ООУ„КИРИЛ И МЕТОДИЈ“-Стајковци
Општина Гази Баба - Скопје
Телефон /факс бр.02 2553 546,
Е-mail – coukirilimetodij@yahoo.com
ПЕ на БРО Скопје

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
за работата на училиштето во
учебната 2020/2021 година

Јуни 2021 год.
Скопје

ООУ„Кирил и Методиј“Стајковци, Гази Баба – Скопје
Годишен извештај за работата на училиштето во учебната 2020/2021 година

Г О Д И Ш Е Н

И З В Е Ш Т А Ј

За работата и постигнатите резултати на училиштето на крајот на
учебната 2020/2021 година
Појдовни основи за изработување на извештајот:
Извештајот за работата на Училиштето во оваа учебна година е изработен врз основа на реализираните активности планирани со
Годишната програма за работа на Училиштето.

Општи податоци за основното училиште
Табела со општи податоци
Име на училиштето
Aдреса, општина, место
Tелефон
Фах
Веб страница
E-mail
Основано од
Верификација- број на актот
Година на верификација
Година на изградба
Тип на градба
Внатрешна површина на училиштето
Површина на училишен двор
Површина на спортски терени и игралишта
Начин на загревање на училиштето
Училиштето работи во смени
Број на паралелки
Јазик на кој се реализира наставата во училиштето
Во основното училиште има дневен престој
Статус на еко-училиште

ООУ „Кирил и Методиј“
ПОУ„Кирил и Методиј“
Ул. „6“ бр. 1 – Стајковци, Гази Баба, Скопје
С.Страчинци, Гази Баба, Скопје
02 2 553 546
02 2 557 575
02 2 553 546
/
https://www.ooukirilimetodij.edu.mk/
coukirilimetodij@yahoo.com
Одлука бр.09-5261 од 29.10.1985 год., од Собрание на Општина Гази Баба
Решение бр.14-4411/1
1985 год.
1984
1975
Тврда градба
1.193,791м2
420.003м2
123.7 m2
1817 м2
/
880 м2
Парно на течни горива и Парно на пелети
Прва и втора смена
18
9
македонски
албански
Да
не
Зелено знаме (16.11. 2018 година)
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Статус на еТвининг училиште
Статус на модел училиште за Граѓанско образование
Сертификат за квалитет на училиштето

2018-2019 и 2020-2021 година
Учебна 2019-2020 и 2020-2021 година
Ноември 2019

Органи на управување, стручни органи и ученичко организирање во основното училиште
Директор
м-р Анита Ангеловска
Членови на училиштен одбор (име и Димитар Богоевски - претседател, Маја Медарска, Неџати Лимановски, Емилија Георгиевска,
презиме)
Бајрам Бекири, Зорица Крстовска Ангеловска, Зоран Митевски
Членови на совет на родители (име и Советот на родители го сочинуваат 27 члена кои се избираат во септември на правата
презиме)
седница по одржување на родителски средби. Членовите на Советот се избираат од
родителите.
Стручни активи (видови)
Стручен актив на одделенска настава, природно-математичка група и општественохуманистичка група предмети
Одделенски совети (број на наставници)
Совет на одделенски наставници (16) и стручни соработници (4),
Совет на предметни наставници (24) и стручни соработници (4)
Членови на училишниот инклузивен тим Анита Ангеловска- директор, Елена Темелкоска- психолог, Ана Тасевска- специјален едукатор
(име и презиме)
и рехабилитатор, одделенски наставник, предметен наставник и 2 родитела
Заедница на паралелката (број на ученици)
По тројца ученици од секоја паралелка
Членови на ученички парламент (број на 27 ученици од I-IX одд.
ученици, име презиме на претседателот на Стефан Тодоровски - претседател на Ученичкиот парламент.
ученичкиот парламент)
Тим за поддршка на работата на ученичкиот парламент и ученикот правобранител – директор,
стручна служба Благица Србиновска - наставник по историја и граѓанско образование, Маја
Цекова - наставник по биологија и хемија, Зејнуре Мемети - наставник по географија, Сание
Гани - наставник по албански јазик
Ученик правобранител
Анастасија Антовска
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Податоци за условите за работа на основното училиште
Мапа на основното училиште
OОУ „Кирил и Методиј“-Стајковци, Скопје е лоцирано во централниот дел на населено место Стајковци, општина Гази Баба–Скопје. Од центарот на
градот Скопје е оддалечено околу 8 км. Во рамките на училиштето припаѓа и подрачното училиште во с.Страчинци.

Податоци за училишниот простор
Вкупен број на училишни згради
Број на подрачни училишта
Бруто површина
Нето површина
Број на спортски терени
Број на катови
Број на училници
Број на помошни простории
Училишна библиотека, медијатека
Начин на загревање на училиштето

2
1
4687 м2
1940 м2
2
Приземје и кат
17
19
2
Парно на течни горива и парно на пелети

3

ООУ„Кирил и Методиј“Стајковци, Гази Баба – Скопје
Годишен извештај за работата на училиштето во учебната 2020/2021 година

Опрема и наставни средства согласно „Нормативот и стандардите за простор, опрема и наставни средства“
Училишниот објект, училниците и другите простории во училиштето се пристапни и пријатни за престој на учениците и за одвивање на наставата.
Училиштето инвестира во подобрување на условите за престој во училиштето, како и во осовременување и унапредување на образовниот процес преку
континуирано обновување на опрематa и наставните средства. Сите училници се опремени со смарт табла, компјутер, проектор и потребните нагледни
средства за секој наставен предмет, за редовната настава како и воннаставните активности.

Постоечка опрема и наставни средства
Минисистем-2, касетофон-3, микроскоп-1, ТВ приемник-2, смарт табли-16, сет музички инструменти, флејта-8, топки за фудбал-15, топка за
футсал-15, топка за ракомет-15, топка за кошарка-15, топки за одбојка-15, топчиња за пинг-понг-30, рекет за пинг-понг 3 сета, мрежа со држач за
пинг-понг-2, мрежа за ракомет-1, лакмус-3, сет по математика-2, жичани геометриски тела-1, геометриски сет за определување плоштина на
телата-2, модел цело-дропки-1, модел на кубик-1, магнет прачкас-2, магнет потковочест-2, магнетна игла-2, компас-1, сетилни органи кај човекот1, ѕвезден и сончев систем-1, географски карти-14, модел земја-сонце-месечина-1, физичка вага со тегови-1, динамометар-1, младо срце-1,
пресек на бубрег со лимфна жлезда-1, демонстратор на бели дробови- 1, скелет 85цм-1, ендокрин систем жлезди со внатрешно лачење-1,
внатрешни органи-1, делови на растенија-1, зима/диви животни-1, епрувети-10, симболи на хемиски елементи-1, волтметар-1, амперметар-1,
електрично коло-1, колор инџет печатач-2, персонални компјутери-8, РС компјутери-18, преносни компјутери за одделенска настава, ласерски
принтер со фотокопир-1, географски глобус-2, индукционен глобус-1, копир-скенер-факс-1, ДВД-ЛГ- 2, ЛЦД проектор- 14, дигитален апарат
Коника-1, касетофон со ЦД-2, пинг-понг маси-2, ХП-ласерски принтер-2, машина за уништување на хартија-2, дигитално пијано-2, гитари-4,
виолончело-2, мандола-5, мандолини-20, компјутерска технологија за сите наставници и стручен кадар-45, Сензорен столб-1, аголен елемент за
седење-1, оптички УВ влакна со вреќа 1, гнездо за нишање 1, даска за бланасирање 1, тактилни стапалки 1, прстени за стискање 1, прстени за
стискање со шилци 1, мини лед проектор 1, тунел за провлекување 1, зидно огледало 3, отежнат елек 1, вреќа за тело 1,меки коцки за под 13,
меки облоги за ѕид 13, трамболина 1, вреќа за седење 2, ЛЕД окила 1,прозирни букви 1, пластична ограда 1, фолија за стакло 4, тастатура
шарена со големи копчиња 2, тастатура со црно бели копчиња 2, тракбол 2, џојстик 2, склопка 2 ,пенкало за скенирање 2, држац за раце 2, држач
за книги 2, гумички за правилно држење на молив 2, интерактивен зид 2 ,комуникатр 2, комуникатор составен од 6 парчиња 2, комуникатор сет
од 6 звучни штипки 2,монитор на допир 2, монтесори едукативни дрвени квадрати 2, едукативни дрвени нумерички плочки 1-9000 2, едукативна
абакус плоча сметалка 2, Минисистем-2, касетофон-3, микроскоп-1, ТВ приемник-2, смарт табли-16, сет музички инструменти, флејта-8, топки за
фудбал-15, топка за футсал-15, топка за ракомет-15, топка за кошарка-15, топки за одбојка-15, топчиња за пинг-понг-30, рекет за пинг-понг 3
сета, мрежа со држач за пинг-понг-2, мрежа за ракомет-1, лакмус-3, сет по математика-2, жичани геометриски тела-1, геометриски сет за
определување плоштина на телата-2, модел цело-дропки-1, модел на кубик-1, магнет прачкас-2, магнет потковочест-2, магнетна игла-2, компас1, сетилни органи кај човекот-1, ѕвезден и сончев систем-1, географски карти-14, модел земја-сонце-месечина-1, физичка вага со тегови-1,
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динамометар-1, младо срце-1, пресек на бубрег со лимфна жлезда-1, демонстратор на бели дробови- 1, скелет 85цм-1, ендокрин систем жлезди
со внатрешно лачење-1, внатрешни органи-1, делови на растенија-1, зима/диви животни-1, епрувети-10, симболи на хемиски елементи-1,
волтметар-1, амперметар-1, електрично коло-1, колор инџет печатач-2, персонални компјутери-8, РС компјутери-18, преносни компјутери за
одделенска настава, ласерски принтер со фотокопир-1, географски глобус-2, индукционен глобус-1, копир-скенер-факс-1, ДВД-ЛГ- 2, ЛЦД
проектор- 14, дигитален апарат Коника-1, касетофон со ЦД-2, пинг-понг маси-2, ХП-ласерски принтер-2, машина за уништување на хартија-2,
дигитално пијано-2, гитари-4, виолончело-2, мандола-5, мандолини-20, компјутерска технологија за сите наставници и стручен кадар-45,
Сензорен столб-1, аголен елемент за седење-1, оптички УВ влакна со вреќа 1, гнездо за нишање 1, даска за бланасирање 1, тактилни стапалки
1, прстени за стискање 1, прстени за стискање со шилци 1, мини лед проектор 1, тунел за провлекување 1, зидно огледало 3, отежнат елек 1,
вреќа за тело 1,меки коцки за под 13, меки облоги за ѕид 13, трамболина 1, вреќа за седење 2, ЛЕД окила 1,прозирни букви 1, пластична ограда
1, фолија за стакло 4, тастатура шарена со големи копчиња 2, тастатура со црно бели копчиња 2, тракбол 2, џојстик 2, склопка 2 ,пенкало за
скенирање 2, држац за раце 2, држач за книги 2, гумички за правилно држење на молив 2, интерактивен зид 2 ,комуникатр 2, комуникатор
составен од 6 парчиња 2, комуникатор сет од 6 звучни штипки 2,монитор на допир 2,монтесори едукативни дрвени квадрати 2, едукативни
дрвени нумерички плочки 1-9000 2, едукативна абакус плоча сметалка 2, принтери А4, 3 мали принтери

Податоци за училишната библиотека
Ред.број
1.
2.
3.
4.
5.

Библиотечен фонд
Учебници од IV-IX одд.
Лектирни изданија на македонски јазик
Лектирни изданија на албански јазик
Стручна литература
Енциклопедии, атласи, лексикони, речници,
списанија, монографски публикации

Количество
7446
1476
320
4274
11718

Извештај за обновување и адаптација во основното училиште во оваа учебна година
Во текот на учебната 2020/2021 година во централното и подрачното училиште се реализирани планираните активности за подобрување
на условите за обновување и адаптација во училиштето:
- Реновирање на тоалетите во левата вертикала – Стајковци
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-

Варосување на двете училишни згради
Изградба на училница за спорт
Почеток на изградба на фискултурна сала
Воведување на кабинетска настава со доопремување на кабинети – Стајковци
Разглас во училници
Сензорна соба за ученици со посебни потреби – Стајковци
Застаклување на вратите од училниците во двете училишни згради
Опремување на работилницата со шкафови

Податоци за вработените и учениците во основното училиште
Податоци за вработените кои ја остваруваат воспитно-образовната работа
Р.
Бр.

Име и презиме

1.

Весна ВеличковскаАнгелковска

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Александра Накева
Северџан Касами
Габриела Постоловска
Дијана Илиевска
Неџати Лимановски
Габриела Андовска
Јасминка Анѓелевска
Ивона Додевска
Елена Антонова
Музафера Шабани
Адријана Сандева
Даниела Наумовска
Тасим Фазли
Имране Кривца

Година
на
раѓање
1980
1982
1977
1973
1985
1958
1983
1983
1991
1978
1965
1982
1984
1967
1961

Звање
Дипломиран професор по одделенска настава

Степен на
образовани
е
ВСС

Одделенски наставник

ВСС
ВСС
ВСС
ВСС
М-р
ВСС
ВСС
ВСС
ВСС
ВСС
ВСС
ВСС
ВСС
ВШС
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Работно место
Наставник во одделенска
настава

Ментор/
советник

Години на
стаж

/

17

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

7
17
18
14
27
7
1
2
17
23
13
12
26
38
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16.

Јасмина Јездиќ

1977

Професор по математика – физика во основно
образование
Дипломиран професор по македонски јазик и
македонска книжевност
Професор по англиски јазик и книжевност
Дипломиран професор по англиски јазик и
книжевност
Дипломиран хармоникаш

ВСС

17.

Маја Медарска

1980

18.
19.

Биљана Арсова
Емилија Наумовска

1971
1983

20.

Александар Тасевски

1992

21.

Габриела Јорданов

1982

22.

Маја Цекова

1975

23.

Сашка Крстевски

1984

24.

Дарко Костовски

1984

25.

Марина Димоска

1979

26.
27.

Огнен Симиќ
Славица Анчевска

1979
1963

28.

Благица Србиновска

29.

ВСС

1963

Професор по математика – физика во основно
образование
Професор по биологија-хемија во основното
образование
Професор по биологија-хемија во основното
образование
Дипломиран професор по физичко и здравствено
образование
Професор по македонска книжевност и
јужнословенски книжевности со македонски јазик
Дипломиран професор по географија
Наставник по основи на техниката и
производството
Дипломиран професор по историја

Ели Чочова

1981

Дипломиран ликовен педагог со сликарство

ВСС

30.

Елена Блажевска

1981

ВСС

31.

Валентина Николовска

1967

Дипломиран филолог по француски јазик и
книжевност-преведувачка насока
Дипломиран класичар

32.

Филип Мојсовски

1987

ВСС

32.

Ќамуран Сакипи

1962

Дипломиран професор по физичко и здравствено
образование
Наставник по биологија - хемија

33.

Вјоса Елези

1989

Дипломиран професор по англиски јазик и
литература

ВСС

7

/

6

ВСС

Наставник по:
Математика, физика
Македонски јазик

/

8

ВСС
ВСС

Англиски јазик
Англиски јазик

/
/

23
12

ВСС

Музичко образование, хор и /
оркестар, проекти
од музичката уметност
Математика
/

4

7

ВСС

Биологија, хемија

/

6

ВСС

Природни науки

/

4

ВСС

Физичко и здравствено
образование
Македонски јазик,
вештини за живеење
Географија
Техничко образование

/

5

/

8

/
/

2
31

Историја, граѓанско
образование
Ликовно образование,
иновации, проекти од
ликовната уметност
Француски јазик

/

22

/

9

/

16

Класична култура на
европската цивилизација
Физичко и здравствено
образование
Биологија, хемија,
природни науки
Англиски јазик

/

11

/

7

/

24

/

5

ВСС
ВСС
ВШС
ВСС

ВСС

ВШС
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34.

Сание Гани

1961

Дипломиран професор по албански јазик и
книжевност
Наставник по математика и физика на албански
јазик
Професор по македонска книжевност и
јужнословенски книжевности со македонски јазик
Дипломиран професор по географија

ВСС

35.

Илфие Емини

1961

36.

Анета Кузмановска

1981

37.

Зејнуре Мемети

1991

38.

Фатон Ганиу

1989

39.

Ибрахим Демири

40.

41.
42.

/

21

/

38

/

7

/

4

/

8

/

1

/

8

ВСС
ВСС

Албански јазик,
библиотека
Математика, физика,
иновации
Македонски јазик за
заедниците
Географија, историја,
граѓанско образование,
истражување на родниот
крај
Физичко и здравствено
образование
Информатика, проекти од
информатика, ТО
Музичко образование,
проекти од музичката
уметност
Етика на религии, етика
Англиски јазик

ВСС

1994

Дипломиран професор по физичко и здравствено
воспитување
Дипломиран инж. по информатика

Ваљбон Беџети

1986

Наставник по музика

ВСС

1994
1984

44.
45.
46.
47.
48.

Амир Мамути
Билјана ОливероскаТрајкоска
Емилија Ежоска
Теута Хаскај Војника
Албана Реџепи
Елена Темелкоска
Емилија Георгиевска

1988
1981
1992
1981
1966

Дипломиран теолог
Дипломиран професор по англиски јазик и
книжевност со американски студии
Дипломиран професор по филозофија
Професор по германски јазик и книжевсност
Професор по ликовна уметност
Дипломиран психолог
Дипломиран педагог

/
/

2
11

ВСС
ВСС
ВСС
ВСС
ВСС

Етика
Германски јазик
Ликовно образование
Психолог
Педагог

/
/
/
/
/

4
18
2
7
27

49.

Ана Тасевска

1994

Дипломиран дефектолог

ВСС

/

1

Професор по македонски јазик со историја на
книжевност на народности на СФРЈ-наставна
насока
Дипломиран компјутерски инженер

ВСС

Специјален едукатор и
рехабилитатор
Библиотекар

50.

Вера Стојаноска

1964

/

31

51.

Александар Милановски

1996

Дипломиран инженер по
информатика

/

1

8

ВШС
ВСС
ВСС

ВСС

ВСС
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Податоци за раководните лица
Р.
Бр.
1.

Име и презиме
Анита Ангеловска

Година
на
раѓање
1973

Звање

Степен на
образовани
е
м-р

Дипломиран професор по историја

Работно место
Директор

Ментор/
советник

Години на
стаж

/

25

Податоци за вработените административни службеници
Р.
Бр.
1.
2.

Име и презиме

Лилјана Павловска
Ивона Петковска

Година
на
раѓање
1964
1991

Звање

Степен на
образование

Дипломиран правник
Дипломиран економист

ВСС
ВСС

Работно место

секретар
книговодител

Години на
стаж
34
4

Податоци за вработените помошно-технички лица
Р.
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Име и презиме
Златко Мaнасиевски
Ристе Петрушевски
Наташа Тошевска
Виолета Божиновска
Милинка Митевска
Ѓулетман Богоевска
Светланка Младеновска
Раде Зафировски
Џеваир Лимани

Година
на
раѓање
1975
2000
1969
1980
1962
1962
1965
1960
1964

Звање

Степен на
образование

Столар
Економски техничар
Економски техничар
Тапетар
/
/
/
/
/

ССС
ССС
ССС
ССС
Основно
Основно
Основно
Основно
Основно

Работно место
хаусмајстор
домаќин
хигиеничар
хигиеничар
хигиеничар
хигиеничар
хигиеничар
хигиеничар
хигиеничар

Години на
стаж
21
1
15
5
22
40
13
26
11

Податоци за ангажирани образовани медијатори
Р.
Бр.

Име и презиме

Година
на
раѓање

Звање

Степен на
образование

9

Работно место

Години на
стаж
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1.

Кенан Хајредин

1997

Економски техничар

ССС

образовен медијатор

Вкупно податоци за наставен и ненаставен кадар
Кадар

Број на вработени
Број на наставен
кадар
Број на стручни
соработници
Административни
работници
Помошно-технички
кадар
Директор

Вкупно

58
43

Етничка и полова структура на наставен и ненаставен кадар
Македонци Албанци
Срби
Роми
други
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
6
35
8
7
1
1
3
25
7
7
1

4

4

1

1

9

3

1

4

1

1

1

Сите наставници во одделенска и предметна настава го исполнуваат нормативот за ангажираност на наставниците со исклучок на
поедини наставници во подрачното училиште. Воспитно-образовната дејност во училиштето ја остваруваат 38 наставници. Образовната
структура на кадарот одговара на законските и програмските барања по наставни предмети. Во одделенска настава, наставата ја
изведуваат 16 одделенски наставници од кои 5 наставници изведуваат настава во подрачното училиште. Во предметна настава сите
наставни предмети се застапени според наставниот план и програма и се реализираат од 22 наставници. Има и 5 наставници кои се во
други училишта и кои дополнуваат часови во нашето училиште.

Вкупно податоци за степенот на образование на вработените
Образование
Последипломски студии – втор циклус
Високо образование
Виша стручна спрема
Средно образование
Основно образование

Број на вработени
3
42
4
4
5
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Вкупно податоци за старосната структура на вработените
Години
20-30
31-40
41-50
51-60
61- пензија

Број на вработени
6
22
10
17
3

Податоци за учениците во основното училиште
Одд.
I
II
III
IV
V
I-V
VI
VII
VIII
IX
VI-IX
I - IX

Број на паралелки
Стајковци Страчинци
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
10
5
2
1
2
1
2
1
2
1
8
4
18
9

Број на ученици
Стајковци Страчинци
33
11
26
10
39
12
42
13
30
11
170
57
46
9
38
7
37
9
38
11
159
36
329
93

Македонци
м
ж
Стајковци
15
18
17
8
27
12
22
18
15
15
96
71
27
18
15
22
20
17
20
18
82
75
178
146

Албанци
м
ж
Страчинци
8
3
4
6
6
6
9
4
3
8
30
27
5
4
2
5
5
4
8
3
20
16
50
43

Срби

Роми

Други

м
ж
Стајковци

м
ж
Стајковци

м

ж

1
1

1

1
1
1

2

2
3

2

Во учебната 2020/2021 год. во ООУ „Кирил и Методиј“ - Стајковци се запишани вкупно 329 ученици распоредени во 18 паралелки од I – IX
одд. Во ПОУ с.Страчинци запишани се 93 ученици распоредени во 9 паралелки од I – IX одд. Во двете училишта вкупно се запишани 422
ученици распоредени во 27 паралелки и тоа: од I – V одделение 15 паралелки, а од VI – IX одделение 12 паралелки. Со оглед на
ситуацијата со КОВИД - 19 наставата се одвиваше во две смени.
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Материјално-финансиско работење на основното училиште
За финансиското работење на училиштето е одговорен директорот и сметководителот. Финансирањето во училиштето се остварува преку
дотации од буџетот на општина Гази Баба.
Во 2020 година, одобрени се средства за нагледни средства, училишен мебел, завеси вариолајт, реновирање на тоалетите во левата
вертикала – Стајковци, варосување на двете училишни згради, почеток на изгрдба на физкултурна сала – Стајковци.
Училиштето во својот план на расходи за 2021 година, има планирано средства за: разглас, сензорна соба, компјутери, завеси вариолајт –
Страчинци.
Во планот на расходи се предвидени средства за заштита и безбедност при работа на вработените, средства за канцелариски материјали,
средства за хигиена, како и комунални трошоци.
Училиштето во својот план предвидува средства за семинари и конференции и обуки, вонучилишни образовни активности се со цел
унапредување на воспитно образовниот процес и поголеми постигања во знаењето и напредокот на учениците.
Исто така училиштето располага и со самофинасирачка сметка и три донаторски. Самофинансирачката сметка главно се финансира од
издавање на училишен простор за изучување на странски јазици и фолклорна секција, но поради КОВИД – 19 ситуацијата и мерките и
препораките донесени од Владата на РСМ, оваа учебна година нема остварено приход на оваа сметка. Средствата од оваа сметка се
користат за потребите на училиштето.
Донаторските сметки се финансирани од Европска комисија од Еразмус+ програмата. Овие средства се наменети за проекти, со цел
размена на знаење, вештини, таленти, запознавање на процесот на образование на учениците од различни култури, држави, како важни
фактори за нивната иднина. Проектите имаат за цел да се едуцираат учениците за вредностите кои се од суштински значење за
општеството и иднината на младите.
По посета на инспектори од оделението за финансии при општина Гази Баба утврдено е дека училиштето работи коректно и посветено
според важечките прописи за финансиско работење на буџетските институции.
Нашето училиште останува и понатаму да се залага за совесно и прописно работење во полза на учениците, локалната заедница и
вработените.
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Мисија и визија
Мисија: Училиште со здрава клима и пријатна атмосфера за работа, кое создава личности со високи морални вредности,
меѓусебно почитување, толеранција, доверба и почит.
Визија: Се стремиме кон ефикасна и ефективна настава со цел да изградиме сестрани личности подготвени за личен напредок
и оспособени за живеење во мултиетничко општество.
Со заеднички активности, тимска работа, професионалност и одговорност, вклучување на родителите, локалната заедница и
бизнис секторот, да создадеме училиште со современ образовен процес кое нуди поддршка на детските права и мултикултурализмот,
инклузивноста, ефективноста, здравјето, сигурноста и безбедноста и услови за квалитетна, ефикасна и ефективна настава преку која се
изградуваат личности со развиена свест и способности за колективен и индивидуален развој и оспособени за живеење во мултиетничко
општество.

Веќе научено/стекнати искуства
При планирање на работата, училиштето постојано ги користи искуствата од работата во изминатите учебни години и анализата на
работењето на сите органи и тела кои функционираат во него. Тие придонесуваат за подобрување на работниот процес во училиштето, за
изготвување на годишните програми на училиштето и на сите стручни органи и тела и програмите за работа на наставниците.
За успешно постигнување на поставените цели училиштето најмногу ги користи искуствата добиени од следниве релевантни извори:
анализи и заклучоци од извештајот од спроведената Самоевалуација за работа на училиштето (2018/2019 и 2019/2020); Развојна програма
на училиштето за 2017-2021 година; Извештајот од интегралната евалуација на училиштето (февруари 2018); Одлуки и препораки од
Училишниот одбор и Советот на родители; Анализи и искуства од работењето на Наставнички совет, Одделенски совет, Стручни активи;
Извештаи од реализација на наставните планови и програми; Стекнати знаења и компетенции од посетени обуки, семинари и
работилници; Правилници за работа и етички кодекси за сите целни групи; Критериуми и стандарди за оценување на постигањата на
учениците; Примена на ИКТ во наставата и воннаставните активности; Реализација на воннаставни активности, секции, проекти и
слободни ученички активности преку: програма за интеграција на еколошката едукација во образовниот систем, проекти за меѓуетничка
интеграција во образованието (МОН, МИМО–УСАИД/МЦГО, Градиме заедничка иднина - ОБСЕ и општина Гази Баба), проекти од Еразмус
+ програмата.
Оваа учебна година акцентот беше ставен на унапредување на професионалните компетенции на наставниот кадар, стручната служба и
другите вработени во училиштето, осовременување на воспитно-образовната работа преку подобрување на просторните услови во
училиштето, зајакнување на демократската партиципација на учениците и меѓуетничката интеграција во училиштето и осовременување на
наставата преку создавање услови за кабинетска настава и нејзино воведување согласно развојот на настаните врзани со Коронавирусот.
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Поради новонастанатата состојба со глобалната пандемија од 10-ти март наставниот процес продолжи да се реализира онлајн со
користење на онлајн платформи. Успешно се реализираа голем број воннаставни активности, а ќе се работи на проширување на знаењата
за онлајн настава и примена на ИКТ во наставата.

Подрачја на промени, приоритети и цели
Цели на училиштето се подобрување на условите за работа на сите инволвирани во воспитно – образовниот процес, континуиран
напредок и постигнување подобри резултати. За реализација на овие цели, тргнувајќи од Развојната програма за работа на училиштето и
Самоевалуацијата на училиштето ги истакнуваме следните приоритети кои припаѓаат во седумте подрачја на опсервација на основното
училиште:
Унапредување на професионалните компетенции на наставниот кадар, стручната служба и другите вработени во училиштето.
Целта на ова подрачје е унапредување на професионалните компетенции на наставниот кадар, стручната служба и другите
вработени во училиштето преку следење на современи текови и тенденции; креираме дигитални иновации во училиштето и грижа за
здравјето и добросостојбата на учениците и наставниците (позитивно учење – образование). Со ова приоритетно подрачје на
промени се подобрени професионални компетенции, ефикасна настава и следење на современите текови, тенденции и глобални
промени, примена на добри практики, современи методи, форми, приоди, стратегии, техника, технологија на работа и издигнување
на квалитетот на воспитно образовниот процес на високо ниво;
Осовременување на воспитно-образовната работа преку подобрување на просторните услови во училиштето. Со ова приоритетно
подрачје на промени се подобри услови за реализација на наставата по физичко и здравствено образование, подобри услови за
реализирање на воннаставни и проектни активности и подобрени услови за одржување хигиена и заштита на здравјето на
учениците.
Зајакнување на демократската партиципација на учениците и меѓуетничката интеграција во училиштето преку зголемена соработка
со родителите, локалната самоуправа, МОН, бизнис секторот, невладиниот сектор и меѓународни организации. Со ова приоритетно
подрачје на промени се зголемена демократска партиципација на учениците во училиштето сензибилизирани ученици, наставници и
родители за соживот во мултикултурно општество и меѓуетничка интеграција во образованието и поголема меѓународна соработка размена на искуства.
Осовременување на наставата преку создавање услови за кабинетска настава и нејзино воведување согласно развојот на
настаните врзани со Коронавирусот. Со ова приоритетно подрачје на промени се соодветна организираност на училниците согласно
потребите на наставата, подобри услови за работа за правилен психофизички развој на учениците и современа и поквалитетна
настава.
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Програми и организација на работата во училиштето
Календар на организација на учебната 2020/2021 год.
Министерот за образование донесува календар со кој се утврдува организирањето на учебната година во основните училишта согласно
програмските целини во наставната година: полугодија, други форми на воспитно-образовна дејност и ученички одмор за учебната
2020/2021 година.
- Учебната година во основнито училиште започна на 1 Октомври 2020 година, а завршува на 31 Август 2021 година.
- Наставната година започнува на 1 Октомври 2020 година и завршува на 10 Јуни 2021 година.
- Наставната година ја сочинуваат две полугодија – I и II полугодие.
- Првото полугодие започнува на 1 Октомври 2020 година, а завршува на 30 Декември 2020 година.
- Во текот на учебната година учениците користат зимски и летен одмор.
- Зимскиот одмор започнува на 31 Декември 2020 година и завршува на 20 Јануари 2021 година.
-

Второто полугодие започнува на 21 Јануари 2021 година, а завршува на 10 Јуни 2021 година.
Воспитно-образовната работа за учениците се организира во текот на целата работна недела.
Во текот на првото полугодие во училиштето во Стајковци остварени се 159 наставни денови, а во ПУ Страчинци остварени се 160
наставни денови.

Поделба на класно раководство, поделба на часовите на наставниот кадар, распоред на часовите
Одделенска настава
Р.б
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наставник
Величковска-Ангелковска Весна
Накева Александра
Касами Северџан
Постоловска Габриела
Илиевска Дијана
Лимановски Неџати
Андовска Габриела/Ивона Додевска
Анѓелевска Јасминка
Кривца Имране
Јованчевска Лидија/ Андовска Габриела
Антонова Елена
Шабани Музафера

Одделение
I-1
I-2
I-3
II-1
II-2
II-3
III-1
III-2
III-3
IV-1
IV-2
IV-3
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21
21
21
21
21
21
23
23
23
24
24
24
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13.
14.
15.
16.
17.
18.

Сандева Адријана
Наумовска Даниела
Фазли Тасим
Наумовска Емилија
Оливероска-Трајкоска Билјана
Мојсовски Филип

V-1
V-2
V-3
III-VI Англиски ј.
I-II Англиски ј.
I-II Физ.и здр.об

21
21
21
21
8
12

Предметна настава
Р.б
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Наставник
Арсова Биљана
Блажевска Елена
Ганиу Фатон
Србиновска Благица
Цекова Маја
Гани Сание
Јорданов Габриела
Димоска Марина
Мемети Зејнуре
Чочова Ели
Медарска Маја
Емини Илфие
Јездиќ Јасмина
Тасевски Александар
Костовски Дарко
Крстевски Сашка
Симиќ Огнен
Анчевска Славица
Николовска Валентина
Сакипи Ќамуран
Елези Вјоса
Кузмановска Анета
Ибрахим Демири
Ваљбон Беџети
Мамути Амир
Александар Милановски
Теута Хаскај Војника
Албана Реџепи
Ежовска Емилија

Наст.часов
21
16
18
20
20
20
22
16
20
16
20
22
20
16
24
8
16
6
6
14
25
14
8
6
3
8
8
4
2

Одд.час
VI -1
VI -2
VI-3
VII -1
VII -2
VII -3

Допол.часов

VIII-2
VIII-3
IX-1
IX-2
IX-3
VIII-1

да

6
6

да
4
15
12

8

да
да
да
да

16

Вкупно часови
22
23
25
21
21
21
22
17
21
17
21
23
21
16
24
20
20
21
18
14
25
22
8
6
3
8
8
4
20
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Поделба на одделенско раководство и поделба на часовите на наставниот кадар се врши на Наставнички совет согласно ЗОО, нормативот
за наставен кадар. Часот на одделенската заедница се реализира според програма утврдена од МОН, на предлог на Бирото за развој на
образованието и други активности поврзани со паралелката.
Задолжителната настава е организирана по одделенија од I до IX по наставните предмети согласно наставниот план и програми за ВОД на
основните училишта, според однапред утврден распоред на наставните часови.
Наставата во учебната година се остварува во 159 (160) наставни дена. Наставниот час трае 30 минути.
Извештај за реализација на наставата со физичко присуство во учебната 2020/2021 година
Учебната 2020/2021 година започна со изменети услови поради пандемијата со Ковид-19. Наставата започна на 1 Октомври 2020
година со скратена програма, а учениците од I до III одделние наставата ја следеа со физичко присуство.
Согласно Протоколот за работа и Кодексот за однесување на учениците со физичко присуство, наставата се одвиваше од 07:00
часот до 15:00 часот.
Учениците доаѓаа во две смени од кои учениците од прво и второ одделение почнуваа од 07:30 часот до 10:15 часот (прием на ученици од
07:00 часот до 07:30 часот), другите две паралелки од прво и второ одделение почнуваа од 11:00 часот до 13:45 часот (прием на ученици
од 10:45 часот до 11:00 часот). Учениците од трето одделение почнуваа во 08:00 часот до 11:15 часот (прием на ученици од 07:30 часот до
08:00 часот).
Ученици кои следеа настава со физичко присуство влегуваа на главниот влез, каде што подот беше обележан со насоки каде треба
да се движат. Поминуваа низ целосна дезинфекција, мерење на температура, дезинфекција на рацете и обувките и носење на заштитна
маска. Откако учениците ќе се дезинфицираа секој се упатуваше кон својата училница, притоа не задржувајќи се по ходниците и
внимавајќи на меѓусебна дистанца. По завршувањето на наставата ја напуштаа просторијата од друг влез, односно излез. Во второто
полугодие поради градежни работи учениците влегуваа и излегуваа на задниот влез. Секојдневно за време на големиот одмор учениците
излегуваа надвор додека се вршеше дезинфекција и проветрување на училниците.
Во I-1 одделение наставата ја започнаа 15 ученици, еден ученик со потпишување на изјава од страна на родител наставата започна
да ја следи на далечина. Од второто полугодие ученичката се врати да ја следи наставата со физичко присуство. Во второто полугодие
родителите на друга ученичка со потпишување на изјава побараа настава да ја следи на далечина. Во текот на второто полугодие целата
паралелка беше во изолација во времетраење од две седмици поради позитивен тест на Ковид - 19 на одделенскиот наставник.
Во I-2 одделение сите ученици започнаа да ја следат наставата со физичко присуство, во текот на наставата еден ученик со
потпишување на изјава од страна на родител се префрли настава да ја следи на далечина. Во првото полугодие во период од околу две
седмици (од 12 до 23 Октомври), целото одделение наставата ја следеше на далечина поради изолација на наставникот по ФЗО. Во текот
на учебната година во различни периоди учениците беа по две-три седмици во изолација поради позитивен член од семејството на Ковид 19, на овие ученици по барање на родителите им се праќаа печатени материјали.
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Во I-3 одделение сите ученици започнаа да ја следат наставата со физичко присуство. Во периодот од 23.11.2020 до 06.12.2020
имаше еден ученик во изолација поради заболен член со КОВИД-19 и ученикот наставата во тој период ја следеше онлајн.
Во II-1 одделение, учебната година сите ученици ја започнаа со физичко присуство, а во текот на наставата 4 ученици со
потпишување на изјава од родител се префрлија на следење на настава на далечина. Наставата на далечина беше реализирана
истовремено со наставата со физичко присуство. Во меѓувреме, имаше и период од околу две седмици (од 12 до 23 Октомври), кога
целото одделение наставата ја следеше на далечина (поради изолација на наставникот по ФЗО). Исто така, во различни периоди во текот
на учебната година, учениците беа по две-три седмици во изолација поради заболен член во семејството, но сосема редовни во следење
на наставата преку онлајн часовите. При крајот на учебната година (месец мај), учениците кои наставата ја следеа на далечина, се вратија
и ја следеа наставата со физичко присуство. Последниот месец од учебната година заврши со следење на наставата со физичко
присуство од страна на сите ученици.
Во II-2 одделение наставата во текот на учебната 2020/2021 година се одвиваше со физичко присуство. Сите родители беа согласни
учениците да доаѓаат на училиште и од почеток до крај на учебната година, сите ученици беа со физичко присуство на училиште. Во текот
на училишната година 8 ученици беа во изолација во различен период од годината. Сите ученици додека беа во изолација беа во контакт
со наставата, се вклучуваа дополнително после часовите и добиваа наставни материјали за работа.
Во II-3 одделение, учебната година сите ученици ја започнаа со физичко присуство и немаше ученици заболени и во изолација.
Во III-1 одделение наставата се одвиваше со физичко присуство на сите ученици. Во текот на учебната година 6 ученици беа во
изолација поради контакт со заболен. Од нив во првото полугодие 3 ученици добиваа насоки и материјали за работа по електронски пат,
во второто полугодие 3 ученици наставата ја следеа на далечина преку платформата на Microsoft Teams истовремено со учениците со
физичко присуство. Во текот на второто полугодие целата паралелка беше во изолација во времетраење од две седмици поради
позитивен тест на Ковид - 19 на одделенскиот наставник. Во овој период наставата се одвиваше на далечина на платформата Microsoft
Teams според неделниот распоред на часови и сите ученици беа редовни. Учениците кои поради настинка или друга причина не
присуствуваа на настава со физичко присуство имаа можност да ја следат наставата онлајн истовремено со останатите ученици.
Во III-2 одделение наставата сите ученици ја започнаа со физичко присуство, а во текот на наставата тројца ученици со
потпишување на изјава од страна на родител се префрлија на настава на далечина. Наставата во почетокот се реализирше по наставата
со физичко присуство, но подоцна се реализираше истовремено со наставата со физичко присуство и со испраќање на материјали на
родителите. Поради ситуацијата со пандемијата имаше период од околу 3 недели, кога целото одделение наставата ја следеа на далечина
поради изолација на одделенскиот наставник. До крајот на учебната година во изолација беа четири ученика поради контакт со заболен и
еден во изолација поради прележана Корона. Во тој период сите ученици беа присутни на онлајн часовите. Материјалите и домашните се
испраќаа редовно на Microsoft Teams.
Во III-3 одделение, учебната година сите ученици ја започнаа со физичко присуство и немаше ученици заболени и во изолација.
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Извештај за реализација на наставата на далечина во учебната 2020/2021 година
Министерството за образование и наука поради неповолната слика на заболени од КОВИД-19 одлучи учениците од IV-IX одделение
наставата да ја следат електронски од далечина. За таа цел раководниот кадар на ООУ„Кирил и Методиј“, Стајковци уште во јули-август
започна со припреми за успешна реализација на новата учебна 2020/2021 година.
Во текот на месец август беа реализирани низа обуки на кои наставниците меѓу себе ги споделија искуствата, начинот на
реализирање на наставата, како и онлајн платформите што ги користеа за реализирање на истата. Од страна на надворешен обучувач
беше извршена обука за реализирање на онлајн тестови.
На 24.08.2020 година од одделенските раководители беше побарано да исконтактираат со родителите на учениците од паралелката
и да обезбедат информација на колку ученици им недостасува електронски уред за следење на настава од далечина. Списокот со тие
ученици беше предаден кај педагогот на училиштето. На 13 ученици на 01.12.2020 год. им беа доделени таблети, донација од општината.
На 28.08.2020 година наставниците добија насоки за подготовка на наставни материјали и истите да бидат испратени за да се
постават на веб страната на училиштето.
Во периодот од 29.08-09.09.2020 беа изработени протоколи за постапување во ООУ„Кирил и Методиј“, Стајковци и Страчинци за
реализирање на воспитно-образовниот процес со физичко присуство и учење на далечина за учениците во учебната 2020/2021 година.
На 13.08.2020 година определени се наставници кои ќе следат и реализираат обука за националната платформа: Елена Блажевска
и Фатон Ганиу, како и нивните замени: Александра Накева и Северџан Касами.
Од 20.09 до 23.09.2020 година реализирана е обука на наставниците за користење на Националната платформа lms.schools.mк.
На 26.08.2020 година се добиени корисничките имиња и лозинки на наставниците и учениците. Одделенските раководители
добија насоки истите да ги препратат индивидуално на родителите на учениците и да им споделат насоки за најава со истите.
На 29.09.2020 година се одржа пробен час со сите ученици кои ќе ја следат наставата на далечина.
На 30.09.2020 година одржан е онлајн состанок со советникот во БРО на тема „Упатство за наставниците за начинот на
оценување на учениците во периодот на реализација на наставата преку учење од далечина“.
На 30.09.2020 година изработен е месечен календар за менторски средби по одделенија и предмети.
На 01.10.2020 година по претходно креиран календар на часови по работни денови во една седмица започнато е со реализација
на наставата на далечина преку платформата Microsoft Teams.
Во секое одделение на платформата Microsoft Teams поставени се насоки и препораки за однесување на наставниците и
учениците за време на наставата на далечина.
На 23.04.2020 година одделенските раководители ги информираа родителите дека Детската амбасада Меѓаши во соработка со
операторот Лајкамобајл (Lycamobile) нуди интернет-картички од 25 гигабајти за мобилен телефон за учениците кои имаат потреба од
ваков вид на помош.
Освен платформата Microsoft Teams која се користеше за реализирање на онлајн часови, наставниците ги користеа платформите:
lms.schools.mк, Microsoft Forms, My Quizizz, Kahoot, Microsoft Whiteboard, Jamboard, Power Point презентации, Word презентации, како и
многу други веб страни со соодветни наставни содржини, квизови, игри и симулации.
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По потреба учениците беа повикувани на менторски средби. При одржувањето на менторските средби се внимаваше на бројот на
присутни ученици да не надминува 10, како и на придржувањето на протоколите на работа за време на пандемија. При вториот и третиот
бран на КОВИД-19 бројот на присутни ученици беше намален на минимум и учениците беа повикувани само при надополнување на
наставниот материјал, додека сите проверки на знаења се реализираа онлајн.
Малиот број на ученици кои беа позитивни на КОВИД-19, отсустваа кратко од настава, па поради лесната клиничка слика
продолжуваа со следење на наставата од далечина. На 25.01.2021 година поради прекин на струја во населеното место Стајковци, голем
број на ученици не беа во можност да следат настава, поради што наставата беше прекината, а часовите се реализираа во следните
денови после редовните часови.
Наставниот план и програма за учебната 2020/2021 година беа реализирани во целост. Сите ученици се позитивно оценети и се
со примерно поведение.
Заклучок: Наставата со физичко присуство и на далечина во учебната 2020/2021 година е успешно реализирана.

Работа во смени
Училиштето организира задолжителна настава за сите ученици од прво до деветто одделение. Наставата се изведува во прва и втора
смена по следниот распоред:
Одделенска
Прва смена

Предметна

7:30 - 13:45

Прва смена

07:30-12:00

Втора смена

12:30 - 17:00

Јазик/јазици на кој/и се изведува наставата
Воспитно образовната дејност во матичното училиште се реализира на македонски наставен јазик, додека во ПОУ с.Страчинци на
албански наставен јазик со задолжително изучување на македонскиот јазик од IV-IX одд.
Наставен јазик
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Број на паралелки
Број на ученици
Број на наставници

Наставен јазик- македонски
18
329
30

Наставен јазик- албански
9
93
16

Вкупно
27
422
46

Училиштето во текот на наставната година работеше според Годишната програма за работа во која се зацртани сите активности и
подрачја според Планот и Програмите за воспитно-образовна дејност на училиштето, Концепцијата за деветгодишно основно воспитание и
образование, Законот за основно образование и други документи кои се поврзани со основното образование, а која беше усвоена од
Училишниот Одбор на 13.08.2020 година. Зацртаните задачи во Годишната Програма на крајот од учебната година целосно се
реализирани. Училиштето работи во две смени.
На Наставничкиот Совет одржан на ден 10.06.2021 година утврден е успехот и поведението на учениците на крајот на учебната
година и констатирано е дека Наставниот план и Програми по сите наставни предмети во сите одделенија и паралелки на крајот на
учебната година целосно се реализирани.
Планирањата на наставата се квалитетни, наставниците планираат и спроведуваат формативно оценување за подобри постигања
на учениците и пореално оценување. Увид во планирањата и посета на часови се врши од страна на директорот, педагогот, психологот и
дефектологот. Согласно Законот за основно образование, во училиштето успехот и постигањата на учениците се бележат во евидентни
листови.
При изготвувањето на наставните програми од I до IX одделение се води грижа за оптимално користење на информатичката
технологија во наставата и учењето. Заради ефективно поврзување на предметите се користи практиката за тимско планирање на
наставата.
Странски јазици што се изучуваат во основното училиште
Задолжителен странски јазик во училиштето е англискиот јазик, кој се изучува од прво до деветто одделение. За изведување на наставата
по англиски јазик од прво до петто одделение се вклучува наставник по англиски јазик. Вториот странски јазик се изучува
од шесто до деветто одделение. Во Стајковци, се изучува француски јазик во 8 паралелки, 161 ученик. Во ПОУ Страчинци се изучува
германски јазик во 4 паралелки, 36 ученици.
Реализација на физичко и здравствено образование со учениците од прво до петто одделение
Согласно новиот закон за Основно образование, наставата по физичко и здравствено образование од прво одделение до петто, ќе ја
изведуваат „тандем наставници“, односно одделенскиот наставник заедно со наставник по физичко и здравствено образование. Овој
пристап ќе обезбеди постигнување на поголеми резултати кај учениците во однос на спортското знаење, психомоторниот развој,
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правилниот раст и развој и ќе се допринесе за превенција и корекција на телесните деформитети, особено на ‘рбетниот столб и стапалата,
што се најприсутни кај учениците од прво до петто одделение.
Изборна настава
Во зависност од интересите учениците изучуваат изборни предмети, со кои ги надградуваат, продлабочуваат и систематизираат знаењата
од одредени подрачја. Учениците ги развиваат своите индивидуални способности по одделни наставни предмети. Постапката за изборот
на изборните предмети во училиштето се изведува согласно Процедурата за изборни предмети. Во тековната учебна година, според
резултатите од анкетите, учениците ги изучуваа следните изборни предмети:

Изборен предмет
Класична култура во европските цивилизации
Етика на религиите
Вештини за живеење
Вештини за живеење
Проекти од музичката уметност
Проекти од ликовна уметност
Запознавање на родниот крај
Програмирање / Проекти од музичката уметност
Проекти од информатика

Одделение
VI-1 / VI-2
VI-3
VII-1
VII-2
VII-3
VIII-1 / VIII-2
VIII-3
IX-1 / IX-2
IX-3

Наставник
Валентина Николовска
Амир Мамути
Ели Чочова
Валентина Николовска
Ваљбон Беџети
Ели Чочова
Зејнуре Мемети
Александар Тасевски
Ибрахим Демири

Дополнителна настава
Дополнителната настава има задолжителен карактер и се изведува со цел да се подобрат резултатите кај учениците кои имаат
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 надоградат
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 особености
и потреби, постигнувања, заостанувања и др. Реализирани се 264 часа од второ до деветто одделение во двете училишта по сите
наставни предмети.
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Додатна настава
Додатна 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 реализира во дадено одделение за да можат самите да направат избор. Од второ до деветто одделение реализирани се 264 часа.
Број на планирани и реализирани часови додатна и дополнителна настава за учебната 2020/2021 година
Предмет
Македонски јазик
Математика
Физика
Англиски јазик
Француски јазик
Биологија
Хемија
Географија
Историја
Граѓанско образование
Физичко и здравствено
образование
Ликовно образование
Иновации
Информатика
Техничко образование
Етика
Музичко образование
Класичка култура во
европските цивилизации
Природни науки

Додатна
33
30
12
24
18
13
8
22
16
4
19

Дополнителна
33
30
12
24
18
13
8
22
16
4
19

15
2
12
4
6
15
5

15
2
12
4
6
15
5

6

6

Работа со надарени и талентирани ученици
За надарени и талентирани ученици се изработува индивидуална програма за работа во која се вклучени предметите за кои ученикот
покажува талент, целите во учењето, употребата на стратегии и дидактички материјали. Наставниците со употреба на разновидни начини
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и мерки за вреднување, изработуваат диференцирани наставни планови кои содржат различни наставни предмети, различен број на
часови и други активности кои се одредуваат во зависност од видот на надареноста и возраста на ученикот.

Годишен извештај за работа со надарени, краетивни и талентирани ученици во учебната 2020/2021 година

Време на
реализација

Форма на
реализација:
групна/
индивидуална

Физичко
присуство

Индивидуална

Активности

Спроведување
на анкета за
надареност

Препознавање
на
карактеристиките
на надареност
Скала
за
проценка
на
надареност,
талентираност и
креативност

Октомври

Психолог

Анкетен лист
за
надареност

Ноември
декември

Психолог

Скала
проценка

Развивање на
когнитивниот
домен

Ноември

Психолог

Брошури,
разговори

Континуирано
развивање на
кративноста

Физичко
присуство

Групна

Учество на
натпревари

Континуирано

Наставници

Листи
за
постигања

Препознавање
на
мотивационите
карактеристики
на
учениците

Онлајн
Физичко
присуство

Индивидуална
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Ресурси

Начин на
реализација:
со физичко
присуство/
онлајн
Онлајн

Задача и цел

Изработка на
скала
на
надареност,
талентираност
и креативност
и доставување
до
наставниците
Препораки до
наставниците
и
родителите за
работа со оваа
група
на
ученици
Истакнување
на
постигнатите
резултати на
оваа
група
на
ученици

Реализатор

Очекувани
резултати
исходи и
ефекти

за

Идентификување
на
карактеристиките
на надареност
Препознавање
на
карактеристиките
на учениците

Индивидуална
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Континуирано
вклучување на
оваа група на
ученици во
организирање
на
култирни
манифестации,
натпревари и
слично
Пофалби и
награди за
оваа
група на
ученици
кои во текот на
учебната
година
се истакнале и
придонеле за
презентирање
на
училиштето од
повеќе
области и
тоа: резултати
во
учењето,
натпревари во
знаење,
спортски
натпревари,
литературни и
ликовни
конкурси
во и вон
училиштето

Учество на
натпревари и
меѓународни
проекти

Континуирано

Психолог,
наставници

Евидентни
листови за
разговор со
ученици,
изработки

Препознавање
на
мотивационите
карактеристики
на
учениците

Онлајн
Физичко
присуство

Индивидуална
Групна

Благодарници за
афирмација
на училиштето и
симболични
награди

Континуирано
во текот на
учебната
година, и на
крајот на
учебната
година на
денот на
доделување на
свидетелствата

Наставници,
стручни
органи и
тела
во
училиштето
и
надвор од
него

Награди од
типот на
(училишен
прибор,
книги,
енциклопедии
и слично)

Идентификација
на видот на
успешност

Физичко
присуство

Индивидуална

25

ООУ„Кирил и Методиј“Стајковци, Гази Баба – Скопје
Годишен извештај за работата на училиштето во учебната 2020/2021 година

Работа со ученици со посебни образовни потреби
Во училиштето се идентификувани ученици со посебни образовни потреби, кои се категоризирани од надлежна институција и имаат
големи потешкотии во совладувањето на наставните содржини и во социјализацијата во средината-паралелката. Овие ученици се
инклузирани во редовната настава, па за нив посебно секој наставник во паралелката каде што се распоредени подготвува ИОП, се со цел
и тие ученици да напредуваат по сопствено темпо и согласно своите можности. Во работни задачи на дефектологот, освен опсервација,
следење и работа со ученици кои имаат наод и мислење од соодветна стручна институција, спаѓа и опсервација на други ученици со цел
навремена детекција на одредени проблеми кај учениците, како и согледување на прилагоденоста, атмосферата и климата во училницата.

Годишен извештај за работа со деца со потешкотии во учењето и со посебни образовни потреби во учебната 2020/2021 година
Во училиштето се идентификувани ученици со посебни образовни потреби, кои се категоризирани од надлежна институција и имаат
големи потешкотии во совладувањето на наставните содржини и во социјализацијата во средината-паралелката. Овие ученици се
инклузирани во редовната настава, па за нив посебно секој наставник во паралелката каде што се распоредени подготвува ИОП, се со цел
и тие ученици да напредуваат по сопствено темпо и согласно своите можности. Во работни задачи на специјалниот едукатор и
рехабилитатор, освен опсервација, следење и работа со ученици кои имаат наод и мислење од соодветна стручна институција, спаѓа и
опсервација на други ученици со цел навремена детекција на одредени проблеми кај учениците, како и согледување на прилагоденоста,
атмосферата и климата во училницата.

Задача и цел

Активности

Откривање и
евидентирање
на ученици со
попреченост

Евидентирање
на учениците со
попреченост
Разговори со
одделенски
раководители

Време на
реализација
Октомври

Реализатор

Ресурси

Специјален
едукатор и
рехабилитатор

Чек листи
Листа за
опсервација

Психолог

Прашалници
Тестови за
проценка

Формирање на
тим за
соработка,
Дефинирање на
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Очекувани
резултати исходи
и ефекти
Преглед на
ученици и видот на
попреченост
Формиран е тимот
за соработка

Начин на
реализација:
со физичко
присуство/
онлајн
Физичко
присуство

Форма на
реализација:
групна/
индивидуална
Индивидуална
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временски
период и начини
за соработка со
специјален
едукатор и
рехабилитатор,
наставници,
родители,
институцијата со
која ке
соработуваме за
одреден
проблем.

Индивидуа
лизирање на
наставата,
прилагод
ување на
методите на
предавањеоценување
кон потребите
на ученикот

Стручно
Консултативна
Работа (СКР) на
стручниот
работник со
наставниците за
секој ученик
поединечно;

Утврдување
на
индивидуал
ните
постигања на

Следење на
успехот,
редовноста на
ученикот;

Во текот на
годината

Специјален
едукатор и
рехабилитатор

модели на
ИОП
аналитички
листови

Наставници

стручна
литература

Родители

Изготвување на
Индивидуален
образовен план
за секој ученик
кој има наод и
мислење од
соодветна
стручна
институција
Во текот на
годината

Специјален
едукатор и
рехабилитатор

Индивидуа
лизирани
инстументи и
техники за
работа со

Наставници
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Планирање,

Онлајн

Групна

Физичко
присуство

Индивидуална

организација на
поучувањето;
Проширени извори
на податоци;
Прилагодување на
содржините кон
потребите на
учениците

Реална проценка
на постигнувањата;
Измени,
дополнувања на
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учениците со
попреченост

Увид во
инструменти за
следење,
вреднување на
учениците;

Родители

ученици со
потешкотии и
попречености

индивидуалниот
план за работа со
ученикот;
Определување
соодветни
форми/методи за
работа со ученикот

СКР со
попреченост;

Подобрена
социјализација

СКР со
родителите и
одделенските
раководители на
учениците со
попреченост;

Подобрување на
постигањата на
учениците со
попреченост

Увид во ИОП за
секој ученик.
Утврдување
на
индивидуал
ните
постигања на
учениците
со
попреченост

Изработка на
индивидуални
инструменти
за
утврдување
на
постигањата
на учениците

Следење на
успехот,
редовноста на
ученикот;

Во текот на
годината

Специјален
едукатор и
рехабилитатор

Индивидуа
лизирани
инстументи и
техники за
работа со
ученици со
потешкотии и
попреченост

Наставници
Увид во
изработки на
учениците;
Увид во
инструменти
за следење,
вреднување на
учениците.
Утврдување на
критерими за
вреднување
на учениците со
попреченост во
согласност со
наставни
планови,

Проценка на
постигањата;
Измени,
дополнувања на
индивидуалниот
план за работа со
ученикот;

Физичко
присуство

Индивидуална

Физичко
присуство

Индивидуална

Примена на
соодветни
форми/методи
за работа со
ученикот
Во текот на
годината

Специјален
едукатор и
рехабилитатор
Наставници

ИОП
Обрасци за
следење на
ученикот со
попреченост и
потешкотии во
учењето
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Развој на
критерими,
индивидуални
инструм. за
вреднување на
учениците со
посебни потреби
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со
попреченост

програми

Годишен извештај за инклузивен тим за образование во учебната 2020/2021 година

Задача и цел

Креирање на политика
за работа со ученици
со
посебни образовни
потреби

Активности

Формирање на
тим за инклузија
на учениците со
попреченост

Време на
реализација

Август

Ресурси

Специјален
едукатор и
рехабилитатор
Психолог

Изготвување на
годишна програма
за работа на
тимот за инклузија

Евиденција на
учениците со
попреченост

Реализатор

Избор на
стратегии за
успешна едукација
и
социјализација на
учениците со
попреченост
Запознавање на
УИТ со
учениците на
кои
им е потребна
дополнителна
помош и
поддршка

Наставници

Очекувани
резултати
исходи и
ефекти

Начин на
реализација: со
физичко
присуство/
онлајн

Информирање и
прибирање
на податоци
потребни за
изработка на
годишната
програма

Успешна
реализација на
планираните
активности

Физичко
присуство

Прибирање на
релевантни
податоци
потребни за
работа на
училишниот
инклузивен тим

Преглед и
евиденција на
учениците и
видот на
попреченоста

Физичко
присуство

Форма на
реализација:
групна/
индивидуална
Индивидуална
Групна

Онлајн

Родители

Октомври

Училишен
инклузивен тим

Разгледување на
мислењата и
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Изготвена база
на
податоци за
ученици со
попреченост

Индивидуална
Групна
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Идентификација
и превенција на
специфичните
пречки во развојот на
учениците

наодите од Завод
за
ментално здравје
и од МКФ
Примена на
инструменти за
опсервација и
дијагностика

Во тек на
годината

Специјален
едукатор и
рехабилитатор

Чек листи
Листа за
опсервација

Наставници
Прашалници
Тестови за
проценка

Индивидуализирање и
прилагодување на
наставните содржини
согласно
способностите
на учениците
Градење на
стратегии за
учење со примена на
индивидуален
и диференциран
пристап во
работењето
Непосредна работа на
специјалниот
едукатор и
рехабилитатор со
учениците со
попреченост

Изработка на ИОП
(долгорочен,
среднорочен,
краткорочен)
за работа со
учениците со
попреченост

Октомври

Специјален
едукатор и
рехабилитатор
Психолог

Модели на ИОП
Аналитички
листови
Стручна
литература

Наставници

Примена на
диференциран
пристап во
работата
Вежби за
поттикнување на
психомоторниот
развој

Во тек на
годината

Специјален
едукатор и
рехабилитатор

Помош при
совладување
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ИОП
Обрасци за
следење на
ученикот со
попреченост и
потешкотии во

Навремено
откривање на
потешкотиите
во
образовниот
процес кај
учениците
Надминување
на пречките
кај учениците
со
попреченост
и нивна
успешна
инклузија во
образовниот
систем
Успешна
реализација на
наставната
програма со
сите ученици

Физичко
присуство

Индивидуална

Онлајн

Физичко
присуство

Индивидуална

Физичко
присуство

Индивидуална

Повисоки
постигања на
учениците

Реализација на
поставените
цели во
индивидуалниот
образовен
план
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Поттикнување на
социјалниот и
емоционалниот развој
на учениците со
попреченост, како и
мотивација на
ученикот за
понатамошна работа
и напредок.

на одредени
наставни
содржини преку
диференцирен
пристап
Разговори со
учениците на
одд.часови

учењето

Во тек на
годината

Разговори со
родителите
на
индивидуални
средби

Специјален
едукатор и
рехабилитатор
Наставници
Родители

Изготвување на
индивидуални
инструменти
за
утврдување на
постигањата на
учениците со
попречности

Утврдување на
критериуми за
вреднување на
постигањата на
учениците со
попреченост
согласно
прилагодените
индивидуални
планови

Во тек на
годината

Јакнење на
капацитетите на
наставниците за
препознавање на

Спроведување на
интерни обуки за
наставниците за
работа со ученици

Во тек на
годината

Училишен
инклузивен тим

Вклученост на
родителите во
воспитнообразовниот
процес
Успешна
инклузија на
учениците со
попреченост во
редовниот
воспитнообразовниот
процес

Индивидуални
инструменти
Алатки
Тестови

Училишен
инклузивен тим
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Материјали,
планирања
на наставниците

Стабилни
социјални
компетенции и
развиени
социјални
вештини

Физичко
присуство

Индивидуална

Онлајн

Развиено
чувство на
самодоверба и
самопочитува
ње кај
учениците со
попреченост
Развивени
позитивни
ставови кај
учениците кон
учениците со
попреченост
Развиени
стратегии за
користење на
индивидуални
инструменти и
критериуми
при
вреднување на
постигањата
на овие
ученици
Зајакнати
компетенции
на
наставниците

Физичко
присуство

Индивидуална
Групна

Онлајн

Индивидуална
Групна
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интересите и
способностите на
учениците сопречки
во развојот.
Помош на
наставниците при
избор и употреба на
адаптирани
специфични методи,
форми и техники на
работа
Унапредување на
инклузивната
култура и пракса во
училиштето

Утврдување на
јаки/слаби страни од
реализацијата на
индивидуалните
образовни планови
Креирање стратегии
за унапредување на
инклузивното
образование во
училиштето

со
попреченост

Консултации
Размена на
искуства

Следење на
степенот на
инклузирано ста
на учениците со
попреченост
во наставнообразовниот
процес
Посета на часови
во паралелки
каде има вклучено
ученици со
попреченост
Опсервација и
разговор со
наставници,
родители и
ученици
Евалуација на
активностите
предвидени со
програмата за
работа со децата
со посебни
образовни
потреби

Во тек на
годината

Во тек на
годината

за работа со
ученици со
попреченост

Училиште
Развиена свест
Училишен
инклузивен тим препознатливо по за потребите
успешната
на учениците
инклузивна
со
Наставници
култура и пракса
попреченост,
Успешна примена
позитивна
Родители
на принципот на
атмосфера и
индивидуали
толеранција
зација
и
Подобрување
диференцијација
на социјали
во наставата со
зацијата на
ученици со
учениците со
попреченост
попреченост

Училишен
инклузивен тим

ИОП
Индивидуални
инструменти,
алатки, тестови

Врсничка
поддршка за
учениците со
попреченост
Изготвен
извештај за
работата на
УИТ за
учебната
2020/21год.
Изготвување
на развоен
план за работа
со овие

Сумирање на
активностите на
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Физичко
присуство

Индивидуална
Групна

Онлајн

Физичко
присуство

Групна
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УИТ

ученици
Анализа на
инклузивната
култура и
пракса во
училиштето

Извештај за работата на образовен медијатор
За учениците Роми кои потекнуваат од социјално загрозени семејства и/или се подолго време надвор од образовниот систем, во учебната
2020/2021 година од страна МОН е ангажиран образовни медијатори. Ромскиот образовен медијатор заедно со училиштата и локалната
сампуправа работи на посредување при вклучување на учениците Роми во онлајн наставата или во планираната настава на училиштата за
учениците кои немаат услови да се приклучат онлајн и на месечно ниво доставува извештај од својата работа кој воедно го доставува и до
надлежното лице од МОН.

Воннаставни активности
Преку ова подрачје на учениците им се дава можност за развивање на активен ученички живот, зголемување на интересите и
способностите на учениците за заедничка работа која придонесува за зајакнување на меѓусебната доверба, почитување, дружење и
изградување на морално, културно, естетско чувство и желба за побрз физички и интелектуален развој. Воннаставните активности добро
функционираат. Планираните активности во годишната програма се реализирани.
Согласно измените на ЗОО во услови на вондредни околности (утврдено постоење на кризна состојба, прогласена епидемија, односно
пандемија, пожари, поплави или други големи природни непогоди), училиштето организира воннаставни активности за учениците поврзани
со нивниот личен, социо-емоционален и психолошки развој.

Училишни спортски клубови
На ден 11.12.2020 година ученици при ООУ „Кирил и Методиј“ - општина Гази Баба – Скопје, изведоа комплекс вежби со топка и зедоа
учество во проектот на Федерацијата на училишен спорт на Македонија ,,ПРЕДИЗВИК И ПСИХОЛОГИЈА ВО СПОРТОТ“.
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На ден 18.05.2021 година, ученици од нашето училиште ООУ „Кирил и Методиј“ општина Гази Баба, се приклучија на акцијата на ФУСМ
ОТВОРЕНА СПОРТСКА НЕДЕЛА која е поддржана и од АМС преку спортски активности како возење велосипед и ролери.
На ден 21.05.2021 година, ученици од нашето училиште ООУ „Кирил и Методиј“ општина Гази Баба, учествуваа во училишните спортски
игри по повод патрониот празник на нашето училиште.
На ден 08.06.2021 година, ученици од нашето училиште ООУ „Кирил и Методиј“ општина Гази Баба, учествуваа на завршните спортски
игри во организација на СУС Скопски регион при ФУСМ, со поддршка на АМС на Македонија, под мотото „НИЕ СМЕ УЧИЛИШЕН СПОРТ –
СТОП НА ПАНДЕМИЈАТА“. На овој настан учество земаа 200 ученици од основните и средните училишта на град Скопје, заедно со своите
наставници по физичко и здравствено образование. Учесниците беа поздравени од претседателот на СУС Скопски регион м-р Глигор
Христов, претседателот на ФУСМ проф.д-р Александар Туфекчиевски и директорот на сектор Спорт при АМС на Македонија, Огнен
Стојановски.
Секции/Клубови
Според наставниот план за работа изготвен од БРО, а одобрен од МОН, слободните ученички активности се реализираат со еден час
неделно. За учество во работата на секциите учениците се определуваат со пополнување на анкетни листи кои се задаваат во почеток на
учебната година. Секој ученик, по свој личен избор, може да се одлучи да членува во една или најмногу две секции. Слободните ученички
активности имаат цел да ги задоволат и негуваат индивидуалните интереси и способности на учениците, да ги развиваат самостојноста,
доследноста, истрајноста, како и создавањето навики за правилно користење на слободното време. Во слободните ученички активности
можат да учествуваат учениците кои имаат афинитети и интереси, без оглед на успехот во наставата. Содржините на сите видови секции и
слободни ученички активности ќе се планираат и евидентираат во одделенските дневници.
Годишен извештај за драмско-рецитаторска секција за учебната 2020/2021 година
Драмско-рецитаторската секција постои од основањето на училиштето. Во секцијата активно членуваат ученици кои покажуваат поголем
интерес и афинитети за предметот македонски јазик и за содржините предвидени за слободните активности по овој предмет да им се
овозможи да ја покажат својата креативност, да ги покажат своите таленти за пишување, анализа што ќе им помогне да се почувствуваат
исполнети, квалитетно да го искористат своето слободно време со содржини од различен карактер и да добијат можност да се истакнат на
полето кое сметаат дека ги интересира.
Изразното читање, рецитирање на песни, приказни, драмски текстови се дел од нашите активности со кои го прошируваме и
продлабочуваме нашето знаење.
Се користат различни форми и методи на работа: индивидуална, работа во парови, групна, демонстративна, работа со текст, дијалошкомонолошка, разговор, раскажување, објаснување, метод на пишување, аудио-визуелен метод, анализа, синтеза и др.
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Оваа година членовите на секцијата со љубов и голем ентузијазам се подготвија и успешно настапија по повод Денот на училиштето
,,Кирил и Методиј” со лични творби. Дел од членовите на секцијата учествуваа со свои лични творби по повод Денот на општината под
мотото „Есен во Гази Баба“ и ученичката Кристина Дукоска освои награда за најдобра литературна творба, на Републичкиот фестивал
„Ракатки“-ученикот Немања Јорданов освои прва награда, на фестивалот за детско поетско творештво „Детски лирски треперења“
организирана од Сојузот за грижи и воспитување на децата на Македонија.
Секцијата и понатаму ќе негува млади таленти кои ќе имаат успешни настапи и достојно ќе го презентираат нашето училиште.
Годишен извештај за работата на литературна секција во учебната 2020/2021 година
Литературната секција има за цел: jакнење на афинитетите поврзани со анализа на литературното творештво,создавање лични творби и
нивно афирмирање на ниво на училиштето и надвор од него.
На средбите кои оваа учебна година се реализираа онлајн, членовите (вкупно 10 ученици од VIII-1,2 и IX-1 одд.) добиваа насоки и упатства
при подготовки за учество на литературни конкурси,манифестации, литературни читања и сл.
На ваков вид средби се вршеше поддршка на ученици кои се надарени и творат самостојно и насочување на ученици кои имаат афинитети
и имаат желба да творат и се изразуваат преку создавање лични творби; Со ова се постигна афирмација на литературно творештво од
познати наши и светски автори и беа зајакнати ученичките компетенции за анализа на различни видови литературни дела; се развиваа
читателските вештини и различни видови компетенции за истражување на различни литературни епохи.
Литературната секција во текот на оваа учебна година имаше соработка со библиотекарската секција и секцијата по историја.
Годишен извештај за работата на секцијата по физика во учебната 2020/2021 година
Програмата за работа на секцијата по физика опфаќа содржини што се актуелни во доменот по физика и се избрани со цел да го
систематизираат, продлабочат и прошират знаењето кај учениците. Секцијата по физика е формирана со цел да ја популаризира физиката
помеѓу учениците во училиштето. За време на секцијата се одржуваа предавања, дискусии, се гледаа видеа и анимации на теми што се
актуелни во доменот на физиката, како и теми предложени од учениците. Темите најчесто се земени од учените содржини, од некои
познати списанија по физика, некои теми ги предложија учениците од содржини што се во тренд или ги прочитале во дневниот печат за
некои појави или достигнувања во науката и сакале да ги прошират своите знаења. Како наставни средства и помага се користат
компјутери, phet симулации, онлајн квизови.
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Годишен извештај за секција по англиски јазик(одделенска настава) за учебната 2020/2021 година
Слободните ученички активности по англиски јазик се одржуваат со цел проширување на стекнатите знаења за јазикот на учениците.
Наставните содржини имаат цел колку што е можно повеќе да ги стават во активна и продуктивна употреба англискиот вокабулар,
граматиката, изразите и сл. што учениците ги усвоиле во тековната и изминатите години. Учениците се охрабруваат да зборуваат и
пишуваат на англиски јазик во текот на целиот час, во рамките на нивните познавања, и да не обрнуваат преголемо внимание на
евентуалните грешки, туку да ставаат акцент на меѓусебното комуницирање.
Интересот на учениците е задоволителен, исполнителни се на часовите, соработуваат со наставникот и еден со друг.
Активностите за учебната 2020/2021 година беа реализирани според предвидената годишна програма.
Годишен извештај за секција по англиски јазик за учебната 2020/2021 година
Секцијата беше формирана на почетокот на учебната година и во неа активно учествуваа ученици од VI-1. Секцијата брои 10
ученици. Секцијата работеше по програмата подготвена од страна на наставникот што ја води, а дел од содржините беа по сугестија на
членовите. Сите содржини се реализирани на платфомата Teams.
Часовите од секцијата се одржуваа секој петок. На часовите им се овозможи на учениците да ја развиваат нивната љубопитност,
креативност и интересот за изучување на англискиот јазик. Ги прошируваа своите знаења од сите сфери вклучувајќи ја граматиката и
литературата.
Часовите беа исполнети со активности кои учениците со голема желба и интерес ги следеа. Тие изработуваа најразлични
изработки користејќи дигитални алатки и апликации (Canva, Vimeo, liveworksheets, Quizizz, Mentimeter): постер со најважните знаменитости
на Велика Британија, традиционлната храна и сл. Се изработуваа граматички вежби, се драматизираа текстови, се запознаваа со
карактеристиките, обичаите својствени за одредени празници, се пишуваа состави на одредена тема, се истражуваше на интернет, се
спроведуваа разни квизови се со цел да се поттикне натпреварувачки дух кај учениците и да се зголеми нивото на знаење.
Содржините допринесоа поголем интерес и љубов во изучувањето на јазикот, развој на другарството, подобра клима за работа.

Годишен извештај од секцијата по француски јазик „Млади франкофони“ за учебната 2020/2021 година
Програмата за работа на секцијата по француски јазик опфаќа активности во склоп на меѓународни проекти, подготовки за натпревари,
одбележување на празници, содржини од секојдневниот живот за развивањето на комуникациската способност, проширувањето на
активниот вокабулар и увежбување на истиот, запознавање со некои културни особености на земјите каде се зборува францускиот јазик и
употреба на јазикот преку усно и писмено изразување. Се користеа компјутери (интернет), Тимс, автентични пишани, аудио и видео
документи, илустрации, наставни листови и разновидни методи, форми и техники на работа за мотивирање на учениците, развивање
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креативност, поттикнување самостојно учење, самовреднување, како и тимска работа. Преку планираните активности учениците се
подготуваа за учество во натпреварите по француски јазик, учествуваа на Еразмус проект и се запознаа со културните особености на
Франција (празници, музика, симболи, знаменитости). Секцијата ја посетуваа ученици од шесто до деветто одделение. Тие учествуваа на
регионални и државни натпревари по француски јазик и постигнаа високи резултати на регионално ниво.
Извештај за еколошка секција
Програмата за работа на Еколошката секција опфаќа содржини што се актуелни во доменот на екологијата.
Еколошката секција е формирана со цел, учениците да ја разберат улогата на човекот во заштитата на животната средина, развивање на
свеста за начелата за заштита на животната средина преку одржливо користење на природните ресурси, систематизирање,
продлабочување и проширување на знаењето кај учениците.
При реализација на Еколошката секција се спроведуваа истражувања, дискусии, проекти, предавања, иницирање на идеи, давање идеи.
Темите кои се обработуваа беа дел од учените содржини, некои теми ги предложија учениците со цел проширување на своите знаења.
Како наставни средства и помагала се користат ЦД, хамери, речник, автентични документи, илустрации, компјутери (интернет), ЛЦД
проектор, енциклопедии.
Годишен извештај за работата на библиотекарската секција во учебната 2020/2021 година
Библиотекарската секција дава поддршка на учениците во развој на читателските вештини, писменост, поттикнување на креативност и
творештво, пишување на лични творби, за подобрување на квалитетот на сите видови воспитно-образовна работа, социјалните вештини,
ненасилна комуникација, поттикнување на самостојно учење, креативно осмислување и одбележување на значајни датуми.
Библиотекарската секција се одвива два пати седмично и вклучени се ученици од IV до IX одделение.

Задача и цел

Активности

Разивање и
следење на
напредокот на
читателските,
креативни и

1.Наставно
ливче - Моите
омилени книги
од летниот
распуст

Време на
реализација

октомври
01.10.2020

Реализатор

Ресурси

Библиотекар
Членови на
библиоте
карска
секција

Учебници,
Книги, ИКТ ,
Интеренет,
Електонска
платформа
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Очекувани
резултати
исходи и
ефекти
Збогатување на
искуството од
работењето
онлајн.
Вештина на

Начин на
реализација: со
физичко
присуство/
онлајн
Физичко
присуство,
онлајн

Форма на
реализација:
групна/
индивидуална
Индивидуална,
групна
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информациски
способности кај
учениците.
Промовирање и
наградување на
најдобрите
творби и нивно
вреднување.
Оспособување за
јавен настап.
Користење на
електронска
пошта, зум и
други платформи
за комуникација
на далечина.
Развивање на
вештини за
самостојно учење
и користење
извори на
информации
(информациска
писменост),самос
тојно користење
на книги,
енциклопедии.
Примена на
разни методи на
информирање, се
развивање свест
за
информациона
писменост.
Проекти:
МИО, ЕКО,
ненасилство.

2.Наставно
ливче Запознавање со
лектирите од 4-9
одд.
3.Пишување
поучни пораки и
значајни цитати
според
прочитани книги
4.Наставно
ливче - Преглед
на книга.
5.Наставно
ливчеНасоки за избор
на книга
6.Наставно
ливче - Читање
со
размислување.
7.Наставно
ливче Сместување на
книги според
азбучен
редослед од
презимето на
авторот на
книгата
8.Наставно
ливче - Поучни
пораки и
сознанија од
прочитани книги.

6.10.2020

од 4-9 одд.

тимс

8.10.2020

13.10.2020

15.10.2020

20.10.2020

22.10.2020

26.10.2020

Ноември:
1.Наставно
ливче - Вежби:
Сместување на
книгите според
презимето на

3.11.2020
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пронаоѓање и
критичко
проценување на
дадени
информации.
Развој на
творечки
способности,
естетска
перцепција и
вкус.
Зголемување на
компетенцијата
на учениците за
примена на
знаењата на
учениците во
секојдневниот
живот.
Активно
соработка со
родителите во
промоција на
книгите, и
создавање
читателски
навики кај
учениците.
Ученик кој
самостојно
истражува
заради
усвојување на
трајни знаења.
Развиени
социјални
вештини,
комуникација,
способност за
јавен настап.
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авторот.
Стекнување
знаења од
областа на
библиотекарствот
о и примена на
знаењата на
млад
библиотекар;

2.Наставно
ливче Сместување на
книги по МДК
систем
3.Наставно
ливче - Вежби
Сместување на
книги
4.Наставно
ливче Предлози за
читање на
монолози.
5.Наставно
ливче Пишување
изреки за
книгите.
6.Наставно
ливче Користење
енциклопедија.
7.Наставно
ливче - Потрага
по книга.
1.Наставно
ливче Доживувања и
поуки од
прочитани книги
2.Наставно
ливче Препораки за
драмски
текстови,
едночинки.
3.Презентација ИКТ активност -

5.11.2020

10.11.2020

12.11.2020

17.11.2020

19.11.2020

24.11.2020
Декември:

1.12.2020

3.12.2020

9.12.2020
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Патот на книгата
од авторот до
читателот.
4.Пишување
лични творби,
реферати,
состави за Св.
КЛимент
Охридски.
5.Наставно
ливче Критериуми за
избор на
омилена книга
6.ЕКО активност
- Предлог
литература за
природата и
животната
средина.
7.Препораки од
родители:
Родителите
препорачуваат
најинтересни
книги.
8.Ненасилство
проект Препорака за
книги со мотиви
Со убаво се
решаваат сите
проблеми.
9.МИО
активност Пишување
новогодишни
честитки за
непознато
другарче.
Зачленување на

11.12.2020

15.12.2020

17.12.2020

22.12.2020

25.12. 2020

29.12. 2020
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вторите
одделенија во
библиотека,
поделба на
членски книшки.

јануари

1.Критериуми за
избор на
омилена книга.
(наставно ливче)
2.Омилена книга
од зимскиот
распуст.
(наставно ливче)

21.01.2021

3.Предлог книги
за Св.Наум
Охридски.

28.01.2021

1.Сместување
на книги по УДК
систем.
(наставно ливче)
2.Омилени книги
по жанрови.
(наставно ливче)
3.Користење
каталог.
(наставно ливче)
4.Предлог книги
на тема Св.
Валентин.
5.Мојот омилен
писател.
(наставно ливче)
6.Пишување
лични творби на
тема „Мајчиниот
јазик - светлина
во нашите срца“.
7.Презентација

26.01.2021

февруари

02.02.2021

04.02.2021

09.02.2021
11.02.2021

16.02.2021

18.02.2021

23.02.2021
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по повод
Меѓународниот
ден на
мајчиниот јазик.
1.Препораки за
книги (наставно
ливче).
2.Препораки на
книги со тема за
мајката.
3.Препорака за
читање
празнични
литературни
творби
посветени на
мајките.
4.Сместување
на книги по УДК
систем
(наставно
ливче).
5.Користење на
каталог на книги
6.запознавање
со каталошка
определница
(наставно ливче)
7.ИКТ Користење на
прирачна
литература.
8.Наставно
ливче:Сместува
ње на книги
1.Вежби :
Наставно ливче
Избор на
омилена книга
за деца.

Март
02.03.2021

04.03.2021

09.03.2021

11.03.2021

16.03.2021
19.03.2021

23.03.2021

25.03.2021
Април:
02.04.2021
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2.Предлог на
книги за читање
на книги
поврзани со
физичкото
здравје и
здравствена
заштита.
3.Пишување
препораки.
4.Наставно
ливче - Се за
книгата.
5.Наставно
ливче - Преглед
и препорака за
книга.
6.Наставно
ливче Користење на
енциклопедија.
7.Презентација
за Ден на
книгата
8.Наставно
ливче - Мојот
омилен писател.

06.04.2021

1. Наставно
ливче Препорака на
литература за
Гоце Делчев
2.Презентација,
дискусија и
читање на лични
творби во чест
на Денот на
азбуката и
македонскиот
јазик.

04.05.2021

08.04.2021
13.04.2021

15.04.2021

20.04.2021

23.04.2021

27.04.2021
мај

05.05.2021
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3.Наставно
ливчеОткривање на
идејата на
книгата

11.05.2021

4.Наставно
ливче- Читање
монолог од
книгта
„Маслинови
грачиња“ од
Глигор Поповски
и опишување
настан.
5.Наставно
ливче Техничка
обработка и
сместување на
книги
6.Наставно
ливчеЕлектронски
каталог.
7.Препораки за
читање во чест
на патроните на
нашето
училиште
Светите Кирил и
Методиј.
8.ЕКО Водата
инспирација(презентација)
Ненасилство
проектПрепораки на
книги поврзани
со темата:
„Сакам мир“.

14.05.2021

18.05.2021

20.05.2021

26.05.2021

31.05.2021
јуни
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1.Наставно
ливче -План за
читање за време
на летниот
распуст
2.Наставно
ливчеПрепораки за
читање за време
на летниот
распуст
3.Наставно
ливче-Лектири
од 2-9 одд.

01.06.2021

03.06.2021

08.06.2021

Акции
Во нашето училиште се реализираат разновидни акции (прослави, хепенинзи, хуманитарни настани, еколошки акциии сл.), во организација
на одговорните наставници, учениците, родителите и локалната заедница со цел развивање позитивен однос кон другите, негување
меѓусебна почит, чувство на одговорност, развивање работни навики, истрајност во работата, уредно и навремено завршување на
задачите, развивање навики за одржување на општа хигиена во училиштето и околината, развивање еколошка свест кај учениците, љубов
кон природата, околината, природните и историските објекти и споменици.
Извештај за хуманитарната акција - Гази Баба се грижи
Родителите, учениците, наставниците и раководството на ООУ „Кирил и Методиј" – Стајковци се приклучиja со своја донација кон Месецот
на хуманоста во Општината. Само заедно и обединето ќе изградиме едно општество за сите.
Извештај за патронат
На ден 24.05.2021 година беше реализиранo достојно, оригинално и невообичаено прославување на Денот на училиштето во чест на
нашите патрони Кирил и Методиј. Тимот за одбележување на патрониот празник најпрво изработи промотивно видео, постер, агенда и
покана за настанот кој беше осмислен да биде во интеракција со Општина Гази Баба и поддршка на МЦГО и УСАИД во делот на
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подготовките на промотивниот материјал и изработките кои беа предвидени да се продаваат на електронска аукција. Аукцијта се одржа на
онлајн настан реализиран на Зоом платформа. Во улога на водители учествуваа Изабела Јакимова-актер и Андреј Лефтеров-ученик од
нашето училиште кој беше учесник во проектот Тумбу Фафа и истражувачите, кои истовремено го промовираа и овој исклучително значаен
проект. Учество со свои настапи зедоа повеќе наши ученици, меѓу кои и Преседателот на Ученички парламент и Ученикот правобранител,
како и познати музички имиња-Александар Митевски, Драган Спасов-Дац, Бени Шаќири со свои поздравни пораки и музички точки.
Градоначалникот Борис Георгиевски и дел од неговиот тим ни го честитаа патрониот празник, учествуваа во електронската аукција а ни
пружија и техничка поддршка при изведбата на настанот. Изработките поставени на електронската аукција беа подготвувани од тимови
наставници, ученици и родители на ученици од централното и подрачното училиште како и членови на Ликовната секција. Електронската
аукција предизвика внимание и интерес кај аудиториумот, беше успешно реализирана, а собраните финансиски средства ќе бидат
донирани на семејства од социјално загрозени категории.
Извештај за општествено-хуманитарна работа за учебната 2020/2021 година
Општествено-хуманитарна работа во училиштето е планирана активност со однапред изготвена програма за работа. За оваа цел се
изготвуваат програми за заштита и чување на природата и околината, организирање на базари, хепенинзи, разни хуманитарни акции на
учениците и др. Во оваа активност се вклучени сите ученици и вработени во училиштето. Целта на општествено-хуманитарната работа е да
се развие позитивен однос спрема другите, да се негува почит кон работниот човек, чувство на одговорност, развивање работни навики,
развивање навики за одржување на општа хигиена во училиштето и околината, да развива, стекнува и создава љубов кон природата,
околината, природните и историските објекти и споменици, развивање еколошка свест кај учениците. Се преземаат мерки за одржување на
училиштето, уредувањето на зградата и дворот. Посебно внимание се посветува на естетскиот изглед на училиштето и дворот, украсување
на училниците и ходниците по повод Нова година. Со помалите ученици реализирано е уредување на училишни паноа во училниците. Во
текот на првото полугодие од учебната 2020-2021 година, беа реализирани повеќе активности во согласност со предвидената програма за
општествено-корисна работа за оваа учебна година.

Задача и цел
- Светскиот ден
на храната

Активности
- подготовка на
здрави и свежи
оброци, едукација
за здрава
исхрана

Време на
реализација
октомври

Реализатор
ученици од III,
IV и V
одделение
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Ресурси

/

Очекувани
резултати
исходи и ефекти
- развивање
чувство на
хуманос,
солидарност и
етичка свест

Начин на
реализација:
со физичко
присуство/
онлајн
физичко
присуство

Форма на
реализација:
групна/
индивидуална
групна
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- Организирање
хуманитарни
акции

- Хуманитарен
настан за
одбeлежување
на патрон
празник со
електронска
аукција на рачни
изработки

- собирање,
доброволни
прилози (парични
средства) по
повод ,,Ден на
општината’’
- собирање,
доброволни
прилози (парични
средства)

октомври

наставници и
ученици од I до
IX одделение,
родители

/

- развивање
чувство на
хуманос,
солидарност и
етичка свест

физичко
присуство

групна

мај

наставници,
ученици,
родители

/

- развивање
чувство на
хуманос и
солидарност

он-лајн

групна

Ученичко организирање и учество
Учеството на учениците во демократските процеси во училиштето има особено општествено значење бидејќи преку него учениците учат за
демократскиот начин на делување во училиштето и пошироко во заедницата. Училиштето овозможува активно учество на ученикот во
одвивањето на сите активности и домени во училиштето кои се однесуваат на него. Ова подразбира обезбедување атмосфера и услови
што ги стимулираат учениците да формираат свое сопствено мислење и слободно да го изразуваат тоа мислење, како и градење
механизми и процедури кои овозможуваат учениците да вршат влијание врз одлуките и случувањата во училиштето. Училиштето
овозможува и учениците се здружуваат и активно учествуваат преку следните модели: одделенска/класна заедница, Ученички парламент,
Ученик правобранител.
Организирање во заедница на паралелката
Во одделенската/класната заедница се избира претседател и заменик претседател согласно постоечката процедура.
Работата на одделенската/класната заедница ја води претседателот на одделението. За успешно функционирање на одделенската
заедница претседателот ги извршува следните задачи:
Првата недела по изборот на постојаните тела претседателот го свикува првиот состанок и изготвува план за работа за учебната година со
предлог активности во кои се вклучени сите членови на одделенската заедница.
Претседателот е должен да свикува минимум еден состанок во месецот на кој се разгледуваат тековните потреби на учениците од
одделението/класот, се разговара за текот на спроведувањето на активностите од планот за работа.
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На овие состаноци во согласност со потребите може да се донесе и одлука за формирање на повремени тела за кој
одделенската/класната заедница смета дека е неопходно нивно формирање.
Ученички парламент
Ученичкиот парламент е најзначаен облик на организирање на учениците на ниво на училиште во кој членуваат сите претседатели на
одделенските/класните заедници во едно училиште. На конститутивна седница, која се одржува во последната работна недела во месец
септември, се избра комисија од тројца членови која го спроведе изборот на претседател на Ученичкиот парламент. Во работата на
претседателот на Ученичкиот парламент му помагаат заменик-претседател и секретар на Ученичкиот парламент кои се избраа на истиот
начин, со поднесување пријава, тајно гласање.
Ученичкиот парламент е надлежен да:
- ги донесува Правилникот за работа на класни заедници и Ученичкиот парламент, годишната програма за работа и други акти изработени
од Координативното тело на ученичкиот парламент;
- активно учествува во процесот на планирање на развојот на училиштето;
- активно учествува во промовирање, заштита и застапување на правата и интересите на учениците;
- го промовира ученичкиот активизам преку едукативни содржини, тркалезни маси, дискусии, дебати, хуманитарни и еколошки акции,
културни и спортски манифестации;
- соработува со институциите и другите организации кои работат со младите.
Во склоп на активностите на Ученичкиот парламент во учебната 2020/2021 година беа реализирани следните активности: Парламентот се
конституираше на ден 11.11.2020 год. на кој беше избран претседателот на Ученичкиот парламент, заменикот и секретарот. Изборот се
одвиваше онлајн со мнозинство присутност на претседателите на ученичките заедници. По барање на учениците и родителите, се свика
состанок на ученичкиот парламент на 27.01.2021 година со цел да се види размислувањето на учениците и родителите како да се
организира наставата во второто полугодие, во една смена, или во две смени, за таа цел се направи анкета меѓу учениците и родителите
која резултираше со воведување на двосменска работа во второто полугодие, секако онлајн. Со оваа заедничка одлука се промовираше
демократскиот принцип на одлучување кој е приоритет во нашето училиште. По иницијатива на Ученичкиот парламент и Тимот за
поддршка на Ученички парламент и Ученик правобранител, се воспостави комуникација со МОФ (Младински образовен форум), кој ни
излезе во пресрет да ни помогне за да се стекнат вештини за конструктивна дебата, односно на 2 и 3.02.2021 год. со траење од по два
часа беше реализирана обука од членови на МОФ, на која нашиот Ученички парламент со нивна помош го постигна тоа, со цел да успееме
да формираме Дебатен клуб во нашето училиште. На 26.02.2021 год. се реализираше средба на Ученичкиот парламент со работилница за
правата на децата, најнапред беше споделен прашалник со кој се провери колку децата ги знаат своите права, беше преставена
Конвенцијата за правата на децата, презентација на детските права и одговорности, со што се промовираа детските права и нивните
одговорности со цел да се поттикнат учениците за нивното учество во донесувањето на одлуки во нивен интерес. Како едно од избраните
училишта со демократски принципи, одговорниот советник за нашето училиште оствари средба со членовите на Ученичкиот парламент и
ученици кои не се членови на 22.03.2021 год. со цел да се промовира демократската клима во училиштето. Ученичкиот парламент ќе
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продолжи со активностите според програмата, ќе се спроведуваат ученички иницијативи, со кои ќе се подобрува добросостојбата на
учениците, нивното учество во донесувањето на одлуки во склоп на воспитно образовниот процес.
Ученици од нашиот Ученички парламент учествуваа во активностите кои беа организирани од страна на Центарот за фузија на идеи. Во
месец јануари учениците изработија промотивно видео за настанот за промоција на овој центар и аплицираа за позиции заедно со други
девет училишта кои се поддржани од УСАИД во реализација на ваков вид активности. Во месец февруари следуваше обука за
поттикнување креативно размислување по што следуваа изнаоѓање креативни предлози и идеи за реализирање во училиштата,кои
потекнуваат од самите ученици. По повод 22-ри Април-Денот на планетата Земја дел од учениците проследија панел дискусија на англиски
јазик. Овој настан имаше за цел да инспирира и да укаже на важноста за зачувување на планетата Земја преку грижа за околината. Во
месец мај учениците и наставниците учествуваа на обука на која се зборуваше за младинското учество и развивање идеи за позитивна
промена во секое училиште/заедница. Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието ќе поддржи по една
идеја за креативна промена во секое училиште. За таа цел беше пополнета и одобрена апликација со цел да се донираат потребните
средства од страна на МЦГО.
Исто така земаа учество во рамки на Проектот за Меѓуетничка интеграција на младите во образованието (МИМО), со апликација која
беше изработена и проследена до МЦГО и со поддршка на УСАИД добивме грант за реализација на воннаставни активности со членови на
Ликовната секција од нашето училиште. Дел од активностите се веќе реализирани, а дел се предвидени за реализација во првиот квартал
од следната учебна година.
Во проектот „И јас имам глас“ на фондацијата Чекор по чекор сме во партнерство со училиштето „Дане Крапчев“, а причините за тоа
лежат во високата соработка помеѓу нашите училишта во изминатиот период, големата професионалност во реализацијата на наставните
и воннаставните активности, сличноста во начинот на организицијата на воспитно образовниот процес и предноста што ја имаме како
двојазично училиште. Учениците и наставниците проследија неколку обуки во рамки на овој проект, а слични се предвидени и во
наредниот период.
Извештај за реализирани активности од работата на Ученичкиот парламент во учебната 2020/2021

Задача

Активности

Конституирање
на ученичкиот
парламент

Избор на
ученички
парламент
претседател
-секретар
-заменик

Време на
реализација

Реализатор

Ресурси и
инструменти

11.11.2020
Тим за
поддршка
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онлајн
Апликација
ЗУМ

Очекувани
резултати
Избран
ученички
парламент

Одговорно
лице за
следење
Директор и
стручна
служба
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Организирање
на наставата
во второ
полугодие

Состанок на
ученичкиот
парламент

27.01.2021

Тим за
поддршка

онлајн
Анкета
ЗУМ

Стекнување на
вештини за
конструктивна
дебата
Познавање на
детските
права

обука

2 и 3.02.
2021

МОФ

онлајн
ЗУМ

Работилница
Пополнување
на
прашалник

26.02.2021

Благица
Србиновска

Прашалник
за проверка
на знаењата
за правата на
децата

Средба со
советникот за
граѓанско
образование

дискусија

Наставник
по граѓанско
образование

22.03.2021

Советник

Презентација
Конвенција
за правата на
детето
ЗУМ
онлајн
ЗУМ

Промовирање
на
демократски
начин на
одлучување
Формирање
на дебатен
клуб

Директор и
стручна
служба

Промовирање
на детските
права

Директор и
стручна
служба

Директор и
стручна
служба

Потикнати
ученици за
донесување
одлуки во
нивен интерес

Промоција на
демократската
клима во
училиштето

Директор и
стручна
служба

Ученик правобранител
Стручната служба подготвува отворен повик за избор на Ученик правобранител и негови заменици, на кој може да аплицираат само
учениците од VIII и IX одделение за ученик правобранител, а за заменици може да аплицираат и ученици од VII одделение. Се следат
утврдените чекори за селекција и однапред утврдени критериуми. Мандатот на Ученикот правобранител и неговите заменици е 2 години.
Улогата на Ученик правобранител и неговите заменици се состои од три примарни компоненти, едукативна
заштита на детските права и доставува поплаки до стручната служба на натамошно решавање и поднесување претставки до Народниот
правобранител согласно утврдената процедура.
Во текот на учебната 2020/2021 година, Ученичкиот правобранител ги спроведе следните активности:
- Ученикот правобранител постојано учествува на седниците на Ученичкиот парламент.
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Поради онлајн наставата Ученикот правобранител на неделно ниво контактира со Ученичкиот парламент и реализираат заеднички
активности.
Во овој период, нема доставено ученички претставки до Ученикот правобранител.

-

Годишен извештај од реализирани активности на ученичката заедница и Ученик правобранител во учебната 2020/2021 година
Реден
брoj

1

2

3

Активности

Состанок на тимот за подршка на
работата на ученичкиот парламент и
ученикот правобранител
Изготвување акционен план на
училиштето

Редефинирање на улогата на
Ученичкиот парламент и ученикот
правобранител на сите субјекти во
училиштето

Очекувани резултати

Временска рамка

Договор за изработка на
акционен план на училиштето

Август 2020
20.08.2020

Конкретно испланирани
активностите за поуспешна
реализација на законските
измени во однос на правата и
обврските на учениците
Обезбеден сеопфатен
училишен приод за демократска
партиципација на учениците
преку:
Редефинирање на ресурсниот
пакет
Мотивирање на поголем број
класни раководители за активно
учество во спроведување на
процедурите.

Август 2020
26.08.2020

Спроведување на процедурата за
избор на претседател во одделенските
заедници

4 часа

Одговорност

Директор
Тим за поддршка
Директор
Тим за поддршка

Директор
Тим за поддршка
1час
Септември 2020
15.09.2020

Стекната поддршка од
наставниците,родителите
4

Планиран
број часови
за
активноста
1 час

1 час

1 час

Информирани ученици
Формирани тела со ученици од
одделенските заедници
согласно демократските
процедури
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Октомври 2020
19.10.2020
26.10.2020
02.11.2020

3 часа

Тимот одговорен за
поддршка и сите
одделенски
наставници и класни
раководители од прво
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5

Спроведување на процедура за избор
на ученички парламент

6

Спроведување на процедура за избор
на ученички парламент

7

Изработка на предлог програма за
работата на ученичкиот парламент

8

Презентација на искуства и модели за
работа на ученички парламент
Редефинирање на надлежностите за
за работа на ученик правобранител

9

10

Формирање Комисија за евалуација на
претставки и пријави

11

Реализација на Денот на граѓанското
образование

Формирана комисија од тројца
членови за спроведување на
претседател на ученички
парламент ученички парламент
Формиран ученички парламент
и избрани координатори и
координаторно тело на
ученичкиот парламент
Изработена програма со
конкретни активности за
работата на ученичкиот
парламент
Правилно разбрана улогата на
ученичкиот парламент
Конкретни надлежности за
работата на ученикот
правобранител и неговите
заменици
Правилно канализирање на
работата на Ученикот
правобранител и соодветно
процесуирање на пријавите
Зајакната демократската клима
во училиштето,
поттикната
одговорноста кај учениците за
условите во
училиштето и
заедницата .

до деветто одделение
Директор
Тим за поддршка

Ноември 2020
11.11.2020

2 часа

Ноември 2020
18.11.2020

3 часа

Директор
Тим за поддршка

Ноември 2020
25.11.2020

5 часа

Тим за поддршка

Ноември 2020
25.11.2020
Декември 2020
01.12.2020

2 часа

Тим за поддршка

2 часа

Тим за поддршка

декември 2020
04.12.2020

1 час

Тим за поддршка
Наставници

Декември 2020
10.12.2020

10 часа

Тим за поддршка
Наставници

Зајакнати
ученичките
иницијативи за промоција на
граѓанските вредности на ниво
на целото
училиште и
поврзување на училиштето со
пошироката заедница.
12

Организирање на наставата во второто
полугодие

Промовирање на демократски
начин на одлучување

27.01.2021

2 часа

Тим за поддршка

13

Работилница за правата на децата

Промовирање

26.02.2021

2 часа

Тим за поддршка

на

детските
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права
Потикнати ученици за нивното
учество
во
донесувањето
одлуки во нивен интерес
14.

Средба со советникот по граѓанско
образование

Промовирање на демократската
клима во училиштето

22.03.2021

2 часа

Тим за поддршка

Вонучилишни активности
Со донесување на Правилник за дополнување на правилникот за начинот на изведување на екскурзиите, излетите и другите вонучилишни
активности на учениците од основните училишта, Програмата за ученички екскурзии, излети и настава во природа се става во мирување се
додека траат вонредните околности.

Натпревари
За учениците што покажуваат особен успех по одделни наставни предмети се организираат натпревари на училишно, општинско, регионално и
државно ниво, организирани од акредитирани здруженија на наставници.
Ученичките натпревари играат значајна улога во развојот на личноста на ученикот и претставуваат мотивирачки фактор за постигнување повисоки
резултати во одредени области, придонесуваат да се зголеми интересот на учениците кон разни активности, да се развива натпреварувачкиот дух и да
се зближуваат учениците од разни средини.
Одговорните наставници ги спроведуваат училишните натпревари, за што транспарентно и навремено ги информираат учениците. Учениците кои ќе
покажат најдобри резултати на натпреварите на училишно ниво го претставуваат училиштето на натпревари од повисок ранг (општински, градски,
државни натпревари), за кои ќе бидат менторирани од страна на наставниците.
Во рамките на можностите и согласно Правилникот за наградување на ученици, училиштето ќе овозможи симболични награди и дипломи / пофалници
за најдобрите ученици. Училиштето изготвува план за општински, регионални, државни и меѓународни натпревари, во кои ќе учествуваат учениците во
текот на учебната 2020/2021 година, за кои ќе се обезбеди тимска поддршка од наставниците за подготовка и реализација и поддршка од Советот на
родители.
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Преглед за учество на учениците на натпревари во учебната 2020/2021 година
Ред
бр
1.

2.

3.

4.

Предмет
Македонски
јазик
Физика

Математика

Математика

Наставник
ментор
Маја
Медарска
Јасмина
Јездиќ

Елена
Антонова

Адријана
Сандева

Ученици
Немања Јорданов VI - 2
Ива Димовска VIII - 1
Ева Христова VIII - 1
Андреј Кузмановски IX - 1
Теодор Младеновски IX - 1
Теодора Младеновска IX - 1
Фросина Коркоска IX - 1
Матеја Груевска IX - 1
Марија Величковска IV - 1
Дамјан Додевски IV - 1
Андреј Симеонов IV - 1
Леонид Алексовски IV - 1
Илина Стојанова IV - 1
Меги Спасовска IV - 1
Кристијан Лазаров IV - 1
Павел Трајковски IV - 1
Лука Ангеловски IV - 1
Матеа Спасовска IV – 1
Михаела Сандева V - 1
Огнен Богоевски V - 1

Организатор
Фестивалски одбор на републичкиот
литературен детски фестивал “
Ракатки “
Друштво на физичари на Република
Македонија

Ниво
Републички

Прво

Општински

Пласирани за учество на
регионален натпревар

Општински

Прво

12.02.2021 год

Сојуз на математичари на РСМ

Второ

20.02.2021

Трето

Сојуз на математичари на РСМ

Општински

5.

Математика

Даниела
Наумовска

6.

Математика

Габриела
Јорданов

7.

Математика

Јасмина
Јездиќ

Прво
Второ

20.02.2021
Лука Станковски V - 1
Дафина Спасовска V - 1
Јана Симоновска V - 1
Дамјан Кузмановски V - 1
Марио Ангеловски V - 2
Лука Трајановски V - 2
Матеа Спасовска V - 2
Немања Јорданов VI - 2
Александар Додевски VI - 2
Благојче Величковски VI - 2
Атанас Атанасовски VIII - 1
Ева Христова VIII – 1

Освоено место

Трето
Сојуз на математичари на РСМ

Општински

Пофалница
Трето

20.02.2021
Сојуз на математичари на РСМ

Општински

Пофалница
Трето

20.02.2021
Сојуз на математичари на РСМ

Општински

Пофалница

20.02.2021
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8.

Англиски
јазик

Емилија
Наумовска

Александар Додевски VI - 2

9.

Англиски
јазик

Биљана
Арсова

Лука Трајковски VIII - 2
Тео Стаменковски IX – 2

10.

Математика

11.

Математика

12.

Математика

13.

Математика

Адријана
Сандева

Габриела
Јорданов
Јасмина
Јездиќ
Габриела
Јорданов

Михаела Сандева V - 1
Лука Станковски V - 1
Јана Симоновска V - 1
Огнен Богоевски V - 1
Дамјан Кузмановски V - 1
Немања Јорданов VI - 2

Организатор: ELTAM - Асоцијација
на наставници по англиски јазик на
Македонија
Online – 20.03.2021 год
Организатор: ELTAM - Асоцијација
на наставници по англиски јазик на
Македонија
онлајн – 20.03.2021 год
Сојуз на математичари на РСМ

Општински

Прво

Општински

Второ

Регионален

Прво
Второ

13.03.2021

Атанас Атанасовски VIII – 1

Сојуз на математичари на РСМ
13.03.2021
Сојуз на математичари на РСМ

Немања Јорданов VI - 2

13.03.2021
Сојуз на математичари на РСМ

Регионален

Трето
Прво

Регионален

Второ

Државен

Учество

Регионален

Трето

Регионален

Прво

Регионален

Прво
Трето

Општински

Пофалница

15.05.2021
14.

Физика

Јасмина
Јездиќ

Ива Димовска VIII – 1

Друштво на физичари на Република
Македонија

Андреј Кузмановски IX - 1
15.

16.

17.

Англиски

Англиски

Биологија

Емилија
наумовска

Биљана
Арсова

Маја цекова

Александар Додевски VI - 2

03.04.2021
Организатор: ELTAM - Асоцијација
на наставници по англиски јазик на
Македонија

Тео Стаменковски IX - 2

онлајн –
17.04.2021
Организатор: ELTAM - Асоцијација
на наставници по англиски јазик на
Македонија

Андреј Дуковски VII - 1

Online –
17.04.2021
Друштво на биолози на Република

Лука Трајковски VIII – 2
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Сара Јованчевска VII - 1
Јана Јовановска VII – 2
Ива Димовска VIII - 1
Сара Томовска VIII - 1
Андреј Кузмановски IX - 1
Бранка Накова IX - 1
Кристина Дукоска IX - 2
Татјана Јовановска IX - 2
Ана Антовска IV-1

18.

Природни
науки

Габриела
Андовска

19.

Природни
науки

Елена
Антонова

Илина Стојановска IV-2
Лука Ангеловски IV-2

20.

Природни
науки

Сашка
Крстевска

Михаела Сандева V-1
Лука Трајановски V-1

21.

Природни
науки

Сашка
Крстевска

Јана Величковска VI - 1
Александар Додевски VI - 2
Немања Јорданов VI - 2
Благојче Величковски VI - 2
Илина Коцева VI – 1
Сара Томовска VIII - 1

22.

Француски
јазик

Елена
Блажевска

23.

Англиски јазик

Емилија
Наумовска

Александар Додевски VI – 2

24.

Англиски јазик

Биљана
Арсова

Лука Трајковски VIII - 2
Тео Стаменковски IX – 2

25.

Хемија

Маја Цекова

Лука Трајковски VIII - 2

Македонија
Учество
15.04.2021

Друштво на биолози на Република
Македонија

Општински

Трето

16.04.2021
Друштво на биолози на Република
Македонија

Општински

Пофалница
Учество

16.04.2021
Друштво на биолози на Република
Македонија

Општински

Трето

16.04.2021
Друштво на биолози на Република
Македонија

Општински

Второ
Трето
Пофалница

Регионален

Трето

Државен

Учество

Државен

Учество

Општински

Трето

16.04.2021
Натпревар по француски јазик Dis –
moi dix mots 2021
26.03.2021
Организатор: ELTAM - Асоцијација
на наставници по англиски јазик на
Македонија
Online –
08.05.2021
Организатор: ELTAM - Асоцијација
на наставници по англиски јазик на
Македонија
Online –
08.05.2021
Друштво на хемичари на Република
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Кристина Дукоска IX - 2

Македонија
07.05.2021
Друштво на биолози на Република
Македонија

Регионален

Пофалница
Сертификат

12.05.2021
Друштво на биолози на Република
Македонија

Регионален

Второ
Трето
Пофалница

Натпревар по француски јазик
Олимпијана 2021
Најмлади франкофони

Регионален
Регионален

Прво
Сертификат
Второ
Трето
Пофалница

Национален конкурс за шансона на
француски јазик

Регионален

Пофалница

Немања Јорданов VI - 2

Сојуз на математичари на РСМ

Државен

Учество

Државен

Учество

Државен

I награда
III награда

26.

Биологија

Маја Цекова

Андреј Дукоски VII - 1
Бранка накова IX - 1

27.

Природни
науки

Сашка
Крставска

Александар Додевски VI - 2
Јана Величковска VI – 1
Немања Јорданов VI - 2
Благојче Величковски VI - 2
Михаела Сандева VI - 2
Лука Трајановски V-1
Ана Антовска IV-1
Бранка Накова IX - 1
Андреј Кузмановски IX – 1
Јана Величковска VI - 1
Немања Јорданов VI - 2
Стефани Павловска VI - 1
Јована Николовска VI - 2
Магдалена Стефановска VI2
Јана Милановска VI – 2
Јана Величковска VI - 1
Немања Јорданов VI – 2

14.05.2021

Француски
јазик
Француски
јазик

Елена
Блажевска
Елена
Блажевска

30.

Француски
јазик

31.

Математика

Елена
Блажевска
Александар
Тасевски
Габриела
Јорданов

32.

Физика

Јасмина
Јездиќ

Ива Димовска VIII - 1

15.05.2021
Друштво на физичари на Република
Македонија

33.

Природни
науки

Сашка
Крстевски

Александар Додевски -VI-2
Јана Величковска – VI-1

05.06.2021
Друштво на биолози на Република
Македонија
12.06.2021

28.
29.

Сертификат
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Унапредување на мултикултурализмот/интеркултурализмот и меѓуетничката интеграција
Директорот на училиштето има формирано тим за училишна интеграција за период од три години, составен од пет до седум члена:
претседател на Ученички парламент, Ученик-правобранител, стручен соработник и наставници. Директорот е член на тимот за училишна
интеграција по функција. При формирање на тимот за училишна интеграција, се води грижа за учество на наставници кои предаваат на
двата јазика застапени во наставата во нашето училиште. Тимот за училишна интеграција планира и организира активности кои
придонесуваат за почитување на мултикултурализмот, за развој на интеркултурниот дијалог / интеракција и за унапредување на
меѓуетничката интеграција.
Тимот за училишна интеграција, во соработка со наставниците, задолжително изработува план за активности кои се планирани и во
Годишната програма на училиштето, во насока на унапредувањето на интеркултурализмот, препознавање на сличностите, прифаќање на
различностите, надминување на стереотипите и предрасудите.
Важна компонента во воспитно-образовниот процес и во целокупниот развој на индивидуата е соживот на сите етнички групи во
заедницата. Имајќи ја предвид средината во која се наоѓа училиштето, како и тоа дека во рамките на училиштето припаѓа и ПОУ во
Страчинци, каде наставата се реализира на албански јазик, и оваа учебна година се продолжи со реализирње на проектот за меѓуетничка
интеграција во образованието. Партнер-училишта во реализација на мултикултурните активности се ООУ „Страшо Пинџур“- с. Соколарци,
Чешиново-Облешево, ООУ „Браќа Миладиновци“ од Миладиновци, ООУ „Методија Митевски Брицо“ – Лозово и ООУ „Димо Хаџи Димов.
Целта на овој проект е да се подобрат меѓуетничките односи во образовниот систем, да се придонесе за унапредување на
мултикултурализмот во образованието и да се развива почит и толеранција кон различностите, како и размена на културните и верските
вредности. Најважно е подобрувањето на меѓуетничката комуникација и надминување на етничките, културолошките и јазичните пречки.
Годишен извештај од реализираните самостојни и заеднички активности во рамки на Проектот за промовирање на
мултикултурализмот и меѓуетничката интеграција во образованието

Задача и цел

Активности

Учениците
Општество
да знаат државни
и верски
прослави и
Дома празнувамепразници и како
честитки
тие се
одбележуваат, да

Време на
реализација

Декември
16.12.202

Реализатор

Ресурси

Александра
Накева

Очекувани
резултати
исходи и
ефекти

Учебник по
знаат државни и
верски прослави
општество;
и празници и
презентацијакако тие се
Power Point (икт),
одбележуваат,
молив, дрвени
да ги запознаат
и почитуваат

Весна В. Ангелковска

58

Начин на
реализација: со
физичко
присуство/
онлајн
Физичко
присуство

Форма на
реализација:
групна/
индивидуална
Групна
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ги запознаат и
почитуваат
семејните
празници на
децата од други
вери и
националности
од своето
опкружување
Учениците да
умеат да
поставуваат
прашања и да го
шират
другарството

боички,

I -1,2
одделение

Македонски јазик
Октомври
Што ти се допаѓа 20.10.
кај твоето другарче
2020

Александра
Накева

Учебник по
македонски
јазик,наставни
листови

Весна В. Ангелковска

семејните
празници на
децата од други
вери и
националности
од своето
опкружување
умеат да
поставуваат
прашања и го
шират
другарството

Физичко
присуство

Групна

Учениците
знаат кои се
особините на
добрите
другари и
согледуваат
дека разликата
по било која
основа меѓу
другарчињата
не е пречка за
успешно
другарување

Физичко
присуство

Групна

I -1,2 одделение

Да знаат кои се
особините на
добрите
другари,со цел
надминување на
етничките
разлики меѓу
децата
,почитување на
разликите во
култура,религија
и сл.

Ж.В.Цртаме
заедно

Октомври
09.11.2020

Одд.наст.

Хамери,хартија,
фломастери,икт

Северџан
Касами I-3
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Учениците да
знаат дека
постојат
сличности и
разлики меѓу
луѓето, да ја
прифаќа
различноста
како
позитивност, да
прифаќаат
еднаков однос
кон другите без
разлика на
сличностите и
разликите; да
знаат кои се
особините на
добрите
другари, со цел
надминување на
етничките
разлики меѓу
децата,
почитување на
разликите во
културата,
религијата и сл.

„Цртаме заедно“
ОЖВ работилница
III-3.1 (стр.205)
и „Направи свој
отпечаток“
(2 часа)

ноември
09.11.
2020

Одд.
наставници:
Габриела
Постоловска,
II-1 одделение;
Дијана
Илиевска,
II-2одделение;
Неџати
Лимановски
II-3одделение

Прирачник –ОЖВ, Ученикот се
картончиња во оспособува за
боја, листови од
соработка;
блок, водени бои, развива интерес
игровна
за групни
активност
активности со
своите врсници;
ликовно ги
изразува своите
мисли, чувства и
желби,
согледува дека
изведувањето
активности
соодветни на
своите
способности и
интереси
причинува
задоволство.
Знае дека
постојат
сличности и
разлики меѓу
луѓето, ја
прифаќа
различноста
како
позитивност,
прифаќа
еднаков однос
кон другите без
разлика на
сличностите и
разликите

60

Физичко
присуство

Групна
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Да ја запознае
татковината како
мултиетничка
зедница -да ги
почитува
правилата на
соживот

Македонски јазик и
ликовно
образование Убава
е мојата татковина
дискусија,
презентација,
цртање верски
објекти

Декември
03.12.
2020

Ивона
Каранџуловска
III-1 одд.
Јасминка
Анѓелевска III-2
одд.
Имране Кривца
III-3 одд.

Интернет слики, Запознавање со
блок, бои за
својата
сликање
татковина

Физичко
присуство

Групна

Празнување на
празникот Божиќ
во различни
земји во светот
– 1 одделение

Слушање и пеење
Божиќни песнички

Декември
24.12.
2020

Билјана
ОливероскаТрајковска,
наставник по
англиски јазик

https://www.youtub Учениците го
e.com/watch?v=gr
разбираат
hi8MLM1i8
значењето и
начинот на
празнување кај
различни
националности
и споредба со
големи
празници од
други етникуми
Биљана Арсова
флеш карти,
Ги осознава
наставен лист,
различните
ЛЦД проектор
аспекти за
историјата и
културата на
Австралија.

Физичко
присуство

Групна

Tекст Australia
8 одд.

Да идентификува
различни аспекти
за историјата и
културата на
Австралија.

Ноември
23.12.
2020

Онлајн

Групна

Сложувалка со
описи

Да ги почитува
разликите и
различните култури

Ноември
25.11.2020

Онлајн

Групна

Елена
Блажевска

Учебник
Смарт табла
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Именува
основни
придавки за
опишување
физички изглед
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Јас и другите
општествени
односи

Познавање на
структурата на
групите
„ Заедно до
решение “

Ноември
2020
14.12.2020

Ели Чочова одделенски
раководител

Прирачник за Да се поттикнува
Животни вештини да биде дел од
одредена група и
заеднички да
доаѓа до решение

Онлајн

Групна

“Одиме на
екскурзија”

активно
учествуваат во
активностите од
работилницата;
дискутираат,
размислуваат за
значењето на
планирање на
некоја активност и
преземање
одговорност во дел
од планирањето.

Септември
02.11.202

Маја Медарска
IX-2
(македонски
јазик)

Прирачник,
Да се поттикнува
работни
да прифаќа
листови„Одиме
постоење на
на екскурзија “ различни групи и
,Планирање на
да се наоѓа во
екскурзија“,
нив
„Писмо до
директорот,
Писмо до
родителот,,
прибор за
пишување

Онлајн

Групна

активно
учествуваат во
активностите од
работилницата;
размислуваат и
дискутираат за
значењето на
одговорноста кон
себе, другарите,
семејството,
училиштето,
општеството.

Ноември
16.11.2020

Онлајн

Групна

Пресметување на
брзина од
поминатото
растојание и време

Септември
26.10.2020

Онлајн

Групна

„ Заедно до
решение “

Да
определуваат
непозната
брзина од
познато

Илфие Емини
IX-3

Маја Медарска
(македонски
јазик)

Прирачник,
Да се
работни листови , поттикнува да
хартија,
биде дел од
прибор за
одредена група
пишување
и заеднички да
доаѓа до
решение

IX-2
Илфие Емини
IX-3

Јасмина Јездиќ
Физика VIII одд.
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смарт табла
табла
тетратка
(при онлајн
настава

Ја определуваат
непозната
брзина од
познато
растојание и
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растојание и
време. Да се
намалат
предрасудите и
надминат
стереотипните
разлики меѓу
припадниците
од различните
етнички/културн
и заедници
Целта на
спроведената
активност е да
се поттикне
меѓусебното
разбирање,
почитување и
вреднување на
навиките,
обичаите,
сфаќањата и
размислувањата
, како на
часовите така и
надвор од
училиштето, во
секојдневниот
живот.
Целта на
спроведената
активност е да
се поттикне
меѓусебното
разбирање,
почитување и
вреднување на
навиките,
обичаите,
сфаќањата и
размислувањата

активноста ќе
време.
биде
Намалување на
реализирана на предрасудите и
онлајн час преку надминување на
zoom апликација) стереотипните
разлики меѓу
припадниците
од различните
етнички/културн
и заедници
Основни
демографски
карактеристики на
населението

Култура ,традиција
и обичаи на
населението во
Европа

Ноември
19.11.
202

Огнен Симиќ
(географија)

карта на
Македонија, нема
карта,
фотографии,
Компјутер
(Интернет )

-осознава за
демографските
карактеристики
на населението
во Македонија,
- ги воочува
демографските
карактеристики
во Македонија
- учи да ги
анализира
демографските
карактеристики

Онлајн

Групна

Октомври
26.11.
2020

Огнен Симиќ
(географија)

Енциклопедии, -да се запознае
географски атлас,
со поимот
компјутер,
култура
интернет, карта - да дефинира
на Европа
што е традиција
и зошто е
значајна за нас
и народите во
европа
- да објасни за
видови на
општествен и

Онлајн

Групна
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, како на
часовите така и
надвор од
училиштето, во
секојдневниот
живот.
Вежби во Писмено
изразување

Правење избор
на популарни
книги за
учениците

Пишување и
размена на
новогодишни
честитка за
непознато другарче

декември
25-28.12.
2020

Читање на
препораки за
омилени книги

Април 2021
05.04.2021

Учениците да ги Проектна активноствоочат
читање и
особеностите на
запишување на
поговорките и
поговорки од
пораките кои ги различни култури на
пренесуваат
хамер
поговорките во
различните
култури

Октомври
13.11.2020

Да се запознае со Презентирање на
присуството на митови од различни
митолошките
култури
теми,мотиви и
содржини во
различни

Декември
25.12.2020

традиционален
развој на
одредени
видови
семјества кај
нас и во другите
европски
држави
Библиотекар
ИКТ технологија Воспоставување
Вера Стојаноска
книги
позитивна
одделенски/клас
комуникација,
ни
разменување на
раководители
новогодишни
честитки
Библиотекар
Вера Стојаноска
одделенски/клас
ни
раководители

Учениците се
запознати со
популарни книги
на различни
култури и се
активни
читатели
Ученици од VI
Заедничка
Учениците ги
одд.
работилница на
увидоа
и
учениците од VI
моралните
Валентина
одд. поуки,универзалн
Николовска
хамер,маркери
и
лепак
вистини,патриотс
наставник по
ките пораки и
Класична култура
духовити
во европска
забелешки кои ги
цивилизација
пренесуваат
поговорките од
различни култури
Ученици од VI
одд.
и
Валентина
Николовска

ИКТ технологија
книги

Копии од митови
и презентирање
на истите од
различни култури
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Учениците го
увидоа
влијанието на
митолошките
теми и содржини
во различните

Онлајн

Групна

Онлајн

Групна

Онлајн

Групна

Онлајн

Групна
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уметности во
европските
култури
МИО

Обработка на
текстот:,,Другари’’

МИО

Читање и анализа на
песната:,,Во Новата
година’’

Учениците да
развиваат интерес
и почит кон
традицијата и
културното
наследство;
да ја запознаат
културната
различност во
своето место на
живеење;
да развиваат
чувства на
припадност кон
својата татковина.
Да ја запознаат
татковината како
мултиетничка
зедница; да ги
почитуваат
правилата на
соживот.
Учениците да
знаат дека
постојат одредени

Час по предметот
општество на тема:
Македонија - мојата
татковина (МИО)

Одделенски час:
(ОЖВ работилница
III- 7.1, стр.231)

Септември
13.10.
2020

Декември
22.12.2020

29.04.2021

Мај
10.05.2021

наставник по
култури
Класична култура
во европска
цивилизација
Хамер,лепак,лист Подигање на
Анета
ови во боја
свеста кај
Кузмановска
учениците за
наставник по
нивно меѓусебно
македонски јазик
дружење
за заедниците
Листови
во
Подигање
на
Анета
боја,боички,ножисвеста
кај
Кузмановска
чки,лепак
учениците за
наставник по
меѓусебно
македонски јазик
дружење,разгова
за заедниците
рање
Одд. наставници:
Учебник по
Учениците
Габриела
општество;
покажуваат
Постоловска,
презентацијаинтерес и почит
II-1 одделение; Power Point (икт), кон традицијата и
Дијана Илиевска, молив, дрвени
културното
II-2 одделение;
боички,
наследство;
Неџати
имаат развиено
Лимановски
чувство на
II-3 одделение
припадност кон
својата татковина
вклучувајќи ги
сите етнички
заедници во
Македонија со
порака за љубов
и меѓусебна
толеранција.

Одд. наставници: Прирачник-ОЖВ,
Учениците
Габриела
презентација- покажуваат почит
Постоловска, Power Point (икт), кон разликите
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Онлајн

Групна

Онлајн

Групна

Физичко
присуство

Групна

Физичко
присуство

Групна
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разлики меѓу
„Деца со најубави
луѓето; да умеат
имиња“
да покажат почит
(активности со
кон разликите меѓу
следење на
луѓето; да ги знаат
презентација,
и почитуваат
дискусија по
симболите на
прочитан текст.
својата земја.

Музичко
Да развива
образование
интерес и љубов Слушање музика од
кон музиката,
етнички народи и
визуелно да ги народности во РМ –
препознава
примена на ИКТ
инструментите
Слушање музика
Општество
Да стекне знаења
за религиите и
Религии и верски
верските заедници заедници во РМ
во РМ
Да ги препознава
Музичко
и именува
образование
народните песни
според
Народно музичко
содржината;
творештво
Да стекнува
Народни песни
позитивен став кон
народното музичко

март
22.03.2021

II-1 одделение;
слики од
меѓу луѓето, се
Дијана Илиевска,
Интернет,
запознаваат со
II-2 одделение; ножички, лепак,
убавините на
Неџати
хамер
нашата татковина
Лимановски
и различностите
II-3 одделение.
во неа,
осознаваат дека
сите тие
различности не
треба да ни
пречат, напротив,
истите ја прават
нашата земја да
изгледа
волшебна и
прекрасна.
Одд.настав-ници
Блок, бои,
Ги препознава и
за III одд.
декорации,
именува
Ивона
интернет
инструментите и
Каранџуловска
компјутер,
го определува
Јасмина
дискусија, слики
карактерот на
Ангелевска
музиката
Имране Кривца

Физичко
присуство

Групна

Ги знае
религиите и
верските
заедници во РМ

Онлајн

Групна

ги препознава и
именува
народните песни
според
содржината
стекнува
позитивен став
кон народното
музичко
творештво
прирачници,
-да ја осознав
видеа
и
слики
од
улогата на
Елена Антонова,

Онлајн

Групна

Онлајн

Групна

Февруари
23.02.2021

Одд.наставник на
IV-3
Музафера
Шабани

Компјутер,
дискусија

Март
25.03.2021

Одд.наставник на
IV-3
Музафера
Шабани

ЦД, учебник,
наставен лист

Соседство и
Учиме за верски
соседски односи објекти од различни 01.02.2021
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националности)

Колку знам за
Меѓуодделенски
мојата татковина квиз со учениците од
(квиз)
четврто одд.

Слушање и пеење
Како го
песнички поврзани
поминуваме
со активности кои ги
летниот распуст –
правиме за време на
1 одделение
летниот распуст

Празнување на
Слушање и
празникот
обработка на
Велигден во
приказна за
различни земји во
празнувањето на
светот – 2
празникот Велигден
одделение

да се запознаат со
начините на
прославување на
празниците и да
направат
споредба помеѓу
сопствените и

Празници

Даниела
Наумовска и
учениците од IV
одд.

29.03.
2021

Мај
27.05.2021

Април
29.04.2021

Март 2021

различни верски
соседите;
објекти
- да ги почитува
правилата на
соживот

Компјутер, kahoot -проширување на
алатка,
знаењата за
подготвени
својата татковина
Елена Антонова,
прашања
и различните
Даниела
култури
Наумовска и
учениците од IV
одд.

Онлајн

Групна

Учениците ги
збогатуваат
Билјана
https://www.youtub своите знаења за
Оливероскаe.com/watch?v=m начинот на кој го
-Трајковска,
Vhh0oATqBI
поминуваат
наставник по
летниот распуст
англиски јазик
децата во повеќе
земји во светот
Учениците го
разбираат
значењето и
Билјана
начинот на
https://learnenglish
Оливероскапразнување кај
kids.britishcouncil.
Трајковска,
различни
org/speak/theнаставник по
националности и
great-egg-hunt
англиски јазик
споредба со
големи празници
од други
етникуми
Смарт-табла,
Знаат за
Интернет,
начините на
Предметен
компјутер,
прославување на
наставник Вјоса
звучници,
празниците и
Елези
наставни
листови, учебник прават споредба
помеѓу
и сл.

Физичко
присуство

Групна

Физичко
присуство

Групна

Онлајн

Групна
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останатите начини
на славење во
светот

сопствените и
останатите
начини на
славење во
светот

Дебата. Позитивни
и негативни
Промена на
навики во
негативните
друштвото и
мислења и
околината. Како да
негативната
создаваме
енергија во
позитивна
позитивна енергија.
енергија во
Делење во групи.
нашето друштво.
Да ја изразуваме
Театар во клас,
љубовта кон
учениците си
нашиот народ.
створаат самите
Да знаат да се
претстава и улоги
сакаат и да
како да изгледа
споделат еден кон
споделување
друг, позитивна
љубов.
енергиа.
Да ги знае знае
елементите на
различни групи;
Да ја знае улогата
на секој елемент;
Да ја сфати и
прифати
вредноста на
структурата.

Февруари
08.02.2021

Октомври
19.10.2020

Анкетни
Позитивна
листови,изработенергија во
ка на анализа,
реформирано
Фатон
Презентации и
друштво и
Ганиу,Сание Гани
смарт
позитивна
и учениците
табла(онлајн
енергија
во
анкета,анализа и
околината.
онлајн
презентација)
Анкетни
листови,изработЗнаат што значи
ка на анализа,
да споделуваат
Фатон Ганиу,
Презентации и
позитивна
Сание Гани и
смарт
енергија и како
учениците
табла(онлајн
влијае во
анкета,анализа и
друштвото.
онлајн
презентација)

Животни вештини

Јануари
25.01.2021

Анкетни
листови,изработги знае
Благица
ка на анализа,
процедурите за
Србиновска,
Презентации и
постапување
Маја Цекова и
смарт
пред
одредени
ученици од седмо табла(онлајн
институции
одд.
анкета,анализа и
онлајн
презентација)

Април
05.04.2021

Благица
Анкетни
знае за опасноста
Србиновска
листови,изработод оружјето по
Маја Цекова и
ка на анализа,
себе
и околината
ученици од седмо Презентации и
одд.
смарт

Познавање на
структурата на
групата

III-4.1 „Секој има
своја функција“

Да знае за
Животни вештини –
опасноста од
Линија на
оружјето по себе и
пријателство
околината
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Онлајн

Групна

Онлајн

Групна

Онлајн

Групна

Онлајн

Групна
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табла(онлајн
анкета,анализа и
онлајн
презентација)
Да знaе што значи
да се биде
„победничка а што
„поразена“ страна Животни вештини
во конфликтот;
Разрешување
конфликти
Да ги знае
правилата на
соработливо
преговарање;
Да согледа дека
конфликтот е
проблем кој треба
заеднички да се
реши.
Да ги знае знае
елементите на
различни групи;
Да ја знае улогата
на секој елемент;
Да ја сфати и
прифати
вредноста на
структурата.

Април
29.03.2021

II-7.2 „Соработка или
натпревар“

Животни вештини
Познавање на
структурата на
групата

III-4.1 „Секој има
своја функција“

Да умее да
Животни вештини
дискутира за
Познавање на
различни права и
базичните човекови
одговорности;
права
Да посакува

Знaе што значи
да се биде
„победничка а
Марина Димоска
што „поразена“
страна во
Анкетни
конфликтот;
листови,изработГабриела
ка на анализа,
Јорданов
Ги знае
Презентации и
правилата
на
смарт
соработливо
табла(онлајн
Зејнуре Мемети
анкета,анализа и преговарање;
онлајн
Согледува дека
презентација)
и ученици од
конфликтот е
осмо одделение
проблем кој
треба заеднички
да се реши.

Онлајн

Групна

Ги знае
елементите на
Анкетни
листови,изработ- различни групи;
Габриела
ка на анализа,
Ја знае улогата
Јорданов
Презентации и
на
секој елемент;
смарт
табла(онлајн
Ја сфаќа и
Зејнуре Мемети анкета,анализа и
прифаќа
онлајн
вредноста на
и ученици од
презентација)
структурата.
осмо одделение

Онлајн

Групна

Умее да
Анкетни
листови,изработдискутира за
ка на анализа, различни права и
Презентации и
одговорности;
смарт
табла(онлајн Посакува правата

Онлајн

Групна

Марина Димоска

Април
05.04.
2021

Марина Димоска
Април
19.04.
2021

Габриела
Јорданов
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анкета,анализа и
онлајн
Зејнуре Мемети
презентација)

правата да се
практикуваат и да
се почитуваат. III-1.6 „Дела и казни“

и ученици од
осмо одделение
Јас и другите
општествени
односи

Познавање на
структурата на
групите
„ Заедно до
решение “

Ноември
2020

Да се поттикнува
да биде дел од
одредена група и
Прирачник за
заеднички да
Животни вештини доаѓа до решение

Ели Чочова одделенски
раководител

активно учествуваат
во активностите од
работилницата;

“Одговорно
однесување”

„ Заедно до
решение “

размислуваат и
дискутираат како да
се надминат
проблемите со кои
тие се судруваат.

Маја Медарска
Ноември
07.12.2020

активно учествуваат
во активностите од
работилницата;
размислуваат и
дискутираат за
значењето на
одговорноста кон
себе, другарите,
семејството,

IX-2
Илфие Емини
IX-3

Ели Чочова-IX-1
oдд.
Ноември
14.12.2020

да се
практикуваат и
придонесува
истите да се
почитуваат
Групна

Онлајн

Групна

Онлајн

Групна

Прирачник,
работни листови
„Разни
Да чувствува
одговорности“,
„Насоки за
одговорност кон
одговорно
другите и
однесување“,
одговорност за
прибор за
нивните потреби.
пишување,
чаршав, топка,
кутија

Да се поттикнува
Прирачник,
Маја Медарска работни листови , да биде дел од
хартија,
одредена група и
IX-2
прибор за
заеднички да
пишување
доаѓа до решение
Илфие Емини
IX-3
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училиштето,
општеството.
Да се определи
непознатата
густина на
одредена течност.
Да се намалат
предрасудите и
Густина на течности
надминат
и гасови
стереотипните
разлики меѓу
припадниците од
различните
етнички/културни
заедници
Да дефинираат
правопропорциона
лни величини. Да
се намалат
предрасудите и
надминат
Правопропорционал
стереотипните
ни величини
разлики меѓу
припадниците од
различните
етнички/културни
заедници
Да се изврши
преглед и
Комплекс вежби со
евиденција на
топка (7-мо одд.)
базично тренажно
вежбање
Да се развие
естетската

Македонско
народно(Пајдушко)

Онлајн

Групна

Октомври
27.10.2021

Ја
определуваатнеп
ознатата густина
смарт табла
на одредена
табла
течност
тетратка
Намалување на
(при онлајн
предрасудите и
Јасмина Јездиќ
настава
надминување
на
Физика IX одд.
активноста ќе
стереотипните
биде
разлики меѓу
реализирана на
онлајн час преку припадниците од
различните
zoom апликација)
етнички/културни
заедници

Онлајн

Групна

Февруари
18.02.2021

Дефинираат
правопропорцион
смарт табла
ални величини.
табла
Намалување на
тетратка
предрасудите и
(при онлајн
надминување
на
Јасмина Јездиќ
настава
стереотипните
VII одд.
активноста ќе
разлики меѓу
биде
припадниците
од
реализирана на
различните
онлајн час преку
zoom апликација) етнички/културни
заедници

Онлајн

Групна

Февруари
15.02.2021

Дарко Костовски

табели за
мерење

извршен преглед
и евиденција на
базично
тренажно
вежбање

Февруари
02.02.2021

Дарко Костовски

табели за
мерење

Развиена
естетска

Онлајн

Групна
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компонента за
став и движење на
телото

оро
(9 -то одд.)

Да ги препознава 9/8 такт,Народна
карактеристиките музика кај народите
на ората од
во Македонија
различни
(9 одд.)
националности
Мајка на Марика
Да ги усвои
думаше(обработка
карактеристиките
на 7/8 такт)
на обичаите
8-мо одд.
Да ги препознава
карактеристиките
на народните
песни
Целта на
спроведената
активност е да се
поттикне
меѓусебното
разбирање,
почитување и
вреднување на
навиките,
обичаите,
сфаќањата и
размислувањата,
како на часовите
така и надвор од
училиштето, во
секојдневниот
живот.

компонента за
став и движење
на телото

Вокланоинструментална
народна музика

Декември
01.12.2020

Декември
02.12.2020

Јануари
28.01.2021

Александар
Тасевски

Смарт
табла,звучник

Јуни
01.06.2021

Александар
Тасевски

Смарт
табла,звучник

Александар
Тасевски

Огнен Симиќ

Групна

Онлајн

Групна

Ги знае
карактеристиките
на народните
песни

Онлајн

Групна

-објаснува за
различните
култури и нивните
карактеристики,

Онлајн

Групна

ги знае

Смарт табла,
Звуцник

VI одд.

Раси, култури и
религии

Онлајн

ги препознава
карактериситките
на ората од
различни
националности

карактеристиките
на обичаите

- ја сфаќа
разликата меѓу
географска карта, луѓето во однос
глобус, компјутер, на јазикот, верата
прожектор,
и расата
цртежи
- ја демонстрира
на карта
застапеност на
јазиците и
религиите во
светот
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-да се совладаат
Изработка на модел
вештини при
работа со
Календар
полукартон
Македонска
-да ги знаат
архитектуракарактеристиките
карактеристики на
на различни
типови куќи од
архитектонски
различни краеви во
типови
земјата

МИО

Говорна вежба на
тема:,,Обичаи по
повод верски
празник’’

Да знаат
традиција на
прославување
Божиќ во Германија
Божиќ во
Германија,јадења,

Декември
17.11.2020

април
13.04.2021

Мaj
28.04.
2021

Декември
22.12.2020

Славица
Анчевска

Готови работни
задачи

ги знаат
карактеристиките
Презентации во
на различни
Повер поинт
архитектонски
типови

Славица
Анчевска

Aнета
Кузмановска

Училишна
тетратка

Ученикот да ги
знае симболите на
сопствената земја,

Учениците
меѓусебе се
дружат,
разменуваат
мислење за
двата празника

Да знаат за
традиција на
прославување
Смарт
Божиќ во
табла,различни Германија,јадења
видеа и прослави
,

Теута Хаскај
Војника

Пијалоци и др.
Да осознаваат за
различни
германски јадења
и да имаат
можност да вкусат
некои од нив

Совладани
вештини за
работа со
полукартон

Онлајн

Групна

Онлајн

Групна

Онлајн

Групна

Онлајн

Групна

Онлајн

Групна

Физичко
присуство

Групна

Пијалоци и др.

Традиционални
јадења

Одржан час по
предметот ЖВ:

Март
16.03.2021

Март
01.03.2021

Смарт
табла,различни Да споредуваат
видеа со
различни видови
процедури за германски јадења
подготовка на
јадења

Теута Хаскај
Војника

Одд. наставници
за III одд.
и
учениците
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зрна од ориз,
шеќер, сусам,
стари весници,
прибор за

Ученикот ги
набројува и
опишува
симболите на
сопствената
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да умее позитивно
да ја опишува и да
ја претстави
својата земја во
позитивно светло,
да ја запознае
татковината како
мултиетничка
заедничка

Музичко
Ученикот да
образование
развива интерес и
Слушање музика од
љубов кон
етнички народи и
музиката,
народности
во РМ –
визуелно да ги
примена
на
ИКТ
препознава
инструментите
Ученикот да се
поттикнува кон
почитување на
мултиетничките
сличности и
разлики

цртање, работен земја, позитивно
лист за
ја опишува и
наставникот
претставува
својата земја, ја
разбира
татковината како
мултиетничка
заедничка

Деца со најубави
имиња

Изработка на
новогодишни
честитки и нивно
испраќање

Март
22.03.2021

-развива интерес
и љубов кон
Одд. наставници
Интернет,
музиката,
за III одд.
дискусија, слики
визуелно ги
и
од музички
препозава
учениците
инструменти
инструментите

Декември
24.12.2020

Ученикот ги
Листови во боја,
разбира и
разни
Одд.наставници
почитува
декоративни
за III одд.и
мучтиетничките
мтеријали, боици,
учениците
сличности и
лепак,
разлики
фломастери

Физичко
присуство

Групна

Физичко
присуство

Групна

Стратегија за меѓуетничка интеграција во образованието и граѓанска вклученост на Општина Гази Баба
Врз основа на реализацијата на проектот „Стратегија за меѓуетничка интеграција во образованието и граѓанска вклученост на Општина
Гази Баба“ кој се реализира по насока на МЦГО и преставници од Секторите на Министерството за образование и наука и Одделението за
јавни дености при Општина Гази Баба се одвиваа неколку состаноци со претставници од локалната самоуправа, советници од советот на
Општина Гази Баба и претставници од секое училиште на територија на општина Гази Баба.
Работата на групата се одвиваше во неколку фази со неколку состаноци кои се уредно евидентирани и доставувани до сите членови на
работното тело.
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Како завршен проект на крајот од учебната година успешно се спроведе МИО квиз кој се однесуваше на три целни групи, имено беа
опфатени ученици од 1 до 3 одд, ученици од 4 до 6 одд и ученици од 7 до 9 одд.
Во сите овие групи имаше 4 подгрупи составени од мешани групи ученици од сите 11 училишта . На сите ученици им беа поделени
согласности за учество во квизот исто така им беа пратени 110 прашања од општ карактер на својот мајчин јазик и на македонски јазик и на
албански јазик. Составот на прашањата беа од општ карактер за двете култури и традиции.
За секоја група се назначи наставник координатор кој одржа еден час со учениците за да се запознае, се одбра име на секоја група и по
двајца капитетни на групата.
Одговорните наставници на целните групи, ги поделија учениците и се одбраа 20 прашања кои беа поставени на квизот.Квизот се одржа на
09.06.20219(среда).Секој ученик имаше право да одговара на две прашања, само капитените на едно.Оние групи кои имаа ист број на
поени во вториот дел продолжија со дополнителни 5 прашања.
Од нашето училиште одделенскиот раководител Дијана Илиевска беше назначена за координатор на 4 група од 1 до 3 одделние и
нејзината група Генијалци го освои првото место.

Проекти што се реализираат во училиштето
Нашето училиште продолжува со веќе утврдена пракса за реализирање на проекти кои придонесуваат за подобрување на квалитетот на
наставата. Во нашето училиште се рализират следните проекти:
•

Математика со размислување

Програмата е заснована врз опсежно истражување за тоа како децата најдобро учат математика и како наставниците да реализираат
квалитетна настава по математика која ќе овозможи подобрување на знаењата кај учениците. Преку разни техники, стратегии и методи
учениците пресметуваат не само прецизно туку и флексибилно, на повеќе начини, учениците имаат можности да видат како математиката
има смисла, а тоа подразбира учениците да ја разберат математиката.
•

Јазична писменост во почетните одделенија

Програмата има за цел преку квалитетна настава по мајчин јазик со примена на нови стратегии да се подобрат постигнувањата кај
учениците, во читањето и во описменувањето. Учениците се поучуваат на вештините и концептите коишто ќе бидат практикувани во
наставата за да станат учениците добри читатели и пишувачи.
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•

Поврзување на еколошката програма со редовната настава

Целта на овaa Програма е рационално користење и намалување на потрошувачката на електрична и топлинска енергија, на водата,
здрава средина за учење и уреден и функционален училишен двор во согласност со потребите за заштита на животната средина. Се
реализира преку интегрирање на еколошките содржини од деветте еколошки теми во предметите и наставните содржини од I-IX
одделение преку имплементирање на активности на часовите во редовната настава и ВНА и се вклучени сите субјекти во училиштето,
родители, локална самоуправа и други институции.
Годишен извештај за реализација на активности од ЕКО проект за учебна 2020/2021 година
Нашето училиште како дел од програмата „Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем“ и во текот на
оваа учебна година продолжи со реализација на низа активности, како и одбележување на значајни еколошки датуми со цел остварување
на следниве цели:
-подигање на еколошката свест кај младите;
-подобрување на условите за престој и работа во училиштето;
-поттикнување на учениците и вработените да размислуваат и да дејствуваат еколошки;
-исполнување на 7-те чекори од програмата за Еко училиште.
Во текот на првото полугодие беа реализирани следните активности:

76

ООУ„Кирил и Методиј“Стајковци, Гази Баба – Скопје
Годишен извештај за работата на училиштето во учебната 2020/2021 година

ИЗВЕШТАЈ ЗA РЕАЛИЗАЦИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ ОД ПРОЕКТОТ
„Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем“
ВО ТЕКОТ НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Задача

Есенско
разубавување на
училишниот двор со
љубичици.

Активности

Садење цвеќиња

Светски ден за
заштита на
животните „Се
дружиме со
животните“
Одбележување на
„Светскиот ден на
храната“

Разговор и
дружење со
милениците на
онлајн час

Европската недела
на мобилноста

Учество во
ликовен конкурс

Истражување
„Еколошки средства
за одржување на
хигиена“

Користење
интернет
пребарувач/
дискусија
Разговор, вежби
и насоки за
пешачење

Активности под
мотото „Вежбај
редовно, пешачи за
здравје"
Влијанието на
храната врз

Дискусија преку
презентација во
Power Point

Дикусија за кои
причинители на
болести

Време на
реализација

Реализатор

Ресурси

септември
2020

наставници

свежо цвеќе

04.10.2020

ученици од 4
одделение

платформа за
учење,
Домашни
миленичиња

16.10. 2020
октомври 2020

ноември
2020

октомвридекември

декември

ученици и
наставници
Здружение Еко
Логик и ученици
наставник по
англиски јазик
наставници и
ученици

Наставник по
природни науки
и македонски

интернет,
презентација
ликовни творби

платформа за учење
Истражување
платформа за
учење, вежби за
здрав развој,
пешачење на чист
воздух
презентација за
микроорганизми
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Очекувани
резултати исходи и
ефекти

Начин на
реализација:
со физичко
присуство/
онлајн

Форма на
реализација:
групна/
индивидуална

Чиста, уредна и
пријатна средина
за престој и учење на
учениците и
на вработените во
училиштето

физичко
присуство

групна

Поголема грижа за
животните.

онлајн

индивидуална

Ја разбираат
важноста на храната
за здравјето на
човекот.

со физичко
присуство/
онлајн

Поттик на креативен и
истражувачки дух

онлајн

Се почесто користење
колошки средства за
одржување на
хигиената

онлајн

Почесто користење
активни начини на
движење

онлајн и
физичко
присуство

Информираност за
тоа што ги
предизвикува

онлајн

индивидуална

индивидуална
индивидуална

индивидуална
/групна

индивидуална
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здравјето
Препорака за
читање драмски
текстови, поезија,
раскази на тема
Природата и
животната средина
Изработка на
предмети од стара
хартија
Запознавање со
поимот рециклирање
Фосилни горива и
обновлива енергија
во однос на
енергетските
потреби на светот
Влијанието на
водата врз
растенијата
Изработка на
новогодишни украси
од материјали за
рецилкирање
Одбележување на
Денот на
рециклирањето, 18ти Март.
Штедиме енергија

Светски ден за
едукација за заштита
на животна средина

Преку читањето
да се разбуди
интересот кон
природата
(Наставно ливче)

2020

јазик

декември
2020

библиотекар

Изработки од
отпад;
Презентирање
на изработките

декември 2020

Горива за горење

декември 2020

Садење
растенија,
презентација,
дискусија
Изработки од
отпад;
Презентирање
на изработките
Садење на
растенијата и
истражување за
потребата од
вода
Изработка на
презентации од
учениците

декември
2020

декември 2020

декември
2020

болестите Водење
здрав начин на живот
книги, ИКТ
технологија

Наставници и
ученици

Отпадни материјали

наставник по
физика

Горива за горење

наставници од
одделенска
настава

Наставници и
ученици

Учениците од III
одд.

Презентација
јануари

онлајн

Почиста
околина
Развивање свест за
селектирање отпад

Онлајн и
физичко
присуство

индивидуална

онлајн

индивидуална

онлајн и
физичко
присуство

индивидуална

Да користи знаење за
енергиските извори,
растенија,
презентација

Стекнување навики за
одгледување
растенија;Поубави
училишни простории

стари сијалици
дрва
пластични чаши

Развивање свест за
рециклирање отпад;
Почиста околина

садење растенија

Стекнување навики за
одгледување
растенија

презентација
дискусија

февруари 2021

Богатство на речник
Доближување кон
природата

физичко
присуство

индивидуална

индивидуална

Поубави училишни
простории

Ученици од 6
одд. и наставник
по природни
науки

постери,
презентации

Заштеда на енергија

одделенски
наставници

смарт табла,
презентација

Унапредување на
знаењата за жив.
средина
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физичко
присуство

индивидуална

онлајн

онлајн

индивидуална

групна
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Еко – транспортни
средства

Изработка на
идеја еко возила

Светски ден на
водата

Ликовни и
литературни
творби,
активности во
училишен двор
Активности по
повод „Ден на
екологија“
Ликовни,
литературни и
драмски
активности

Хортикултурно
уредување
Меѓународен ден на
планетата Земја

Светски ден за
заштита на климата

•

Изработка на
презентација и
ликовни творби
на тема:
Стаклена
градина

март 2021

22 Март 2021

Учениците од 4
одделение

материјали за
рециклирање,
компјутер

Развивање на свеста
за користење еко
превозни средства

ученици од прво
одд. наставници
постери,
истражувачки
активности

Заштеда на вода

21 Март 2021

ученици и
одговорен
наставник

22 април 2021

учениците и
одговорни
наставници

ликовни и
литературни творби

Зачувување на
природата и
спречување на
негативните
последици врз
животната средина.

ученици и
наставници по
биологија и
природни науки

презентации,
ликовни творби

Да се запознаат со
последиците од
глобалното
затоплување

15 Мај 2021

растенија

Чист и урден
еколошки свест

индивидуална
онлајн
онлајн и
физичко
присуство

индивидуална

онлајн и
физичко
присуство

онлајн и физичко
присуство

онлајн и
физичко
присуство

групна/
индивидуална

онлајн

групна/
индивидуална

Меѓуетничка интеграција во образованието – Градиме заедничка иднина

Како двојазично училиште, наш приоритет е мултикултурализмот и меѓуетничката интеграција и младински активизам. За таа цел
учествуваме во сите постоечки проекти во државава кои се однесуваат на зајакнување на капацитетот на наставниците и учениците за
изведување на заеднички активности. На пример, поддржувачи на вакви активности се МОН, ОБСЕ, УСАИД, МЦГО, МОФ и општина Гази
Баба. Директорот на училиштето е вклучен во изработка на Стандарди за интеркултурно образование поддржано од МЦГО и УСАИД.
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Извештај за учество на ученици и наставници во МИО активности и Центар за фузија на идеи
Ред.бр.
1.
2.
3.

Име на активноста
Апликација за грант од МОН
Поставка на разглас и обезбедување Училишно радио
Промотивен настан со Центар за фузија на идеи

4.

Објавено видео со изјави на ученици кои учествуваат во активност на
Центар за фузија на идеи(на соц.медиуми)

5.

Учество на Обука за наставници одржана од страна на МЦГО(УСАИД)

6.

Учество на Обука за креативно размислување

7.
8.

Апликација за поддршка на ликовна секција(до МЦГО)
Спроведена анкета во рамки на ПМИО за детектирање ставови во
врска со изведување на воннаставни активности
Партнерска онлајн средба со ООУ„Димо Хаџи Димов“-презентација
подготвена од ученици и нивни ментори

9.

10.
11.
12.

13.

14.

Продолжување на Обука за развивање на креативно размислување(со
предлози и презентирање на онлајн средба)
Учество на панел дискусија по повод Денот на планетата Земја
Онлајн средба на ТИМС
„Запознај го твоето ново другарче,претстави се себеси“-работилница
поддржана од МИМО проект изведена на англиски јазик и наставните
јазици на учениците(македонски и албански)
Креативна работилница за родители и наставници на тема-Изработка
на таписерии(во форма на националното знаме и Општинскиот грб на
Гази Баба) поддржана од МИМО
Учество на работилница за младински активизам и договор за
апликација со Центар за фузија на идеи
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Учесници
СИТ тим и директор
СИТ тим и директор
Стефан Тодоровски
Сара Исени(Ученички парламент)
Стефан Тодоровски
Сара Исени
(Ученички парламент)
ТИМ за МИО
Марина Димоска-предметен наставник-координатор
Зејнуре Мемети-предм.наставник-координатор
Адријана Сандева- одд.наставник
Стефан Тодоровски
Сара Исени
(Ученички парламент)
ТИМ за МИО и директор
ТИМ за МИО и ученици-учесници од 6 одд.

Датум
01.12.2020
24.12.2020
28.01.2021

ТИМ за МИО
Зејнуре Мемети-реализатор
Сание Ганиу-реализатор
Ученици од подрачното училиште (Исра Џемаили,
Арта Ајрулаху-7-3 одд.,
Незаин Нуредини,Албан Авдили-8-3 одд.)
Стефан Тодоровски
Сара Исени
Стефан Тодоровски
Сара Исени и ученици од 8 одд.
Реализатори-Биљана Арсова,Вјоса Елези,ТИМ за
МИО,стручна служба(психолог ,директорУчеснициученици од 6-1 и 6-3 одд.)

18.03.2021

Реализатори-Ели Чочова,Сание Ганиу,директор,родители
на ученици од централно и подрачно училиште.

28.04.2021

Стефан Тодоровски,Сара Исени(Ученички
парламент),Марина Димоска-координатор,Зејнуре

05.05.2021

01.02.2021

16.02.2021
18.02.2021
25.02.2021

26.02.2021
12.03.2021

30.03.2021
22.04.2021
28.04.2021
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15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Мемети-координатор
Ученици од 6 одд.
ТИМ за МИО,психолог,директор

Едукативно-креативна работилница
(Изработка на шаблон од Мандала и подготовка за печатени торби)
поддржана од МИМО
Креативна ликовна работилница за изработка ликовни дела(техникаакрил на платно) поддржана од МИМО
Креативна работилница за рачно изработен накит поддржана од
МИМО
Истражување за системот на училишни групи/клубови во САД од
страна на членовите на ЦФИ
Одбележување Ден на училиштето(патронен празник)со електронска
аукција на изработките од креативните работилници
Онлајн средба на ученици од Ликовна секција и членови на
МЦГО(прва)
Онлајн средба на ученици од Ликовна секција и членови на
МЦГО(втора)
Онлајн средба на ученици од Ликовна секција и членови на
МЦГО(трета)
Онлајн средба на Центар за Фузија на идеи и Дритон Вејсели

12.05.2021

Членови на ликовна секција(8 и 9 одд.)и наставник Ели
Чочова
Членови на ликовна секција(7,8 и 9 одд.)и наставник Ели
Чочова
Стефан Тодоровски и Сара Исени

12.05.2021

ТИМ за одбележување на патрониот празник,стручна
служба,директор
Членови на ликовна секција(7,8 и 9 одд.), наставник Ели
Чочова,координатори Марина Димоска и Зејнуре Мемети
Членови на ликовна секција(7,8 и 9 одд.), наставник Ели
Чочова,координатори Марина Димоска и Зејнуре Мемети
Наставник Ели Чочова,координатори Марина Димоска и
Зејнуре Мемети
Стефан Тодоровски,Сара Исени,Марина Димоска

24.05.2021

19.05.2021
20.05.2021

26.05.2021
04.06.2021
09.06.2021
09.06.2021

На ден 28.04.2021 започнавме со реализација на воннаставни активности во рамки на проект поддржан од МЦГО и УСАИД. Апликацијата
која ја испративме беше одобрена и во неа детално разработивме план според кој ќе биде поддржана Ликовната секција од нашето
училиште „Кирил и Методиј“-Стајковци, под водство на наставничката Ели Чочова, со поддршка на тимот за МИО. Во рамки на овие
активности отпочнавме со онлајн работилница реализирана од страна на наставничките по англиски јазик Биљана Арсова и Вјоса Елези.
Учество во активноста „Запознај го своето ново другарче“ зедоа 16 ученици од централното и подрачното училиште, а беше проследена
од страна на директорката, координаторите на тимот за МИМО и стручната служба во училиштето. Со оваа активност која беше
реализирана онлајн имавме за цел запознавање на учениците и нивно здружување за полесна понатамошна соработка во рамки на
проектот.
Во истиот термин се одржа и креативна ракотворна работилница, која ја изведуваа директорката Анита Ангеловска и наставничката по
ликовно образование Ели Чочова, наставничката Сание Ганиу заедно со родители од двете училишта (централното и подрачното). Тие
преку изработка на ракотворби (таписерии) сакаа да ја покажат креативната страна со навраќање кон старите начини на изработка на
декоративни предмети и спојување на корисното и убавото. Нивните изработки (знаме и грб на нашата Општина) ќе ги красат ѕидовите во
просториите на нашите училишта и Општина Гази Баба. Во периодот април - мај се реализирани креативни работилници наменети за
ученици и наставници кои учествуваат во МИМО проектот поддржани од МЦГО и УСАИД. На 12.05.2021 година беше изведена едукативнокреативна работилница на која учениците се запознаа преку печатена брошура каков симбол е мандалата, кои значења ги имаат боите, а
потоа пристапија кон изработка на шаблон (Мандала) кој подоцна беше употребен за печатење на памучни платнени торби. Оваа
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работилница ја подготвија координаторот Марина Димоска, училишниот психолог Елена Темелкоска, во соработка со наставникот по
информатика Александар Милановски.
Втора по ред, во текот на истиот ден беше креативната работилница за изработка на ликовни дела (акрил на платно), на која учествуваа
истакнати членови од Ликовната секција.
Во истиот период (18.05.2021) беше одржана и работилница за изработка на накит, на која зедоа учество повеќе членови од Ликовната
секција.
Делата беа подготвени и поставени за продажба на електронска аукција по повод Денот на училиштето под водство на наставничката Ели
Чочова и Тимот за МИО.
По завршувањето на активностите членовите на Ликовната секција заедно со одговорниот наставник, координаторите и членови на МЦГО
одржаа три онлајн средби во периодот (мај - јуни) и реализираа пополнување на два онлајн прашалници кои ги анализираа заедно. По
направената анализа сите учесници дојдоа до договор за одобрување дополнителни средства за одбележување на Денот на мирот на
21.09.2021 година со претходни подготовки и споделување идеи за успешна реализација.

•

Заедничка грижа за правилно насочување на учениците

Целта на овој проект е преку разни активности да се зајакне врската родител - ученик - наставник, со што во образовниот систем се
започнува со зајакнување на воспитната компонента во процесот на основното образование.
•

Еразмус, еТвининг

Преку оваа платформа наставниците имаат можност да комуницираат, соработуваат, да дебатираат, да иницираат и развиваат проекти во
кои се вклучени и учениците, да споделуваат знаења, искуство, активности и добри практики од цела Европа и пошироко. Воедно нуди и
стручно усовршување на наставниците преку вебинари. Активностите на етвининг поттикнуваат соработка меѓу европските училишта со
примена на разни ИКТ алатки достапни на етвининг платформата и изработка на виртуелни проекти.
Поради активната вклученост на етвининг платформата, училиштето е прогласено за еТвининг училиште (2020/21 година).
Нашето училиште тековно е вклучено во 4 Еразмус проекти КА229 (Broken family children, Young entrepreneurs at school, Europe takes a
breath, Let's Beat Bullying Together), од кои два проекти се завршени (Broken family children, Young entrepreneurs at school), останатите се
сеуште активни. Поради новонастанатата ситуација со пандемијата од ковид 19,не беа возможни мобилности во нашата земја и надвор од
неа,па во тековната година сите активности од проектите Еразмус се одвиваа онлајн,преку електронска комуникација,со работилници
овозможени преку Microsoft Teams.Учесниците од нашето училиште(ученици и наставници)успешно реализираа повеќе креативни
работилници на почетокот од месец јуни и пополнуваа прашалници за евалуација на истите онлајн.
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•

Инклузивно образование

Покана за учество во истражувачки проект за инклузивно образование како пилот училиште со цел да се проучи разбирањето на
наставниците на инклузивното образование, и факторите кои влијаат на инклузивната практика. Ова истражување е прегледано и
проценето од Етичкиот комитет на Универзитеот на Рохамптон и УНИЦЕФ. Училиштето оваа учебна година се вклучи во проектот „Деца не
се раѓаат со предрасуди“ позади кои стои Глада Худик Театар од Шведска. Наменет е за ученици од 4-6 одделение и има за цел
поттикнување кај учениците за создавање на вистински вредности, почитување на различностите кај луѓето и подигнување на свеста за
можностите на лицата со интелектуална попреченост.

●

Математички кружоци

Проектот е инициран и раководен од група професори од природно-математички факултет кој претходно e одобрен и финансиран од
општина Гази Баба. Целта на проектот е да се подобри меѓусебната комуникација меѓу децата кои имаат природно развиена дарба за
математика.

Поддршка на учениците
Училиштето континуирано ги следи постигањата на учениците, прави анализа и споредба на успехот и поведението на секој квартал,
изработува полугодишен и годишен извештај, споредбени резултати со претходните години. Училиштето прави споредби на средниот
успех, поведението и изостаноците, постигањата според полот на учениците, по предмети и одделенија, етничката припадност, наставен
јазик.
Наставниот кадар и стручната служба во училиштето континуирано работи на имплементација на стандардите и критериумите за следење
и оценување на постигањата на учениците. Наставниот кадар следењето го прави во своите индивидуални планирања и се воедначува на
ниво на активи.
Во училиштето е донесен Правилник за пофалби и наградување ученици, согласно кој се избира ученик на генерација, се наградуваат
ученици кои постигнувале континуиран одличен успех во текот на основното образование и ученици кои придонеле за афирмација на
училиштето.
За мотивација на учениците се врши промовирање на постигнувањата и активностите во училиштето во јавност, на Facebook-страната на
училиштето, веб-страница на училиштето, веб-страница на општината. На Денот на училиштето, директорот доделува пофалници на сите
ученици кои постигнале добри резултати и го промовирале училиштето.
Успехот, поведението и редовноста на учениците по одделенија и наставен јазик е прикажан во табелите од статистичкиот преглед. Од
прво до трето одделение се вкупно 131 ученик кои согласно ЗОО се описно оценети. Постигањата кај сите ученици се индивидуално
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следени, при што се оценувани знаењата, вештините и различни видови компетенции и се класифицирани во три нивоа според
стандардите за оценување.
Од вкупно 291 ученик од IV– IX одделение 205 се со одличен успех; 68 се со многу добар; 18 се со добар успех. Средниот успех на
учениците од IV – IX одделение во училиштето во Стајковци е 4.69; во подрачното училиште во Страчинци е 4.45, а збирно во двете
училишта е 4.64. Овој успех е објективен и се должи на реалните критериуми за следење на учениците преку формативно оценување и
пореално изведување на сумативна оценка.
Во училиштето се посветува големо внимание и на редовноста на учениците на настава и дисциплината во училиштето. Во текот на
учебната година направени се вкупно 1835 изостаноци од кои 1764 оправдани и 72 неоправдани. Оправданото отсуство се однесува на
ученици кои биле болни, а најчеста причина за неоправданите изостаноци е доцнењето, односно не вклучување на часовите. Просек на
изостаноци по ученик е 4,34 и тоа 4,18 оправдани и 0,17 неоправдани. За нередовните ученици се превземаат соодветни мерки
индивидуални разговори со учениците, разговори со родителите, а за недисциплината се изрекуваат педагошки мерки согласно ЗОО и
Правилникот за изрекување на педагошки мерки.
Од вкупно 422 ученици сите се со примерно поведение.

Годишен извештај за реализација на подготовките за Меѓународната студија ПИРЛС
ООУ „Кирил и Методиј“ од учебната година е вклучено во Меѓународната студија ПИРЛС која има за цел да ја проверува
оспособеноста на учениците од 9-10 годишна возраст за читање со разбирање, а Република Северна Македонија во тестирањето ќе
учествува заедно со околу 50 држави од целиот свет. Од него се добиваат резултати за тоа како културната средина, наставната практика,
целите на наставните програми и систематското уредување на образованието влијаат врз постигањата на учениците.
ПИСА тестирањето ги проценува способностите, знаењата и вештините на учениците во примена на она што го научиле во
секојдневниот живот и се проведува на возраст од 15 години. Тоа не потврдува само дали учениците можат да го репродуцираат своето
знаење, туку испитува и колку добро можат да го искористат наученото во непознати ситуации, во училиште и надвор од него.
Наставниците од четврто одделение имаа четири средби со одговорниот советник Антоанета Шмит Танеска, преку платформата
Zoom, на кои добиваа насоки и совети за начинот на обработка на текстовите од Збирката ослободени задачи, како и задачи и задолженија
за периодот до наредната средба.
Наставниците во првото полугодие обработија два литературни и еден информативен текст според дадените препораки, односно
поставување прашања кои ќе поттикнуваат и ќе бидат на повисоко ниво, да интегрираат информации од различни текстови, од нивните
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лични познавања и да го применуваат тоа во ситуации кои можат да се случат во реалниот живот, да решаваат реални проблемски
ситуации. Потребните формулари и извештаи навремено беа доставени до одговорниот советник за ПИРЛС.
На 20.05.2021 година во просториите на ООУ „Кирил и Методиј“ со физичко присуство и со почитување на сите протоколи за
заштита, се реализираше главното тестирање од Меѓународната студија ПИРЛС, која има за цел да ја проверува оспособеноста на
учениците од 9-10 годишна возраст за читање со разбирање, а Република Северна Македонија во тестирањето учествува заедно со околу
50 држави од целиот свет. Од него се добиваат резултати за тоа како културната средина, наставната практика, целите на наставните
програми и систематското уредување на образованието влијаат врз постигањата на учениците.
Од нашето училиште беа тестирани паралелките IV-2 и IV-3, односно вкупно 37 ученици и сите ученици беа присутни на
тестирањето кое помина во најдобар ред.
Професионална ориентација на учениците
Во оваа учебната година во ООУ Кирил и Методиј, Стајковци, Гази Баба – Скопје, со учениците беше спроведено онлајн прашалник за
професионална ориентација кај учениците со цел давање помош и насочување на учениците кон идно занимање.
По спроведениот прашалник со учениците е обавен разговор за нивните интереси и способности за испитување на професионална
ориентација. Исто така, разговарано е за мрежите на средни училишта на град Скопје и дадени им се насоки за понатамошно образование.
Училиштето во текот на учебната година контактираше со поголем број средни училишта, државни и приватни, се со цел запознавање на
учениците со програмите и подрачјата на работа на средните училишта. Учениците беа носени и на саеми на средни училишта со цел
добивање поголеми информации за училиштата со што би им се помогнало подобро да го направат изборот на средно училиште.
Училиштето соработува и со други институции како што е МОН, ДПИ со што испраќа извештај за запишани ученици во средни училишта.
Годишен извештај за реализирани активности за професионална ориенатција на учениците за учебната 2020/2021 година
Конкретни цели
Известување
за
опфат и
упис на учениците во
средните училишта

Конкретни активности
Контактирање и дописи од
средните училиштата

Време на
реализација
Октомври
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Реализатор
Психолог

Ресурси
Известувања од
средни училишта

Очекувани резултати
исходи и ефекти
Информација
за
запишани
ученици во средни
училишта

ООУ„Кирил и Методиј“Стајковци, Гази Баба – Скопје
Годишен извештај за работата на училиштето во учебната 2020/2021 година
Прашалник за
професионлана
ориентација
наменет за ученици
од IX
одделение
Спроведени
разговори со ученици

Да се добијат сознанија за
афинитетите на учениците
за средно стручно или
гимназиско образование

Февруари

Психолог

Онлајн
прашалник
за
професионална
ориентација

Откривање
афинитетите
на учениците

на

Рефлексија и
самооценување

Март-мај

Психолог,

Компјутер
Конкурс за упис
во
средни
училишта

Презентирање,
пропаганден
материјал,
организирање
средби
со
преставници од
приватни и државни
средни
училишта
Организирање на
посети на
средни училишта

Информирање за
капацитетите на средните
училишта и начинот на
пресметување бодови по
бараните критериуми

Април-мај

Психолог
Класни
раководители
на
IX
одделение

Онлајн
презентации
Рекламен
материјал

Професионално
советување и
информирање за мрежа
на
средни
училишта,
услови и
критериуми
Информирање
за
мрежа на
средни
училишта,
услови и
критериуми

Информирање за
условите и уписната
политика во средните
училишта

Мај

Класни
раководители
на
IX
одделение

Присуство
на
Отворени денови
на
средните
училишта

Водење евиденција и
документација со
анализа за
избор на средни
училишта

Да се опфатат сите
ученици во средно
задолжително
образование

Јуни

Психолог

Запишување во
средно училиште

Информирање за
мрежа на
средни училишта,
услови и
критериуми
Евиденција за избор на
средни училишта

Промоција на добросостојба на учениците, заштита од насилство, од злоупотреба и запуштање, спречување дискриминација
Во училиштето има изготвено програма за превенција на насилно однесување, со цел намалување на асоцијалното и насилното
однесување, обезбедување сигурност и доверба меѓу учениците, зголемување на степенот на меѓусебно разбирање и толеранција,
оспособување за решавање конфликтни ситуации, во кои учествуваат учениците преку индивидуални и групни активности.
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Училишниот тим за намалување на насилното однесување на учениците прави детектирање на видовите насилно однесување во
училиштето, местата каде се случуваат и презема соодветни мерки за нивно сузбивање и намалување. Стручните соработници и
наставниците остваруваат советодавна работа со учениците-жртви на насилно однесување и учениците кои манифестираат насилно
однесување, како и со нивните родители, со цел надминување на ваквите појави. Директорот на училиштето е должен да го пријави до
надлежните институции секој облик на насилство, злоупотреба или занемарување сторено врз ученик од страна на друг ученик, родител /
старател, наставник, стручен соработник или кое било друго лице вработено во училиштето. Во соработка со родителите и релевантни
институции се спроведуваат активности во училиштето во кои учествуваат родителите, учениците и наставниците, со цел да се
придонесе за подобрување на социо-емоционалната состојба на учениците.
Во текот на учебната година се реализираа: предавања, разговори и работилници на часот по одделенска заедница, со стручните
соработници, со одделенските раководители и со надворешни стручни лица во врска со превентива од болести (заштита, зараза,
зависност). Училиштето остварува соработка сo релевантни институции: МВР, Центарот за социјална работа, здравствени установи за
безбедност преку одржување едукативни работилници за учениците. Воедно, тимови од МВР за учениците од II и IV одделение вршат
обука за правилно однесување на учесниците во сообраќајот.
Годишен извештај за реализирани активности за антикорупциска едукација на учениците во училиштата на крајот од учебната
2020/2021 година
Задача

Активности

Да се проверат
предзнаењата на
учениците за
корупција и анти
корупција

Пополнување на
анкета за пред
знаењата на
учениците за
корупција и
антикорупција

Учениците да го
воочат штетното
влијание од
корупцијата

Причини и
последици од
корупцијата
преку
работилница
“Линија на
животот

Време на
реализација
Октомври 2020

26.10.2020

Октомври 2020
29.10.2020

Реализатор
Благица
Србиновска
Наставник по
граѓанско
образование и
учениците од
училишната
заедница и
ученичкиот
парламент
Благица
Србиновска
Наставник по
граѓанско
образование и
учениците од
училишната
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Ресурси и
инструменти

Очекувани
резултати

Анкетен
прашалник

Пополнети анкетни
прашалници и
анализа на
прашалникот во
проценти

онлајн

Одговорно
лице за
следење
Директор и
стручна
служба

Идентификувани
предзнаењата на
учениците
Говорна
активност
Дискусија
Кусо
поучување
онлајн

Воочување на
штетното влијание
на корупцијата од
страна на
учениците

Директор и
стручна
служба
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заедница и
ученичкиот
парламент
Благица
Србиновска
Наставник по
граѓанско
образование и
учениците од
училишната
заедница и
ученичкиот
парламент

Учениците да се
запознаат со
основните поими кои
се однесуваат на
корупцијата и
антикорупцијата,да
препознаваат
ситуации во кои има
коруптивни
активности,механизм
и за борба против
корупцијата

Стекнување на
основни знаења
за корупција и
антикорупција

Ноември 2020

учениците преку
конкретни ситуации
да препознаваат
коруптивни
активности и како
заклучок дека секој
може да помогне во
борбата против
корупцијата ако
реагира и пријави
корупција без
разлика од чија
страна е направена.
Учениците да
изработуваат
постери на тема
корупција и
антикорупција,да
пишуваат слогани и
фрази,да
изработуваат
цртежи,пишуваат
песни

Активна борба
против
корупцијата
преку конкретни
ситуации

Ноември 2020
24.11.2020

Благица
Србиновска
Наставник по
граѓанско
образование и
учениците од
училишната
заедница и
ученичкиот
парламент

онлајн
говорна
активност
дискусија кусо
поучување

Борба против
корупцијата
изработки

Декември
2020

Благица
Србиновска
Наставник по
граѓанско
образование и
учениците од
училишната
заедница и
ученичкиот

работилница
онлајн

10.11.2020

01.12.2020
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презентација
поучување
Дискусија
Крстозбор
онлајн

Запознаени
ученици со
основните поими
за корупцијата и
анти
корупцијата;оспосо
бени да
препознаваат
ситуации во кои
има коруптивни
активности и
запознаени се со
механизмите за
борба против
корупцијата.
Запознаени
ученици преку
конккретни
ситуации со
коруптивни
активности;заклучо
ци дека секој може
да помогне во
борбата против
корупцијата ако
реагира и пријави
корупција

Директор и
стручна
служба

Изработени
постери,слогани,ф
рази за корупцијата
и
антикорупцијата,пе
сни и цртежи.
Подигната
свесност кај
учениците и
родителите за

Директор и
стручна
служба

Директор и
стручна
служба
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парламент,роди
тели,наставниц
и од двете
училишта-МИО
активност

Учениците да
изработат
презентација на тема
“Корупција и
антикорупција“

Изработка на
презентација на
тема корупција и
анти корупција за
денот на ГО

Да го
идентификуваат
штетното влијание
на корупцијата за
развојот на личноста,
групата и
општеството. Да
анализираат
механизми за
спречување на
корупцијата и
заштита од
коруптивни дејства

Работа во групи
Групна дискусија
Самостојна
работа

Декември 2020
07.12.2020

Април
2021
01.04.2021

Благица
Србиновска
Наставник по
граѓанско
образование и
учениците од
училишната
заедница и
ученичкиот
парламент

презентација
онлајн

Благица
Србиновска
Наставник по
граѓанско
образование и
учениците
од 9 одд.

техника призма
работен лист
5.2 и 5.3 од
прирачникот за
граѓанско
образование за
9 одд
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постоењето на
корупцијата во
општествата ,но и
можноста дека
секој може да
помогне во
сузбивањето на
истата,преку личен
ангажман
Изработена
презентација на
тема “Корупција и
антикорупција“од
учениците и
преставена на
денот на
ГО,осамостоени и
оспособени
ученици за
изработка на
презентација за
штетните влијанија
за развојот на
личноста и
општеството.
Разликува
приватен од јавен
интерес и наведува
примери на
неетичност во
својата средина.
Оценува дека секој
чин кој има за цел
лична добивка на
штета на другиот е
незаконски.

Директор и
стручна
служба

Директор и
стручна
служба
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Годишен извештај за реализирање на планирани активности за спречување на насилството во училиштата во учебната 2020/2021
година
Очекувани
резултати

Одд.наставници
за II одд. и
учениците

работен лист, детско
списание, чек листа
за следење на
учениците

Учениците
слободно да ги
изразуваат своите
емоции

Април
19.04.2021
17.05.2021

Одд.наставници
за II одд. и
учениците

работилница
Метод на разговор
Фронтална и
разговор
Работен лист ,црвен
и зелен хартиен
круг.

знаат за
насилството и
ненасилството

Директор и
стручна
служба
координатор
на тимот

Работилница II-2.9
од Образование за
животни вештини
,,Пријателско и
непријателско
однесување,,

Ноември
09.11.2020

Одд.наставници
за III одд. и
учениците

-наст. листови
-прирачник
-кукли

Директор и
стручна
служба
координатор
на тимот

Насилство –СТОП! II

Мај
28.05.2021

Одд.наставници
за III одд. и
учениците

работилница
Метод на разговор
Фронтална и
разговор
Работен лист ,црвен
и зелен хартиен
круг.

-Прифати дека
конфликтот е дел
од секојдневниот
живот
- согледа дека
однесувањето на
секоја страна во
конфликтот влијае
врз конфликтната
ситуација
знаат за
насилството и
ненасилството

Активности

да прифати дека
емоциите е
покорисно да се
изразуваат отколку
да се прикриваат во
себе си
да знае за
определени видови
насилничко
однесување, да
знае каде може да
побара заштита од
насилничко
однесување кон
него/неа.
да согледа дека
решението на
конфликтот треба
да биде правично
за двете страни
-да согледа дека
нерешениот
конфликт раѓа
негативни чувства

Македонски јазик
Низ страниците на
детски списанија обработка на текст
дискусија, игровни
активности
Насилство –СТОП!

да знае за
определени видови
насилничко
однесување, да
знае каде може да
побара заштита од
насилничко
однесување кон

Како против
насилството

Време на
реализација

Одговорно
лице за
следење
Директор и
стручна
служба
координатор
на тимот

Ресурси и
инструменти

Задача

Октомври
05.10.2020

Реализатор
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Директор и
стручна
служба
координатор
на тимот
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него/неа.

Да ги прифати
пријатните чувства,
љубовта, да
изразува симпатии
кон врсниците

Справување со
емоции
-РаботилницаСимпа, Симпа, ти и
јас

Ноември
02.11.2020

Одд.наставници
за IV одд. и
учениците

Дискусија,
Игровни активности

Знае да прифати
пријатни чувства,
изразува симпатии
кон врсниците

Директор и
стручна
служба
координатор
на тимот

да знае кога
лутината
предизвикува
агресивно
однесување;
- да може да ја
контролира
сопствената лутина,
бес која е насочена
кон другите

дискусија, игровни
активности

Ноември
02.11.2020

Одд.
наставници за
V одделение

- наставни листови
- прирачник
- работни листови за
наставникот
Чек листа за
следење на
учениците

знае кога лутината
предизвикува
агресивно
однесување;
- може да ја
контролира
сопствената
лутина, бес која е
насочена кон
другите

Директор и
стручна
служба
координатор
на тимот

да знае дека
постојат правила
кои треба да се
почитуваат;
- да знае да
превземе
одговорност за
своите постапки

Животни вештини

Одд.
наставници за
V одделение

дискусија, игровни
активности Чек
листа за следење на
учениците

знае дека постојат
правила кои треба
да се почитуваат;
-знае да превземе
одговорност за
своите постапки

Предметен
наставник
Емилија
Наумовска

Смарт-табла,
Интернет, компјутер,
звучници, наставни
листови и сл.

Запознавање /
дискутирање за
денешните видови
технолошки уреди
и разбирање за
користа и штетата
од нив

Дискусија за тоа кои
видови технологија
се развиени во
денешно време, за
користа и штетата
од нив; изучување
нови зборови и

Содржина:
Разрешување
конфликти
Работилница:
III-7.2
Правила, правила,
правила дискусија,
игровни активности
Групна работа
Англиски јазик
(IV)
Обработка на
вокабулар поврзан
со технологија

Март
22.03.2021

Ноември
26.11.2021
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Директор и
стручна
служба
координатор
на тимот

Директор и
стручна
служба
координатор
на тимот
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изрази

Придобивки од
доброто наспроти
последици од
лошото / насилно
однесување во
училишната
средина и во
секојдневниот
живот
да знае кои се
последиците од
грешките во
преземените
активности
да прифати и
другите можат да
згрешат.
да може да
препознае грешка
во однесувањето на
другите
да прифати дека
простувањето е
предуслов за
сочувавање на
добрите односи
Да ги објасни
причините за
донесување на
сопствените одлуки
Да осознава што
значи и како
изгледа одлука,
правило, процедура

Англиски јазик
(IV)
Oднесување на
спортски натпревар

Прифаќање и
признавање грешки „Грешење и
простување“

Февруари
18.02.2021

Декември
21.12.2020

Предметен
наставник
Емилија
Наумовска

Смарт-табла,
Интернет, компјутер,
звучници, наставни
листови и сл.

Одделенски
раководители
за
VI одд

дискусија со цела
група;
игриви активности;
Прирачник, Работен
лист: 4 ситуации, 4
грешки

Донесување одлуки
во група
„ Да се
спротиставуваме
или не? “

Мај
10.05.2021

Одделенски
раководители
за
VI одд

дискусија со цела
група;
игриви активности;
Прирачник,
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Практична
примена на
стекнатите знаења
за правилно
однесување во и
вон
училишната
средина
Знае кои се
последиците од
грешките во
преземените
активности
прифаќа дека и
другите
можат
да
згрешат.
прифаќа дека
простувањето е
предуслов за
сочувавање
надобрите односи

Директор и
стручна
служба
координатор
на тимот

ги објаснува
причините за
донесување на
сопствените
одлуки
осознава што
значи и како
изгледа одлука,
правило,
процедура

Директор и
стручна
служба
координатор
на тимот

Директор и
стручна
служба
координатор
на тимот

ООУ„Кирил и Методиј“Стајковци, Гази Баба – Скопје
Годишен извештај за работата на училиштето во учебната 2020/2021 година
да се запознае со
правилата на
преговарање и
решавање на
конфликтот заедно
со другата страна
да се оспособи да
гледа на
конфликтот од
позиција на другата
страна

Јас и ти –
интерперсонални
односи
Преземање
одговорност за
постапките
II – 7.4.„Бура на
идеи за
разрешување
конфликти“

Октомври
02.11.2020

да ги осознае
демократските
процедури
да се оспособи
самостојно да
пронајде
информации кои се
потребни за
донесување на
одлука

Јас и другите
Општествени
односи

Декември
28.12.2020

Донесување одлуки
во група и
разбирање на
демократијата
III -5.2 „Виновни или
не?“

Одделенски
раководители
за
VII одд

-демонстративен
метод
-презентација
-монолошки
-дијалошки
-дискусија,дискусија
со цела група;
-игриви активности

Одделенски
раководители
за
VII одд
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демонстративен
метод
-презентација
-монолошки
-дијалошки
-дискусија дискусија
со цела група;
-игриви активности

Умеат да се
справат со
насилничко
однесување и да
разрешат
конфликти на
прифатлив и
соодветен начин
Умее правилно да
ја согледа
ситуацијата и да
се справи со
сакани и несакани
начини на
однесување на
луѓето во повеќе
различни средини
Умее да прости и
да даде нова
шанса кај
личностите кои
што грешат
Умеат да се
справат со
насилничко
однесување и да
разрешат
конфликти на
прифатлив и
соодветен начин
Умее правилно да
ја согледа
ситуацијата и да
се справи со
сакани и несакани
начини на
однесување на
луѓето во повеќе
различни средини

Директор и
стручна
служба
координатор
на тимот

Директор и
стручна
служба
координатор
на тимот

ООУ„Кирил и Методиј“Стајковци, Гази Баба – Скопје
Годишен извештај за работата на училиштето во учебната 2020/2021 година
: Јас и ти –
интерперсонални
односи
Справување со
насилничко
однесување
II -6.2 „Ако не
реагирам”

да ги согледа
негативните
последици од
негирањето на
ситуации кога некој
друг или нешто е
жртва на
насилничко
однесување

Ноември
09.11.2020

Одделенски
раководители
за
VIII одд

демонстративен
метод
-презентација
-монолошки
-дијалошки
-дискусија

умее да се справи
со насилничко
однесување и да
разрешат
конфликти на
прифатлив и
соодветен начин

Директор и
стручна
служба
координатор
на тимот

Да знае за
опасноста од
конфликтите по
себе и околината

Работилница
Бура на идеи за
разрешување на
конфликти

Февруари
15.02.2021

Одделенски
раководители
за
VIII одд

знае за опасноста
од конфликтите по
себе и околината,

Да знае како треба
да се реагира на
насилничко
однесување за да
се заштити жртвата
Да умее да
реагира на
насилничко
однесување
упатено кон него
/неа
Да знае како треба
да се реагира на
насилничко
однесување за да
се заштити жртвата,
да знае како треба
да се реагира за да
се спречи
насилничко
однесување.
Текст - Bullying
9 одд

Справување со
насилничко
однесување

Ноември
16.11.2020

Одделенски
раководители
за
IX одд

работен лист за
учениците:
Дефиниции за
конфликти/прашања,
дискусии
дискусија со цела
група
игриви активности;

Директор и
стручна
служба
координатор
на тимот
Директор и
стручна
служба
координатор
на тимот

Работилница
II-6.3
Пасивно,агреесивно
или манипулативно

Март
01.03.2021

Одделенски
раководители
за
IX одд

работен лист за
учениците: Видови
однесувања,
работен лист за
учениците: Видови
однесувања,
ситуации.

Да именува и
идентификува
видови насилство
Да дискутира што да
направи во ситуации

Март
31.03.2021

Предметен
наставник
Биљана
Арсова

флеш карти,
наставен лист, ЛЦД
проектор,

„Реакции на
омаловажување“
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Знае како треба
да се реагира на
насилничко
однесување за да
се заштити
жртвата,умее да
реагира на
насилничко
однесување
упатено кон
него/неа
ги согледува
негативните
последици од
нереагирањето во
ситуации кога
некој друг или
нешто друго е
жртва на
насилничко
однесување.
Ги осознава
видовите
насилства,
дискутира како да
одговорат на

Директор и
стручна
служба
координатор
на тимот

Директор и
стручна
служба
координатор
на тимот

ООУ„Кирил и Методиј“Стајковци, Гази Баба – Скопје
Годишен извештај за работата на училиштето во учебната 2020/2021 година
на насилство

насилството

Учениците :
-да ги откријат
негативните
последици од
насилничкото
однесување по
жртвата
-да ги воочат
значењето и
потребата од
реагирање при
насилничко
однесување
-да се оспособат
правилно да
реагираат на
исмејувањето и
навредувањето со
што ќе го
оневозможат
насилничкото
однесување

работа во групи
-игровни активности
-анализа на
ситуација
-дискусија
- Учениците
анализираат
ситуации на
омаловажување ,
осмислуваат
постапки со кои би
реагирале и се
оспособуваат
правилно да
реагираат на
насилно однесување

Ноември
27.11.2020

Предметен
наставник по
Класична
култура во
европската
цивилизација
Валентина
Николовска
Ученици од VI
одд

-Прирачник за
образование за
животни вештини
Работилница I I-9.1
Работен лист

Да ги знае изворите
на конфликтите
-да ги воочи
различните видови
реакции во
конфликтна
ситуација и
последиците од
таквите реакции

учениците добиваат
одредено мислење
без да имаат точни
информации и да не
дојде до поголеми
несогласувања се
обидуваат нештата
да ги гледаат и низ
очите на
другиот/другата
Обработка на
лексички единици за
учтиво изразување

Мај
05.05.2021

Предметен
наставник по
Класична
култура во
европската
цивилизација
Валентина
Николовска
Ученици од VI
одд
Билјана
ОливероскаТрајковска,
наставник по

Прирачник за
образование за
животни вештини
Работен лист
Работилница II-10.1

Учтиво изразување
- 1 одделение

Октомври
15.12.2020
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постери флеш карти,

Учениците:
-ги имаат откриено
негативните
последици од
исмејувањето врз
самопочитувањето
и самодовербата
на личноста
-го имаат воочено
значењето и
потребата од
реагирање при
насилничко
однесување
-се оспособени
правилно да
реагираат на
омаловажувањата
со што ќе го
оневозможат
насилничкото
однесување
Прифати дека
секој конфликт
има најмалку две
страни
-согледа дека од
начинот на
реагирање зависи
дали конфликтот
ќе се реши или не
Учениците ги
препознаваат,
разбираат и
правилно

Директор и
стручна
служба
координатор
на тимот

Директор и
стручна
служба
координатор
на тимот

Директор и
стручна
служба
координатор

ООУ„Кирил и Методиј“Стајковци, Гази Баба – Скопје
Годишен извештај за работата на училиштето во учебната 2020/2021 година
англиски јазик

Обработка на
лексички единици
за облека и
опишување на
облеката – 2
одделение

Презентација –
облека и опишување
на облеката

Декември
01.12.2020

Билјана
ОливероскаТрајковска,
наставник по
англиски јазик

Флеш карти, постери
и сликички со облека

Развивање и
збогатување на
речникот и изразот,
читање различни
литературни родови
и видови

Говорна вежба
Читање одломки и
разговор за драмски
текстови, раскази,
поезија поврзана со
ненасилство на
тема: Со убаво се
решаваат сите
проблеми.
Говорна вежба и
читање поезија на
тема: Сакам мир

Декември
28.12.2020

Вера
Стојаноска
библиотекар

Книги, ИКТ
технологија

Март
17.03.2021

Вера
Стојаноска
библиотекар

Книги, ИКТ
технологија

Правилно да го
организира
работното место,
како и да ги
применува
културните навики
при работењето

Октомври
29.10.2020

Предметен
наставник по
техничко
образование
Славица
Анчевска и
учениците од
5 одд.

Работа со сите
ученици
-дискусија
-бура на идеи

Збогатување на
речникот стилот и
изразувањето во
литературното
творештво
Култура на
работата –
училишна
работилница
Техничко
образование
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изговараат
лексичките
единици за учтиво
изразување
Учениците ги
препознаваат,
разбираат,
правилно
изговараат и
применуваат
лексичките
единици за облека
и ја опишуваат
облеката
Богатство на
речник, изразност
во усното
изразување

Учениците го
имаат усвоено
богатството на
изразност фондот
на зборови, и
метафорични
изрази
Го организира
уредно работното
место во
училишната
работилница;
Ги применува и
почитува
културните навики
во работењето

на тимот

Директор и
стручна
служба
координатор
на тимот

Директор и
стручна
служба
координатор
на тимот

Директор и
стручна
служба
координатор
на тимот
Директор и
стручна
служба
координатор
на тимот

ООУ„Кирил и Методиј“Стајковци, Гази Баба – Скопје
Годишен извештај за работата на училиштето во учебната 2020/2021 година
Учениците да
препознаат и
спречат насилничко
однесување,
Меѓусебна
толеранција,
прифаќање и
почитување

Европска Унија

Учениците треба да
другаруваат
меѓусебе без
разлика на етничка
припадност, да
комуницираат ,да се
почитуваат.

Обработка на
текстот:,,Другарство’’

Учениците да
препознаат и
спречат насилничко
однесување,
Меѓусебна
толеранција,
прифаќање и
почитување

Говорна вежба за
Свет без војни

Ноември
19.11.2020

Октомври
13.10.2020

Март
03.03.2021

Предметен
наставник по
географија

Компјутер
проектор

Предметен
наставник по
македонски
јазик Анета
Кузмановска
и ученици од
V-3 одд.

Интернет
Тимс апликација

Предметен
наставник по
македонски
јазик Анета
Кузмановска
и ученици од
V-3 одд.

Интернет
Тимс апликација

Да ги осознаат
заложбите на ЕУ
за обезбедување
на
мир,просперитет и
стабилност,да
научат дека се
залага за
прашања од
посебен интерес
Учениците да
знаат
да покажат почит
кон
децата без
разлика на
нивната етничка
припадност.

Директор и
стручна
служба
координатор
на тимот

Учениците да
знаат
да покажат почит
кон
сите луѓе во
светот,без разлика
на различностите

Директор и
стручна
служба
координатор
на тимот

Директор и
стручна
служба
координатор
на тимот

Во текот на учебната 2020/2021 година се реализираа активности во врска со спречување на насилството во училиштата.
Активностите се наведени во акциониот план за активности според редоследот на реализација. Активностите се реализирани
според предвидената динамика,п о месеци и работилници. Поради пандемијата активностите од прво до трето одделение се
реализираа со физичко присуство, а од 4 до 9 одделение онлајн. Од почетокот на учебната година активностите се реализираа со
помош на различни електронски платформи: Teams, ZOOM апликацијата, училишната веб страна, viber, мејл адреси и др.
Потребни ресурси за реализација: хартија, хартија во боја, фломастери, компјутер, електронска табла, принтер, мејл адреси,
формулари за апликација, електронски платформи.
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Годишен извештај за реализирани активности за болести на зависност во учебната 2020/2021 година
Учениците се запознаваат со болестите на зависност и превенција од истите на часовите по животни вештини како и на часовите по
соодветни предмети и содржини.

Време на
реализација

Задача и цел

Активности

Правилен
психофизички развој

Светски ден за
заштита на
ментално здравје

Мерки за заштита и
превенција од
болестите на
зависност

Недела на борба
против пушење,
алкохол и дрога и
заштита од нив

Заштита од сида

Недела на борба
против сидата

Прва седмица
од декември

Прифаќање на
своето
тело

Пореметување во
исхраната и
болести
на младите:
анорексија и
булимија
Светски ден на
здравјето

Март

Заштита и
превенција
Мерки за заштита и
превенција од
болестите
на зависност

Светски ден за
борба против
пушењето

Очекувани
резултати исходи
и ефекти

Начин на
реализација:
со физичко
присуство/
онлајн
Онлајн

Форма на
реализација:
групна/
индивидуална

Онлајн

Групна

Реализатор

Ресурси

Прва седмица
октомври

Психолог

Постер

Ноември

Стручно лице

Презентација

Одделенски
раководител,
стручни
соработници
Одделенски
раководител,
стручни
соработници

Презентација

Зачувување на
здравјето

Онлајн

Групна

Презенатција
Разговор

Зачувување на
здравјето

Онлајн

Групна

Одделенски
раководител,
стручни
соработници
Одделенски
раководител,
стручни
соработници

Презентација
Постер

Зачувување на
здравјето

Онлајн

Групна

Презентација

Зачувување на
здравјето

Онлајн

Групна

7 Април

31 Мај
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Зачувување на
менаталното
здравје во време на
пандемија
Заштита и
превенција од
болестите на
зависност

Групна
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Годишен извештај за работа на хорот во учебната 2020/2021 година

Задача и цел

Активности

Време на
реализација

Реализатор

Ресурси

Очекувани
резултати исходи
и ефекти

Аудиција:
- одредување
на
музикалноста
– техника на
свирење;
- степен на
обученост за
свирење на
инструменти;

- демонстрира
ритмички и
мелодиски вежби.
- Презентира
ритмичка
интерпретација;
- демонстрира
инструментална
изведба по свој
избор
- да поседува
елементарни
знаења од
музичката
писменост

септември
во текот на
целата учебна
година

Наставник по
музичко
образование

Кабинет по
музичко,
Клавир –
синтисајзер

-да има основно
познавање за
музичките
инструменти

Усвојување на
основи на
вокална
техника,
демонстрација
и примена на
вежби за
распејување и
дишење.

- пее вежби за
правилно
дишење и
поставка на
вокал;

септември

Наставник по
музичко
образование

Кабинет по
музичко;

- примена на
правилен пеачки
став, правилно
дишење и
поставка на вокал;

октомври

нотен
материјал;

во текот на
целата година

синтисајзер

- пее вежби за
развивање на
вокалната
техника;

- развивање на
вокалната техника;
- примена на
различно темпо,
динамика;

- применува
вежби за
правилен пеачки

- презентација на
креативна и
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Начин на
реализација:
со физичко
присуство/
онлајн
онлајн

Форма на
реализација:
групна/
индивидуална
индивидуална

онлајн

групна
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естетска вокална
интерпретација;

став,
- применува
различно темпо и
динамика;
- презентира
креативна и
естетска вокална
интерпретација;
- прави избор на
програма;
„Божиќна
песна“ Ј,
Коџабашија
„Тивка ноќ“
„Две лири“ – К.
Гочева
преработка
(двогласна)

,,Сплет на
нродни песни„Свилено
фустанце“
„ Сербез Донка“
„Велигденска
песна“

-да демонстрира
правилна
двогласна и
тригласна
вокална
интерпретација;
- да применува
соодветно темпо
и динамика;
да го доживее
карактерот на
композицијата;
- демонстрира
правилна
двогласна и
тригласна
вокална
интерпретација;
- применува
соодветно темпо
и динамика;
да го доживее
карактерот на
композицијата;
-стекнува
искуство за јавна
изведбена
активност;

ноември
декември
јануари

Наставник по
музичко
образование

Кабинет по
музичко;
нотен
материјал;
синтисајзер

- пее
традиционални
странски песни
преку кои ќе се
запознае со
творештвото и
културата на други
народи
- применува
повеќегласна
интерпретација

онлајн

групна

февруари

Наставник по
музичко
образование

Кабинет по
музичко;

-развива
колективен
интелектуалноемоционален и
креативен однос
кон
интерпретацијата
на хорските
композиции

онлајн

групна

март
април

нотен
материјал;
синтисајзер
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„Во пролет“ Ј
С Бах

- демонстрира
правилна
двогласна и
тригласна
вокална
интерпретација;
- применува
соодветно темпо
и динамика;
- го доживува
карактерот на
композицијата;

мај
јуни

Наставник по
музичко
образование

Кабинет по
музичко;
нотен
материјал;
синтисајзер

- развива љубов
кон пеењето;
- интерпретира
композизии преку
кои ќе се запознае
со творештвото и
културата на други
народи

онлајн

групна

Годишен извештај за работа на оркестарот за учебната 2020/2021 година

Задача и цел

Активности

Аудиција:
- одредување на
музикалноста
– техника на
свирење;
- степен на
обученост за
свирење на
инструменти;

- демонстрира
ритмички и
мелодиски вежби.
- Презентира
ритмичка
интерпретација;
- демонстрира
инструментална
изведба по свој
избор
- да поседува
елементарни
знаења од
музичката
писменост
- учи за
поделбата на
ДМИ (ритмички,
мелодиски);

Видови,
технички
можности и
наин на

Време на
реализација

Реализатор

Ресурси

Очекувани
резултати
исходи и ефекти

септември
во текот на целата
учебна година

Наставник по
музичко
образование

Кабинет по
музичко,
Клавир –
синтисајзер

-да има основно
познавање за
музичките
инструменти

септември

Наставник по
музичко
образование

Кабинет по
музичко,
ДМИ

-да развива
љубов кон
свирењето и кон
изведувањето
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Начин на
реализација:
со физичко
присуство/
онлајн
онлајн

Форма на
реализација:
групна/
индивидуална
индивидуална

онлајн

групна
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свирење на
ДМИ:
- ги проширува
теоретските
знаења во
областа на
свирење на
ДМИ;
- развива љубов
кон
индивидуално и
колективно
свирење на
ДМИ;
Видови,
технички
можности и
наин на
свирење на
блок флејти:
- усвојува нови
знаења;
- развива
творечките
способности,
етичките и
естетските
вредности
Химна на Р.М.
- усвојува и
презентира
правила за
изведба на
свечена песна химна
- учествува на
разни видови
настапи во
училиштето,
локалната

- препознава ДМИ
по навната
звучност,
- дискутира за
секој инструмент
од групата на
ДМИ
- свири на ДМИ.

-препознава
видови на блок
флејти;
-усвојува техника
на свирење на
блок флејта;
-демонстрира
технички вежби;
-демонстрира
вежби за секој
тон (sol; mi; sol-mi;
fa; sol-fa-mi; do;
sol-fa-mi-do; re;
do-re-mi -fa-sol; la;
do2; si;)
- интерпретира
празнични
композиции;
- презентира
правилна изведба
- стекнува
искуство за
заедничко
музицирање,
- чувствува
задоволство од
изведбата на

композиции на
музичките
инструменти

септември
октомври

Наставник по
музичко
образование

Кабинет по
музичко,
блок
флејти,нотен
материјал

-да ги познава
сите тонови
(do,re, mi, fa, sol,
la, si, do)

онлајн

групна

онлајн

групна

-да развие љубов
кон свирењето на
блок флејта и
реализирање на
музички
композиции

октомври ноември

Наставник по
музичко
образование

Кабинет по
музичко,
ДМИ, нотен
материјал
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- развива
способност
индивидуална
инструментална
интерпретација;
- почитува
дадени упатства
на диригентот и
менторот;
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средина и
пошироко

свечени песни;

Ритмичко
мелодиски
вежби и
канони:
- се здобие со
искуство за
двогласно
свирење
- демонстрира
правилна
изведба на
канонската
мелодија
Новогодишни
композиции:
„Новогодишен
Валцер“

- усвојува поим
канон;
- свири канонска
мелодија;
- свири и следи
втора мелодија

ноември
декември. јануари

Наставник по
музичко
образование

Кабинет по
музичко,
ДМИ, нотен
материјал

- ги проширува
теоретските
знаења во
областа на
историјата на
музиката;
- ги проценува
вредностите на
музичките дела
преку анализа;

онлајн

индивидуална

-интерпретира
празнични
композиции;
- презентира
правилна
ритмичка и
мелодиска
изведба;
-учествува во
заедничко
музицирање,
- чувствува
задоволство од
изведбата на
народни песни
или композиции
инспирирани од
народниот
фолклор;
- свири
композиции од
светската
литература

декември, јануари

Наставник по
музичко
образование

Кабинет по
музичко,
ДМИ, нотен
материјал

-развива љубов
кон
индивидуално и
колективно
свирење на ДМИ
- интерпретира
композизии преку
кои ќе се
запознае со
творештвото и
културата на
другите народи

онлајн

групна

-Обработка на
сле на народни
песни;
- обработка на
познати мелодии
со фолклорни
мотиви
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Обработка на
композиции од
познати
автори:
„Арија од
операта
Оберон“

- интерпретира
популарни
композиции;
- презентира
правилна
ритмичка и
мелодиска
изведба
- стекне искуство
за заедничко
музицирање
- чувствува
задоволство од
својата
интерпретација;
- презентира
изведба пред
публика

Во текот на второ
полугодие

Наставник по
музичко
образование

Кабинет по
музичко,
ДМИ, нотен
материјал

Сврење на
композиции по
избор

- чувствува
задоволство од
својата
интерпретација
по својот избор

Во текот на второ
полугодие

Наставник по
музичко
образование

Кабинет по
музичко,
ДМИ, нотен
материјал
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- развива
способност
индивидуална
инструментална
интерпретација;
- почитува
дадени упатства
на диригентот и
менторот;
- ги проширува
теоретските
знаења во
областа на
историјата на
музиката;
- ги проценува
вредностите на
музичките дела
преку анализа;
- развива љубов
кон свирењето;

онлајн

индивидуална

онлајн

Индивидуална
Група
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Оценување
Видови оценување и календар на оценување
Постигањата на учениците во основното училиште се оценуваат описно и бројчано. Во училиштето постои интерно оценување на
постигнувањата на учениците согласно ЗОО. Интерното се одвива континуирано во текот на целата учебна година со анализа на
состојбите во четири класификациони периоди.
Оценувањето како една од најважните компоненти на наставниот процес која се користи за следење и подобрување на поучувањето и
учењето, се изведуваа континуирано од првиот па се до третиот период.
По предметите за писмено оценување наставниците прават план имајќи ги предвид законските ограничувања (дневно најмногу по едно, а
седмично по две писмени работи).
План за писмено проверување на постигањата на учениците по предмети и одделенија изготвуваат одделенските и предметните
наставници и го заведуваат во дневниците.
Во текот на наставно – воспитната работа наставниците го следат напредувањето на секој ученик поединечно со индивидуален пристап
во работата.
Од наставниците се очекува да вршат континуирано писмени проверки на знаењата на учениците каде ќе бидат имплементирани
критериумите и стандардите во оценувањето.
Наставниците го планираат и вршат оценувањето квартално – сумативно оценување, со примена на различни методи на сумативно
оценување, а во текот на годината оценуваат формативно како би се подобрило нивото на знаењата на учениците и формативните
методи се користат за сумативни цели како би се овозможило континуитет и релијабилност во оценувањето. Унапредувањето на
оценувањето на учениците во училиштето се врши со посета на разни семинари, обуки за Примена на стандардите за оценување на
постигањата на учениците, семинари за сумативно и формативно оценување на учениците, а на ниво на училиште беа донесени потребни
акти – Кодекс за оценување, Критериуми за оценување на ниво на училиште и поставени стандарди и критериуми по секој предмет.
Секој наставник води досие за учениците кое што содржи ученички изработки со цел перманентно следење на учениците и формирање
објективна оценка. Дел од изработките на учениците се и елемент на професионалното досие на наставникот. Во професионалното досие
на наставникот исто така се вклучени и планирањата и превземените активности за реализација на редовната настава и воннаставните
активности.
Тим за следење, анализа и поддршка
Следење, анализа и поддршка при усогласувањето на оценувањето со предвидените стандарди врши директорот, стручната служба и
училишниот тим за оценување. Тимот за следење и проверка на усогласеноста на оценувањето со предвидените стандарди има изготвено
програма за посета на часови и има обврска преку посетата на часови и изготвување на протоколи и
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евидентни листи да го следи имплементирањето на стандардите и критрериумите за оценување на учениците. Со стандардите и
критериумите за оценување се запознаени учениците и родителите. Одделенскиот наставник, односно раководител на паралелката е
должен да го извести родителот за успехот на ученикот најмалку два пати во секое полугодие. Годишните оценки одделенскиот, односно
раководителот на паралелката на родителите ги соопштува на родителска средба која се одржува три дена по денот на одржувањето на
наставничкиот совет на кој се утврдуваат годишните оценки на учениците.
Во секој класификационен период се одржуваат родителски средби на кои одделенскиот раководител ги известува родителите за
постигнатите резултати на учениците. За време на родителските средби во училиштето се присутни и предметните наставници кои се
подготвени да им дадат образложение на родителите за некое прашање. (Освен информирањето за постигањата на крајот на
пропишаните периоди (тримесечија, полугодие, крај на година) родителите добиваат редовни информации во усна или писмена форма (на
индивидуални средби, писмени белешки, листи за проверка, коментари на пишани трудови на учениците и сл.).
Педагогот изготвува извештај за успехот на учениците по одделенија, предмети, пол, етички состав и наставен јазик квартално по
тромесечија, на полугодие и на крајот на годината према податоци добиени од одделенските раководители како и за поведението и
редовноста на учениците по одделенија, пол, етички состав и наставен јазик. Анализа на состојбите со оценувањето се прави по активи и
согласно на тоа се дава поддршка за подобрување на резултатите.
Стручни посети за следење и вреднување на квалитетот на работата на воспитно-образовниот кадар
Директорот и стручната служба изврши Увид во начинот на планирање на годишните програми на наставниците и во реализација на
наставата, преку стручни посети и следење со инструмент кој ги мери различните аспекти во наставата, во дадена временска рамка во
текот на учебната година. Исто така континуирано вршат увид во реализацијата на воннаставните активности и друга стручно – педагошка
дејност.
Самоевалуација на училиштето
Училиштето за реализација на програмите врши самоевалуација согласно членот 146 од ЗОО на крајот на секоја втора наставна година.
Самоевалуацијата која опфаќа седум области ја спроведува училишна комисија составена од пет члена од редот на наставниците,
стручните соработници, воспитувачите и родителите која по предлог на директорот ја формира Училишниот одбор.
Во текот на првото полугодие се организираше конститутивен состанок за отпочнување на Самоевалуацијата за наредните две учебни
години, беше направена структура на тимови поделени во седум подрачја и е започната подготвителната фаза каде се врши
определување на методите, техниките и инструментите за самоевалуација, се прибираат и групираат податоците за самоевалуација и се
прибавува документацијата потребна за вршењето на самоевалуацијата на училиштето.
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Безбедност во училиштето
Училиштето има изготвено план за евакуација на учениците и вработените во случај на елементарни непогоди во кој секој од
вработените има своја улога и задолженија. За поголема безбедност и ефикасност при евакуација, училиштето има изготвено скици на
просториите на соодветниот спрат на кои се означени и правците за безбедно движење и најбрзо напуштање на училиштето. Во случај на
елементарни непогоди (поплави, пожари, земјотреси, енормни врнежи од снег и друго) училиштето со тимот за справување од
елементарни непогоди врши пробни евакуации. Училиштето е опремено со ПП-апарати и истите се поставени на видливо место. Во
училиштето има прибор за прва помош во случај на повреда на ученик или вработен да се укаже прва помош.
Во учебната 2020/2021 не беа реализирани активности за заштита и спасување од природни катастрофи. Формираниот училишен
тим на Црвениот крст составен од наставници и ученици се обучени за помош при пожари и природни катастрофи. Предвидените
активности се реализирани во текот на учебната година.

Грижа за здравјето на учениците
Училиштето води грижа за здравјето на своите ученици. Цел на програмата за унапредување на здравјето е формирање на психички,
социјално и физички здрава личност, способна да се грижи за своето здравје и здравјето на другите во околината. Грижата за здравјето на
учениците во училиштето е обврска на сите вработени и се води на три нивоа:
- физичко здравје кое опфаќа лична хигиена, храна и исхрана, заразни болести, сексуално-преносливи болести, безбедност и прва помош,
физичка активност;
- ментално здравје кое го опфаќа самопочитувањето, почитувањето на различностите, толеранцијата и развојот на самодовербата;
- социјално здравје кое ја опфаќа грижата за здрава животна средина, одговорност и комуникација.
Активностите посветени на грижата за здравјето на учениците ќе се реализираат во наставата во текот на учебната година, преку
предавања и разговори на часот, како и со надворешни стручни лица.
Поради настаната ситуација со пандемијата на КОВИД-19, училиштето има изработено План и Протоколи за работа, дејствување и
однесување на работно место во услови на пандемија во однос на распоред, растојание во работните простории и носење лична заштита.
Во својата програма планира едукација на учениците како и онлајн активности поради што наставата од IV до IX одделение се одвива на
далечина.
Во зависност од возраста на учениците во поликлиниката „Ченто“ се вршат редовно систематски прегледи, стоматолошки прегледи и
вакцинирање на учениците. Во следниов евидентен лист е прикажана евиденција на здравствената состојба на учениците во ОУ ,,Кирил и
Методиј“ - Стајковци и подрачното училиште во Страчинци.
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Задача и цел
➢

оспособување на
учениците за
здрав живот во
училиштето, домот
и локалната
средина во која
живеат;

Активности
Систематски
преглед и
вакцинација
на учениците
I-1 и I-2
одделение.

Време на
реализација

18.11.2020г.
19.11.2020г

Реализатор

Ресурси

Поликлиника
Ченто

Здравствена
книшка

Очекувани
резултати исходи и
ефекти
-одржување на лична
хигиена како и
унапредување на
менталното и
социјалното здравје;
-Заштита на
учениците од
болестите;

Начин на
реализација:
со физичко
присуство/
онлајн

Форма на
реализација:
групна/
индивидуална

Физичко
присуство

Групна

заштита на
имунолошкиот
систем од заразни
болести;

➢

-заштита на
имунолошкиот систем
од заразни болести;

Вакцинирање
на учениците

03.10.2020г.

IX-1 и IX-2

Здравствена
книшка

Поликлиника
Ченто

одд.

-заштита и превенција
на забите;

➢

оспособување на
учениците за
поздрав живот во
училиштето, домот

Стоматолошки
преглед на
учениците

23.09.2020г.

Работилници
и разговор за
заштита од
КОВИД 19

-Редовна и
правилна орална
хигиена;

24.09.2020г
Здравствена
книшка

-Редовна посета на
стоматолог и
употреба на
флуориди во
превентивни цели;

октомври

Презентации

ноември

Видеа

-одржување на лична
хигиена како и
унапредување на
менталното и

VII-1 и VII2 одделение.

Физичко
присуство

Групна

Вакцина

04.11.2020г.
-Да се запознаат
учениците со градба и
функција на орална
празнина;

Заштита на учениците
од болестите;

Поликлиника
Ченто

Линкови од web
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и локалната
средина во која
живеат;

-Да се запознаат
учениците со градба и
функција на орална
празнина;
-заштита и превенција
на забите;

➢

оспособување на
учениците за
здрав живот во
училиштето, домот
и локалната
средина во која
живеат;

декември
Разговор за
протоколот за
настава во
услови на
пандемија

Стоматолошки
преглед на
учениците

сајтови

-подигнување на
свеста кај учениците
за конзумирање
здрава храна,
прошетки во природа,
држење дистанца,
носење на заштитни
маски и да не се
групираат;

Наставници и
ученици

10.03.2021

Поликлиника
Ченто

-Редовна и
правилна орална
хигиена;

11.03.2021
Здравствена
книшка

I-1 и I-2
одделение.

Систематски
преглед и
вакцинација
на учениците
II-1 и II-2
одделение

социјалното здравје;

09.02.2021
10.02.2021
Поликлиника
Ченто

Здравствена
книшка
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Групна

-Редовна посета на
стоматолог и
употреба на
флуориди во
превентивни цели;
-одржување на лична
хигиена како и
унапредување на
менталното и
социјалното здравје;
-Заштита на
учениците од
болестите;

заштита на
имунолошкиот
систем од заразни
болести;

Физичко
присуство

Физичко
присуство

Групна
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-Да се запознаат
учениците со градба и
функција на орална
празнина;
-заштита и превенција
на забите;

Стоматолошки
преглед со
постапка на
залевање
трајни заби на
учениците

10.02.2021

Поликлиника
Ченто

-Редовна и
правилна орална
хигиена;

10.02.2021
Здравствена
книшка

VI-1 и VI-2
одделение.
- Да ги информира
девојчињата за
физичките и
емотивните
промени со кои се
соочуваат за
време на
пубертетот и да ги
едуцира во однос
на нивната
хигиена.
➢ оспособување на
учениците за
поздрав живот во
училиштето, домот
и локалната
средина во која
живеат;

Предавање за
пубертет кај
девојчиња од

Видеа

февруари

Презентации

март

Видеа

-одржување на лична
хигиена како и
унапредување на
менталното и
социјалното здравје;

април

Линкови од web
сајтови

16.03.2021

VI-1 и VI-2
одделение.

Работилници
и разговор за
заштита од
КОВИД 19

Разговор за
протоколот за
настава во
услови на
пандемија

„ AlwaysЕдукативна
училишна
програма за
пуберет-Се што
сакаш да знаеш
за пуберететот“.

Презентации

јануари

мај
јуни

Наставници и
ученици
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Групна

-Редовна посета на
стоматолог и
употреба на
флуориди во
превентивни цели;
Ги информира
девојчињата за
физичките и
емотивните промени
со кои се соочуваат за
време на пубертетот и
да ги едуцира во
однос на нивната
хигиена.

16.03.2021

Физичко
присуство

-подигнување на
свеста кај учениците
за конзумирање
здрава храна,
прошетки во природа,
држење дистанца,
носење на заштитни
маски и да не се
групираат;

Групна
онлајн

Групна
онлајн
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Годишен извештај за работата на Подмладок на Црвен Крст за учебната 2020/2021 година
Во училиштето на организиран начин учениците ги остваруваат своите интереси, преку одредени форми на ученичко организирање.
Во активностите на нивните организации се вклучени наставници кои ги помагаат и поддржуваат нивните програмски активности.
Цели:
- Создавање, развивање и негување хигиенски навики кај учениците, подигнување на нивото на здравствената култура,
оспособување на подмладокот за укажување прва помош во случај на несреќи, како и водење постојана грижа за здравјето преку
здрава исхрана и здрава и чиста средина за живеење.
- Развивање на чувства за хуманизам, солидарност, сочувство, толеранција и почитување по пат на разновидни игри и работа, а со
тоа здобивање на пријатели и развивање на пријателството

Задача и цел
да се обезбедат
финансиски
средства и храна
за помош на
лицата кои се
наоѓаат во тешка
материјална
положба
да се обезбедат
средства за
приматели на
социјална помош
да ги знае
сексуално
преносливите
болести и
превенција од
ХИВ/СИДА
да знае како
правилно се
одржува хигиена

Активности

Време на
реализација

Реализатор

Ресурси

Месец на
хуманост- Гази
Баба се грижи

27.10.2020

наставници
родители

хартија,
пенкало

Донација на
сликовници

10.11.2020

Светска
банка

хартија,
пенкало

14.12.2020

Црвен КрстГази Баба

компјутер

11.03.2021

Црвен КрстГази Баба

компјутер

Превенција од
ХИВ/СИДА и
сексуално
преносливи
болести
Промоција на
хигиена и заштита
од Ковид-19

111

Очекувани
резултати
исходи и
ефекти
обезбедени
финансиски
средства и
храна за помош
на лицата кои
се наоѓаат во
тешка
материјална
положба
обезбедени
средства за
приматели на
социјална
помош
знае за
сексуално
преносливи
болести и
превенција од
ХИВ/СИДА
знае како
правилно се
одржува

Начин на
реализација:
со физичко
присуство/
онлајн

Форма на
реализација:
групна/
индивидуална

физичко
присуство

индивидуална

физичко
присуство

индивидуална

онлајн

групна

онлајн

групна
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за заштита од
Ковид-19
да знае повеќе
за магијата на
театарот, што е
драма, како се
создава и зошто
може да се
перцепира како
револуционерен
израз во
уметноста и
општеството.
да знае за
здрави навики,
за нула
отпадоци, за еко
локална акција
која секој може
да ја направи во
својата заедница
да знае за
вештачка
инелигенција и
нејзината
принмена
да знае што е
психологија,
дали може да се
читаат умови и
кој може да биде
психолог
да знае со какви
еколошки
проблеми се

Драмата како
револуционерен
израз на
уметноста

25.03.2021

Црвен КрстГази Баба

компјутер

01.04.2021

Црвен КрстГази Баба

компјутер

Вовед во
вештачка
интелигенција

08.04.2021

Црвен КрстГази Баба

компјутер

Вовед и
парадигми во
психологијата

15.04.2021

Црвен КрстГази Баба

компјутер

Еко прва помош

хигиена за
заштита од
Ковид-19
знае повеќе за
магијата на
театарот, што е
драма, како се
создава и
зошто може да
се перцепира
како
револуционере
н израз во
уметноста и
општеството.
знае за здрави
навики, за нула
отпадоци, за
еко локална
акција која секој
може да ја
направи во
својата
заедница
знае за
вештачка
инелигенција и
нејзината
принмена
знае што е
психологија,
дали може да
се читаат умови
и кој може да
биде психолог
знае со какви
еколошки
проблеми се

Човечкиот импакт
врз животната
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соочуваме
поради
човечкиот
импакт врз
животната
средина
да научи за рок
историја и рок
поезија и какви
правци постојат
да научи дали
секој може и
знае да
практикува
здравствена
култура
да знае како да
помогне на
луѓето за
подобро
справување со
пандемијата
да научи кои се
четирите
Женевски
конвенции кои ги
содржи
Меѓународно
хуманитарно
право
да знае за
Црвениот крст,
за активностите
кои ги
спроведува за
време на
конфликти

природа

22.04.2021

Црвен КрстГази Баба

компјутер

Рок историја и рок
поезија

29.04.2021

Црвен КрстГази Баба

компјутер

Здравствена
култура

06.05.2021

Црвен КрстГази Баба

компјутер

08.05.2021

наставник

компјутер

20.05.2021

Црвен КрстГази Баба

компјутер

27.05.2021

Црвен КрстГази Баба

компјутер

Светски ден на
Црвен крст

Основи на
Меѓународно
Хуманитарно
право

Меѓународното
движење на
Црвениот крст и
Црвената
полумесечинахуман императив
во кризи и
конфликти
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соочуваме
поради
човечкиот
импакт врз
животната
средина
научи за рок
историја и рок
поезија и какви
правци постојат
научи дали
секој може и
знае да
практикува
здравствена
култура
знае како да
помогне на
луѓето за
подобро
справување со
пандемијата
научи кои се
четирите
Женевски
конвенции кои
ги содржи
Меѓународно
хуманитарно
право
знае за
Црвениот крст,
за активностите
кои ги
спроведува за
време на
конфликти

онлајн

групна

онлајн

групна

онлајн

групна

онлајн

индивидуална

онлајн

групна

онлајн

групна
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Хигиена во училиштето
Хигиената во училиштето се одржува редовно и континуирано со чистење и дезинфицирање на сите простории во училиштето, како и на
целокупниот инвентар и наставните нагледни средства, при што се користат еколошки средства за чистење и дезинфекција. За одржување
на хигиената во училиштето се грижи техничкиот персонал. Преку редовни училишни еко-акции, предавања, работилници и сл., се
поттикнува свеста кај учениците за одржување на хигиената, иницијативи за чистење на училишниот двор, садење цвеќиња, собирање
пластични шишиња. Дератизација, дезинсекција и дезинфекција се врши редовно и вонредно од надлежни институции, според потребите
на училиштето, како и секојдневно дезинфицирање на просториите во училиштето при редовното чистење. Заради подобрување на
хигиената во училиштето се изврши реновирање на санитарните јазли и канализациската мрежа во левата вертикала во централното
училиште во Стајковци и варосување во двете училишни згради.
Систематски прегледи
Училиштето соработува со здравствени установи заради спроведување на здравствена заштита на учениците, спроведување на
редовните систематски лекарски прегледи, согласно со закон. Училиштето задолжително го информира родителот/старателот на ученикот
за спроведувањето на редовните систематски и стоматолошки прегледи, кои ќе бидат реализирани без да се попречува наставата и во
придружба на класниот раководител. Систематските прегледи ги опфаќаат учениците од I, III, V и VII одделение, а стоматолошките
прегледи ги опфаќа учениците од I, IV, V, VI, VII одделение.

Систематски преглед
Одделение и
паралелка

Одделенски раководител

Број на
ученици

Дата

I-1

Весна В. Ангелковска

16

18.11.2020

I-2

Александра Накева

17

19.11.2020

I-3

Северџан Касами

11

20.11.2020

II-1

Габриела Постоловска

11

09.02.2021

II-2

Дијана Илиевска

13

10.02.2021

II-3

Неџати Лимановски

10

16.02.2021
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Одделение и
паралелка

1

Стоматолошки преглед
Одделенски раководител

Број на
ученици

Дата

I-1

Весна В. Ангелковска

16

11.03.2021

I-2

Александра Накева

17

10.03.2021

I-3

Северџан Касами

11

20.11.2020

VI-1

Биљана Арсова

24

10.02.2021

VI-2

Елена Блажевска

20

11.02.2021

VI-3

Фатон Ганиу

9

12.02.2021

VII-1

Благица Србиновска

20

23.09.2020

VII-2

Маја Цекова

18

24.09.2020

VII-3

Сание Гани

7

25.09.2020

Вакцинирање
Програмата на училиштето за грижа на здравјето на учениците опфаќа вакцинација на учениците од I, II и IX одделение, која се реализира
во здравствената установа, Поликлиника Ченто - оддел за училишна возраст, во придружба на класниот раководител. Училиштето
задолжително го информира родителот/ старателот на ученикот за спроведувањето на вакцинациите.

Одделение и
паралелка
I-1
I-2

Вакцинирање
Одделенски
Број на
раководител
ученици
Весна В. Ангелковска
16
Александра Накева

17
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Вакцина

18.11.2020

морбили

19.11.2020

морбили
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I-3

Северџан Касами

11

20.11.2020

морбили
дифтерија

IX-1

Ели Чочова

18

03.10.2020

тетанус
парализа

20
IX-2

10.11.2020

Маја Медарска

дифтерија
тетанус
парализа

11
IX-3

Илфие Емини

дифтерија
тетанус
парализа

Едукација за здрава исхрана – оброк во училиштата
Во текот на учебната година, училиштето континуирано реализира едукација и активности за здрава храна, преку редовни наставни
содржини, како и преку соработка со стручни лица во вид на предавања, трибини и работилници. Во рамките на програмата „Екоучилиште“, се реализираат активности од кампањата „Здрава храна“, со учество на учениците, родителите и наставниците. Кампањата е
медиумски покриена и има цел подигање на свеста и едукација на учениците за здрава исхрана, поттикнување на училишниот активизам,
промоција и вклучување на родителите и локалната заедница.
Училиштето, во договор со родителите/старателите, согласно со прописите од областа на јавните набавки, организира еден оброк- ужина
во текот на престојот во училиштето. Трошоците за оброкот ги плаќа родителот/ старателот. Во случаите кога родителот/старателот е
корисник на социјална помош, трошоците за оброкот ги надоместува основачот. Директорот на основното училиште е должен да го следи
обезбедувањето на стандардите за исхраната и за оброците.
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Училишна клима
Сите субјекти во воспитно-образовниот процес и другите вработени континуирано се заложуваат за позитивна училишна клима. Климата
во училиштето го опфаќа меѓусебниот однос на сите субјекти во воспитно-образовниот процес (вработените, учениците и родителите),
како и односот на секој од нив поединечно кон материјалните добра и училишниот имот.
Дисциплина
Таа е пропишана и се реализира според повеќе правни акти: Правилник за однесување на ученици, наставници и родители (во училиштето
и училишниот двор); Кодекс за однесување на учениците, Кодекс за однесување на родителите и Кодекс за однесување на наставниците
во училиштето, Куќен ред на училиштето, интерни правила за педагошки мерки, распоред на дежурства на наставниот кадар и распоред на
дежурства на ученици во училиштето. Во нив детално се разработени правилата на однесување на секој од гореспоменатите субјекти, како
и санкциите во случај на прекршување на утврдените правила. За надминување на проблемите со поведението и дисциплината,
континуирано се водат разговори помеѓу ученик-ученик, ученик-наставник, ученик-стручен соработник, а по потреба и со родител, со цел
подобра дисциплина и воспоставување работна атмосфера на часовите. Кон ученикот кој ги повредува правилата на воспитнообразовната работа се применуваат педагошки мерки. Истовремено со изрекување на педагошките мерки, директорот формира тим за
поддршка кој ќе работи со родителот, односно старателот, ученикот, наставникот и паралелката, со цел надминување на проблемот.
Начинот на изрекување на педагошките мерки го пропишува министерот, на предлог на Бирото. При изрекување на педагошките мерки, се
обезбедува еднаквост и правeдност во однос на сите ученици и доследно се применуваат Правилникот и Критериумите за изрекување
педагошки мерки. Исто така, изработен е распоред на дежурни наставници во училиштето, заради одржување на дисциплината во
училиштето. Дежурните наставници, како и дежурните ученици водат евиденција за тековните случувања во училишната зграда и
училишниот двор.
Естетско и функционално уредување на просторот во училиштето
Во училиштето се води грижа за функционалното и естетско уредување и одржување на просторот, во согласност со возраста на децата.
Наставниците и учениците придонесуваат за уредувањето на училиштето со свои изработки, проекти и презентации, со цел подобар
изглед и функционалност, водејќи сметка за мултикултурализмот во училиштето. Наставниците и учениците се грижат за ентериерот во
училниците, додека тимот за естетско уредување е одговорен за уредувањето на ходниците и влезниот простор. Сите простории во
училиштето функционално ги задоволуваат потребите на учениците и наставниците, со што се овозможува непречена реализација на
наставата.
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Годишен извештај за естетско и функционално уредување на просторот и опкружувањето на училиштето во учебната 2020-2021
година
Опис на реализирана
програмска активност

Цели

Време на реализација

Форми на работа и
ресурси

Исходи и ефекти

Уредување на холот на
училиштето - Подготовки
за почеток на новата
учебна година и приемот
на првачиња,

естетско и
функционалноуредување на
училиштето, поттикнување на
учениците за истото

Октомври 2020

хамери, листови во боја,
принтер, ножици,
лепило, стиропор, паноа,
фотографии, изработки

допринос за естетското и
функционалното
уредување на
училиштето,
поттикнување на
учениците за истото

уредување на паноата
со флаери и плакати со
насоки за заштита и
безбедност од Корона
вирусот
уредување на паноа за
Граѓанско образование,
Ученички иницијативи –
МИО и ЕКО проектите
Одбележување на
детска недела

Есенско уредување на
училниците и
училишните ходници

Новогодишно уредување
на училниците и
училишните холови

позитивна и безбедна
атмосфера при приемот на
првачиња, како и на
останатите ученици со
физичко присуство
Поттикнување за ученички
иницијативи, граѓанско
образование,
мултикултурализам и еко
свест
Зачленувaње на првачињата
во детска организација

Тим за естетско
уредување
Одделенски наставници
од I до V
Предметни наставници
од VI до IX
Тим за МИО активности
Тим за ЕКО активности
Училишно раководство
Стручна служба
Октомври 2020

да се грижат и
допринесуваат за естетското
и функционалното уредување
на училниците и училишните
ходници

Октомври 2020

да развиваат на одговорен
однос кон уредувањето и
одржувањето на просторот и
опкружувањето на
училиштето

Декември 2020

поттикнување на учениците за

118

Дискусија, презентација,
ликовни изработки
Одделенски аставнции
I-1, I-2 одд.
хамер, хартија во боја,
светкава хартија, креп
хартија, ножици, лепило
Одделенски наставници
од I до III
хамери, хартија во боја,
светкава хартија, креп
хартија, ножици, лепак,
стипопор, маркери во
боја, боја за стакло,
темперни бои

поттик и позитивна
атмосфера кај
првачињата
Поттикнување за
ученички иницијативи,
граѓанско образование,
мултикултурализам и
еко свест
запознавање со правата
на детето

грижа естетското и
функционалното
уредување на
училниците и
училишните ходници
развиваат одговорен
однос кон уредувањето и
одржувањето на
просторот и
опкружувањето на
училиштето
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целосно уредување на
училишниот простор

Пролетно украсување на
училниците и
училишните холови

Украсување и
декорација на
училиштето по повод
Велигден

- пријатна атмосфера во
училиштето
- поттикнување на учениците
за уредување на училишниот
простор

Февруари 2021

- одбележување на
велигденските празници

Март 2021

Одделенски наставници
од I до V
ученици од 1во до 5то
одд.
Библиотекар
Хаус мајстор
- хамер, хартија во боја,
хартија, лепак
Одделенски наставници

- дрво со велигденски
изрбаотки, честитки и
велигденски јајца

- развиват одговорен
однос кон уредувањето
окружувањето на
училиштето и
одржувањето на
просторот
- Поттикнување
велигденска атмосфера

Етички кодекси
Во рамките на своето работење, училиштето има изготвено Етички кодекси за однесување на наставниците, учениците, вработените во
училиштето и родителите, кои се составен дел на училишната документација и пракса.
Училиштето има изготвено и Еко-кодекс, кој содржи еко-пораки за заштита и унапредување на училишната средина и пошироката локална
средина, ја дефинира целата мисија на училиштето и го претставува правилник на однесување на сите вклучени во еколошката програма.
Еко-кодексот е изработен од учениците, наставниците и родителите и е видно изложен.
Односи меѓу сите структури
Училиштето води политика на взаемно почитување и рамноправен третман на сите структури што учествуваат во училишниот живот. Со
цел подигнување на квалитетот на комуникацијата и меѓусебната доверба и соработка, вработените во училиштето остваруваат формални
и неформални средби. Зa подобрување на училишната клима и односите во училиштето, ќе се формира Тим составен од претставници на
сите структури и ќе предложи конкретни активности (состаноци, работилници, дебати, предавања, на кои ќе се разгледуваат слабостите во
комуникацијата, а ќе се организираат и заеднички прослави, екскурзии, свечености, натпревари, посети и сл.).
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Професионален развој на воспитно-образовниот кадар
Професионалниот стручен развој подразбира индивидуално усовршување, усовршување спроведено од страна на училиштето т.е.
интерно, како и надворешно усовршување, кое го врши БРО, МОН и други институции.
Детектирање на потребите и приоритетите
За квалитетна настава, потребно е континуирано едуцирање на нaставниот кадар. Потребите и приоритетите за професионален развој на
образовниот кадар произлегуваат од детектираните состојби од самоевалуацијата, интегралните евалуации и новините и насоките дадени
од Министерството и основачот. Самоевалуацијата на училиштето покажа дека наставниците редовно ги следат сите обуки и семинари
организирани или поддржани од МОН и БРО, а дел од нив и самостојно се усовршуваат.
Секој наставник на ниво на актив ги изнесува личните потреби за професионален развој, кои потоа се проследуваат по хоризонтала и
вертикала. Во нашето училиште постои тим за професионален развој на наставниците, составен од директор, стручни соработници и
претседатели на активи.
Активности за професионален развој
Професионалното усовршување на наставниците се остварува преку акредитирани програми за обука, преку проекти одобрени од
Министерството, интерно стручно усовршување во училиштето, меѓуучилишни тимови за учење и преку индивидуални форми на учење. Во
рамки на континуираното стручно усовршување, наставниците се обврзани да посветат најмалку 60 часа на обуки во текот на три учебни
години, со најмалку 40 часови учество на акредитирани програми за обука.
По утврдување на потребите за професионалниот развој на вработените, се планира организација и реализација на интерни обуки,
семинари, работилници, дисеминации на новини и др. Во училиштето се изработува годишен план за професионален развој на
наставниците, задолжително се реализира дисеминација и се изработува извештај проследен со евалуација, од каде ќе произлегуваат и
наредните потреби за професионален развој.
Личен професионален развој
Во училиштето редовно се следи работата на наставниците и се настојува нејзино подобрување преку разни форми на професионален
развој: семинари, обуки, конференции, пишани рубрики, статии во стручна литература итн. Според насоките дадени од ДПИ, се врши и
интерно следење на наставниците преку посета на часови, како и анализа на наставничките портфолија. За сопственото стручно
усовршување, наставникот прави личен план за професионален развој за секоја учебна година преку самоевалуација на професионалните
компетенции, резултатите од интегралната евалуација и извештаите од посети на директорот на училиштето, советници од БРО, Центарот
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и ДПИ.
Директорот на училиштето го одобрува планот, на предлог на тимот за професионален развој во училиштето. Тимот за професионален
развој го сочинуваат координаторите на стручните активи на наставници во училиштето, директорот и стручен соработник во училиштето.
Формата и содржината на личниот план за професионален развој на наставникот и стручниот соработник ги уредува министерот, на
предлог на БРО и Центарот. За професионалниот развој на секој наставник се води професионално досие.
Хоризонтално учење
Знаењата, искуствата и стручното усовршување на наставниците стекнати од сопствената пракса во воспитно-образовниот процес и од
разни семинари се споделуваат со другите наставници. Toa искуство се разменува и споделува со останатите наставници и стручни
соработници преку изведување, присуствување и анализирање на нагледни и отворени часови, прикази на стручни теми, држење на
интерни обуки, дисеминации, работилници и колегијална менторска поддршка. Врз основа на програмата за професионален развој ,
училиштето ќе подготви акциски планови во кои ќе бидат наведени активностите и нивните носители, времето на реализација, начинот на
следење, како и очекуваните резултати и исходи.
Кариерен развој на воспитно-образовниот кадар
Професионалниот развој води кон кариерно напредување на воспитно-образовниот кадар. Во процесот на кариерен развој на
наставниците, проценувањето на исполнетоста на стандардите за напредување во звања се врши од неколку аспекти, и ја прави
училиштето. За таа цел воспитно-образовниот кадар во училиштето е запознаен со: Основните професионални компетенции кои треба
да ги поседува наставникот, Професионалните стандарди за наставник-ментор, Професионалните стандарди за наставник- советник.
Проценката од училиштето се прави за оној наставник кој се подготвува и се пријавил за напредување во звање и ја базира врз
информации добиени од: родители, ученици, наставници и училишна документација.
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Годишен извештај за професионален и кариерен развој на воспитно-образовниот кадар на крајот од учебната
2020/2021 година

Задача и цел

Активности

I-А.3 Ги следи
новите сознанија од
наставниот предмет

Следење на онлајн
обуки за нови
наставни програми

I-А.1 Ја познава
предметната
материја и
поврзаноста со
другите предмети
I-А.11 Ги разбира
современите
образовни
тенденции

Време на
реализација

Реализатор

Ресурси

АвгустСептември

БРО

Споделување на
новините на ниво
на Актив

АвгустСептември

Наставници по
странски
јазици

Компјутер Zoom
Презентации
Наставна
програма
Дискусија

Следење
надворешна обука

Септември

Надворешен
МОН

Компјутер
Презентација

III-А.2 Ги знае
потенцијалите и
можностите на
различни средства
за учење (ИКТ)

Онлајн обука за
Google classroom и
Edmodo
Запознавање со
ИКТ алатки

АвгустСептември

Биљана
Арсова Елена
Блажевска
Благородна
Сотиров сите
активи

Компјутер Zoom
Презентација

III-А.2 Ги знае
потенцијалите и
можностите на
различни средства
за учење (ИКТ)
I-А.11 Ги разбира
современите
образовни
тенденции

Онлајн обука за
Националната
платформа

Септември

Надворешен МОН

Компјутер
Нациоанлана
платформа
Презентација
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Начин на
реализација:
со физичко
присуство/
онлајн
онлајн

Форма на
реализација:
групна/
индивидуална

Прави корелација со
други наставни
предмети

Физичко
присуство

Групна

Наставниците се
способени за
користење на онлајн
едукативни
платформи

онлајн

Индивидуална

онлајн

Групна

онлајн

Индивидуална/
групна

Очекувани
резултати исходи и
ефекти
Изработени нови
наставни планови

Наставниците се
способени за
користење на
Националната
платформа

Индивидуална
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Соработка на основното училиште со родителите/старателите
Вклученост на родителите/старателите во животот и работата на училиштето
Учеството на родителите во училиштето се планира и се одвива на повеќе начини. Посебно внимание се посветува на соработката со
родителите преку секојдневни средби, разговори и родителски средби. За таа цел, се изработени програми за реализирање на содржините
и активностите, а Советот на родители дава посебен придонес во унапредување на соработката. Родителите имаат можност да даваат
свои предлози за подобрување на работата, ја детектираат состојбата на училиштето, со цел подобрување на условите за работа. Исто
така, родителите се вклучуваат во изведување разни активности, при што се земаат предвид нивните предлози и мислењата. На почетокот
на учебната година, преку изработка на флаери, согласно воспоставената практика, родителите се информираат за организациската
поставеност и за активностите кои ги изведува училиштето, нивните права и одговорности и правата и одговорностите на учениците. Во
Годишната програма се планираат средби со родители и приемен ден на училиштето. Сите информации наменети за родителите се
истакнуваат на огласна табла поставена во холот на училиштето и на влезната врата.
Вклученост на родителите/старателите во процесот на учење и воннаставните активности
Родителите континуирано и непосредно се вклучуваат во училиштето во секој сегмент, како и во процесот на учење. Преку родителските и
индивидуалните средби, состаноците со Советот на родители и Училишниот одбор, редовно се информираат за
наставниот процес од страна на директорот, наставниците, стручните соработници. Во програмите за соработка со родителите од
одделенските раководители и во програмите од стручните соработници се предвидува соработка со родителите за работа со ученици со
потешкотии во развојот и за напредување на талентираните и надарените ученици.
Со цел да се подобри соработката на училиштето со родителите, тие се вклучуваат во разни манифестации и промоции на училиштето,
работилници, базари, спортски настани, прослави, приредби, нагледни активности и др.
Едукација на родителите/старателите
Едукацијата на родителите се реализира преку работилници за Советот на родители, едукативни предавања реализирани на општите
родителски средби, разговори и советувања. Во училиштето се реализира Програма за советување родители, со која родителите се
советуваат и едуцираат како да им помогнат на своите деца во надминување на проблемите и подобрување на училишниот успех.
Стручните соработници секојдневно спроведуваат советодавно-консултативни разговори со родителите и вршат едукација на родителите
на учениците кои имаат слаб успех, голем број изостаноци и имаат асоцијално однесување. Училиштето редовно ги известува и едуцира
родителите преку соопштенија, брошури и флаери.
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Училиштето формира тим за подготовка и реализација на брошура за родители, со информации за позначајните содржини на Годишната
програма за работа на училиштето, мисијата, визијата и приоритетите на училиштето за тековната учебна година, за организацијата на
наставата, за материјално-техничката опременост на училиштето, учеството во проекти, натпревари и манифестации, етичкиот кодекс на
однесување и оценување на учениците, правата и обврските на учениците и родителите и други
потребни информации.
Годишен извештај за соработка на основното училиште со родителите /старателите во учебната 2020/2021 година

Задача и цел
Вклученост
родителите
старателите
работата
училиштето

Активности
на
/
во
на

Вклученост
на
родителите
/
старателите
во
животот и работата

Информирање
/
запознавање
на
родителите со:
Правата
и
обврските
на
учениците,
родителите
и
наставниците
што
произлегуваат
од
законските одредби
на
основното
образование
и
воспитание,
Наставен план и
програма, распоред,
Годишната
програма
на
училиштето,
Куќниот
ред
на
училиштето.
Вклучување
на
родителите во:
Реализација
на
одделни
сегменти
од
воспитно

Време на
реализација
Септември

Реализатор
Одделенски
класни
раководители

Ресурси
/

Годишна
програма
на
училиштето;
Кодекс
на
однесување за
ученици,
родители
и
наставници;

Очекувани
резултати исходи
и ефекти
Одржување
на
нишката
на
„триаголник”
во
воспитно
образовниот процес
на
учениците
–
ученик – наставник родител.

Начин на
реализација:
со физичко
присуство/
онлајн
Онлајн

Форма на
реализација:
групна/
индивидуална
Индивидуална

Онлајн

Групна

Куќен ред на
училиштето;
Наставен план
и програма од
БРО

Континуирано

Стручни
соработници и
сите наставнци
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Записници

Одржување
на
нишката
на
„триаголник”
во
воспитно
образовниот процес
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на училиштето

Вклученост
родителите
старателите
работата
училиштето

на
/
во
на

Вклученост
на
родителите
/
старателите
во
процесот на учење

Едукација
родителите
старателите

на
/

образовниот процес,
Разрешување
на
негативни појави во
училиштето.
Анализа
на
работата
на
училиштето во текот
на целата учебна
година,
Анализа на успехот
и поведението на
учениците
Вклучување
на
родителите
во
воспитно образовен
карактер:
Одделенска
и
предметна настава
(нагледни
активности
во
рамките на различни
наставни предмети),
Планирање
и
давање
поддршка
на наставниците за
работа со ученици
со
попреченост,
надарени
и
талентирани
ученици,
Планирање
и
давање поддршка за
професионална
ориентација
на
учениците
Посета
на
советодавни,
консултативни
работилници
/

на
учениците
–
ученик – наставник родител.
Континуирано

Стручни
соработници и
сите наставнци

Записници
Евидентни
листи
Полугодишен и
Годишен
извештај
за
работа
на
училиштето

Одржување
на
нишката
на
„триаголник”
во
воспитно
образовниот процес
на
учениците
–
ученик – наставник родител.

Онлајн

Индивидуална

Континуирано

Стручни
соработници и
сите наставници

Записници
Дневник

Одржување
на
нишката
на
„триаголник”
во
воспитно
образовниот процес
на
учениците
–
ученик – наставник родител.

Физичко
присуство
Онлајн

Индивидуална

Континуирано

Психолог

Записници

Одржување
нишката
„триаголник”
воспитно

Физичко
присуство

Индивидуална

Квартално
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советувања

Едукација
родителите
старателите

на
/

Групни
и
индивидуални
родителски средби

Континуирано

Сите
наставници

Записници

образовниот процес
на
учениците
–
ученик – наставник родител
Одржување
на
нишката
на
„триаголник”
во
воспитно
образовниот процес
на
учениците
–
ученик – наставник родител

Физичко
присуство
Онлајн

Групна
Индивидуална

Комуникација со јавноста и промоција на училиштето
•

Локална заедница

Со цел поголема промоција на училиштето во јавноста, како и за поуспешно остварување на програмските задачи на училиштето, во текот
на учебната година се планираат состаноци, разни средби, дебати, трибини, посети на институции и бизнис-компании во локалното
опкружување. Училиштето соработува со Општината при реализација на разновидни активности: реализација на Еко-програмата, разни
собири и здружувања за одредени случувања во училиштето, одбележување на патрониот празник на училиштето, приемот на првачиња
во Детската организација, отворени денови, промоција на активности од проектот МИО, соработка со бизнис заедницата, посети на
градоначалник, едукативни центри и институции во Општината.
•

Институции од областа на културата

Учениците континуирано учествуваат на литературни и ликовни конкурси, посетуваат изложби, културно-историски споменици, а во
планирањата на наставниците вклучени се и организирани посети на музеи, кинотеки, театри, детски фестивали, саем на книгата и др.
•

Институции од областа на образованието

Училиштето има соработка со:
- МОН при доставување на Годишната програма на училиштето, годишниот извештај за работата на училиштето и тековна соработка при
воведување и реализација на сите промени, укажувања и новини кои произлегуваат од министерството
- БРО за унапредување на наставата, наставните програми, посета на обуки и семинари на наставниот кадар и др.
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- општинскиот инспектор и активот на директори на ниво на општина за низа консултации, размена на искуства, тековни прашања и разни
прослави
- основните училишта за наставни и воннаставни активности (спортски натпревари и натпревари од други подрачја, литературни читања,
размена на искуства помеѓу наставниците, конкурси и др.)
- средните училишта за професионална ориентација на учениците и промотивни и едукативни активности на средните училишта.
•

Невладини организации

Училиштето има соработка со разни невладини организации, меѓу кои: Советодавен центар за деца и родители,МЦГО,МОФ, USAID,
UNICEF, ОХО-проект од програмата „Немаме резервна планета“, СОС-Детско село - Скопје, Црвен Крст на град Скопје.
•

Спортски друштва

Во рамки на училиштето имаме училишен спортски клуб УСК Кирил и Методиј- КИМ кој во соработка со ФУСМАК е активно во сите
општински, регионални и државни лиги.
•

Здравствени организации

За грижа за здравјето и безбедноста на учениците и вработените и за реализација на програмата „Грижа за здравјето на учениците“,
училиштето има соработка со: Здравствениот дом „Ченто“, здравствени установи во близината, Центарот за социјални грижи,
осигурителни компании и др.
•

Медиуми

Промоција на училиштето се врши преку соработка со најразлични медиуми и медиумски куќи. Поважни активности од наставната и
воннаставната работа се објавувани во општинскиот весник, како и во други дневни и неделни печатени медиуми. Ќе ја продлабочиме
соработката со телевизиските куќи во емисии од областа на образованието. Исто така, јавноста континуирано ќе биде информирана за
училишните случувања преку FB-профилот на училиштето (https://www.facebook.com/OOUKiriliMetodij/), училишната веб-страница
(https://www.ooukirilimetodij.edu.mk), и веб-странa на општината.
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Годишен извештај за работа на комуникација со јавноста и промоција на училиштето за учебната
2020/2021 година

Задача и цел

Активности

Чекориме по патот
на успехот

Поздравни говори,
обраќање на
првенците и
градоначалникот

Патронен празник
на училиштето

Хуманитарна
акција - Aукција на
рачно изработени
производи
Цел е да се
развиваме
потенцијалите на
надарените
ученици и да не
дозволиме да се
претопат во
просекот, бидејќи
тие се движечка
сила на
општеството
Вмрежување
помеѓу младите
низ Европа и
заедничко
промовирање на
европските
вредности

Работа со
надарените и
талентираните
ученици и начинот
на кој училиштето
им помага во
одржување на
нивната
интелектуална
кондиција
#YOUropeMatters

Време на
реализација

Реализатор

Ресурси

10.06.2021

Ученици,
директори,
наставници,
градоначалник

Училиштата
од општина
Гази Баба

24.05.2021

Ученици,
наставници,
родители

МЦГО,
МИМО
проект

12.02.2021

Директорот на
училиштето

Телевизија
Алфа

Јануари
2021

ученици

ОХО
продукција
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Очекувани
резултати исходи
и ефекти
Заедничко
испраќање на
полуматурантите
од сите 11
училишта на
општина Гази Баба
Развивање на
креативноста кај
учениците, градење
хумани вредности
Развивање на
потенцијалите на
надарените
ученици и да ги
мотивраме во
движечка сила на
општеството

покренување свест
за прашањата кои
произлегуваат од
обработка на
ситуации и примери
за недостиг од
примена на истите
и позитивни
примери на
примена на истите

Начин на
реализација:
со физичко
присуство/
онлајн
онлајн

Форма на
реализација:
групна/
индивидуал
на
Индвидуална

онлајн и
физичко

Групна

физичко

Индвидуална

онлајн

групна/
индивидуалн
а
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вредности
ТУМБУФАФА и
истражувачите, кои
ја истражуваат
Гази Баба
Одбележување на
Меѓународниот ден
на образованието

Развој
инклузивно
образование;

Промоција на
културното
наследство и
убавините на
општина на Гази
Баба
Настан за најава
на почеток на
изградба на
фискултурна сала

Јануари
2021

ученици

Општина
Гази Баба

24.01.2021

Градоначални
к,
Претседател
на влада,
Претседател
на Совет на
општина,
советници,
медиуми

Општина
Гази Баба

на

сензорна соба

декември

ООУ „Кирил и
Методиј“
и
МОН

Сензорна
соба

Ден на човековите
права;

сензорна соба

декември

ООУ „Кирил и
Методиј“
и
МОН

Сензорна
соба

Хуманитарна
акција, донација на
електронски уреди
Влијанието
пливањето
пандемијата

на
во

Проект Децата не
се
раѓаат
со
предрасуди

Разговор

Работилници

Презентација
на
ученичката
иницијатива

Промоција на
културното
наслетство и
убавините на
општина на Гази
Баба
Подобрување на
воспитнообразовната
работа, психофизичкото здравје
на учениците преку
нивно ангажирање
во спортски
активности според
сите стандарди
подобрување
на
инклузивното
образование;
подобрување
инклузивното
образование;

на

онлајн и
физичко

Групна

физичко
присуство

/

физичко
присуство

групна/
индивидуалн
а

физичко
присуство

групна/
индивидуалн
а

групна/
индивидуалн
а

-создавање
личности со високи
морални вредности;

декември

ООУ „Кирил и
Методиј“
и
ОГЗ

Електронски
уреди

-подобрување
наставата
далечина;

на
на

физичко
присуство

ноември

Фатон Ганиу

Емисија
Ритамот
денот

Влијанието
пливањето
пандемијата

на
во

физичко
присуство

Прифаќање
на
лицата со пречки во
развојот

физичко
присуство

ноември

Здружение
СОЛЕМ
и
театар
од
Шведска, Мон
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брошури

на

групна/
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а
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и
Кирил
Меодиј

и

Месец на хуманост
Гази Баба се грижи

Хуманитарна
акција

Да се поттикне
различноста, која
ќе
го
поддржи
индивидуалниот
процес на учење.
Да
се
храни
љубопитноста
преку
креативни
предавања.
Да
се
разбуди
креативноста преку
алтернативни
дидактички
процеси.

Списанието
за
одржлив
развој
„Лице в лице“ во
своето
42-ро
издание
дава
поглед
кон
образованието.
Видеото кое го
најавува
новиот
број се реализира
преку реализација
на еден поинаков
час

Октомври
2020

Списанието за
одржлив
развој „Лице в
лице“

гостување

20.10.2020

вестите
Телма

Настан за најава
на почеток на

24.01.2021

Градоначални
к,

формативно
сумативно
оценување,

и

Одбележување на
Меѓународниот ден

октомври

ООУ „Кирил и
Методиј“
и
ОГЗ

на
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Прехрамбени
производи,
средства за
хигиена
и
облека

Списание
YouTube
видео

Хуманитарна
инцијатива

физичко
присуство

Се
поттикнува
различноста, која ќе
го
поддржи
индивидуалниот
процес на учење.
Се
храни
љубопитноста
преку
креативни
предавања.
Се
буди
креативноста преку
алтернативни
дидактички
процеси.

Споделени
позитивните
искуства на
нашето
училиште,
меѓу кои и
транспарентн
оста
како
квалитет, кој
е од голема
важност
за
оценувањето
во било кој
облик.

Упатството за
наставниците за
оценување на
учениците при
настава на
далечина;

Општина

Подобрување
воспитно-

на

физичко
присуство

групна/
индивидуалн
а

групна/
индивидуалн
а

физичко

индивидуалн
а

Физичко

/
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на образованието

изградба
на
фискултурна сала

Претседател
на
влада,
Претседател
на Совет на
општина,
советници,
медиуми

Гази Баба

Проект
YOUropeMatters

Обуки,
работилници
и
подготвија видеа

Февруари
2021

Ученици

Охо
продукција

Патронен празник
на училиштето

Хуманитарна
акција - Aукција на
рачно изработени
производи

24.05.2021

Ученици,
наставници,
родители

МЦГО,
МИМО
проект

Чекориме по патот
на успехот

Поздравни говори,
обраќање
на
првенците
и
градоначалникот

10.06.2021

Ученици,
директори,
наставници,
градоначалник

Училиштата
од општина
Гази Баба

образовната
работа,
психофизичкото здравје
на учениците преку
нивно ангажирање
во
спортски
активности според
сите стандарди
Вмрежување
помеѓу младите низ
Европа и заедничко
промовирање
на
европските
вредности
Развивање
на
креативноста
кај
учениците, градење
хумани вредности

присуство

Заедничко
испраќање
на
полуматурантите
од
сите
11
училишта
на
општина Гази Баба

онлајн

онлајн

онлајн
физичко

Индивидуалн
а и групна

и

Групна

Индвидуална

Годишен извештај за промоција на училиштето за учебната 2020/2021 година

Задача и цел
Споделување на
училишни
активности
Одбележување на
Денот на учителот

Активности
Интервјуа
Училишни флаери
Доделување
пофалници

Време на
реализација
Август,
септември,
октомври
05.10.2020

Реализатор

Ресурси

Директор,
психолог

Зум,
Училишна ФБ
и веб страна
Пофалници,
плакати,
училишна ФБ

Директор,
стручна служба,
наставници
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Очекувани резултати
исходи и ефекти
Промовирано
училиште
Мотивирани
наставници

Начин на
Форма на
реализација:
реализација:
со физичко
групна/
присуство/
индивидуална
онлајн
онлајн и со
Индивидуална
физичко
присуство
физичко
Групна
присуство
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и веб страна
Одбележување на
Детската недела

Училишна ФБ
и веб страна,
меил, Тимс

Поттикнување и
развивање позитивни
вредности

онлајн

Индивидуална и
групна

Училишна ФБ
и веб страна,
меил
Училишна ФБ
и веб страна

Мотивирани ученици

онлајн

Индивидуална

Подигната свест за
начин на исхрана

онлајн

Индивидуална и
групна

Наставници и
ученици

Меил, ФБ и
веб страни

Зголемени знаења,
мотивирани ученици

онлајн

Индивидуална и
групна

05.11.2020

Одделенски
раководители на
IV, V, VI одд и
стручни
соработници,
директор

Платформа на
проектот,
Тимс

Поттикнување и
развивање позитивни
вредности

онлајн и
физичко
присуство

Групна

ЕДУИНО
ВЕБИНАРпредавање

10.11.2020

Психолог

ЕДУИНО
платформа

онлајн

Групна

Одбележување на
Денот на
албанската азбука

Презентација,
видео

22.11.2020

Наставници и
ученици од
подрачното
училиште

Цртежи,
слики, икт
алатки

онлајн

Индивидуална и
групна

Интернационален
ден на лицата со
попреченост

Цртежи

03.12.2020

Дефектолог

Хартија

Споделени совети и
добри практики од
работата на
психолозите во
основните училишта
Мултикултурализмот и
почитувањето на
различностите е наш
приоритет и знак на
препознавање
Прифаќање на
различностите кај сите
деца без разлика дали

физичко
присуство

Индивидуална

Одбележување на
Месецот на книгата
Одбележување на
16-ти Октомври –
Светскиот ден на
храната
Соработка на
училиштето со
основните
училишта од
општината,
здруженија и други
институции
Промена на
начинот на
размислување во
општеството и
комуникација и
прифаќање на
лицата со пречки во
развојот
Споделување
знаења и примери
на добри пракси

Работилници,
литературни,
ликовни творби,
презентации
Литературен
конкурс,
презентации
Презентации,
цртежи, дискуии,
здрави оброци

09.10.2020

16.10.2020

Наставници и
ученици од III-V
одделение

Конкурси,
натпревари,
изложби,
работилници со
ученици

Октомвријуни

Проект “ДЕЦА НЕ
СЕ РАЃААТ СО
ПРЕДРАСУДИ” –
работилници,
состанок

15.1015.11.2020

Наставници и
ученици од
одделенска
настава
Библиотекар,
учениците
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Спроведување на
хуманитарната
акција за донација
на електронски
уреди за учениците

се соочуваат со
некаков вид на
попреченост или не
Еднакви можности за
следење настава

физичко
присуство

Индивидуална

Согласно
протокол, се
донираа таблети
на ученици од
општина Гази
Баба
Средба за
промоција на
најдобрите творби
за книгата, песни и
реферати за
Св.Климент
Охридски,
Презентирање на
ученички
иницијативи,
отварање на
сензорна соба,
постери, флаери,
брошури

04.12.2020

Директор,
стручна служба,
општина Гази
Баба

Донации

08.12.2020

Библиотекар,
ученици

Презентации

Мотивирани ученици

онлајн

Групна

10.12.2020

Ученички
парламент ООУ
Кирил и Методиј,
општина Гази
Баба

Финансиски
средства за
промотивен
материјал и
сензорна соба

физичко
присуство и
онлајн

Групна

Одбележување на
новогодишни
празници
Одбележување на
Меѓународниот ден
на образованието

Размена на
честитки

IV, V
седмица
декември
24.01.2021

Ученици,
наставници

Хартија, ИКТ
алатки
Општина Гази
Баба

физичко
присуство и
онлајн
физичко
присуство

Индивидуална и
групна

Проект
YOUropeMatters

Обуки,
работилници и
подготвија видеа

Градоначалник,
Претседател на
влада,
Претседател на
Совет на
општина,
советници,
медиуми
Ученици

Инклузивен пристап,
ученички иницијативи и
грижата за физичкото,
менталното и
социјално здравје на
сите инволвирани во
воспитно-образовниот
процес
Креативност,
соработка, позитивни
вредности
Подобрување на
воспитно-образовната
работа, психофизичкото здравје на
учениците преку нивно
ангажирање во
спортски активности
според сите стандарди
Вмрежување помеѓу
младите низ Европа и
заедничко
промовирање на
европските вредности

онлајн

Индивидуална и
групна

Одбележување на
Денот на
Св.Климент
Охридски

Отворен ден за
граѓанско
образование
Меѓународен ден на
човековите права

Настан за најава
на почеток на
изградба на
фискултурна сала

Февруари
2021

Охо
продукција
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Младински
иницијативи

Активности на
ученички
парламент

Октомври јуни

Ученици,
наставници,
директор,
советник
Ученици,
наставници

ИКТ

Одбележување на
Меѓународниот ден
на планетата Земја

презентации,
писмени творби,
квизови, ликовни
изработки, пораки

22.04.2021

Проект Црвен крст
во акција
Одбележување на
Денот на
македонскиот јазик
и азбука
Младинско учество

Работилници

Второ
полугодие
05.05.2021

Ученици,
наставници
Ученици,
наставници,
библиотекар

ИКТ
Црвен крст
ИКТ, хартија

Работилници

Второ
полугодие

Ученици,
наставници

Центар за
фузија на
идеи

Патронен празник
на училиштето

Хуманитарна
акција - Aукција на
рачно изработени
производи
Работилници,
обука

24.05.2021

Ученици,
наставници,
родители

МЦГО, МИМО
проект

31.05.2021

Еразмус

Ние сме училишен
спорт - стоп на
пандемијата –
спортски настан

Завршни спортски
игри

08.06.2021

Чекориме по патот
на успехот

Поздравни говори,
обраќање на

Ученици,
наставници,
стручна служба,
директор
Ученици,
наставници,
претседател на
СУС Скопски
регион,
претседател на
ФУСМ и
директорот на
сектор Спорт при
АМС на
Македонија
Ученици,
директори,

Еразмус +
виртуелна
мобилност

Презентации,
изработки, лични
творби

10.06.2021

ИКТ

Поттикнување на
ученичко учество,
унапредување на
човековите права
Важноста за
зачувување на
природата и
спречување на
негативните последици
врз животната средина
Промоција на хумани
вредности
Негување на јазикот
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Развивање на идејата
за позитивна промена
во секое училиште/
заедница
Развивање на
креативноста кај
учениците, градење
хумани вредности
Поттикнување и
развивање граѓански и
претприемачки
вештини

АМС на
Македонија

онлајн

Индивидуална и
Групна

онлајн

Индивидуална и
Групна

онлајн

Групна

онлајн и
физичко

Индивидуална и
Групна

онлајн

Групна

онлајн и
физичко

Групна

онлајн и
физичко

Групна

физичко

Групна

онлајн

Индвидуална

Промовирање на
спортот за
подобрување на психофизичкото здравје на
учениците

Училиштата
од општина

Заедничко испраќање
на полуматурантите од
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првенците и
градоначалникот

наставници,
градоначалник

Гази Баба

сите 11 училишта на
општина Гази Баба

Годишен извештај за соработка со локална средина за учебната 2020/2021 година

Задача и цел

Активности

Да се поттикне
различноста, која
ќе го поддржи
индивидуалниот
процес на учење.
Да се храни
љубопитноста
преку креативни
предавања.
Да се разбуди
креативноста
преку
алтернативни
дидактички
процеси.

Списанието за
одржлив развој
„Лице в лице“ во
своето 42-ро
издание дава
поглед кон
образованието.
Видеото кое го
најавува новиот
број се реализира
преку реализација
на еден поинаков
час

Акција „Месец на
хуманост-Гази
Баба се грижи“

„Есен во Гази
Баба“

Донации на
прехрамбени
производи,
средства за
хигиена и облека
за социјално
загрозените
семејства
Промоција на
нашето училиште
преку селектиран
избор на книжевни

Ресурси

Очекувани
резултати
исходи и ефекти

Начин на
реализација:
со физичко
присуство/
онлајн

Форма на
реализација:
групна/
индивидуална

Списанието за
одржлив развој
„Лице в лице“

Списание
YouTube
видео

Се поттикнува
различноста, која
ќе го поддржи
индивидуалниот
процес на учење.
Се храни
љубопитноста
преку креативни
предавања.
Се буди
креативноста
преку
алтернативни
дидактички
процеси.

физичко
присуство

групна/
индивидуална

Октомври/Ноември
2020

Општина Гази Баба

Прехрамбени
производи,
средства за
хигиена и
облека за
социјално
загрозените
семејства

Хумана
иницијатива, која
буди свест за
вистинските
вредности.

физичко
присуство

групна/
индивидуална

03.11.2020

Општина Гази Баба,
генерален
покровител, Сојуз
за грижи и

книжевни
творби

Учениците го
промовираа
нашето училиште
преку селектиран

онлајн

индивидуална

Време на
реализација

Октомври 2020

Реализатор
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творби

Литературен и
ликовен конкурс
на тема Заштита
од пожари
Отворен ден за
граѓанско
образование

Одбележување
на Ден на
човековите права

Промовирање на
училиштето и
талентираните
ученици
Промовирање на
заложбите на
училиштето за
инклузивен
пристап и
социјално здравје
на учениците
Промовирање на
заложбите на
училиштето за
инклузивен
пристап и
социјално здравје
на учениците

воспитување на
децата на
Македонија,
коорганизатор и
ООУ „Григор
Прличев“

избор на
книжевни творби

20.10.2020

Противпожарен
сојуз

Ученички
цртежи

Промовирање на
училиштето

онлајн

индивидуална

10.12.2020

ООУ„Кирил и
Методиј“, Општина
Гази Баба

Ученички
проекти

Промовирање на
училиштето

физичко
присуство

групна/
индивидуална

10.12.2020

ООУ„Кирил и
Методиј“,МОН

Отварање на
Сензорна
соба

Промовирање на
училиштето

физичко
присуство

групна/
индивидуална

ТУМБУФАФА и
истражувачите,
кои ја
истражуваат
Гази Баба

Промовирање на
училиштето и
талентираните
ученици

Јануари 2021

Општина Гази Баба

Youtub видео

Промовирање на
училиштето

онлајн

индивидуална

Потикнување на
европските
вредности

Вмрежување
помеѓу младите
низ Европа и
заедничко
промовирање на
европските
вредности, но и
покренување
свест за
прашањата кои
произлегуваат од
обработка на

Февруари 2021

ОХО Продукција

Youtub видео

Промовирање на
училиштето

онлајн

индивидуална
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ситуаци

Унапредување
на здравјето на
учениците

Соработка со
основни
училишта

Одбележување
на глобалната
недела на парите
и штедењето

Работилницата
,,Еко прва
помош"

Работилница на
тема ,,Вовед во
вештачка
интелигенција"

Промоција на
хигиена и
контрола и
заштита од
КОВИД 19
Меѓусебно
запознавање и
презентираа
карактеристики на
културите во
македонското
општество
Запознавање со
функциите и
задачите на
Народната банка,
да ги подобрат
вештините при
користењето
финансиски
услуги
Учениците да
добијаат
информации за
здрави навики, за
нула отпадоци и
за еко локална
акција која секој
може да ја
спроведе во
својата заедница
Учениците преку
работилницата се
стекнаа со знаења
за тоа што е
вештачка
интелегенција

15.03. 2021

Црвен крст на Град
Скопје

19.03. 2021

ООУ„Кирил и
Методиј“,ООУ"Димо
Хаџи Димов"
Карпош

26.03.2021

01.04.2021

08.04.2021

НБРСМ

Црвен крст на Град
Скопје

Црвен крст на Град
Скопје
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Онлајн
предавање

Заштита на
здравјето на
учениците

онлајн

групна/
индивидуална

Онлајн
предавање

Ученицита да се
запознаат со
карактеристиките
на културите во
македонското
општество

онлајн

групна/
индивидуална

Онлајн
предавање

Учениците се
запознаваа со
функциите и
задачите на
Народната банка

онлајн

групна

Онлајн
предавање

Учениците добија
информации за
здрави навики, за
нула отпадоци и
за еко локална
акција

онлајн

групна

Онлајн
работилница

Учениците добија
информации за
тоа што е и за
значењето на
вештачката
интелегенција

онлајн

групна
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Учествуво на
државен ликовен
конкурс
„Холокаустот низ
призмата на
детските очи“

Презентација на
СГГУ на ГС
„Здравко
Цветковски" од
Скопје

Презентација на
Гимназија
Алгоритам

Презентација и
запознавање
одблиску со
СУГС „Марија
Кири
Склодовска“

Кај учениците да
се подигне свеста
за меѓусебно
почитување,
соживот
хармонија и меѓу
народите
Презентација со
цел да им се
помогне на
учениците и
родителите /
старателите при
избор на средно
училиште,
согласно
особеностите,
способностите,
афинитетите и
интересите на
учениците
Презентација на
која учениците
беа запознаени со
настаните и
натпреварите што
ги организира
самата гимназија
во престојниот
период
Презентација со
која учениците се
запознаа со
квалификациите,
занимањата и
критериумите за
упис во
училиштето

Онлај
изложба

Подигање на
свеста за
меѓусебно
почитување и
соживот меѓу
народитае

онлајн

индивидуална

СГГУ на ГС
„Здравко
Цветковски"

Презентација
на Microsoft
Teams

Подготовка на
учениците за
нивната
професионaлна
ориентација

онлајн

групна

Гимназијата
Алгоритам

Презентација
на Microsoft
Teams

Подготовка на
учениците за
нивната
професионaлна
ориентација

онлајн

групна

СУГС „Марија Кири
Склодовска“

Презентација
на Microsoft
Teams

Подготовка на
учениците за
нивната
професионaлна
ориентација

онлајн

групна

Април 2021

Фондт на
холокаустот на
Евреите од
Македонија

12.04.2021

16.04.2021

19.04.2021
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Посета на
кабинетот на
Градоначалникот
на општина Гази
Баба.

Презентација од
С.Е.П.У.Г.С.
„Васил Антевски
- Дрен“

Виртуелна
обиколка на
Собранието на
РСМ

Презентација од
СУГС ,,Лазар
Танев''

Презентација на
СУГС „Панче
Арсовски“

Целта на оваа
посета е
учениците да се
запознаат со
локалната
заедница и
самоуправа,
работа на
градоначалникот
Презентација со
која учениците се
запознаа со
квалификациите,
занимањата и
критериумите за
упис во
училиштето
Учениците да се
запознаат со
функционирањето
на Собранието,
како носител на
законодавната
власт во нашата
држава.
Учениците да се
запознаат со
струките во
училиштето и
условите за
запишување.
Учениците да се
запознаат со
струките во
училиштето и
условите за
запишување

23.04.2021

26.04.2021

Општина Гази Баба

Виртуелна
посета на
Општина
Гази Баба

Учениците се
запознаа со
работата на
општината и
нејзината
организација

онлајн

групна

С.Е.П.У.Г.С. „Васил
Антевски - Дрен“

Презентација
на Microsoft
Teams

Подготовка на
учениците за
нивната
професионaлна
ориентација

онлајн

групна

онлајн

групна

онлајн

групна

онлајн

групна

18.05.2021

Собранието на РСМ

Онлајн
посета на
платформата
ZOOM

19.05.2021

СУГС „Лазар Танев“

Презентација
на Microsoft
Teams

20.05.2021

СУГС „Панче
Арсовски“

Презентација
на Microsoft
Teams
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Виртуелната
посета на
Собранието е
изработена со
цел да ги
сподели сите
детали за
објектот, од
неговата
изградба,
простории,
нивното значење
Учениците се
запознаа со
струките во
училиштето и
условите за
запишување
Учениците од IX
одделение се
запознаа со
струките во
училиштето и
условите за
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запишување

средно медицинско
училиште „Д-р
Панче Караѓозов“

Посета на
средно
медицинско
училиште „Др Панче
Караѓозов“

Учениците од IX
одделение се
запознаа со
струките во
училиштето и
условите за
запишување

Физичко
присуство

групно

27.05.2021

Црвен крст на Град
Скопје

Презентација
на Microsoft
Teams

Справување со
кризи и
конфликти

онлајн

групно

Кај учениците да
се промовира
здравиот начин на
живот

08.06.2021

СУС Скопски регион
при ФУСМ, со
поддршка на АМС
на Македонија

Гратски парк,
Скопје

Промоција на
спортот и
физичката
активност за
здрав и
квалитетен живот

Физичко
присуство

индивидуално

Здравствена
заштита на
учениците

18.11.2020
19.11.2020

Поликлиника
„Ченто“

преглед

Здравствена
заштита на
учениците

физичко
присуство

индивидуална

Стоматолошки
прегледПоликлиника
Ченто

Здравствена
заштита на
учениците

22.09.2020
23.09.2020
10.02.2021
11.02.2021
10.03.2021
11.03.2021

Поликлиника
„Ченто“

преглед

Здравствена
заштита на
учениците

физичко
присуство

индивидуална

Вакцинација во
Поликлиника
Ченто

Здравствена
заштита на
учениците

03.10.2020
10.11.2020

Поликлиника
„Ченто“

вакцинација

Здравствена
заштита на
учениците

физичко
присуство

индивидуална

Посета на
отворен ден во
средно
медицинско
училиште „Д-р
Панче Караѓозов“
Работилницата
на тема
,,Меѓународното
движење на
Црвениот крст и
Црвената
полумесечина хуман императив
во кризи и
конфликти"
Учествуво на
завршни
спортски игри
мотото „Ние сме
училишен спорт стоп на
пандемијата“
Систематски
преглед во
Поликлиника
Ченто

Учениците да се
запознаат со
струките во
училиштето и
условите за
запишување

26.05.2021

Учениците да се
справуваат со
кризи и конфликти
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Годишен извештај за јавна и културна дејност за учебната 2020/2021 година

Задача и цел

Активности

Развој на
инклузивно
образование;

-сензорна соба

-Ден на човековите
права;

-сензорна соба

Хуманитарна
акција, донација на
електронски уреди

Време на
реализација

Начин на
реализација:
со физичко
присуство/
онлајн
Физичко
присуство

Форма на
реализација:
групна/
индивидуална

Физичко
присуство

групна/
индивидуална

-подобрување
на наставата на
далечина;

Физичко
присуство

групна/
индивидуална

Очекувани
резултати
исходи и
ефекти

Реализатор

Ресурси

декември

ООУ „Кирил и
Методиј“ и МОН

Сензорна соба

-подобрување на
инклузивното
образование;

декември

ООУ „Кирил и
Методиј“ и МОН

Сензорна соба

-подобрување
на инклузивното
образование;

декември

ООУ „Кирил и
Методиј“ и ОГЗ

Презентација на
ученичката
иницијатива

Електронски
уреди

-создавање
личности со
високи морални
вредности;

Влијанието на
пливањето во
пандемијата

Разговор

ноември

Фатон Ганиу

Емисија Ритамот
на денот

Влијанието на
пливањето во
пандемијата

Физичко
присуство

Проект Децата не
се раѓаат со
предрасуди

Работилници

ноември

Здружение
СОЛЕМ и
театар од
Шведска, Мон и
Кирил и Меодиј

брошури

Прифаќање на
лицата со
пречки во
развојот

Физичко
присуство
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Месец на хуманост
Гази Баба се грижи

Да се поттикне
различноста, која ќе
го поддржи
индивидуалниот
процес на учење.
Да се храни
љубопитноста преку
креативни
предавања.
Да се разбуди
креативноста преку
алтернативни
дидактички
процеси.

Хуманитарна
акција

Списанието за
одржлив развој
„Лице в лице“ во
своето 42-ро
издание дава
поглед кон
образованието.
Видеото кое го
најавува новиот
број се реализира
преку
реализација на
еден поинаков
час

октомври

Октомври 2020

ООУ „Кирил и
Методиј“ и ОГЗ

Списанието за
одржлив развој
„Лице в лице“

формативно и
сумативно
оценување,

гостување

20.10.2020

вестите на
Телма

Глобалната недела
на парите и

предавање за
финансиска

26.03.2021

Меѓународната
организација за

Прехрамбени
производи,
средства за
хигиена и облека

Списание
YouTube видео

Споделени
позитивните
искуства на
нашето
училиште, меѓу
кои и
транспарентноста
како квалитет, кој
е од голема
важност за
оценувањето во
било кој облик.
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Хуманитарна
инцијатива

Физичко
присуство

групна/
индивидуална

физичко
присуство

групна/
индивидуална

Упатството за
наставниците за
оценување на
учениците при
настава на
далечина;

физичко

индивидуална

-да научат
мудро да
управуваат со

Он-лајн

групна

Се поттикнува
различноста,
која ќе го
поддржи
индивидуалниот
процес на
учење.
Се храни
љубопитноста
преку креативни
предавања.
Се буди
креативноста
преку
алтернативни
дидактички
процеси.
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штедењето -onlineпредавање за
финансиска
едукација

виртуелна обиколка
на, преку која се
запознаа со
функционирањето
на Собранието, како
носител на
законодавната
власт во нашата
држава

едукација

Виртуелната
посета на
Собранието

финансиска
едукација на
деца и млади
(Child and Youth
Finance
International)

18.05.2021

Собранието на
РСМ
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парите што ги
поседуваат и да
штедат за
својата иднина
--зајакнување на
граѓанските
компетенции на
учениците во
поглед на
штедењето
да ги сподели
сите детали за
објектот, од
неговата
изградба,
простории,
нивното
значење

онлајн

групна
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Годишен извештај за работата на директор
Извештај за работата на директорот во учебната 2020/2021 година
Работата на директорот е насочена кон унапредување на сите сегменти на воспитно образовната работа и целосно остварување на
целите и задачите на воспитно –образовниот процес во училиштето и образованието.
Директорот ги врши следниве работи:
- го застапува и претставува училиштето и е одговорен за законито работење,
- ја организира, планира и ја води работата на основното училиште,
- ја следи и унапредува воспитно-образовната работа во училиштето,
- подготвува Развојна програма на училиштето,
- подготвува предлог на годишна програма за работа и извештај на училиштето,
- е одговорен за реализација на годишната програма за работа,
- е одговорен за остварување на правата и обврските на учениците,
е надлежен за пријавување на кој било облик на насилство, злоупотреба и занемарување сторено врз ученик, до надлежните институции
утврдени со закон,
- врши избор на наставници, стручни соработници и друг административно-технички кадар согласно закон и актите на училиштето,
- врши распоредување на наставници, стручни соработници и друг административно-технички кадар,
- одлучува за престанок на работен однос на наставници, стручни соработници и воспитувачи и друг административно-технички кадар
согласно закон и колективен договор,
- врши контрола врз начинот на водењето на професионалните досиеја на наставниците и стручните соработници,
- поттикнува, следи и организира стручно оспособување и усовршување на наставниците и стручните соработници,
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- организира менторство за наставниците-приправници, стручните соработници-приправници, воспитувачи-приправници, присуствува на
часови во наставата согласно планот за посета на часови од годишната програма за работа на училиштето, за што составува препораки и
забелешки од остварената посета кои се приложуваат кон професионалното досие на наставникот и ја следи работата на наставниците,
стручните соработници и воспитувачи и ги советува,
- ја следи работата на училишниот педагог, психолог и другите стручни работници,
- се грижи за соработката со родителите односно старателите,
- ги известува родителите односно старателите за работата на училиштето и за измени на правата и обврските на учениците,
- одлучува за воспитните мерки,
- ја организира и следи работата на училишниот инклузивен тим и други тимови во училиштето,
- ја следи работата на стручните органи во училиштето,
- ја поттикнува и следи работата на заедницата на учениците,
- обезбедува извршување на одлуките на училишниот одбор,
- ја донесува систематизацијата на работните места на училиштето,
- одлучува за склучување договори за работните односи,
- го формира училишниот инклузивен тим,
- покренува постапка за дисциплинската одговорност на вработените во училиштето,
- се грижи за соработката на училиштето со здравствената установа во општината и
- врши други работи согласно закон и статутот на училиштето.
Освен горенаведените работи, директорот на основното училиште со ресурсен центар ги врши и следниве работи:
- врши избор на образовни и лични асистенти кои им даваат поддршка на основните училишта во работата со ученици со попреченост,
- врши распоредување на образовни и лични асистенти кои им даваат поддршка на основните училишта во работата со ученици со
попреченост и
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-поттикнува, следи и организира стручно оспособување и усовршување на образовните и личните асистенти кои им даваат поддршка на
основните училишта во работата со ученици со попреченост.
Директорот, како педагошки раководител во училиштето, во функција на таа примарна компонента, предметот и содржината на својата
работа глобално ја структуираше во две основни групи на работа и тоа:
Административно организаторска
Педагошко-инструктивна
Во рамките на првото подрачје директорот се јавува како организатор и иницијатор на целокупната работа во училиштето. Како орган на
раководење ги спроведува насоките и одлуките што ги донесуваат органот на управување и стручните органи (Училишен одбор,
Наставнички и одделенски совет, одделенски раководители, стручни активи).
Административната работа подразбира финансиска, материјална, нормативна (проучување закони и прописи), извршување увид,
давање помош и вреднување и корекција.
Во однос на организационо-техничко средување на училиштето, во училиштето се направи функционална распореденост на
учениците во двете училишни згради, со почитување на уредби и закони. Изготвени се протоколи за учениците за настава
со физичко присуство и за настава на далечина. Опремени се сите училници со технологија и интернет конекција за
непречено двивање на наставата, а за наставниците и стручните соработници се набавени 45 преносни компјутери за
реализација на настава од дома.
Во однос на административно –правната работа директорот во соработка со органот на управување учествува во
изготвување на нацрт документи. Го следи водењето на педагошка документација, документацијата за планирање на воспитнообразовната работа, документацијата за следење на воспитно-образовната работа, документација за истражувања

и испитувања

извршени во училиштето. Изготвува документација за извршени посети на часови во услови на пандемија.
Следењето на организацијата и реализацијата на наставно - образовната работа и друга стручно педагошка работа во
училиштето се реализираше преку: увид во годишните и тематските планирања и програмирања на наставата и воспитно образовната
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работа; преглед на одделенските дневници и матични книги со осврт на истите; увид, следење, насочување и водење евиденција за
изработка на дневните планирања; увид,контрола и следење на остварување на стручните оперативно-организациски, материјалнотехничките и дидактичко-методските подготовки за реализација на наставната и воннаставната активност, посета на часови, посета на
часот на одделенскиот раководител со цел да се види реализацијата на воспитната компонента во наставата, посета на часови за додатна
и дополнителна настава остварување на задолжителни разговори, консултации советување и давање помош на наставниците за
подобрување на состојбите, насочување и следење на активностите во врска со интензивирање на воспитната функција на училиштето.
Работа со наставници - педагошки увид во наставата се остварува преку непосредна стручна методско - дидактичка помош во
реализацијата, непосредна стручна помош на наставник почетник (реализација на обуки), следење и вреднување на работата, следање на
реализацијата на планот за унапредување на училишното оценување.
Работа со стручни органи и тимови во училиштето се реализираше преку запознавање со соодветните законски акти за дејноста;
Формирање училишен инклузивен тим, за период од три години кој се грижи за инклузивните политики и практики на ниво на целото
училиште.
Формирање инклузивен тим за ученик којшто работи по индивидуален образовен план (во натамошниот текст: ИОП) или по модифицирана
наставна програма
Формирање тим за училишна интеграција за период од три години, составен од седум члена и тоа претседателот на ученичкиот
парламент, ученичкиот правобранител и од редот на стручните соработници и наставници; Помош во планирање и реализација на
задачите на Одделенските совети; Помош, учество, давање насоки за работа на стручните активи; Помош, следење на реализација на
часот на одделенскиот раководител; Запознавање со соодветните законски акти за дејноста; Редовно следење на литература за
организацијата на работа на стручните органи во училиштето; Поттикнување стручни и целосни расправи по сите прашања кои се на
дневен ред на состаноците; Подготвување и водење на седниците на Наставнички совет и настојување да се реализираат донесените
заклучоци; Поднесување извештаи пред Наставнички совет за превземените мерки во врска со унапредувањето на ВОР во училиштето.
Работата со учениците и ученичките организации се остваруваше преку индивидуален контакт; Свикување на првиот состанок
на ученичкиот парламент; Помош во конструирање и работа на ученичките организации; Помош во работата на новодојдените ученици и
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надарени ученици; Работа со ученици кои покажуваат асоцијално однесување; Работа со ученици кои покажуваат слаби резултати;
Насочување и давање помош во организирање на културно забавниот и спортскиот живот на учениците; Поттикнување за естетско
уредување на просторот во училиштето; Поттикнување на соработка со локалната средина (со организациите од општината) преку
ученички иницијативи.
Аналитичко-студиска работа и осовременување на воспитно - образовната работа подразбира изработка на анализи, извештаи
на постигнатите резултати во работата на училиштето; изготвување информации: за работа на ученичките организации
за одржување натпревари на учениците за соработка со др. воспит.образ.институции; упатување на наставниците во аналитичка работа во
наставата и останатите области.
Соработката со стручни служби во училиштето и стручни институции надвор од

Училиштето подразбира учество во

работата на стручните соработници во училиштето при програмирање, следење и контрола над работата; Соработка со МОН, Биро за
развој на образование и локалната заедница; Соработка со стручни организации, друштва и институции; Обезбедување на стручно
усовршување на наставниот кадар преку семинари, курсеви, консултативни состаноци, следење евиденција и увид во резултатате од тоа
усовршување.
Перманентно стручно педагошко-психолошко усовршување на наставниот, воспитниот и друг стручен кадар подразбира
грижа за обезбедување на училиштето со неопходна стручна литература како и поттикнување за користење на истата; упатување на
воспитно-образовниот кадар на стручно усовршување надвор од училиштето (повратно информирање за ефектите од советувањето);
Запознавање со општата програмска структура, посебно со измените и дополнувањето на наставните планови и програми; Непосредна
стручна помош како и воведување во задачите на наставниот предмет што го предава: наставник-почетник, новодојден - наставник во
училиштето; Давање поддршка во работа со ученици кои покажуваат асоцијално однесување; Давање поддршка во работа со ученици кои
покажуваат послаби резултати во учењето;
Соработка со родителите на учениците подразбира непосредно вклучување на родителите во процесот на реализацијата на
плановите и програмите во училиштето; Планирање, програмирање и грижа за реализација на задачите за работа

на Советот на

родители; Планирање, подготовка и реализација на соработката со родителите; Помош во планирање и реализација на состаноците со
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родителите; Организирање и координирање на активности за информирање на родителите; Непосредно учество во педагошкото
образование на родителите; Индивидуални и групни средби и разговори со родителите; Откривање на родители кои можат да се вклучат и
придонесат во реализирање на одредени активности; Редовно информирање на родителите од животот и работата со училиштето,
непосредно и посредно преку одделенските раководители; Навремено запознавање на родителите со редот во училиштето.
Други работни задачи на директорот постојано обезбедување материјално-технички услови за работа; следење и увид во
финансиско-административното работење во училиштето; грижа за хигиената во училиштето; следење на законските прописи; работа со
управните органи; подготовка и учество во седниците на Училишниот одбор и неговите комисии и тела;подобрување на климата во
училиштето; предлага Комисија за самоевалуација; подготвува Развојна програма.
Во текот на учебната 2020/2021 година реализирани се повеќе јавни набавки на нагледни дидактички материјали и извршени се
реконструкции во двете училишни згради:
-

Реконструирани се тоалетите во левата вертикала во училишната зграда во Стајковци и одводната канализација;

-

Варосани се двете училишни згради;

-

Реконструирана електричната инсталација во Стајковци;

-

Почеток на изградба на фискултурна сала во Стајковци;

-

Инсталиран разглас во двете училишни згради;

-

Инсталиран сопствен интернет во двете училишни згради;

-

Опремување со слушалки, камери, звучници и технологија во сите училници;

-

Набавка на 45 преносни компјутери, торби и мауси за стручна служба и наставници;

-

Опремување на сензорна соба со дидактички материјали и ресурси за ученици со попреченост;

-

Набавена асистивна технологија за ученици со различни видови попреченост;

-

Опремени се два музички кабинети со дигитални пијана, мандолини, мандоли, гитари и виолончела;

-

Набавени се принтери и дидактички материјали, кои се препорачани од МОН за реализација на новата Концепција за основно
образование.
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Реализирани се повеќе обуки во контекст на доживотно учење од надворешни и внатрешни обучувачи: Обука за користење национална
платформа; Обука за користење на сензорна соба, Обука за ИКТ алатки; Обука за формативно и сумативно оценување и изготвување
објективни и есејски тестови на знаење, Обука за унапредување на училишната клима и обуки за првиот и вториот модул од Концепцијата
за основно образование за наставниците од прво и четврто одделение. Обновена е лиценцата на директорот и предложен е наставник
ментор за напредување во звања, кој е назначен од МОН.
Директорот на училиштето со решение од БРО е назначен за изготвување на наставни програми и наставни материјали и помагала за
предметот општество. Исто така, реализира 19 обуки за првиот и вториот модул согласно Концепцијата за основно образование.

Годишен извештај за работата на педагог
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;
-Поддршка, следење и унапредување на работата на ученичката заедница;
-Следење на изрекувањето педагошки мерки за учениците;
-соработка со специјалниот ромски едукатор со учениците –роми;
-Следење на протоколите за заштита од Корона –вирусот.
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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, ученикнаставник- 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;
-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);
-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” за изготвување на протокол за работа на педагозите за време на здравствената криза предизвикана од Корона вирусот;
-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 тромесечниот и полугодишен извештај за работата на училиштето.
7. Училишна структура, организација и клима
-Следење на работата од проектите „Еко“ 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;
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-Водење хронолошки дневник за работа;
-Водење евиденција од соработка со ученици, наставници, родители и локална заедница;
-Водење педагошки картон за работата на наставниците;
-Водење професионално досие на наставниците;
-Документација од извршената аналитичко истражувачка работа.

Задача и цел

Активности

Годишна програма
за работа

Изготвување на
годишна програма за
работа на педагог

Протокол за работа

Реализатор

Ресурси

септември

педагог

БРО
Годишна
програма на
училиштето

Форма на
реализација:
групна/
индивидуална

Професионален
развој

Физ.присуство

групна
групна

Професионален
развој

индивидуална

октомври

педагог

Здружение на
педагози

Изготвување на ПК и
ПД

октомври

Педагог

Прибирање
податоци

Водење евиденција

Физ.присуство

Следење и водење
на педагошка
евиденција и
документација во
училиштето

ноември

Пишан и едневник

Водење евиденција

Физ.присуст
во

индивидуална

Следење на вос.обра.работа на
учениците

Следење на успехот
и редовноста на
учениците

ноември

Пишани и усни
информации

Следење на успехот
и поведението на
учениците

Физ.присуство
онлај

Индивидуална

Следење на вос.обра.работана
учениците

Изготвување на
тромесечен извештај за
работата на училиштето

ноември

податоци

Следење на успехот
и поведението на
учениците

Физ.присуство

групна

Водење евиденција

Водење евиденција

Изготвување на
протокол за работа

Време на
реализација

Начин на
реализација:
со физичко
присуство/
онлајн
Физ.присуство

Очекувани
резултати исходи и
ефекти

наставници
Педагог
наставници

Педагог
наставници
Стручна
служба
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за учебната 2020/2021 г.
Подршка во
наставата на
учениците –роми

Менторска средба со
ромски образовен
медијатор

декември

Следење на
наставата

Посета на часови

декември

Подршка во
наставата на
учениците –роми

Менторска средба со
ромски образовен
медијатор

педагог

Информации

Следење на успехот

Физ.присуство

групна

Следење на успехот

Физ.присуство
онлајн

групна

Следење на успехот

Физ.присуство

групна

претставник
педагог

ИКТ
Чек листи

јануари

педагог

Информации
претставник

Годишен извештај за работата на психолог
Своите работни задачи ги реализираше согласно Годишната програма за работата на училиштето и сопствената годишна програма.
Стручната работа на психологот е целосно испланирана по подрачја и по месеци и се реализира преку информативна и советодавна
работа со наставниците, учениците и родителите и аналитичко – истаржувачка работа.
Реализирана програмска
активност
Изготвување
на
годишна
програма
за
работа
на
психологот
Изготвување
на
месечни
планирања
Изготвување на програма за
талентирани ученици
Изготвување на програма за
ученици со посебни образовни
потреби
Изготвување на програма за
ученици со потешкотии во
учењето
Изготвување на програма за

Цели
Унапредување
стручната дејност

Време на реализација
на

Јули 2020

Унапредување
на
стручната дејност
Унапредување
на
едукативната дејност
Унапредување
на
едукативната дејност

Во текот на
година
Октомври 2020

Унапредување
на
едукативната дејност
Унапредување

на

учебната

Форми на работа и
ресурси
Индивидуална
Стручна
литература. Програми

Исходи и ефекти
Професионален развој

Индивидуална Програми

Професионален развој

Индивидуална Документи
и стрчна литература
Индивидуална Документи
и стрчна литература

Постигнување на подобри резултати

Октомври 2020

Индивидуална Документи
и стрчна литература

Постигнување на подобри резултати

Октомври 2020

Индивидуална Документи

Помош и насочување на учениците кон

Октомври 2020
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професионална ориентација
на ученици
Изготвување на програма за
советување на родители

едукативната дејност
Унапредување
на
едукативната дејност

Октомври 2020

Советодавна
ученици

Справување
проблеми

со

Во текот
година

на

учебната

Подобрување
психомоторичките
спосбности
Потикнување
потенцијалите
учениците

на

Во текот
година

на

учебната

на
на

Во текот
година

на

учебната

работа

со

Работа со ученици со посебни
образовни потреби
Работа
ученици

со

талентирани

и стрчна литература

идно заниамње

Индивидуална Документи
и стрчна литература

Формирање поддршка со поактивно
учество на родителите во училишниот
живот
Унапредување
на
бихејвиоралните,
емоционалните и социјалните вештини

Индивидуална и групна
работа
со
ученици,
наставници
Податоци и документи.
Индивидуална
работа.
Наставници и дефектолог
Индивидуална
работа.
Тестови за мерење на
општи
способности
и
тестови за мерење на
интелигенција
Индивидуална и групна
работа
со
ученици,
наставници, тестови за
мерење на интелигенција
ИндивидуалноПримена на
психолошки
тестови,
цртеж,
училишни
активности
Ученици од IX одделение
Државни средни и
приватни училишта
Наствници, дневник и
листи

Работа
со
ученици
потешкотии во учењето

со

Оспособување
на
учениците совладување
на техники за учење

Во текот
година

на

учебната

Водење
портфолио
напредокот и развојот
учениците

за
на

Унапредување
на
едукативната дејност

Во текот
година

на

учебната

Работа на професионална
ориентација

Професионално
советување

Во текот на второто
полугодие

Анализа
на
успехот,
поведението и редовноста на
учениците
после
првото
тримесечие и на полугодие
10 Октомври – Светски ден на
менталното здравје
Соработка со наставници

Следење на успехот и
напредокот на учениците
во
наставните
активности
Ментално здравје за сите

Ноември 2020
Јануари 2021
Април 2021
Јуни 2021
10.10.2020

Подобрување на
квалитетот на наставата
и надминување на
проблеми со ученици и
родители
Подобрување на
работата во училиштето

Во текот на учебната
година

Тематско процесни и
дневни палнирања.
Стручна литература

Во текот на учебната
година

Одделенски и
наставнички совети.

Соработка со стручни органи

Постер
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Следење
на
когнитивниот
психомоторниот развој

и

Следење на когнитивниот и емоционален
развој

Постигнување подобри резултати

Постигнување подобри резултати

Помош и насочување на учениците кон
идно занимање
Утврдување на состојбата

Начини како да се поддржи менталното
здравје кај децата во време на пандемија
Постигнување подобри резултати

Утврдување на состојбата, презентации
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Соработка со родители

Соработка
институции

со

други

Учество на работа на секција
на психолози - Психовизија
Реализација на наставата со
користење на различни ИКТ
средства за учење
Работа на стручните служби
во средните училишта во
услови на пандемија
Совети и добри практики од
работата на психолозите во
основните училишта
Schools reopening: community
action
Практични совети и добри
практики во користење на
Microsoft Teams
Schools reopening: support for
children with SEND
Формативно
и
сумативно
оценување со Microsoft Teams
Language learning in lockdown
Аналитичко
истражувачка
работа
Педагошка
евиденција
и
документација
Посета на наставни часови и
советодавна
работа
со
наставниците во реализација
на развојните наставни цели

Формирање поддршка
поактивно учество
родителите
училишниот живот
Унапредување
едукативната дејност

со
на
во

Во текот
година

на

учебната

на

Во текот
година

на

учебната

Во текот
година
19.08.2020

на

учебната

Стручна соработка
Унапредување
на
едукативната дејност

Групна работа, стручни
активи
Индивидуална и групна
работа со родители
Соработка со НВО, МВР,
ЗМЗ, МЦСР, БРО, МОН,
Сектор за обарзование на
општина Гази Баба, ДПИ
Групна работа, Стручна
литература
Презентација

Помош во надминување на проблеми од
различен карактер во насока на
подобрување на успехот и однесувањето
во училиштето
Утврдување на состојбата

Развој на стручното искуство
Запознавање и примена на различни ИКТ
алатки

Унапредување
стручната дејност

на

05.11.2020

Презентација

Размена на искуства

Унапредување
стручната дејност

на

10.11.2020

Презентација

Размена на искуства

Унапредување
стручната дејност
Унапредување
стручната дејност

на

18.11.2020

Презентација

Размена на искуства

на

10.12.2020

Презентација

Размена на искуства

Унапредување
на
стручната дејност
Унапредување на
стручната дејност
Унапредување
на
стручната дејност
Подобрување
на
работата на училиштето
Подобрување
на
работата на училиштето
Давење стручна помош
во
подготовката
и
реализацијата
на
интерактивната настава

16.12.2020

Презентација

Размена на искуства

22.12.2020

Презентација

Размена на искуства

20.01.2021

Презентација

Размена на искуства

Во текот на учебната
година
Во текот на учебната
година
Во
текот
на
првото
полугодие

Aнкетен лист-скалер за
надарени ученици
Преглед на печатен и
електронски дневник
Образец за следење на
наставен час

Утврдување на состојбата
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Утврдување на состојбата
Утврдување на состојбата
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Изготвување на полугодишен
извештај за работата на
училиштето
Изготвување брошура/постер
за правилна социјална
инклузија на ученици со
посебни образовни потреби,
ментално здравје и
меѓуврсничка поддршка
(Отворен ден по граѓанско
образование)
Методика и педагогија на
квалитетна настава на
далечина
Final Conference of the project,
Stronger Together
Education Exchanges: Safer
Internet Day
Квалитетна онлајн настава
базирана на интерактивни
дигитални ресурси во
информатиката
PINK SHIRT DAY – БИДИ
БЕЗБЕДЕН БИДИ ЉУБЕЗЕН,
БИДИ ТИ
Education Exchange:
International women's day
Изработка на стикери за
апликацијата VIBER по повод
1 април – Денот на шегата
Светскиот ден на здравјето Градиме поправеден, поздрав
свет
Education Exchange: Careers
education in a pandemic
Let's Beat Bullying Together –
Erazmus+ project

Подобрување
на
работата на училиштето

Во
текот
полугодие

Поттикнување
одговорност кај
учениците за условите
во училиштето и
заедницата

Education Exchange: Healthy
bodies and minds for every child

на

првото

Годишна програма
Извештаи

Утврдување на состојбата

10.12.2020

Брошура
Постер

Зајакнување на ученичките иницијативи
за промоција на граѓанските вредности

Унапредување на
стручната дејност

26.1.2021

Презентација

Размена на искуства

Унапредување на
стручната дејност
Унапредување на
стручната дејност
Унапредување на
стручната дејност

28.1.2021

Презентација

Размена на искуства

10.2.2021

Презентација

Размена на искуства

10.2.2021

Презентација

Размена на искуства

Изразување на
креативноста

24.2.2021

Цртежи

Спречување на ме]уврсничкото
насилство

Унапредување на
стручната дејност
Изразување на
креативноста

10.3.2021

Презентација

Размена на искуства

19.3-1.4.2021

Стикери

Емоциите во време на пандемија

Подобрување на
работата во училиштето

7.4.2021

Презентација

Збогатување на знаењето

Унапредување на
стручната дејност
Унапредување на
искуства

12.5.2021

Презентација

Размена на искуства

Во текот на годината

Размена на искуства

Унапредување на
стручната дејност

23.6.2021

Онлајн состаноци
Лого
Презенатција
Презентација
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Размена на искуства
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СПЕЦИЈАЛЕН ЕДУКАТОР И РЕХАБИЛИТАТОР

-

Согласно сопствената програма за работа, беа реализирани следниве содржини и активности од оваа учебната година:
Идентификација и превенција на специфичните пречки во развојот на учениците.
Изготвување на педагошки профил на ученикот со попреченост.
Индивидуален корективно-стимулативен третман на ученици со дисфункции во когнитивното, сензо-моторното и социоемоционалното функционирање.
Корекција и компензација на развојните потешкотии и пружање непосредна помош во учењето.
Континуирано следење на адаптацијата, социјализацијата, напредокот и постигањата на учениците со попреченост.
Проценка/идентификација на образовните потреби на ученицитена едукативните потреби.
Јакнење на капацитетите на наставниците за препознавање на интересите и способностите на учениците со пречки во развојот.
Помош и поддршка на наставниците при дефинирање на воспитно-образовните цели во изготвувањето на индивидуални образовни
планови.
Стручна помош на наставниците при зготвување на индивидуализирани инструменти за проверка на знаењата на учениците со
попреченост.
Реализација на предавања од областа на дефектолошката теорија и пракса.
Советодавна работа со родители (решавање на воспитни и други проблеми).
Упатување на родителите до соодветни институции за решавање на одредени проблеми.
Соработка со образовни, здравствени, социјални институции и други установи кои допринесуваат за остварување на целите и
задачите на воспитно - образовната работа.

Задача и цел

Активности

Изработка на
годишна
програма

Изработување
на сопствена
годишна
програма за
учебната 20202021 година

Време на
реализација

август 2020 г.

Реализатор

Специјален
едукатор и
рехабилитатор

Ресурси

Информирање
и прибирање
на податоци
потребни за
изработка на
годишната
програма
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Очекувани
резултати
исходи и
ефекти
Професионален
развој

Начин на
реализација: со
физичко
присуство/
онлајн
Физичко
присуство

Форма на
реализација:
групна/
индивидуална
Индивидуална
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Изработка на
годишна
програма за
училишен
инклузивен тим;
Подобрена
инклузија

Изработка на
годишна
програма на
училиштето

Координација за
изработка на
годишна
програма за
работа на
училишен
инклузивен тим;

август 2020г

Специјален
едукатор и
рехабилитатор
Училишен
инклузивен тим

Изработување на
годишна
програма за
работа на
училишен
инклузивен тим

Учество во
изработка на
Годишната за
работа на
училиштето

август 2020г

Директор
Стручна
служба
Наставници

Идентифи
кација на
ученици со
попреченост и
пружање
соодветна
поддршка

Идентификување
на ученици со
попреченост

октомври

Специјален
едукатор и
рехабилитатор
Психолог
Наставници

Изработка на
ИОП;
Следење на
напредокот и
постигнува њата
на
учениците со
попреченост

Подготвување на
педагошка
документ ација
и евиденција

континуирано

Специјален
едукатор и
рехабилитатор
Психолог
Наставници
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Прибирање на
релевантни
податоци
потребни за
изработка на
годишната
програма за
работа на
училишен
инклузивен
тим

Постигнувањ
е на подобри
резултати

Физичко
присуство

Групна

Онлајн
Следење на
психомоторниот
развој кај
учениците со
попреченост

Физичко
присуство

Групна

Годишни
програми од
претходни
учебнигодини,
годишен
извештај,
-разговор
-прашалници
-опсервација

Професиона
лен развој

Јасно
одредени
силни и слаби
страни на
ученикот

Физичко
присуство

Индивидуална
Групна

-разговор
-прашалници
-опсервација

Јасно
одредени
силни и слаби
страни на
ученикот

Физичко
присуство

Индивидуална
Групна

Онлајн
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Брзо
прилагодување
во
училишната
средина и
полесна
комуникација
Процена на
индивидуалните
потенцијали
Правилно
дефинирање на
целите за
изработка
на ИОП

Подобрување на
психомоторните
способности,
-подобар успех
во усвојување
на наставните
содржини

Адаптирање на
нови ученици
(Помош на
Учениците од
прво одделение
во
адаптирање
на училишната
средина)
Дефектолошка
дијагностика на
ученици со
попреченост
(проценување на
индивидуа лните
способности
и потенцијали)
Изработување на
ИОП со
примена на
диференциран
пристап
Индивидуална
работа со
учениците со
попреченост и
потешкотии во
учењето
(вежби за
реедукација на
психомоторика,
-вежби за
говорно- јазична
оспособеност
(дислалија,
дислексија,
дизграфија)
-дискалкулија
-вежби за
внимание и

континуирано

-опсервација
-разговор

Прилагодувањ
е на учениците
во
училишната
средина

Физичко
присуство

Индивидуална

Модели на ИОП
аналитички
листови
стручна
литература

Вклопеност на
учениците со
попреченост во
наставата,
успешно
совладување
на целите
на наставата

Физичко
присуство

Индивидуална

ИОП
Обрасци за
следење на
ученикот со
попреченост и
потешкотии во
учењето

Подобрено
функционирањ
е на учениците
и успешно
извршување на
активностите
од
секојдневниот
живот

Физичко
присуство

Индивидуална

Специјален
едукатор и
рехабилитатор
Наставници

континуирано

Специјален
едукатор и
рехабилитатор
Наставници

континуирано

Специјален
едукатор и
рехабилитатор
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Запознавање
и примена на
специфичните
методи на
работа со
учениците со
попреченост

Зголемување на
соработката
помеѓу
кадарот во
училиштето
,договор за
заеднички и
индивидуални
активности.
Добивање
дополнителна
сручна помош и
подршка
Разменување
искуства идеи
како и соработка
во активности по
одредени
содржини
Обуки и
семинари:
Запознавање со

концентрација
-примена на
целите содржани
во ИОП,
артикулационен
тест
-диференциран
пристап
Инструктивносоветодавна
работа со
наставниците на
учениците со
попреченост и
потешкотии во
учењето и
пополнување на
потребните
обрасци
Неформални
средби со
наставниот
кадар
и разговор по
поединечни
прашања или
тешкотии
Соработка со
надлежните
институции (МОН
и БРО),
Општина Гази
Баба

континуирано

Специјален
едукатор и
рехабилитатор

Стручна
литература

Изготвени
долгорочни,
среднорочни и
краткорочни
индивидуали
зирани
планирања

Физичко
присуство
Онлајн

Индивидуална

Консултации,
размена на
искуство, идеи,
предлози

Размена на
сознанија и
информации
значајни за
работата
Унапредување
на воспитнообразовниот
процес
Унапредување
на воспитнообразовниот
процес

Онлајн

Групна

Онлајн

Групна

Надградување
на знаењата на
стручните

Онлајн

Групна

Наставници

континуирано

Специјален
едукатор и
рехабилитатор
Наставници

континуирано

Специјален
едукатор и
рехабилитатор

Консултации
размена на
искуства

МОН, БРО
Општина Гази
Баба

Совети и добри
практики од
работата на

10.11.2020г

ЕДУИНО

-power point
презентација
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разни видови
методи, техники
и практики за
работа со деца
кои потекнуваат
од
дисфункционали
семејства

психолозите во
основните
училишта

Учење нови
видови игри,
методи и
техники за
работа со деца
со
попреченост и
со типичен
разој.
Развивање на
емоционални
вештини за
полесно
вклучување на
децата во
средината.
Унапредување
на
стручната
дејност
Унапредување
на
стручната
дејност
Унапредување
на
стручната
дејност

Поттикнување на
учење
преку игра и
стекнување на
емоционални
вештини кај деца
на возраст од 3 до
10 години

20.11.2020г

ЕДУИНО

-power point
презентација

Schools reopening:
support for children
with SEND

16.12.2020г

BRITISH
COUNCIL

-power point
презентација

Сензомоторен
развој и
интеграција на
рефлекси
Посебни потреби
и потешкотии во
учењето: Како да
се справиме со
нив?

19.12.2020г

ЗДРУЖЕНИЕ
ЗА
ДИСЛЕКСИЈА
“АЈНШТАЈН“
Детска
градинка
„Срничка“

27.05.2021г
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соработници и
наставниците
за работата
со ученици кои
потекнуваат од
дисфункциона
лни семејства
и
емоционален
развој кај
децата
Вклопеност на
учениците со
попреченост
помеѓу
останатите
ученици,
социјализација
, и сето тоа
презентирано
преку разни
видови игри

Онлајн

Групна

Размена на
искуства

Онлајн

Групна

-power point
презентација

Размена на
искуства

Онлајн

Групна

-power point
презентација

Размена на
искуства

Онлајн

Групна
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Работилници:
Запознавање на
учениците со
различните
видови на
попреченост,
прифаќање на
ваквите лица и
рушење на
бариерите
Запознавање на
учениците со
терминот
аутизам и
реализирање на
презентација со
мото: Да
распространиме
взаемно
пријателство со
заедничка делба
Учениците да
научат да се
борат против
предрасудите и
промената на
однесувањето
кон лицата со
пречки во
развојот.

3ти Декември Ден на лицата со
попреченост

03.12.2020г

Специјален
едукатор и
рехабилитатор

Постер Цртежи
Power pointпрезентација

Вклопеност на
учениците со
попреченост
помеѓу
останатите
ученици,
социјализација

Онлајн

Групна

2ри Април Светски ден на
лицата со аутизам

02.04.2021г

Специјален
едукатор и
рехабилитатор

Постер Цртежи
Power pointпрезентација

Вклопеност на
учениците со
попреченост
помеѓу
останатите
ученици,
социјализација

Физичко
присуство

Групна

-power point
презентација

Размена на
искуства

Онлајн

Групна

Психолог

Деца не се раѓаат
со предрасуди

05.11.2020 –
22.03.2021г

Здружение
Солем и Глада
Худик Театар
од Шведска

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА БИБЛИОТЕКАР
Во текот на учебната година во библиотеката се собираше, стручно обработуваше и даваше на користење библиографски материјал
потребен на учениците и наставниот кадар за извршување на училишните задачи.Работата на библиотеката се вградуваше во
наставно-образовната работа на училиштето. Во услови на пандемија се користеа електронски уреди , платформите Зум и Тимс за
работа со учениците и со наставниците, како и за обуки, електронски уреди и средства за комуникација за соработка со институции
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надвор од училиштето. а за ученицте со физичко присуство се користеа протоколите за работа. Исто така се мотивираа учениците
со изработка и доделување на пофалници за учениците кои активно се вклучија во натпревари, наставните и воннаставни
активности, манифестации. Беа набавени 260 книги, по 20 лектири на македонски и на албански јазик, 40 стручни книги, како и
монографски публикации од повеќе области и жанрови: романи, литературна теорија, историски книги, и сл.

Задача и цел

Активности

Реализирање и
соработка со
директор,
стручните
соработници,
наставниците и
другите
вработени за
подобрување на
целокупниот
амбиент за
учење. Соработка
со родителите.
Родителско
учество за развој
и збогатување на
знаењата,
интересот и
љубовта кон
книгата, јакнење
на сигурноста кај
учениците во
нивните
способности и
мотивација за
читање и
едукација.

Комплетирање
на учебниците
за учебната
година
2020/2021 год.
според
формуларите на
МОН; Прием и
евидентирање
на испораките
од издавачите и
чување залихите
во училиште.
Поделба на
учебниците на
учениците од
31.08.2020 Од
19-25.03.2021
порачка на
новите учебници
за следната
учебна
2021/2022 год.
-враќање во
училишната
библиотека од 710.06.2021 год. и
распределба на
учебниците за

Време на
реализација

Август
/јуни

Реализатор

Комисија за
учебници
(директор,
библиотекар,
предметни,
одделенски
наставници)

Ресурси

Учебници,
Книги, ИКТ ,
интеренет
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Очекувани
резултати
исходи и
ефекти
Снабдување на
учениците со
потребните
учебници
Збогатување на
искуството од
работењето
онлајн.
Активно
соработка со
родителите во
промоција на
книгите, и
создавање
читателски
навики.

Начин на
реализација: со
физичко
присуство/
онлајн
Физичко
присуство,
онлајн

Форма на
реализација:
групна/
индивидуална
Индивидуална,
групна
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Разивање и
следење на
напредокот на
читателските,
креативни и
информациски
способности кај
учениците.
Промовирање и

следната учебна
година;
Споделување
онлајн искуство
за работата на
библиотекарскат
а секција со
онлајн
предавање на
зум.
Презентација во
2-те и 3-те
одделенија:
Препораки на
најинтересни
книги од
родителина
28.12.2020 год.
Учество во
работата на
тимови, комисии
за педагошка
евиденција и
документација.
Изработка на
список за
расходовање
учебници;
Редовно водење
евиденција за
издадени книги и
известување;
Наставно ливче:
Моите омилени
книги од летниот
распуст
06.10.2020;
Читање онлајн
монолози
12.11.2020;
Наградување на

06.10.2020
12.11.2020
23.11.2020
2.12.2020
7.12.2020
28.12.2020
29.12.2020

Библиотекар
IV-IX одд.

ИКТ
технологија,
книги

165

Согледување на
напредокот на
читателските,
креативни и
информациски
способности кај
учениците.

Онлајн,( на
далечина)

Индивидуална,
групна
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наградување на
најдобрите
творби и нивно
вреднување.
Оспособување
за јавен настап.
Користење на
електронска
пошта, зум и
други
платформи за
комуникација на
далечина.

Развивање на
вештини за
самостојно
учење и

најдобри творби
со дипломи и
пофалници
23.11.2020(Месец на
книгата);
Онлајн
литературна
средба на тимс
во чест на
Св.Климент
Охридски,7.12.202
0 (читање лит.
творби и
реферати за
неговото дело и
најдобрите лични
творби од лит.
конкурс за
Месецот на
книгата);
Препораки на
литература за
учење драмски
текстови по улоги;
Зачленување на
2-те одделнија во
училишната
библиотека
проследување на
видео
презентации во
соработка со
родителите
„Родителите ви
препорачуват “на
28.12.2020 год.
Претставувањ
е на Лектири
по одделенија;
„Како се

08.10.
19.11.2020
24.11.2020

библиотекар

ИКТ
технологија,
книги
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Вештини за
самостојно учење
и користење
извори на

Онлајн,( на
далечина)

Индивидуална,
групна
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користење
користи
извори на
енциклопедија
информации
“, (онлајн
(информациска
наставно
писменост),сам
ливче);
остојно
„Користење
користење на
помошна
книги,
литература“,(о
енциклопедии,
нлајн наставно
лексикони ,
ливче)
интернет;
Промовирање на
Наставно ливче:
читањето и
„Преглед на книга“
развивање на
Наставно ливче:
читателските
„Поучни пораки
способности кај
според прочитани
учениците во
книги“;
склад со нивните
Читање и
желби и интереси. пишување мудри
изреки за книгата
Промовирање
Месец на книгата:
Литературен
на читањето и
конкурс – „Книгата
творечки
е...“
способности кај
учениците

Промовирање
на читањето и
творечки
способности кај
учениците

Презентација на
тимс за Денот на
мајчиниот јазик на
тема: Мајчиниот
јазик светлина во
нашите срца, и
литературен
конкурс.

информации
(информациска
писменост),самос
тојно користење
на книги,
енциклопедии,
лексикони ,
интернет кај
учениците;

13.10.2020
14.10.2020
17.11.2020

15.1015.11.2020

21.02.2021

библиотекар

ИКТ технологија,
книги

Развиени
читателски
способности
кај учениците
во склад со
нивните желби
и интереси.
Промоција на
читањето.
Библиотекар
ИКТ технологија,
Развиени
Книги
читателски
Наставници,
способности
Стручна служба
кај учениците
во склад со
нивните желби
и интереси.
Промоција на
читањето.
Библиотекар
ИКТ технологија,
Развиени
книги
читателски
Наставници,
платформата
способности кај
Стручна служба
тимс
учениците во
Ученици од
склад со нивните
Одделенска и
желби и
предматна
интереси.
настава
Промоција на
читањето.
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Онлајн,( на
далечина)

групна

Онлајн,( на
далечина)

групна

Онлајн,( на
далечина

групна
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Промовирање
на читањето и
творечки
способности кај
учениците

Презентација на
тимс за учениците
од 4-9 одд. и во
живо за учениците
до 3 одд. По
повод денот на
македонскиот
јазик и азбуката .

Разивање и
Презентации:“Патот
следење на
на книгата од
напредокот на
авторот до
читателските,
читателот“, „Мал
креативни и
квиз на знаење“,
информациски „Составни делови на
способности кај
книгата“;
учениците.
Разивање и
Презентација на
следење на
монолог од расказот:
напредокот на
„Мојата прва книга“
читателските,
од збирката раскази
креативни и
„Маслинови
информациски
гранчиња“ од Г.П.
способности кај
учениците.
Поттикнување за
Наставно
разбирање и
ливче:„Насоки за
разговор за
избор на книга“;
прочитаното .
Читање заради
Наставно
усвојување на
ливче:„Читање со
знаења како и од
размислување“;
задоволство.
Стекнување
Наставно
знаења од
ливче:„Азбучен
областа на
редослед по
библиотекарствот
презимето на
о и примена на
авторот“;
знаењата на млад
библиотекар;

05.05.2021

16.10.2020

19.10.2020
21.10.2020
26.10.2020

29.октомври

Библиотекар
ИКТ технологија,
Развиени
Наставници,
Книги
читателски
Стручна служба
платформата
способности кај
Ученици од
тимс
учениците во
Одделенска и
склад со нивните
предматна
желби и
настава
интереси.
Промоција на
читањето.

Онлајн,( на
далечина

групна

Промовирани
креативните
литературни
способности на
учениците

Онлајн,( на
далечина

групна

Библиотекар, VI- ИКТ технологија, Согледување на
1, одд.
книги
напредокот на
VI-2 одд.
читателските,
VIII-1 одд.
креативни и
информациски
способности кај
учениците.

Онлајн,( на
далечина

групна

Онлајн,( на
далечина

групна

Онлајн,( на
далечина

групна

Библиотекар
IV-1одд.
IV-2одд.
V-1 одд.
V-2 одд.

библиотекар

3.11.2020

5.11.2020
10.11.2020

библиотекар

ИКТ технологија,
книги

ИКТ технологија,
книги

Разбирање и
дискутирање,
разговор за
прочитаното .
Читање заради
усвојување на
знаења како и од
задоволство.
ИКТ технологија,
Знаења од
книги
областа на
библиотекарствот
о и примена на
знаењата на
млад
библиотекар;
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Унапредување
во
библиотекарското
работење со
учениците,
внесување на
нови активности,
креативност.
Примена на
разни методи на
информирање, се
развивање свест
за
информациона
писменост.
Проекти:
МИО, ЕКО,
Ненасилство

Следење
Континуи
стручна
рано
литература и
информации
Декмври
значајни за
-МИОпроект
образование и
25.12.2020
воспитание;
Учество на
-ЕКО проект:
обуки во
31.05.2021);
организација на
училиштето,
-Проект
БРО, Едуино,
Ненасилство:
МОН;(со
31.05.2021
физичко
присуство и на
далечинаонлајн)
Соработка со
издавачки куќи , за
Соработка со набавка литература,
библиотеки од
информации за
локалната
изданија, за
заедница и
реализација на
пошироко;
активности во
Следење на веб
училиштето;
портали на
Пишување и
релевантни
размена на честитки
институции и
помеѓу учениците со
здруженија;
ученици од ПУ
Формални и
Страчинци- Проект
неформални
МИО;
контакти со
Предлог книги за
библиотекари за читање на тема: „Со
размена на идеи и убаво се решаваат
искуства.
сите проблеми“;
Планирање,
Наставно
водање
ливче:„Предлог
евиденција, и
литература за
поседување
природата и
докази (обуки,
животната средина“
семинари,
Литературно читање

Библиотекар

ИКТ технологија,
Книги

Знаења од
областа на
библиотекарствот
о

На далечина

Групна

Индивидуална
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сертификати) за
личниот
професионален
развој.

на тема:„Водата
како инспирација за
творење“
Обуки: 16.04.2020
Непосредни и акутни
стресни ситуации во
време на пандемија
и
Спречување на
насилство врз
децата 21.05.2021
(обучувач Мери
Бошкова)

Годишен извештај за работата на училишен одбор
Училишниот одбор е највисок орган на управување во училиштето. Задачите, надлежностите и составот се дефинирани со Законот
за основно образование и Статутот на училиштето. Тој е составен од девет членови: тројца претставници од наставниците и стручните
соработници, тројца од родителите, двајца од основачот и еден претставник од МОН.
Училишниот одбор ги планираше и закажуваше своите седници со дневен ред кој произлегуваше од потребите на
училиштето.Одлуките беа донесувани согласно законите. Директорот беше присутен на сите седници на УО. Училишниот одбор во
соработка со директорот на училиштето и училишните тимови постојано поттикнува активности кои ќе обезбедат квалитет во работењето.
Училишниот одбор усвојува цели, ги проценува потребите за да се исполнат овие цели и во согласност со нив, го формулира планот за
подобрување на условите за работа и функционирање на училиштето. Училишниот одбор е активен фактор за креирање на современа и
модерна настава. Соработката меѓу органот на раководење-директорот и органот на управување во училиштето води кон успех и
унапредување на дејноста на училиштето.
Годишен извештај за работата на совет на родители
Советот на родители на училиште го сочинуваат по еден претставник од родителските одбори на ниво на паралелка и реализираше
активности од својата годишна програма, која во текот на учебната година може да претрпи измени зависно од актуелните состојби во
училиштето.
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Задачите на овој Совет се да води грижа за задоволување на потребите на учениците на ниво на училиште, пред сé зачувување на
здравјето на учениците, за постигнување добри резултати во учењето, правилно користење на нивното слободно време, соработка со
наставниците, подобрување на успехот, поведението и редовноста на учениците, помош во обезбедување подобри услови за работа во
Училиштето, ги запознава родителите со активностите од проектите во кои е вклучено училиштето и др.
Советот на родители функционира во Стајковци со 18 члена, а во ПОУ с.Страчинци со 9 члена.
Годишен извештај за работата на Наставничкиот совет
Наставничкиот совет, со кој раководеше директорката, највисокиот стручен орган на училиштето, во изминатата 2020/2021 година, преку
своите состаноци континуирано водеше грижа за целокупната стручна и воспитно-образовна работа на училиштето, ја креираше работата
и се грижеше за динамиката на реализација. Во планирањето и реализацијата на одредени теми и активности учествуваа стручните
соработници и наставниците. Во текот на учебната година, советот одржуваше повеќе состаноци, во зависност од потребите. На овие
состаноци се разгледуваа стручни, организациони, педагошки, кадровски и други прашања и проблеми. Наставничкиот совет оствари
значајни задачи во остварување на воспитно-образовната работа, кои произлегуваат од дејноста и потребите на училиштето. Овој стручен
орган во својата работа ги опфати следните подрачја:
-Организација на воспитно-образовната дејност;
-Планирање на воспитно-образовната дејност;
-Унапредување на наставата;
-Стручно усовршување на наставниот кадар;
-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
Наставничкиот совет во текот на учебната 2020/2021 година со залагање на сите фактори на воспитно-образовниот процес успешно ги
реализира своите поставени цели и задачи.

Задача и цел
Подготовка
успешно
започнување
работата
училиштето

Активности
и

на
на
во

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

Време на
реализација
12.08.2020

Реализатор
Наставнички
совет,
директор
стручна служба
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Очекувани
резултати
исходи и
ефекти

Ресурси
Документи,
планови,
програми,
водење
состаноци

на
на

Подготовка
за
активностите за
успешно
започнување на
новата
учебна

Начин на
реализација:
со физичко
присуство/
онлајн
онлајн

Форма на
реализација:
групна/
индивидуална
групна
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новата
учебна
година
според
Законот
за
основно
образование
и
Законот
за
наставници
и
стручни
соработници;

далечина преку
платформата
зум

година.

Планирање,
прецизирање
и
добра подготовка
за
следните
активности
и
учесници
во
реализацијата;
Распределба на
задачи и часови
според план за
работа за новата
учебна година
Известување за
реализација
и
планирање
на
следни
активности.

Давање
насоки
за
отпочнување и работа во
новата учебна година и
протоколи во услови на
пандемија.

17.08.2020

Наставнички
совет,
директор
стручна служба

Документи,
планови,
програми,
платформата
зум

Прецизирање и
добра
подготовка
за
следните
активности

онлајн

групна

Доделување
награди
признанија за Денот
учителот;
Тековни информации
воспитно-образовниот
процес.

и
на

5.10.2020

Наставнички
совет,
директор
стручна служба

Документи,
планови,
програми,
водење
на
состаноци
на
далечина преку
платформата
зум

онлајн

групна

Распределба на
задачи,
реализација
на
предвидените
активности.

Давање
мислење
приправници;
Назначување ментор.

за

19.10.2020

Наставнички
совет,
директор
стручна служба

Документи,
планови,
програми,
водење
на
состаноци
на
далечина преку
платформата
зум

Целосно
спроведени
и
реализирани и
испланирани
нови
тековни
активности.
Промовирани,
наградени
и
мотивирани
просветни
работници.
Проследено
мислењето за
менторирани
приправници и
определен
ментор
за
приправник.

онлајн

групна

за
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Распределба на Назначување на ментор за
задачи,
наставник приправник.
реализација
на Известување за проекти кои
предвидените
ќе
се
реализираат
со
активности.
невладин сектор. Тековни
насоки за работа.

30.10.2020

Наставнички
совет,
директор
стручна служба

Сумирање
на
сработеното во
првото
тромесечие;
Утврдување
на
реализацијата на
предвидените
наставни планови
и програми;
Вреднување на
постигањата на
учениците;
Давање
мислење;
Подготовка
за
следните
активности.
Соработка
со
родителите.
Информации за
реализирани
активности,
насоки
за
претстојни
активности,
обуки
за
наставниците
задачи
и
проекти.

20.11.2020

Наставнички
совет,
директор
стручна служба

3.12.2020

29.12.2020

Насоки
организација
последниот

Разгледување
и
утврдување на успехот,
поведението и редовноста
на учениците од I до IX одд.
и
остварувањето
на
наставниот
план
и
програмите
за
првиот
квартал во учебната 2020/
`21 год.
Давање
мислење
за
планирањето, реализацијата
и
вреднувањето
на
постигањата во наставата и
учењето.
Родителски
средби.

Известување за редовен
санитарен преглед.
Известување за поделба на
таблети за ученици.
Информации за обука на
платформата Тимс,
и
упатства за пополнување на
педагошки
картон
и
професионално досие.
Насоки за предновогодишни
активности.
и Споделување на идеите и
за реализирање
на
активностите
за

Документи,
планови,
програми,
водење
на
состаноци
на
далечина преку
платформата
зум
Документи,
планови,
програми,
водење
на
состаноци
на
далечина преку
платформата
зум

Менторирани
приправници;
Реализирани
проекти;
Успешно
спроведени
тековни
активности.
Вреднуван успех
на
учениците,
реализирани
наставни
планови
и
програми. Добра
соработка
со
родителите.

онлајн

групна

онлајн

групна

Наставнички
совет,
директор,
стручна служба

Документи,
планови,
програми,
водење
на
состаноци
на
далечина преку
платформата
зум

Редовно
известени
наставници
за
реализирани и
прецизирање на
следни
активности.

онлајн

групна

Наставнички
совет,
директор,

Документи,
планови,
програми,

Редовно
известени
наставници

онлајн

групна
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учебен ден од
оваа календарска
година – среда
30.12.
Информации за
претстојни обуки
и проекти
Тековни
прашања.

Утврдување
на
успехот
и
поведението на
учениците,
реализацијата на
наставниот план
и програма за
првото полугодие
според
извештаите
на
активите;
Насоки за следни
тековни
активности .

предновогодишен амбиент
за наставата со физичко
присуство
како
и
организација и договор за
онлајн наствата;
Известување за потребни
обуки и најавување
за
вклучување
во
нови
проекти;
Известување за родителски
средби,
поделба
на
евидентни листи;
Известување за согласност
за нов оглас;
Известување
за
организација на работата
после празниците .
Разгледување
на
остварувањето
на
наставниот
план
и
програмите
во
првото
полугодие
од
учебната
2020/21 година;

14.01.2021 год.

стручна служба

водење
на
состаноци
на
далечина преку
платформата
зум

реализирани и
прецизирање на
следни
активности.

Наставнички
совет,
директор
стручна служба

Документи,
планови,
програми,
водење
на
состаноци
на
далечина преку
платформата
зум

Подготовка
за
активностите за
успешно
започнување на
новата
учебна
година.

Разгледување
и
утврдување на успехот,
поведението и редовноста
на учениците од I до IX
одделение
за
првото
полугодие
во
учебната
2020/2021годинa;
Давање
мислење
за
планирањето,
реализацијата
и
вреднувањето
на
постигањата во наставата и
учењето;
Давање
мислење
за
наставник
приправник;
Родителски средби ;
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Насоки
за
активности.
Редовно
известување за
насоките од МОН
за работата на
основните
училиштета.

Организација на
воспитнообразовната
работа.

Редовно
насочување
работните
задачи.

за

-Утврдување на
успехот
и
реализација
на
наставните
планови
и
програми,
организирање на
тековни

следните

Насоки
за
работа;
Известување
за
протоколите,
планот
за
одржување на наставата за
почетокот
на
второто
полугодие и постапување
со физичко присуство како
и
Алгоритмот
за
постапување во училиштата
во случај на појава на
ученик
со
симптоми,
сомнителен
/ позитивен
на Ковид – 19.
Донесување
одлука
за
менторство за наставник
приправник.
Давање
мислење
за
наставник
со
истечен
приправнички стаж.
Реализација на воспитнообразовната работа.
Насоки
за
активности.

следни

Разгледување
на
остварувањето
на
наставниот
план
и
програмите, утврдување на
успехот, поведението и
редовноста на учениците од
I до IX во трето тримесечие
од
учебната
2020/2021

20.01.2021 г

Наставнички
совет,
директор
стручна служба

Документи,
планови,
програми,
водење
на
состаноци
на
далечина преку
платформата
зум

Подготовка
за
активностите за
успешно
започнување на
новата
учебна
година.

онлајн

групна

11.02.2021 г

Наставнички
совет,
директор
стручна служба

Подготовка
за
активностите за
успешно
започнување на
новата
учебна
година.

онлајн

групна

4.03.2021 г

Наставнички
совет,
директор
стручна служба

Подготовка
за
активностите за
успешно
започнување на
новата
учебна
година.

онлајн

групна

7.04.2021 г

Наставнички
совет,
директор
стручна служба

Документи,
планови,
програми,
водење
на
состаноци
на
далечина преку
платформата
зум
Документи,
планови,
програми,
водење
на
состаноци
на
далечина преку
платформата
зум
Документи,
планови,
програми,
водење
на
состаноци
на
далечина преку
платформата
зум

Подготовка
за
активностите за
успешно
започнување на
новата
учебна
година.

онлајн

групна
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активности.
година;
-Унапредување и Потврдување на ментор ,
организација на Известување за
наставата
и - Проекти,
воспитно
образовната
-Обуки и тестирање за
работа.
ПИРЛС
-Опремување на кабинет
биологија
и
хемија
(природни науки)

Утврдување
на
успехот
и
поведението на
учениците,
реализацијата на
наставниот план
и програма за
првото полугодие
според
извештаите
на
активите;
Организирање на
воспитнообразовната
работа.

-Планирање
воспитнообразовната
дејност;

на

Родителски средби ;
Тековни
прашања
Разговор со учениците за
безбедност на социјалните
мрежи .
Финален извештај од 3-то
тромесечие во учебната
2020/21 год.
Извештај за работата на
училиштето
во
третото
тромесечие.

Одредување ментор
наставник по ТО .

Тековни информации

за

12.04.2021 г

Наставнички
совет,
директор
стручна служба

Документи,
планови,
програми,
водење
на
состаноци
на
далечина преку
платформата
зум

Подготовка
за
активностите за
успешно
започнување на
новата
учебна
година.

онлајн

групна

20.04.2021 г

Наставнички
совет,
директор
стручна служба

Подготовка
за
активностите за
успешно
започнување на
новата
учебна
година.

онлајн

групна

23.04.2021 г

Наставнички
совет,
директор
стручна служба

Документи,
планови,
програми,
водење
на
состаноци
на
далечина преку
платформата
зум
Документи,
планови,
програми,
водење
на
состаноци
на

Подготовка
за
активностите за
успешно
започнување на
новата
учебна

онлајн

групна

-Унапредување
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на наставата;
Организација на
воспитнообразовната
дејност;
-Планирање
воспитнообразовната
дејност;

Насоки,договори
информации
постапување,следни
активности

и
за

29.04.2021;
10.05.2021;
17.05.2021;
7.06.2021

Наставнички
совет,
директор
стручна служба

Разгледување
и
утврдување на постигањата
на учениците од 9-те
одделенија и од 1-8 одд.,
реализавија на наставниот
план
и
програма
во
учебната 2020/2021 год.:
Одлука за првенци на
генерација;

10.06.2021

Наставнички
совет,
директор
стручна служба

на

далечина преку
платформата
зум
Документи,
планови,
програми,
водење
на
состаноци
на
далечина преку
платформата
зум

година.
Подготовка
за
активностите за
успешно
започнување на
новата
учебна
година.

онлајн

групна

Документи,
планови,
програми,
водење
на
состаноци
на
далечина преку
платформата
зум

Подготовка
за
активностите за
успешно
започнување на
новата
учебна
година.

онлајн

групна

-Унапредување
на наставата;
Утврдување
на
успехот
и
поведението на
учениците,
реализацијата на
наставниот план
и програма за
првото полугодие
според
извештаите
на
активите;
Насоки за следни
тековни
активности .

Известување за прием на
свидетелства.
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Годишен извештај за работа на стручниот актив на одделенска настава

Задача и цел

Активности

I полугодие

-состанок во
училишниот двор со
почитување на
протоколи и мерки
за заштита во време
на пандемија.

Светскиот
ден на
учителите
(5 Октомври)

Време на
реализација

Реализатор

Ресурси
- дипломи, награди и
признанија

05.10.2020

- Директор, стручна
служба и
наставниците во
училиштето.

Очекувани резултати
исходи и ефекти

Начин на
реализација:
со физичко
присуство/
онлајн

Форма на
реализација:
групна/
индивидуал
на

Физичко
присуство

Групна

доделување дипломи,
награди и признанија за
истакнати просветни
работници (наставници)

-одржување
на
достоинствот
о на
професијата
учител;
Одбележува
ње на
Детската
недела

Цртање на
цртежи,
презентирање на
правата на децата.

09.10.2020

Изработка на
плакат Ментално
здравје за сите

10.10.2020

- учениците и
наставниците

Илустрации, плакати.

Прием на првачињата во
детската организација

Физичко
присуство
онлајн

Групна и
индивидуалн
а

запознавања
со детските
права;
10 Октомври
Светскиот
ден на
менталното

- психолог

Комјутер и плакат
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а
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здравје
-заштита и
начини на
подршка на
менталното
здравје во
услови на
пандемија;
11 Октомври
Ден на
народното
востание

Разговор преку
презентација.

11.10.2020

Наставниците и
учениците

Комјутер и
презентација

-чувствување
одбележување и
проширување на
знаењата на учениците
за празникот.

Физичко
присуство и
онлајн

Групна и
индивидуалн
а

Разговор,
дискусија,
илустација,приготву
вање на здрав
оброк.

19.10.2020

Наставниците и
учениците

- цртежи,овошје и
зеленчук

Учениците редовно да
конзумираат здрава
храна;

Физичко
присуство и
онлајн

Групна и
индивидуалн
а

Хуманитарна
акција за социјално
загрозени лица

27.10.2020

Директорка,родител
и, наставниците и
учениците

Прехрамбени
производи, средства
за хигиена и облека

Помош на социјално
загрозени лица.

Физичко

Групна и
индивидуалн
а

-истакнување
на значењето
на народното
востание за
нашата
татковина;
16 Октомври
Светски ден
на храната
-значењето
на здравата
храна и
конзумирање
на истата од
мала возраст.
Месец на
хуманоста во
општината
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-развивање
на
хуманитарна
свест кај
учениците;
8 Декември
Свети
Климент

- Дискусија преку
презентација.

07.12.2020

Библиотекрката на
училиштето и
учениците

Комјутер и
презентација.

-чувствување
одбележување и
проширување на
знаењата на учениците
за празникот.

онлајн

Групна и
индивидуалн
а

Новогодишно
украсување на
училниците и
ходниците.

20.12.2020

Наставници,
ученици, стручна
служба

Новогодишни украси

Празнично славење

Физичко

Групна и
индивидуалн
а

-состаноци на
сите членови на
одделенски актив.

04.09.2020

- директорка,
стручна служба,
наставници

Список за присуство
и извештај

Реализирани активности
од годишната програма

Физичко
присуство и
онлајн

Групна

-истакнување
на делата
значењето на
просветитело
т Климент
Охридски

Новогодишно
украсување
одбележувањ
е на Нова
година.
Состаноци на
одделенски
актив
реализирање
на годишната
програма

25.09.2020
18.01.2021
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II полугодие
-мотивирање
на учениците
за
проширување
на знаењата;

Општински
натпревар по
математика

20.02.2021

Ученици и
наставници, сојуз на
математичари.

- дипломи, награди и
признанија

Доделување дипломи,
награди и признанија за
освоени места на
ученици.

онлајн

Групна

-да се
развива
натпреварува
чки дух кај
учениците;
-да се сака и
негува
мајчиниот
јазик како
најголемо
духовно
богатство на
еден народ;

Меѓународен ден
на мајчиниот јазиклитературен конкурс

23.02.2021

Библиотекрката на
училиштето,
наставници и
учениците

Литературни творби,
пофалници.

-чувствување
одбележување и
проширување на
знаењата на учениците
за празникот.

Физичко
присуство и
онлајн

Групна

-мотивирање
на учениците
за
проширување
на знаењата;

Учество на
натпреварот за
информатички
предизвик Дабар.

01.03.2021

Ученици и
наставници

дипломи, награди и
признанија

Доделување дипломи,
награди и признанија за
освоени места на
ученици

онлајн

Групна

01.03.2021

Ученици и

Волница во црвена и

Поделба на мартинките

Физичко
присуство

Групна

-да се
развива
натпреварува
чки дух кај
учениците;
Да го знаат
значењето на

Изработка на
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мартинките;

мартинки

наставници

бела боја

Ученици и
наставници

Осмормартовски
украси

Изработка на честитки и
украси за Ден на жената

Физичко
присуство и
онлајн

Групна

Ученици и
наставници

Литературни творби,
постери и ликовни
цртежи.

Читање на литературни
творби, Еко пораки и
Истакнување на постери
и ликовни цртежи.

Физичко
присуство и
онлајн

Групна

Меѓународната
организација за
финансиска
едукација на деца и
млади (Child and
Youth Finance
International)

Комјутер и
презентација

Учениците знаат како да
штедат пари;

онлајн

Групна

Ученици и
наставници, сојуз на

- дипломи, награди и

Доделување дипломи,
награди и признанија за

онлајн

Групна

-да научат да
изработуваат
мартинки;
-истакнување
на
значењето на
Денот на
жената;

Одбележување на
Осми март

-да се
истакне
значењето за
заштита на
природата;

Ден на пролетта
и екологија

-учениците
да се
запознаат со
Народната
банка,
начинот на
прчатење на
пари во
нашата
држава;

Глобална недела
на парите и
штедењето

08.03.2021

21.03.2021

26.03.2021

-да ги
разликуваат
парите и да
умеат да
штедат пари;
-мотивирање
на учениците

Регионален
натпревар по

13.03.2021
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за
проширување
на знаењата;

математика

математичари.

признанија

освоени места на
ученици.

Ученици и
наставници.

Материјали за
рециклирање.

онлајн - маскенбал

онлајн

Групна

-да се
развива
натпреварува
чки дух кај
учениците;
-да се
развива
креативност
кај
учениците;

Денот на шегата,
1-ви Април,

01.04.2021

Изработка на
првоаприлски маски

оспособу
вање на
ученицит
е за
поздрав
живот во
училиште
то, домот
и
локалнат
а средина
во која
живеат;

Светскиот ден на
здравјето

07.04.2021

Ученици и
наставници

Презентација, видеа.

Конзумирање на здрава
храна, физичка
активност и прошетки во
природа.

Физичко
присуство и
онлајн

Групна

-мотивирање
на учениците
за
проширување

Општински
натпревар природни
науки

16.04.2021

Ученици и
наставници.

- дипломи, награди и
признанија

Доделување дипломи,
награди и признанија за
освоени места на
ученици.

онлајн

Групна
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на знаењата;
-да се
развива
натпреварува
чки дух кај
учениците;
-да се сфати
важноста за
зачувување
на природата
и спречување
на
негативните
последици
врз
животната
средина.

22 Април,
Меѓународниот ден
на планетата Земја

22.04.2021

Ученици и
наставници.

Презентација, видеа.

Демократскат
а клима се
учи од мали
нозе, и во
училиштето и
во локалната
самоуправа.

Интегрирана
виртуелна посета на
кабинетот на
Градоначалникот на
општина Гази Баба.

23.04.2021

Ученици и
наставници.

Презентација

Проширување на
знаењата за демократија
и локалната заедница.

-да се
развива
љубов кај
учениците за
читање на
книги;

Одбележувањена
23 Април, Светскиот
ден на книгата

23.04.2021

Ученици и
наставници.

Презентација

презентации,
споделување убави
мисли за книгата и
дискусија, цртежи,
пораки, препораки за
книги...

- значењето
на книгата за
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Писмени творби,
квизови, ликовни
изработки, пораки...

Физичко
присуство и
онлајн

Групна

онлајн

Групна

Физичко
присуство и
онлајн

Групна
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збогатување
на знаења.

-да се сфати
важноста на
верскиот
празник
Велигден;

Одбележување на
Велигден

29.04 2021

Ученици и
наставници.

Презентација, видеа,
детска
енциклопедија.

Изработка на
велигденски јајца и
украси

Физичко
присуство и
онлајн

Групна

-да се
истакне
значењето на
револуционе
рот Гоце
Делчев;

Четврти мај 1903
- ДЕН ПОСВЕТЕН
НА ЃОРЃИ ДЕЛЧЕВ
–

04.05 2021

Ученици,
наставници.

Презентација, видеа,
детска
енциклопедија.

Физичко
присуство и
онлајн

Групна

-да се
запознаат
учениците со
значење на
македонскиот
јазик и
македонската
азбука;

Денот на
македонскиотјазик и
азбука.

05.05.2021

Ученици,
наставници и
библиотекарката на
училиштето.

Презентација

Oдбележување на 118
години од смртта на
македонскиот
револуционер Гоце
Делчев.
Стихотворби, текстови,
ликовно и литературно
творење.
Читање на литературни
творби за македонскиот
јазик и македонската
азбука

Физичко
присуство и
онлајн

Групна

-да се
запознаа со
функционира

Виртуелна обиколка
на Собранието на
РМ

18.05.2021

Ученици,
наставници

Презентација

Виртуелната посета на
Собранието е
изработена со цел да ги

онлајн

Групна

-да се знаат
обичаите и
начинот на
славење на
Восресениет
о Христово;
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њето на
Собранието,
како носител
на
законодавнат
а власт во
нашата
држава..

сподели сите детали за
објектот, од неговата
изградба, простории,
нивното значење.

Регионален
натпревар природни
науки

мај

Ученици,
наставници.

- дипломи, награди и
признанија

-да се
мотивираат
учениците за
правилно
користење на
летниот
распуст;

Завршни активности
по повод
завршување на
училишната година.

10 Јуни

Ученици,
наставници.

онлајн– видео,
разговор.

Состаноци на
одделенски
актив

-состаноци на
сите членови на
одделенски актив.

- директорка,
стручна служба,
наставници

Список за присуство
и извештај

-мотивирање
на учениците
за
проширување
на знаењата;

Доделување дипломи,
награди и признанија за
освоени места и земање
учество на ученици.

онлајн

Групна

Физичко
присуство и
онлајн

Групна

онлајн

Групна

-да се
развива
натпреварува
чки дух кај
учениците;

21.04.2021

реализирање
на годишната
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програма

Годишен извештај за работата на општествено-хуманистички актив за учебната 2020/2021 година

Задача и цел

Активности

Планирање и
организирање на
работата на
активот за
поквалитетна
настава и
воннаставни
активности

Презентирање
онлајн алатки
Формирање на
стручниот актив,
усвојување на
предлог
програмата,
поделба на
обврски и
задачи

Подготовка на
наставниците за
онлајн настава

Обука за
користење на
националната
платформа и
Teams
Литературен
конкурс
Презентации
Постери

Промовирање на
Месец на книгата

Време на
реализација

Очекувани резултати
исходи и ефекти

Начин на
реализација:
со физичко
присуство/
онлајн
онлајн - Zoom

Форма на
реализација:
групна/
индивидуална

Реализатор

Ресурси

17.08.2020
20.08.2020
24.08.2020
01.09.2020

Членовите на
активот

Компјутер
Интернет
Презентации

Споделени искуства,
збогатени знаења за
успешна реализација
на онлајн настава,

Октомври,
ноември

Одговорниот и
членови на
Активот

Компјутер
Интернет
Презентации

Стекнати знаења за
успешно користење на
платформата,
апликацијата

онлајн

Групна

15.1015.11.2020

Библиотекар,
наставници по
македонски
јазик,
одделенска
настава и

Училишна ФБ и
веб страна
Презентација
Критериуми/
бодовна листа
Пофалници

Мотивирани ученици

онлајн

Индивидуална,
групна
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членови на
Активот
Одбележување
на Денот на
албанската
азбука
Одбележување
на Денот на
Св.Климент
Охридски

Презентација,
видео

22.11.2020

Членови на
Активот

Цртежи, слики,
икт алатки

Средба за
промоција на
најдобрите
творби за
книгата, песни и
реферати за
Св.Климент
Охридски,
-германски јазик
(Што правиш со
задоволство)
-француски јазик
(Броеви)
-англиски јазик
(Читање текст
Лондон)
Размена на
честитки

08.12.2020

Библиотекар,
ученици,
членови на
активот

Презентации

20.10.2020

Членови на
Активот

30.12.2020

Одбележување
на Денот на
мајчиниот јазик

Литературен
конкурс

Отворени часови

-физичко обр
(Превентиви за
лордоза,
кифоза,
сколиоза)
-граѓанско обр

Отворени часови

Активности по
повод
новогодишните
празници

Мултикултурализмот и
почитувањето на
различностите е наш
приоритет
Мотивирани ученици

онлајн

Индивидуална и
групна

онлајн

Групна

Компјутер
Интернет
Презентации,
учебни
помагала, икт
алатки

Споделени искуства и
знаења за употребени
техники, икт алатки за
унапредување на
наставата

онлајн

Индивидуална и
групна

Членови на
Активот

Компјутер
Интернет
икт алатки,
ликовен
прибор

Новогодишни честитки
на повеќе јазици

онлајн

Индивидуална и
групна

21.02.2021

Членови на
Активот

Постер, листа

онлајн

Индивидуална

26.1.2021

Членови на
Активот

Компјутер
Интернет
Презентации,
учебни
помагала, икт
алатки

Поттикнување,
изградување на
јазичната свест кај
младите, за негување
на мајчиниот јазик
Споделени искуства и
знаења за употребени
техники, икт алатки за
унапредување на
наставата

онлајн

Индивидуална и
групна

23.11.2020

22.12.2020

4.2.2021
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Одбележување
на Денот на
училиштето

Виртуелна
средба во рамки
на Еразмус
проект

(Правата на
детето)
-ликовно обр
(Мартинки)
-Историја
(Повторување за
создавањето на
римската
држава)
Спортски
активности,
активности во
рамки на МИМО
проект и
хуманитарна
акција
Работилници

1.3.2021
12.4.2021

24.05.2021

Наставници,
ученици,
стручна
служба,

Материјали за
изработки
Презентации
фото и видео

Развивање на
мултикултурализам,
хуманост, здрав начин
на живот и други
граѓански вредности

Физичко и
онлајн

Групна

31.05.2021
02.06.2021
04.06.2021

Членови на
Активот, други
наставници,
директор

Материјали за
работа,
компјутер

Развирање
креативност, јазични,
претприемачки
вештини

Физичко и
онлајн

Групна

Годишен извештај за работата на природно-математички актив за учебната 2020/2021 година
Во текот на 2020 / 2021 учебна година активот на природно математичката група предмети одржа вкупно десет состаноци, од кои првиот
беше за усвојување на програмата,одржани се две стручни предавања и седум отворени часови.Опфатени се сите предмети и применети
различни форми, методи и техники . Онлајн наставата беше предизвик за сите наставници , но сепак наставата се реализираше во целост
според сите правила и протоколи.Одржани се интегрирани часови со цел реализација на МИО проектот.Сите планирани содржини спрема
годишната програма се реализирани.
Во текот на првото полугодие од учебната 2020/21 година одржани се вкупно три состаноци на кои се дискутираше за видувањата од
обуките и реализацијата на содржините во шестто , седмо , осмо и деветто одделение. Реализирани се два отворени часа од страна на
наставничката Јасмина Јездиќ по физика во осмо одделение и наставничката Славица Анчевска во шесто одделение. Вршена е анализа и
дискусија по секој одржан час .Поради ново настаната ситуација и реализацијата на наставата во поинакви услови ( Он – лајн настава ) се
даде можност сите колеги да кажат со какви се предизвици и проблеми се соочуваат . Меѓусебно колегите споделија и идеи за различни
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начини за полесно оценување на учениците . Во ова полугодие наставниците по математика Габриела Јорданов , Јасмина Јездиќ и
Имране Кривца беа дел од нов проект организиран од Сојузот на математичари на Македонија Скопје , кој беше подржан од општината
Гази Баба . Во овој проект беа вклучени ученици од IV до IX кои со предметните наставници еднаш неделно реализираа ZOOM средби на
кои се решаваа задачи од повисоко ниво . Целта на овој проект беше да се разбуди љубовта на учениците кон математиката и да се
направи чекор повисоко во однос на редовната план и програма која се реализира во училиштата. Материјалите беа подготвувани од
стручен тим од Сојузот на математичари на Македонија Скопје . На еден од состаноците се дискутираше за успехот на учениците
постигнат во текот на првото тромесечие. Во второто полугодие учениците зедоа активно учество во тековните натпревари по математика ,
физика , биологија , хемија , на кои постигнаа големи успеси .
Опис на
реализирана
програмска
активност

Цели

Време на
реализација

Отворен час по
математика / VIII
одд
TEMA: Број и
решавање
проблеми
Содржина:
Множење и
делење цел број
со дропка. Дел од
целина
Разговор по
реализираниот час.
Тековни прашања.
Отворен
час по
географија/ VI одд
Тема : Планети
Содржина:
Планетаи сателити
Разговор
по
реализираниот час.
Тековни прашања.
Отворен
час по
физика / VIII одд.
Тема:
Сили
и

Да ги
именува
елементите
на дропките и
да умее да
применува
операции со
нив

Октомври

Форми на работа и ресурси

Применува операции со дропки и бара
дел од цело

Исходи и ефекти

Споделување на своите
знаења и ставови

Да научи кои
се планетите
во сончевиот
систем и која
е разликата
меѓу планети
и сателити

Октомври

Знае колку планети има сончевиот Споделување на
систем, ги набројува по редослед
знаења и ставови

своите

Опишува
ефекти
дејството

Ноември

Можам да објаснам како силата влијае Споделување на
врз движењето на телата
знаења и ставови

своите

од
на
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движење
Содржина: Сили на
триење
Разговор
по
реализираниот час.
Тековни прашања.

Отворен
час по
техничко
образование / VI
одд.
Тема: Работа со
материјали
Содржина:
Примена
на
техничките
материјали
Дискусија
за
реализираниот час
Тековни прашања
Отворен час по
информатика / VI
одд
Тема: Интернет
Содржина: Веб
страни на
интернет
Дискусија за
постигнатиот успех
во првото
полугодие.
Отворен час по
информатика /VI,

силите
врз
движењето,
вклучувајќи
триење
и
воздушен
отпор.
Го опишува
ефектот
од
гравитацијата
на
предметите,
вклучувајќи ја
тежината
Користи
места
каде
различни
видови
материјали
наоѓаат своја
примена

Декември

Може
да
објасни
значење
на Споделување на
материјалите во секојдневниот живот
знаења и ставови

своите

Да
се
запознаат со
интернет
странитеи да
умее
да
создаде веб
страна
на
истите

Јануари

Знае да ги користи веб страните

Споделување на
знаења и ставови

своите

Да се
запознаат со

Февруари

Се запознаа со начините за безбедност
на интернет и умеат да ги препознаат on-

Споделување на
знаења и ставови

своите
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VII, VIII одд
Тема : Интернет
Содржина:Ден на
безбеден интернет
Дискусија по
реализираниот час.
Тековни прашања

начините за
безбедност
на интернет
-Да
препознаат
on-line
предатори

line предаторите

Отворен час по
биологија / IX одд
Тема: Екологија
Содржина :
Дихотомни
клучеви
Разговор по
реализираниот час.
Тековни прашања

Да ја разбере
корисноста на
екологијата
во
секојдневието

Март

Знае како да се заштити себе си и Споделување на
својата околина од штетните материи
знаења и ставови

своите

Отворен час по
математика / VI одд
Тема: Геометрија и
решавање
проблеми
Содржина: Мерење
и цртање на
агли.Видови агли
Разговор по
реализираниот час.
Тековни прашања.

Да знаат како
да црта агли

Април

Знаат каде се наоѓаат примена аглите

Споделување на
знаења и ставови

своите

Отворен час по
математика/ IX одд.
Тема:Загадување
Содржина:
Загадување и
заштита на
воздухот и водите
Разговор по
реализираниот час.
Резимирање на

Да знае колку
загадувањето
штетно
влијае на
водата и
воздухот

Мај

Знае кои се најштетни елементи на Споделување на
загадување и знае како да се заштити од знаења и ставови
нив

своите

Да знае
видови на
агли
Да знае да
мери агли

да знае кои
се
фактори
влијаат
на
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постигнатите
резултати на
учениците од
натпреварите.
Тековни прашања

загадувањето
на водата и
воздухот

Годишен извештај за работата на Одделенскиот совет
Задача

Активности

Време на
реализација

Реализатор

Известување за
реализација на
наставната
програма

Разгледување на
реализацијата на
наставната програма

Ноември
Јануари
Април
Јуни

Одделенски совет на
одделенска настава
Директор
Стручни соработници

Разгледување на
успехот и
поведението на
учениците од прво
до петто одделение

Реферирање на
успехот и
поведението на
учениците од прво
до петто одделение

Ноември Јануари
Април
Јуни

Одделенски совет на
одделенска настава

Известување за
реализацијата на
дополнителна и
додатна настава,
како и слободните и
воннаставните
ученички активности

Разгледување на
реализацијата на
дополнителна и
додатна настава и
слободни ученички
активности

Ноември Јануари
Април
Јуни

Одделенски совет на
одделенска настава
Директор
Стручни соработници

Известување за
адаптација на
новозапишаните
ученици и учениците
во прво одделение

Разгледување на
адаптацијата на
новозапишаните
ученици

Ноември

Одделенски совет на
одделенска настава
Директор
Стручни соработници
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Ресурси и
инструменти

Очекувани
резултати

Дневник на
паралелката
Записник од
одделенски совет
Извештај
Формулари
Дневник на
паралелката,
Записник од
одделенски совет,
Извештај
Формулари
Дневник на
паралелката,
Записник од
одделенски совет,
Извештај
Формулари

Целосна
реализација
на наставните
програми

Дневник на
паралелката,
Записник од
одделенски совет,
Извештај

Одговорно
лице за
следење
Директор
Стручни
соработници

Подобрување
на успехот и
поведението
на учениците

Директор
Стручни
соработници

Реализација
на
дополнителна
и додатна
настава и
слободни
ученички
активности
Адаптираност
на учениците

Директор
Стручни
соработници

Директор
Стручни
соработници
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Одржување
родителски средби

Договор за
одржување
родителски средби

Ноември Јануари
Април
Јуни

Одделенски совет на
одделенска настава
Директор
Стручни соработници
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Формулари
Дневник на
паралелката,
Записник од
одделенски совет,
Извештај

Реализација
на родителски
средби

Директор
Стручни
соработници
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Заклучоци и согледувања на состојбите за унапредување на дејноста
Годишниот извештај за работата на ООУ „Кирил и Методиј“-Стајковцие во учебната 2020/2021 година, според изнесените
податоци констатирaни се следните постигања:
-

Условите за работа во училиштето се задоволувачки и се запазени сите Протоколи за изведување настава во вонредни услови;
Средниот успех на училиштето на крајот на крајот на учебната година изнесува 4.58;
Зголемена демократска партиципација на учениците во парламентот;
Подигање на свест за здрава животна средина кај учениците и грижа за сопственото здравје и здравјето на другите во услови на
пандемија;
Промовирање на мултикултурализам, интеркултурализам и почит кон разликите;
Стекнување на нови и усовршување на постојните компетенции на наставниците и стручните соработници
Инклузија на ученици во редовната настава од секаков вид на попреченост и отварање на сензорна соба;
Вклученост во многу проекти, домашни и меѓународни и размена на искуства;
Унапредување на квалитетот на образованието со цел да се задоволат потребите и интересите на секој ученик, како и грижа за
добросостојбата на учениците.

Директорот како организатор, иницијатор и предводник на воспитно-образовната работа, во тесна соработка со стручната служба во
училиштето, во текот на првото полугодие, со голем интензитет и успех ги реализираа формите и содржините во сите структурални
подрачја на воспитно-образовната работа во училиштето, планирани во Годишната програма и сите анекс-програми, а вработените со
својот потенцијал позитивно одговорија на обврските.

Јуни 2021 год.
Стајковци-Скопје

Директор,
________________________
м-р Анита Ангеловска
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ООУ„КИРИЛ И МЕТОДИЈ“
Место - Стајкoвци
Општина - Гази Баба - Скопје
Телефон / факс : 02 2553 546
Е-mail – coukirilimetodij@yahoo.com

Во училиштето наставата се изведува на:
1. Македонски јазик – во Централното училиште
2. Албански јазик – во Подрачното училиште

СТАТИСТИЧКИ
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ
ВО УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА

Педагог
Емилија Георгиевска

Директор
м-р Анита Ангеловска
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Извештај за работата на учениците на крајот на учебната 2020/2021 година
Наставен јазик : македонски

Одделение – IV, V, VI, VII, VIII, IX

1. Национален состав:
Македонци
Ученици

М
119

Ж
108

Процент

2.Број на ученици
Албанци

СЕ
227

М

Ж

Срби
СЕ

М

Роми
Ж

СЕ

М
3

Ж
1

98.27

Друго
СЕ
4

М

Ж

Вкупно
СЕ

М
222

Ж
109

1.73

СЕ
231
100.00

3. Општ успех во одделението:
Македонци

Албанци
М

Ж

Срби
СЕ

М

Ж

Роми

Успех
Одлични

М
83

Ж
89

СЕ
171

СЕ

М

Многу добри

28

17

44

1

Добри

7

3

10

2

117

108

ВКУПНО:

119

108

среден успех

4.64

4.79

Ж

СЕ
1

М

Друго

Вкупно

Ж

М

СЕ

83

Ж
89

СЕ
172

%
74.46

2

29

18

47

20.35

2

9

3

12

5.19

Доволни
ИОП
вк.со позитивни
о.

3

1

4

121

110

231

100.00

227

3

1

4

121

110

231

100.0

4.71

3.33

4.00

3.50

4.61

4.78

4.69

227

со 1 слаба
со 2 слаби
3 иповеќе
слаби
Вк. со слаби о.

неоценети
ВКУПНО:
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Извештај за работата на учениците на крајот на учебната 2020/2021 година
Наставен јазик: албански

Одделение: IV, V, VI, VII,VIII, IX

1. Национален состав:
Македонци
М
Ж

СЕ

Албанци
М
32

Ученици

2.Број на ученици
Ж

СЕ

28

60

Процент

Срби
М

Ж

СЕ

М

Роми
Ж

СЕ

Друго
М Ж

СЕ

Вкупно
М
Ж
32

28

100.00

СЕ
60
100.00

3. Општ успех во одделението:
Македонци
Успех
Одлични

М

Ж

Албанци
СЕ

М

Срби

Друго

Вкупно

Ж

33

М
13

Ж
20

СЕ
23

%
55.00

СЕ

М

Ж

Роми

13

Ж
20

СЕ

М

Ж

СЕ

М

СЕ

Многу добри

17

4

21

17

4

21

35.00

Добри

4

2

6

4

2

6

10.00

34

26

60

34

26

60

100.0

34

26

60

34

26

60

100.0

4.26

4.69

4.45

4.26

4.69

4.45

Доволни
ИОП
вк.со позитивни
о.

со 1 слаба
со 2 слаби
3 иповеќе
слаби
Вк. со слаби о.

ВКУПНО:

среден успех
неоценети
ВКУПНО:
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Извештај за работата на учениците на крајот на учебната 2020/2021 година
Наставен јазик: македонски/албански

Одделение: IV, V, VI, VII,VIII, IX

1. Национален состав:

Ученици

Македонци
М
Ж

СЕ

119

227

108

Процент

2.Број на ученици

Албанци
М
Ж
32

Срби
М

СЕ

28

78.00

Ж

СЕ

60

М

Роми
Ж

СЕ

3

1

4

20.60

Друго
М Ж

СЕ

Вкупно
М
Ж

СЕ

154

291

137

1.40

100.00

3. Општ успех во одделението:
Македонци
Успех
Одлични

М

Ж

СЕ

М

Ж

Роми
СЕ

М

Вкупно

Ж

М
96

Ж
109

СЕ
205

%
70.45

2

46

22

68

23.37

2

11

7

18

6.19

89

28

16

7

3

118

109

227

34

26

60

3

1

4

153

138

291

100.00

ВКУПНО:

118

109

227

34

26

60

3

1

4

153

138

291

100.0

среден
успех

4.64 4.79

4.71

4.45

4.00

3.33

3.50

4.56

4.74

4.64

13

20

33

45

17

4

21

1

10

4

2

6

2

Ж

Друго

83

Добри

Ж

Срби

СЕ
172

Многу добри

М

Албанци

СЕ
1

М

СЕ

Доволни
ИОП
вк.со позитивни
о.

со 1 слаба
со 2 слаби
3 иповеќе
слаби
Вк. со слаби о.

4.26 4.69

неоценети
ВКУПНО:
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Извештај за работата на учениците од четврто до деветто одделение на крајот од учебната 2020/2021 година

Наставен јазик: македонски

Одделение: IV, V, VI,VII, VIII, IX

4. Изостаноци
Оправдани
М
Ж
111

77

СЕ

Неоправдани
М
Ж

СЕ

188

33

47

14

М

Вкупно
Ж

СЕ

144

91

235

Просек по
ученик

5. Поведение
Примерно
М

Ж

222

Добро
СЕ

109

М

Ж

Незадоволително
СЕ

М

Ж

СЕ

231
Ученици со педагошки мерки

Ученик

педагошки мерки

/

/

Изречени од:
/

200

0.81
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Извештај за работата на учениците од четврто до деветто одделение на крајот од учебната 2020/2021 година
Наставен јазик: албански

Одделение: IV, V, VI, VII, VIII, IX

4. Изостаноци
Оправдани
М
Ж
129

51

СЕ

Неоправдани
М
Ж

СЕ

180

25

25

0

М

Вкупно
Ж

СЕ

Просек по
ученик

154

51

205

0.70

5. Поведение
Примерно
Добро
М

Ж

СЕ

32

28

60

Незадоволително

М

Ж

СЕ

М

Ж

СЕ

Ученици со педагошки мерки
Ученик

педагошки мерки
/

Изречени од:

/

/
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Извештај за работата на учениците од четврто до деветто одделени е на крајот од
учебната 2020/2021 година
Наставен јазик: македонски/албански

Одделение: IV, V, VI, VII, VIII, IX

4. Изостаноци
Оправдани
М
Ж
240

128

СЕ

Неоправдани
М
Ж

СЕ

М

Вкупно
Ж

СЕ

368

58

72

298

142

440

14

Просек по
ученик

5. Поведение
Примерно
Добро
М

Ж

154

СЕ
137

М

Незадоволително
Ж

СЕ

М

Ж

СЕ

291
Ученици со педагошки мерки

Ученик

педагошки мерки

/

/

Изречени од:
/

202

0.75
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Извештај за работата на учениците од прво до трето одделенина крајот од
учебната 2020/2021 година
Наставен јазик: македонски

Одделение: I, II, III

1. Национален состав:
Македонци
М
Ученици

Ж
44

Албанци
СЕ

53

Процент

2.Број на ученици

М

Срби

Ж

97

0

СЕ
0

М
0

Роми
Ж

0

СЕ

М

0

0

0

99.00

0

0

Неоправдани

Вкупно

Просек по

Ж

ученик

4. Изостаноци
Оправдани
М

Ж

СЕ

686

422

1108

М

Ж
0

СЕ
0

М
0

686

422

СЕ
1108

3.81

5. Поведение
Примерно
Добро
М

Ж

44

54
Ученик
/

СЕ

М

Ж

Незадоволително
СЕ

М

Ж

СЕ

98
Ученици со педагошки мерки
педагошки мерки

Изречени од:

/

/

203

Ж

Друго
СЕ

1

М
1

1.00

Ж

Вкупно
СЕ

М
44

Ж
54

СЕ
98
100
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Извештај за работата на учениците од прво до трето одделение на крајот на учебната 2020/2021 година
Наставен јазик: албански јазик
Одделение: I, II, III
1. Национален состав:

2.Број на ученици

Македонци

Албанци

М
Ученици

Ж
0

СЕ
0

М
0

Процент

Срби

Ж

18

СЕ
15

0

М

33

Роми
Ж

0

СЕ

М

0

0

0

100

0

3. Изостаноци
Оправдани
М

Неоправдани

Ж

205

СЕ
82

М
287

Ж
0

СЕ
0

0

М

Вкупно

Просек по

Ж

ученик

205

СЕ
82

287

8.70

4. Поведение
Примерно
М

Добро

Ж

18

СЕ
15

М

Незадоволително

Ж

СЕ

М

Ж

СЕ

33
Ученици со педагошки мерки

Ученик

педагошки мерки

/

/

Изречени од:
/

204

Ж

Друго
СЕ

0

0
0

М

Ж

Вкупно
СЕ

М
18

Ж
15

СЕ
33
100
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Извештај за работата на учениците од прво до трето одделение на крајот на
учебната 2020/2021 година
Одделение: I, II, III

Наставен јазик: македонски/албански
1. Национален состав:
Македонци
М
Ж
Ученици

44

53

Процент

2.Број на ученици

Албанци
М
Ж

СЕ
97

18

15

74.00

СЕ

Срби
М

Ж

СЕ

33

0

0

0

25.20

М

Роми
Ж

СЕ

0

1

1

0

3.Изостаноци
Оправдани
Ж
М
891

504

СЕ
1395

Неоправдани
М
Ж
СЕ
0

0

М

0

Вкупно
Ж
СЕ

891

504

Просек по
ученик

1395

4.79

4. Поведение
Примерно
М
62

Добро

Ж

СЕ

69

131

М

Ж

Незадоволително
СЕ

М

Ж

СЕ

Ученици со педагошки мерки
Ученик
/

педагошки мерки

Изречени од:

/

/

205

0.8

Друго
М Ж

СЕ

Вкупно
М
Ж
62

69

СЕ
131
100
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П Р Е Г Л Е Д
Годишен извештај за општиот успех на учениците по наставни предмети и одделенија на крај од учебната
Наставен јазик: македонски/ албански
број на
ред

Наставни предмети

ученици

бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Задолжителни предмети
Македонски јазик
Албански јазик
македонски ј.(во албан.пар.)
Англиски јазик
Француски јазик
Германски јазик
Општество
Математика
Природни науки
Информатика
Историја
Геграфија
Граѓанско образование
Биологија
Физика
Хемија
Иновации
Етика
ТО
Ликовно образование
Музичко образование

и оцени
231
60
60
291
195
36
96
291
151
196
195
195
95
140
95
95
49
45
151
291
291

22

Физичко и здрав. образов.
Задолжителни Вкупно:

1
2
3

Изборни предмети:
Етика на религиите
Проекти од музичката уметност
Истражување на родниот крај

2020/2021 год.
Одделение : IV-IX
Средна
успех по
предмет

УСПЕХ ПО ПРЕДМЕТИ
5

4

3

2

1

бр.
148
40
30
175
138
19
65
165
92
150
105
124
73
89
58
59
44
33
97
250
268

%
64.07
66.67
50.00
60.14
70.77
52.78
67.71
56.70
60.93
76.53
53.85
63.59
76.84
63.57
61.05
62.11
89.80
73.33
64.24
85.91
92.10

бр.
47
11
17
62
36
15
17
55
34
26
51
35
21
33
20
25
5
3
41
33
13

%
20.35
18.33
28.33
21.31
18.46
41.67
17.71
18.90
22.52
13.27
26.15
17.95
22.11
23.57
21.05
26.32
10.20
6.67
27.15
11.34
4.47

бр.
26
8
13
49
17
2
14
51
21
17
35
25
1
15
16
11
0
6
13
8
10

%
11.26
13.33
21.67
16.84
8.72
5.56
14.58
17.53
13.91
8.67
17.95
12.82
1.05
10.71
16.84
11.58
0.00
13.33
8.61
2.75
3.44

бр.
10
1
0
5
4
0
0
20
4
3
4
11
0
3
1
0
0
3
0
0
0

%
4.33
1.67
0.00
1.72
2.05
0.00
0.00
6.87
2.65
1.53
2.05
5.64
0.00
2.14
1.05
0.00
0.00
6.67
0.00
0.00
0.00

бр.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4.44
4.50
4.28
4.40
4.58
4.47
4.53
4.25
4.42
4.65
4.32
4.39
4.76
4.49
4.42
4.51
4.90
4.47
4.56
4.83
4.89

291

285

97.94

6

2.06

0

0.00

0

0.00

0

0.00

4.98

3540

2507

70.82

606

17.12

358

10.11

69

1.95

0

0.00

4.57

9
7
9

4
5
8

44.44
71.43
88.89

3
1
0

33.33
14.29
0.00

2
1
1

22.22
14.29
11.11

0
0
0

0.00
0.00
0.00

0
0
0

0.00
0.00
0.00

4.22
4.57
4.78
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4
5
6
7
8
9

Програмирање
Класична култура на европ. ц
Вештини за живеење
Проекти од ликовната уметност
Проекти од музичката уметност
Проекти од информатиката
ВКУПНО

11
46
38
37
15
23

7
39
31
36
15
23

63.64
84.78
81.58
97.30
100.00
100.00

4
4
2
1
0
0

36.36
8.70
5.26
2.70
0.00
0.00

0
3
5
0
0
0

0.00
6.52
13.16
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

44.64
4.78
4.68
4.97
5.00
5.00

3735

2679

71.73

617

16.52

370

9.91

69

1.85

0

0.00

4.58
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