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1.ВОВЕД 
 
           Согласно Законот за основно образование и Статутот на ООУ „Кочо Рацин“,Скопје, Училишниот одбор  прегледа Извештај  за работата на 
училиштето  на крајот од  учебната 2019/2020  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. 
 
         Наставата во учебната 2019/2020 година започна 3-ти септември. Со пригодна свеченост на 2-ри септември беше реализиран приемот на 
првачињата во  деветгодишно основно образование. 
         По претходно произнесување на Наставнички совет, Училишниот одбор на   ООУ "Кочо Рацин ", Скопје , на ден  03.07.2020 година, го  предложи 
Извештајот  за работата на училиштето во учебната 2019/2020  година до Советот на Општинта Центар, Скопје  на усвојување. 
 
 

 ЛИЧНА КАРТА НА ООУ „КОЧО РАЦИН“ - СКОПЈЕ 
 
          ООУ „Кочо Рацин“ е основно училиште во Општината Центар – Скопје, основано на 04.12.1944 година. Носител на оснивачките права е 
општината Центар.  Училиштето се наоѓа во населба Водно, на улица „Тодор Александров“ број 2   во Општина Центар – Скопје.  
         Училишната зграда е од тврда градба градена етапно од 1936/1937 година до 1957 година кога е извршена доградба на училиштето. Во 1963 
година се изградени спортски терени за кошарка, одбојка и ракомет. Училишната зграда се состои од приземје, кат и подрумски простории во 
новиот дел, приземје со училници во постариот дел и спортска сала во посебен објект. Училишната зграда се загрева со парно на централно греење. 
        Во училиштето учат ученици од прво до деветто одделение од реонот на училиштето во кој се опфатени децата од Водно, Капиштец, Тасино 
чешмиче и дел од населбата Црниче – Скопје.  
            Во учебната 2019/2020  година запишани се вкупно 634 ученици, од нив  334 се машки и  300 се женски ученици, со вкупно 24 паралелки од 
кои 12 паралелки во одделенска настава и 12 паралелки во предметна настава.   
               Во училиштето со продолжен престој (целодневна настава) се реализира во 9 паралелки од I-IV одделение, а  во петто одделение се 
реализира класична настава. Наставата се изведува на  македонски наставен јазик. Училиштето работи во една смена. 
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Име на училиштето „ООУ "Кочо Рацин“ 

адреса, општина, место  Тодор Александров бр. 2 Скопје 

телефон 002 3 176 404 

фах 002 3 177 577 

е-маил кoco_racin@yahoo.com 

Web страна www.kocoracin.edu.mk 

основано од 1945 

Верификација- број на актот  Решение бр. 15-2219  

Година на верификација 26.06.1984  

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Година на изградба 1936/1937 година и доградба  1957 

Тип на градба Тврда 

Површина на објектот 3622м2. 

Површина на училишниот двор 4560 м2 

Површина на спортски терени и игралишта 2620 м2 

Училиштето работи во смена Прва 

Начин на загревање на училиштето Парно греење 

Број на одделенија 9 

Број на паралелки 24 

Број на смени една 

 
 
2.1. Просторни услови за работа на училиштето 
 
Училиштето располага со: 

 12 училници,  

 12 кабинети, 

 1 ученичка лабораторија за техничко образование, 

 библиотека 

 1 наставничка канцеларија,   
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 3 канцеларии (директор, стручни соработници, секретар/домаќин)  

 просторија за технички персонал, 

 кујна со трепезарија 

 4 помошни простории за наставни средства и помагала,  

 архива,  

 13 санитарни  јазли,  

 1 фискултурна сала. 
  
Училишниот двор има 3 спортски терени (игралишта) и озеленета дворна површина со училишен парк. 
     

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 

        
   
2.2. Материјално - технички услови  
                
 За примена на информатичко – комјутерска технологија во наставата, училиштето располага со: 
 6 комјутери со 36  функционални работни места за ученици од IV – IX одделение,  распоредени во 3 училници 

 19 комјутери кои ги користат наставниците, а можат да се пренаменат во функционални работни места за ученици од IV – IX одделение 

 20  ученички лап топи за учениците од I – III одделение 

 2 ЛЦД проектори     

 1 ласерски печатар 
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 5 лап топа  

 5 мултифункционални принтери 

 дигитален апарат 

 1 платно за проекција 

 5 бели табли 

 1 дигитална –интерактивна табла, како и  
 
         Училиштето води грижа за редовно и квалитетно користење на целокупната ИКТ во наставата.  
         Сите ученици на почетокот на учебната година беа снабдени со бесплатни учебници обезбедени со средства на Владата на  Република Северна 
Македонија и МОН.  
        Училиштето континуирано работи на подобрување на материјално-техничките услови (модернизирање на просторните капацитети и наставни 

средства), со единствена  цел да се задоволат потребите на учениците и вработените, да се создадат пријатни услови за учење и реализирање на 

воспитно-образовната работа. 

Училиштето располага со следнава опрема:  
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 Вид на опрема Број Обезбедени 

ТВ 11 Донација од родители 

ДВД 6 Донација од родители 

ЦД плеер 5 Донација од родители 

Касетофон  4 Донација од родители 

Компјутери 6 Донација од родители 

Лап топ 2 Донација од родители 

Принтери 8 Донација од родители 

Мултифункционален принтер 2 Донација од родители 

Апарат за филтрирање на вода 2 Донација од родители 

Апарат за прочистување на воздухот 3 Донација од родители 

Фотокопир 1 Сопствени средства 

Мултифункционален уред 1 Сопствени средства 

Чат табла 3 Преку реализација на Проекти   

Модел на човечко тело 1 Сопствени средства 

Географски карти 10 Сопствени средства 

Историски карти 1 Сопствени средства 

Глобус 1 Сопствени средства 

Кошеви  2 Сопствени средства 

Мрежа за одбојка 1 Сопствени средства 

Греда  1 Сопствени средства 

Душек 6 Сопствени средства 

Кошаркарски топки 5 Сопствени средства 

Фудбалски топки 16 Сопствени средства 

Топки за одбојка 5 Сопствени средства 

Топки за ракомет 10 Сопствени средства 

Обрачи 12 Сопствени средства 
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За подобрување на условите за работа, во текот на учебната  2019/2020  година  извршени се следниве работи: 

* Активност Обезбедени Време на реализација 

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

 

Сопствени средства VIII 

VI 

2 Генерално чистење на сите простории во училишната зграда и во училишниот двор 

 

Сопствени средства 

 

VIII 

VI  

3 Партерно уредување на училишниот двор / санација и реконструкција на двор   Сопствени средства 

Општина Центар 

 VIII 

4 Асфалтирање и оградување на фудбалското игралиште  Општина Центар 

Донатор  

 VIII 

X 

7 Монтирање  на 2 нови коша на горното спортско игралиште Донатор VIII 

8 Монтирање  на  4 сигурносни/безбедносни камери во новиот дел од училишната зграда  Сопствени средства VIII 

9 Монтирање  на апарат за сензорно отварање на вратата за паркингот за вработените 
 

Сопствени средства VIII 

10 Кречење  и фарбање на ѕидовитеи со мрсна боја во фискултурната сала 

 

Сопствени средства VIII 

11 Кречење и фарбање со мрсна боја ѕидовите во кабинетот по музичко и ликовно 

образование 

Сопствени  средства VIII 

12 Замена на старите и дотраени ВЦ чучавци  со нови ВЦ школки Сопствени   средства VIII -X 

13 Набавка на 17 клупи, 34 столчиња за учениците , биро и столица за наставник за учениците 

во прво одделение 

Сопствени средства VIII   

 

14 Комлетно чистење на на училишниот двор  Општина Центар VIII -VI 

15 Донација на 4 прочистувачи на воздух Донација од Винер-

Лајф осигурување 

X-XI 

16 Набавка на 5 канцелариски маси и 29 столици за во наставничка канцеларија Сопствени средства XII 

17 Донација  на   15 компјутери   Донација од Окта XII 
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18 Набавка на канцелариска столица за директор Сопствени средства II 

19 Вградување на 4 рефлектори за осветлување на училишниот двор Донација  II 

20 Санација на системот за парно греење ( радијатори, вентили...)  Сопствени средства VI 

21 Сервисирање на сигурносниот систем за дојава на пожар Сопствени средства VI 
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2.3. Мапа на училиштето  
 
 

                                                    
 
 

ИМЕ И АДРЕСА 
ООУ „Кочо Рацин“ - Скопје  

Адреса: улица „Тодор Александров “ број 2, Скопје 
e-mail: koco_racin@yahoo.com 

 
 
 
 

mailto:koco_racin@yahoo
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2.4. Структура на училиштето 
  
              Основното образование е задолжително,  трае девет години и се организира во три воспитно-образовни периоди: од прво до трето 
одделение, од четврто до шесто одделение и од седмо до деветто одделение ( чл. 8 од Законот за основно образование, Сл. Весник на РМ бр. 
161/2019 година ). 
 

Членови на училишен одбор (име и 
презиме) 

1) Од редот на наставниците 
-   Весна Бојаџиева- претседател  
-   Катерина Музелова –предметен наставник 
-   Марина Стојановска -педагог 
 
2) Од редот на родителите 
-   Ненад Јовчески 
-   Александра Јанева 
-   Александар Јарчески 
 
3) Од Локална самоуправа-Општина Центар 
- Дина Спировска 

Членови на совет на родители (име и 
презиме) 

          -  Јана Г.Ѓорѓевиќ 
          -  Елена Трпевска 
          - Билјана К.Ивановска 
           - Лилјана Секуловска 
         -   Давор Марков 

- Софија Стојков 
- Бранка Јосифовска 
- Ева Нетковска 
- Илија Наков 
- Мартин Талевски 
- Елена Костовска 
- Александра Милошевска 
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- Маргица Порчу 
- Слаѓана Јаќимовиќ 
- Николина Накова 
- Александра Јанева 
- Бранко Аџигогов 
- Бугина Д.  Петрушева  
- Ненад Јовчески 
- Моника Силјановска 
- Калин Бабушку 
- Александар Јарчевски 
- Јасна Милосавлевска 
- Александар Илиев 
- Јуле Петковска 
- Убавка Исијаноска 

Стручни активи (видови) 
 Природно- математички актив 

 Општествено- јазичен  актив  

 Актив на одделенски настаници  

Одделенски совети (број на наставници) 42 

Членови на ученичка заедница (број на 
ученици) 

24 
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2.5. Наставен кадар  
 

Одделение Вкупно 

Етничка и полова структура на вработените 

Македонц
и 

Албанц
и 

Турци Роми Други  

м ж м ж м ж м ж м ж 
Број на вработени 59 6 51 / / / / / / 1 1 

Број на наставен кадар 42 3 38 / / / / / / / 1 
Број на стручни соработници 4 / 4 / / / / / / / / 
Административни работници 2 / 2 / / / / / / / / 

Техничка служба 10 3 7 / / / / / / / / 
Директор 1 / / / / / / / / 1 / 

 
2.6. Степен на образование на вработени 
 

Образование 
Број на 

вработени 
Високо образование 45 
Виша стручна спрема 4 
Средно образование 2 

Основно образование 8 
 
2.7. Старосна структура на вработени 
 

Години Број на вработени 
20-30 / 
31-40 18 
41-50 15 
51-60 23 

61 - пензија 3 
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2.8. Број и структура на раководниот, стручниот, наставниот кадар и другиот вработен персонал во училиштето 
 
 

Раководен кадар 

* Име и презиме  Работна позиција 
Степен на 
образование 

1 Јовица Остојиќ   Директор ВСС 

Стручни соработници 

1 Сузана Камчева  Психолог  ВСС 

2 Верица Костовска Педагог ВСС 

3 Татјана Багеска Дефектолог ВСС 

4 Мирјана Стојменовска Библиотекар ВСС 

Администрација 

1 Жељка Јанкова Секретар ВСС 

2 Стефаниа Шокларовска Сметководител ВШП 

 
 
2.9. Одделенски наставници 
 

Реден 
број 

Вид на настава Име и презиме на наставник 
Стручна  
спрема 

Вработен на 
Паралелка 

Вкупно број 
часови Неопределено Определено 

  Продолжен престој Славица Силјановска ВСС 1 / 
Iа 21 

  Продолжен престој Валентина Зафировска ВСС 1 / 

  Продолжен престој Весна Мораитова ВСС 1 / 
Iб 

21 

  Продолжен престој Сузана Стојановска ВСС 1 / 

  Продолжен престој Гордана Богоевска ВСС 1 / 
IIа 

21 

  Продолжен престој Виолета Лесанска ВСС 1 / 21 

  Продолжен престој Снежана Трајковска ВСС 1 / 
IIб 21 

  Продолжен престој Гордана Јаневска ВСС 1 / 

  Продолжен престој Габриела Апостолска ВСС 1 / IIIa 23 
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  Продолжен престој Радмила Страшевска-Ристиќ ВСС 1 / 

  Продолжен престој Валентина Петровска ВСС 1 / 
IIIб 23 

  Продолжен престој Дијана Марковски ВСС 1 / 

  Продолжен престој Елена Младеновска ВСС / 1 
IVа 25 

  Продолжен престој Даринка Петрова ВСС 1 / 

  Продолжен престој Александар Тошевски ВСС 1 / 
IVб 25 

  Продолжен престој Билјана Денкова ВСС 1 / 

  Продолжен престој Елена П. Новаковска ВСС 1 / 
IVв 25 

  Продолжен престој Наталија Петрова ВСС 1 / 

  Класична настава Катерина Вукашиновски ВСС 1 / Vа 22 

  Класична настава Лена Смилевска ВШП 1 / Vб 22 

  Класична настава Светлана Симјановска ВСС 1 / Vв 22 

 
2.10. Предметни наставници  
 

Реден 
број 

Име и презиме Предмет 
Стручна 
спрема 

Вработен на Број на 
часови 

Одд. 
раководител 

Вкупно 
часови Неопределено Определено 

1 Менка Трепалковска  Македонски јазик ВСС 1 / 20 IX в 21 

2 Славица Мирчевска Македонски јазик ВСС 1 / 20 VIII в 21 

3 Зорица Насевска  Математика ВСС 1 / 20 VIII а 21 

4 Весна Бојаџиева Математика ВСС 1 / 22 VI a 23 

5 Цветанка Тасевска Информатика 
Иновации 

ВСС 
/ 1 

9 
3 

/ 12 

6 Билјана Црвенова Англиски јазик ВСС / 1 21 / 21 

7 Катерина Музелова Англиски јазик ВСС 1 / 21 VI в 22 

8 Христина Иванова Англиски јазик ВСС / 1 6 / 6 

9 Викторија К. Николовска Англиски јазик ВСС 1 / 21 / 20 

10 Катарина Миновска Германски јазик ВСС / 1 22 IX a 22 

11 Катица М. Христовска Физика ВСС 1 / 12 IX б 21 
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 Математика 8 

12 Јасмина Апостолова Хемија 
Природни науки  

ВСС 
1 / 

12 
10 

VIIв 23 

13 Марина Гроздановска Географија ВСС / 1 20 / 20 

14 Марта Јордановска Биологија ВСС 1 / 20 / 20 

15 Маргарита И. Павлова Историја ВСС 1 / 20 VIII б 21 

16 Бранка Димевска Граѓанско образование 
Историја 

ВСС 
1 / 

6 
4 

/ 10 

17 Иван Димовски  Техничко образование 
 

ВШП 
/ 1 

23 / 23 

18 Наташа Д. Митрова Музичко образование 
Проекти од музичка 
уметност 

ВСС 
1 / 

18 
2 

VI б 21 

19 Снежана Шумковска Ликовно образование 
Проекти од ликовна 
уметност 
Администратор 

ВСС 

1 / 

12 
2 
 

6 

/ 20 

20 Ирена Попова Физичко и здравствено 
образование 

ВСС 
1 / 

15 VIIб 16 

21 Горан Ѓорѓиевски Физичко и здравствено  
образование 

ВСС 
1 / 

21 VIIа 22 

22 Мирјана Стојменовска Германски јазик 
 

ВСС 
1 / 

2 IX a 3 

 
 
2.11. Наставници кои дополнуваа  часови во други училишта 
  

Ред 
број 

Наставник Предмет 
Основно училиште во кое 

дополнува часови 
Стручна 
спрема 

Број на 
часови 

1 Ирена Попова Физичко и здр. образование ООУ „Коле Неделковски“ ВСС 6 

2 Цветанка Тасевска Информатика ООУ „Васил Главинов“ ВСС 11 
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2.12.  Наставници кои  дополнуваа часови од други училишта во нашето училиште 
 
 

Ред 
број 

Наставник Предмет Основно училиште од  кое 
доаѓа 

Стручна 
спрема 

Број на часови 

1 Сања П. Крстиќ Македонски јазик ООУ „Гоце Делчев“ ВСС 8 

2 Ружа Стојковиќ Етика на религии ООУ „11 Октомври“ ВСС 6 

4 Наташа Велковска Географија ООУ „Димитар Миладинов“ ВСС 4 

5 Горица Бошкоска Етика ООУ Св. „Кирил и Методиј“ ВСС 3 

 
 
2.13. Технички персонал и останати вработени 
 

Реден 
број 

Име и презиме Занимање 
Стручна 
спрема 

1 Цвета Наковска Домаќин ССС 

2 Надежда Аврамовска Хигиеничар ОО 

3 Јагода Јанева Хигиеничар ОО 

4 Анита Дашковска Хигиеничар ОО 

5 Лазо Ѓорѓиевски Хигиеничар ОО 

6 Сузана Алексовска Хигиеничар ОО 

7 Соња Стојановска Хигиеничар ОО 

8 Зоран Милев Хаус мајстор ССС 

9 Зоран Василев Чувар ОО 

 
 
 
 
 



                  Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје 

Тодор Александров 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија 

Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577       е-mail: koco_racin@yahoo.com       www.kocoracin.edu.mk 

Извештај за работата  на училиштето во учебната 2019/2020 година 

- 20 - 

 
2.14. Ученици 
 
 

Одделение 
Број на 

паралелки 
Број  на 
ученици 

Етничка и родова структура на учениците 

Македонци Албанци Турци Роми Срби Бошњаци Власи Други 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

I 2 58 37 20 / / / / 1 / / / / / / / / / 

II 2 60 32 26 / 1 1 / / / / / / / / / / / 
III 2 63 33 28 / / / / / / 1 / / / / / / 1 
IV 3 77 40 32 / / / / 2 / / / / / / 1 / 2 
V 3 71 38 28 / / / / 1 / 1 / 1 / 1 / / 1 

I –V 12 329 180 134 / 1 1 / 4 / 2 / 1 / 1 1 / 4 
VI 3 85 37 44 / / / / / / / / / / 1 / 2 1 
VII 3 79 38 38 / / / / 1 1 / / / / / / 1 / 
VIII 3 67 29 31 / / 1 / 1 / 1 1 2 / / 1 / / 
IX 3 74 30 42 / / / / / / / / 1 / / / / 1 

VI – IX 12 305 134 155 / / 1 / 2 1 1 1 3 / 1 1 3 2 
I - IX 24 634 314 289 / 1 2 / 6 1 3 1 4 / 2 2 3 6 

 
 
2.15. Наставен јазик 
 

Наставен јазик 
Наставен јазик- 
македонски 

Наставен јазик- 
албански 

Наставен јазик- 
турски 

Наставен јазик- 
српски 

Број на класови 24 / / / 

Број на ученици 634 / / / 

Број на наставници 42 / / / 
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3. МИСИЈА И ВИЗИЈА   
 
3.1.Мисија 
 

 
 

        Ние сме училиште кое ја негува современата настава и го поттикнува личниот, емоционалниот и 
социјалниот развој на учениците, подеднакво обезбедувајќи индивидуален напредок во постигањата и 

вештините. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.Визија 
 

Сакаме да станеме отворено , современо и ефективно училиште, лидер во Општината и во регионот,  во кое 
учниците во атмосфера на довеба, почитување и толеранција, ќе стекнуваат квалитетни и трајни знаења, 

кои ќе ги применуваат во понатамошното школување и ќе придонесат за нивниот личен развојазик 



                  Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје 

Тодор Александров 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија 

Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577       е-mail: koco_racin@yahoo.com       www.kocoracin.edu.mk 

Извештај за работата  на училиштето во учебната 2019/2020 година 

- 22 - 

4. ВЕЌЕ НАУЧЕНО  / СТЕКНАТИ ИСКУСТВА 
 
               При реализирање на планираните активности, во текот на учебната 2019/20 година се раководевме од следните поуки добиени од 
претходните учебни години: 

- Анализи и заклучоци од Самоевалуацијата на работата на училиштето 
- 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 концептот за деветгодишно образование 
- Искуставата од користењето  на  современи наставни форми и методи што соодветствуваат на потребите на учениците и нивните стилови на 

учење, со употребата на ИКТ  
- Продобивките 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 

 
4.1.  Подрачја на промени, приоритети и цели 
  

 За унапредување на воспитно-образовната работа на училиштето во текот на учебната 2019/2020 година, реализирани се следните 
активности од приоритетите во одделните подрачја, кои беа дадени во Годишната програма:   

Подрачје на промена Цели 

1.Професионален развој на наставниците, 

стручните соработници и раководниот 

кадар 

 Унапредување работата на наставниците  за работа  со учениците со посебни образовни потреби, 
надарени ученици и ученици со потешкотии во учењето и развојот 

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

2. Управување и раководење   Опремување на училиштето со  поголем  број на современи нагледни средства, дидактички 

материјали, технички помагала и училишен инвентар 

 Хортикултурно и партерно  уредување  на училишниот двор  

 Обновување на спортските терени  

3. Соработка со родителите и локалната 

средина  

 Превземање на  активности за вклучување на родителите во животот и работата на 

училиштето. 
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5. Реализација на акциските планови  
 
5.1.Реализирани активности, следење и евалвација на акциските планови 
 
Во текот на учебната 2019/2020 година, училиштето ги реализираше и спроведуваше планираните активности, а воедно вршеше следење и 
евалуација на акциските планови. 

 

Година 2019/2020 

Активност Временска рамка (месец) Носител Начин на 

спроведување 

(ресурси) 

Инструменти Очекувани резултати Следење 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Одговорно 

лице 

Унапредување 
работата на 
наставниците  за 
работа  со 
учениците со 
посебни 
образовни 
потреби, надарени 
ученици и 
ученици со 
потешкотии во 
учењето и развојот 
 

 x x x x x x  x x   Директор 

Педагог 

Психолог 

Наставници 

 

 

 

-Утврдување на 

досегашниот 

начин на 

препознавање  

ученици со 

посебни 

образовни 

потреби , 

надарени 

ученици и 

ученици со 

потешкотии во 

учењето како и 

талентирани 

ученици 

-Согледување на 

потребите на 

-Извештаи 

  

-Листи за 

евалуација на 

обуките 

 

-Инструменти 

за следење на 

часови 

 

-Анализи и 

евалуација 

 

-Подобрени се 

компетенциите во 

работата на 

наставниците и 

стручните 

соработници за 

работа со учениците 

со посебни 

образовни потреби, 

надарени ученици и 

ученици со 

потешкотии во 

учењето и развојот 

Училишен 

тим 
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наставниот кадар 

за личен и 

професионален 

развој 

-Обука на тема 

„Унапредување 

на воспитно-

образовната 

работа во 

училиштето 

-Учество на 

онлајн обука во 

рамките на 

Проектот „ 

„Инклузија на 

деца со посебни 

образовни 

потреби“ 
Збогатување на 

училишната 

библиотека со 

лектирни изданија за 

учениците и  стручна 

литература за 

наставниците  

x x x x x x x      Директор 

Библиотекар  

-Информирање 

на стручните 

активи 

-Доставување 

списоци од 

потребна 

литература од 

сите стручни 

активи 

и лектирните 

изданија      

-Изготвување 

Списоци за 
потребна 
литература 
 
Список од 
приоритети и од 
лектирните и од 
стручните 
изданија 
 

 

Зголемен интерес од 

страна на учениците 

за користење на 

лектирни изданија 

 

Зголемен интерес кај 

наставниците за 

користење на стручна 

литература 

Директор 

Библиотека

р  
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список од 

приоритети и од 

лектирните и од 

стручните 

изданија 

-Согледување на 

можностите  за 

набавка 

Опремување на 

училиштето со  

поголем  број на 

современи 

нагледни 

средства, 

дидактички 

материјали, 

технички помагала 

и училишен 

инвентар 

 

 

 

x x x x x x x      Директор 

Училишен 

тим 

-Формирање на 

училишен тим 

-Изготвување  

 извештај за  

 фактичката 

состојба  

-Сортирање на  

  наставните    

средства и 

училишен 

инвентар 

  според  

  употребливоста 

-Изготвување  

  извештај за  

  поправката 

-Утврдување на  

  трошоците 

- Организирање 

на Новогодишен 

базар  

Анализа на 
Извештаите 
 
Анализа на 
потребите 
 
Анализа на 
трошоците 
 

 
 
 

Мотивирани 

наставници за  

примена на нагледни 

помагала во настава   

Директор 

 

Училишен 

тим 
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Хортикултурно и 

партерно уредување  

на училишниот двор 

x x x x x x x x x x   Директор 

Педагог 

Психолог 

Наставници 

 

- Формирана е 
Комисија од 
редот на 
наставници и 
родители 
 
-Увид на 
состојбата 
 

Водење на 
евиденција за 
текот на 
активностите 
 
 
 
Евалуација на 
предлог проект 
и предлог 
буџетот 
 

 

Уреден училишен 

двор со патеки/стази, 

зеленило 

Зголемена безбедност 

од повреди кај 

учениците и другите 

возрасни 

Зголемено 

задоволство кај 

учениците за време на 

претстој во 

училишниот двор 

Директор 

 

 

 

Родители   

 

Обновување на 

спортските терени  

-  

x x x          Училишен 

тим 

Домаќин 

Секретар 

 

-Формиран 
е тим за 
утврдување 
на 
состојбата 

-Увид на  

постоечката 

состојба на 

спортските 

терени 

-Изработка на  

предлог проект 

за 

обезбедување 

Евалуација на 
извештаите 
 
Евалуација на 
предлог 
проект и 
предлог 
проектот 
 
Обновено 
фудбалско 
игралиште 

 

 

Зголемување 

интересот на 

родителите во 

животот и работата 

на училиштето 

 

Задоволни и 

мотивирани ученици 

на часовите по 

физичко образование 

Директор 
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на средства за 

реконструирањ

е на спортскиот 

терен 

-Обновување на 

фудбалското 

игралиште  преку 

асфалтирање и 

оградување  

Превземање на  

активности за 

вклучување на 

родителите кои во 

животот и работата 

на училиштето 

 x x x x x x x x x   Директор 

Психолог 

Педагог 

Наставници 

Родители 

-Вклучување на 
родителите во 
активностите по 
разни поводи 
 
-Вклучување на 
родителите 
како предавачи 
 
 
-Вклучување на 
родителите во 
Комисии по 
основ на разни 
потреби 

Записници од 
реализираните  
состаноци на 
Совет на 
родители и 
Училишниот 
одбор 
 
Одделенски 
дневник 
 
Записници од 
состаноци на 
разни Комисии 
во кои се 
вклучени 
родителите 

 

Родителите се повеќе 

се вклучуваат  во 

животот и работата 

на училиштето  

Директор 
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5.2. Евалуација на акциските планови 

Активност Критериум за успех Инструменти Индикатор за успешност Одговорен 

за следење 

Повратна 

информација 

Унапредување на 

работата на 

наставниците  за 

работа  со учениците со 

посебни образовни 

потреби, надарени 

ученици и ученици со 

потешкотии во 

учењето и развојот 

-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 следење на 

учеството на учениците со ПОП во 

наставата 

-Процедура за изработка и 

следење на ИОП 

-Листи за опсервација на ученикот 

на час 

-Листи за проценка ученикот на 

час    

-Подобрени 

професионални 

компетенции кај 

наставниците за 

образовна и социјална 

инклузија 

 

 

Директор 

Дефектолог 

Педагог 

Психолог 

Наставници 

 

Подобрување 

компетенциит

е на 

наставниците 

и стручните 

соработници 

за работа со 

ученици со 

посебни 

потреби  

Збогатување на 

училишната библиотека 

со лектирни изданија за 

учениците и  стручна 

литература за 

наставниците 

Зголемување на интересот 
кај учениците за користење 
на лектирни изданија 

Зголемување на интересот 
кај наставниците за 
користење на  стручна 
литература 

Списоци за потребна литература 
 
Список од приоритети и од 
лектирните и од стручните 
изданија 
 

 

Зголемен интерес од 

страна на учениците за 

користење на лектирни 

изданија 

 

Зголемен интерес кај 

наставниците за 

користење на стручна 

литература 

Директор 

Библиотека

р  

Зголемен е 

бројот на 

ученици кои 

користат 

лектирни 

изданија 

Зголемен е 

бројот на 

наставници 

кои користат 

стручна 

литература 
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Опремување на 

училиштето со  

поголем  број на 

современи нагледни 

средства, дидактички 

материјали, технички 

помагала и училишен 

инвентар 

 

Подобрување на квалитетот 
на наставата со примена на 
современи нагледни 
средства, дидактички 
материјали, технички 
помагала 

 

Подобрени услови за 
работа 

-Инструменти за следење на 

наставни часови 

Мотивирани наставници за  

примена на нагледни 

помагала во настава   

 

Зголемување на интересот 

кај учениците за следење 

на наставните часови 

 

 

Директор 

Педагог 

Психолог 

Наставници 

 

Осовременува

ње на 

наставата во 

чекор со 

иновативните 

промени во 

наставниот 

процес 

Хортикултурно и 

партерно уредување  

на училишниот двор 

 

Естетско уреден и 
функционален училишен 
двор 

-Фотографии 

- Договори 

- Извештај од реализирани 

активнисти 

Зголемена безбедност 

од повреди кај 

учениците и другите 

возрасни 

Зголемено задоволство 

кај учениците за време 

на претстој во 

училишниот двор 

Директор 

Училишен 

тим 

  

Уреден 

училишен 

двор со 

патеки/стази, 

зеленило 

 

 

Обновување на 

спортските терени  

-  

Утврдени се потребите 

Изготвен предлог проект 

Вклученост  и 
заинтересираност на 
родителите и други 
структури 

 

Фотографии 

- Договори 

- Извештај од реализирани 

активнисти 

Реализација на 
квалитетни часови по 
физичко образование во 
дисциплината - фудбал 
 
Освојување на награди 

Директор 

Училишен 

тим 

 

Модерно 
фудбалско 
игралиште 

Превземање на  

активности за 

-Број на  реализираните 
трибини, дебати, 

Записници од родителски средби, 
од состаноци на Совет на 

Бројот на вклучени 

родители во животот и 

Директор 

Педагог 

Задоволни 

родители, 
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вклучување на 

родителите во животот 

и работата на 

училиштето 

работилници, 
од состаноци на Совет на 
родители и Училишниот 
одбор 
 
 

родители и Училишниот одбор 
 
Одделенски дневник 
 
Записници од состаноци на разни 
Комисии во кои се вклучени 
родителите 
 

 

работата на училиштето 

е зголемен  

Психолог 

Наставници 

Родители 

ученици, 

наставници 

6.Календар за работа 
  

           Во  текот на учебната 2019/2020 година, работата на училиштето се организираше и раководеше согласно Календарот за работа на 
училиштето кој го донесува Министерот за образование и наука и истиот Министерството за образование и наука го објавува во Службен весник.  

          Согласно Календарот за работа на училиштето, на крајот на  учебната 2019/2020 година се реализираа вкупно 180 наставни денови во вкупно  
36 недели. Во учебната 2019/2020 година се реализираше редовна настава во нормални услови со вкупно 118 наставни денови и настава во 
вонредни услови - наставата преку далечинско учење, односно учење од дома (онлајн или со помош на ИК без присуство на ученици во ист простор) 

со вкупно 62 наставни денови . Наставата се реализираше преку прилагодувања во делот на активностите, формите, методите на работа и 
ресурсите, како и комуникацијата со учениците со  кортистење на современи пристапи што ги нуди информатичката технологија - платформи, 

електронски мрежи, електронски медиуми, ТВ училница, на снимени предавања (www.eduino.gov.mk). 
 
 
 
7. Настава 
 
           Во текот на учебната 2019/2020 година, наставата се планираше и реализираше согласно Наставниот план и програма за основно образование. 
          Наставата се реализира во 12 училници за учениците од I – V одделение, во  12  кабинети и 1 лабораторија за учениците од VI – IX одделение. 
 
            Во училиштето како прв странски јазик се изучува англискиот јазик , а втор странски јазик е германски јазик кој што се изучува од шесто 
одделение. 

http://www.eduino.gov.mk/
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           Во текот на учебната 2019/20 год. наставата во училиштето  се изведуваше во една  смена. Часовите започнуваа во 8,00 часот а завршуваа во 
13,25 часот. 
     Согласно  Наставниот план во училиштето се организираат и реализираат следните облици на настава: 
 

 Задолжителна настава      

 Изборна настава 

 Дополнителна настава 

 Додатна настава 

 Слободни ученички активности 
 

 

  Задолжителна настава 
 
             Задолжителната настава на учениците им овозможува стекнување на знаења и вредности кои претставуваат основа за реализација на 
воспитно-образовните цели на основното образование и овозможува вертикална проодност за понатамошното школување на ученикот во средното 
образование.  
 
           Во планирањето и реализацијата на наставата, наставниците го посветуваа потребното внимание на сите категории ученици: просечните 
ученици, талентираните, учениците со посебни образовни потреби ученици со потешкотии во учењето, со единствена цел на сите ученици да им 
овозможи стекнување на што поквалитетни знаења и подготовка за нивна примена. 
 
            Во текот на учебната 2019/2020 година, во училиштето задолжителната настава беше застапена по сите наставни предмети, со предвидениот 
број на часови согласно Наставниот план за  основно деветгодишно  образование. 
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Табеларен преглед на податоци за планирани и реализирани часови по паралелки и одделенија 
 
Прво одделение -2 паралелки  
 

Паралелки I а I б 

Предмети  План Реал Нер % План Реал Нер % 

Македонски  216 216 / 100 216 216 / 100 

Математика 180 180 / 100 180 180 / 100 

Англиски ј. 72 72 / 100 72 72 / 56 

Ликовно обр. 72 72 / 100 72 72 / 100 

Музичко обр. 72 72 / 100 72 72 / 100 

Природни Н. 72 72 / 100 72 72 / 100 

Општество 36 36 / 100 36 36 / 100 

Физичко обр. 108 108 / 100 108 108 / 100 

Вкупно 828 828 / 100 828 828 / 100 

 

Второ одделение-2 паралелки  
Паралелки II а II б 

Предмети  План Реал Нер % План Реал Нер % 

Македонски  216 216 / 100 216 216 / 100 

Математика 180 180 / 100 180 180 / 100 

Англиски ј. 72 72 / 100 72 72 / 100 

Ликовно обр. 72 72 / 100 72 72 / 100 

Музичко обр. 72 72 / 100 72 72 / 100 

Природни Н. 72 72 / 100 72 72 / 100 

Општество 36 36 / 100 36 36 / 100 

Физичко обр. 108 108 / 100 108 108 / 100 
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Одд. час 36 36 / 100 36 36 / 100 

Вкупно 864 864 / 100 864 864 / 100 

         
 

Трето одделение -2 паралелки  
Паралелки III а III б 

Предмети  План Реал Нер % План Реал Нер % 

Македонски  216 216 / 100 216 216 / 100 

Математика 180 180 / 100 180 180 / 100 

Англиски ј. 108 108 / 100 108 108 / 100 

Ликовно обр. 72 72 / 100 72 72 / 100 

Музичко обр. 72 72 / 100 72 72 / 100 

Природни Н. 72 72 / 100 72 72 / 100 

Работа со компјутер 72 72 / 100 72 72 / 100 

Општество 36 36 / 100 36 36 / 100 

Физичко обр. 108 108 / 100 108 108 / 100 

Одд. час 36 36 / 100 36 36 / 100 

Вкупно 972 972 / 100 972 972 / 100  

 
Четврто  одделение -3 паралелки  

Паралелки IV а IV б IV в 

Предмети  План Реал Нер % План Реал Нер % План Реал Нер % 
Македонски  180 180 / 100 180 180 / 100 180 180 / 100 

Математика 180 180 / 100 180 180 / 100 180 180 / 100 

Англиски ј. 108 108 /   100 108 108 / 74 108 108 / 100 

Ликовно обр. 72 72 / 100 72 72 / 100 72 72 / 100 

Музичко обр. 72 72 / 100 72 72 / 100 72 72 / 100 

Природни Н. 72 72 / 100 72 72 / 100 72 72 / 100 
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Техничко обр. 36 36 / 100 36 36 / 100 36 36 / 100 

Раб. со компјут. 72 72 / 100 72 72 / 100 72 72 / 100 

Општество 72 72 / 100 72 72 / 100 72 72 / 100 

Физичко обр. 108 108 / 100 108 108 / 100 108 108 / 100 

Одд. час 36 36 / 100 36 36 / 100 36 36 / 100 

Вкупно 1008 1008 / 100 1008 1008 / 100 1008 1008 / 100 
 

Петто одделение -3 паралелки  
Паралелки V а V б V в 

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

Македонски  180 180 / 100 180 180 / 100 180 180 / 100 

Математика 180 180 / 100 180 180 / 100 180 180 / 100 

Англиски ј. 108 108 / 100 108 108 / 100 108 108 / 100 

Ликовно обр. 72 72 / 100 72 72 / 100 72 72 / 100 

Музичко обр. 72 72 / 100 72 72 / 100 72 72 / 100 

Природни Н. 72 72 / 100 72 72 / 100 72 72 / 100 

Техничко обр 72 72 / 100 72 72 / 100 72 72 / 100 

Раб.со компјут. 72 72 / 100 72 72 / 100 72 72 / 100 

Општество 72 72 / 100 72 72 / 100 72 72 / 100 

Физичко обр. 108 108 / 100 108 108 / 100 108 108 / 100 

Одд. час 36 36 / 100 36 36 / 100 36 36 / 100 

Изборен предмет   
Творештво 36 36 / 100 36 36 / 100 36 36 / 100 

Вкупно 1080 1080 / 100 1080 1080 / 100 1080 1080 / 100 
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Шесто одделение -3 паралелки  
Паралелки VI а VI б VI в 

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

Македонски  144 144 / 100 144 144 / 100 144 144 / 100 

Математика 180 180 / 100 180 180 / 100 180 180 / 100 

Англиски ј. 108 108 / 100 108 108 / 100 108 108 / 100 

Германски ј. 72 72 / 100 72 72 / 100 72 72 / 100 

Ликовно обр. 36 36 / 100 36 36 / 100 36 36 / 100 

Музичко обр. 36 36 / 100 36 36 / 100 36 36 / 100 

Техничко обр. 36 36 / 100 36 36 / 100 36 36 / 100 

Информатика 72 72 / 100 72 72 / 100 72 72 / 100 

Географија 72 72 / 100 72 72 / 100 72 72 / 100 

Историја 72 72 / 100 72 72 / 100 72 72 / 100 

Природни 
науки 

72 72 / 100 72 72 / 100 72 72 / 100 

Физичко обр. 108 108 / 100 108 108 / 100 108 108 / 100 

Одд. час 36 36 / 100 36 36 / 100 36 36 / 100 

Изборен предмет 
Етика на 
религии 

72 72 / 100 72 72 / 100 72 72 / 100 

Вкупно 1116 1116 / 100 1116 1116 / 100 1116 1116 / 100 
 

Седмо   одделение - 3 паралелки  
Паралелки VII а VII б VII в 

Предмети  План Реал Нер % План Реал Нер % План Реал Нер % 
Македонски  144 144 / 100 144 144 / 100 144 144 / 100 

Математика 144 144 / 100 144 144 / 100 144 144 / 100 

Англиски ј. 108 108 / 100 108 108 / 100 108 108 / 100 
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Германски ј. 72 72 / 100 72 72 / 100 72 72 / 100 

Ликовно обр. 36 36 / 100 36 36 / 100 36 36 / 100 

Музичко обр. 36 36 / 100 36 36 / 100 36 36 / 100 

Информатика 36 36 / 100 36 36 / 100 36 36 / 100 

Географија 72 72 / 100 72 72 / 100 72 72 / 100 

Историја 72 72 / 100 72 72 / 100 72 72 / 100 

Етика 36 36 / 100 36 36 / 100 36 36 / 100 

Биологија 72 72 / 100 72 72 / 100 72 72 / 100 

Физичко обр. 108 108 / 100 108 108 / 100 108 108 / 100 

Одд. час 36 36 / 100 36 36 / 100 36 36 / 100 

Изборен предмет 
Техничко обр. 72 72 / 100 72 72 / 100 72 72 / 100 

Вкупно 1044 1044 / 100 1044 1044 / 100 1044 1044 / 100 
 
Осмо одделение -3 паралелки  

Паралелки VIII а VIII б VIII в 

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

Македонски  144 144 / 100 144 144 / 100 144 144 / 100 

Математика 144 144 / 100 144 144 / 100 144 144 / 100 

Англиски ј. 108 108 / 100 108 108 / 100 108 108 / 100 

Германски ј. 72 72 / 100 72 72 / 100 72 72 / 100 

Ликовно обр. 36 36 / 100 36 36 / 100 36 36 / 100 

Музичко обр. 36 36 / 100 36 36 / 100 36 36 / 100 

Географија 72 72 / 100 72 72 / 100 72 72 / 100 

Историја 72 72 / 100 72 72 / 100 72 72 / 100 

Граѓанско обр. 36 36 / 100 36 36 / 100 36 36 / 100 

Биологија 72 72 / 100 72 72 / 100 72 72 / 100 

Физика 72 72 / 100 72 72 / 100 72 72 / 100 

Хемија 72 72 / 100 72 72 / 100 72 72 / 100 

Физичко обр. 108 108 / 100 108 108 / 100 108 108 / 100 



                  Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје 

Тодор Александров 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија 

Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577       е-mail: koco_racin@yahoo.com       www.kocoracin.edu.mk 

Извештај за работата  на училиштето во учебната 2019/2020 година 

- 37 - 

Одд. час 36 36 / 100 36 36 / 100 36 36 / 100 

Изборен предмет 

Вештини за 
живеење 

72 72 / 100 72 72 / / 72 72 / 100 

Вкупно 1152 1152 / 100 1152 1152 / 100 1152 1152 / 100 

 
 

Девето одделение – 3 паралелки 
Паралелки IX a IX б IX в 

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

Македонски  144 144 / 100 144 144 / 100 144 144 / 100 

Математика 144 144 / 100 144 144 / 100 144 144 / 100 

Англиски ј. 108 108 / 100 108 108 / 100 108 108 / 100 

Германски ј. 72 72 / 100 72 72 / 100 72 72 / 100 

Ликовно обр. 36 36 / 100 36 36 / 100 36 36 / 100 

Музичко обр. 36 36 / 100 36 36 / 100 36 36 / 100 

Географија 72 72 / 100 72 72 / 100 72 72 / 100 

Историја 72 72 / 100 72 72 / 100 72 72 / 100 

Граѓанско о. 36 36 / 100 36 36 / 100 36 36 / 100 

Биологија 72 72 / 100 72 72 / 100 72 72 / 100 

Физика 72 72 / 100 72 72 / 100 72 72 / 100 

Хемија 72 72 / 100 72 72 / 100 72 72 / 100 

Иновации 36 36 / 100 36 36 / 100 36 36 / 100 

Физичко обр. 108 108 / 100 108 108 / 100 108 108 / 100 

Одд. час 36 36 / 100 36 36 / 100 36 36 / 100 

Изборен предмет   

Проекти од 
музичка уметност 

/ / / / / / / / 72 72 / 100 

Проекти од 
ликовна уметност 

72 72 / 100 / / / / / / / / 

Техничко образ. / / / / 72 72 / 100 / / / / 

Вкупно 1188 1188 / 100 1188 1188 / 100 1188 1188 / 100 
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7.2. Изборна настава  
 
Во учебната 2019/2020  година во училиштето се изучуваат следните изборни предмети по одделенија: 

 Во  V одделение: Творештво  

 Во VI одделение :  Етика на религиите  

 Во VII одделение:  Техничко образование 

 Во VIII одделение: Вештини на живеење 

 Во IX одделение:  Проекти од ликовна  уметност,  Техничко образование и Проекти од музичка уметност 
 
Сите изборни предмети се застапени со 2 часа неделен фонд. 

7.3.  Дополнителна настава  
 
                         Во текот на учебната 2019/2020  година во училиштето, дополнителна настава се реализираше за учениците кои се соочуваат со 
повремени тешкотии во учењето, ученици кои побавно напредуваат или заостануваат во усвојувањето на содржините и другите задачи од еден или 
повеќе наставни предмети.  
                       Во училиштето на почетокот на учебната година се изготви распоред за дополнителна  настава кој по донесувањето стана  составен дел 
на годишната програма. 
                     Дополнителната  настава по правило се организираше паралелно со редовната настава по редовните часови.     Реализацијата на 
дополнителната настава се евидентираше во одделенскиот и е-дневник . 
 
 

Реализација на дополнителна настава во одделенска настава 

Одд. Име и презиме Наставен предмет Бројна 
часови 

Број на ученици 

2а Гордана Богоевска - Македонски јазик 
- Математика  

- 12 

- 12 

- 2 

- 2 Виолета Лесанска 

2б Снежана Трајковска - Македонски јазик 
- Математика  

- 12 

- 12 

- 5 

- 5 Гордана Јаневска 



                  Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје 

Тодор Александров 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија 

Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577       е-mail: koco_racin@yahoo.com       www.kocoracin.edu.mk 

Извештај за работата  на училиштето во учебната 2019/2020 година 

- 39 - 

3а Габриела Апостолска - Македонски јазик 
- Математика  
-  Природни науки 

- 10 

- 10 

- 4 

- 5 

- 5 

- 8 
Радмила Страшевска -Ристиќ 

3б Валентина Петровска - Македонски јазик 
- Математика  
- Природни науки 

- 10 

- 10 

- 4 

- 10 

- 10 

- 10 
Диана Марковски 

4а Даринка Петрова - Македонски јазик 
- Математика  
- Природни науки 

- 10 

- 10 

- 4 

- 6 

- 6 

- 3 
Елена Младеновска 

4б Александар Тошевски - Македонски јазик 
- Математика  
- Природни науки 

- 10 

- 10 

- 4 

- 6 

- 8 

- 14 
Билјана Денкова 

4в Елена Петровска- Новаковска - Македонски јазик 
- Математика  
- Природни науки 

- 10 

- 10 

- 4 

- 12 

- 12 

- 12 
Наталија Петрова 

5а 

Катерина Вукашиновски  

- Македонски јазик 
- Математика  
- Англиски јазик 

- 10 

- 10 

- 4 

- 7 

- 10 

- 4 

5б 
Лена Смилевска 

- Македонски јазик 
- Математика 

- 12 

- 12 

- 10 

- 10 

5в 
Светлана Симјановска 

- Македонски јазик 
- Математика  

- 12 

- 12 

- 5 

- 5 
 

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 24 8 

2 Славица Мирчевска Македонски јазик 24 3 

3 Зорица Насевска  Математика 24 9 
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4 Весна Бојаџиева Математика 24 10 

5 Цветанка Тасевска Информатика 24 10 

6 Билјана Црвенова Англиски јазик 24 6 

7 Катерина Музелова Англиски јазик 24 4 

8 Наташа Митрова Музичко образование 24  

9 Катарина Миновска Германски јазик 24 8 

10 
 

Катица М. Христова Физика 
Математика  

12 

12 
2 
3 

11 

Јасмина Апостолова Хемија 
Пророди науки 

12 

12 
14 
4 

12 Марина  Гроздановска Географија 24 2 

13 Марта Јордановска Биологија 24 14 

14 Маргарита И. Павлова Историја 24 7 

15 Снежана Шумковска Ликовно образование 24 4 

16 Бранка Димевска-Коцева Историја 24 5 

17 Мирјана Стојменовска Германски јазик 24 2 

18 Иван Димовски Техничко образование 24 4 

19 Викторија Кузмановска Англиски јазик 24 4 

7.4. Додатна настава 
 
               Додатна настава се реализираше за учениците кои покажуваа особен интерес за одреден предмет со цел проширување, систематизирање и 
збогатување на знаењата и поттикнување на нивните интереси и способности. Преку додатната настава  учениците се подготвуваат за општински, 
регионални, републички и меѓународни натпревари. 
               Во училиштето на почетокот на учебната година се изготви распоред за додатна  настава кој по донесувањето стана  составен дел на 
годишната програма. 
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             Додатната  настава по правило се организираше паралелно со редовната настава по часовите. Реализацијата на додатна настава се 
евидентираше во одделенскиот и во е-дневник . 
 
Реализација на додатна  настава во одделенска настава 

Одд. Име и презиме Наставен предмет Бројна 
часови 

Број на ученици 

2а Гордана Богоевска - Македонски јазик 
- Математика  
- Природни науки 

- 10 

- 10 

- 4 

- 7 

- 10 

- 5 
Виолета Лесанска 

2б Снежана Трајковска - Македонски јазик 
- Математика  
- Природни науки 

- 10 

- 10 

- 4 

- 7 

- 10 

- 5 
Гордана Јаневска 

3а Габриела Апостолска - Македонски јазик 
- Математика 
- Општество  

- 10 

- 10 

- 4 

- 15 

- 15 

- 15 
Радмила Страшевска - Ристиќ 

3б Валентина Петровска - Македонски јазик 
- Математика  
- Општество 

- 10 

- 10 

- 4 

- 7 

- 10 

- 5 
Диана Марковски 

4а Даринка Петрова - Македонски јазик 
- Математика  
-   Природни науки 

- 10 

- 10 

- 4 

- 7 

- 10 

- 5 
Елена Младеновска 

4б Александар Тошевски - Македонски јазик 
- Математика  
- Природни науки 

- 10 

- 10 

- 4 

- 9 

- 9 

- 10 
Билјана Денкова 

4в Елена Новаковска - Македонски јазик 
- Математика  
- Природни науки 

- 10 

- 10 

- 4 

- 10 

- 10 

- 10 
Наталија Петрова 

5а 
Катерина Вукашиновски 

- Македонски јазик 
- Математика  

- 10 

- 10 

- 5 

- 10 
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- Англиски јазик - 4 - 6 

5б 
Лена Смилевска 

- Македонски јазик 
- Математика  

- 12 

- 12 

- 24 

- 24 

5в 
Светлана Симјановска 

- Македонски јазик 
- Математика  

- 12 

- 12 

- 10 

- 10 

 
Реализација на додатна настава во предметна настава 

Ред. 
бр. 

Име и презиме на наставникот Наставен предмет 
Бр. на 
часови 

Број на 
 ученици 

  Менка Трепалковска  Македонски јазик 24 3 

  Славица Мирчевска Македонски јазик 24 6 

  Зорица Насевска  Математика 24 11 

  Весна Бојаџиева Математика 24 17 

  Билјана Црвенова Англиски јазик 24 7 

  Катерина Музелова Англиски јазик 24 12 

  Наташа Митрова Музичко образование 24 8 

  Катарина Миновска Германски јазик 24 9 

  

Катица М. Христова Физика 12 8 

Математика  12 4 

  Марина Гроздановска Географија 24 6 

  Марта Јордановска Биологија 24 8 

  Мирјана Стојменовска Германски јазик 24 9 

  

Јасмина Апостолова Хемија 12 6 

Прородни науки 12 4 

  Бранка Димевска-Коцева Граѓанско образование 24 5 

  Иван Димовски Техничко образование 24 6 

  Викторија К. Николовска Англиски јазик 24 7 

  Маргарита И. Павлова Историја 24 9 
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  Снежана Шумковска Ликовно образование 24 

8   

 
 
7.5. Индивидуализирани програми за работа со надарени и талентирани 
  
 Акцентот во Програмата за работа со талентирани ученици во текот на  учебната 2019/2020 година, се стави врз методите и формите на 
работа кои се флексибилни и се насочени кон оспособување за самостојно учење и користење информации, развивање на способност за идентифика 
ција, дефинирање на проблемите, формирање методи, 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 
 
 
7.6. Индивидуализирани програми за деца со посебни образовни потреби  
 
              Во   учебната 2019/2020 година  во училиштето учат вкупно 13 ученици со посебни образовни потреби (со медицинска белешка),  кои се 
вклучени во редовната настава.  
            Истите се идентификувани од  страна на стручните соработници. Се изготвија индивидуални образовни планови (ИОП)  за работа со деца со 
посебни потреби. Диференцираниот пристап беше карактеристичен при работа со децата со посебни образовни потреби. 
            Во текот на учебната 2019/2020 година  во училиштето се реализираа следните активности во работата со деца со посебни образовни потреби: 

Цели Содржини и 
активности 

Реализатор Време Очекувани ефекти 

Креирање на политика  
за работа со децата со 
посебни образовни потреби 

 
-Изготвена годишна програма за 
работа 

Стручни соработници 
Одд. наставници 
Одд.раководители 

Август 
2019 

 

Промена на свеста кај 
наставниот кадар за 
инклузивното образование 
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Формирање на  училишен 
инклузивен тим  

Разговори со одд.наставници од I 
– V одд.иодд.раководители  VI- IX 
одд. За изработка на ИОП 

 
Стручни соработници 
Одд. наставници 

 
Септември 

2019 

Утврдена состојбата во 
училиштето на учениците и 
видот на посебните потреби 

Индивидуализирање и 
прилагодување на  
наставата кон потребите на 
учениците 

-Изработени индивидуални 
оперативни планови за работа со 
учениците со посебни потреби 
-Диференциран пристап во 
работата 

Одд. наставници 
Одд.раководители 
Стручни соработници 

Октомври 
2019 

 
Подобрени постигања на 
учениците со посебни 
образовни потреби 

Следење на индивидуалните 
постигања на учениците со 
посебни образовни потреби 
(на крајот на трето 
тромесечие) 

-Проценка на постигањата 
-Користење на инструменти за 
следење и вреднување 

Одд. наставници 
Одд.раководители 
Стручни соработници 
 

Ноември 
2019 

-Евиденција                                на 
успехот и редовноста 
-Дополнување на 
индивидуалниот оперативен 
план  
-Избор на соодветни 
форми/методи за работа со 
ученици со ПОП 

Градење на стратегии за 
работа со ученици со ПОП 
учење со примена на 
 

-Советодавни разговори со 
родителите, наствниците, 
одд.ракововодители и учениците, 

Стручни соработници 
Родители 
Наставници 
Одд.раководители  
 

Декември 
2019 

-Подобрено инклузивно 
образование во училиштето 
  

Следење на 

индивидуалните 

постигања на учениците со 

посебни потреби (крај на 

прво полугодие) 

-Евиденција  на успехот и 

редовноста 

-Користење на инструменти за 

следење и вреднување 

Одд. наставници, 

одд.раководители и 

стручни соработници 

 

Јануари 

Февруари 

2020 

-Проценка на постигањата 

-Дополнување на 

индивидуалниот оперативен 

план  

-Изнаоѓање на соодветни 

форми и методи за работа 

 

-Подобрување на 

социјалниот и 

-Разговори со учениците на 

одд.часови  

Стручни 

соработници, 

Март 

2020 

-Развивање на позитивни 

ставови кај учениците кон 
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емоционалниот статус на 

учениците со посебни 

образовни потреби 

 

 

-Разговори со родителите на 

родителски и индивидуални 

средби   

rодители, 

одд.наставници,  

одд.раководители и 

предметни 

наставници 

учениците со посебни 

образовни потреби 

-Вклучување на децата со 

посебни образовни потреби 

во локалната заедница 

Следење на 

индивидуалните 

постигања на учениците со 

посебни образовни 

потреби 

(трет квалификационен 

период) 

-Следење на успехот и 

редовноста 

-Користење на инструменти за 

следење и вреднување 

Одд. наставници 

Одд.раководители 

Стручни 

соработници 

 

Април 

2020 

-Проценка на постигањата и 

однесувањето  

- Изнаоѓање на соодветни 

форми и методи за работа 

 

Изготвување на 

индивидуални 

инструменти за 

утврдување на 

постигањата на учениците 

со посебни образовни 

потреби 

Утврдување на критериуми за 

вреднување на постигањата на 

учениците со посебни 

образовни потреби согласно 

прилагодените индивидуални 

планови 

Одд. наставници 

Одд.раководители 

Стручни 

соработници 

 

Мај 

2020 

Развивање на стратегии за 

користење на индивидуални 

инструменти и критериуми 

при вреднување на 

постигањата на овие ученици 

Евалуација на 

активностите предвидени 

со програмата за работа со 

децата со посебни 

образовни потреби 

 

 

-Утврдување на јаки/слаби 

страни од реализацијата на 

индивидуалните образовни 

планови 

-Изготвување на развоен план 

за работа со овие ученици во 

идната учебна година 

Стручни 

соработници 

Одд. наставници 

Одд.раководители 

 

Јуни 

2020 

Проценка на ефектите и 

постигнатоста  на 

планираните цели во 

воспитно образовниот процес 

со овие деца 
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 Употреба на ИКТ во наставата 
 
               Современата настава им овозможува на учениците пристап до најновите информации, податоци и им овозможува самостојно или групно 
истражување на интернет со цел добиените информации да им останат како трајни знаења.   
               Во  текот на  учебната 2019/2020 година  во училиштето, информатичко компјутерската технологија во голем процент беше застапена во 
наставата, секој наставник во своите планирања имаше реализирано значаен процент на часовите со употреба на ИКТ во некој дел од часот. 
               Истото е утврдено од редовните увиди во дневните подготовки на наставниците, како и од посетените часови од страна на директорот и 
стручните соработници. 
                Во учебната 2019/2020 година се реализираше настава во вонредни услови - наставата преку далечинско учење, односно учење од дома 

(онлајн или со помош на ИК без присуство на ученици во ист простор) со вкупно 62 наставни денови . Наставата се реализираше преку 
прилагодувања во делот на активностите, формите, методите на работа и ресурсите, како и комуникацијата со учениците со  кортистење 

на современи пристапи што ги нуди информатичката технологија - платформи, електронски мрежи, електронски медиуми, ТВ училница, на 
снимени предавања (www.eduino.gov.mk). 
 
               7.8   Реализација на проекти 
 
Проектот H2O Colligo беше награден со финансиски гранд во учебна 2018/19година а негова реализација беше предвидена за учебна 2019/20.Истиот 
отпочна со реализација но со појавата на вирусот Ковид 19, официјално беше ставен во мирување со официјален допис од Фондот за Иновации 
добиен во месец Март.  Финансиските средства се на донаторската сметка на училиштето и ќе се искористат во негова реализација штом ќе добиеме 
официјален документ за негово продолжување. 
 
 
8. ОЦЕНУВАЊЕ 
 
 
8.1. Видови оценување и календар на оценување 

 
 

            Оценувањето на учениците се реализираше според критериумите и стандардите за оценување дадени од БРО и МОН.  

http://www.eduino.gov.mk/
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              Учениците кои се опфатени во првиот период I-III одделение, согласно Законот за основно образование  на крајот од учебната 2019/2020 
година  се оценија описно. 
             Учениците кои се опфатени во вториот период  IV- VI одделение, согласно Законот за основно образование  на крајот од учебната 2019/2020 
година  се оценија со бројчани оценки.  
 
         Учениците кои се опфатени во  третиот период од  VII- IX  одделение, согласно Законот за основно образование  на крајот од  учебната 
2019/2020 година  се оценија со бројчани  оценки.  
           Секој наставник водеше досие за учениците кое што содржи ученички изработки со цел перманентно следење на учениците и формирање 
објективна оценка. Дел од изработките на учениците се и елемент на професионалното досие на наставникот. Во професионалното досие на 
наставникот исто така се вклучени и планирањата и превземените активности за реализација на редовната настава  и воннаставните активности.  
          Во училиштето беше формиран тим за следење, анализа и поддршка на оценувањето. Тимот е составен од директор, психолог, педагог и 
претседателите на стручните активи.   
            
Во текот на  учебната 2019/2020  година  тимот за следење ги реализира следните активности: 

Година 2019/2020 

 Временска рамка Следење 

Активност 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Носител Начин на 
спроведување 
(ресурси) 

инструменти Очекувани резултати Одговорно лице 

Следење на 
реализација на 
часови со 
примена на 
активна 
настава и ИКТ 

 x x x  x x x x  Директор 
Психолог 
Педагог 

Дефектолог 

Посета на час  
Разговор 
Увид во 
дневни 
подготовки  

Чек листа 
Записник 
фотографии 

Осовременување на 
наставата 

Тим за следење 

Евалуација на 
посетените 
часови на 
наставници од 
одделенска и 
предметна 

 x x x  x x x x x Директор 
Психолог 
Педагог 

Дефектолог 

Анализа на 
посетените 
часови 
Препораки за 
унапредување 
на дејноста 

Чек листа 
Записници од 
одржани 
состаноци 

Професионален 
развој на наставниот 
кадар 

Тим за следење 
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настава 

Следење 
реализација на 
додатна и 
дополнителна 
настава 

 x x x x x    x Директор 
Психолог 
Педагог 

Дефектолог 
Стручни 
активи 

Увиди во 
записници од 
додатна и 
дополнителна 
настава  
Посети на час 
Статистички 
анализи 

Записници 
Формулари за 
анализи 
Извештаи за 
реализација 
 

Подобрување на 
училишниот успех  

Тим за следење 

Евалуација на 
професионален 
развој на 
наставниците 

  x  x     x Директор 
Психолог 
Педагог 

Дефектолог 
Претседатели 
на стручни 
активи 

Разговори 
Увиди во 
сертификати 
и во 
наставничко 
досие 

Професионално 
досие на 
вработените 

Унапредување на 
компетенциите на 
наставниот кадар 

Тим за следење 

Следење 
реализација на 
акциските 
планови од 
Годишната 
програма за 
работа на 
училиштето 

x x x x x x x x x x Директор 
Психолог 
Педагог 

Дефектолог 
Стручни 
активи 

Разгледување 
на извештаи 
од 
реализираните 
активности 

Записници 
Анализи 
Извештаи 
Педагошка 
евиденција 

Успешна реализација 
на Годишната 
програма 
Реализација на 
приоритетите на 
училиштето 

Тим за следење  
Училишен 
одбор 

Следење 
работата на 
стручните 
активи 

x x x x x x    x Директор 
Психолог 
Педагог 

Дефектолог 
Наставнички 
совет 
 

Анализи и 
дискусии по 
извештаи од 
стручните 
активи 

Записници 
Анализи 
Извештаи 

Утврдување на 
подрачја за промени  
во текот на учебната 
година 

Тим за следење 
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Анализа на 
постигнатиот 
училишен 
успех во 
споредба со 
претходната 
учебна година 

  x  x   x  x Директор 
Стручни 
соработници 
Одделенски 
и 
наставнички 
совет 

Статистички 
анализи на 
среден успех 
на учениците 
на погогодие и 
крај на година 

Формулари со 
статистички 
пресметки  
Анализи 

Подобрување на 
училишниот успех 

Тим за следење  

Увиди во 
водење на 
педагошка 
евиденција и 
документација  

x x x x x x x   x Директор 
Стручни 
соработници 
Комисии за 
педагошка 
евиденција 

Прегледување 
на педагошка 
евиденција и 
документација 

Записници 
Извештаи 
 

Запазување на 
законитоста во 
работењето 
Утврдување на 
подрачја за промени   

Тим за следење 

 
 
8.2. Самоевалвација на училиштето 
           
 За обезбедување на квалитет на наставата, училиштето на секои две години согласно Законот за основно образование (чл. 128  , Сл. весник 
број 161/19) врши самоевалвација за работата и постигањата на училиштето.  
 
              Училиштето на крајот од учебната 2019/ 2020 година спроведе  самоевалуација. 
              Самоевалуацијата  ја спроведе  училишна комисија составена од пет члена од редот на наставници, стручни соработници и родители, која  по 
предлог на директорот ја формираше  Училишниот одбор. 
 
               Самоевалвацијата ги опфати следните  подрачја на работа: 

 Наставни планови и програми 

 Постигањата на учениците 

 Учење и настава 

 Подршка на учениците 

 Училишна клима и односи во училиштето 

 Ресурси 
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 Управување, раководење и креирање политика 
 
              Училишната комисија изготви и достави Извештај за извршената самоевалвација за 2020 година, со предлог мерки за подобрување 
квалитетот на работата на училиштето до директорот,  Училишниот одбор  и основачот на училиштето. 
 

9.  ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ  
 
               Суштината на воннаставните активности се состои во проширување и продлабочување на знаењата, умеењата и навиките на учениците. Тука 
доаѓаат до израз интересите, желбите и афинитетите на учениците за одредени активности. Со овие активности се развива љубопитноста, 
истражувачкиот дух, дружењето со други одделенија и други училишта, меѓусебна соработка, солидарност и слично.  
 
              Во текот на учебната 2019/2020  година , се реализираа следните воннаставни активности: 
 

 Слободни ученички активности 

 Ученички натпревари 

 Општествено- хуманитарна работа 

 Ученичка заедница-ученички парламент 

 Ученички екскурзии.  
 
 

9.1.  Слободни ученички активности 
              
 
             Слободните ученички активности имаат исто така значајна улога во воспитно-образовната дејност на нашето училиште. Тие влијаат на 
развивањето на детските интереси, способности и творештвото. 
            Слободните ученички активности се формираа на почетокот на учебната година, со поддршка и помош на одговорниот наставник.  
             Знаењата стекнати во активностите во слободните ученички активности се презентираа на приредби и манифестации во рамки на 
одделението, училиштето, во медиумите и општината.  

Во текот на  учебната 2019/2020 година , во училиштето работеа  следните секции: 
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Ред. 
бр. 

Назив на слободните ученички активности 
/ секција 

Одговорен  наставник Бр. на реализ. 
часови 

Бр. на ученици 

1 Литературана секција Менка Трепалковска 24 12 

2 Драмско рецитаторска секција Славица Мирчевска 24 15 

3 Математичка секција Весна Бојаџиева   24 20 

4 Математичка секција Зорица Насевска 24 21 

5 Англиски јазик Билјана Црвенова 24 10 

6 Англиски јазик Катерина Музелова 24 5 

7 Германски јазик Катарина Миновска 24 12 

8 Историска секција Маргарита И. Павлова 24 12 

9 Географска секција МаринаГроздановска 24 5 

10 Млади хемичари Јасмина Апостолова 24 6 

11 Млади физичари Катица М.Христовска 24 3 

12 Млади биолози Марта Јордановска 24 8 

13 Еколошка секција 
Проект Антикорупција 

Бранка Димевска 24 

5 
20 
40 

14 Спортски активности-кошарка Горан Ѓорѓиевски 24 12 

15 Ликовна секција Снежана Шумковска 24 12 

16 Сообраќајна секција Иван Димовски 24 10 

17 Хор Наташа Митрова 72 45 

18 Оркестар Наташа Митрова 72 30 

 
 
9.2.Ученички натпревари 
 
                Во текот на  учебната 2019/2020година, на учениците им се даваше можност да ги презентираат своите знаења, способности и вештини и 
преку ученичките натпревари.    
              Ученичките натпревари представуваат предизвик да се покаже најдоброто за да се постигнат подобри резултати и поголеми успесии  и да се 
афирмира работата на училиштето во пошироката јавност. 
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Во текот на учебната 2019/2020 година,учениците  учествуваа на следните натпревари: 

Содржина Време на 
реализација 

Реализатори на 
активности 

Ученик  Одд. Награда 
  

Учество на oглас за доделување на стипендии на 
талентирани ученици од областа на науките  од 
општинските основни училишта на подрачјето 
општина Центар з а учебната 2019/2020год. 

27.09.2019 Одделенски 
раководители 

Илин Московски 
 

IXa 
 

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 2019/2020год. 

27.09.2019 Одделенски 
раководители 

Теа Симитчиева 
Анастасија Исијановска 

VIIIa 
IX в 

Стипендија 

Учество на oглас за доделување на спортски 
стипендии на талентирани спортисти од 
општинските основни училишта   на подрачјето 
на општина Центар 

27.09.2019 Одделенски 
раководители 

Ана Сандевска 
Ева Башоска 
Георг Фармакоски 
Ведран Лауренчиќ 
Горазд Попов 
Петар Башовски 
 

VIII б 
VIII б 
VII в 
IX а 

Стипендија 

Учество на конкурс за избор на детски раскази и 
песни за публикацијата „Моето патување во 
фантазијата“ 

14.10.2019 Влада на Р.Северна 
Македонија 

Фросина Марковска 
Огнен Јанковски 
Каја Костовски 

Vб 
Vб 
Vб 

Прворангира
ни во 80 
творби  

Учество на рецитаторски натпревар 28.12.2019 Славица Мирчевска 
Менка Трепалковска 

Нина Левкова 
Анастасија Исијановска 

IX a 
Ixв 

Пофалница 
Пофалница 

Учество на првенство во шах за млади- Скопје 04.11.2019 Иван Димовски Георг Фармаковски 
Матеј Николовски 
Бојан Стојковски 
Теодора Секуловска 
Марко Бојаџиевски 
Андреј Марковски 
 

VII в 
VII б 
VIII в 
VIII в 
VIIIв 
VIII в 

Трето место 
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Учество на Општински натпревари - „Лига 
Центар“ во кошарка 

Во текот на 
учебната година 

Наставници по физичко 
и здрав. Образ. 

Екипен пласман 
ученици со 15 ученика 

VI и IX 
одд. 

Не е довршен 
поради 

пандемијата 
со Ковид 19 

Учество на Општински натпревари  - „Лига 
Центар“ во одбојка 

Во текот на 
учебната година 

Наставници по физичко 
и здрав. Образ. 

Екипен пласман 
ученици со 15 ученика 

VI и IX 
одд. 

Не е довршен 
поради 

пандемијата 
со Ковид 19 

Учество на детски ликовен натпревар „13 
Ноември“     

13 Ноември Наставник по ликовно 
образование 

Стојковски Бојан VIII в Прво место 
 

Учество на Меѓународен ликовен конкурс 
„Флора и фауна“ 

11.2019 Наставник по ликовно 
образование 

Ана Илиева 
Бојан Стојковски 

IX  
VIII 

Прво место 
Прво место 

 Учество на Државен натпревар за кодирање 
Микробит-уреди во рамките на програмата 
„Училишта на 21 век“ 

12.12.2019 Наставник по Англиски 
јазик 
Билјана Црвенова 

Марио Блажевски 
Илин Московски 
Стефан Узунов 
Виктор Николовски 
Мирослав Мишовски 
 

IX а  
IX а 

VIII а 
IX в 
IX в 

Второ место 
 

Учество на отворен ден на науката Натпревар по 
Физика 

23.11.2019 Наставник по физика 
Катица М.Христовска 

Марио Блажевски 
Илин Московски 

IX а 
IX а 

Второ место 

Учество на општински натпревар по физика 01.02.2020 

Наставник по физика 
Катица М.Христовска 
Во организација на 
ДФРМ 

Бојан Ефтимов 
Илин Московски 
Ана Николовска 
Лола Бундалевска 
Александар Ангеловски 
Катја Тодоровска 
 

IX б 
IX а  

VIII б 
VIII б 
VIII а 
VIII б 

Второ место 
Второ место 
Второ место 
Второ место 
Второ место 
Трето место 
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Учество на општински натпревар по математика Февруари 2020 

Наставник по физика 
Катица М.Христовска 
Во организација на 
СММ 
 

Бојан Ефтимовски 
Исак Љубецкиј 

IX б 
VII а 

 

Прво место 
Прво  место 

 

Учество на  Општински натпревар по математика 29.02.2020 

Наставници по 
математика и 
одделенски наставници 
Во организација на СМ 

Ангела Стефановска 
Илин Московски 
Мирослав Мишовси 
Ана Николовска 
Матеја Сандевска 
Горјан Календар 
Софија Вуковиќ 
Олга Јаневска 
Лола Бундалевска 
Луна Блажевски 
Владимир Ангеловски 
Никола Манојловски 
 

VI б 
IX а 
IX в 

VIII б 
VI а 
VII в 
VII в 
VII б 
VIII б 
VIII б 
V б 
V б 

Прво  место 
Прво место 
Второ место 
Второ место 
Второ место 
Второ место 
Второ место 
Второ место 
Трето место 
Трето место 
Трето место 
Трето место 

Учество на Општински натпревар по природни 
науки 

29.02.2020 
Јасмина Апостолова и 
одделенски наставници 

Катја Календар 
Димитар Порчу 
Фросина Марковска 
Симон Дранго 
Ања Колевска 
Иван Смилевски 
Валентино Атанасовски 
Мила Христовска 
 

V в 
V б 
V б 
IV б 
IV б 
V а 
IV в 
IV в 

Прво место 
Второ место 
Второ место 
Второ место 
Второ место 
Трето место 
Второ место 
Трето место 

Учество на Општински натпревар по географија  09.02.2020 
Марина Гроздановска  
Во организација на МГД 

Искра А.Смит 
Ивона Билбиловска 
Никола Ѓурчилов 
Невена Цветкова 

VI а 
VI а 
VI б 
VI б 

Второ место 
Второ место 
Второ место 
Трето место 
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Учество на Регионален натпревар по географија  07.03.2020 Марина Гроздановска  
Ивона Билбиловска 
 

VI а 
 

Второ место 

Учество на литературен конкурс Февруари 2020 

Славица Мирчевска во 
организација на 
Алгоритам СПУ 
 

Ана Николовска VIII б Второ место 

Учество во собирање на ПЕП амбалажа  Во текот на 
учебната година 
 

Наставници Ученици од 1 до 9 одд. I до IX / 

 
Поради пандемијата со вирусот Ковид 19, најголем број од натпреварите не се реализираа во учебната 2019/2020 година. 
 
 
9.3.Ученички екскурзии  
 
 Со цел проширување на своите знаења за својата татковина, истражување на непосредната околина, запознавање со географски, културни и 
историски локалитети, за учениците се реализираат ученичките екскурзии како специфичен облик на воспитно-образовна работа. 
               Стручниот тим за организирање и реализација на екскурзии во соработка со директорот на училиштето навремено  изготви  Програма за 
реализација на екскурзии и други слободни активности за учениците во учебната 2019/2020 година, која е усвоена од Советот на родители,  БРО и од 
Советот на Општина Центар,Скопје. 
 
Согласно Годишната програма за екскурзии, во текот на учебната 2019/2020 година се реализираа следните екскурзии: 

Ред 
Бр.  

Вид на екскурзија Маршута Одд. Бр. ученици Време на 
реализација 

  Еднодневен есенски излет Скопје-Делјадровце -Скопје I-IX 642 25.10.2019 

  Екскурзија во траење од три дена Западна Македонија IX 74 6-8.11.2019 

  Екскурзија во траење од два дена Источна Македонија VI 86 7-8.11.2019 

                         
Согласно Годишната програма за работа  на училиштето, преостанатите планирани екскурзии и наставата во природа, поради панедмијата со Ковид 
19, не се реализираа во текот на второто полугодие во учебната 2019/2020 година. 
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9.4. Општествено хуманитарна работа 
 
Во текот на  учебната 2019/2020 година, во училиштето се реализираа следните активности: 

СОДРЖИНА АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОР НА 
АКТИВНОСТИТЕ 

ВРЕМЕ НА 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

ПОТРЕБНИ 
СРЕДСТВА И 

УСЛОВИ 

Размена и поделба на учебници Собирање, проверување и 
отстранување на оштетени 
учебници 
 

Предметни и 
одделенски 
наставници 

Јуни/ Септември 
2019 

Училница и 
учебници 

Собирна акција Собирање на пластична 
амбалажа 

Предметни и 
одделенски 
наставници 

Секој месец во текот 
првото полугодие  

Училница и корпи за 
пластика 

Денот на гладта Собирање на парични средства 
во вид на вредносни бонови, во 
соработка со Црвен крст 

Одговорен наставник Октомви 2019 Вредносни  бонови 

Одбележување на недела на борба 
против болести на зависност 

Предавање и работилница за 
борба против болести на 
зависност 

Одговорен наставник 
во соработка на Црвен 

крст и учениците од 
девето одделение 

 

Ноември 
2019 

Училница и LCD 
проектор 

Одбележување на Патрон-празник Свечена приредба Училишен тим Декември 
2019 

Дом на АРМ 

Организирање на новогодишен 
базар 

Изработка и продажба на 
новогодишни украси,  
честитки и друго 

Одговорните на активи 
од прво до девето 

одделение 

Декември 
2019 

Училница, Сала за 
физичко и 
здравствено 
образование 
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Во текот на второто полугодие од учебната 2019/2020 година, поради ситуацијата со пандемијата со вирусот Ковид 19, не се реализираа активности 
по повод одбележување на “Денот на екологијата“ и организирање на велигденскиот  базар. 
  
 
10. ПОДДРШКА НА УЧЕНИЦИТЕ 
 
Училиштето во текот на  учебната 2019/2020 година даваше подршка на учениците во однос на : 
 

 Севкупна грижа за учениците во однос на заштита од физички повреди и елементарни непогоди, превенција од насилство, заштита од 
пушење, алкохол и дрога, квалитетот на достапната храна: 

 Грижа за здравјето во однос на хигиената и заштита од болести и грижа за учениците со здравствени проблеми 

 Следење на напредокот на учениците преку водење евиденција за индивидуалниот напредок и анализа на напредокот на учениците 
по паралелки. 

 
11.  ПРЕВЕНТИВНИ ПРОГРАМИ 
 
       Во текот на  учебната 2019/2020 година во училиштето се  реализираа активности  за превенција од насилство. 

АКТИВНОСТИ САРАБОТНИЦИ ВРЕМЕ  

Воведување и примена на програма за заштита на децата од насилство, злоставување и 

негрижа  

Наставници, родители ,  

локална заедница 

IX 

 

Обезбедување  на  просторот во  кој се престојуваат   учениците , во и   надвор од 

училиштето 

Наставници, родители , локална 

заедница 

IX-VI 

Унапредување на  нивоата на  безбедност на физичката средина (двор, пристапи, сала за 

физичко, спортски терени) 

Наставници 

родители 

МВР 

IX-VI 

Континуирано следење на случувањата и бележење со  видео надзор Тим за заштита на  учениците IX-VI 
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Обезбедување  на  ризичните места во одредени  периоди од денот и годината Тим за заштита на  учениците IX-VI 

Писмена  стратегија за превенција на меѓуврсничкото насилство - Булинг Наставници и ученици IX-III 

 
 
 
12. БЕЗБЕДНОСТ ВО УЧИЛИШТЕТО 
 
                 Во текот на  учебната 2019/2020 година училиштето реализираше повеќе активности со цел да се создадат услови за пријатен и безбеден 
престој на учениците. Таа одговорност ја имаа сите вработени во училиштето, директорот, стручните соработници и наставниците.  
              За безбедноста на учениците ангажирана се две Агенции, една од училиштето за која учениците партиципираат, а втората   е финансирана од  
страна на Општина Центар. 
 
              Посебна улога за заштита и безбедност на учениците во текот на наставниот ден имаа дежурните наставници кои се грижеа за редот и 
дисциплината во училиштето за време на одморите, го означуваа  почетокот и завршувањето на часовите и го следеа секое влегување во училиштето 
на лица од надвор. 
 
               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 
 Изготвен  Кодекс на однесување за наставниците и стручните соработници, за  учениците, за родителите 
 Истакнат рапоредот на дежурства на наставниците на видно место  
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  13.  ПОЗИТИВНА СОЦИО – ЕМОЦИОНАЛНА КЛИМА 
          

             Во текот на  учебната 2019/2020 година, во училиштето се реализираа содржини за ранлива група на ученици за кои препорака даваше 
одделенскиот раководител, советот на одделенските наставници, советот на предметните наставници, стручните соработници, во соработка со 
родителите.  
          Содржините беа   прилагодени на возраста, интелектуалниот и емоционалниот развој на учениците.  
 
 
14. ПОДРШКА  НА  УЧЕНИЧКИТЕ  ОРГАНИЗАЦИИ 

                Училиштето им овозможува на учениците да ги остваруваат своите интереси преку одредени форми на ученичко организирање. Во 
активностите на нивните организации се вклучени наставници кои ги помагаат и подржуваат нивните програмски активности. Оваа година според 
новиот Закон за основно образование ученичката заедница-ученички парламент , од своите претставници избраа и свој претставник-ученички 
правобранител  кој ќе ги застапува правата на сите ученици во заедницата. Претставниците на ученичкиот парламент  редовно се вклучуваат во 
работата на органите на училиштето како наставнички совет и училишен одбор, со што редовно ги информираат останатите ученици за работата на 
училиштето. 
 

 
14.1. Заедница на учениците- ученички парламент 
 
Во текот на  учебната 2019/2020година,  заедницата на ученици ги реализраа следните активности: 

Содржина Активности Реализатор на 
активностите 

Време на  
реализација 

-Конституирање на ученичка 
заедница; 
-Изготвување на Програма за 
работа 

- Запознавање со целите на  Ученичката 
заедницата 
-Избор на претседателство 
(тајно гласање), 
-Избор на правобранител на ученички парламент  
-Предлози со кои ќе се мотивираат учениците 
активно да учествуваат во подобрување на 

Одговорни 
наставници 
Одделенски 
раководители 
Ученици  
Педагог 

Септември 
2019 
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училишниот живот 

Запознавање со Кодексот на 
однесување, Куќниот ред и 
етичкиот кодекс на оценување 
на учениците 
-Насоки за продолжување на 
процесот на решавање на 
тековни проблеми во 
паралелките 

-Едукативни работилници 
-Дискусија 
 

Педагог 
Ученици 

Октомври 
2019 

 
 
 

-Разгледување на успехот, 
редовноста и поведението на 
учениците 

-Анализа на работата и постигнатите резултати 
- Разговор за причините кои  ја нарушуваат 
дисциплината  во одделенијата и училиштето; 
- Предлог активности за решавање на проблемите 

Одговорни 
наставници 
Одделенски 
раководители 
Ученици 

Ноември 
2019 

Февруари 2020 
 
 

-Предлози за активности за 
одбележување  на патрониот 
празник на училиштето 

-Дискусија 
-Предлог активности 

Ученици 
Педагог 

Ноември 
2019 

Организирање на продажен 
новогодишен базар 

Продажба на новогодишни изработки од 
учениците и родителите 

Одговорни 
наставници 
Ученици 
Родители 

Декември 
2019 

Организирање на продажен 
новогодишен базар 

Продажба на новогодишни изработки од 
учениците и родителите 

Одговорни 
наставници 
Ученици 
Родители 

Декември 
2019 

Учество на два члена од 
ученичкиот парламент  во 
работата на Училишниот одбор 

Разгледување на одлуки за прашања што се од 
непосреден интересза учениците 

Два члена од 
ученичкиот 
парламент   

Септември 2019 
Март 2020 

 

Согласно Годишната програма за работа  на училиштето, поради ситуацијата со пандемијата со вирусот Ковид 19, планирани активности на 
ученичкиот парламент не се реализираа во текот на второто полугодие од оваа учебна година. 
 



                  Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје 

Тодор Александров 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија 

Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577       е-mail: koco_racin@yahoo.com       www.kocoracin.edu.mk 

Извештај за работата  на училиштето во учебната 2019/2020 година 

- 61 - 

 
14.2. Детска организација  
 
                Во текот на  учебната 2019/2020 година, Детската организација се грижеше за создавање услови за сигурно и весело детство на нашите деца. 
Детската организација се вклучуваше во сите активности кои се организираат во училиштето и надвор од него за одбележување важни историски 
датуми од нашата и од светската историја, ангажирање на учениците во слободното време, поттикнување на другарството, соработката и 
солидарноста. 
             Работата на детската организација се реализираше во соработка со Сојузот за грижи и воспитување на деца како и одговорни наставници кои 
ги определи наставничкиот совет.  

 

Р.Бр. Реализирани активности  Носител на активноста Време на 
реализација 

1 Изработка на Програма за работа на ДО 
 

Одговорни наставници и ученици VIII 

2 Одбележување на првиот училишен ден, прифаќање на 
првачињата-пригодна приредба 

Одговорни наставници и ученици IX 

3 Одбележување на 8 ми Септември-Денот на независноста на 
Р.Македонија 
 

Одговорни наставници и ученици IX 

4 Одбележување на Меѓународниот ден на мирот 
 

Одговорни наставници и ученици IX 

5 Одбележување на детската недела и денот на ослободувањето 
на град Скопје -13 Ноември 

Одговорни наставници и ученици X 

6 Прием на првачињата во ПЦК 
Одбележување на Денот на ООН -24 Октомври 

Одговорни наставници и ученици X 

7 Одбележување на Меѓународниот ден на штедењето 31 
октомври 

Одговорни наставници и ученици X 

8 Одбележување на Светскиот ден на детето Одговорни наставници и ученици       XI 

9 Одбележување на Патрон празникот  на училиштето 
 

Одговорни наставници и ученици XII 
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Согласно Годишната програма за работа  на училиштето, преостанатите планирани активности   поради ситуацијата со пандемијата со вирусот Ковид 
19, не се реализираа во текот на второто полугодие од оваа учебна година. 
 

14. 3. Подмладок на Црвен 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 солидарноста, помагање на сите луѓе без разлика на расната, верската и етничката припадност.  
 

Планирани активности 
Време на 

реализација 
Реализатор 

Методи и 
постапки при 
реализација 

Очекувани ефекти 

- Учество во организирање исхрана на учениците 
со ужинка и избор на храната 

- Грижа за хигиената на училниците, ходниците во 
училиштето и хигиената на училишниот двор 

09 
2019 

Одделенски 
раководители 

Дискусија  Мотивирање на учениците  за 
успешна реализација на 
програмските активности 

- Свечен прием на првачињата во организацијата 
на Црвениот крст  

10 
2019 

 

Одделенски 
наставници 
Одделенски 
раководители 

Групна работа Поттикнување на интерес кај 
учениците 
за членство во организацијата. 
Информирање за  значење на 
органиација на 
Црвениот Крст 

- Акција за собирање на парични средства и 
одбележување на Меѓународниот ден на 
гладните 

11 
2019 

Предметен 
наставник по 
биологија 

Дискусија 
Собирање на 
парични средства 

Помош на ранлива категорија на 
семејства 

- Активности за одбележување на месецот за борба 
против болестите на зависност: пушење, 
алкохол, дрога 

11-12. 
2019 

Предметен 
наставник по 
биологија 

Предавање и 
групна работа 

Превенција од болести на 
зависност: пушење, алкохол, 
дрога 
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Во текот на второто полугодие од оваа учебна година поради новонастаната вонредна состојба во врска со вирусот Ковид 19, не се реализираа дел 
од планираните активности од работата на подмладокот на црвен крст .  
 
 
15. ГРИЖА ЗА ЗДРАВЈЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ 
 
            Главна цел на програмата за унапредување на здравјето е формирање на психички, физички и социјално здрава личност, способна да се 
грижи за своето здравје, здравјето на своето семејство и здравјето на поблиската околина. 
              Стручните соработници во соработка со одделенските раководители и наставникот по биологија во своите програми за работа реализираа 
содржини  за здравствена едукација, здрава исхрана, грижа за личната хигиена и хигиената на училиштето и работилници за унапредување на 
здравјето. 
              Грижата на  здравјето на учениците во текот на  учебната 2019/2020  година опфати и реализација на програма за вакцинација на учениците, 
систематски прегледи и прегледи на забите. 
 

РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА ЗАШТИТА НА ЗДРАВЈЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ 

Активност Време  на 
реали-зација 

Реализатор Извори 
Ресурси 

Методи  и постапки 
при реализациjа 

Очекувани 
Ефекти 

Организирање исхрана 
за учениците од I-IV  и 
ужина за учениците   V-
IX  одделение 

09-12.2019 Домаќин 
Одделенски 
раководители 
Совет на 
родители 

Договори 
склучени со 
набавувачи на 
ужинка 
 

Реализација на оброк во 
договор со опслужуваќ за 
приготвување на храна   

Подобрување на општата 
психофизичка и здравствена 
состојба на учениците 

Осигурување на 
учениците 

10. 2019 
 

Комисија за 
осигурување 
Одделенски 
раководители 
Секретар 

Договор склучен 
со осигурителна 
компанија 
Записник 

Состаноци со советот на 
родители 

Надомест при евентуални 
повреди 

Редовно одржување на 
хигиената на училници, 

09.2019 – 
12.2019 

Технички кадар, 
Домаќин 

Прибор и 
средства за 

Ученици 
Наставници 

Одржување на хигиената во 
училиштето на високо ниво 
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ходници и училишен 
двор 

Хаус мајстор хигиена Вработени во училиштето 

Редовни прегледи  на 
личната хигиена на 
учениците  

09.2019– 
12.2019 

Одделенски 
раководители 

Дневници Реализација на редовните 
прегледи за лична хигиена 

Подобрување на личната 
хигиена и здравјето на 
учениците 

Залевања на заби на 
учениците од VII 
одделение 

27.09.2019 
30.09.2019 
01.10.2019 

Детска 
превентивна 
стоматологија 
при 
поликлиника 
 – Идадија 

Здравствени 
картони, 
Здравствени 
легитимации 
Дневници  

Стоматолошка ординација 
Употреба на залевач по утврден 
протокол 
Едукација на учениците  VII 
одделение за време на 
посетата 

Успешно следење и 
унапредување на 
психофизичкиот развој на 
личноста на училишното дете 

 Залевања на заби на 
учениците од VI 
одделение 

 
17.10.2019 
21.10.2019 
22.10.2019 

Детска 
превентивна 
стоматологија 
при 
поликлиника 
 – Идадија 

Здравствени 
картони, 
Здравствени 
легитимации 
Дневници  

Стоматолошка ординација 
Употреба на залевач по утврден 
протокол 
Едукација на учениците и 
родителите за време на 
посетата 

Успешно следење и 
унапредување на 
психофизичкиот развој на 
личноста на училишното дете 

Систематски прегледи и 
залевања на забите за 
учениците од V 
одделение 

26.11.2019 
27.11.2019 
28.11.2019 

Детска 
превентивна 
стоматологија 
при 
поликлиника 
 – Идадија 

Здравствени 
картони, 
Здравствени 
легитимации 
Дневници  

Стоматолошка ординација 
Употреба на залевач по утврден 
протокол 
Едукација на учениците и 
родителите за време на 
посетата 

Успешно следење и 
унапредување на 
психофизичкиот развој на 
личноста на училишното дете 

 
Систематски прегледи и 
имунизација на 
учениците: вакцинација 
според календар на 
имунизација на 

26.09.2019 
 
 
 

Ординацијата за 
превентивна 
здравствена 
заштита на 
училишни деца  
- поликлиника 

Здравствени 
картони, 
Здравствени 
легитимации 

 
IX одд.   Di-Te, Polio 

Успешно следење и 
унапредување на 
психофизичкиот развој на 
личноста на училишното дете 
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Министерство за 
здравство 

Бит Пазар 

Преглед на рбетот –
проект „Исправи се“ 16.10.2019 

 
 

Општина 
Центар-
Министерство за 
Здравство 

 II-одд. Проверка и превенција на 
неправилното држење на 
рбетот кај учениците од второ 
одделение 

Систематски прегледи и 
имунизација на 
учениците: вакцинација 
според календар на 
имунизација на 
Министерство за 
здравство 

 04.11.2019 
 06.11.2019 
 
 
 
 
 

Ординацијата за 
превентивна 
здравствена 
заштита на 
училишни деца  
- поликлиника 
Бит Пазар 

Здравствени 
картони, 
Здравствени 
легитимации 

 
II одд. Di-Te, Polio 
 
 

Успешно следење и 
унапредување на 
психофизичкиот развој на 
личноста на училишното дете 

Систематски прегледи и 
имунизација на 
учениците: вакцинација 
според календар на 
имунизација на 
Министерство за 
здравство 

25.09.2019 
26.09.2019 
 
 
 
 

Ординацијата за 
превентивна 
здравствена 
заштита на 
училишни деца  
- поликлиника 
Бит Пазар 

Здравствени 
картони, 
Здравствени 
легитимации 

 
I одд. MRP 
 

Успешно следење и 
унапредување на 
психофизичкиот развој на 
личноста на училишното дете 

Систематски прегледи и 
имунизација на 
учениците: вакцинација 
според календар на 
имунизација на 
Министерство за 
здравство 

 
 
 
16.12.2019 
 
17.12.2019 
 

Ординацијата за 
превентивна 
здравствена 
заштита на 
училишни деца  
- поликлиника 
Бит Пазар 

Здравствени 
картони, 
Здравствени 
легитимации 

III-одд. Успешно следење и 
унапредување на 
психофизичкиот развој на 
личноста на училишното дете 
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Систематски прегледи и 
имунизација на 
учениците: вакцинација 
според календар на 
имунизација на 
Министерство за 
здравство 

17.12.2019 
 
 
18.12.2019 
 
 

Ординацијата за 
превентивна 
здравствена 
заштита на 
училишни деца  
- поликлиника 
Бит Пазар 

Здравствени 
картони, 
Здравствени 
легитимации 

 
V-одд. 

Успешно следење и 
унапредување на 
психофизичкиот развој на 
личноста на училишното дете 

Систематски прегледи и 
имунизација на 
учениците: вакцинација 
според календар на 
имунизација на 
Министерство за 
здравство 

19.12.2019 
 
 
 
 

Ординацијата за 
превентивна 
здравствена 
заштита на деца  
- поликлиника 
Бит Пазар 

 VII одд HPV кај девојчиња  

Едукација за орално 
здравје  
„Градба и функција на 
орална празнина“ и 
„Правилна исхрана и 
контрола и внес на 
шеќери“  за учениците 
од I, IV одд 

24.12.2019 
 
 
 
 

Детска 
превентивна 
стоматологија 
при 
поликлиника 
 – Идадија 

Дневници  
 

I и IV одд. Контрола, мотивација за 
одржување на орална хигиена 
кај децата 

Предавање за 
небезбедна  употреба 
на петардите и 
последиците од таа 
употреба 

23.12.2019 

Ученичка 
заедница од II-IX 

одд. 
Педагог,полицис
ки службеници 
од МВР-станица 

Беко 

Презентација на 
компјутер 

II-IX одд. Превенција од употребата на 
петарди и заштита на учениците 
од несаканите ефекти 
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Систематски преглед  
на забите на учениците 
од IV одд. 

28.01.2020 
29.01.2020 
30.01.2020 

Детска 
превентивна 
стоматологија 
при 
поликлиника 
 – Идадија 

Здравствени 
картони, 
Здравствени 
легитимации 

Стоматолошка ординација 
Едукација на учениците  IV 
одделение за време на 
посетата 

Успешно следење и 
унапредување на оралното 
здравје на училишното дете 

Предавање на тема 
„Превенција и заштита 
од Корона вирусот“ 
Со ученици од I-IX 

одделение 

 
Февруари 2020 
 
 

Одделенски 
наставнци 

Прирачник од 
обука за 
наставници 

Училница, презентација Зголемување на свеста кај 
учениците  за превентивните  
мерки од корона вирусот 

Систематски преглед  
на забите на учениците 
од III одд. 

02.03.2020 
03.03.2020 
04.03.2020 
 
 

Детска 
превентивна 
стоматологија 
при 
поликлиника 
 – Идадија 

Здравствени 
картони, 
Здравствени 
легитимации 

Стоматолошка ординација 
Едукација на учениците  за 
време на посетата 

Успешно следење и 
унапредување на оралното 
здравје на училишното дете 

 
Согласно Годишната програма за работа  на училиштето, преостанатите планирани активности во однос на заштита на здравјето на учениците, 
поради ситуацијата со пандемијата со вирусот Ковид 19, не се реализираа во текот на второто полугодие од оваа учебна година. 
 
15.1. Хигиена во училиштето 
 
             Училиштето во текот на  учебната 2019/2020 година, водеше грижа за хигиената во училишниот објект . Во училиштето се вршеше 
дезинфекција, дезинсекција и дератизација од страна на Завод за здравствена заштита  Скопје. 
         Ходниците, тоалетите, училниците, се чистеа и одржуваа во текот на денот со средства за хигиена и се дезинфицираат. Средствата за 
одржување на хигиената се чуваат и потреба се доделуваат од страна на домакинот на училиштето. Ходниците се чистеа  редовно во текот на денот. 
Подот и мебелот во училниците се чистеа  два пати во денот.  Целосното чистење , како и дезинфекција  се реализира за време на зимскиот распуст .  
 
         Зелената површина во дворното место се одржуваше секојдневно од страна на техничкиот персонал, учениците и наставниците.   



                  Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје 

Тодор Александров 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија 

Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577       е-mail: koco_racin@yahoo.com       www.kocoracin.edu.mk 

Извештај за работата  на училиштето во учебната 2019/2020 година 

- 68 - 

 
      15.2.Постигања, редовност и поведение на учениците 
 
                      На крајот од  учебната 2019/2020 година, редовна настава од I-IX одделение, посетуваа вкупно 634 ученици, од кои 334 се машки, 300 се 
женски , 11 ученици се од згрижувачки дом семејства.  
 
 

Постигнувања на учениците  од I-III одделение   
 

                    На крајот од  учебната 2019/2020 година,во првиот воспитно –образовен период кој ги опфаќа учениците од  I – III   одделение, учат вкупно 
181 ученици, 105  машки,  76 женски. Согласно Законот за основно образование, на крајот од првото полугодие од  учебната 2019/2020  година, 
ученици од I – III   одделение се оценија описно . 
  
Табеларен преглед за постигнатиот успех по паралелки и одделенија  

Одд. Вкупно Машки Женски Дом Постигања 

I - a 30 19 11 / Описно 

I - b 28 19 9 / Описно 

I  58 38 20 / Описно 

II - a 31 17 14 / Описно 

II - b 29 16 13 / Описно 

II  60 33 27 / Описно 

III - a 31 20 11 / Описно 

III - b 32 14 18 / Описно 

III 63 34 29 / Описно 

I - III 181 105 76 / Описно 
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Постигнувања на учениците  од IV – VI   одделение  

                 На крајот од  учебната 2019/2020 година, учениците од  од  IV – VI,   одделение со вкупен број 233  ученик, од кои 124 машки, 109 женски, 5 
ученика од згрижувачки дом семејства. 

Согласно Законот за основно образование, на крајот од  учебната 2019/2020  година, учениците од IV – VI   одделение се оценија бројчано.  
 
Табеларен преглед за постигнатиот успех по паралелки и одделенија  
 

Одд. Вк.уч М Ж Дом Постигања Среден 
успех 

5 4 3 2 1 

IV - a 25 14 11 / 25 / / / / 4,96 

IV - b 26 15 11 2 24 2 / / / 4,90 

IV - v 26 13 13 1 25 1 / / / 4,92 

IV  77 42 35 3 74 3 / / / 4,92 

V - a 26 16 10 / 26 / / / / 5,00 

V - b 20 10 10 / 20 / / / / 5,00 

V - v 25 16 9 1 25 1 / / / 4,97 

V  71 42 29 1 70 1 / / / 4,99 

VI - a 29 14 15 / 29 / / / / 4,94 

VI - b 30 15 15 1 30 / / / / 4,93 

VI - v 26 11 15 / 26 / / / / 4,91 

VI  85 40 45 1 85 / / / / 4,92 

IV-VI  233 124 109 5 229 4 / / / 4,94 
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Табеларен преглед на постигнатиот успех 

Успех  Број на ученици Процент 
Одличен 229 98,29 

Многу добар 4 1,71 

Добар / / 

Доволен / / 

Недоволен / / 

Вкупно 233  

Среден успех 4,94 

 
   Постигнувања на учениците  од   VII – IX одделение  

 
              На крајот од учебната 2019/2020 година, од  VII – IX одделение, учат вкупно   220 ученици, од кои 105 машки, 115 женски, 6 ученика се од  
згрижувачки дом семејства. 
               Согласно Законот за основно образование, на крајот од  учебната 2019/2020 година, учениците од VII – IX   одделение се оценија бројчано. 
Сите ученици се со позитивен успех. нема ученици со слаби оценки. 
 
             
 Табеларен преглед на успехот по паралелки и одделенија  

Одд. Вк. М Ж Дом Постигања 

5 4 3 2 1 Среден успех 

VII - a 24 11 13 1 22 1 1 / / 4,87 

VII - b 27 15 12 1 24 2 1 / / 4,87 

VII - v 28 14 14 1 27 1 / / / 4,98 

VII  79 40 39 3 73 4 2 / / 4,90 
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VIII - a 21 8 13 / 20 1 / / / 4,94 

VIII - b 23 12 11 / 23 / / / / 5,00 

VIII - v 23 14 9 2 22 1 / / / 4,92 

VIII  67 34 33 5 65 2 / / / 4,95 

IX -a 30 15 15 / 30 / / / / 5,00 

IX-b 26 7 19 1 25 / 1 / / 4,60 

IX-в 18 9  9 / 18 / / / / 4,63 

IX 74 31 43 1 73 / 1 / / 4,74 

VII   - IX 220 105 115 6 211 6 3 / / 4,86 

 
      Табеларен преглед на постигнатиот успех 

Успех  Број на ученици Процент 
Одличен 211 95,91 

Многу добар 6 2,73 

Добар 3 1,36 

Доволен / / 

Недоволен / / 

Вкупно 220 100 

Среден успех 4,86 

 
 

Постигнувања на учениците  од IV – IX одделение  
 

                      На крајот од учебната 2019/2020 година, од  IV – IX одделение учат вкупно 453 ученици,  машки 229 , женски 224. Од вкупниот број 11 
ученика се од згрижувачки дом семејства. 
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                    Согласно Законот за основно образование, на крајот од учебната 2019/2020  година, учениците се оценија бројчано. Сите  453 ученици  се 
со позитивен успех. Нема ученици со слаби оценки. 
 
Табеларен преглед за постигнатиот успех по  одделенија со среден успех 

Одд. Вк. М Ж Дом Постигања 

5 4 3 2 1 Среден успех 

4-6 233 124 109 5 229 4 / / / 4,94 

7-9 220 105 115 6 211 6 3 / / 4,86 

4-9 453 229 224 11 440 10 3 / / 4,90 

 
 
Табеларен преглед на постигнатиот успех 

Успех  Број на ученици Процент 

Одличен 440 97,13 
Многу добар 10 2,21 

Добар 3 0,66 
Доволен / / 

Недоволен / / 

Вкупно 453 100 

Среден успех 4,90 

 
 
Споредбени податоци за постигнување на учениците од претходните учебни години во истиот период 

Учебна година Среден успех 
2017/2018 4,94 

2018/2019 4,91 

2019/2020 4,90 
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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.  
            За учениците кои изостануваат од настава од здравствени или семејни причини, училиштето организира тимска поддршка за побрза 
ресоцијализација, прифаќање на ученикот и надокнадување на пропуштените содржини.  
 
Табеларен преглед на изостаноци во одделенска и предметна настава  

Одд. Вкупно 
ученици 

Оправдани 
изостаноци 

Неоправдани 
изостаноци 

Вкупно 

I 58 1662 1 1663 
II 60 1777 / 1777 
III 63 507 5 512 
IV 77 2056 5 2061 
V 71 1222 6 1228 

I - V 329 7224 17 7241 
VI 85 2409 46 2455 
VII 79 2608 105 2713 
VIII 67 2084 9 2093 
IX 74 2831 40 2872 

VI -  IX 305 9933 200 10133 
I -  IX 634 17167 217 17374 

 
                На крајот од учебната 2019/2020 година, направени се вкупно   17374 изостаноци, од кои  17167 се оправдани, а 217  се неоправдани 
изостаноци. 
               Оправданите изостаноци се поради болест кај учениците, додека неоправданите изостаноци се поради доцнење на првиот час на одредени 
ученици.  
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Споредбени показатели во однос на изостаноците  со претходните учебни години во овој период 

Odd. Vkupno izostanoci Opravdani Neopravdani 

2017 

2018 

2018 

2019 

2019 

2020 

2017 

2018 

2018 

2019 

2019 

2020 

2017 

2018 

2018 

2019 

2019 

2020 

I  -  V 11367 12966 7241 11318 12905 7224 49 61 17 

VI - IX 7640 11421 10133 7591 11153 9933 49 268 200 

I -  IX 19007 24387 17374 18909 24058 17157 98 329 217 

     
Поведение кај учениците  

 
          На крајот од  учебната 2019/2020 година, од вкупно 634 ученика од I  -  IX одделение,  633 се со примерно поведение, додека 1 ученик е со 
добро поведение. 

16. УЧИЛИШНА КЛИМА И ОДНОСИ ВО УЧИЛИШТЕТО  
 
            Нормативното уредување во училиштето се реализира преку имплементација на повеќето правилници и акти: Куќен ред, Кодекс на 
однесување на учениците, Кодекс на однесување на наставниците, Кодекс на однесување на родителите, Кодекс за чување на компјутерите, 
Правилник за видови на пофалби, награди и изрекување на педагошки мерки. 
 
            Во текот на  учебната 2019/2020 година, училиштето водеше посебна грижа за почитувањето на етичките кодекси  од страна на сите структури 
и тоа: директорот  и стручните соработници , наставниците, родителите учениците, службениците во институциите надлежни за Образованието на 
државно и на локално ниво . 

 
           Со своите активности во рамките на ученичките заедниции учениците земаа активно учество во иницирање, изготвување и донесување на 
наведените кодекси и правилници.  
 
            Во интерес на одржувањето на дисциплината, запазување на безбедноста во училиштето, училишниот двор, како и стимулирање на навиките 
за културно однесување се реализираа следниве активности: 
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Реализирани 
активности 

Време на 
реализација 

Реализатор Извори/ 
ресурси 

Петоди и постапки 
при реализација 

Очекувани ефекти 

Определување план за 
подобрување на 
дисциплината во 
училиштето 

Септември 
2019 

Стручни 
соработници, 
одделенски и 
предметни 
наставници 

Кодекс на 
училиштето 

Консултации со  
Директор и стручна 
служба 

Успешна реализација на планот за 
подобрување на дисциплината во 
училиштето 

Изготвување распоред 
на дежурни 
наставници 

Во текот на 
целата учебна 
година 

Одделенски и 
предметни 
наставници 

 
Кодекс на 
училиштето 

Состаноци и договор 
на ниво на стручен 
актив 

Навремено истакнување и почитување 
на распоредот на дежурни наставници 

Изготвување распоред 
на одговорни лица за 
вршење контрола на 
санитарни јазли 

Во текот на 

целата учебна 

година 

Техничка служба Кодекс на 
училиштето 

Консултации и средби 
со стручна и техничка 
служба 

Позитивна училишна клима 

Определување 
одговорни лица за 
следење на 
дисиплината во 
училишниот  двор 

Во текот на 

целата учебна 

година 

Лица од 
обезбедувањето 

 
Кодекс на 
училиштето 

Состаноци и договор 
на ниво на стручен 
актив 

Позитивна училишна клима 

 
 
 16.1. Естетско и функционално уредување на просторот во училиштето 
 

Реализирани активности 
Време на 

реализација 
 

Реализатор 
Извори/ 
ресурси 

Методи и постапки 
при реализација 

 
Очекувани ефекти 

Уредување и одржување на  паноата во 
училниците 

Во текот на 

целата учебна 

година 

Класни 
раководитеки 
и одговорни 
ученици 

 
Изработки од 
учениците 

Разговор, 
практична работа 

Креативно уредена училница и 
пријатна атмосфера за работа 
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Уредување и одржување на катчињата 
со ученички изработки во училишниот 
ходник 

Во текот на 

целата учебна 

година 

Одделенски и 
предмени 
наставници, 
одговорни 
ученици 

Изработки од 
учениците, 
дипломи, 
пофалници 

Разговор, 
практична работа 

Увид во состојбата во 
училишниот ходник и навемена 
интервенција 

Уредување и одржување на училишниот 
двор 

 
По потреба 

Техничка 
служба, 
дежурни 
ученици 

Алат за работа 
и  садници 

Разговор, 
практична работа 

Естетско уреден и 
функционален училишен двор 

 
 
16.2.Мулти-културализам 
 
Во текот на  учебната 2019/2020  година, во училиштето се  реализира МИО активности и тоа: 

Планирана програмска активност 
Време на 

реализација 
 

Реализатор 
Извори/ 
ресурси 

Методи и 
постапки при 
реализација 

 
Очекувани ефекти 

Работилници за животни вештини  Септември – 
декември 

2019   
 

Одделенски 
раководители 
од I до IX одд.    

 
Прирачник 

за ОЖВ 

Разговор, 
Демонстрација 
Играње улоги 

Дружење и почитување на 
меѓусебните разлики 

Запознавање со традициите, културата и 
верските празници на различни социо – 
културни средини 

Октомври  
2019 

 

Билјана 
Денкова 

Ученици од VI- 
IX 
 

Енциклопед
ии, интервју, 

интернет 

Истражување  Поттикнување на чувства за 
меѓусебно почитување 
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Запознавање на танци и ора од различни 
социо – културни средини 

Ноември 
2019 

Одделенски 
раководители и 
ученици од IV 

одд.  
 

CD, 
ингтернет, 

инструменти 

Демонстативен, 
Игровен  

 

Поттикнување на чувства за 
меѓусебно почитување 

Запознавање и афирмација на ромската 
култура 

Декември 
2019  

Одделенски 
наставници и 
ученици од I I 
до V I I одд. 

 

CD, 
ингтернет, 

инструменти 

Разговор, 
практична работа, 

Демонстативен, 
Игровен  

Развивање на чувство на 
припадност 

  
Во текот на второто полугодие од оваа учебна година поради новонастаната вонредна сосотјба во врска со вирусот Ковид 19, не се реализираа дел 
од планираните активности во рамките на МИО . 
 
 
          17. ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА НАСТАВНИОТ КАДАР 
                  
 Во однос на професионалниот развој на наставиот кадар,  во текот на  учебната 2019/2020 година се посетија следните обуки: 
 

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

Учество на обука за новите наставни планови 
по музичко образование за VI,VII,VIII и IX 

одд. 

БРО Наташа Митрова 11.09.2019 Скопје 

Учество на обука на тема „Teachers training 
seminar“ 

Express Publishing Катерина Музелова 13.09.2019 Скопје 

Учество на обука на тема „Реализација на 
наставната  програма  по физичко 
образование во прво одделение“ 

 
БРО 

Славица Силјановска 
 Валентина Зафировска 

Весна Мораитова 
Сузана Стојановска 

 
16.09.2019 

 
Скопје 
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Учество на работилница за унапредување на 
системите ЕМИС и Е-дневник 

Центар за управување 
со промени 

Снежана Шумковска 27.09.2019 Скопје 

Учество на обука на тема за заштита од 
пожар и други елементарни непогоди 

Агенција за спасување 
и заштита од 

елементарни непогоди 

Директор 
Сите наставници 

Стручни соработници 

01.10.2019 Скопје 

Учество на обука на тема „Teaching 20th 
century Balkan Jewish History and the 
Holokaust, promoting local remembrance 
culture and regional dialogie“ 

Меморијален центар на 
Холокаустот на Евреите 

од Македонија-
Центропа 

Бранка Димевска-Коцева 18-20.10.2019 Скопје 

Учество на обука на тема „Препознавање на 
децата жртви на насилство 
Булинг – насилство меѓу врсниците“ 
 

Комисија за еднакви 
можности на жените и 

мажите – КЕМ и О. 
Центар 

Валентина Зафировска 
Габриела Апостолска 

Виолета Лесанска 

29.10.2019  
Скопје 

Учество презентација за Европас - мобилност Национална агенција за 
Европски образовни 

политики и мобилност 

Марина Стојановска 
 

Мирјана Стојменовска 

18-20.11.2019  
Охрид 

 

Учество на обука на тема „Современи 
интерактивни методи во наставата“ 

Алгоритам Славица Силјановска 
Гордана Богоевска 

08.11.2019 Скопје 

Учество на Меѓународна конференција 
„Образование за сите“ 

Институт за менаџмент 
на знаењето Скопје 

Татјана Багеска 15.11.2019 Скопје 

Учество на обука на тема„Современи алатки 
методи за дислексија,дискалкулија“ 

Здружение за 
дислекција „Ајнштајн“ 

Татјана  Багеска 16.11.2019 Скопје 

Учество на обука на тема „Teaching 20th 
century multicultural Greek history through 
Jewish family stories,promoting interreligious 
tolerance in the Balkans“ 

Centropa-ESJF,s Бранка Димевска-Коцева 15-16.12.2019 Солун 

Учество на обука за наставници по историја 
за користење на архивата Трибунали и 
механизми со цел создавање наставни 
материјали 

АНИМ,ЕУРОКЛИО-
Програм механизам за 

информирање на 
заедниците погодени 

Бранка Димевска-Коцева 21.12.2019 Скопје 
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од конфликт 

Учество на обука на тема „Унапредување на 
воспитно-образовната работа во училиштето 

со посебен акцент на засилување на 
воспитната функција“ 

Розалина Попова–
Коскарова 
Професор на 
Педагошки факултет 

Сите наставници од 
одделенска и предметна 

настава 

13-14.01.2020 Скопје 

Учество на обука на тема воведна обука за 
EntreComp за едукатори 

Национален центар за 
развој на иновации и 

претприемачко учење 

Бранка Димевска - Коцева 17.01.2020 Скопје 

Учество на обука на тема „Миење-хигиена  

на раце“ 

Општина Центар Сите одделенски 
наставници 

08.02.2020 Скопје 

Учество на обука на тема „Протоколи за 

укажување на прва помош“ 

Општина Центар Славица Силјановска 
 

14.02.2020 Скопје 

Учество на обука на тема „Педијатриска прва 
помош“ 

Општина Центар во 
соработка со Линк 
Акрос 

Славица Силјановска 
Валентина Петровска 

 Елена Новаковска 
 Сузана Стојановска 
Виолета Лесанска 

Радмила Страшевска 
Снежана Трајковска 
Даринка Петровска 

20 и 27.02.2020 Скопје  

Учество на обука на тема „Microsoft Teams “ 
 

Мон и Семос  Цветанка Тасевска 
Снежана Шумковска 

30.03- 01.04.2020 Online  

Учество на обука на тема „Едуино “( техничка 
подршка за снимање на видео лекции) 

МОН и Иnnovationlab 

 
Цветанка Тасевска 05.05.2020 Online 

Учество на онлајн обука на тема „Инклузија 
на деца со ПОП“ 

Отворете ги прозорците 
и Детска фондација -
Песталоци 

Билјана Денкова 
Наталија Петрова 
Александар Тошевски 
Весна Мораитова 
Елена Младеновска 
Диана Марковски 

Мај /Јуни 2020 Online 



                  Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје 

Тодор Александров 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија 

Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577       е-mail: koco_racin@yahoo.com       www.kocoracin.edu.mk 

Извештај за работата  на училиштето во учебната 2019/2020 година 

- 80 - 

Валентина Петровска 
Билјана Црвенова  
Викторија Кузмановска- 
Катарина Миновска 
Даринка Петровска 
Татјана Багевска 
Сузана Камчева 

Учество на обука на тема „ Промена на 
наставната програма по англиски јазик“ 

БРО Билјана Црвенова 
Катерина Музелова 

Викторија К. Николовска 

23.06.202 Online 

Учество на обука на тема „ Промена на 
наставната програма по германски јазик“ 

БРО Катарина Миновска 25.06.202 Online 

 

Професионален развој на наставниците во училиштето   се реализираше и во рамките на работата на стручните активи во училиштето. Во текот на  
учебната 2019/2020 година реализирани се следните содржини во рамките на струните активи. 
 

 

Природно математички актив 
            Во текот на  учебната 2019/2020 година,  природно математичкиот актив ги реализира  следните активности: 

Реден 
број 

Реализирани 
активности 

Време на 
реализирање 

Учесници Цел Методи 

 
 

1 

Изготвување на 
програма за работа 

 
Август / Септември 

2019 

 
Сите 

членови на 
активот 

Разгледување и усвојување на програмата за 
работа на активот за учебната 2019/2020година, 
формирање на база на податоци за активот во 
електронска форма  и размена на искуства за 

изработка на годишните и тематските планирања  
со имплементирање на еко – стандардите во  

истите 

 
 

Групна 

2 Имплементирање на 
кембриџ програмата во 
наставата 

 
Октомври 

2019 

Сите 
членови на 

активот 

Консултации за методите на работа по кембриџ 
програма. Разгледување на потребни нагледни 

средства и помагала за успешно реализирање на 

 
Групна 
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часовите 
 

3 Анализа на постигнатиот 
успех на учениците 
после првото 
тримесечие 

Ноември 
2019 

Сите 
членови на 

активот 

Разгледување на успехот на учениците во првото 
тримесечие во учебната 2017/2018 година, 

определување  на термини на наставиците за 
консултации со учениците и организирање на 

дополнителна настава со учениците кои покажале 
послаби резултати 

 

 
 

Групна 

4 Насоки за работа со 
талентирани и надарени 
ученици 

Декември 
2019 

Сите 
членови на 

активот 

Избирање и распределба на  талентираните 
ученици за учество на натпревари по определени 
наставни предмети преку интерни тестирања на 

учениците  
 

 
 

Групна 

5 Анализа на постигнатите 
цели по кембриџ 
програмата во првото 
полугодие 
 

Декември 
2019 

Сите 
членови на 

активот 

Разгледување на постигнатите цели во наставата 
по кембриџ програмата. Анализа на јаките и 
слабита страни, како да се надминат слабите 

старани (потешкотии) 

 
Групна 

6 Анализа на постигнатиот 
успех на учениците по 
завршување на првото 
полугодие 

Јануари 
2020 

Сите 
членови на 

активот 

Разгледување на успехот на учениците во првото 
полугодие  во учебната 2017/2018 година , како и  
навремено преземање на мерки за подобрување 

на успехот на учениците кои не постигнуваат 
задоволителни резултати 

 

 
 

Групна 
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 ОПШТЕСТВЕНО-ЈАЗИЧНИОТ АКТИВ   
 

            Во текот на  учебната 2019/2020 година,  природно математичкиот актив ги реализира следните активности: 
 

Р.бр 
Реализирани 
активности 

Време на 
реализација 

Учесници Методи 

 
 

1 

1. Усвојување на програма за работа на Општествено-јазичниот актив. 
2. Изработка на годишни и тематски распределенија 
3. Договор околу планирањето и вметнување на оценувањето во глобалните и 
тематските 
Планирања(критериуми и стандарди) 
4. Подготовка за првиот училишен ден-прием на првачиња 
 

Август 
2019 

Сите членови на 
активот 

Групна 

 
 
 

2 

1. Договори околу одржување на дополнителна и додатна настава 
2. Дефинирање формат за дневна подготовка 
3. Изработка на паноа и активности за одбележување значајни денови и 
празници(8 Септември) 
4. Тековни работи 
 

Септември 
2019 

Сите членови на 
активот 

Групна 

 
 

3 

1. Разгледување на стандарди за оценување 
2. Програма за меѓусебно набљудување на часови 
3. Ажурирање на педагошка евиденција и  континуирана подготовка за 
Интегрална инспекција 
4. Предлагање активности за Патрон празникот 
4. Изработка на паноа и активности за одбележување значајни денови и 
празници(11 Октомври,23 Октомври,24 Октомври,Прием на првачиња во 
детска организација) 
 

Октомври 
2019 

Сите членови на 
активот 

Групна 

 
 

4 

1. Подготовка на активностите за Патрон празникот 
2. Изработка на паноа и активности за одбележување значајни денови и 
празници(13 Ноември) 

Ноември 
2019 

Сите членови на 
активот 

Групна 
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5 

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. Изработка на паноа и активности за одбележување значајни денови и 
празници(8 Декември) 
 

Декември 
2019 

Сите членови на 
активот 

Групна 

6 1. Анализа на постигањата на учениците, критериуми и стандарди на 
оценување 
2. Рефлексија на различни методи во оценувањето (формативно и сумативно) 
 

Јануари 
2020 

Сите членови на 
активот 

Групна 

 
 

СТРУЧЕН АКТИВ ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА 
 

 Стручниот актив се занимаваше со планирање и изготвување на програма на воспитно-образовната работа, подготвување и реализација на 
стручно усовршување на наставникот, мерки за унапредување на работата, изработка на задачи од објективен аспект, следење и анализа на 
користените објективни постапки и инструменти како и мерење на постигнувањата и вреднувањето на учениците, пратење на иновациите, 
планирање на набавка на наставни средства и помагала со цел за современа и квалитетна настава.  
 

Содржина Реализатори Време на 
реализација 

Активности 

 Изготвување на Годишна програма за работа на 
активот 

 Избор на одговорен наставник на активот по паралелки 

 Разгледување на наставните планови и програми 

 Договор за унифициран документ за  дневни 
планирања 

 Договор за планирање на посета на часови 

 Изработка на интерен прирачник за користење и 

Претседател на 
стручен актив 
Сите наставници од 
одделенска 
настава заедно со 
стручната служба 

Август Тимска работа и координираност 
во работата 
Соработка и планирање за успешна 
реализација на програмата 
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пополнување на одделенскиот дневник и Главна книга 

 Организирање активности по повод Свечен прием на 
првачиња 

 Разгледување и договор за планирање на наставните 
планови и програми и упатства за наставата за I, II, III, IV и V 
одделение по Природни науки и Матеметика –Cambridge 

 Планирање на еколошките содржини од деветте 
еколошки теми по предметите, наставните содржини и 
часовите      по соодветното одделение 

 Договор за годишен план на часови со примена ИКТ 

 Договор за годишен план за примена на МИО 

 Договор за годишен план за слободни ученички 
активности 

 Договор за годишен план за домашни задачи 

 Изработка на брошура за активности во паралелката  за 
тековната учебната година 

 Навремено пополнување на педагошки картон и 
професионално досие 

Сите наставници од 
одделенска 
настава (прво, 
второ, трето, 
четврто и петто 
одделение) 

Август Тимска работа и координираност 
во работата 
Соработка и планирање за успешна 
реализација на програмата 

 Договор за соработка меѓу одделенскиот наставник од 
петто одделение и класниот раководител во шесто 
одделение (предавање и запознавање на учениците со 
новиот класен раководител 

 Работна средба на стручна служба со одделенските 
наставници од прво одделение 
 

Наставници, 
Стручни 
соработници 

Септември Координираност 
во работата 
Соработка и планирање за успешна 
реализација на програмата 

 Планирање за следење на успехот на учениците и 
унапредување на оценувањето на учениците во 
одделенска настава 

 Наставници, 
Стручни 
соработници 

Октомври 
 
 

Унапредување на оценувањето на 
учениците 
Примена на инструменти за формативно 
и сумативно оценување на учениците 

 Планирање за личен професионален развој на 
наставникот  

Наставници 
Стручни 

Ноември соработка и договор за унапредување 
на личниот професионален развој на 
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 Основни професионални компенетнции и стандарди за 
наставници 

соработници 
 
 
 

наставникот 

 Подготовка активности по повод Патрониот празник на 
училиштето 

Стручна служба 
Сите наставници 

ноември/ 
декември 

Учество на учениците во свечената 
приредба по повод патрон празник на 
училиштето 

 Споделување на практични искуства од применетте 
содржини по Природни науки и Математика -
Cambridge за I, II, III, IV и V 

Наставници 
Стручни 
соработници 
 

јануари Тимска работа и координираност 
во работата 
Соработка и планирање за успешна 
реализација на програмата 

 
 
18. ХОРИЗОНТАЛНО УЧЕЊЕ 
 
             Хоризонталното учење во училиштето, се реализираше преку  реализираните активности во рамките на професионалниот развој на 
наставниците (дадено во табелата), преку работата на стручните активи,  организирањето на отворени часови, работилници, со цел пренесување на 
знаењата или размена на професионално искуство.  
 
 
19. ТИМСКА РАБОТА И УЧИЛИШНА КЛИМА  
 
 Во текот на  учебната 2019/2020 година,  тимската работа добро функционираше.  
Индикатор за тоа се : 

1. Одржувањето  на  ефективни состаноци со конкретни заклучоци, предлози и мерки 
2. Постоење на взаемна доверба и почитување 
3. Отворена комуникација и почитување мислењето на секој поединец, да се биде критичен и самокритичен   
4. Конструктивното решавање на проблемски ситуации 
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                   Како резултат на тимската работа,  во училиштето се изготви Годишната програма , Извештај за работата на училиштето во првото 
полугодие, се реализираа активности во рамките на стручните активи,  наставниците се вклучуваа во проектните актиности во училиштето и зедоа 
учестото  на различни манифестации организирани во училиштето и локалната средина.  
 
 
 
20. СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИ 
 

20.1.  Вклученост на семејствата во училиштето 
 
                 
               Семејствата и родителите на нашите ученици во текот на  учебната 2019/2020 година беа редовно и навремено информирани и вклучени во 
сите активности кои ги планираше и реализираше училиштето.         
              Родителите редовно се информираа за работењето на училиштето преку индивидуалните и групни родителски средби, седниците на Совет на 
родители.  
                Исто така родителите се вклучуваа во организацијата и реализацијата на приредби, посети, украсување на училиштето, реализација на 
предавања за унапредување на здравјето (лекар) и реализација на настава (експерти од одредени професии). 
              Родителите имаа увид во начинот и условите за работа во училиштето, реализацијата на наставата, напредокот на учениците и проектите кои 
се реализираа во училиштето.  
              Со цел подобрување на успехот, дисциплината, поведението и изостаноците на учениците, училиштето ги вклучуваше  родителите за 
надминување на пројавените проблеми.  
             Преку соработката на одделенскиот раководител со стручнатите соработници , родителите навремено беа информирани за индивидуалниот 
напредок на нивното дете, социјализација, адаптација и детектираните проблеми на ученикот. Родителите и семејството имаа увид во начинот и 
условите за работа во училиштето, реализација на наставата, напредокот на учениците и проектите кои се реализираат во училиштето.  
 

20.2. Вклучување на родителите во Совет на родители 
 
            Работата на  Советот на родители придонесува за осовременување на  условите за работа и унапредување на реализација на наставата и 
воннаставните активности во училиштето. 
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               Во Совет на родители е вклучен  родител како претставник од секое одделение. Советот на родители се ангажира за подобрување на успехот 
и поведението на учениците, односот на ученикот со наставникот и соучениците, намалување на изостаноците, осовременување на наставата и 
нејзино прилагодување на потребите на учениците.  
 
Во текот на  учебната 2019/2020  година, Советот на родители  одржа 8 состаноци, со следните содржини: 
 

Месец Содржина  Реализатор 

27.08.2019 1. Запознавање со годишниот извештај од работа на училиштето за учебната 2018/2019 
2. Запознавање со Развојната програма на училиштето за период од 4 години 2019-2023 
3. Запознавање со Годишната програма за работа на училиштето во учебната 2019/2020 година 
4. Разгледување и одобрување на Програмите за  екскурзии кои  ќе  се  организираат во текот   на  
учебната 2019/2020 год.  
5. Информирање за реализирани активности во текот на летниот период 
6. Информирање за паралелките во одделенска настава 
7. Избор на членови од редот на родителите за во Комисија за екскурзии                                             
8. Тековни работи 

Директор 
Дефектолог 
Психолог 

25.09.2019  Информација за почетокот на учебната година 

 Избор на членови од редот на родителите за во комисија за осигурување 

 Избор на член за во Училишен инклузивен тим 

 Информација за претстојната интегрална евалуација 

 Разно 

Директор 
Педагог 
Психолог 
Дефектолог 
 

25.11.2019 1. Усвојување на Записникот од претходната седница 

2.Информирање за несоодветно однесување на двајца новодојдени ученика сместени во 

згрижувачки дом 

3. Извештај за постигнатиот успех,редовноста и поведението во првото тромесечје од учебната 
2019/2020 година 
4.Извештај од реализираните екскурзии-(дводневна екскурзија за учениците од шестите 
одделенија и тродневна екскурзија за учениците од деветите одделенија) 
5. Информација за претстојниот патронен празник на училиштето 
6.Договор за реализација на новогодишен базар-дефинирање на приоритети за користење на 
средствата  
7.Избор на нов член од редот на родителите за во  Училишен одбор ( за местото на Моника 

Директор 
Педагог 
Психолог 
Дефектолог 
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Силјановска) 

05.12.2019  Разно: 
-Почитување Кодексот на однесување од страна на родителите 
- Информирање за Нацрт-Извештајот од интегралната  евалуација на училиштето 
-Дефинирање на точниот датум за реализација на Новогодишниот базар 

Директор 
Педагог 
Психолог 
Дефектолог 

29.01.2020 1.Усвојување на Записникот од претходниот состанок 
2.Информирање за успехот, поведението и редовноста на учениците на крајот од првото 
полугодие од учебната 2019/2020 година 
3.Информирање за Извештај од работата на училиштето на крајот од првото полугодие од 
учебната 2019/2020 година 
4.Информирање за собрани парични средства од продажниот новогодишен базар кои се собрани 
од страна на учениците од I – IX одделение и договор за нивно користење  
5.Разно 

 
Директор 
Педагог 
Психолог 
Дефектолог 
 
 

20.02.2020 1.Усвојување на записникот од претходниот состанок 
2.Средба-Советување со претставници од МВР во врска со малолетничка деликвенција и врсничко 
насилство 
3.Разно 

Директор 
Претставници 
од МВР 
Родители  

26.02.2020 1.Усвојување на записникот од претходниот состанок 
2. Информирање за тековни сосотојби во училиштето 
3.Разно 

Директор 
педагог  
Родители 

03.06.2020 1.Усвојување на записникот од претходниот состанок 
2.Избор на два члена и нивни заменици во Комисија за постапка за издавање на училишна кујна 
3.Договор за години на издавање на училишната кујна 
4.Избор на два члена за во Комисија за постапка за обезбедување 

Директор 
Родители 
онлајн 

 

 
20.3. Информирање на родителите за работата на училиштето 
 
                                  Во текот на учебната 2019/2020 година,родителите усно и писмено се известуваа за успехот, дисциплината, поведението и 
изостаноците на ученикот.  Во соработка со нив се работеше на помош на ученикот за надминување на пројавените проблеми.  
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                                 Во соработка на одделенскиот раководител со стручните соработници, родителите навремено се информираа за индивидуалниот 
напредок на нивното дете, социјализацијата, адаптацијата и детектираните проблеми на ученикот. Родителите имаа увид во начинот и условите за 
работа во училиштето, реализацијата на наставата, напредокот на учениците и проектите кои се реализираа во училиштето.    
         
                                Информирањето на родителите се реализираше преку општи родителски средби и индивидуални средби со родителите за 
вклучување во проекти и работилници кои се реализираат во училиштето.  
 
Во текот на  учебната 2019/2020  година, се реализираа следните активности: 

Реализирани 

активности 
Цели Реализатор 

Извори/ 

ресурси 

Методи и 

постапки за 

реализација 

Време на 

реализаци

ја 

Ефекти 

Изработка на брошури  

за родители 

 

Информирање на 

родителите 

Стручен тим на 

наставници 

директор 

психолог 

План за 

работа на 

училиштето,

годишна 

програма, 

актуелни 

состојби 

Информирање 

за активности 

на училиштето 

Август 

2019 

Информирање  и 

прифаќање на нови 

предлози и сугестии од 

страна на родителите. 

Индивидуални средби 

и приемни денови на 

наставниците од I-IX. 

Запознавање на 

родителите со успехот по 

секој наставен предмет 

Наставници од 

I-I X одд. 

Одделенски 

дневници 

Разговор и 

дискусија 

Во текот на 

учебната 

година 

Подобрување на 

успехот, поведението и 

редовноста кај 

учениците 
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Општа родителска 

средба  

од I- IX одд. 

Запознавање на 

родителите со покажаниот 

успех и поведение на 

учениците и други 

актуелни прашања за 

даден период со дневен 

ред за водење на 

родителските средби 

Одделенски 

раководители 

од I- IX одд. 

Напатствија 

со дневен 

ред за 

состанокот,

одделенски 

дневници, 

записници. 

Дискусија и 

разговор 

Септември

2019 

Ноември 

2019 

Јануари 

2020 

Преземање на мерки 

за   

подобрување на 

успехот и 

поведението,реализац

ија на предвидените 

активности во договор 

со родителите. 

Вонредна  родителска 

средба на ниво на 

паралелка во 7б и 9б 

Известување на 

родителите со актуелната 

проблематика 

Одд. 

раководители 

од 7б и 9б  

Директор 

Педагог 

Психолог 

Одделенски 

дневници, 

записници 

од 

реализиран

и средби 

Дискусија и 

компромис, 

текстуален 

метод. 

Октомври 

2019, 

, 

Решавање на 

проблемска ситуација 

со несоодветно 

однесување на двајца 

ученици од двете 

паралелки 

Онлајн  родителска 

средба  

од IX одд. 

Информирање на 

родителите за годишните 

оценки на крајот од 

учебната година 

Одделенски 

раководители 

од IX одд. 

Напатствија 

со дневен 

ред за 

состанокот,

одделенски 

дневници, 

записници. 

Дискусија и 

разговор 

јуни 2019 Користење на правото 

на родителот, во случај 

на незадоволство во 

однос на годишната 

оценка, да поднесе 

писмен приговор до 

Наставнички совет, кој 

треба да биде 

образложен 

Онлајн  родителска 

средба  

од I- VIII одд. 

Информирање на 

родителите за годишните 

оценки на крајот од 

Одделенски 

раководители 

од I- VIII одд. 

Напатствија 

со дневен 

ред за 

Дискусија и 

разговор 

јуни 2019 Користење на правото 

на родителот, во случај 

на незадоволство во 
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учебната година состанокот,

одделенски 

дневници, 

записници. 

однос на годишната 

оценка, да поднесе 

писмен приговор до 

Наставнички совет, кој 

треба да биде 

образложен 

 

21. Комуникација со јавноста и промоција на училиштето 
 
Соработка со воспитно образовни институции и други организации од областа на културата, стопанството и јавниот живот 
 
                          Во текот на  учебната 2019/2020 година, училиштето преку својата работа реализираше  соработка со: основните  училиштата од 
Општината Центар, како и со училишта  другите Општини на ниво на градот Скопје, со Општината Центар,  БРО, МОН, ДИЦ, Државен просветен 
инспекторат, Сектор за основно образоване, Здравствените ординации во локалната средина, разни организации кои делуваат во околината. 
 
                         Училиштето соработуваше и со трансформираната детска установа „ 11 Октомври“,  со Центарот за социјални грижи и Заводот  за 
ментално здравје за надминување на проблемите на учениците кои потекнуваат од дисфункционални семејства. 
 

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. 

 
Во текот на  учебната 2019/2020  година, се   реализираа следните активности со Општината: 
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Реализирана активност Време на реализација Реализатор 

Свечена приредба по повод приемот на првачињата 
 

02. 09.2019 Директор 
Наставници 

Ученици 
Родители 

Обезбедување на  лични асистенти за ученици со посебни 
образовни потреби 

02. 09.2019 Општина Центар 
1 личен  асистент 

Учество во еколошки акции во собирање на пластика 09 – 12.2019 Наставници 
Ученици 
Родители 

Работен состанок со наставниците по физичко образование. 10.2019 Општина Центар 

Посета на училиштето од страна на  Градоначалникот на 
Општина Центар  по повод отварањето на новото фудбалско 
игралиште 

10.2019 Градоначалник 
Преставници од Општина Центар 

 

Учество на настан по повод Денот на Општина Центар 
На кој беа доделени и стипендиите на талентирани ученици 

01.11.2019 Градоначалник на Општина Центар 
Директор 
Педагог 

Дефектолог 
Наставници 

Ученици 

Учество на проектен граѓански форум 13.11.2019 
03.12.2019 
04.12.2019 

Тања Васевска 
Катерина Музелова 
Виолета Лесанска 

Учество на отварањето на спортски игри „ Лига Центар 2019 
“ 

26.11.2019 
 
 
 

Општина Центар 
Директор 

Наставници 
Ученици 
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 Родители 

Учество во спортски турнири и натпревари 11 - 12. 2019 Сојуз на Училишен спорт на ниво на Општина  Центар, 
наставници,ученици 

Одбележување на Патрон празник на училиштето-75 години 
од работата и 80 години од издавањето на стихозбирката 
„Бели Мугри“ 13.12.2019 

 

Градоначалник 
Преставници од Општина Центар 
Директор, наставници, ученици, 

родители 

Панел дискусија за екологија и загадување 17.12.2019 Ученички парламент – ученици  од VI-IX 

одд.,претставници од сектор за животна средина  од 

Општина Центар, претставник од сектор за инспекциски 

надзор од општина Центар 

Активности на училишните сообраќајни патроли 19.02.2020 МВР , Општина Центар , ученици и наставник по ТО 

 

 

Соработка со локалната 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.  
 
           Формите на соработка беа разновидни: учество на разни манифестации, фестивали, изложби, средби, акции од секаков вид.        
 
           Во текот на учебната 2019/2020година, училиштето зеде учество на : 
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Реализирана активност Време на реализација Реализатор 

Посета на Зоолошка градина 19.09.2019 Ученици од 4а,б,в 
Наставници 

Посета на  детска амбасада Меѓаши 01.10.2019 Наставници 
Ученици од 3а,б 

 

Посета на Планетариум 04.10.2019 Наставник и ученици од 6а,б,в 
 

Најголемиот глобален час – учество, на тема „Секој оброк 
раскажува приказна“ 
 

06.11.2019 МОН и УНИЦЕФ 

Посета на Собрание на Р.Северна Македонија 10.12.2019 Наставници и ученици од 5а,б,в 

Учество во едукативна работилница „ Jumping Clay“ 
12.12.2019 

Одделенски наставници и ученици од 3а    4а,5а одд. 

Отворен час во соработка со приватна гимназија Алгоритам-

Крвоток на лигња и октопод 

12.12.2019 Наставник и ученици од 8 и 9 одд. 

Панел дискусија за екологија и загадување 17.12.2019 Ученички парламент ученици од VI-IX одд.,претставници 

од сектор за животна средина –Општина Центар, 

претставник од сектор за инспекциски надзор од 

општина Центар 
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Предавање од МВР-станица Беко за небезбедна  употреба 
на петардите и последиците од таа употреба 

23.12.2019 

Ученичка парламент од II-IX педагог,полициски 

службеници 

Посета на природно научен музеј, Скопје 13.02.2020 Наставници и ученици од 2а,2б одделение 

Посета на А1 Македонија , Скопје  

Работилница на тема „Интернетот не е само игра“ 

20.02.2020 Наставници и ученици од 4а,б,в  одделение 

 

- Спортски друштва  
              Во текот на  учебната 2019/2020 година,  училиштето  соработуваше со:   
 

 KK „Работнички“ 

 КК „Водно Санс“ 

 ЗГ ОК „Планет“    

 СК„Чигра Бокс“ 
             Активностите на планот на соработката со спортските друштва се реализраше преку учество на нашите ученици на натпревари во разни 
спортови. На овој начин кај учениците се поттикнуваше спортскиот и натпреварувачкиот дух. 
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- Соработка со здравствени институции 

 
              Училиштето во текот на  учебната 2019/20 година ,  грижата  за здравјето и безбедноста на учениците и вработените ја обезбедуваше и преку  
соработката  со следните здравствени организации: 
 

 Школска амбулата Бит пазар 

 Стоматолошка ординација -Идадија  

 Центар за јавно здравје 

 Центар за социјални работи 

 Фонд за здравство 

 Осигурителни компании  и др. 
 
 
- Институции од областа на образованието  
 
            Во текот на  учебната 2019/2020година, училиштето  ја продолжи соработката со МОН, БРО, ДПИ, ДИЦ, ЕЛС-Сектор за основно образование, 
Сектор за основно образование  како дел од Општината, актив на директори на ниво на Општината Центар, детски градинки,  други основни и 
средни училишта и факултети и др.  
 

Институции 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 
Електронска комуникација 

 Директор 
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 Биро за развој на 
образованието (БРО) 

Реализација на наставни програми 
Учество на семинари и обуки 
 

 Дописи 
Извештаи 
Електронска комуникација 
Работилници 
 

 Директор 
Стручни соработници 
Наставници 

 Државен просветен 
инспекторат 

 Доследно спроведување на законската 
регулатива 
Уписи на првачиња 
Водење на Педагошка евиденција и 
документација 
Водење на Е-дневник 
 

 Дописи, извештаи 
Електронска комуникација 
Увиди 
Состаноци 
Разговори 

 Директор 
Секретар 
Стручна служба 

 
 
 

03.07.2020 година, Скопје                     Директор 
Јовица Остојиќ  

 

.    . 
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22. ПРИЛОЗИ 

 

Ред.број Име на програмата 

1 Извештај од работата на директор во  учебната 2019/2020 

2 Извештај од работата на педагог во  учебната 2019/2020 

3 Извештај од работата на психолог во  учебната 2019/2020  

4 Извештај од работата на дефектолог во  учебната 2019/2020  

5 Извештај од работата  на библиотекар во  учебната 2019/2020 

6 Извештај од работата на Училишен одбор во  учебната 2019/2020 

7 Извештај од работата на Наставнички совет во учебната 2019/2020 

8 Извештај од реализирани екскурзии во  учебната 2019/2020 

9 Извештај од реализирани активности во рамките на Програма за интеграција на еколошката едукација во 
македонскиот образовен систем 

10 Скици за евакуација и спасување во вонредни ситуации 

11 Извештај од програма за антикорупција 

12 Извештај за ученици кои користат поволности – ученици од социјално загрозени семејства 
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ПРИЛОГ БР. 1 

Извештај за работата на директорот во учебната 2019/2020година 
 
 
                   Директорот на училиштето во согласност со законските прописи и статутот на училиштето, обавува раководна функција која бара темелен, 

сериозен и одговорен пристап во работењето.  

              

                    Во текот на учебната 2019 /2020 година, директорот во својата работа се раководеше согласно оперативните задачи кои беа дадени во 

Годишната програмата за работата на директорот и тоа:  

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

информирање, претставување)  

 Раководење на кадарот (надзор и контрола, поттикнување, вреднување и оценување, одржување редот и дисциплината, помош во 

надминување на проблемите, разрешување на конфликти)  

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

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

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

постигнувањања и презентации). 

                  

Во текот на  учебната 2019 /2020 година, директорот ги реализира следните активности:  

 Унапредување на работата со ученици со посебни образовни потреби (ученици со посебни образовни потреби и ученици од ранливи групи) 

 Изготвување база на податоци за ученици со посебни потреби  

 Стручно доусовршување на стручните соработници – дефектолог за работа со ученици со посебни потреби 

 Подобрување на квалитетот на наставата со примена на современи методи, техники и форми на работа 

 Следење и евалуација на примена на интерактивни методи, форми и техники на работа 

 Подобрување на техничките услови за работа во училиштето 
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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 

Август 

2019 

Учество во изготвувањето на    Годишната програма за работа на училиштето  Стручни соработници Август  

2019 

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

 од Годишната програма за работа на училиштето       

Стручни соработници, 

одговорни  на стручни 

активи 

Август 

2019 

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 ) 

 Стручни соработници Во текот на учебната 

година 

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 

Во текот на учебната 

година 

Реализација  на училишни екскурзии   

-Еднодневен есенски излет за учениците од  I - IX одделение 

-Дводневна екскурзија за учениците од  VI одделение 

-Тродневна екскурзија за учениците од  IX одделение 

Стручен тим за   екскурзија 

Комисија за екскурзија 

Совет на родители 

Октомври/ноември 

2019 

 

Организирање и одржување на разговори, консултации и советодавни  разговори со Стручни соработници Во текот на учебната 
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наставниците кај кои се реализирани педагошки увиди во наставата и  

воннаставната работа   

Стручни активи година 

Упатување на наставно-воспитен кадар на стручно усовршување во училиштето и надвор од 

него, со акцент на менторската   работа 

Стручни соработници 

Наставници ментори 

Во текот на учебната 

година 

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 

Во текот на учебната 

година 

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

наставниците и стручните работници  

Стручни соработници 

Библиотекар  

Стручни  активи 

Во текот на учебната 

година 

Работа со стручните органи во училиштето 

Концепциско -програмско подрачје Соработници 
Време на 

реализација 

Планирање и програмирање на работата на Наставничкиот совет на училиштето 

 

Стручни соработници Август 

2019 

Подготвување на работните состаноци на Наставничкиот Совет на училиштето (планирање на 

содржини за дневните редови, задолжувања  на наставниците, донесување на Одлуки, 

дидактичко-методски упатства за работа и други материјали за работа) 

Стручни соработници 

раководители на Стручни 

активи 

Во текот на учебната 

година 

Раководење со работните состаноци на Наставничкиот  совет 

 

Стручни соработници 

Наставници 

Во текот на учебната 

година 

Увид  во планирање  и програмирање на работата на стручните активи во училиштето Стручни соработници 

одговорни на стручни 

активи 

Во текот на учебната 

година 

Учество во работата на стручните активи Стручни соработници 

одговорни на стручни 

Во текот на учебната 
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активи година 

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

совети на паралелките  

Стручни соработници Во текот на учебната 

година 

Аналитичко - студиска работа 

Концепциско -програмско подрачје Соработници 
Време на 

реализација 

Проучување и анализирање на карактеристичните проблеми во наставно-образовниот 

процес (воспитни, поединечни наставни предмети, и други приоритетни проблеми во 

училиштето) 

Стручни соработници,   

раководители на стручни 

активи 

Во текот на учебната 

година 

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

програмирање на  работата  на наставниците и  стручните  соработници 

Стручни соработници Во текот на учебната 

година 

Изготвување на анализа за успехот и резултатите од  работата на училиштето  

по класификациони периоди, (тромесечие), полугодие 

Стручни соработници Во текот на учебната 

година 

Изготвување на Извештај за извршените педагошки увиди во наставата – посети на наставни 

часови 

 воннаставната работа и друга стручно-педагошка  дејност 

Стручни соработници Во текот на учебната 

година 

Изготвување  Извештај за работата на училиштето на крајот на првото полугодие  Стручни соработници Во текот на учебната 

година 

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  Во текот на учебната 
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Стручни соработници година 

Насочување и помош  во организирањето на работата   на ученичката  заедница  

             

Одговорен наставник за 

ученичката заедница, 

Педагог 

Во текот на учебната 

година 

Насочување на активностите и непосредна работа со одделни категории ученици ( ученици 

со слаб успех, ученици со посебни образовни потреби , ученици со  потешкотии во учењето. 

ученици со несоодветно однесување ) 

Предметни наставници 

Стручни соработници 

Во текот на учебната 

година 

Давање подршка за  стручна помош на наставниците за унапредување на   

формите и методите на работа со разни категории ученици 

Стручни соработници Во текот на учебната 

година 

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 Во текот на учебната 

година 

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

    

Стручни соработници 

Одд.раководители 

Во текот на учебната 

година 

Помош и давање стручни упатства на одделни родители за надминување на пројавените 

слабости во работата на   учениците 

Стручни соработници 

Одделенски раководители 

Во текот на учебната 

година 

Консултативно советодавна работа со родители Стручни соработници 

одделенски раководители 

Во текот на учебната 

година 

Учество во работата на Советот на родители  Стручни соработници Во текот на учебната 

година 



                  Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје 

Тодор Александров 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија 

Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577       е-mail: koco_racin@yahoo.com       www.kocoracin.edu.mk 

Извештај за работата  на училиштето во учебната 2019/2020 година 

- 104 - 

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 Училишен 

Одбор 

Во текот на учебната 

година 

Предлагање на Акти кои треба да ги донесе Одборот   

 

Секретар Во текот на учебната 

година 

Извршување на одлуки и заклучоци донесени од Училишниот Одбор   Секретар 

 

Во текот на учебната 

година 

Координирање на работата на Одборот со работата на стручните органи во  училиштето Секретар 

 

Во текот на учебната 

година 

 

Професионален развој Соработници Време на 

реализација 

Учество на обука на тема „Унапредување на воспитно-образовната работа во училиштата со 

посебен акцент на засилување на воспитната функција“ 

 

Проф. др. Розалина 

Попова Коскарова  

Педагошки факултет 

13.01.2020 година 

 

03.07.2020 година 

                                                                                                               Директор 

 

.    . 

                                                                                                                                                 Јовица  Остојиќ  
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ПРИЛОГ БР. 2                                                                                                                           
 

 ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИШНИОТ ПЕДАГОГ 
Во  учебната 2019/2020 ГОДИНА 

 
 

              Работата на училишниот педагог претставува интегрален дел на предвидените активности од Годишната програма за работа на 

училиштето во насока на унапредување на воспитно-образовната работа. Преку  низа задачи, содржини и форми ќе се остварува стручна 

соработка помеѓу педагогот и други субјекти кои непосредно се вклучени во училиштето. 

 

               Целта на педагошката работа ќе биде да ги воочува и идентификува педагошките и дидактичко-методски прашања и проблеми со 

кои се соочуваат наставниците, учениците и родителите на воспитно-образовната работа. За таа цел педагогот ги предвидува следните 

работни задачи: 

 

 учество во изработка на Годишната програма за работа на училиштето; 

 учество во изработката на годишниот и полугодишниот извештај за работата на училиштето; 

 учество во изработката на статистички податоци за потребите на Општината, МОН, Статистика на Р.Македонија; 

 непосредно ќе ги следи програмираните содржини и активности во училиштето; 

 постојано ќе се консултира со наставниците за наставата,за нејзиното иновирање,вреднување и унапредување;  

 редовно ќе остварува соработка со учениците,нивните родители и ќе им помага во разрешување на нивните проблеми; 

 ќе ги проучува и анализира специфичните и актуелни појави во училиштето; 

 за целокупната работа на педагогот во текот на секојдневната работа ќе се води педагошка евиденција и документација; 

 редовно ќе се остварува соработка со директорот на училиштето, психологот, како и други стручни лица надвор од училиштето кои се 

занимаваат со научна работа од областа на образованието и менталното здравје на младите, стручните соработници од Бирото за развој 

на образованието, МОН, Секцијата на училишни педагози на ниво на град. 
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Цели: 

 унапредување и осовременување на наставниот процес со примена на современи форми и методи на работа за поефикасно учење  

кај учениците; 

 подобрување на квалитетот на планирањето и програмирањето на работата во училиштето; 

 подобрување на оценувањето на учениците во училиштето; 

 следење на напредокот на учениците и оценувањето; 

 организирање на стручна превентивна едукација на учениците против болестите на зависност (никотизам, алхохолиза, наркоманија), 

несоодветно однесување; 

 јакнење на самодовербата,толеранцијата,солидарноста и чувството на одговорност кај учениците; 

 

Очекувани ефекти: 

 Квалитативни промени во училишниот живот; 

 Создавање на позитивна клима во училиштето; 

 Примена на усвоените знаења и умеења во секојдневниот живот 

 

Работата на педагогот во тековната учебна година ќе се одвива преку следните подрачја: 

 Непосредно следење на воспитно-образовната работа во училиштето 

 Советодавно-консултативна работа 

 Аналитичко-истражувачка работа 

 Стручно усовршување на воспитно-образовниот кадар 

 Водење на педагошка евиденција и документација. 
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Програмски подрачја  

 
Програмски содржини  

 
Време на реализација 

 

 
Соработници 

1. Непосредно следење на 

воспитно-образовната работа во 

училиштето 

Следење и стручна помош при: 

-планирањето и  организација на наставата и 

воннаставните 

 активности 

- реализацијата на годишната програма 

континуирано директор, 

психолог, 

наставници 

2. Советодавна- 

консултативна работа 

а.Советодавна работа со учениците: 

- запознавање со куќниот ред -задолженијата и 

однесувањето на учениците во училиштето 

- помош на ученици со потешкотии во учењето 

–индивидуална работа 

- талентирани ученици 

- професионална ориентација 

б.Советодавна работа со наставници   

- насоки и договор со наставниците во 

подготовката и планирањето на образовно-

воспитната работа (избор на форми, методи, 

средства и организација на работата)                        

-соработка со наставниците во изработка на 

критериуми и инструменти за објективно 

оценување          

 в.Советодавна работа со родителите: 

- соработка и помош на родителите за 

решавање на проблемите кои се однесуваат на 

учењето и однесувањето на учениците 

 

 

  

 

- континуирано 

 

 

 

- континуирано 

 

 

 

 

 

 

- континуирано 

 

 

- според актуелноста на 

директор, 

психолог, 

наставници, 

родители, 

стручни лица 
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- организирани предавања за актуелни теми темата 

3. Аналитичко -истражувачка 

работа 

- запишување на учениците во прво одделение, 

- следење и анализа на 

реализацијата и ефектите од 

проектите во кои е вклучено 

училиштето 

-мај, 

 јуни, 

август 

 

-континуирано 

директор, 

психолог, 

наставници 

 

 

4. Стручно усовршување на 

воспитно-образовниот кадар 

- учество во работата на стручните активи, 

 -учество во работата на одделенските совети; 

- учество во работата на наставничките совети; 

- информирање и организирање за поефикасно 

користење на постојната и новата стручно- 

педагошка литература; 

- учество во организирани форми на стручно 

усовршување 

 

континуирано директор, 

психолог, 

наставници 

стручни соработници 

 

5. Педагошка евиденција и 

документација 

- изготвување годишен , месечен и оперативен 

план за работа, 

- водење дневник за работа со ученици, 

родители и наставници, 

-водење педагошки картон за наставници, 

- водење документација за извршената 

аналитичко-истражувачка работа 

 

континуирано директор  

психолог 

наставници 
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РЕАЛИЗИРАНИ  АКТИВНОСТИ 

 

Месец 

 

 

Програмски содржини 

 

Програмски подрачја 

 

Соработници 

 

 

август 

- завршни активности околу уписот на децата во 

прво  одд. 

- формирање на паралелки за прво одд. 

- учество во изготвувањето на Програмата за 

воспитно-образовната работа во училиштето 

Аналитичко-истражувачка работа директор, 

психолог,  

наставници 

 

 

 

 

 

 

септември -јануари 

 

 

 

 

 

- начин на водење, форми и содржини на 

педагошката документација 

-подобрување на оценувањето на знаењата на 

учениците-формативно оценување(примена на 

современи форми, методи и инструменти на 

оценување) 

-животни вештини – ( соработка  со одделенски 

наставници и следење на реализацијата    

програмата за одделенски  час 

- соработка со наставниците во креирање  на 

наставата, не само како процес на пренесување 

на знаењата , туку првенствено како 

кооперативен процес на учење(посета на часови 

и анализа на истите) 

Аналитичко-истражувачка работа 

 

 

Советодавна-консултативна 

работа 

 

 

 

Непосредно следење на воспитно-

образовна работа  

 

директор, 

психолог,  

наставници 

 

 

октомври 

- организација на слободното време во 

одделенска настава 

- учество во активностите по повод приемот на 

првачињата во Детската организација 

советодавна-консултативна работа          

непосредно следење на воспитно-

образовната работа 

директор, 

психолог,  

наставници 
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ноември 

декември 

- учество во работата на одделенски совети за 

утврдување на успехот, поведението и 

редовноста на учениците во првото тромесечие 

аналитичко-истражувачка работа, 

 

директор, 

психолог,  

наставници 

 

декември 

- индивидуална работа со ученици кои имаат 

потешкотии во учењето 

- советодавна-консултативна 

работа 

Директор 

психолог,  

наставници 

 

 

јануари 

- учество во работата на одделенски совети за 

утврдување на успехот, поведението и 

редовноста на учениците во првото полугодие 

- учество во изготвувањето на полугодишен 

извештај за работата на училиштето 

- средување на педагошката документација 

аналитичко-истражувачка работа, 

 

педагошка евиденција и 

документација 

Директор, 

психолог,  

наставници 

 

Од 17 февруари 2020 година во училиштето педагогот Марина Стојановска се префрли со работа во ООУ „Киро Глигоров“, Општина Центар и 
на нејзино место за педагог беше назначена Верица Костовска.  

Во текот на второто полугодие од учебната 2019/2020 година педагогот - приправник ја реализираше својата програма преку следниве 
работни содржини: 

Работна содржина Соработник 

Разговори и советување со ученици, наставници и родители Директор, психолог 

Разговори и советувања со ученици кои имаат потешкотии во учењето и ученици кои 
се манифестираат со воспитна запуштеност или појава на девијантни однесувања 

Директор,психолог,     воспитувачи -Дом 

11Октомври и Дом 25 мај 

Следење на реализацијата на наставните содржини од страна на наставниците од 
одделенска и предметна преку онлајн настава во период од март до јуни 

Директор, психолог 

Учество во Наставничкиот совет, Одделенските совети, Советот на родители и 
Подготвување на извештаи. 

Одделенски и предметни наставници , психолог 
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Работна содржина Соработник 

Обработка на статистички податоци и извештаи потребни за училиштето, БРО, МОН, 
Општина Центар, Завод за статистика и други институции. 

Директор, 
одделенски и предметни наставници, психолог 

Упис на првачиња за учебната 2020/21 год.;изготвување на распоред за нивно 
тестирање,   член во комисија  и тестатор за упис во прво одделение 

Директор,психолог, дефектолог, одделенски 
наставници  

Учество во изработка на Годишен извештај за работата на училиштето за учебната 
2019/20 год. 

Директор, психолог и наставници 

Учество во изготвувањето на Самоевалуација 2020/23 год. Одделенски и предметни наставници, психолог, 
директор  

 
Од 01.01. до 17.02.2020 год.  работните задачи како педагог –приправник ги извршуваше во ООУ Киро Глигоров каде ги реализира следните работни 
содржини 
 

 изготвување на Полугодишен извештај за учебната 2019/20 год. 
 проверка и корекции во Главна книга на ученици 
 Запишување и распределба на новодојдени ученици за учебната 2019/2020  год. од други основни училишта  
 Соработка со  З.У. „Идадија“ за реализација на орални систематски прегледи - систематки прегледи - стоматолошки (II, III, IV, и V) одд. 
 Учество на  Работилница ,,Подготовка за имплементација на новиот модел на проценка за дополнително образовна, здраствено и социјална 

подршка на дете или младинец базиран на Меѓународната конференција на фунционирањето”-МКФ 
 

 
 
 
 
03.07.2020 година                                                                                                                                                          

Скопје                                                                                                                           

                                                                                                                                Педагог: 

        Верица Костовска 
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ПРИЛОГ БР. 3 
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИШНИОТ ПСИХОЛОГ 

Во учебната 2019/2020 ГОДИНА 
 

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

развој на младата личност согласно нејзините способности. 

Работата на психологот се реализира со учениците во соработка со директорот на училиштето, педагогот, наставници, родители, 

претставници на локалната самоуправа, БРО, Просветен инспекторат, претставници на образовни, здравствени и научни институции 

надвор од училиштето. 

 

1.ПЛАНИРАЊЕ , ПРОГРАМИРАЊЕ И ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ВОСПИТНО ОБРАЗОВНАТА РАБОТА 

Планирана активност Соработници Време 
Методи и постапки 

при реализација 
Очекувани цели и ефекти 

Изготвување на Годишна програма за  сопствена 

работа  
Психолог Август 2019 Планирање 

Изготвена програма за 

сопствената работа 

Изготвување на Годишната програма за работа 

на училиштето 

Директор 

Психолог 

Педагог 

Август 

2019 

 

Планирање 

Изготвена Годишна програма за 

работа на училиштето 

 

Изготвување на Годишна програма за 

професионална ориентација  на учениците 
Психолог 

Педагог 

Дефектолог 

Август 

2019 

 

Планирање 

Изготвена годишна програма за 

професионална ориентација на 

учениците 

Изработка на Годишна програма за работа со 

надарени и талентирани ученици 

Директор 

Педагог 

Дефектолог 

Наставници 

Август 

2019 
Планирање 

Изготвена Годишна програма за 

работа со  надарени и 

талентирани ученици 

Учество во изготвување ИОП за работа со 

ученици со посебни  образовни потреби 

Инклузивен 

тим  

Декември 

2019 

 

Планирање 

Изготвени ИОП   за работа со 

ученици со посебни образовни 
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Изготвување на Полугодишен и Годишен 

извештај за сопствената работа 
Психолог 

 

Јануари  - Јуни 2020 

Анализа 

 

Изготвени извештаи  за 

сопствената работа 

Учество во изготвување на Полугодишен и 

Годишен извештај на работата на училиштето 

Директор 

Педагог 

Дефектолог 

Тим на 

наставници 

 

Јануари - Јуни 2020  

Анализа 

 

Изготвени извештаи  за работата 

на училиштето 

 

Учество во работа на: Одделенски совети, 

Наставнички совет, Стручни активи 

Директор 

Педагог 

Дефектолог 

Наставници 

 

Септември 

2019 

Јуни 2020 

Анализа 

 

Ефективно работење на 

Одделенски совети, Наставнички 

совет, Стручни активи 

2.СЛЕДЕЊЕ НА ВОСПИТНО ОБРАЗОВАНА РАБОТА 

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

Планирана активност Соработници Време 
Методи и постапки 

при реализација 
Очекувани цели и ефекти 

Формирање паралелки во прво одделение 

Педагог 

 

Август 

2019 

 

Распоредување  на 

ученицит по 

паралелки согласно 

критериумите 

Формирани паралелки во прво 

одделение 

Следење на адаптација и социјализација на 

учениците од I одделение 

Педагог 

Дефектолог 

Наставници 

Септември 

2019 до Март 2020 

Разговор 

 
Навремено утврдување на видот 

на потешкотии на учениците 

2.СЛЕДЕЊЕ НА ВОСПИТНО ОБРАЗОВАНА РАБОТА 

Б. Следење на напредувањето на учениците според нивните можности и според карактеристиките на нивната личност 

Планирана активност Соработници Време 
Методи и постапки 

при реализација 
Очекувани цели и ефекти 

Откривање и следење на ученици кои Педагог Септември 2019 Увид Подобрување на однесувањето, 
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пројавуваат несоодветно однесување , 

нередовно ја посетуваат наставата и ученици  кај 

кои значително е намален училишниот успех   

Дефектолог 

Одд. 

раководители 

Наставници 

Март  2020 Консултација со 

одделенски 

раководители и 

наставниците 

Советување на 

учениците 

редовноста и успехот кај 

учениците 

 

Утврдување на интелектуалните способности на 

учениците од I- IX  одд. 

Ученици 

Наставници 

Септември 2019 

Март 2020 

Равенови матрици 

во боја 

Утврдени  интелектуални 

способности кај учениците 

Реализирање на  7 работилници за меѓуврсничко 

насилство – Булинг 

Ученици од 

8б, 7а 

Септември 2019 

Февруари  2020 
Работилници 

Намалување на меѓуврсничкото 

насилство – Булинг 

Реализирање на работилници во рамките на 

Програма за тинејџери  

Ученици од 

VIII б 

одделение 

Септември 

2019/Март2020 

Работилници 

-градење насамодоверба и 

комуникациски вештини 

-позитивно управување со 

емоциите 

-унапредување на односите со 

врсниците 

-јакнење на односите со 

врсниците 

-јакнење на семејните односи 

-правење на здрави избори 

-поставување на здрави избори 

-поставување на цели и 

одговорности 

-развој на нивните потенцијали 

3. ИЗГОТВУВАЊЕ НА СТРУЧНИ МАТЕРИЈАЛИ 

Планирана активност Соработници Време 
Методи и постапки 

при реализација 
Очекувани цели и ефекти 
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Изготвување на стручни материјали за потребите 

на училиштето 

Директор   

Педагог 

Дефектолог 

Септември 2019 

Јуни 2020 Статистички анализи Изготвени стручни материјали 

Изготвување на стручни материјали за потребите 

на МОН, БРО , Локална заедница 

Директор   

Педагог 

Дефектолог 

Септември 2019 

Јуни 2020 
Статистички анализи 

 
Изготвени стручни материјали 

4. СОВЕТОДАВНО- КОНСУЛТАТИВНА РАБОТА 

Планирана активност Соработници Време 
Методи и постапки 

при реализација 
Очекувани цели и ефекти 

Советодавно- консултативна работа со ученици  
Педагог 

Дефектолог 

Септември 2019 

Март 2020 
 Индивидуално 

Советување 

Мотивирање, помош и подршка 

на учениците за надминување на 

одредени појави и однесување 

Советување со ученици 

Работа со група ученици кои нередовно ја 

посетуваат наставата, или пројавуваат различни 

облици на несоодветно однесување 

Педагог 

Дефектолог 
Декември2019  Групно Советување 

Мотивирање, помош и подршка 

на учениците за надминување на 

одредени појави и однесување 

Советодавна работа со родители 
Директор 

Педагог 

Дефектолог 

Родители 

Септември 2019 

Март 2020 Индивидуално 

Советување 

Групни советувања 

Мотивирање, соработка, 

советување и подршка на 

родителите за надминување на 

одредени појави и однесување 

на нивното дете 

5.ОПШТО -СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ 

Планирана активност Соработници Време 
Методи и постапки 

при реализација 
Очекувани цели и ефекти 

Учество во работата на секцијата на училишни 

психолози 

Психолози од 

град Скопје 

Септември 2019 

Февруари 2020 

Состанок 

Работилници 
Сопствено усовршување 

Учество во работата на: стручните активи, Директор  Состанок Сопствено стручно усовршување 
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одделенските совети, наставничките совети 

Учество во организирани форми на стручно 

усовршување 

Педагог 

Дефектолог 

Наставници  

Септември 2019 

Јуни 2020 

Работилници 

Учество на обука на тема „Унапредување на 

воспитно-образовната работа во училиштето со 

посебен акцент на засилување на воспитната 

функција“ 

Педагошки 

факултет 

Јануари- 

2020 

Активна 

партиципација 

Подобрување на компетенциите 

за унапредување на на 

воспитната функција во 

училиштето 

6.ВОДЕЊЕ НА ПЕДАГОШКА ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Планирана активност Соработници Време 
Методи и постапки 

при реализација 
Очекувани цели и ефекти 

Изготвување на чек–листи, листи за бележење, 

скали на проценка, евидентни листи и 

 сл. за бележење и евидентирање на податоци 

Директор 

Педагог 

Дефектолог  

 

Септември 2019 

Февруари 2020 Евидентирање на 

податоци 

Систематизирање на податоците 

од увидите на педагошката 

документација, евиденција 

Увид во одделенскиот дневникот на паралелката 

Директор 

Педагог 

Наставници 

Септември 2019 

Јуни 2020 

Увид 

Анализа 

Консултација 

Уредно водење на одделенските 

дневници 

Увиди во матичните  книги 

Директор 

Педагог 

Наставници 

Септември 2019 

Јуни 2020 Увид 
Уредно водење на матичните 

книги 

Изготвување на оперативни планови за 

сопствената работа 
Психолог 

Септември 2019 

Јуни 2020 

Планирање и 

Евидентирање  

Планирање на  активности  по 

подрачја за работа 

03.07.2020 година                                                                                                                                                          

Скопје                                                                                                                           

                                                                                                                                       Психолог: 

Сузана Камчева 
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ПРИЛОГ БР. 4 

Извештај за работата на дефектологот во  учебната 2019/2020година 

 

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 

 

6. Аналитичко-истражувачка работа 

 Истражување во воспитно-образовната работа 
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 Училишна структура, организација и клима 

 Училишна структура и организација 

 Училишна клима, безбедна средина и демократско учество 

 

. 

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 2019 

Изработка на  Годишна програма за сопствената работа Дефектолог Август 2019 

Учество во изработка  на Извештај за работа на училиштето во првото полугодие и на крајот 

на учебната 2019/2020 

Дефектолог  

Директор 

Стручни 

соработници  

Јануари 2020 

 

Учество во изработка  на Извештај за сопствената работа во  учебната 2019/2020 Дефектолог Јануари 2020 

 

Изработка на сопствена месечна програма за работа Дефектолог Континуирано 

Учество во  работата на Одделенскиот и Наставничкиот  совет Советот на родители Дефектолог  

Директор 

Стручни 

соработници 

Наставници 

Континуирано 
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Подрачје : Работа со ученици 

 

Подршка на учениците во учењето Реализатори и 

соработници 

Време на 

реализација 

Учество во формирање на паралелки, прифаќање и распоредување на учениците со ПОП по 

паралелки 

Дефектолог  

Директор 

Стручни 

соработници 

Наставници 

Август- 2020 

 

Проценка на образовните потреби на учениците со посебни образовни потреби со примена 

на  соодветни техники и методи 

Дефектолог  

Стручни 

соработници 

Наставници 

Септември-октомври 

2019 

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

Наставници 

Континиурано 

Давање на непосредна  поддршка  во учењето на учениците со ПОП Дефектолог  

Стручни 

соработници 

Наставници 

Континиурано 

Следење и  поддршка на развојот на учениците со ПОП 
 

Помош во адаптацијата на новата средина на ученикот со ПОП кој започнува да се вклучува 

во редовното одделение  

Дефектолог  

Стручни 

соработници 

Наставници 

Септември-октомври 

2019 

Непосредна работа со учениците со ПОП 

Реедукација на психомоторика 

Дефектолог  

Стручни 

Континуирано  
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Развој на социјални вештини и комуникација 

Вежби за надминување на дискалкулија, дислексија, дисграфија 

соработници 

Наставници 

Водење досие за секој ученик Дефектолог  

Стручни 

соработници 

Наставници 

Континуирано  

Изработка на индивидуални образовни програми –ИОП за учениците со посебни образовни 

потреби (ПОП) 

Дефектолог  

Стручни 

соработници 

Наставници 

Родители 

Август- септември-

октомври 

2019 

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

наставните содржини  

Дефектолог  

Стручни 

соработници 

Наставници 

Континуирано 

Следење на ефектите од индивидуалниот образовен план -ИОП Дефектолог 

Стручни 

соработници 

Континуирано 

Учество во  вршење на  ревизии на ИОП Стручни 

соработници 

Наставници 

Родители 

Јануари 2020 

Јуни 2020 

 

Утврдува потреба од дополнителни сервиси за поддршка 

 

Дефектолог Континуирано 
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Професионална и кариерна ориентација на учениците 

Содржини за работа Реализатори и 

соработници 

Време на 

реализација 

Индивидуално и групно советување со учениците со ПОП за правилен избор за 

понатамошно образование или професија 

Дефектолог 

Стручни 

соработници  

Септември –  2019 

Март 2020 

Следење,  анализирање и евалуација на напредувањето на учениците со ПОП Дефектолог 

Стручни 

соработници 

Септември –  2019 

Јуни 2020 

Соработка со соодветните високошколски институции за професионална помош и 

консултација 

Дефектолог 

Стручни 

соработници 

Септември –  2019 

Јуни 2020 

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

меѓународни асоцијации и организации, невладиниот сектор,општината 

Дефектолог 

Стручни 

соработници 

Септември –  2019 

Јуни 2020 

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

дијагностиката и третманот на учениците со ПОП 

Дефектолог 

Стручни 

соработници 

Континуирано 

 

II. Подрачје: Работа со наставниците 

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

Содржини за работа Реализатори и 

соработници 

Време на реализација 

Конструктивно-советодавна работа со наставниците на учениците со ПОП Дефектолог  

Наставници 

 

Континуирано  

Давање насоки за препознавање на потешкотиите кај учениците со ПОП Дефектолог  Континуирано  
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Наставници 

 

Давање насоки за неопходните модификации и адаптации во наставата Дефектолог 

Наставници 

Континуирано 

Помош во изборот на методи, техники, средства за работа со учениците со ПОП Дефектолог  

Стручни 

соработници 

Наставници 

Континуирано 

Помош во изготвувањето на инструментите за оценување соодветни на видот на посебните 

образовни потреби, поставените цели во ИОП и стилот на учење на ученикот 

Дефектолог  

Стручни 

соработници 

Наставници 

Континуирано 

2.Подршка на наставниците за работа со учениците 

Содржини за работа Реализатори и 

соработници 

Време на реализација 

Давање на стручна помош на наставниците преку индивидуални или групни средби и обуки 

за идентификување и работа со учениците со ПОП и развивање стратегии  за работа со нив 

Дефектолог 

Наставници 

 

Континуирано 

Специфична методичка помош по одделни образовни дисциплини 

 

Наставници Континуирано  

Давање насоки (групни или индивидуални консултации) за документирање на 

постигнувањата на учениците со ПОП 

Дефектолог 

Наставници 

Континуирано 

Планирање стратегии за оценување на знаењето на учениците со ПОП 
 
 
 
 

Дефектолог  

Стручни 

соработници 

Наставници 

Континуирано 
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III.     Подрачје: Работа со родители 

Содржини за работа Реализатори и 

соработници 

Време на реализација 

Вклучување на родителите во градење на стратегии за работење  со нивните деца 

 

Дефектолог  

Стручни 

соработници 

Родители 

Континуирано  

Редовно информирање на   родителите за напредувањето на нивните деца Родители 

Наставници 

Ученици 

Континуирано  

Поттикнување и организирање присуството на  родителите на учениците со ПОП во 

училиштето 

Родители 

Наставници 

Ученици 

Континуирано 

 

 

Поврзување и информирање на  родителите на децата со ПОП за нивните права, обврски и 

бенифиции кои можат да ги добијат и  упатување до релевантни институции за помош 

Дефектолог 

Родители 

Континуирано 

Индивидуални и групни советувања и консултации со родителите Дефектолог 

Родители 

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 

Дефектолог Континуирано  

Обезбедување на подршка во воспоставување на соработка родител-институција и 

охрабрување на родителите 

Дефектолог Континуирано  

Консултации со стручни лица од установите за добивање стручни насоки за реализација на Дефектолог Континуирано  
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одредени цели и задачи 

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

меѓународни асоцијации и организации, невладиниот сектор,општината 

Дефектолог Континуирано  

Соработка со Сојуз за дефектолози Дефектолог Континуирано 

V. Подрачје: Професионален развој и професионална соработка  

Содржини за работа Реализатори и 

соработници 

Време на реализација 

Посета на обуки на тема „Современи алатки методи за дислексија,дискалкулија“ Здружение за 

дислекција 

„Ајнштајн“ 

16.11.2019 

Унапредување на воспитно-образовната работа во училиштето со посебен акцент на 

засилување на воспитната функција 

Педагошки 

факултет-Скопје 

14.01.2020 

VI.   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 ( помош на ученичките заедници да ги прифатат учениците со ПОП) 

Дефектолог Континуирано 

 

Дефектолог- стручен соработник 

Татјана Багеска 
 

 

03.07.2020 година 

 

 

 



                  Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје 

Тодор Александров 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија 

Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577       е-mail: koco_racin@yahoo.com       www.kocoracin.edu.mk 

Извештај за работата  на училиштето во учебната 2019/2020 година 

- 125 - 

 

Прилог бр.5 

ИЗВЕШТАЈ  ЗА   РАБОТАТА   НА    БИБЛИОТЕКАРОТ ВО  УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

 

Планирана   програмска 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 

Континуирано, два 
часа неделно 

Учениците доаѓаат во 
библиотеката каде што се  

држат часовите 

Оспособени ученици за 
работа во  

училишната библиотека 

Внимателно чување, 
ракување и заштита на книгите 

Зголемување на свеста 
за чувањена 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 
Континуирано 

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 

Континуирано 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 

Континуирано Потпечатување,  
инвентирање и  

обработка на нови книги по 
УДК систем, правилно  

сместување, водење на 
азбучни каталози 

Библиотечниот фонд не се 
осипува 

Збогатување на Поседување на потребна 
Континуирано 

Анкетирање на  Набавка на нови книги и 
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библиотечниот фонд со стручна 
литература, нагледни средства по 

однапред подготвена програма 

литература за учениците 
и наставниците 

наставниците за набавка  
на потребна литература 

нагледни  
средства 

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 
кжниот фонд 

Континуирано 
Изготвување на извештаи  

за состојбата 
Книжниот фонд се 

зголемува 

 

03.07.2020 година                                                                                                                                                          

Скопје                                                                                                                           

 

Библиотекар: 

Мирјана Стојменовска 



                  Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје 

Тодор Александров 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија 

Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577       е-mail: koco_racin@yahoo.com       www.kocoracin.edu.mk 

Извештај за работата  на училиштето во учебната 2019/2020 година 

- 127 - 

ПРИЛОГ БР.6  
 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР 
 

Во текот на  учебната 2019/ 2020година , Училишниот одбор работеше согласно Законски овластувања што ги има . 
Законски овластувања што ги поседува Училишниот одбор се: 

 донесување Статутарни промени на ООУ (основното училиште); 
 предлага Годишна програма за работа и извештај за работата на ООУ 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 ООУ; 
 одлучува по жалбите на учениците, родителите, однодно старателите на учениците; 
 разгледува и други прашања утврдени со статутот на ООУ. 

 
Во текот на учебната 2019/ 2020 година, Училишниот одбор  ги реализираше следните содржини и активности: 

Ред.
бр. 

Содржини Време на 
реализација 

1 1. Усвојување на записникот од претходната седница, 
2. Донесување на годишна програма за работа на училишниот одбор а учебна 2019/ 2020 година 
3.Разгледување и усвојување на Годишната програма за работа на училиштето во учебната 2019/ 2020 година 
4.Донесување Одлука за формирање стручен тим за изработка на Програмите за екскурзии и други слободни 
активности со учениците 
5.Донесување на Развојна програма за работа на училиштето 
6.Информација со барање од Државна комисија за спречување на корупција 
7.Информација за добиено спонзорство-донација за уредување на спортското игралиште 
8.Информација за извршени вложувања 
9.Разно 

29.08.2019 
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2 1. Усвојување на записникот од претходната седница 
2.Усвојување на предлог  финансиски план за 2020 година 
3.Донесување одлука за формирање на комисија за прибирање на понуди за екскурзии и други слободни 
активности 
4. Донесување одлука за одобрување на програмите за екскурзии, односно давање согласност за изведување 
на екскурзиите 
5.Разно 
 

26.09.2019  

3 1.  Усвојување на записникот од претходната седница, 
2.  Разгледување на Записникот од Комисијата за прибирање понуди за екскурзии и други слободни 
активности и донесување Одлука за избор на најповолен понудувач; 
3.Донесување на одлука за формирање на комисија за изработка на статут на училиштето 
4.Разно 

10.10.2019 

4 1. Средба со тимот на државни просветни инспектори кои ја спроведуваат интегралната евалуација во 
училиштето 
 

15.10.2019 

5 1. Усвојување на записникот од претходната седница , 
2.Разгледување и донесување на Статут на училиштето 
3.Донесување одлука за попис 
4.Донесување одлука за усвојување на извештајот за реализација на екскурзиите 
5.Донесување одлука за определување на средства за ангажирање лице за спроведување на јавни набавки 
6.Информација за добиен нацрт извештај од интегрална евалуација 
7.Разно 
 

10.12.2019 

6 1. Усвојување на записникот од претходната седница, 
2.Информација за конечен Извештај од извршената интегрална евалуација во училиштето од МОН-ДПИ 
-Донесување Акционен план за подобрување на квалитетот на работењето на училиштето 
3.Разно 
 

30.12.2019 

7 1.Усвојување на записникот од претходната седница 
2.Избор на заменик претседател на Училишниот одбор 

28.01.2020 
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3..Донесување на Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на екскурзиите 
4..Разгледување и предлагање Извештај за работата на училиштето во учебната 2019/2020 година 
7.Разгледување и усвојување на Извештајот за пописот за 2019 година 
8.Кадровски прашања – донесување мислење за вработување на определено време за учебната 2019/2020 
година 
9.Донесување Одлука за благајнички максимум за 2020 година 
10.Разно 
 

8 1.Усвојување на записникот од претходната седница 
2.Разгледување и усвојување на Извештајот за пописот за 2019 година 
3.Кадровски прашања за вработување на определено време за учебната 2019/2020 година 
4.Разно 
 

04.02.2020 

9 1.Усвојување на записникот од претходната седница 
2.Разгледување и предлагање на Годишни пресметки за 2019 година 
3.Разно 
 

18.02.2020 

10 1.Усвојување на записникот од претходната седница 
2.Донесување на Одлука за формирање Комисија за самоевалуацијата за работа на училиштето 
3.Разно 
 

11.06.2020 

11 1.Усвојување на записникот од претходната седница 
2. Донесување Одлука за барање согласност за објавување оглас за давање на користење училишен простор 
– фискултурна сала, согласно Одлуката на Општина Центар 
3.Донесување Одлука за барање согласност за објавување оглас за давање на користење училишен простор – 
училници за курсеви по странски јазици, согласно Одлуката на Општина Центар 
4. Донесување Одлука за барање согласност за објавување оглас за давање на користење училишен простор 
– мултифункционално спортско игралиште, согласно Одлуката на Општина Центар 
5. Донесување Одлука за барање согласност за објавување оглас за давање на користење училишен простор 
–училишна кујна, согласно Одлуката на Општина Центар 
6.Разно 

22.06.2020 
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12 1. Усвојување на записникот од претходната седница 
2. Разгледување и предлагање Годишен извештај за работата на училиштето во учебната 2019/2020 година 
3.Разгледување  на Извештајот од извршената самоевалуација со предлог на мерки за подобрување на 

квалитетот на воспитно-образовната работа  

4.Донесување Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на екскурзиите 

5.Формирање на Стручен тим за подготовка на програмите за екскурзии и други воннаставни ученички 

активности за учениците за учебната 2020/2021 година 

6.Разно 

 

06.07.2020 

 
 
 

03.07.2020 година                                                                                                                                                          

Скопје                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје 

Тодор Александров 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија 

Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577       е-mail: koco_racin@yahoo.com       www.kocoracin.edu.mk 

Извештај за работата  на училиштето во учебната 2019/2020 година 

- 131 - 

ПРИЛОГ БР. 7 

Извештај од работата на Наставничкиот совет во учебната 2019/2020 година 
 
Во текот на  учебната 2019/ 2020 година, Наставничкиот совет реализираше 17 состаноци (седници) и тоа: 

Време на реализација Соджини / активности Носители 
соработници 

21.08.2019 1.Разгледување и усвојување на записникот од претходната седница 
2.Информирање за организација на наставата во учебната 2019/2020 година 
3.Формирање на комисија за распределба на учениците во одделенска настава во 
учебната 2019/2020 год. 
4. Распределба на часови и одделенски раководители за предметна настава во 
учебната 2019/20 год. 
5.Информација за санација и реконструкција на двор ,спортско игралиште,сала за 
физичко и здравствено образование и дел од училишната зграда 
6.Изготвување и доставување на програма за екскурзии- излети и настава во природа 
7.Програма за прием на првачиња 
 

Директор 
Психолог 
Педагог 
Дефектолог 
Наставници 
 

27.08.2019 1.Разгледување и усвојување на записникот од претходната седница 
2. Разгледување и усвојување на Годишната програма на училиштето за учебната 
2019/20 год.,програмата на стручните соработници,училишниот одбор,советот на 
родители,наставничкиот совет 
3.Разгледување и усвојување на Развојната програма на училиштето за периодот 
2020/2023 
4.Разгледување на програмите за екскурзии изготвени од страна на Стручниот тим за 
екскурзии и други слободни активности 
5.Организација на работата во одделенска настава 
6.Информирање од страна на комисијата за распределба на учениците по 
одделенија 
7.Разно 

Директор 
Психолог 
Педагог 
Дефектолог 
Наставници 
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18.09.2019 1.Разгледување и усвојување на записникот од претходната седница 
2.Предлагање на членови за во училишниот инклузивен тим од редот на 
наставниците 
3.Определување на ментори за наставници почетници 
4.Определување на членови за во Комисија за преглед на дневници 
5.Формирање на комисија за патрон празник на училиштето 
6.Реализација на дополнителна и додатна настава 
7.Изготвување на распоред на часови по физичко и здравствено образование во 
одделенска настава 
8.Разно 
 

Директор 
Психолог 
Педагог 
Дефектолог 
Наставници 

24.09.2019 1.Разгледување и усвојување на записникот од претходната седница 
2.Информирање за огласите за доделување на стипендии од градоначалникот на 
опѓштина Центар за 
-за талентирани ученици од областа на културата,од општинските основни училишта 
на подрачјето на општина Центар за учебната 2019/20 год. 
-за талентирани ученици од областа на науките,од општинските основни училишта на 
подрачјето на општина Центар за учебната 2019/20 год. 
-за спортски стипендии на талентирани спортисти,од општинските основни училишта 
на подрачјето на општина Центар за учебната 2019/20 год. 
3.Информирање за условите,критериумите,потребните документи за доделување на 
стипендија за учениците од VIII и IX одд. 
4.Формирање на училишна комисија за разгледување на пријавите/документацијата 
поднесени од учениците во состав од одделенските раководители во VIII и IX одд. 
5.Информирање за доделување на финансиски средства за ученик од социјално 
ранлива категорија обезбедени од општина Центар во учебната 2019/20 год. 
6.Разно 
 

Директор 
Психолог 
Педагог 
Дефектолог 
Наставници 

28.10.2019 1.Разгледување и усвојување на записникот од претходната седница 
2.Давање на мислење за наставник приправник- Марина Пешовска 
3.Избор на комисија за преглед на е-дневник 

Директор 
Психолог 
Педагог 
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4.Разно 

 

Дефектолог 
Наставници 

06.11.2019 1. Утврдување на успехот, поведелнието и редовноста на учениците на крајот на 
првото тромесечие од учебната 2019/ 2020 година 
2. Реализација на Наставниот план и програма  
3. Разгледување на Извештајот од реализацијата на есенскиот излет 
4. Разно 
 

Директор 
Психолог 
Педагог 
Дефектолог 
Наставници 

02.12.2019 1.Разгледување и усвојување на записникот од претходната седница 
2.Информација за несоодветни однесувања на ученици и изрекување на педагошки 
мерки 
3.Извештај за реализираните екскурзии 
4.Информација за снимање на филм за патрон празник 
5.Договор за заедничка прослава на патрон празник 
6.Потсетување за редовно водење на дополнителна и додатна настава и евиденција 
за реализирација на истата 
 

Директор 
Психолог 
Педагог 
Наставници 

10.12.2019 1.Усвојување на записникот од претходната седница 
2.Информација за нацрт – извештајот од интегралната евалуација на училиштето 
3.Разно (тековни работи) 
-Информација за организирање на работилница од Ман-Академија на 11.12.2019 (I,II 
,III)и 12.12.2019(IV,V) 
-Информација за патрониот празник(задолженија и активности) 
-Информација за организирање на Новогодишен базар-25.12.2019 од 14.часот 
 

Директор 
Психолог 
Педагог 
Дефектолог 
Наставници 

16.01.2020 1. Разгледување и утврдување на успехот, поведението и редовноста на учениците 
на крајот на првото полугодие од учебната 2019/ 2020 година 
2. Реализација на Наставниот план и програма  
3. Тковни работи 

Директор 
Психолог 
Педагог 
Дефектолог 
Наставници 
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27.01.2020 1.Усвојување на Записникот од претходната седница на Наставнички совет 
2.Разгледување и усвојување на Извештајот од работата на училиштето на крајот  на 
првото полугодие во учебната 2019 / 2020 година 
3.Формирање на училишни тимови по подрачја за мерење квалитетот на работата на 
училиштето - самоевалуација , Согласно член 128 од ЗОО 
4.Информирање за обука за Педијатриска прва помош на наставници од одделенска 
настава 
5.Разно 

Директор 
Психолог 
Педагог 
Дефектолог 
Наставници 

13.02.2020 1. Усвојување на Записникот од претходниот наставнички совет 

2. Изрекување на педагошки мерки на ученици 

3. Формирање Комисија за утврдување на состојбата на наставни 

средства и помагала со кои располага училиштето 

4. Разно 

Директор 
Психолог 
Педагог 
Дефектолог 
Наставници 

05.03.2020 1. Усвојување на Записникот од претходниот Наставнички совет 

2. Разгледување и усвојување на Извештаите и Мислењата за 
совладување на основните професионални компетенции и 
подготвеноста за полагање на стручен испит на приправници, 
изготвени од страна на менторите 

3. Донесување на Мислење од Наставнички совет како највисок стручен 
орган во училиштето за полагање на стручниот испит на 
приправниците 

4. Разгледување и донесување на Програма за работа со талентирани и 
надарени ученици 

5. Разно 
 

Директор 
Психолог 
Педагог 
Дефектолог 
Наставници 

10.04.2020 
Реализиран преку ЗУМ 

1. Разгледување и утврдување  на успехот на учениците на крајот на трето 

тромесечие во учебната 2019/2020 година 

2. Реализација на наставниот план и програма преку далечинско учење, 

Директор 
Психолог 
Педагог 
Дефектолог 



                  Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје 

Тодор Александров 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија 

Телефон/Факс: +389(0)2 3176 404 / +389(0)2 3177 577       е-mail: koco_racin@yahoo.com       www.kocoracin.edu.mk 

Извештај за работата  на училиштето во учебната 2019/2020 година 

- 135 - 

модификација на планирањата, начинот на следење, проверување и 

оценување на постигањата на учениците 

Наставници 

08.05.2020 
Реализиран преку ЗУМ 

1. Информирање за доставените апликациите од страна на Комисијата за 

разгледување на поднесените апликации од учениците од завршните одделенија - 

деветто одделение за избор на првенец на генерацијата во учебната 2019 / 2020 

година  

2. Избор на првенец на генерацијата во учебната 2019 / 2020 година 

3. Информирање за доставените податоци до Општина Центар за бројот на ученици 

од шесто одделение кои согласно местото на живеење припаѓаат на ООУ „Киро 

Глигоров“, Општина Центар, Скопје 

4. Информирање за потребата од спроведување на анкети за изборните предмети во 

учебната 2020/2021 година 

5. Разно 

Директор 
Психолог 
Педагог 
Дефектолог 
Наставници 

10.06.2020 
Реализиран преку ЗУМ 

1. Разгледување  и утврдување на успехот, редовноста и поведението на учениците 
од 9 одделение за учебната 2018/19 година 
2.Реализација на наставните содржини предвидени со наставниот план и програма 
3.Усвојување на предлог – ученици за Рациновци и Првенци на генерацијата 
2011/2020година 
4.Разно 

Директор 
Психолог 
Педагог 
Дефектолог 
Наставници 

18.06.2020 
Реализиран преку ЗУМ 

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

1 до 8 одделение на крајот од учебната 2019/2020 година 

3.Реализација на наставниот план и програма43.Формирање на комисии за преглед 

на педагошка документација и евиденција; 

4.Одредување на одговорен наставник за изработка на распоредот на часови за 

учебната 2020/21 година 

5.Разно 

Директор 
Психолог 
Педагог 
Дефектолог 
Наставници 

02.06.2020 1.Разгледување на  Годишен извештај за работата на училиштето во учебната Директор 
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Реализиран онлајн - 
ЗУМ 

2019/2020 година 
2.Разгледување  на Извештајот од извршената самоевалуација со предлог на мерки 
за подобрување на квалитетот на воспитно-образовната работа  
3.Разгледување  на Извештајот за реализација на екскурзиите во учебната 2019/2020 
година 
4. Информирање за членовите на Стручниот тим за подготовка на програмите за 

екскурзии и други воннаставни ученички активности за учениците за учебната 

2020/2021 година 

5. Разно     

Психолог 
Педагог 
Дефектолог 
Наставници 

 
 
 
 
 
03.07.2020 година 
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ПРИЛОГ 8 

Извештај за реализирани ученички екскурзии во  учебната 2019/2020 година 
 
 

Согласно Годишната програма за екскурзии, во текот на учебната 2019/ 2020 година се реализираа следните екскурзии: 
 
 

Ред Бр.  Вид на екскурзија Маршута Одд. Бр. ученици Време на реализација 
1 Еднодневен есенски излет Скопје -Делјадровце – Скопје I-IX 642 25.10.2019 

2 Екскурзија во траење од три дена Западна Македонија  IX 74 6 -8.11.2019 

3 Екскурзија во траење од два дена Источна Македонија VI 86 7 и 8.11.2019 

 
 
 

 Еднодневен есенски излет за учениците од I до IX одделение  
 Време на реализација : 25.10.2019 
 Место: Делјадровце, Кумановско 
 Маршута: Скопје / Делјадровце (Кумановско) / Скопје 
 Вкупен број на ученици: 642 

 

 Екскурзија во траење од три дена за учениците од IX одделение  
 Време на реализација : 6-8.11.2019 
 Место: Западна Македонија 
 Маршута: Скопје / Стоби (Кавадарци) / Прилеп / Битола / Охрид / Вевчани / Струга / Скопје 
 Вкупен број на ученици: 74 

 

 Екскурзија во траење од два дена за учениците од VI одделение  
 Време на реализација : 7 и 8.11.2019 
 Место: Источна Македонија 
 Маршута: Скопје / Стоби (Кавадарци) / Дојран / Струмица / Скопје 
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 Вкупен број на ученици: 86 
 
 

 
Согласно Годишната програма за работа  на училиштето, поради новонастаната состојба- пандемијата  со  вирусот Ковид 19, планираната 
еднодневна екскурзија за учениците од  III одделение во Маврово , пролетниот еднодневен излет за учениците од I – IX одделение и  и наставата во 
природа за учениците од  V одделение не се реализираа до крајот на  учебната 2019/2020 година. 
 
 

 
 
 
03.07.2020 година                                                                                           
ООУ „ Кочо Рацин“, Скопје                                                                                             
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ПРИЛОГ БР. 9 
ИНТЕГРАЦИЈА НА ЕКОЛОШКАТА ЕДУКАЦИЈА ВО МАКЕДОНСКИОТ ОБРАЗОВЕН СИСТЕМ       

       
Во текот на учебната 2019/2020 година,во рамките на Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем се реализираа низа 
на активности со цел  оодобрување на условите за престој и работа во училиштето и поттикнување на учениците и вработените да размислуваат и да 
дејствуваат еколошки, како и исполнување на 7-те чекори од програмата за Еко училиште. 
   
 
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 2019/2020 
 
Податоци за градинката/училиштето 

Градинка/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 
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 Податоци за формираниот Еко-одбор  

 Име и презиме Телефон Е-пошта 

Координатор на 

Програмата 

Бранка Димевска 076 480 993 bdimevska@yahoo.com 

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

 

План на активности 
 

Прашалници, Анкети, Интервјуа 

 

ТЕМИ ЗА АНАЛИЗА Прашања за утврдување на состојбата Одговори 

Вода 1. Каква е состојбата со водоводната мрежа во училиштето? Училиштето во претходните учебни година 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? 

1. Да. Учениците учествуваат на натпревари и се 
почесто има ученици кои доаѓаат на училиште со 

mailto:bdimevska@yahoo.com
mailto:btanasoska@yahoo.com
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2.Дали училиштето редовно организира пешачење, планинарење 
или возење велосипед? 

велосипед 
2. Да 

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. Санирање или замена на вратите Целосна замена на старите врати VIII 2017  Директор   

2. 
 
 
 

Истакнување на упатствата за заштеда на 
електрична енергија 

Состаноци, давање задолженија 
на учениците, изработка на хамери 
 

IX, X. 2019 
 
 

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 -2018 
 

 
   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-2019 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 

2019/2020 
 
 
 

Технички 
персонал 
 
 
Јасмина 
Апостолова 

 
 
 

3.  Разубавување на ходниците, училниците Размножување на цвеќињата и нивно  2019/2020 Марта Хумусна земја, саксии 
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и канцеларијата со цвекиња растење до пресадување. 
Разубавување на просториите во 
училиштето и обезбедување на чист 
воздух 

 Јордановска 

4.  Кречење на училишната зграда Кречење на училишната зграда со 
нетоксични бои 

 VIII-2019 Директор, 
технички 
персонал 

 

5.  Поставување на термоизолација на 
надворешните ѕидови од училишната 
зграда 

Поставување на термоизолација на 
надворешните ѕидови од училишната 
зграда 

2019/2020 Директор   

 
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. 2019 
 
 
 
 
2019/2020 
 

1) Директор,  
    Tехнички 
персонал 
 
 
2)Технички 
персонал, 
   еко-
патрола 
 
 

Спонзорства за 
садници 
 
 
 
 

2. Истакнување на упатства за одржување 
на дворот  

1) Изработки на часовите по ликовно 
воспитување и техничко образование 

IX - XI. 2019 
 

Снежана 
Шумковска 

1) Дрвени летви, Бои 
   (Спонзорство од    
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2) Едукација за биодиверзитетот 
    -Изработка на куќички за птици 

 
 
IX, X. 2019 
 

     
Иван 
Димовски 
  
Марта 
Јордановска 

     родители) 
2) Дрвени летви 
 
 

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 - XI. 2019 
 
 

Снежана 
Шумковска 
Иван 
Димовски 

-Дрвени летви 
 
-Бои 
 

 

Реализирана активност Реализатор 
 

Време на 
реализација 

Методи и постапки за  
реализација 

Очекувани ефекти 
 

Формирање на еко 
одбор 

тим од наставници септември, 2019 дискусија; договор; 
состанок 

успешна реализација на 
планираните  
еколошки активности 

Одбележување на 22-ри 
Септември -
Меѓународен ден без 
автомобили  

тим од наставници,  
ученици; 

септември, 2019 активности со велосипеди развивање на еко свеста 

Формирање на еко 
патроли во одделенска и 
предметна настава и 
задавање задачи 

тим од наставници,  
ученици; 

октомври, 2019 разговор; договор; еко  
активности 

заштеда на вода и енергија, 
подобра хигиена 

Одбележување на 15ти 
Октомври - 
Меѓународниот ден на 
пешаците 

тим од наставници,  
ученици 

октомври, 2019 организирање дефиле, 
пишување еко пораки 

подигање на еко свеста на 
учениците;  
грижа за здравјето и животната 
средина 

Ајде Македонија  
-Ден на еколошката 
акција на младите и 

наставници, ученици октомври, 2019 еко активности развивање на еко свеста 
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граѓаните на 
Р.Македонија 

Формирање на еко 
мрежа (еко тимови на 
ниво на секоја 
паралелка) и задавање 
задачи 

тим од наставници,  
ученици; 

октомври, 2019 
 

разговор; договор; еко 
активности 
 
 

подигање на еко свеста на 
учениците  
на ниво на паралелка 

 
Анализа на состојбата на 
животната средина 

тим од наставници,  
ученици; 
 

октомври, 2019 
 
 

подготовка на анкета,  
анкетирање 
 

сознанија за влијанието на 
училиштето врз животната 
средина 

 
План на активности  
 

тим од наставници,  
ученици; 
 

октомври, 2019 
 

изработка на план 
 

подобрување на состојбата во 
училиштето 

Замена на старите 
чешми со нови, 
штедливи (сензорски) 

Директор, тим од наставници октомври, 2019– 
јуни 2020 

Договор, еко активности, 
спонзорства, базари... 

Заштеда на вода и подигнување 
на еколошката свест кај 
вработените и учениците 

Организирање на 
собирни акции за стара 
хартија и пластична 
амбалажа 

тим од наставници,  
ученици; 
 

континуирано информирање, собирање  
хартија и пластика 

подигање на еко свеста; грижа 
за  
животната средина; 

Следење и евалуација на  
напредокот 
 

тим од наставници,  
ученици; 
 

континуирано 
 

Собирање информации,  
пишување извештаи, 
водење записници, 
фотографирање 

редовно и успешно 
реализирање на  
еколошките активност 

 
 
 
 
03.07.2020 година 
Скопје 
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ПРИЛОГ 10                                                               СКИЦИ ЗА ЕВАКУАЦИЈА И СПАСУВАЊЕ ВО ВОНРЕДНИ СИТУАЦИИ 
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ПРИЛОГ 11.  ИЗВЕШТАЈ ОД СПРОВЕДЕНА ВОННАСТАВНА АКТИВНОСТ ОД  ПРОГРАМАТА ЗА АНТИКОРУПЦИЈА 
 
 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
1. Општи цели 
Ученикот/ученичката е потребно: 
- да се запознае со поимите корупција, антикорупција, интегритет и етичност; 
- да се запознае што значи „одолевање на социјален притисок“; 
- да знае за облиците во кои може да се појави корупцијата и начинот на спречување и заштита од истата; 
- да ги препознава механизмите за спречување на корупцијата; 
- да го сфати штетното влијание на корупцијата во општеството; 
- да ја сфати улогата на Државната комисија за спречување на корупција во Република Македонија и механизмите преку кои таа делува; 
- да анализира како и каде може да се појави корупцијата и на кој начин може да се спречи истата; 
- да се стави во ситуација, во која ќе има активна улога, преку која ќе разбере за антикорупцијата и за потребата од антикорупциска едукација и 
- да се стави во улога на активен граѓанин, кој ќе придонесе за развојот на Република Македонија. 
 
2. Конкретни цели и активности 
Во периодот од октомври 2019 до декември 2019 година се спроведе воннаставна активност за спречување на корупција со учениците од 
VIIIодделение. 
Учениците потполнија прашалници за да се утврди нивното предзнаење,а потоа во текот на 5 часа преку работилници се стекнаа со нови знаења за 
корупција,мито и начини за справување со истите.На крајот,учениците изработија постери и Power point презентации во кои го претставија 
наученото. 
Во активностите,учество земаа 30 ученика од VIIIa,б,в. 
 

Реден број Содржина Цели  Вид на активност Активности Време на реализација 

  
Предзнаења за корупцијата и 
антикорупцијата 

Се согледаа на 
предзнаењата на 
учениците 

Прашалник за 
учениците 

Пополнување на 
прашалникот од 
страна на учениците 

Септември-Декември 

  Причини и последици од 
корупцијата 

Учениците се запознаа со  
поимите корупција, 

Работилница 
Говорна активност; 
дискусија; кусо 

    Септември- Декември 
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антикорупција, 
интегритет, социјален 
притисок, етичност 
Учениците се запознаа со  
облиците во кои може да 
се појави корупцијата и 
начинот на спречување и 
заштита од истата; 
Учениците се запознаа со  
штетното влијание на 
корупцијата во 
општеството 

предавање 

 
 
 
Корупција, антикорупција, интегритет, етичност, социјален притисок, механизми за спречување на корупцијата, Државна комисија за спречување на 
корупција, пари, подароци, облека, храна, услуги. 

 
Одговорен наставник, 

Бранка Димевска-Коцева 

 

 

 

03.07.2020 година 
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ПРИЛОГ 12      

ИЗВЕШТАЈ ЗА УЧЕНИЦИ КОИ КОРИСТАТ ПОВОЛНОСТИ – УЧЕНИЦИ ОД СОЦИЈАЛНО ЗАГРОЗЕНИ СЕМЕЈСТВА 
 
Во соработка со Министерството за труд и социјална политика и Министерството за образование со цел за намалување на детската сиромаштија, се 
овозможи правото на додаток за образование за деца од домаќинства со ниски примања и на приматели на правото на гарантирана минимална 
помош. Додатокот за образование ќе се обезбедува заради покривање на дел од трошоците на домаќинството поврзани со образованието на 
децата.  
 
 
 
ООУ „Кочо Рацин“ – Скопје во учебната 2019/20 година ги издвојува следниве ученици од семејства на социјална загрозеност, кои се ослободени 
50% од плаќање за топол оброк: 
 

1. Душан Несторовски  
2. Хадис Бајрам 
3. Марија Бошковска 
4. Александра Бошковска 
5. Себатин Бајрам 
6. Елизабета Димовска – фиксно  наплаќа 1000,00 денари 

 
  
 
 
 

03.07.2020 година 
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