитетот на наставата со примена на современи методи, техники на работа 

Задачи: Следење и евалуација на примена на интерактивни методи, форми и техники на работа. 
 

3. 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 

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 

Учество во изготвувањето на 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, 

Претседатели  на 

стручни активи 

јули-август 

Распределба на часови по наставни предмети, одделенски раководители, формирање 

тимови за конкретни работни задачи, комисии и слично 

 

Стручни соработници јули-август 
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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 

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 

тековно 
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Координирање на спроведување на проверка на знаењата на учениците 

преку тестови на знаења- подготовка за интерна проверка 

 

Стручни соработници 

Комисија  

ноември 

3. Работа со стручните органи во училиштето  

Концепциско -програмско подрачје Соработници Време на реализација 

Планирање и раководење состаноците 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 Август- 
Декември  

2021 
Јануари 2022 

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

одделенските совети на паралелките 

 

Стручни соработници тековно 
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4. Аналитичко - студиска работа 

Соработници Соработници Соработници 

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 првото полугодие во учебната 
2021/2022 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 а работата на ученичката заедница Педагог 
Одговорни наставници 

тековно 

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

Предметни наставници 
Стручни соработници 

тековно 

Давање подршка за стручна помош на наставниците за унапредување на 

формите и методите на работа со разни категории ученици 

Стручни соработници тековно 
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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 Советот  

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 тековно 

Координирање на работата на Одборот со работата на стручните органи во 

училиштето 

Секретар 

 

тековно 

                    27.01.2022 година Директор 
 
 

 

Јовица Остојиќ 
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ПРИЛОГ БР. 2 
 

Извештај од  работата на психологот во првото полугодие од учебната 2021/2022 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 текот на првото полугодие од  учебната 2021/2022 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 

Прво тромесечие и прво полугодие 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 

 

 

 

 

 

 

27.01.2022 година Психолог: 

Скопје Сузана Камчева 
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ПРИЛОГ БР.3 

Извештај од  работата на педагогот во првото полугодие од учебната 2021/2022 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: 
 

 1.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 Училишна комисија 

Распределба на првачиња по паралелки август Училишна комисија 

Запишување нови ученици и отпишување на ученици август Училишна 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 првото полугодие во учебната 

година 

Наставници 

Учество во следење на реализацијата на Годишната програма за работа на 
Училиштето 

во тек на првото полугодие во учебната 

година 

Директор 

Следење и учество во работата на стручните активи во тек на првото полугодие во 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 првото полугодие во учебната 

година 

Директор наставници 

Проширување, вреднување и унапредување на сопствената работа во тек на првото полугодие во учебната 

година 

Биро за развој 
МОН 
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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 првото полугодие во 

учебната година 

Наставници 

Советодавна работа со родителите чии деца имаат проблем во учењето, 

однесувањето и изостаноците и оние кои брзо напредуваат 

во тек на првото полугодие во 

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 првото полугодие во 
учебната година 

Наставници 

2.Советодавна консултативна работа со наставниците 
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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 првото полугодие во 

учебната година 

Директор Наставници 

Го ангажира остварувањето на планот и програмата за 

- Прво тромесечие 

- Прво полугодие 

-Трето тромесечие 

-Второ полугодие 

во тек на првото полугодие во 

учебната година 

Директор стручни органи во 

училиштето 

Изработка на прегледи, анализи , извештаи во тек на првото полугодие во 

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 првото полугодие во 

учебната година 

 

Одговорни наставници 

Учество во работата на Одделенскиот совет во тек на првото полугодие во 

учебната година 

 

 

Наставници, директор 
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Учество во работата на Наставничкиот совет и Совет на родители во тек на првото полугодие во 

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 првото 
полугодие во 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 првото 
полугодие во 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 првото полугодие во 

учебната година 

Дневник за работа со наставници во тек на првото полугодие во 

учебната година 

Водење евиденција за наставата во тек на првото полугодие во 

учебната година 

Водење евиденција од работата со родителите во тек на првото полугодие во 

учебната година 

Евиденција од извршената аналитичко-истражувачка работа во тек на првото полугодие во 

учебната година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27.01.2022 година Педагог: 

Скопје Верица Костовска 
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ПРИЛОГ БР. 4 
 

Извештај од  работата на дефектологот во првото полугодие од учебната 2021/2022 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 2021 

Изработка на Годишна програма за сопствената работа Дефектолог Август 2021 

Учество во изработка на Полугодишен  извештај на училиштето Дефектолог 

Директор 

Стручни 

соработници 

Јануари2022  

Учество во изработка на Полугодишен извештај за сопствената работа Дефектолог Јануари2022  

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 

Август- 

септември 2021 

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

индивидуалните можности и способности 

Стручна служба 

Наставници 

Родители 

октомври 2021 

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 2021 

Подготовка на одделението за прифаќање на ученикот 

кој треба да се вклучи 

Наставници, 

стручна служба 

Октомври 2021 

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 

2021 

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

наставните содржини 

Наставници, 

стручна служба 

Октомври 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 

Психолог 

Педагог 

Континуирано 

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 

Спроведување на  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 

Грижа за документацијата и евиденцијата на учениците со ПОП Дефектолог Континуирано 

Грижа 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.01.2022 година Специјален рехабилитатор и едукатор - стручен соработник 

Стефани Хаџитомова 
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ПРИЛОГ БР. 5 

Извештај од работата на библиотекарот во првото полугодие од учебната 2021/2022 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 

Прво 

полугодие 
 

Учениците доаѓаат во 

библиотеката каде што се 

држат часовите 

Оспособени ученици за 

работа во 
училишната библиотека 

 

Поттикнување на интерес за 

читање кај учениците и создавање 

навики кај учениците за самостоен 

избор на книги  

Поголема 
заинтересираност и 

поголема љубов кон 

книгата 

 
Прво 

полугодие 

 

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 

Прво полугодие 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 

Прво полугодие 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 

Прво полугодие 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 

Прво 

полугодие 

 

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 

Прво полугодие 
Изготвување на извештаи 

за состојбата 

Книжниот фонд се 

зголемува 

Следење на стручна 

литература и учество на семинари 

Усовршување во 

работата 

Прво полугодие Индивидуална употреба 

на стручна литература и 
посета на семинари 

Примена на новини во 

работата 

 

 

 

 

 

27.01.2022 година Библиотекар: 

Мирјана Стојменовска 
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ПРИЛОГ БР. 6 

Извештај од  работата на училишниот одбор  во учебната 2021/2022 година 
 

              Во првото полугодие во учебната 2021/2022 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 првото полугодие во учебната 2021/2022 година , училишниот одбор реализира 5 состаноци со  следните содржини: 

 

Ред.бр. Содржини Време на реализација 

1.  1. Усвојување на записникот од претходната седница 

2.Донесување Годишна програма за работа на Училишниот одбор за учебна 2021/2022 година 
3.Разгледување и усвојување  на Годишната програма за работа на училиштето за учебната 2021/2022 

02.07.2021 
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4.Донесување на одлуки за Програми за екскурзии во учебната 2021/2022 година 

5. Донесување на Одлука за определување средства за изработка а распоред на часови за учебната 

2021/2022 година 

6. Разно 

 

2.  1. Усвојување на записникот од претходната седница 

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

3.Разно 

 

05.08.2021 

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

2. Усвојување на записникот од претходната седница 

3.Донесување на Правилник за работа на Советот на родители 

4.Донесување Правилници од областа на заштита на личните податоци 

5.Донесување Етички кодекс за однесувањето наставниците и стручните соработници 

6.Донесување на Одлука за формирање на Комисија за прибирање понуди за екскурзии и други слободни 

активности 

7.Донесување на Одлука за одобрување на Програмите за екскурзии, односно давање согласност за 

изведување на екскурзиите 

8.Разно 

 

01.10.2022 

4.  1. Усвојување на записникот од претходната седница 

2. Усвојување на предлог Финансиски план за 2022 година 

3.Донесување Одлука за попис 

4.Кадровски прашања- предлог за вработување на определено време за учебната 2021/2022 година по 

објавен оглас 
5.Информација за поднесено барање од Марија Јосифоска Спасовска  

6.Разно 

 

07.12.2021 

5.  1.Констатирање на престанок  мандат на член на Училишен одбор –преставник од родители 

2. Усвојување на записникот од претходната седница 

27.01.2022 

mailto:koco_racin@yahoo.com
http://www.kocoracin.edu.mk/


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 

166 

 

 

 

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

2021/2022 година 

4.Разгледување и усвојување на Извештајот за пописот за 2021 година  

5. Донесување Одлука за благајнички максимум за 2022 година. 
6.Разно  

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

         27.01.2022 година           Претседател на Училишен одбор 
             Скопје                   Александра Јанева 
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ПРИЛОГ БР. 7 

Извештај од  работата на наставничкиот совет во првото полугодие  во учебната 2021/2022 година 
 

Во првото полугодие во учебната 2021/ 2022 година, Наставничкиот совет  ги реализираше 11 состаноци со следниот дневен ред: 

Време на реализација Соджини / активности Носители 

соработници 

30.06.2021 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 2021/2022 година 

3.Разгледување и давање на мислење на програмите за екскурзии, излети и други 

вонучилишни активности за учебната 2021/2022 година 

4.Разно 

Директор 

Психолог 

Педагог 

Дефектолог 

Наставници 

 

25.08.2021 1.Разгледување и усвојување на записникот од претходниот Наставнички совет 

2.Информирање за организација на наставата во учебната 2021/2022 година  

3.Потпишување на свидетелства за ученици од I до VIII одделение 

4.Доделување на свидетелства на учениците 

5.Формирање на Комисија за распределба на учебниците во одделенска и 

предметна настава во учебната 2021/2022 година 

6.Прием на првачиња во учебната 2021/2022 година 

7.Изготвување на годишни/тематски  планирања 

8.Распоред за дополнителна и додатна настава  

9.План и протоколи за одржување на наставата во учебната 2021/2022 година 

10.Информирање за Правилникот за дополнување на правилникот за формата, 

содржината и начинот на водење на педагошката документација и евиденција  

11.Насоки од БРО за планирање и реализација на наставата во прво и четврто 

одделение  

12.Информација за постапка за прогласување за Просветен работник на годината за 

учебната 2020/2021г.  

13.Информација за санација и реконструкција на дворот 

14.Разно 
 

Директор 

Психолог 

Педагог 

Дефектолог 

Наставници 
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31.08.2021 1.Разгледување и усвојување на записникот од претходниот Наставнички совет 

2.Насоки за првиот училишен ден (доделување на свидетелства на учениците 

3.Родителски средби 

4.Разно 

 

Директор 

Психолог 

Педагог 

Дефектолог 

Наставници 

03.09.2021 1.Разгледување и усвојување на записникот од претходниот Наставнички совет 

2.Насоки за начинот на евидентирање на бројна состојба и отсуствата на учениците 

3.Информација за слободните изборни предмети во  IV одделение согласно новите 

наставни програми 

4.Давање на Извештај од наставник ментор за наставник-приправник 

5.Давање на предлог од наставнички совет за полагање на приправнички испит за 

наставник-приправник 

6.Разгледување на барања од родители за учење од дома 

7.Информација за училишната кујна 

8.Разно 

 

Директор 

Психолог 

Педагог 

Дефектолог 

Наставници 

21.09.2021 1.Разгледување и усвојување на записникот од претходниот наставнички совет 

2.Формирање на Комисија од три члена за спроведување на избирачка постапка на 

член за во Училишен одбор 

3.Изобор на член од редот на наставници за во Училишен одбор 

4.Избор на два члена за во Комисија за екскурзии, излети и други вонучилишни 

активности 

5.Информирање за доделување на стипендии за талентирани ученици во одделни 

области од Општина Центар  

6.Проекти од програмата за култура за 2021 што ќе се реализираат во соработка со 

Општина Центар 

7.Организирање на ученички натпревар за теми од полето на Граѓанското 

образование, спроведување на ученичките иницијативи и младинското учество 

8.Информирање за реализирање на едукативна работилница на тема „Здравствени 

придобивки од користење мед од најрана возраст“ за учениците во прво одделение 

9.Разно 

 

Директор 

Психолог 

Педагог 

Дефектолог  

Наставници 

mailto:koco_racin@yahoo.com
http://www.kocoracin.edu.mk/


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 

169 

 

 

28.09.2021 1.Разгледување и усвојување на записникот од претходниот Наставнички совет 

2.Изрекување на педагошки мерки 

3.Разно 

 

Директор 

Психолог 

Педагог 

Дефектолог  

Наставници 

30.09.2021 1.Разгледување и усвојување на записникот од претходниот Наставнички совет 

2.Предлог ученик за добивање на стипендија од семејства во социјален ризик 

согласно Програмата за образование на Општина Центар 

3.Изрекување на педагошки мерки 

4.Разно 

 

Директор 

Психолог 

Педагог 

Дефектолог  

Наставници 

27.10.2021 1.Разгледување и усвојување на записникот од претходниот Наставнички совет 

2.Давање на Извештај од наставник ментор за наставник-приправник 

3.Давање на предлог од наставнички совет за полагање на приправнички испит за 

наставник-приправник 

4.Информирање за реализација на вежбовна активност за заштита и спасување 

5.Номинирани наставници за еднодневна обука на платформата зоом на тема 

„Спречување и борба против трговија со деца“ 

6.Разгледување на барања од родители за учење од дома 

7.Договор за отварање/затварање на прозорците кога температурата е под 15 

степени  

8.Разно 

 

Директор 

Психолог 

Педагог 

Дефектолог  

Наставници 

10.11.2021 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 2021/2022 година  

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

учење од далечина 

4.Давање на Извештај од наставник ментор за наставник-приправник 

5.Давање на предлог од наставнички совет за полагање на приправнички испит за 

наставник-приправник 

6.Разгледување на барања од родители за учење од дома 

Директор 

Психолог 

Педагог 

Дефектолог  

Наставници 
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  27.01.2022 година 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

7.Информирање на  новите Комисии за преглед на Е-дневник во предметна и во 

одделенска настава 

8.Разно 

18.01.2022 1.Разгледување и усвојување на записникот од претходниот Наставнички совет 

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

на крајот на првото полугодие во учебната 2021/2022 година  

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

учење од далечина 

4.Изрекување на педагошки мерки 

5.Разно 

 

Директор 

Психолог 

Педагог 

Дефектолог  

Наставници 

27.01.2022 1. Разгледување и усвојување на Извештајот за работата на училиштето на крајот од 

првото полугодие од учебната 2021/ 2022 година 

2.Разно 

Директор 

Психолог 

Педагог 

Дефектолог  

Наставници 
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ПРИЛОГ БР. 8 

СКИЦИ ЗА ЕВАКУАЦИЈА И СПАСУВАЊЕ ВО ВОНРЕДНИ СИТУАЦИИ → 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА ЕКОЛОШКАТА ЕДУКАЦИЈА ВО МАКЕДОНСКИОТ ОБРАЗОВЕН СИСТЕМ 

 

ПРИЛОГ БР. 9 
 

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 2021/2022  

- 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 
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Програмата    

Претседател на Еко-одбор Билјана Црвенова 078742376 btanasoska@yahoo.com 

 

 Реализирани  активности за анализа на состојбата  

 

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 
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 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 2021 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 2021 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. 2021 Технички 

персонал 

 
 

Јасмина 

Апостолова 

 

3. Разубавување на ходниците, Размножување на цвеќињата и нивно X-XII. 2021 Ирина Хумусна земја, 
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 училниците и канцеларијата со 

цвекиња 

растење до пресадување. 
Разубавување на просториите во 

училиштето и обезбедување на чист 
воздух 

 Шоревска саксии 

4. Кречење на делови од училишната 

зграда 

Кречење на ѕидовите и фарбање 

со мрсна боја на училницата во 

4то А одделение 

 

VIII 2021 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. 2021 
XI.2021 
 
 
 
IX-XII 2021 

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. 2021 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. 2021 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.2021 дискусија; договор; состанок успешна реализација на 

планираните 
еколошки активности 

Одбележување на 22-ри 

Септември -Меѓународен 
ден без автомобили 

тим од наставници, 

ученици; 

IX.2021 активности со велосипеди развивање на еко свеста 

Формирање на еко 

патроли во одделенска и 

предметна настава и 
задавање задачи 

тим од наставници, 

ученици; 

X.2021 разговор; договор; еко 

активности 

заштеда на вода и енергија, 

подобра хигиена 

Одбележување на 15ти 

Октомври - 

Меѓународниот ден на 
пешаците 

тим од наставници, 

ученици 

X.2021 организирање дефиле, 

пишување еко пораки 

подигање на еко свеста на 

учениците; 

грижа за здравјето и животната 
средина 

-Ден на еколошката 

акција за чист и 

уреден училишен 

двор во соработка 

со Општина Центар 
 

наставници, ученици XI.2021 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.2021 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.2021 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.2021 
презентација; работилница; 

дискусија; 

подигање на еко свеста на ученици 

те 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.01.2022 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/надворешн

и соработници 

1
. 

Реализрана е првата фаза  за прибирање на 
податоци за проблеми и предизвици кои ги имаат 
учениците преку анкета  

Декември 2021 58 1 

 

1. 14.12.2021 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. 21.12.2021 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). 

 
 

27.01.2022 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 

 

 

               Планираните активности по предметот Граѓанско образование за антикорупциска едукација согласно годишата програма за работа на 

училиштето, ќе се реализираат во периодот од февруари до април 2022 години со ученици од осмо одделение. 

 

              Се планираат да се реализираат  активности во следните подрачја на работа: 

 
1. Предзнаења за корупцијата и антикорупцијата 

2. Причини и последици од корупцијата – Работилниц 

3. Стекнување на основни знаења за корупција и антикорупција -Предавање и вежби 

4. Активна борба против корупцијата – Работилница 

5. Утврдување на знаењата за корупцијата и антикорупцијата 

 

 

 

 

27.01.2022  година Одговорен наставник: 

 Бранка Д. Коцева– координатор на програмата 
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ПРИЛОГ 12 

 

 

Извештај за реализирани ученички екскурзии во првото полугодие учебната 2021/2022 година 

 

 

 
Согласно Годишната програма за работа на училиштето, планираните  екскурзии, излети и другите воннучилишни активности во текот 

на првото полугодие во учебната 2021/ 2022 година не се реализираа. 

 

Причина за нереализацијата на истите беше да се заштити здравјето на учениците и спречување ширење на зараза, а кое е согласно 

состојбата со пандемијата со вирусот ковид 19  воСРМ. 

  

 

 

 

 
27.01.2022 година  Директор 

 

             Скопје                                                                                                                                                                                           -------------------                                                                                                            

 
                                                                                                                                                                     Јовица Остојиќ 
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