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И З В Е Ш Т А Ј 
за работата и постигнатите резултати на крајот  

од првото полугодие одучебната 2020 / 2021  година 

 

Појдовни основи за изработка на извештајот 

 

Извештајот за работа на училиштето на крајот од првото полугодие од 

учебната 2020/2021 година е изработен врз основа на реализираните 

активности планирани со Годишната програма за работа на училиштето, 

усвоена на седницата на Училишниот одбор на ден -------- година. 

 

Услови за остварување на воспитно – образовната дејност во 

училиштето. 

 

Опис, локација и опременост на објектот 

OОУ ,,Наум Охридски,, с. Булачани се наоѓа на падините на Скопска 

Црна Гора, Скопје. Во својот состав има две подрачни училишта во с. Црешево 

каде наставата е организирана за учениците од прво до деветто одделение, и  

с. Раштак каде има две комбинирани паралелки и тоа  прво и второ одделение 

и трето и четврто одделение.  

За непречено отпочнување на учебната година, навремено беа 

извршени подготовки, со цел да се задоволат потребите за организација на 

наставата. Подготовките се однесуваа на изготвување на протоколи согласно 

новонастаната ситуација со пандемијата со Ковид 19.  Во трите училишни 

објекти беа целосно реорганизирани   во начинот на работа и функционирање 

согласно протоколите и куќниот ред  во училиштето. Во согласност со 

пропишаните протоколи обезбедени се дезинфекциони средсва, маски, 

безконтактен диспанзер за трите училишни згради,  реновирана е подрумската 

просторија во с. Булачани, набавени се нагледни средства  за потрбите на 

наставата. Набавени се лаптопи за сите вработени во училиштето.  Набавени 

беа и шкафови за потребите на наставата по Физичко образование и два 

принтери за потребите на службата. Сите овие обновувања и набавки 

придонесоа за непречено започнување на учебната година во сосема сменети 

и оплеменети услови. 

Кадровски услови 

Кадарот во училиштето - заедно со подрачните училишта го сочинуваат: 

 Директор - 1, 

 Стручен соработник – психолог - 1, 

 Стручен соработник – педагог – 1, 

 Наставници во одделенска настава - 13 

 Наставници во предметна настава - 19 

 Администартивен персонал  

Секретар – 1 

 Технички персонал  
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 Хаусмајстор – 1 

 Градинар-1 

 Хигиеничари - 5 

Вкупно вработени лица – 42 

 

Организација на воспитно – образовната дејност 

Оваа учебна година започна во изменети услови поради пандемијата со 

Ковид 19. Наставата започна на 01.10.2020 година по скратена програма и се 

одвива преку далечинско учење, односно учење од дома за учениците од 

четврто до деветто одделение, а со физичко присуство ја следат настава 

учениците од прво до трето одделение. Согласно Планот за одржување на 

наставата во основните и средните училишта во учебната 2020/2021 година 

наставниот час во нашето училиште трае 30 минути во наставата со физичко 

просуство или 30 минути час со 5 минути приклучување за настава за учење од 

далечина. Наставниците од одделенска настава кои држат настава со физичко 

присуство се изјаснија дека наставата се одвива беспрекорно со почитување 

на сите протоколи за физичко присуство во услови на Ковид 19. Сите 

наставници се изјаснија дека иако постојат одредени проблеми од технички 

карактер, наставата преку далечинско учење се одвива непречено. 

Училиштето работи во две смени од кои првата почнува во 8,00 часот за 

учениците од трето одделение, 8 и 15 за учениците од второ одделение и од 08 

и 30 за учениците од прво одделение. Учениците од прво до трето одделение 

кои се со физичко присуство работат само прва смена додека учениците од 

четврто и петто  одееление се менуваат со учениците од шесто до девето 

одделение на две смени секој две недели. Втората започнува од 12,30 часот и 

завршува до завршување на часовите. Во подрачното училиште во с. Црешево 

работи во две смени од кои првата почнува во 07 и 45 часот за учениците од 

прво одделение, 08,00 за  учениците од трето одделение и од 08 и 15 часот за 

учениците од второ одделение. Учениците од прво до трето одделение кои се 

со физичко присуство работат само прва смена додека учениците од четврто и 

петто  одееление се менуваат со учениците од шесто до девето одделение на 

две смени секој две недели. Втората започнува од 12,30 часот и завршува до 

завршување на часовите.Во подрачното училиште во с. Раштак се работи во 

две  смени. Првата смена започнува со почеток од 8,00 часот, а вторта смена 

започнува од 11, 30 часот до завршување на наставата.  

 

Н А С Т А В А 

 

Задолжителна настава 

По сите наставни предмети од I – IX одделение се реализирани сите 

планирани содржини по – предвидениот број часови и е извршено соодветно 

вреднување на знаењата на учениците од VII – IX одделение. Резултатите од 

вреднувањето на знаењата на учениците се прикажани во табеларните 

прегледи што се составен дел на овој извештај. 
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Изборната настава е застапена по предметите: 

 - Етика на религии во шесто а,б одделение, 

- Танци и народни ора  во седмо – а,б одделение, 

- Вештини на живеење во осмо - а одделение 

- Проекти од музичка уметност во осмо – б одделение, 

- Истражување на родниот крај  во девето – а,б одделение, 

Планираните содржини по изборните предмети се реализирани согласно 

наставниот план и програма, а знаењата на учениците се вреднувани. 

Согласно наставниот план и програма за оваа учебна година, сите 
наставници се изјаснија дека предвидениот материјал за првото полугодие од 
учебната 2020/2021 година  е реализиран. 
Дополнителната настава има задолжителен карактер и се организира за 

учениците кои имаат повремени потешкотии во учењето, побавно напредуваат 

или заостануваат во усвојувањето на знаењата и развивањето на способности 

по одредени наставни предмети. Диференцираниот пристап овозможува овие 

ученици да го совладаат она што го пропуштиле на што ќе се надградуваат 

идните знаења и умеења што ќе ги добијат во наставниот процес. За 

организирање на дополнителната настава неопходно е целосно и 

континуирано следење и вреднување на успехот и напредокот на секој ученик, 

како и правилна проценка за неговите развојни и особености и потреби, 

постигнувања, заостанувања и др. Стручната служба активно учествува во 

реализацијата на дополнителната настава со цел да се детектираат причините 

за послабиот успех кај секој ученик поединечна, од што произлегуваат 

најсоодветни постапки за корекција на послабиот успех како негативност. 

Дополнителната настава се одвива онлајн согласно Планот за одржување на 

наставата во основните и средните училишта во учебната 2020/2021 година. 

Додатната настава се организира за учениците кои во текот на редовната 

настава постигнуваат повисоки резултати од останатите ученици и освен тоа 

пројавуваат и се потврдуваат со особена надареност и талентираност во 

одделни наставни предмети. Наставникот им нуди однапред подготвена 

програма за додатна настава на учениците, како соодветно проширување на 

редовната наставна програма која ја реализираат.  Дополнителната настава се 

одвива онлајн согласно Планот за одржување на наставата во основните и 

средните училишта во учебната 2020/2021 година. 

Оваа година поради пандемијата со Ковид 19, продолжениот престој во 

подрачното училиште во с. Црешево не се реализира.  

Бројна состојба на учениците 

Оваа учебна година во училиштето се опфатени вкупно 351 ученика 

распределени во 20 паралелки. Во училиштето во с. Булачани има 154 

ученици, во ПООУ с. Црешево има 178 ученици и во ПООУ с. Раштак 19 

ученици.  

Редовност на учениците 

Во првото полугодие од вкупно 351 ученици со примерно поведение се сите 

ученици, со добро и со незадоволително поведение нема ниту еден ученик. Во 

овој период евидентирани се 453 оправдани изостаноци а неоправдани 
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изостаноци нема. Оправданото отсуство се однесува на учениците кои беа 

болни од вирози, настинки и сл.  

 

Успех на учениците 

Од вкупно 103  ученика од VII – IX одделение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среден успех од VII – IX одделение е 3,94 

Во табелите се прикажани статистичките податоци за успехот на учениците. 

Проекти на кои се работи во училиштето 

- Интеграција на еколошката едукација во образовниот систем, 

- Меѓуетничка интеграција во образовниот систем. 

- Намалување на насилството во училиштата – како да се сменат нештата 

- Заедничка грижа за правилно насочување на учениците 

- Програма за антикорупциска едукација на учениците од основните училишта  

-  „Училишни градини – училница од иднината“    

- Проект „МАТЕМАТИКА ЗА СИТЕ – математички кружоци за учениците од 

основните училишта во општина Гази Баба“ 

- Градиме заедничка иднина – Проект на МИО во Општина Гази Баба.  

 

 

Полугодишен извештај за реализација на програмата 
„ Интеграција на еколошката едукација во училишниот систем во Р. 

Македонија“ во ООУ Наум Охридски, Булачани 
 

 Согласно здраствената состојба со Ковид-19 пандемијата во 
училиштето во првото полугодие од учебната 2020/21 година настава се 
одржува со физичко присуство за учениците до трето одделение и онлајн 
за учениците од четврто до деветто одделение. Затоа и активностите, 
акциите и часовите интегрирани во Програмата се одвиваат согласно 
условите.  

Од седумте чекори од програмата  „Интеграција на еколошката едукација во 
училишниот систем во Р. Македонија“ во училиштето досега се реализирани:  

 Формирање на ЕКО- одбор 
 Анализа на животната средина 
 Изработка на План на активности 
 План за поврзување со настаната програма 
ЕКО- одборот има членови од наставниците, технички персонал, ученици, 

локалната самоуправа и представници од Совет на родители. Одборот 
состаноците ги одржува преку онлајн комуникација, на кои се дискутира за 
реализацијата на програмата и се одредуваат селдните активности. 

успех број на ученици 

одличен 26 

многу добар 43 

добар 19 

доволен 4 

со слаби оценки 5 
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 Планот на активности опфаќа активности кои произлегоа од Анализа на 
животната средина.  
 
Завршени активности од Планот на активности: 
 

Точки на акција Начин на реализација 
Време на 

реализација 

1 Санирање или 
поставување на урбана 
опрема клупи и маси во 
дворот 

Поставени се клупи и маси во 
склоп на трибините во дворот 
на училиштето во с. 
Булачани  

септември 

2 Засадување на дрвја и 
хортикултурно уредување 
на дворот  

Поставени се жардињери со 
цвеќиња   

тековно 

3 Поставување на корпи за 
селекција на отпад  

Поставени се нови корпи за 
отпадоци во трите училишни 
дворови   

септември 

4 Уредување на помошни 
простории во училишната 
зграда во с. Црешево 

Отрстанување на непотребни 
предмети од подрумски 
простории и нивна 
пренамена. 

октомври 

 

Еколошки кампањи и акции кои се одржаа во текот на првото тромесечие се: 
- Одбележување на 16 октомври Светски ден на храната,  

 Наставниците редовно ги одржуваат часовите кои се имплементирани во 
сите девет еколошки теми во редовната настава и со учениците кои се физички 
присутни и со учениците кои следат настава онлајн. 
 
 

Координатор на проектот, 
         Соња Рулеска 

 

  

Извештај од реализација на активнисти од проектот за Меѓуетничка 

интеграција во образованието за првото полугодие од учебната 2020/2021 

година 

Согласно здраствената состојба со Ковид-19 пандемијата во училиштето 

во првото тромесечје настава се одржува со физичко присуство за учениците 

до трето одделение и онлајн за учениците од четврто до деветто одделение. 

Затоа и активностите и часовите интегрирани во Програмата се одвиваат 

согласно условите. И оваа учебна година продолжуваат активностите во  

училиштето на  проектот Меѓуетничка интеграција во образовниот систем. 

Активностите кои ги бара проектот се имплементација на МИО во наставата се 

реализира преку образование за животни вештини.  

Во текот на првото полугодие од учебната 2020/2021 година во рамките 

на проектот за Меѓуетничка интеграција во образованието имаше континуирана 

координација со менторите од проектот заради подобро планирање и 



7 

 

реализација на активностите. Беа пратени список со наставници кои не се 

сертифицирани  за да им се овозможат обуки од мастер обучувачите за ПМИО.  

Во текот на месец Октомври преку платформата ЗООМ се овозможи 

комуникација со партнер училиштето, се одржа состанок за планирање и 

спроведување заеднички активности кои ќе се реализираат онлајн. Во текот на 

месец октомври и месец ноември од самостојните активности  се реализираа 

работилници од Образование за животни вештини и активности за демократска 

партиципација на учениците.  

Се реализираа селедниве самостојни алктивности поврзани со 

наставата: 

Реализатор Предмет содржина одделение 
Време на 

реализација 

Билјана 

Антанасова 

животни 

вештини 

Работилница III-7-1 ,,Деца 

со најубави имиња, 
прво Ноември 

Снежа 

Ангеловска 

животни 

вештини 

Работилница II –2.1 Моите 

другари- 
второ ноември 

Биљана 

Белогаска 

Снежа 

Ангеловска 

Животни 

вештини 

Работилница II – 4.1 

Помагам дома,помагам во 

училиште 

второ декември 

Оливера 

Т.Столеска 

животни 

вештини 

Работилница III –7 –1 

,,Деца со најубави имиња, 
трето октомври 

Оливера 

Т.Столеска 

Билјана 

Личкова 

животни 

вештини 

Работилница II -3.1 

Зборување зад грб 
трето декември 

Сања Костовиќ 

Николовска 

животни 

вештини 

раб. III – 8 – 2 ,,Претстави 

ја Македонија 

трето 

четврто 
декември 

Сунчица 

Стојковска 

животни 

вештини 

Градење позитивен однос 

кон својата земја раб. III –

7 –1 ,,Деца со најубави 

имиња,, 

трето октомври 

Сунчица 

Стојковска 

животни 

вештини 

раб. III – 8 – 1 ,,Да го 

запознаеме светот,, 
второ декември 

Билјана 

Личкова 

Соња 

Животни 

врштини 

раб. III – 8 – 2 ,,Претстави 

ја Македонија,, 
четврто декември 
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Апостоловска 

Трајковска 

Теодора 

Димовска 

животни 

вештини 

Работилница III –2.1 

Цвеќе на пријателството- 
пето ноември 

Теодора 

Димовска 

Oливера 

Јосифовска 

животни 

вештини 

Работилница III – 5.2 

Лавот и глушецот 
пето декември 

Сања Костовиќ 

Николовска 

 

животни 

вештини 

Градење позитивен однос 

кон својата земја раб. III –

7 –1 ,,Деца со најубави 

имиња,- 

прво октомври 

Александра 

Величковска 

Историја и 

граѓанско 

образование 

Т1.НС -,,Појава на 

исламот,, 
седмо октомври 

Љупка 

Богдановска 

 

Македонски  

јазик 
ОЖВ -,,Погоди кој сум,, осмо октомври 

Златка 

Панчевска 

Македонски  

јазик 
Меѓусебно запознавање осмо ноември 

Љупка 

Богдановска 

Златка 

Панчевска 

Македонски  

јазик 
ОЖВ - ,,Ние сме група,, осмо декември 

Билјана 

Оливеровска 

трајковска 

Англиски  јазик 
,,Претставување на 

личности, стереотипи,, 
второ октомври 

Билјана 

Оливероска 

Трајкоска 

Англиски јазик 

,,Опишување на 

традиционална облека кај 

различни националности,, 

второ декември 

Весна 

Димитровска 

 

 

одделенски час 

 

 

 

Тема: Јас и другите. 

Општествени 

односи;Содржина: 

Познавање на базичните 

човекови права; 

Работилница: ПРАВИЛА 

ЗА СИТЕ ЛУЃЕ ВО 

СВЕТОТ 

седмо ноември 
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Соња Рулеска одделенски час 

Тема: Јас -личен развој.. 

Содржина: Градење 

самодоверба 

Работилница: ПОГОДИ 

КОЈ СУМ!- 

седмо октомври 

Тане Вурмо 

 

одделенски час 

Тема: Јас и другите. 

Општествени односи; 

Содржина: Градење 

чувство за 

општоцивилизациска 

припадност; 

деветто октомври 

Маја Крстеска одделенски час 

Тема: Јас и другите. 

Општествени односи; 

Содржина: Познавање на 

структурата на групата. 

деветто ноември 

Даниела 

Димишковска 

Маја Крстеска 

одделенски час 

Тема: Јас и другите. 

Општествени односи; 

Содржина: Познавање на 

базичните човекови права 

деветто декември 

Ивица 

Петрушевски 

Физичко и 

здравствено 

образование 

ОЖВ - ,,Извор на 

конфликтите,, 
шесто декември 

Виолета 

Ѓорѓиевска 

музичко 

образование / 

танци и 

народни 

Народни инструменти осмо декември 

Весна 

Димитровска 

Соња Рулеска 

одделенски час 

Тема:Јас и другите. 

Општествени односи; 

Содржина: Градење 

позитивен однос кон 

својата земја; 

Работилница: Македонија 

седмо декември 

 

Целта на овој проект е градење меѓусебна доверба и соработка, 

развивање позитивен став кон различностите, развивање на  креативноста кај 

учениците кој се покажа како корисен во натамошните  контакти со 

наставниците од другото училиште. Понатамошните активности ќе следат како 

што се планирани согласно условите. 

Тим за училишна интеграција 

Активностите кои ги планиравме во рамките на проектот ,,Намалување 

на насилството – како да се сменат нештата,,   одеа во насока да изградиме 

висок степен на толеранција, почитување и разбирање меѓу учениците.  
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Политиките кои ги планиравме се однесуваа на градење на реален став на 

училиштето против насилството за што беа запознаени сите субјекти во 

училиштето родители – старатели, вработени во училиштето и самите ученици. 

На сите субјекти им беа предочени видовите на насилство, како се 

манифестира и особено какви се последиците од истото.  

Во наставата беа  планирани активности со учениците за да се развие 

ненасилното однесување, да се препознае обидот за навлекување на 

насилство, начини на кои може да се решат конфликтите без насилство во 

било каков облик. Активностите во наставата се одвиваа преку реализирање 

работилници oд образование за животни вештини во кои главни реализатори 

на активностите беа учениците кои имаа можност да се најдат во улога на 

двете спротиставени страни на насилник и жртва на насилство.  

Секако битен момент во едукацијата беше  и како да се помогне на жртвите на 

насилство.Сметаме дека е допрено до свеста на  учениците за прифаќање на 

ненасилно однесување. 

 

Проектот ,,Заедничка грижа за правилно насочување на учениците,, 

има за цел да ја зајакне врската ,,родител – ученик – наставник,,. 

Зајакнувањето на оваа врска ќе овозможи јакнење на воспитната компонента 

во воспитно – образовниот процес.Овој проект предвидува целта да се 

постигне преку заеднички активности во училиштето, односно преку 

организирање на спортски, културни, забавни и едукативни активности во кои 

покрај учениците ќе земат учество и наставниците и родителите. Предвидените 

активностите ќе се реализираат во вид на отворени денови или викенди 

исполнети со соодветни настани. Во планот на активности се опфатени 

спортски натпревари помеѓу екипи составени од наставници, ученици и 

родители, организирање на музички настани, еколошки денови, организирање 

на базари по повод одредени празници, заеднички посети на национални 

музеи, галерии, фестивали и др. Поради новонастанатата ситуација со 

пандемијата со Ковид 19 дел од активностите не се реализирани. Во текот на 

првото полугодие реализирани се следните активности: 

01.10.2020 – пригодна програма по повод приемот на првачињата, 

05.10.2020 - Приредба по повод приемот на првачињата во Детската 

Организација, 

15.10 – 15.11.2020 – месец на книгата, 

29.10.2020- учетво во акцијата ,, Месец на хуманост,, во организација на 

општина Гази Баба; 

25.09.2020, 05.10.2020, 18.11.2020, 28.12.2020 и 18.01.2021 година - 

Реализирани родителски средби - одд. настава 

25.09.2020, 12.10.2020, 20.11.2020, 28.12.2020 и 18.01.2021 година -  

Реализирани родителски средби - предметна настава. 

  Од оваа учебна година нашето училиште  се вклучи во проект 

„МАТЕМАТИКА ЗА СИТЕ – математички кружоци за учениците од 

основните училишта во општина Гази Баба“во организација на општина 

Гази Баба. 
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Наставниците по математика онлајн одржуваа часови по математика со 

учениците кои пројавуваат интерес кон математиката. 

 

Извештај oд активности поврзани со антикорупциска едукација на 

учениците за учебната 2020 / 2021 година 

 Во текот на првото полугодие  Тимот за антикорупциска едукација работеше 

според претходно направен Акционен план и планирана програма за 

спроведување на тековни активности. планирани во учебната година. 

Во текот на првото полугодие се одржаа онлајн средби поврзани со активности 

за корупција и антикорупција.По усвојување на програмата со учениците се 

спроведе анкета со Анкетен прашалник во ученичката заедница дел од 

активност за Антикорупциска едукација на учениците во основните училишта 

2020-2021 година. 

 Корупција претставува злоупотреба на службената положба за остварување 

незаконска приватна добивка. Формите на корупција се разликуваат, но 

вклучуваат: поткупување, изнуда, протекции, непотизам, покровителство, мито 

и проневера на пари. Зборот „корумпиран“ потекнува од латинскиот збор 

„corruptus“. Кога се користи како придавка, овој збор буквално значи „крајно 

расипан“, додека во современата англиска употреба зборовите корупција и 

корумпирани имаат многу значења. Корупцијата може да вклучи многу 

активности, вклучително и поткуп и проневера, иако може да вклучи и практики 

што се легални во многу земји. Политичка корупција се случува кога носител на 

должноста или друг владин вработен делува во службена должност за лична 

добивка. Корупцијата е најчесто во клептократии, олигархии, нарко-држави и 

мафијашки држави. На 9-ти декември, по донесувањето на Конвенцијата на 

Обединетите нации против корупцијата на 31 октомври 2003 година, се 

одбележува Меѓународниот ден за борба против корупцијата.Од оваа 

презентација учениците добија јасна слика за поимот корупција. Откако беше 

пренесена презентацијата учениците отворено дискутираа за ова и притоа 

прашуваа и кажуваа можни примери за вакви случаи.  

Одговорен наставник - Златка Панчевска 

  

Од Учебната 2019/2020 година нашето училиште се вклучи во проектот 

„Училишни градини – училница од иднината“ во соработка со SLOW FOOD 

VODNO.  

По однос на програмата за реализација на проектот „Училишни градини“ а во 

врска со пандемијата КОВИД 19, имаше скратување на содржините 

предвидени во истата. 

Со оглед на тоа дека наставната година започна на 1-ви Октомври, а беше 

организирана online, содржината – Сеидба и садење на растенијата, 

предвидена за Септември со учениците од VI одд, се реализира online. 

Целта на оваа содржина беше учениците да се запознаат со различни семиња 

и да стекнат знаења за времето и начинот на сеидба, роковите за сеидба и 

разликување на поимите сеидба и садење. 



12 

 

По реализацијата, учениците умеат да го опишат семето, знаат на која 

длабочина кое семе се сади, знаат што е расад и ја знаат постапката за 

садење. 

Содржината „Растенија и листови - хербариум“ која беше планирана да се 

реализира во нашата градина не се реализира. Причината за тоа е 

пандемијата КОВИД 19 и отсуството на учениците и наставниците со што и 

доцни уредувањето на градината. 

„Сложувалка од листови и растенија“ е содржина која е планирана за 

учениците од II одд. Истата е реализирана на 26.10.2020 , бидејќи учениците ја 

реализираат наставата со физичко присуство. Со оваа содржина, на забавен 

начин учениците умеат да набљудуваат, да составуваат сложувалка и да го 

идентификуваат растението, да направат уметничко дело со листови. 

На задоволство на сите, нивните изработки се изложени и го разубавуваат 

училишниот хол. 

Во врска со следната содржина „Наводнување и ѓубрење – Одржливо 

искористување на дождовницата и систем капка по капка“ на учениците од V 

одд поради нивното физичко отсуство им беше дадено online да истражуваат 

за значењето на водата при што ќе се развива високата свест во рационалното 

искористување на водата и ќе употребуваат модифициран систем капка по 

капка со помош на перфорирани пластични шишиња. 

Се надеваме на брзо завршување на ваквата состојба со пандемијата и 

враќање на учениците во училиштата како би продолжиле практично да го 

применат досега наученото во нашата „Училишна градина“ . 

Одговорен наставник 

Снежа Ангеловска 

Вон - наставни активности 

Преку ова подрачје на учениците им се дава можност за развивање на 

активен ученички живот, зголемување на интересите и способностите и 

изградување на морално, културно, естетско чувство и желба за побрз физички 

и интелектуален развој. Тоа е подрачје во кое пред учениците се експонира 

вистинскиот живот во кој по завршувањето на основното училиште поактивно 

ќе се вклучат. Планираните активности во годишната програма се 

реализирани. Дел од активностите на секциите се: 

01.10.2020 – пригодна програма по повод приемот на првачињата, 

05.10.2020 - Приредба по повод приемот на првачињата во Детската 

Организација,  

15.10 – 15.11.2020 – месец на книгата, 

29.10.2020- учетво во акцијата ,, Месец на хуманост,, во организација на 

општина Гази Баба; 
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15.12.2020 – онлајн работилници организирани од Црвен Крст на Гази Баба на 

тема  ,, Превенција и заштита од ХИВ/СИДА и сексуално преносливи болести,, 

со учениците од 9 одделение; 

Во текот на второто полугодие во рамките на вонаставните активности се 

реализираа работилници со учениците од I-IX  одделение за личен, 

социоемоционален и психолошки развој на учениците. 

Во текот на месец Декември учениците од одделенска и предметна настава го 

прифатија предизвикот на Федерацијата за училишен спорт на РСМ за физичка 

активност во услови на пандемијата КОВИД 19 со почитување на пропишаните 

протоколи и мерки. 

 

Учеството на натпревари 

 

-литературен и ликовен натпревар ,,Противпожарен – Пожар,, 

- ликовен натпревар за ,, 13 Ноември,, 

-ликовен натпревар во руска амбасада ,, Зимска сказна,,- 25.12. 2020 година 

- меѓународен ликовен натпревар  ,, Флора и Фауна-извор на животот и 

убавината,, во кои двајца ученици од  седмо одделение од нашето училиште се 

закитија со прво место. 

  

Производствена и друга општествено – корисна работа 

Целта на овој вид ,,работа,, е да се развива позитивен однос кон работата 

воопшто, да се негува почит кон работниот човек, средствата за производство, 

да се придонесува за правилно сваќање на улогата на физичкиот и 

интелектуалниот труд во животот на човекот. 

Во текот на полугодието беа спроведени следниве акции: 

- Естетско уредување на училиштето и училишниот двор, 

- Изработка на новогодишни украси, 

- Украсување на училниците и ходниците во чест на Нова година. 

 

          Ученички организации 

Планираните активности на детската организација за овој период се 

реализирани.Членовите на организацијата беа вклучени во одбележувањето 

на значајни настани и празници ( Денот на независноста и самостојноста на 

РСМакедонија,  Детската недела,  Светскиот ден на мирот, 11 Октомври,  24 

Октомври – денот на ОН,   Денот на толеранцијата,  Прием на првачиња во 

ПЦК ). 

Активности од детската организација  

Одговорен наставник -  Билјана А. Божиновска                                                 

Нашето училиште и оваа година учествуваше на однапред планирани 

активности за развој на психофизичкиот, емоционален и друштвен развој за 

подобро прилагодување и поуспешна настава кај најмладите ученици 

првачињата.  
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- На почетокот на годината  октомври 2020 со пригодна програма се 

реализираше приемна приредба во чест на првачињата изведена од страна на 

учениците од другите одделенија. Со тоа се поттикна ведро расположение кај 

првачињата. 

 - Во месец Октомври беа избрани членови на детската парламент од 

страна на учениците. 

- Во месецот на децата Октомври 2020 и неделата на сите деца во 

светот со посебна чест првачињата (со посебна пригодна претстава)влегоа во 

Детската организација . Првачињата се почувствуваа дека припаѓаат и се дел 

од целата група на ученици во која нивните права секогаш ќе бидат 

почитувани.   

 

Извештај од активностите на ПЦК 

Полугодишната работа на ПЦК се одвиваше во неколку етапи од самиот 
почеток кога се и првите подготовки за нејзината работа па и понатаму со 

нејзина реализација. 

          Aкции во октомври како  

„Весела контрола“(хигиена),  

„Најдобро уредена училница“, 

         Акција за чистење и грижа за зеленилото во училишниот двор. 

        Во ноември се реализираше предавање на тема  

„Месецот за борба против пушењето,алкохолот и наркоманијата“. 

        Во декември 01-07„Недела на борба против сидата“како и предавање за 

„Заштита на забите“  

  Активностите за ова полугодие беа во целост реализирани.                                                                             
Одговорен наставник                                                                                             

Биљана Белогаска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА УЧЕНИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

Планирани 

активности 

(согласно 

Акцискиот План) 

Реализирани 

активности 

(краток опис) 

Временска рамка 
Број на 

учесници 

Изготвување 

акционен план на 

училиштето 

Конкретно 

испланирани 

активностите за 

поуспешна 

реализација на 

законските измени 

во однос на 

правата и 

обврските на 

учениците 

Август    2020 6 

Обука на тимот 

наставници од 

предметна и 

одделенска 

настава и стручна 

служба 

Зајакнати 

капацитети на 

наставниците од 

предметна настава 

за спроведување 

модели на 

ученичко учество и 

заштита на 

детските права во 

рамки на 

училиштето 

Август    2020 50 

Информирање за 

улогата на 

Ученичкиот 

парламент и 

ученикот 

правобранител на 

останатите 

субјекти во 

училиштето 

Обезбеден 

сеопфатен 

училишен приод за 

демократска 

партиципација на 

учениците преку: 

Мотивирање на 

поголем број  

класни 

раководители за 

активно учество во 

спроведување на 

процедурите. 

Стекната 

поддршка на 

претставници на 

Советот на 

родителите 

 

 

 

 

Септември- Октомври 2020 

 

 

 

 

 

 

 

400 
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Информирани 

ученици 

Спроведување на 

процедурата за 

избор на 

претседател во 

одделенските 

заедници 

Формирани тела со 

ученици од 

одделенските 

заедници согласно 

демократските 

процедури 

Октомври 2020 351 

Спроведување на 

процедура за 

избор на ученички 

парламент 

Формиран 

ученички 

парламент и 

избрани 

координатори и 

координаторно 

тело на ученичкиот 

парламент 

Октомври 2020 18 

Работилница 1 

„Имам право да 

ги знам моите 

права“ 

Запознаени 

ученици со 

содржината и 

значењето на 

Конвенцијата за 

права на детето, 

прилагодени кон 

соодветната 

возраст на 

учениците 

Ноември 2020 40 

Состаноци со 

одделенски 

заедници 

 

 

 

 

 

Состаноци со 

ученички 

парламент 

 

 

Подобрена 

состојбата на 

имплементацијата 

за ученичкото 

учество и заштитата 

на детските права 

во училишниот 

живот, развивање 

на критичко 

мислење кај 

учениците, 

поддршка за 

проактивно учество 

во донесување на 

одлуки 

Подобрена 

состојбата на 

имплементацијата 

за ученичкото 

учество и заштитата 

Октомври/Ноември/Декември 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

Октомври/Ноември 2020 

 

 

 

 

351 
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Состаноци со 

ученик 

правобранител 

на детските права 

во училишниот 

живот, развиено 

критичко мислење 

кај учениците, 

поддршка за 

проактивно учество 

во донесување на 

одлуки 

Промовира, дава, 

поддршка и заштита 

на учениците 

 

 

 

Декември 2020 

18 
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Активностите на Ученичката заедница беа во голема мера реализирани, 

односно Акцискиот план претрпе одредени измени поради одложувањето на 

почетокот на Учебната година. Работилниците број 2 и 3 се одложени за 

второто полугодие како и сите дебати. 

Покрај предвидените активности со Акцискиот план за работа, Ученичката 

заедница се вклучи во хуманитарната акција на општина Гази Баба „ Гази Баба 

се грижи“ и реализираше Новогодишен награден конкурс. 

 

                                                                                  Одговорни наставници:                                      

 Весна Димитровска 

              Александра Величковска 

           Активности за грижа на училиштето за здравјето на учениците 

Во училиштето тековно се реализираат активностите предвидени со 

програмата за грижа на училиштето за здравјето на учениците. 

На почетокот на учебната година, на родителска средба, родителите беа 

запознаени со можноста за осигурување на учениците, кое се изврши на 

доброволна основа за сите ученици од училиштето. 

Беа организирани неколку предавања за одредени заразни болести: 

Како да се заштитиме од Ковид 19 (октомври) 

Заштита и безбедност на децата на интернет (октомври) 

Заштита од онлајн меѓуврсничко насилство ( ноември) 

 СИДА, одбележување на Светскиот ден за борба против сидата, 1- ви 

декември. 

Организирана работилница од ПЦК  ,, Превенција и заштита од ХИВ СИДА и 

сексуално преносливи болести ,, за учениците од IX одделение. 

Одделенските раководители посветија внимание и на подобрување на 

здравјето на учениците:  
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 дискусија за „Умерена и разновидна исхрана-важна за здравјето на учениците“ 

одбележување на 16 Октомври: Светски ден на храната (октомври) 

Се обрна внимание и на подигнување на здравствено воспитување со што се  

допринесе во изградување на здрава личност (психички, физички и социјална) 

способна да се грижи за своето здравје и здравјето на своето семејство, 

поблиската околина и заедница.Работилниците се реализираа онлај. 

Во училиштето има Комисија за следење на заразни болести која има 

изработено План за следење на заразни болести, според кој ќе се дејствува 

доколку се појави некоја заразна болест меѓу учениците. 

Извештај за систематски прегледи кај учениците  

Учениците од училиштето редовно имаат систематски прегледи и се 

имунизираат според планот на Здравствен дом, одделение за имунизација и 

систематски прегледи кое праќа покани до училиштето, а учениците заедно со 

одделенските раководители се придржуваат кон тие термини. 

Во училиштето се изведуваат активности за едукација за орално здравје 

преку организирани работилници на тема: „Градба и функција на орална 

празнина” и „Правилна исхрана и контрола во внес на шеќери„, како и 

превентивна стоматологија на покана од Здравствен дом, одделение за 

превентивна стоматологија според нивниот распоред: 

 Седмо оделение: стоматолошки преглед и залевање на заби- септември 

2020 година. 

 

Професионален развој на образовниот кадар 

Стручно усовршување на наставно – воспитниот кадар 

Наставниците ги посетуваа  семинарите организирани од МОН и БРО , 

Фондацијата „Чекор по чекор“,и ,,Институт за човекови права,, кои ќе 

придонесат за изведување на поквалитетен воспитно – образовен процес. Во 

текот на првото полугодие наставно – воспитниот кадар ги посети планираните 

семинари и тоа. 

Обука Организатор 
Време на 

реализација 

Наставници кои 

ја посетиле 

обуката 

Потврда/ 

сертификат 

Обука на активности за 

проектот,,Намалување 

на родовите 

стереотипи во 

образованието,,. 

Институт за 

човекови 

права 

24-25.09.2020 - Александра 

Величковска -

наставник по 

историја и 

граѓанско 

образовани 

- Мирјана 

Ивановска-

наставник по 

англиски јазик 

- Маја Станковска 

да 
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-наставник по 

информатика 

-Снежана 

Ангеловска-

одд.наставник 

-Биљана 

Белогаска- 

одд.наставник 

Обука за Националната 

програма за учење од 

далечина и Microsoft 

Teams 

МОН 17-19.09.2020 

Елена 

Максимовска-

одделенски 

наставник 

Мирјана 

Ивановска-

наставник по 

Англиски јазик 

Соња Рулеска –

наставник по 

биологија и 

хемија 

да 

Десимимнација  за 

Националната 

програма за учење од 

далечина и Microsoft 

Teams 

Училишни 

обучувачи 
21-23.09.2020 

целиот наставен 

кадар и стручната 

служба во 

училиштето 

 

„Подготовка на 

училиштето за 

реализација на 

воспитно-образовниот 

процес според Планот 

и протоколот за 

оддржување 

на настава,, 

ЕДУИНО 

Вебинари 

БРО 

16.09.2020 
Ивица 

Перушевски 
да 

 „Интегрирање на 

целите во 

одделенската настава 

(холистички пристап)“. 

ЕДУИНО 

Вебинари 

БРО 

21.10.2020 
Ивица 

Перушевски 
да 

Participation in ETC 

Junior Environmental 

Tour Guide Competition 

Eco training 

Center,Swede

n 

 

Август/2020г. 

Јована Димовска 

да 

Microsoft Teams and Microsoft –

Educator 

 Јована Димовска да 
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Office 365 Center 20/8/2020г. 

Certified Microsoft 

Innovative Educator 

Microsoft –

Educator 

Center 

 

24/8/2020г. 

Јована Димовска 

да 

Учество на вебинар за 

професорите и 

наставниците по 

географија во  

основните и средните 

училишта 

Македонско-

географско 

друштво 

 28.11.2020 

Microsoft 

Teams 

Јована Димовска 

да 

Учество на ЕДУИНО 

вебинар-Практични 

совети и добри 

практики во користење 

на Microsoft Teams 

ЕДУИНО 

Вебинари 

БРО 

10.12.2020 

Microsoft 

Teams 

Јована Димовска 

да 

 Работилницата 

„Сајбер насилство“во 

рамки на проектот " и 

јас имам глас,, 

(со поддршка на “Save 

The Children International” 

– Косово и Шведската 

Агенција за меѓународен 

развој) 

Фондацијата 

„Чекор по 

чекор“ 

предавачи:  

Прим. Д-р 

Мери 

Бошковска и 

Проф. Д-р 

Љулзим 

Адеми. 

25.12.  

2020(петок) 

во 18:00 

часот. 

(Онлај преку 

зоом) 

Елизабета 

Андова-педагог 

Елизабета 

Синделеива-

психолог 
да 

 

       Работа на стручните органи и тела 

       Работата на стручните органи и тела се остварува според направената 

програма. Во текот на полугодието одржани се седници на Одделенскиот совет 

и на Наставничкиот совет. Согласно новонастаната ситуација одделенските и 

наставничките совети се одржуваа онлајн преку платформата ЗООМ. 

На седниците на Одделенскиот совет беа разгледувани прашања од воспитно 

– образовната работа во училиштето. Особено се даде акцент на успехот и 

поведението на учениците и насоките за нивно подобрување.  

На седниците на Наставничкиот совет покрај разгледувањето на успехот и 

поведението на учениците беа разгледувани и тековните прашања во врска со 

организацијата на воспитно – образовниот процес. Овој стручен орган во текот 

на учебната година ќе работи на полето на:  

-  организација на воспитно-образовната дејност,  

- планирање на воспитно-образовната дејност,  

- унапредување на наставата,  стручно усовршување на наставниот кадар,  
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- разгледување на анализи, извештаи и друг вид доставен материјал врзан за 

реализација    на наставно - воспитниот процес во училишето,  

- редовно водење на педагошка евиденција и документација 

Воедно беа презентирани и сите информации кои беа доставени од МОН и од 

БРО, како и дискутирано беше по сите прашања во врска со кои наставниот 

совет требаше да се произнесе во писмена форма кон МОН и БРО. 

    

         Стручни активи 

         Во училиштето  работат следните активи: 

- Стручниот актив на одделенска настава 

- Стручниот актив на природно – математичка група предмети 

- Стручниот актив на општествено – јазична група на предмети 

- Стручен актив на техника, спорт и уметност 

   

 Во работата на стручниот aктив одделенска настава се вклучени сите 

наставници од одделенска настава.  

 Активот на одделенските наставници од ООУ Наум Охридски с. 

Булачани и подрачното училиште во с. Црешево и с. Раштак работи успешно 

со успешна реализација на сите досегашни планирани активности и часови.  

Претседателот на Активот на одделенски наставници - Биљана  Белогаска 
истакна дека во првото полугодие од учебната 2020/2021 г. во целост се 
реализирани  сите предвидени содржини  од  програмата за работа на 
стручниот актив. Во првото полугодие од учебната 2020/2021 г се реализираа 
отворени часови по сите наставни предмети и се придонесе за унапредување 
на наставата преку примена на современи наставни форми, методи, средства и 
техники за работа. Особено значајна е примената на Смарт таблите во 
наставата од I  –  V одд. по сите наставни предмети. 
Присутните предложија во текот на второто полугодие да се реализираат 
наставни  часови со примена на Смарт таблите во наставата со што ќе се 
овозможи осовременување на наставата . 
Активот ќе продолжи да работи со истата активност, посветеност и соработка 
меѓу наставниците и во второто полугодие.  
  
                                                                                                Одговорен наставник 

                                                                                                    Билјана Белогаска 

Стручниот актив на природно – математичката група предмети во 
првото полугодие на учебната 2020/21 година работеше според предходно 
изготвената програма за работа во услови на пандемија почитувајќи ги сите 
протоколи за заштита од Ковид 19. 

Во месец август се одржаа првите состаноци на активот во просториите 
на ООУ “Наум Охридски” с. Булачани, на кои се изврши разгледување и 
анализа на постигнатите резултати по природна група предмети во 
претходната учебна година, како и усвојување на програмата за работата на 
стручниот актив на природно – математичката група предмети. На состаноците 
присуствуваа сите членови на стручниот актив. Беше договорен сериозен 
пристап кон работата и превземање на соодветни одговорности од страна на 
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секој член на активот. Беше нагласено, дека оваа година поради 
новонастанатата ситуација и одвивање на онлајн наставата во услови на Ковид 
19 по сите наставни предмети, целите и активностите на стручниот актив се 
насочени кон подобрување на онлајн наставата. Како значајна цел за работата 
на активот, во оваа учебна година, беше назначено подобрувањето на онлајн 
оценувањето, со цел да се подобри квалитетот на учењето. 

Во месец септември се реализираа две обуки на тема „Користење на 

zoom за реализација на онлајн настава (предност и недостатоци)“ од страна на 

наставниците: Маја Станковска, наставник по информатика и Маја Крстевска 

наставник по математика, членови на природно- математичкиот актив и 

Училишна обука на тема „Користење на Националната платформа и Teams за 

реализација на онлајн настава “ од страна на училишните обучувачи. По 

обуките се одржаа состеноци на стручниот актив на кој се дискутираше за 

предностите и недостатоците на апликациите, се споделија искуства од 

користење на истите и се разработија некои идеи за употреба на истите во 

онлајн настава. 

Во месец октомври беше одржана онлајн обука на тема „ Креирање на 
објективен онлајн тест“ од страна на наставникот по математика Маја 
Крстевска, на која ја презентираше употребата на Националната платформа и 
алатката „Квиз“ и Микрософт Формс за изработка на објективни тестови во кои 
треба да се направат прашања кои ќе ги мерат знаењата преку Блумова 
таксономија. 

Во ноември месец се изврши анализа на постигнатиот успех на 
учениците во првото тромесечие по природната група предмети. 

Во месец декември се реализира стручно предавање на тема „ Основи 
на КРРП - Елементи на КРРП и Примена на КРРП во онлајн наставата“ од 
страна на наставникот Соња Рулеска на која се презентираа материјали на кои 
беа наброени и објаснети елементите на Критчко размислување и решавање 
на проблеми и беа презентирани примери за примена на КРРП во онлајн 
настава. 

Стручниот актив на природно – математичката група предмети ќе 
продолжи со својата работа според предходно изготвената програма и во 
второто полугодие. 
                                                                                             Одговорен наставник 

                                                                                                        Соња Рулеска 

 

          Во текот на првото полугодие Стручниот актив на општествено -јазична 

група на предмети за прво полугодие од учебната 2020/2021 година одржаа 

неколку работни средби. 

            На  состанокот беа разгледани предложените активности и се 

дискутираше за изминатите активности.Беше избран одговорен наставник за 

активот за учебната 2020/2021.Потоа се даваат предлози активности за новата 

учебна година. На состанок  се изработи годишната програма за работа на 

активот со активности кои се планираат за оваа учебна година.Нагледните 

часови беа распределени по месеци.Секој наставник избра наставна содржина 

,ги кажа своите цели, времето ,содржината,ресурсите и очекуваните ефекти од 

тој час. 
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           Во месец октомври,ноември и декември беа одржани нагледни часови по 

одредени предмети. Часовите беа посетени и проследени со дискусија.На 

часовите беа користени компјутери во наставата и други аудио-визуелни 

помагала ,различни форми,методи и техники на работа ,како и различни форми 

и методи на следење и оценување на напредокот на учениците. 

          Според одржаните средби и часови  може да се заклучи дека Активот на 

општествено-јазичната група во целост го реализира планираното со надеж за 

уште поуспешни средби во второто полугодие.    

                                                                                                                                                                              

                                    

                                                                                                Одговорен наставник 

                                                                                                      Златка Панчевска 

 
Стручниот актив на техника, спорт и уметност го сочинуваат 

соодветни предметни наставници кои ги реализираа своите активности 

согласно својата програма. Состаноците се одржуваа on-line преку 

платформата Microsoft Teams каде присуствуваа сите членови на активот.  

Активностите кои беа планирани и реализирани во текот на првото полугодие 

ги исполнија очекувањата и на наставниците и на учениците. 

Сите превземени активности имаа позитивно влијание во подобрување на 

климата за работа кај учениците и наставниците, а сето тоа дава поттик за 

понатамошна работа. Овие активности кај учениците го развиваат 

натпреварувачкиот и спортскиот дух.  

Секако на големо задоволство на родители кои ги погледнаа нивните 

новогодишни изработки.  

                                                                                    Одговорен наставник  

                                                                                                  Ивица Петрушевски 

 

Активности на  психологот 

            Психологот во рамките на својата програма ги реализира планираните 

задачи за овој период. Оваа учебна година целокупнта актоивност се одвиваше 

согласно пропишаните протоколи за Ковид 19. Дел од активностите се одвиваа 

преку електронска комуникација, а дел преку контакти со почитување на 

протоколите. Стручната работа на психологот е целосно испланирана како по 

подрачја така и по месеци и истата се реализира на тој начин. Уредно и 

навремено се изработени анализите на успехот и поведението на учениците во 

првото тромесечие и на крајот на првото полугодие. Истите беа презентирани 

пред наставничкиот совет и наидоа на максимално внимание од страна на 

присутните по што следеше исцрпна дискусија. 

Советодавната работа со учениците кои покажуваа неадаптирано поведение, 

намален успех  беше реализирана во континуитет и таквите случаи се следени. 

Контактите со родителите се одвиваа со спонтана динамика и тоа  со оние 

родители чии деца манифестираа  дисциплински проблеми како и проблеми со 
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успехот во учењето. Кај дел од овие случаи проблемите се лоцирани, 

согледани, од што се очекува подобрување на однесувањето и успехот на 

учениците. Педагошката евиденција се води редовно и уредно. 

Советувањето на родителите се реализира согласно поставените законски 

одредби - по завршувањето на првото тромесечие, по завршувањето на првото 

полугодие. Повикани беа родители на оние ученици кои имаа три и повеќе 

негативни оценки. како и оние родители чии деца имаат повеќе изостаноци. 

Советувањето на учениците се реализира согласно поставените законски 

одредби - по завршувањето на првото тромесечие, по завршувањето на 

првотто полугодие. Повикани беа оние ученици кои имаа три и повеќе 

негативни оценки и оние кои имаа повеќе изостаноци. 

Во доменот на педагошко – инструктивната работа беа посетени наставници на 

час за што се изготвени и протоколи. Од увидот во дневните подготовки 

сознанијата се дека одговорноста и уредноста кај наставно – воспитниот кадар 

задоволува. Посетата на часовите се одвиваше он лине за наставниците кои 

предаваат од четврто до деветто одделение. За оние кои реализираат настава 

со физичко присуство, со присуство на часовите. 

Психологот е активно вклучен во активностите  за реализација на проектите 

кои се работат во училиштето. Проектот Интеграција на еколошката едукација 

во воспитно – образовниот систем е имплементиран во наставата согласно 

барањата на истиот. Воедно за истиот се планирани и активности надвор од 

наставата во кои е вклучен и психологот. 

За активностите за проектот Меѓуетничка интеграција во образовниот систем 

беше изготвена програма  која се реализира тековно и е инкорпорирана во 

наставните содржини. Воедно испланирани се и активности надвор од 

наставата со партнер - училиштето.  Одржаните часови во рамките на овие 

проекти беа посетени од стана на психологот и директорот на училиштето со 

задолжително ажурирање на соодветната документација за тоа.  

Активностите кои ги планиравме во рамките на проектот Намалување на 

насилството – како да се сменат нештата одеа во насока да изградиме висок 

степен на толеранција, почитување и разбирање меѓу учениците.  

Политиките кои ги планиравме се однесуваа на градење на реален став на 

училиштето против насилството за што беа запознаени сите субјекти во 

училиштето родители – старатели, вработени во училиштето и самите ученици. 

На сите субјекти им беа предочени видовите на насилство, како се 

манифестира и особено какви се последиците од истото.  

Во наставата беа  планирани активности со учениците за да се развие 

ненасилното однесување, да се препознае обидот за навлекување на 

насилство, начини на кои може да се решат конфликтите без насилство во 

било каков облик. Активностите во наставата се одвиваа преку реализирање 

работилници oд образование за животни вештини во кои главни реализатори 

на активностите беа учениците кои имаа можност да се најдат во улога на 

двете спротиставени страни на насилник и жртва на насилство.  
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Секако битен момент во едукацијата беше  и како да се помогне на жртвите на 

насилство.Сметаме дека е допрено до свеста на  учениците за прифаќање на 

ненасилно однесување. 

Во врска со активностите за проектот Заедничка грижа за правилно 

насочување на учениците  изготвена е програма која е реализирана согласно 

протоколите. Планираните заеднички  активности се реализирани во соработка 

со учениците, наставниците и родителите. 

За потребите на учениците контактирани беа Заводот  за ментално здравје, 

Центарот за социјална работа. 

Оваа година продолжува сораборката  со Министерството за труд и социјална 

работа каде што службата е вклучена во ажурирање податоци за своите 

ученици за добивање образовен додаток. 

Увидот во водењето на педагошката документација и евиденција – одделенски 

дневници се врши континуирано. 

Контактите со МОН и БРО се одвиваа согласно нивните побарувања за 

податоци и информации за ажурирање на нивната работа. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА СПЕЦИЈАЛЕН ЕДУКАТОР И РЕХАБИЛИТАТОР 

ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 

Задача и 
цел 

Активности  

Време 
на 
реализ
ација 

Реализа
тор 

Ресурси  

Очекувани 
резултати 
исходи и 
ефекти 

Начин 
на 
реализа
ција: 
со 
физичк
о 
присуст
во/ 
онлајн 

Форма 
на 
реализац
ија: 
групна/ 
индивид
уална 

Изработка 
на 

годишна 
програма 

Изработување 
на сопствена 
годишна 
програма за 
учебната 
2020-2021 
година 

август 
2020г 

Специјал
ен 
едукатор 
и 
рехабили
татор 

Информи
рање и 
прибира
ње на 
податоци 
потребни 
за 
изработк
а на 
годишнат
а 
програма 

Професионален 
развој 

Физичко 
присуств
о 

Индивиду
ална 

Изработка 

на 

годишна 

програма 

за 

училишен 

Координација 

за изработка 

на годишна 

програма за 

работа на 

училишен 

август 
2020г 

Специјал
ен 
едукатор 
и 
рехабили
татор 
 

Прибира
ње на 
релевант
ни 
податоци 
потребни 
за 

Постигнување 

на подобри 

резултати 

Следење на 
психомоторниот 

Физичко 
присуств
о 
 
Онлајн 

Групна 
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инклузиве

н тим; 

 

Подобрен

а 

инклузија 

инклузивен 

тим; 

изработување 
на годишна 
програма за 
работа на 
училишен 
инклузивен 
тим 

Училише
н 
инклузив
ен тим 

изработк
а на 
годишнат
а 
програма 
за 
работа 
на 
училише
н 
инклузив
ен тим 

развој кај 
учениците со 
попреченост 

Изработка 
на  

годишна 
програма 

на 
училиште

то 

Учество во 
изработка на 
Годишната 
програма за 
работа на 
училиштето 

август 
2020г 

Директор 
 
Стручна 
служба 
 
Наставни
ци 

Годишни 
програми 
од 
претходн
и учебни 
години, 
годишен 
извештај, 

Професионален 
развој 

Физичко 
присуств
о 
 
Онлајн 

Групна 

Идентифи
кација на 
ученици 

со 
попречено

ст и 
прижање 

соодветна 
поддршка 

Идентификува
ње на ученици 
со 
попреченост 

октомвр
и 

Специјал
ен 
едукатор 
и 
рехабили
татор 
 
Психолог 

-

опсервац

ија 

-разговор 

Изготвени 

планови,насоки,

препораки за 

поддршка на 

учениците во 

учењето 

Физичко 
присуств
о 
 
Онлајн 

Индивиду
ална 

Изработка 

на  ИОП; 

Следење 
на 

напредоко
т и 

постигнув
ањата на 
учениците 

со 
попречено

ст 

Подготвување 
на педагошка 
документација 
и евиденција 

контину
ирано 

Специјал
ен 
едукатор 
и 
рехабили
татор 
 
Психолог 
 
Наставни
ци 

-разговор 

-

прашалн

ици 

-

опсервац

ија 

 

Јасно одредени 
силни и слаби 
страни на 
ученикот 

Физичко 
присуств
о 

Индивиду
ална 

 
Групна 

Брзо 
прилагоду
вање во 

училишна
та 

средина и 
полесна 

комуникац
ија 

Адаптирање 
на нови 
ученици 
(Помош на 
учениците од 
прво 
одделение во 
адаптирање 
на 
училишната 
средина) 

контину
ирано 

Специјал
ен 
едукатор 
и 
рехабили
татор 
 
Наставни
ци 

-

опсервац

ија 

-разговор 

Прилагодување 

на учениците во 

училишната 

средина 

 

Физичко 
присуств
о 

Индивиду
ална 

 
 
 
 
 
 
 

Процена 

на 

индивиду

алните 

Дефектолошк

а дијагностика 

на ученици со 

попреченост 

контину
ирано 

Специјал
ен 
едукатор 
и 
рехабили

Модели 

на ИОП 

аналитич

ки 

Вклопеност на 

учениците со 

попреченост во 

наставата, 

Физичко 
присуств
о 

Индивиду
ална 
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потенција

ли 

Правилно 
дефинира

ње на 
целите за 
изработка 
на ИОП 

(проценување 

на 

индивидуални

те 

способности и 

потенцијали) 

Изработување 
на ИОП со 
примена на 
диференцира
н пристап 

татор 
 
Наставни
ци 

листови 

стручна 

литерату

ра 

успешно 

совладување на 

целите на 

наставата 

Подобрув

ање на 

психомото

рните 

способнос

ти, 

-подобар 
успех во 

усвојувањ
е на 

наставнит
е 

содржини 

Индивидуална 

работа со 

учениците со 

попреченост и 

потешкотии во 

учењето(вежб

и за 

реедукација 

на 

психомоторик

а, 

-вежби за 

говорно-

јазична 

оспособеност 

(дислалија,ди

слексија, 

дизграфија) 

-дискалкулија 

-вежби за 

внимание и 

концентрација 

-примена на 

целите 

содржани во 

ИОП,артикула

ционен тест 

диференцира
н пристап 

контину
ирано 

Специјал
ен 
едукатор 
и 
рехабили
татор 
 
 

ИОП 

обрасци 

за 

следење 

на 

ученикот 

со 

попречен

ост и 

потешкот

ии во 

учењето 

Подобрено 

функционирање 

на учениците и 

успешно 

извршување на 

активностите од 

секојдневниот 

живот 

Физичко 
присуств
о 

Индивиду
ална 

Запознава
ње и 

примена 
на 

специфич
ните 

методи на 
работа со 
учениците 

Инструктивно-
советодавна 
работа со 
наставниците 
на учениците 
со 
попреченост и 
потешкотии во 
учењето и  

контину
ирано 

Специјал
ен 
едукатор 
и 
рехабили
татор 
 
Наставни
ци 

Стручна 

литерату

ра 

Изготвени 

долгорочни, 

среднорочни и  

краткорочни 

индивидуализир

ани планирања 

Физичко 
присуств
о 
 
Онлајн 

Индивиду
ална 
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со 
попречено

ст 

пополнување 
на потребните 
обрасци 

Зголемува
ње на 

соработка
та помеѓу 
кадарот 

во 
училиште

то 
,договор 

за 
заеднички 

и 
индивиду

ални 
активност

и. 

Неформални 
средби со 
наставниот 
кадар и 
разговор по 
поединечни 
прашања или 
тешкотии 

контину
ирано 

Специјал
ен 
едукатор 
и 
рехабили
татор 
 
Наставни
ци 

Консулта

ции, 

размена 

на 

искуство, 

идеи, 

предлози 

Размена на 

сознанија и 

информации 

значајни за 

работата 

Унапредување 

на воспитно-

образовниот 

процес 

Онлајн Групна 

Добивање 

дополните

лна 

сручна 

помош и 

подршка 

Разменув

ање 

искуства 

идеи како 

и 

соработка  

во 

активност

и по 

одредени 

содржини 

Соработка со 
надлежните 
институции 
(МОН и БРО),  
Општина Гази 
Баба 

контину
ирано 

Специјал
ен 
едукатор 
и 
рехабили
татор 
 
МОН, 
БРО 
 
Општина 
Гази 
Баба 

Консулта

ции 

размена 

на 

искуства 

Унапредување 

на воспитно-

образовниот 

процес 

Онлајн Групна 

 

           Специјален едукатор и рехабилитатор 

Ана Тасевска 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШЕН ИНКЛУЗИВЕН ТИМ 

ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

Задача и 
цел 

Активности  
Време на 
реализа
ција 

Реализат
ор 

Ресурси  

Очекуван
и 
резултати 
исходи и 
ефекти 

Начин на 
реализа
ција: 
со 
физичко 
присуст
во/ 
онлајн 

Форма 
на 
реализа
ција: 
групна/ 
индиви
дуална 

Креирање на 

политика за 

работа со 

ученици со 

посебни 

образовни 

потреби 

 

Формирање 

на тим за 

инклузија на 

учениците 

со 

попреченост 

Изготвување 

на годишна 

програма за 

работа на 

тимот за 

инклузија 

-Избор на 
стратегии за 
успешна 
едукација и 
социјализац
ија на 
учениците 
со 
попреченост 

Август Специјале

н 

едукатор 

и 

рехабилит

атор 

 

Психолог 

 

Наставни

ци 

 

Родители 

 
 

Информи

рање и 

прибира

ње на 

податоци 

потребни 

за 

изработк

а на 

годишнат

а 

програма 

Успешна 

реализациј

а на 

планиранит

е 

активности 

 

Физичко 
присуст
во 
 
Онлајн 

Индивид
уална 

 
Групна 

Евиденција 

на учениците 

со 

попреченост 

 

Запознавањ

е на УИТ со 

учениците 

на кои им е 

потребна 

дополнителн

а помош и 

поддршка 

Разгледува
ње на 

мислењата 
и наодите од 

Завод за 
ментално 

здравје и од 
МКФ 

Октомври Училишен 
инклузиве

н тим 

Прибира

ње на 

релевант

ни 

податоци 

потребни 

за 

работа 

на 

училишн

иот 

инклузив

ен тим 

Преглед и 
евиденција 

на 
учениците 
и видот на 
попречено

ста 
 

Изготвена 
база на 

податоци 
за ученици 

со 
попречено

ст 

Физичко 
присуств

о 

Индивид
уална 

 
Групна 
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Идентифика

ција и  

превенција 

на 

специфичнит

е пречки во 

развојот на 

учениците 

 

Примена на 

инструменти 

за 

опсервација 

и 

дијагностика 

Во тек на 
годината 

Специјале
н 
едукатор 
и 
рехабилит
атор 
 
Наставни
ци 

Чек листи 

Листа за 

опсерваци

ја 

Прашални

ци 

Тестови 
за 
проценка 

Навремено 

откривање 

на 

потешкоти

ите во 

образовни

от процес 

кај 

учениците 

Надминува

ње на 

пречките 

кај 

учениците 

со 

попречено

ст и нивна 

успешна 

инклузија 

во 

образовни

от систем 

Физичко 
присуств

о 
 

Онлајн 

Индивид
уална 

Индивидуал

изирање и 

прилагодува

ње на 

наставните 

содржини 

согласно 

способности

те на 

учениците 

Градење на 

стратегии за 

учење со 

примена на 

индивидуале

н и 

диференцир

ан пристап 

во 

работењето 

Изработка 

на 

индивидуал

ни 

образовни 

планови 

(долгорочни, 

среднорочни

, 

краткорочни) 

за работа со 

учениците 

со 

попреченост 

Примена на 

диференцир

ан пристап 

во работата 

Октомври Специјале
н 
едукатор 
и 
рехабилит
атор 
 
Психолог 
 
Наставни
ци 

Модели 

на ИОП 

аналитичк

и листови 

стручна 

литератур

а 

 

Успешна 
реализациј
а на 
наставната 
програма 
со сите 
ученици 
 
Повисоки 
постигања 
на 
учениците 

Физичко 
присуств

о 

Индивид
уална 

Непосредна 

работа на 

специјалниот 

едукатор и 

рехабилитат

ор со 

Вежби за 

поттикнувањ

е на 

психомоторн

иот развој 

Во тек на 
годината 

Специјале
н 
едукатор 
и 
рехабилит
атор 
 

ИОП 

обрасци 

за 

следење 

на 

Реализациј

а на 

поставенит

е цели во 

индивидуа

лниот 

Физичко 
присуств
о 

Индивид
уална 
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учениците со 

попреченост 

Помош при  

совладувањ

е на 

одредени 

наставни 

содржини 

преку 

диференцир

ен пристап 

ученикот 

со 

попречен

ост и 

потешкот

ии во 

учењето 

образовен 

план 

Подобрено 
функциони
рање на 
учениците 
и успешно 
извршува
ње на 
активности
те од 
секојдневн
иот живот 

Поттикнува

ње  на 

социјалнио

т и 

емоционал

ниот развој 

на 

учениците 

со посебни 

образовни 

потреби, 

како и 

мотивација 

на ученикот 

за 

понатамош

на работа и 

напредок. 

 

Разговори со 

учениците на 

одд.часови 

Разговори со 

родителите на 

индивидуални 

средби 

 

Во тек 
на 
година
та 

Специјале
н 
едукатор 
и 
рехабилит
атор 
 
Наставни
ци 
 
Родители 

Вклученос

т на 

родителит

е во 

воспитно-

образовни

от процес 

Успешна 

инклузија 

на 

ученицит

е со 

попречен

ост во 

редовнио

т 

воспитно

-

образовн

иот 

процес 

Стабилни 

социјални 

компетенц

ии и 

развиени 

социјални 

вештини 

Развиено 

чувство  на 

самодовер

ба и 

самопочит

ување кај 

учениците 

со 

попречено

ст 

Развивени  

позитивни 

ставови кај 

учениците 

кон 

учениците 

со 

попречено

ст 

Физичко 
присуств

о 
 

Онлајн 

Индивид
уална 

Изготвувањ

е на 

индивидуал

ни 

инструмент

и за 

утврдување 

на 

постигањат

Утврдување на 

критериуми за 

вреднување на 

постигањата на 

учениците со 

попреченост 

согласно 

прилагодените 

индивидуални 

Во тек 
на 
година
та 

Училишен 
инклузиве
н тим 

Индивидуа

лни 

инструмент

и 

алатки 

тестови 

Развиени  

стратегии 

за 

користење 

на 

индивидуа

лни 

инструмен

ти и 

Физичко 
присуств
о 

Индивид
уална 

 
Групна 
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а на 

учениците 

со 

попреченос

т 

планови критериум

и при 

вреднувањ

е на 

постигања

та на овие 

ученици 

Следење 

на 

индивидуал

ните 

постигања 

на 

учениците 

со  

попреченос

т после 

секој 

квалификац

ионен 

период 

Ревизија и 

дополнување на 

среднорочните/т

ематски 

индивидуални 

образовни 

планови 

Користење на 

инструменти за 

следење и 

вреднување 

Ноемв
ри 

Училишен 
инклузиве
н тим 

Индивидуа

лни 

инструмент

и 

алатки 

тестови 

Извршена 

проценка 

на 

ефектите 

од 

примена 

на 

принципот 

на 

индивидуа

лизација  и 

постигнато

ста  на 

планирани

те цели во 

воспитно 

образовни

от процес 

со 

учениците 

со ПОП 

Физичко 
присуств
о 
 
Онлајн 

Индивид
уална 

 

Јакнење на 

капацитети

те на 

наставници

те за 

препознава

ње на 

интересите 

и  

способност

ите на 

учениците 

со пречки 

во развојот. 

Помош на 

наставници

те при 

избор и 

употреба 

Спроведување 

на интерни 

обуки за 

наставниците за 

работа со 

ученици со 

попреченост 

Во тек 
на 
година
та 

Училишен 
инклузиве
н тим 

Материја

ли,  

планира

ња на 

наставни

ците 

консулта

ции 

размена 

на      

искуства 

Зајакнати 

компетенц

ии на 

наставниц

ите за 

работа со 

ученици со 

попречено

ст 

 

Онлајн Индивид
уална 

 
Групна 
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на 

адаптирани 

специфичн

и методи, 

форми и 

техники на 

работа 

Унапредува

ње на 

инклузивна

та култура 

и пракса во 

училиштето 

 

 

Следење на 

степенот на 

инклузираност

а на учениците 

со попреченост 

во наставно-

образовниот 

процес 

Посета на 

часови во 

паралелки 

каде има 

вклучено 

ученици со 

попреченост 

Опсервација и 

разговор со 

наставници, 

родители и 

ученици 

Во тек на 
годината 

Учили
шен 
инклуз
ивен 
тим 
 
Наста
вници 
 
Родит
ели 

Училиште 

препознатл

иво по 

успешната 

инклузивна 

култура и 

пракса 

Успешна 

примена на 

принципот 

на 

индивидуал

изација и 

диференциј

ација во 

наставата 

со ученици 

со 

попреченост 

Развиена 

свест за 

потребите на 

учениците со 

попреченост, 

позитивна 

атмосфера и 

толеранција 

Подобрувањ

е на 

социјализаци

јата на 

учениците со 

попреченост 

Ученичка/врс

ничка 

поддршка за 

учениците со 

попреченост 

Физичк
о 
присус
тво 
 
Онлајн 

Индивид
уална 

 
Групна 

 

Училишен инклузивен тим  

 

Извештај за напредокот на учениците со попреченост и потешкотии во 

првото полугодие во учебната 2020/2021 

           Тамара Ѓорѓиевска е ученик во II одделение. Таа успешно е адаптирана 

во училиште. Со ученичката се работи со целосно индивидуализиран пристап. 

Наставните цели делумно ги совладува со подршка на наставник и специјален 

едукатор и рехабилитатор.  Задолженијата ги работи според своите можности 

по прилагодени цели. Има краткотрајно внимание, и потребна и е голема 

мотивација за реализирање на одредена активност. 

Ивана е ученик во II одделение. Таа успешно е адаптирана во училиште. 

Со ученичката се работи и со индивидуализиран пристап. Наставните цели 

речиси ги совладува со подршка на наставник и специјален едукатор и 

рехабилитатор.  Задолженијата ги работи според редовната програма, но со 
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подолго време за реализација. Тивка е, повлечена па и треба поголема 

мотивација за реализирање на задачите. 

 Мартина Костовска е ученик во III одделение. Има потешкотии при 

совладување на наставната програма, и потребно и е повеќе време за 

реализација на активностите. Следи он-лајн настава, но два пати во неделата 

индивидуална работа со специјален едукатор и рехабилитатор. Совладува 

поставени цели, но со постојана помош. Задачите зададени за полугодие ги 

нема во целост усвоено, и целите се доста намалени се со цел нивно 

усвојување.  

Елена Ѓорѓиевска е ученик во VI одделение. Таа работи според 

индивидуален образовен план (ИОП). Сите активности се прилагодени во 

зависност од нејзините можности, и целите ги совладува со поддршка од 

наставник и специјален едукатор и рехабилитатор. Следи он-лајн настава, но 

два пати во неделата реализира индивидуални часови со специјален едукатор 

и рехабилитатор. Предвидените цели според ИОП ги има усвоено во текот на 

првото полугодие. 

Татјана Костовска е ученик во VIII одделение. Таа работи според 

индивидуален образовен план (ИОП). Ученичката со потешкотии совладува 

наставни цели, но според ИОП сите цели се усвоени во првото полугодие. Два 

пати во неделата посетува индивидуални часови во присуство со специјален 

едукатор и рехабилитатор. И треба континуирана поддршка и помош при 

реализација на наставните цели. 

 Специјален едукатор и рехабилитатор 

Ана Тасевска 

 

 

 

Извештај за работата на педагогот  

Согласно Годишната програма за работа на училиштето и програмата за 

работа на педагогот, од предвидените содржини и активности за овој период 

 реализирани се следните активности по подрачја: 

1.  Работа со ученици  

-Идентификување и работа на отстранување на причини за проблемите во 

учењето, однесувањето и редовноста 

-Педагошко инструктивна и советодавна работа со ученици кои покажуваат 

неуспех во учењето, емоционални потешкотии, социјална неприлагоденост  

-Давање помош и поддршка во вклучување на учениците во учество во 

различни проекти и активности 

-Континуирано следење на напредокот и постигањата на учениците со посебни 

 образовни потреби во својство на член на инклузивниот тим 

-Откривање на ученици со поголеми можности за напредување и развој 

советодавна работа со овие ученици и следење на нивните постигања 
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-Поддршка, следење и унапредување на работата на ученичката заедница 

-Следење на изрекувањето педагошки мерки за учениците 

2. Работа со наставници 

-Консултативни средби со наставниците во врска со употреба на современи 

приоди во наставата (форми, методи и техники) со цел унапредување на 

наставниот процес 

-Советодавно-консултативна работа со наставниците во врска со редовното 

оценување на учениците 

-Педагошко инструктивна и советодавна работа со наставниците во 

разрешувањето на проблемите на релација ученик – ученик, ученик-наставник- 

родител 

-Помош и поддршка на наставниците во работата со децата со посебни 

образовни потреби, соработка со нивните родители и следење на нивните 

постигнувања. 

-Советодавна работа со наставниците за вклучување на надарените ученици 

во додатна настава и воннаставни ученички активности , како и мотивирање на 

истите за учество на натпревари на знаење  

-Посета на часови   и пополнување на инструментите од посетата на часовите 

и  евалуација на дневните  подготовки консултативно советодавна работа по 

одржување на наставните часови 

-Присуство на нагледни часови 

-Поддршка, следење и унапредување на работата на ученичката заедница, 

   во соработка со одговорните наставници 

-Советодавно- консултативна работа со наставниците при водење на 

педагошка евиденција и документација 

-Стручна помош при изготвување на програми за воннаставни активности и 

учество во организација и реализација на дел од воннаставните активности 

3. Работа со родители 

-Инструктивно советодавна работа со родители на ученици со потешкотии во 

учењето , проблеми со редовноста и дисциплината 

-Инструктивно советодавна работа со родители на  ученици со посебни 

образовни потреби 

-Запознавање и упатување на родителите во соодветни институции за 

решавање на одредени проблеми 

4. Соработка со заедницата  

-Соработка со образовни здравствени, социјални и други установи и 

институции кои придонесуваат  за постигање на целите и задачите    на 

воспитно -образовниот процес (МОН, ПЕ на МОН Гази Баба, БРО, Завод за 

ментално здравје, Меѓуопштински центар за социјална работа, Црвен крст на 

СРMакедонија...) 

-Соработка со локалната заедница во реализација на заеднички активности; 

-Учество во промоција и презентација на работата на училиштето, како и 

информирање на заедницата за потребите и постигањата на училиштето 

5. Професионален развој и професионална соработка 

-Изготвување личен план за професионален развој 
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-Учество во размена на искуства преку активно учество во Здружението на 

педагози на основни училишта на град Скопје “Современ педагог”  

-Индивидуална работа на сопствено стручно усовршување преку следење на 

 стручна  литература 

-Учество на онлај работилници; 

-Помош и поддршка на наставницита во идентификување на сопствените 

 образовни потреби и планирање на сопствениот професионален развој; 

-Изготвување инструменти, прибирање податоци и анализа на потребите за 

професионален развој на наставниците 

-Помош и поддршка на наставнците за стручно усовршување и  користење 

стручна литерарура со цел осовременување на наставниот процес 

6.  Аналитичко-истражувачка работа   

-Помош при изготвување  извештај и анализа на успехот и поведението на 

учениците   по одржаните одделенски совети на крајот во првото тромесечие и 

полугодие. 

-Изготвување  извештаи и анализа од посетените часови во одделенска и 

предметна настава 

- Изготвување на полугодишен  извештај за работата на училиштето 

7. Училишна структура, организација и клима 

-Следење на работата од проектите“ Интеграција на еколошката едукација во 

македонскиот образовен систем“ и “Меѓуетничка интеграција во 

образованието“ 

-Следење и вреднување на планирањата на наставниот кадар 

-Следење и вреднување на наставниот процес (посета на  часови) 

-Следење на начинот на водење на педагошката евиденција и документација 

на наставниците 

-Следење и давање помош при организација и реализација на 

задолжителната,додатната  и дополнителната настава 

-Следење и учество во организација и реализација на воннаставните  

активности 

-Следење на постапките на оценување на учениците 

-Следење на успехот и редовноста на учениците 

-Следење на успехот и напредокот на учениците во наставните и 

воннаставните активности 

-Следење на изрекувањето педагошки мерки за учениците 

-Следење на интерперсоналните односи (училишна клима) во училиштето; 

-Работа на превенција на појавите на насилно однесување во училиштето и 

превенирање на случаи на дискриминација во училиштето 

8.Сопствена евиденција и документација 

-Изготвена годишна програма  за сопствената работа; 

-Изготвување месечни оперативни планови за работа со конкретизирани 

активности и содржини 

-Водење хронолошки дневник за работа 

-Водење евиденција од соработка со ученици, наставници, родители и локална 

заедница 
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-Водење  педагошки картон за работата на наставниците 

-Водење професионално досие на наставниците 

-Документација  од извршената аналитичко истражувачка работа 

 

Акивности на библиотекарот - медијатека 

Во текот на првото полугодие од  учебната 2020/2021 год. беа 

реализирани активности,задачи и содржини кои беа предвивдени со 

годишната програма на библиотеката за таа учебна год. 

1. Воспитно – образовна работа со учениците; 

2. Соработка со наставниците, стручните соработници и родителите; 

3. Културна и јавна дејност; 

4. Библиотечно – информативна и стручна работа; 

 

Беа остварените поставените цели: 

- Учениците се оспособуваа  за самостојна работа, самообразование и се 

подготвуваа за перманентно образование; 

- Учениците научија како самостојно да користат извори на знаења, да 

консултираат речници, енциклопедии, лексиконии и друг  информативен 

материјал;  

- Развиваа култура на читање, творечките потенцијали, критички и 

самокритички однос ; 

- Учениците се поттикнуваа за поактивно учество во културната и јавна дејност 

на училиштето и општествената средина; 

- Беше организирано планско и системско обезбедување на бесплатни 

учебници и обнова на книжниот  фонд; 

- Континуирано и системски беше водена пропишаната евиденција, 

документација, ревизија и заштита на библиотечниот материјал; 

- Редовно беше остварувана соработка со наставниците, стручните 

соработници и родителите како и  другите училишни библиотеки на ниво на 

град Скопје. 

Време на 

реализација 
Реализирани задачи и активности 

 

АВГУСТ-

СЕПТЕМВРИ 

1. Уредување на библиотеката. Изложба на 

мудри мисли и креации со книги за почеток 

на учебната година. 
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2. Реализација на акцијата со бесплатните учебници 

од МОН-потпечатување и делење на 

новодобиените учебници 

3. Формирање на нова библиотекарска секција со 

ученици од 6 до 9 одделение. 

4. Уредување на инвентарна книга и подготовка за 

Електронска библиотека 

 

 

 

ОКТОМВРИ 

  1.Одбележување на празникот 11 Октомври 

2.Средба со библиотекарите од др.училишта на ниво 
на град Скопје 

  3.Одбележување на празникот 23 Октомври  

   4.Документација за акцијата со бесплатните учебници 
од МОН. 

   5.Инвентарна книга – библиотечна дејност, 
уредување. 

    6.Уредување на библ.пано со ученички творби по 
повод месецот на книгата 

 

 

НОЕМВРИ 

1. Одбележување на роденденот на нашата 
општина Гази Баба 

2. Збогатување на книжниот фонд-нарачка на 

стручна литература 

(атласи,енциклопедии,глобус,хамери)од П.Дело 

3. Уредување и класификација на учебниците од 

акцијата на МОН – магацин. 

4. Документација за библиотекарство и библиотечна 

дејност. 

 

ДЕКЕМВРИ 

     1.Уредување на картотеката на членови во 

училишната библиотека. 

     2.Одбележување на празникот Св.Климент 

Охридски 

     3.Изготвување на полугодишен извештај 

     4.Новогодишни активности со членовите од 

секцијата 

     5. Попис на библиотечниот фонд и отпис на 

оштетени и нецелосни книги 

      



39 

 

 Библиотеката е подредена по азбучен ред,лектири по одд,странски и домашни 

автори,проза и поезија,белетристика и стручна литература. 

      Библиотекарската секција се состануваше 1 до 2 пати неделно.Членовите 

учествуваа на конкурси, натпревари, организираа литературни читања, 

посетуваа саеми и др.библиотеки и помагаа околу грижата за книжниот фонд 

во библиотеката. 

  Библиотеката работеше според дадена годишна програма одобрена и    

заверена од директорот на училиштето. 

Библиотекар:Златка Панчевска 
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Преглед на работата на директорот  

            Со својата работа директорот на училиштето настојува за што 

поквалитетна организација и реализација на сите подрачја   во сите воспитно 

образовни работа во училиштето. Согласно новонастаната ситуација со 

пондемијата со Ковид 19 директорот на училиштето ги превзема сите мерки 

согласно протоколите  за успешно и безбедно отпочнување на училишната 

година. Работата на директорот се одвива низ различни подрачја во работата и 

функционирањето на училиштето.  Работата на директорот е заснована врз 

следниве принципи:  научност, интегралност,  реалност, современост, 

селективност, рационализација, конкретизација и развојност. 

Содржинските подрачја за работа на директорот се поделени во следниве 

подрачја: 

1. Административно-организациско подрачје 

2. Педагошко-инструктивно подрачје 

3. Раководење со училиштето 

4. Соработка со средината 

За реализација на планираните активности со годишната програма за работа 

на директорот се води уредна педагошка евиденција и документација. 

1.Подрачје: Административно-организациски задачи 

- Распределба на задачи и задолженија на поедини носители:  распределба на 

наставници по предмети и одделенија, стручни активи, одделенски 

раководства и други задолженија; 

- Изработка на задолженија  и формирање на комисии; 

- Организација и учество во изработка  на нормативни акти; 

-  Организација  на попис на имотот,  изработка на пресметки, завршна сметка 

и реализација на финансискиот план; 

- Организирање, реконструкција и адаптација на училишниот простор; 

-  Набавка на основни средства; 

- Донесување мерки за доведување иновации во целокупната работа на 

училиштето; 

- Организирање на екскурзии; 

- Организирање на ужинка на учениците; 

-  Набавка на: интерактивни табли, ЛЦД проектори, нови книги, наставни 

средства и помагала, репарирање на шкафчиња, униформи  за технички 

персонал, канцелариски материјал и средства за хигиена, тековно одржување 

на ИКТ опремата; 

 - Осигурување на имот, осигурување на ученици и вработени; 

- Следење и вршење увид во финансиското работење на училиштето; 

 - Други прашања од организациска проблематика и маријално-финансиски 

активности. 

 Со почетокот на учебната година  од страна на директорот беше изготвен 

оперативен наставен план во согласност со позитивните законски прописи. Врз 

основа на тој план наставниците добија задолженија по предмети и паралелки 

и ја реализираа воспитно-образовната дејност. Во текот на учебната година се 

наметна и потреба од  формирање на комисии за разни активности: комисија за 
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спроведување на попис , комисија за јавни набавки, комисија за преглед на 

педагошка евиденција и документација. 

За непречено отпочнување на учебната година, навремено беа 

извршени подготовки, со цел да се задоволат потребите за организација на 

наставата. Подготовките се однесуваа на изготвување на протоколи согласно 

новонастаната ситуација со пандемијата со Ковид 19.  Во трите училишни 

објекти беа целосно реорганизирани   во начинот на работа и функционирање 

согласно протоколите и куќниот ред  во училиштето. Во согласност со 

пропишаните протоколи обезбедени се дезинфекциони средсва, маски, 

безконтактен диспанзер за трите училишни згради,  реновирана е подрумската 

просторија во с. Булачани, набавени се нагледни средства  за потрбите на 

наставата. Набавени се лаптопи за сите вработени во училиштето.  Набавени 

беа и шкафови за потребите на наставата по Физичко образование и два 

принтери за потребите на службата. Сите овие обновувања и набавки 

придонесоа за непречено започнување на учебната година во сосема сменети 

и оплеменети услови. 

   Во сите три училишни објекти беа превземени активности околу санација 

и подобрување на материјалните услови за непречено одвивање на воспитно – 

образовниот процес. 

2.Педагошко-инструктивно подрачје 

- Изработка на Годишна програма за работа на училиштето, 

- Изработка на Програма за работа на директорот, 

- Изработка на Годишна програма за работа на наставничкиот совет, 

- Изработка на Годишна програма за работа на одделенскиот совет, 

- Планирање и програмирањена увидите на  редовната, дополнителната, 

додатната и изборната настава, 

- Координирање и следење на работата при изготвување и реализација на 

распоредот  на часови, 

- Изработка на календар за работа на училиштето, 

- Изготвување на проекти за санирање на приоритетни проблеми, 

- Изготвување на План за професионален развој на наставниците, 

- Учество во изработката на Анекс развоен план за учебната 2020/2021 год.  

- Учество во изработка на Програма за екскурзии, 

- Планирање и следење на реализација на самоевалуацијата на училиштето, 

- Учество на состаноци, советувања и семинари за директори. 

  Проектот Интеграција на еколошката едукација во воспитно – образовниот 

систем е имплементиран во наставата согласно барањата на истиот.  Исто така 

се работеше на имплементирање на содржини од проектот Меѓуетничка 

интеграција во Македонскиот образовен систем. Одржаните часови во рамките 

на овие проекти беа посетени од страна на директорот и психологот на 

училиштето со задолжително ажурирање на соодветната документација за тоа. 

 Како и секоја нова учебна година има нов наставен кадар на кого му е 

неопходна стручна помош и насоки во работата. За таа цел беа назначувани 

ментори на наставниците - приправници. Работата на менторите со 

наставниците – приправници се одвива во континуитет и истата е перманентно 
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следена од страна на директорот и по потреба дадени се одредени препораки 

и сугестии од страна на директорот. 

Во текот на оваа учебна година остварена е посета на часови на  сите 

предметни и одделенски наставници. Со наставниците се водеше дискусија за 

унапредување на воспитно образовната работа и воведување на новитети. При 

посетите се користеше инструмент за следење на работата на наставниците. 

Како една од посеопфатните и покомплицираните подрачја на работата 

следењето на воспитно-образовната работа и оваа учебна година се 

изведуваше континуирано од самиот почеток на учебната година низ: 

- Следење на планирањата и подготовката на наставниците и стручниот 

соработник  (следење на годишните, тематските и дневните планирања) 

- Следење на работата на стручната служба, следење на работата на 

секретарот, домаќинот, сметководителот, техничкиот персонал; 

- Планирање и подготовка на наставниците за реализација на настава; 

- Посета на наставни часови; 

- Следење, проверување и вреднување на успехот на учениците по 

класификациони периоди; 

- Водење на соодветна евиденција и документација(протокали, евиденциони 

листови, анкетни  листови); 

- Следење на процесот на стручно усовршување на кадарот ( присуство на 

обукии семинари, вршење дисеминации, работилници по активи и сл); 

- Учество во изработка на програмата за Меѓуетничка интеграција на 

образованието,,. 

-  Учество во изработка на програмата за ОХО проектот ;  

- Учество во планирањата за проектот„Училишни градини – училница од 

иднината“; 

- Водење професионално досие за психологот и педагогот на училиштето; 

- Учество во водење на педагошки картон на наставниците; 

- Укажување инструкции и континуирано следење на електронскиот дневник и 

ЕМИС во училиштето;  

- Континуирано следење на одделенскиот дневник, главните  книги.  

3. Подрачје: Раководење со училиштето 

- Застапување и претставување на училиштето, 

- Спроведување на одлуките на органите на училиштетето, 

- Следење и спроведување на плановите и програмите на наставниот кадар и 

стручниот соработник, 

- Воведување на нова технологија и новитети, 

- Организација, вреднување и надзор на работата на наставниот кадар, 

- Следење на примена на ИКТ во наставата. 

Реализација на проекти  

Во текот на оваа учебна година во училиштето се реализираа следниве 

проекти: 

- Интеграција на еколошката едукација во образовниот систем, 

- Меѓуетничка интеграција во образовниот систем. 

- Намалување на насилството во училиштата – како да се сменат нештата 
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- Заедничка грижа за правилно насочување на учениците 

- Програма за антикорупциска едукација на учениците од основните училишта  

-  „Училишни градини – училница од иднината“    

- Проект „МАТЕМАТИКА ЗА СИТЕ – математички кружоци за учениците од 

основните училишта во општина Гази Баба“ 

- Градиме заедничка иднина – Проект на МИО во Општина Гази Баба  

4. Подрачје: Соработка со средината  

Во текот на оваа учебна година остварени се повеќе средби со родителите на 

различни нивоа поединечни,  групни и колективни. Средбите се остваруваа по 

иницијатива на родителите, оделенските раководители и на директорот. Беше 

зголемена и соработката со Советот  на родители. Директорот учествуваше на 

сите седници на Советот на родители  на кои зеднички беа решавани одредени 

проблеми како и успешно беа спроведени повеќе акции во кои беше вклучен и 

директорот. Овој начин на соработка ќе продолжи и понатаму. 

Завидна е соработката на директорот и со локалната самоуправа, МОН, БРО, 

невладини, владини, културни и други институции. Како резултат на 

соработката со средината произлезени се бројни акции, предавања, 

натпревари, забавни игри во интерес на подобрување на работата на 

училиштето и надградување на личноста на ученикот во различни свери. 

Училишниот одбор како орган на управување ги планираше и закажуваше 

своите седници со дневен ред кој произлегуваше од од потребите на 

училиштето. Одлуките беа донесувани согласно законите. Директорот беше 

присутен на сите седници на УО. 

Соработката со други воспитно – образовни институции надвор од училиштето 

се одвиваше во континуитет преку активна двонасочна комуникација со 

тенденција истата да се продлабочи. 

 

 Вклученост на семејствата во училиштето 

 Вклучувањето на семејствата и на заедницата во работата на училиштето е 

еден од главните елементи за постигнување подобри резултати на учениците, 

како и за поотворени и подемократски училишта. Тргнувајќи од заедничките 

интереси на училиштето и родителите, училиштето  им овозможува на 

родителите да се организираат и да дадат свој придонес во:  

-  Согледување на вистинските потреби, состојби и проблеми во училиштето.  

 - Преку доброволно (волонтерско) ангажирање да се вклучат во реализација 

на различни училишни активности во следните подрачја од работата на 

училиштето: настава, воннаставни активности, грижа за здравјето на 

учениците, соработка со локалната заедница и да дадат свој придонес според 

нивните можности, способности и интереси 

- Да им помагаат на наставниците во работата со учениците во училиницата и 

училиштето 

- Да организираат и да даваат поддршка на различни училишни акции, 

манифестации, училишни презентации, кампањи и сл. 

- Активно да учествуваат во решавањето на различни проблеми во училиштето 

- Да учествуваат во донесување на важни одлуки во училиштето. 
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Активности на Училишниот одбор 

Училишниот одбор при ООУ,,Наум Охридски,, с. Булачани го сочинуваат 

седум члена: претставници од Наставнички совет се три члена, претставници 

од совет на родители се три члена и еден претставник од Локална самоуправа.  

Училишниот одбор во текот на учебната година се состануваше според 

потребите или барањата на училиштето. Првиот состанок од изминатата 

учебна година се одржа август 2020 година. На состаноците редовно 

присуствуваа членовите каде отворено дискутираа по дадени прашања давајќи 

свои предлози и мислења. Состаноците на Училишнопт одбор се одржуваа 

преку конференциската платформа  ZOOM. 

 

Реден 

број 

Содржина на седницата-Дневен ред Време на 

одржување  

1.  Читање и усвојување на Записникот од 

претходната седница; 

 Донесување Одлука за усвојување на Програмата 

за работа на Училишниот одбор; 

 Информација за добиено Мислење за изведување 

ученички екскурзии и други слободни активности; 

  Донесување Одлука и усвојување на Годишната 

програма за работа на училиштето за учебната 

2020/2021 година (Прилог во електронска форма 

Годишна програма за работа на училиштето за 

учебната 2020/2021 година; 

  Донесување Одлука за поддршка на вработените 

за посета на семинари и други форми на 

професионално унапредување на компетенциите; 

 Информации за активности што се превземени во 

текот на летото; 

  Предлози и прашања; 

12.08.2020 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 Читање и усвојување на Записникот од 
претходната седница; 

 Информација од Советот на општината за 
донесена Одлука за годишна програма за работа на 
училиштето за учебната 2020/2021 година; 

 Донесување Одлука за предлагање на протокол за 
работа во учебната 2020/2021 година до 
Градоначалникот на Општина Гази Баба; 

 Донесување Одлука за прифаќање на Кодекс на 
однесување на вработените во училиштето во 
услови на Ковид 19; 

 Донесување Одлука за прифаќање на Кодекс на 
однесување на учениците во училиштето во услови 
на Ковид 19; 

 Донесување Одлука за прифаќање на Кодекс на 
однесување на родителите во училиштето во 
услови на Ковид 19; 

 

 

 

08.09 2020 
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 Донесување Одлука за прифаќање на Куќен ред на 
училиштето во услови на Ковид 19; 

 Донесување одлука за промена и мадополнување 
на планот за Јавни набавки за 2020 година; 

 Информација за обновување на договорот за 
осигурување на ученицте по претходно добиени 
понуди, без објавување на јавен оглас; 

 Формирање на комисија за разгледување на 
понуди за осигурување на основни средства 
(градежен дел и опрема) по објавување на јавен 
оглас; 

 Предлози и прашања;  

3.  Читање и усвојување на записникот од претходната 

седница; 

 Донесување Одлука за коптирање на нов член –

преставник од Наставнички совет за во Училишен 

одбор на ООУ,, Наум Охридски,,; 

 Донесување Одлука за коптирање на нов член –

преставник од Советот на родители за во Училишен 

одбор на ООУ,, Наум Охридски,,; 

 Донесување Одлука за верификација на нови 

членови преставници од Ученичкиот парламент во 

Училишен одбор на ООУ,, Наум Охридски,,; 

 Спроведување постапка за избор на претседател на 

Училишен одбор и избор; 

 Разгледување на Извештајот со анализата на 

успехот и поведението на учениците од првото 

тримесечие од учебната 2020/2021 година; 

 Информација за недобиена согласност од МОН  и 

одговорот од општина Гази Баба на дополнително 

барање за согласност за вработување на специален 

едукатор и рехабилитатор во училиштето; 

 Информации за спроведени активности во рамките 

на Проектите кои се реализираат во училиштето; 

 Донесување Одлука за вршењењ редовен годишен 

попис за 2020 година; 

 Донесување План за начинот и текот на 

извршување на годишен попис  за 2020 година ; 

 Донесување Одлука за Касов максимум за 2021 

година; 

 Донесување Одлука за користење мобилни 

27. 11.2020 
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телефони за службена комуникација; 

 Донесување Одлука за користење сопствено возило 

за службени цели и покривање на патни трошоци за 

службени цели со друг тип на превоз на било кој 

вработен во училиштето; 

 Донесување Одлука за распишување на Јавен оглас 

за наставник по Физичко и здраствено  образование  

врз основа на добиена согласност од МОН за ново 

финансирање; 

 Информации за спроведените активности/зафати во 

училиштето; 

 Давање мислење за предлог план  за планирани 

инвестициски проект –активности во училиштето кои 

би се реализитале во текот на 2021 година; 

 Предлози и прашања. 

4.  Читање и усвојување на записникот од претходната 

седница; 

 Верификација на склучен договор со општина Гази 
Баба за донација на таблет уреди за ученици; 

 Информација за неподмирен долг на КУД Скопје  
кон ООУ,, Наум Охридски,, с. Булачани; 

 Донесување Одлука за распишување на јавен 
оглас за наставен кадар врз основа на добиена 
согласност од МОН за работни места кои се старо 
финансирање; 

 Предлози и прашања. 

01.12.2020 

5.  Читање и усвојување на записникот од претходната 

седница; 

 Мислење од Училишен одбор за избор на наставен 

кадар на определо работно време-старо 

финансирање и  определено работно време-ново 

финансирање за учебната 2020/2021 година до 

31.08.2021 година. 

 Одлука за надомест на вработен во училиштето за 

водење на јавни набавки за тековната 2020 година 

 Предлози и прашања 

16.12.2020 

 

                                                                           Претседател на Училишен одбор 
 

                                                                              Сања Петрушевска 
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Активности на Советот на родители 

 

Советот на родители во текот на првото полугодие се состануваше 

според потребите или барањата на училиштето. Првиот состанок од 

изминатата учебна година се одржа септември 2020 година. На состаноците 

редовно присуствуваа членовите каде отворено дискутираа по дадени 

прашања давајќи свои предлози и мислења. Состаноците на Советот на 

родители се одржуваа преку конференциската платформа  ZOOM. 

 

          Заклучоци и согледувања на состојбите и унапредување на дејноста 

 

Имајќи ја предвид целокупната  ситуација  во наредниот период  

наставата ќе продолжи да се одвива  со физичко присуство за учениците од 

прво до трето одделение и преку далечинско учење, односно учење од дома за 

учениците од четврто до девето одделение. Наствниците ќе продолжат како 

средства за електронска комуникација и понатаму  да ги користат: e-mail, viber, 

и messenger. Наставниците ќе продолжат да ги користат понудените 

платформи: Microsoft Teams, On Drive, Edmodo, и Национална платформа за 

учење од далечина. Исто така наставниците ги користат и следниве алатки и 

ресурси : едукативни софтвери , Едукативна програма “ТВ училница“ на МРТВ 

од МОН и БРО , Веб страна “Материјали за нас. 

Ќе се направат напори да се надминат проблемите при остварување на 

електронската комуникација кај кои ја имаат одредени ученици  се со цел 

непречено следење и вклучување во далечинското учење. 

Наставниците ќе ја продолжат интеракциската  комуниција  со учениците и 

нивните родители давајќи повратни информации за нивните постигања, како и  

поддршка и помош во учењето. 

Тимот за поддршка и следење на реализацијата на далечинско учење односно 

учење од дома ќе продолжи да биде во постојана комуникација и соработка со 

наставниците, Советот на родители, Училишниот одбор, општината, БРО и 

МОН, со цел успешно остварување на воспитно образовниот процес, односно 

учењето од дома. Сите наставници ги посетуваа сите планирани семинари 

организирани од МОН и БРО и од УСАИД кои ќе придонесат за изведување на 

поквалитетен воспитно – образовен процес. 

Во прибирањето информации за овој извештај учествуваа сите 
училишни тимови формирани од Наставничкиот совет, а наведени во 
Годишната програма за работа на училиштето во учебната 2020/21 година. 
Извештајот беше утврден на седница на Наставничкиот совет и истиот е 
предложен до Училишниот одбор. 
 
Изготвиле: стручните соработници 

 
Елизабета Андова -педагог                                                                                        
Елизабета Синделиева -психолог                                                                                                                 
     ВД Директор, 
                                                            _______________ 
                                                                                                      Маја Крстеска 


