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1. Вовед 

   ВОВЕДЕН ДЕЛ 
 

 Изготвувањето на овој извештај има нормативна основа која е предвидена со Законот за основно 
образование, Законот за локална самоуправа, како и Статутот на училиштето. Меѓутоа, неговото изготвување е 
потреба на училиштето и ќе му користи на училиштето во неговата понатамошна работа.  

Извештајот претставува документ кој ги содржи сите битни информации за оценка на работата на училиштето 
и остварувањето на годишната програма за работа во учебната 2015/2016 година. Тој во суштина писмено ја 
изразува ангажираноста на училиштето (директорот, стручните соработници и наставниците) во остварувањето на 
дејноста на училиштето. Имајќи ги предвид реформските промени, подигањето на стандардите, планираните 
подрачја и приоритетни активности предвидени со годишната програма за работа, значајните настани, 
обезбедувањето транспарентност во реализација на планираните активности, како и желбата да се унапреди 
воспитниот и образовниот процес, се потрудeвме овој извештај да биде подетален, т.е. да содржи повеќе 
синтетизирани информации. За голем дел информации на овој извештај училиштето располага со аналитички 
прилози (списоци на ученици, списоци на активности, фотокопии од дипломи, видео записи, линкови за публикувани 
прилози, извештаи и сл.).  

Информациите во извештајот се методолошки и хронолошки подредени според подрачјата предвидени во 
годишната програма за работа и во главно се однесуваат на следните процеси: просторни и други услови на работа, 
реализација на наставни планови и програми, постигања на учениците во сите наставни и воннаставни области, 
соработка со родителите и локалната средина, со локалната самоуправа и другите институции, Министерството за 
образование и наука, Бирото за развој на образованието, Државниот испитен центар, Државниот просветен 
инспекторат, меѓународната заедница, остварувањето на интерни и екстерни проекти и др. Се надеваме дека овој 
извештај ќе даде одговор на следното прашање:  
 
 

Во која мера се реализирани целите од Годишната програма за работа и колкав е нивниот придонес? 
Во извештајот квантитавно се претставени ангажирањата на наставниците и стручните соработници во рамките 

на нивната 40-часовна работна недела и токму поради тоа тој содржи факти и информации од аспект на:  
 
 

 Ангажирање во реализацијата на програмите за унапредување на наставата и оценувањето.  
 Ангажирање на стручните соработници и директорот во реализација на нивните програми.  
 Ангажирање на наставниците во реализацијата на наставата.  
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 Ангажирање на наставниците во реализација на програмите за интерни и екстерни проекти.  
 Ангажирање на наставниците во реализацијата на значајните активности: значајни датуми, екскурзии, 

ученички натпревари, изложби, конкурси и сл.  
 Ангажирање на наставниците во реализација на планираните активности за создавање на стимулативна 

средина за учење.  
 Ангажирање во реализација на програмите на другите органи и организации: совет на родители, училишен 

одбор, одделенски заедници, детска организација, подмладок на Црвениот крст, ученички клубови, 
спортски активности и сл.  

 Ангажирање во реализацијата на други посебни програми од воспитно-образовниот процес: грижа за 
здравјето на ученици- те, заштита на животната средина, општествено-корисна работа, уредување на 
училиш-тето.  

 Ангажирање во реализацијата на програмата за стручно усо- вршување и професионален развој на 
кадарот.  

 Ангажирање во реализацијата на програмата за соработка со општествената средина: соработка со 
родителите, соработка со општината, соработка со бизнис заедницата, соработка со Министерството 
за образование и неговите единици, соработка со невладини организации, соработка со други училишта. 

 Ангажирање на наставниците во работата на стручните органи: одделенско раководство одделенски 
совети, стручни активи, наставнички совет и други стручни тимови.  

 Ангажирање на наставниците и стручните соработници во афирмација на училиштето и градење на 
неговиот имиџ.  

 
Имајќи предвид дека секој наставник е вклучен во определен тим за реализација на програмските активности во 

соодветно подрачје на годишната програма за работа на училиштето, логички следува дека и секој наставник 
непосредно учествува со свои пишани прилози на овој извештај.  

Целта на овој извештај е да обезбеди јасни насоки за одговорно вклучување на сите училишни субјекти во 
креирањето на програмските определби за работа во наредниот период на учебна година. 
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2. Лична карта на училиштето 

2.1. Општи податоци за училиштето 

Име на училиштето ООУ „Дане Крапчев“- Скопје 

адреса, општина, место  ул.„Маџари“ бр.9  Гази Баба -Скопје 

телефон 02 2525-292    02-2522-257 

фах 02 2525-292 

е-маил oudanekrapcev@yahoo.com 

основано од      Собрание на општина Гази Баба 

Верификација- број на актот       14-1208/1 

Година на верификација      1986 

Јазик на кој се изведува наставата      Македонски јазик 

Година на изградба      1977 

Тип на градба      Тврда градба 

Површена на објектот      4 300 m2 

Површина на училшниот двор      12 872 m2 

Површина на спортски терени и игралишта      1 400 m2 

Училиштето работи во смена       прва и втора смена 

Начин на загревање на училиштето       сопствено –нафта 

Број на одделенија        9 

Број на паралелки       36 +2 дневен престој 

Број на смени       2 

Статус на еко-училиште (зелено знаме, 
сребрено или бронзено ниво) 

     Сребрено ниво 
     Зелено знаме 

Датум на добиен статус: 
 сребрено ниво 
зелено знаме 

          
      22.02.2013 год. 
      06.03.2014 год. 

 
2.2. Просторни услови за работа на училиштето  

Вкупен број на училишни згради 1 

Број на подрачни училишта / 

Бруто површина 18.572 m2 
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Нето површина 4.300 m2 

Број на спортски терени 3 

Број на катови 2 

Број на училници 27 

Број на помошни простории 17 

Училишна библиотека 1 

Канцелариски простории 6 

Начин на загревање на училиштето Сопствено - нафта 

 

2.3 . Mатеријално- технички услови 

Вид на средство Коли- 
чина 

 Вид на средство Коли- 
чина 

 Вид на средство Коли- 
чина 

Графоскоп нордика 1  Мандолини 6  Лцд проектор 10 

Душек физичко 1  Д в д 1  Ласер сет 1 

Пијано 1  Централа 1  Цд ром 1 

Музичка табла 1  Тастатури 356  Камера 1 

Печатар 6  Тин клик 144  Флип камера 1 

Компјутери 11  Мауси 655  Апарат за време 1 

Електричен калкулатор 2  Персонален компјутер 24  Фото апарат 2 

Магнетна табла 2  Лап топ - clasmate 294  Скенер 1 

Олимписки коњ 1  Печатар ласер 9  Магнетни букви и бројки 4 

Радио касетофон 1  Фото копир 4  Телевизор 2 

Метална летва 1  Видео проектор 1  Видео надзор училиште 1 

Маса пинпонг 1  Звучници 1  Клима уред 4 

Женски разбој 1  Разгласна станица 1  Синтисајзер 1 

Голема збирка хемија 1  Касетофон панасоник 1  Монитори 351 

Голема збирка физика 2  Теле факс 1  Куќишта (за тин клиенти) 38 

Голема збирка биологија 2  Телефон панасоник 1  Олимписки коњ со рачка 1 

Микрофон 2  Лап топ 5    
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2.4. Мапа на училиштето 

 

 

 

 

 

 

ИМЕ И АДРЕСА: 
ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ДАНЕ КРАПЧЕВ“ – СКОПЈЕ 
улица „Маџари“ број 9 
e-mail: oudanekrapcev@yahoo.com 

WEB страна: http://oudanekrapcev.weebly.com 

http://oudanekrapcev.weebly.com/
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2.5.  План на просториите 

Приземје-лево од централниот хол 

 

Приземје-десно од централниот хол 

Спрат-лево од централниот хол 

 

 

 

 

 

 

Спрат -десно од централниот хол 
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2.6. Структура на училиштето  

 
 
 
 

Членови на училиштен одбор (име и презиме) 

Венко Миовски 
 
Билјана Павичевиќ  
Душко Анастасовски 
Виолета Стоилевска 
 
Сашо Кутлешовски 
Мартин Десподовски 
 
Аица Беќарска Ѓорѓиоска 
Елизабета Темелковска  
Ана Стојменовиќ 

Подрум 

 

Фискултурна сала и надворешни терени 
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Членови на совет на родители (име и презиме) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   I-1         Валентина Митевска 
   I-2         Кристина Пислевиќ 
   I-3         Дијана Илиевска 
   I-4     Јасмина Антовска 
 
   II-1     Павлина Николова     
   II-2     Маја Караџовска     
   II-3     Даниела Димитровска     
   II-4     Ана Стојменовиќ     
 
   III-1     Чанаќевиќ  Габриела 
   III-2     Ријад Шеху 
   III-3     Орхидеја Здравковска 
   III-4     Силвана Јовчевска 
 
  IV-1     Тони Стојчевиќ 
  IV-2     Орхан Садриовски  
  IV-3    Анета Христовска 
  IV-4    Билјана Петровка  
 
 V-1   Сузана Антовска  
 V-2   Билјана Колевска 
 V-3   Лидија Стојменовиќ 
 V-4   Жаклина Анастасовска Тасевска 
 
 VI-1   Ана Илиевска 
 VI-2   Тања Додевска 
 VI-3   Лидија Мусајска 
 VI-4   Жаклина Милеска 
 
 VII-1   Гордана Панзова 
 VII-2   Драгослав Лозаноски 
 VII-3   Маргарите Јовановиќ 
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Членови на совет на родители (име и презиме) 

 VII-4   Зоран Атанасовски 
 
 VIII-1   Лидија Недева 
 VIII-2   Јелена Димовска 
 VIII-3   Марина Лазаревска 
 VIII-4   Милка Маневска 
 
IX-1   Тања Додевска 
IX-2   Аница Б. Ѓорѓиоска 
IX-3   Елизабета Темелковска 
IX-4   Елена Давковска 

 
Стручни активи (видови) 

Актив на одделенска настава 
Актив на општествено -јазична група предмети 
Актив на природно-математичка група предмети 

Директор  1  

 
Стручни соработници (видови) 

Психолог   
Педагог     
Дефектолог  

Библиотекар 1  

Одделенски совети (број на наставници) 50 

Членови на ученичка заедница (број на ученици) 32 

 
Членови на еко-одбор (број) 

 
19  

 
2.7.  Наставен кадар  

Одд. вкупно Етничка и полова структура на учениците 

Македонци Албанци Турци Роми други 

м ж м ж м ж м ж м ж 

Број на вработени 67 8 58 / / / / / / / 1 

Број на наставен кадар 50 5 45 / / / / / / / / 

Број на стручни соработници 3 / 3 / / / / / / / / 

Административни работници 2 / 2 / / / / / / / / 
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Техничка служба 11 3 8 / / / / / / / / 

Директор 1 / / / / / / / / / 1 
 

2.8. Степен на образование на вработени 

2.9. Старосна структура на вработени 

2.10. Наставен јазик 

2.11 Ученици 

Одд. Бр. на 
паралелки 

Бр. на 
ученици 

Етничка и родова структура на учениците 

Македонци Албанци Турци Роми други 

м ж м ж м ж м ж м ж 

I 4 83 22 28   2 2 / / 15 12 1 1 

II 4 97 33 38 2 1 / 1 7 12 2 1 

III 4 95 38 25 4 6 / / 7 12 1 2 

IV 4 95 34 39 2 3 / 1 2 7 3 4 

V 4 80 23 32 1 4 / / 7 8 2 3 

Образование Број на вработени 

Високо образование 46 

Виша стручна спрема 8 

Средно образование 12 

Основно образование 1 

Години Број на вработени 

20-30 6 

31-40 22 

41-50 19 

51-60 18 

61 - пензија 4 

 Наставен јазик- 
македонски 

Наставен јазик- 
албански 

Наставен 
јазик- турски 

Наставен јазик- 
српски 

Број на паралелки 36 / / / 

Број на ученици 850 / / / 

Број на наставници 50 / / / 
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I - V 20 450 150 162 11 16 / 2 38 51 9 11 

VI 4 104 31 45 4 3 1 / 8 10 / 2 

VII 4 96 44 31 2 2 / 1 6 9 1 / 

VIII 4 90 39 32 / 2 / / 7 5 2 3 

IX 4 100 34 47 1 / / 1 3 9 2 3 

VI - IX 16 390 148 155 7 7 1 2 24 33 5 8 

I - IX 36 840 298 317 18 23 1 4 62 84 14 19 

 
3. Мисија и визија 

Знаењето е најголемата моќ, а здравјето е најголемо богатство. Здравите, едуцирани и образовани поединци, 
се и едното и другото. Како дел од образовниот систем во најраните години на развој и едукација на младите, нашата 
обврска ја реализираме преку посветено фокусирање кон создавање на средина за постигнување и на двете цели.  
 

Со превземање мерки за 
создавање максимални услови за развој на индивидуалните физички и интелектуални капацитети, се стремиме 
нашето училиште да стане место каде учениците доаѓаат со задоволство. Нашето училиштето е средина во која се 
почитуваат разликите и достигнувањата на поединецот и која својата поширока промоција ја гради преку успесите на 
учениците. 

Се стремиме да се создаде училишна средина со современ стил на учење и комуникација, преку која учениците 
зачекоруваат во својата иднина како успешни, здрави и општетсвено 
корисни личности, 
современа, ефикасна и 
квалитетна настава, приспособена кон потребите и интересите на учениците.  
 
 

Создаваме средина во која нашите ученици се стекнуваат со вештини и знаења кои им помагаат да се изградат 
во здрави и одговорни личности подготвени за предизвиците во живот. Преку афирмација на спортот и спортските 
активности, се влијае на создавање на здрави личности во поглед на физичкото, менталното и социјалното здравје, 
што за сигурно во иднина ќе придонесе за остварување на обврските како одговорни граѓани. 
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Со постигнатите успеси медиумски го  промовиравме нашето училиште. На врвот се стигнува тешко, но уште 
потешко се останува. Трудот е тој кој што обезбедува останување на врвот. Нашата  визија е токму тоа   
 
Работевме на 

  Подобрување на капацитетот на училишната библиотека:   
- Зголемување на библиотечниот фонд, книги, списанија и останати изданија 
- Континуирано и системско водење на пропишаната евиденција, документација, ревизија и заштита на 
библиотечно-медијатечниот материјал 

 Оптимално користење на спортските терени:  
- Подготвување на теренот за обезбедување функционален простор за рекреација и изведување  спортски 
активности 
- Подобрување на изгледот на задниот дел од училишниот двор 
- Одржливост на спортските терени и тревните површини 

 Поголема медиумска промоција на училиштето: 
 Воспоставување систем за прибирање информации за активностите во училиштето 
 Воспоставување  соработка со медиумите (ТВ , радио, електронски, печатен) 

Понесени од мотото 
  
 
 

(Цитат од Семуел Џонсон англиски писател) 
 
 
Ние секојдневно: 
 

 осигуруваме квалитено образование на учениците, користејќи современи методи и облици на работа (групна и 
тимска работа, истражуваме, активно учиме...) со што поттикнуваме развој на општата култура; 

 ја поттикнуваме индивидуалноста кај учениците и наставниците; 
 ги припремаме учениците за целоживотно учење; 
 поттикнуваме и овозможуваме континуиран професионален развој на вработените; 
 ги поддржуваме и поттикнуваме наставниците да го усовршуваат планирањето на наставата 
 со отворена комуникација создавме топло и сигурно опкружување за раст и развој на учениците, учиме и си 

помагаме едни на други, ценејќи ги индивидуалните способносит на сите ученици; 
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 поттикнуваме позитивни особини како што се упорност, истрајност, искреност, одговорност, пријателство, 
грижа за другите, дисциплина и негуваме морални и етички вредности; 

 ги откриваме индивидуалните потенцијали на учениците преку создавање на целосна и јасна слика за нив 
преку водење на ученичко досие 

 го негуваме творештвото и креативноста; 
 пружаме стручна помош; 
 особено се грижиме за учениците со потешкотии во учењето и за оние надарени и талентирани ученици; 
 соработуваме со родителите и локалната заедница и одржуваме партнерски односи; 
 ја поттикнуваме еколошката свест кај учениците и овозможуваме нивниот престој во училиштето да се одвива 

во чиста и здрава средина 
 
Секојдневно се стремиме кон: 

 Училиште со квалитетна и современа настава според потребите на учениците 
 Училиште со креативен и поттикнувачки карактер, кое со современи методи го обликува детето во човек кој е 

отворен и спремен за средба со понатамошните образовни, професионални и пред се животни предизвици.  
 Училиште со креативни и упорни ученици за кои остварената визија би била констатацијата   

 
 
 
 
 
 
 
4. “Lessons Learned”- Веќе научено/ Стекнати искуства 
          Од досегашната работа на сите структури во училиштето (наставен и раководен кадар, родители и ученици) 
успешно се релизираа сите предвидени тековни  активности како  резултат на нивната информираност со  целите 
креирани од училиштето, начинот на нивно постигање и очекуваните ефекти. Сите наставници активно учествуваа во 
постигање на поставените цели. Училиштето се залагаше првенствено да ги земе во предвид ставовите на 
родителите и на учениците. Постигањата на целите редовно се евалуираа со осврт на ефективноста на работата во 
училиштето 
     Досегашниот успех на нашата работа кој и во иднина треба да продолжи е резултат првенствено на сеопфатна 
компаративна анализа за постигањата на учениците; примената на ученичкото досие, грижа и обезбедување услови 
за вклучување на учениците со здравствени  и посебни потреби во редовната настава и воннаставните активности 
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како и работата на дефектолог со истите овие ученици. Позитивен ефект во планирањето  и реализирањето на 
наставата придонесува претходно пропишаната и утврдена процедура за поддршка и следење на планирањето и 
реализирањето на наставата од страна на директорот и стручните соработници и процедурата за примена на 
стекнатите знаења од обуки во наставата, како и примената на досегашната практика за размена на искуства во 
рамките на стручните активи. Во успешното остварување на предвидените активности голем придонес дава 
успешната соработка со родителите и училишниот одбор. Важна улога во следењето на предвидените активности и 
нивно реализирање има формираното координативно тело составено од наставниот кадар и стручната служба; 
       Воспоставениот систем на работа продолжи со истиот интензитет вклучувајќи  дополнителни активности  
поврзани со имплементирање на ЕКО- проектот  со акцент подобрување на капацитетот на училишната библиотека и 
оформување на медијатека, дислокација на спортските терени и нивно оптимално користење како и  медиумска 
покриеност на активностите во училиштето. 
 
5. Подрачја на промени, приоритети и цели 

Како минатата учебна година така и оваа година спроведена е организирана постапка за надминување на 
утврдените потреби за промени.  

Со самиот влез во училишниот двор и училиштето, се добива чувство за пријатен престој и здрава животна 
средина за учење и работење. Училишниот двор е простран и поделен на  делови. Предниот дел од училишниот 
двор е тревна површина со засадени грмушести и други видови растенија, хортикултурално уредена жардињера, 
безбедна зона за оставање велосипеди и  клупи  за одмор. 

Особено омилено место на учениците и вработените за одмор, рекреација истражување и набљудување  е еко  
градината  и еко училницата. Градината располага со ниска вегетација  цветни, грмушести  и зимзелени  растенија на 
кои се поставени куќички за птици. Во градината поставени се два базени за собирање дождовница и една 
компостерка за компостирање на отпад.  

Во училишната зграда поставени се контејнери за селектирање на отпад (хартија, пластика и е- отпад) и истите 
имаат практична примена за намалување на отпадот во училиштето и локалната средина. Во училниците и холовите 
истакнати едукативни пораки и упатства  за заштеда на природните ресурси и развивање на еколошката свест. 
Штедењето на енергија и вода се дел од приоритетите на активностите од еко програмата. Во сите училници 
поставени се штедливи светилки. Чешмите и казанчињата кои повремено се расипуваат и капат, навремено се 
поправаат. Цвеќињата кои го красат и го озеленуваат училишниот хол и училниците, учениците ги  полеваат со 
дождовницата собрана од базените.  

 
Врз основа на изнесеното за оваа учебна година се работеше на следните приоритети: 
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Соодветно на поставените приоритети тимовите од приоритетите ги утврдија и работеа на следните цели во оваа 
учебна година: 

 Цел 1: Подобрување на капацитетите на училишната библиотека и оформување на   медијатека 
 Цел 2: Дислокација на спортските терени и нивно оптимално користење 
 Цел 3: Медиумска покриеност  на  активностите во училиштето 

 
6. Годишни извештаи 

                                         
 6.1.  Годишен извештај од реализацијата на приоритетот на училиштето “Подобрување на 
капацитетите на училишната библиотека и оформување на   медијатека“ 
      Во текот на оваа учебна 2015-2016 година тимот што работеше на приоритетот Подобрување на капацитетите на 
училишната библиотека и оформување на   медијатека испланира повеќе активности кои се одвиваа на месечно 
ниво. Сите активности кои беа планирани во акциониот план беа навремено и во согласност со планот изведени. 
      Во текот на месец септември се спроведуваше разгледување и бележење на потребите на училишната 
библиотека (просторот и потребниот мебел) со цел прибирање на предлози и идејни решенија од страна на 
членовите на тимот и наставниците од нашето училиште. Во месец oктомври се изврши преглд на просториите во 
училиштето и се детектираше расположливиот простор во самото училиште, а истото се вршеше преку листите од 
минатогодишниот попис направен во нашето училиште. Во месец ноември са направи анализа и проценка на 
квалитативниот и квантитативниот библиотечен фонд. Истата се правеше според извршениот увид од изминатата 
година, т.е. пописната листа направена во библиотеката. И во месец декември се согледуваа расположливите 
средства во нашето училиште и се правеше споредба со потребите од дополнителни средства за училишната 
библиотека и формирање на медијатека. Согледувањето се одвиваше според пописните листи, од расположливите 
средтсва и мебел, од направениот увид од изминатата година. 

подобрување на капацитетот на училишната библиотека 
и оформување на медијатека 

дислокација на спортските терени и нивно 
оптимално користење 

медиумска покриеност на 

активностите во училиштето 
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     Во месец јануари се правеше проценка на потребните средства и финансии за оформување на медијатека. Се 
изготвуваше листа на потребни средства, се споредуваа цените на потребните средства на пазарот. 
    Во текот на месеците февруари и март се согледуваа можностите за обезбедување на потребните средства и 
мебел за библиотеката и медијатеката по пат на донации од надлежните институции. Се правеа дописи со барање за 
обезбедување на потребните средства до одредени надлежни институции. 
   Во текот на месеците април и мај тимот на ресурси за дислокација на библиотеката,  правеше подготовка на 
потребната документација за набавка на книги, списанија и останата литература со сопствени средства, а воедно се 
подготвуваше и реферат за набавка. 
   На почетокот на месец јуни и по завршувањето на работата на тимот на ресурси за дислокација на библиотеката и 
оформување на медијатека, помеѓу членовите на истиот одржа средба на која што се согледуваше степенот на 
евалуација на реализацијата на предвидениот план за работа на тимот за оваа учебна година. Од средбата 
произлезе дека работата на тимио е во целост извршена, но со одредени предлог мерки за подобрување на одредени 
работи, тимот ќе продолжи со работа и наредната година. 
Тим: Весна Кочова - координатор, Даниела Салтирова, Роза Јаневска, Александра Стојчевска, Катерина Лукарова, 
Магдалена Павлеска, Анче Каранфиловска  
 
6.2.    Годишен извештај од реализацијата на приоритетот на училиштето “Дислокација на спортските 

терени и нивно оптимално користење“                                           

Согласно изработениот акционен план од приоритетот за ,,Дислокација на спортските терени и нивно оптимално 
користење”,  членови на овој тим и членови од Еко тимот  одлучија дека поради градежните работи активностите:  

 Утврдување на состојбата во училишниот двор       
  Давање идејни решенија за уредување на дворот  

кои беа планирани за септември  мораа да бидат одложени одреден период (поради изведување на градежните 
активности околу улицата кај училиштето), при што како можен период за реализација беше посочена втората 
половина од октомври. 

Согласно изработениот акционен план од приоритетот за ,,Дислокација на спортските терени и нивно 
оптимално користење”,  членови на овој тим и членови од Еко тимот  ги спроведоа  активностите: 
Октомври 

  утврдување на состојбата во училишниот двор  
 собирање на сметот и косење на тревната површина околу делот кај далноводот 
 давање идејни решенија за уредување на дворот (активност префрлена од септември). 
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Ноември  
 засадување на садници во училишниот двор.  

Беа засадени 30 листопадни садници,10 зимзелени и 5 лешникови дрвца во внатрешниот дел од училишниот 
двор, во жардињерите од стари гуми беа засадени сезонски цвеќиња хризантеми донирани од учениците и 
родителите. Дрвенесте садници  ги обезбеди Општина Гази Баба. 

Март  
 извршено е освежување на веќе засадените садници во дворот со нивно поткопување и потхранување. 

Април  
 поставување на катчиња за детски забавни игри во средината на училишниот двор. 

Мај  
 Разубавување на училишниот двор со засадување на сезонско цвеќе. Беа засадени 50 примероци, а истите 

беа донација од родител. 
Тим: Даниела Торковска – координатор, Виолета Стоилевска, Борис Шундоски, Гордана Павлова, Марија Н.Наневска 

6.3. Годишен извештај од реализацијата на приоритетот на училиштет  “ Медиумска покриеност на 
активностите во училиштето“ 
 
Целта на овој приоритет е поголема медиумска покриеност  на  активностите на училиштето. Критериум за успех на 
овој приоритет е застапеност во печатени и електронски медиуми преку објавување на фотографии, снимки и 
изработки од активностите во училиштето, учество во радио и ТВ емисии. 
       Поради тоа во месец јуни 2015 година  се изготви годишен план за медиумска промоција на училиштето. 
        Во месец август тимот изготви листа за запишување на тековните активности за да се добие поголема 
прегледност на собраните податоци. 
        Во текот на целата учебна година се прибираа податоци за тековни активности и истите континуирано се 
објавуваа на WEB страната на училиштето и на општината Гази Баба. 
        Училиштето беше промовирано во телевизиски емисии на МТВ. 
        Еднаш месечно се изготвуваа извештаи за тековните активности во училиштето и истите се приложени во 
коодинативноте тело на училиштето. 
       Членовите на тимот имаа средба за обнова на WEB страната на училиштето преку која ќе се известува за 
спроведените активности и ќе се промовира училиштето. 
 
Тим: Елизабета Георгиевска– координатор, Јорданчо Тодосиев, Елена Малинова, Јованка Грујовска, Тања Метикош, 
Виолета Стоилевска, Марина Пејковска 
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Во текот на оваа учебна година реализирани се сите планирани активности согласно акциониот план, 
активностите ќе продолжат и во наредните учебни години согласно развојниот план на училиштето.  

 Критериум за успех: Дислокација на библиотеката, зголемување на библиотечниот фонд, 

оформување на медијатека  

 Инструменти: Листи од пописи, Формулари за преглед/ проверка, формулари за реферати за 

набавка 

 Индикатори за успешност: Збогатување на библиотечниот фонд, опремување со потребен 

инвентар, обезбедени средства од надлежните институции 

 Одговорен за следење: Тим за ресурси, наставници: Кочова Весна и Розе Јаневска 

 Повратна информација: Обезбедени средства (книги, списанија, стручна литература), обезбеден 

простор и мебел за дислокација на библиотеката, обезбедени средства за оформување на 

медијатека 

 

Во текот на оваа учебна година реализирани се сите планирани активности согласно акциониот план, 
активностите ќе продолжат и во наредните учебни години согласно развојниот план на училиштето.  

 Критериум за успех  е естетскиот изглед на училишниот двор (зголемување на бројот на дрвја, 
засадување на сезонско цвеќе ) 

 Инструменти формулари за утврдување на моменталната состојба,планот за уредување на 
дворот,евединенција за  засадени дврја и сезонски цвеќиња 

 Индикатор за успешност  се спроведените акции, одржаните состаноци и иницијативи кои учениците 
ги поткренуваат за уредување на дворот,изработките на учениците за оплеменување на амбиентот и 
зголемените хортикултурно уредени површини 

 Одговорен за следење: ЕКО тим, и наставник Даниела Торковска  
 Повратна информација:  Ангажираноста на учениците и вработените во училиштето во 

осмислувањето и уредувањето на училишниот двор 

7. Eвалуација на акциските планови  

 
7.1. Приоритет 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 2 Приоритет 2  
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Во текот на оваа учебна година реализирани се сите планирани активности согласно акциониот план, 
промовирањето на училиштето ќе продолжи и во наредните учебни години согласно развојниот план на 
училиштето. Може да се истакне дека соработката на училиштето со општината е подигнато на повисоко 
ниво во поглед на промовираноста на нашето училиште на нивната Веб-страна. 

 Критериум за успех:  Воспоставување  на контакти со медиуми за  учество во различни ТВ и радио 
емисии и објавување на позначајни активности (електронски и  печатен медиум).  

 Инструменти: Листа за евиденција на тековните активности од наставниците и учениците.  
 Индикатор за успешност: Поголена застапеност во медиумите за поусоешна промоција на 

училиштето. 
 Одговорен за следење:Тим за комуникации и односи со јавноста. 
 Повратна информација: Застапеност во печатени и електронски медиуми преку објавување на 

фотографии снимки, изработки од ативностите во училиштето, учество во  Т.В  и радио емисии 

7.3 Приоритет 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8. Календар за работа 
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8.1. Еколошки календар                                    , 

 

 16 септември                                                                                              
 Светски ден за заштита 
на озонската обвивка                                      
 

 

22 септември 
 Меѓународен ден без 
автомобили                                                                                                                                                                   

 

 08 октомври                                                                                                 
 Меѓународен ден за 
намалување на 
уништувањето на 
природата                                       

 

15 октомври  
Меѓународен ден на пешаците                                                                    
                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                       
16 октомври                                                                              
Меѓународен ден на 
храната                                                               

 

Ноември  
Ден на еколошка акција на 
младите и граѓаните на 
Република Македонија 

 

Ноември    
Ден на дрвото  

 

                                                                                                                                
5 март                                                                                                                            
Светски ден за заштеда на 
енергијата 
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21 март Ден на   пролетта 

 

                                                                                                                                 
22 март 
Светски ден за заштеда на 
водите                                                                                                                        
 
 

 

7 април  
Еко ден на нашето 
училиште                                                                                                                                                                            

 

7 април  
Ден на здравјето 
       
 

 

 22 април       Светски ден 
на планетата                                                                                                                                                                            

 

15 мај                                                                                               
                                                                         
Светски ден за заштита на 
климата 
 

 

31 мај  
Светски ден против 
пушењето                                                                                                                                                           

 

                                                                           
5 јуни 
Светски ден за заштита на 
животната средина 
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9 Настава  

9.1 Вид на настава....  

Според наставниот план во училиштето се остваруваше и организираше: 

 

 

 

 

 

 

9..2. Организација на задолжителна настава 

 

                                               

 Наставата се изведуваше  во две смени. Во едната смена се организираше настава за учениците од I1,4, 
II, IV, VI и IX одделение, а во другата смена за учениците од I2,3, III, V,  VII и VIII.  
 

 Менувањето на смените се вршеше на секои две недели. 
 

 Наставното време во првата смена започнуваше во 7,30 часот, а завршуваше во 12,35 часот. Втората 
смена започнуваше во 12,45, а завршуваше во 18 часот. Наставниот час трае 40 минути.  
 

 Задолжителeн странски јазик е англиски јазик, а  како втор задолжителен јазик од шесто одделение е 
француски јазик. 
 

 Наставата се изведуваше во 12 класични училници, 14 специјализирани училници (кабинети), 1 
просторија за дневен престој и 1 фискултурна сала. 
 

Задолжителна 

настава 
Изборна 

настава 

Дополнителна 

настава 

Продолжителна 

настава 

Додатна 

настава 
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 Поделба на класно раководство, поделба на часови на наставниот кадар и распоред на часови 
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Реализација на часовите во учебната 2015-2016 година 
Според наставниот план за основно образование за учебната 2015-2016, планираните часови по предмети беа во 
целост реализирани. 

 
Преглед на планирани и реализирани наставни часови во одделенска настава на крајот од  

учебната 2015-2016 година 

 
 
 

одд. I II III IV V I  - V  
наставен 
предмет  

план реал над 
реал 

план реа
л. 

над 
реа
л 

план реал. над 
реал 

план реа
л. 

на
д 
ре
ал 

план реа
л. 

на
д 
ре
ал 

план реал. над 
реа
л 

одделенски 
час 

/ / / 144 144 / 144 144 / 144 144 / 144 144 / 576 576 / 

македонски 
јазик 

864 870 +6 864 872 +8 864 864 / 720 724 +4 720 724 +4 4032 4054 +22 

англиски 
јазик  

288 288 / 288 292 +4 432 432 / 432 432 / 432 432 / 1872 1876 +4 

математика  720 724 +4 720 724 +4 720 724 +4 720 724 +4 720 724 +4 3600 3620 +20 
ликовно 
образование 

288 290 +2 288 296 +8 288 288 / 288 296 +8 288 296 +8 1440 1466 +26 

музичко 
образование 

288 288 / 288 288 / 288 288 / 288 288 / 288 292 +4 1440 1444 +4 

општество 144 148 +4 144 144 / 144 144 / 288 288 / 288 292 +4 1008 1016 +8 
природни 
науки 

288 290 +2 288 292 +4 288 288 / 288 292 +4 288 288 / 1440 1450 +10 

ТО / / / / / / / / / 144 144 / 288 288 / 432 432 / 
физичко и 
здр. образов 

432 432 / 432 432 / 432 432 / 432 436 +4 432 436 +4 2160 2168 +8 

работа со 
компјутери 

/ / / / / / 288 296 +8 / / / / / / 288 296 +8 

творештво / / / / / / / / / 144 144 / 144 148 +4 144 148 +4 
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Преглед на планирани и реализирани часови во предметна настава 
на крајот од учебната 2015-2016 година 

наставен предмет  VI 
 

VII VIII IX VI-IX 

план реа
л. 

над 
реа
л . 

пла
н 

реал. над 
реал 

. 

план реал. над 
реа
л 

пла
н 

реа
л. 

над 
реа
л 

план реал. над 
реал 

македонски јазик 576 594 +18 576 586 +10 576 577 +1 576 579 +3 2304 2336 +32 

англиски јазик 432 438 +6 432 444 +12 432 433 +1 432 439 +7 1728 1754 +26 

математика 576 580 +4 576 584 +8 576 591 +18 576 580 +4 2304 2068 +34 

ликовно образ. 144 150 +6 144 144 / 144 144 / 144 153 +9 576 591 +15 

музичко образ. 144 146 +2 144 146 +2 144 150 +6 144 148 +4 576 590 +14 

природни науки и 
техника 

432 432 /          432 432 / 

физика       288 288 / 288 288 / 288 288 / 

хемија       288 291 +3 288 288 / 288 291 +3 

биологија    288 298 +10 288 294 +6 288 298 +10 864 888 +24 

географија     288 288 / 288 288 / 288 300 +2 864 866 +2 

историја 288 288 / 288 297 +9 288 292 +4 288 292 +4 1152 169 +17 

ТО 144 144 /          144 144 / 

ТО  (изборен)    144 156 +12 144 144 /    288 300 +12 

физичко и здр. 
образование 

432 438 +6 432 434 +2 432 434 +2 432 441 +9 1728 1747 +19 

информатика 288 308 +20 144 144 /       432 452 +20 

граѓанска култура       144 148 +4 144 152 +8 288 300 +12 

француски јазик 288 289 +1 288 288 / 288 292 +4 288 292 +4 1152 1161 +9 

етика    144 152 +8       144 152 +8 

хор планирани: 108, реализирани: 110 

оркестар планирани: 108, реализирани: 110 

класична култура 144 144 /          144 144 / 

етика во религии 144 144 /          144 144 / 
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9.1 Изборна настава 

Постапката за изборот на изборните предмети во училиштето се изведува согласно Процедурата за изборни 
предмети. Од анкетирањето на родителите изборна настава се изведуваше  по следните предмети во следните 
одделенија: 

   
 Творештво – четврто и петто одделение 
 Етика во религиите и класична култура во европската цивилизација – шесто  одделение.  
 ТО– седмо одделение. 
 Танци и народни ора   во осмо  одделение. 
 Проекти од информатика – деветто одделение 

Постапката за избор на изборните предмети се изведува согласно следната процедура. 

Процедура за одредување на застапени изборни предмети 
 
      Училиштето ги почитува правата и обврските на учениците при определување за изборни предмети и ги 
спроведува прописите поврзани со таа проблематика.Утврдувањето на застапените изборни предмети за 
учебната 2015/2016 година е резултат на следната процедура: 
 

Спроведена активност Време на 
реализација 

Прибирање на податоци за понудени изборни предмети од наставните планови и 
програми за основно образование   

Април 

Подготвување на анкетни листови за ученици и родители   Април 

проекти од 
ликовна уметност 

   144 146 +2       144 146 +2 

танци и ора       144 146 +2    144 146 +2 

проекти од 
информатика 

         288 292 +4 288 292 +4 

иновации          144 154 +10 144 154 +10 

одделенски час  144 144 / 144 144 / 144 144 / 144 144 / 576 576 / 
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Одржани родителски средби на кои се презентирани програми за понудените 
изборни предмети   

Мај 

Спроведување на анкета кај родителите за определба на изборен предмет   Мај 

Обработка на податоците од спроведената анкета  Мај 

Презентирање на обработените податоци пред наставничкиот совет   Мај 

Наставничкиот совет донесе одлука за застапени изборни предмети   Јуни 

Информирање на учениците и родителите за застапените изборни предмети   Јуни 

 

9.4 Дополнителна настава              
9.5 Додатна настава 
 

           Во текот на  учебната 2015/16 година Тимот за подобрување на квалитетот на додатна и дополнителна 
настава ги превзема следните активности: 
Во втората половина на месец август  т.е. од 15-30 август беше изработен акциониот план и програмата за работа. 
Исто така беа информирани сите наставници дека треба да изготват програма за работа на часовите по додатна и 
дополнителна според вкупниот фонд на часови по одделенија и предмети за целата учебна година. Беше изготвен и 
распоред со точен датум за одржување на тие часови.  

       Во текот на месец септември се изврши увид во планирањата на сите наставници на часовите за додатна и 
дополнителна настава. Исто така беше направено паното за додатна  и дополнителна настава на кое сите  родители и 
ученици можат да ги видат распоредот и точниот датум за одржување на тие часови по предмет и одделение. Потоа 
беа информирани сите наставници дека треба да ја истакнат својата програма за работа на часовите по додатна и 
дополнителна за целата учебна година на јавно место во својата училница.  

       Во текот на месец октомври се изврши увид во списоците на ученици што посетуваат дополнителна настава. 
Исто така беше направен увид и за тоа дали сите родители се информирани дека нивните ученици има потреба да 
посетуваат дополнителна настава по определени предмети. Родителите беа известувани поединечно со посебно 
изготвено известување на кое тие се потпишуваа со што дадоа согласност нивното дете да посетува дополнителна 
настава. Секој одделенски раководител  ги има тие известувања за своето одделение.     

       Кон крајот на месец декември се изврши увид во реализацијата на часовите за додатна и дополнителна настава. 
Притоа се прегледуваа дневните подготовки, евидентните листови и дневниците. Се забележа дека сите наставници 
правилно ја изведуваат додатната и дополнителна настава.    
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         Во средината на месецот  јануари се направи анализа на планираните и реализираните часови по додатна и 
дополнителна настава и забележа дека планираните  часови во прво полугодие  се и  реализирани со мали измени во 
предметите  кај дел од наставниците поради  прилагодување на истите со потребите  на учениците Се изработи 
список за пофалени ученици во првото полугодие. 

        При  крајот од месецот почнаа  подготовки за организирање на училишните натпревари во учебната 2015/16 
година под мотото “Најдобри меѓу најдобрите“. Право на учество имаат сите ученици од 4 до 8 одделение и тоа по 
предмети што самите ќе си ги одберат и ќе се пријават.Наставниците направија списоци на учесници во натпреварите 
врз основа на кои се направи распоред за училници и тестатори.Посебно беше истакнато наставниците да внимаваат 
при изготвувањето на тестовите со цел да нема ниту премногу лесни ниту премногу тешки прашања или задачи.Ќе 
бидат рангирани тестовите со повеќе од 80% освоени бодови од вкупниот број на бодови на тестот и ќе има прво, 
второ и трето место. 

         Во месец февруари се  спроведоа училишните натпревари во учебната 2015/16 година. Натпреварите се 
одржаа во најдобар ред според однапред направениот план за реализација според пријавениот број на учесници. 
После секој натпревар се изготвуваше ранг листа и се направи идентификација на учениците што земале прво, второ 
и трето место.   

        Во месец март беа разгледани резултатите од одржаните училишни натпревари во учебната 2015/16 година по 
секој предмет и беа идентификувани  учениците кои постигнаа најдобар успех. Добиените резултати од натпреварот 
по секој предмет  беа објавени на огласната табла за учениците да имаа увид во постигнатите резултати. 

       Во месец април се разгледаа резултатите од одржаните училишни натпревари во учебната 2015/16 година и  се 
направи анализа за тоа колку ученици учествувале на натпреварите, по предмети и одделенија и кои ученици земале 
прво, второ и трето место со наставниците што им предаваат. 

       Во месец мај беа  изработени  пофалниците за оние ученици што освоиле прво, второ или трето место на 
училишните натпревари . 

       Во месец јуни Тимот за подобрување на квалитетот на додатна и дополнителна настава  направи список од  
постигнатите резултати на учениците од општински, регионални т.е. градски и државни натпревари и направи увид во 
реализацијата на додатна и дополнителна настава. Притоа се прегледуваа дневните подготовки, евидентните листови 
и дневниците . Се забележа дека сите наставници правилно ја изведуваат додатната и дополнителна настава. Се 
направи анализа на планираните и реализираните часови по додатна и дополнителна настава и се утврди дека сите  
планираните  часови   се и  реализирани . Беше и изработен и список на ученици кои се пофалени на крајот од 
учебната 2015/16   година 

       Се изработија и пофалници за учениците кои во текот на нивното деветгодишно образование постигнале 
континуиран одличен успех и пофалница за ученикот кој е прогласен за Првенец на генерацијата. 

                                                                                                       Координатор, Елена Томевска
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9.6. Програма за продолжен престој на учениците од прво, второ и трето одд.  пред почетокот и по 
завршувањето  на часовите 

 
          Во согласност со Законот за основно образование, како и претходните учебни години така и оваа,во 

училиштето,  по барање на родителите, планира прифаќање на учениците од прво, второ и трето одделение пред 
почетокот и по завршувањето на часовите. За таа цел одделенските наставници од прво, второ и трето одделение 
изготвија програма за продолжен престој. Истата се реализираше оваа учебна година во прво и во второ одделение. 
Продолжен престој побарале 9 родители од второ одделение и 13 родители од трето одделение.Тие ученици беа 
згрижени од страна на нивните одделенски наставници.  

 
             9.7.Индивидуализирани програми за работа со надарени и талентирани 
 

       По изготвувањето на програмата и акциониот план за работа со надарени ученици, во месец октомври тимот 
ги потсети наставниците за тоа што значи и што се подразбира под поимите надареност, талентираност, разликите 
меѓу нив, особеностите на овие ученици, кога се пројавуваат, како и кој да ги препознае, идентификува и т.н. 

Tимот за реализација на оваа програма во консултација со наставниците дефинираше со кои ученици од 
претходната година ќе се продолжи да се работи во оваа учебна годинаа, вкупно 8. 

Процесотот на идентификација на нови надарени ученици се пролонгираше со оглед на тоа дека на 
наставниците им е потребно повеќе време за да ги запознаат учениците. По разговорите и консултациите со 
наставниците беше откриен и идентификуван еден нов ученик како талентиран за ликовна уметност. Така вкупниот 
број на надарени/талентирани  ученици изнесува 9. 

Наставниците кои ги идентификуваа надарените ученици по својот предмет, во консултација со психологот 
осмислија наставни и воннаставни активности за работа со овие  ученици (програма за работа), а нивниот напредок 
континуирано се следи. 

На крајот на учебната година се врши анализа на постигањата на надарените и талентираните ученици во 
наставните, виннаставните ученички активности и додатната настава, врз основа на евиденцијата која се води за 
успехот, редовноста, однесувањето и постигањата на овие ученици. Сите успешно напредуваат во областа во која се 
надарени, а дел се успешни на повеќе полиња.  

Сите ученици се успешно вклучени во додатната настава, дури и по  неколку предмети. Учествуваа на 
училишен, општински, регионален, државен, интернационален или меѓународен натпревар или конкурс по 
математика, литературно, ликовно творење. Награди  за освоено прво и трето место освоија двајца ученици - за 
ликовно творење и математика на општински натпревар. Забележително е нивното учество на бројни општински, 
градски, републички и меѓународни настани.                                                       Координатор,Вана Мињенко, психолог 
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9.8 Индивидуализирани програми за деца со посебни образовни потреби  
         Согласно програмата и акциониот план на тимот за инклузија на учениците со посебни потреби и емоционални 

потешкотии и оваа учебна година се реализираа индивидуалните образовни планови за учениците со посебни потреби. 

Реализацијата на ИОП-ите се одвиваше според процедурата за изработка и следење на ИОП. Сите наставници кои 

работат со овие ученици на почетокот на учебната 2015-16 година изготвија Долгорочен индивидуален образовен план 

со планирани годишни цели по секој предмет во соработка со дефектологот и родителите. Среднорочниот (тематски) 

ИОП се изработуваше за секоја наредна тема, а краткорочниот ИОП беше имплементиран во рамките на дневната 

подготовка за соодветниот предмет. Дефектологот тековно ја следеше реализацијата на ИОП-от преку увид во 

изготвените ИОП-и, укажувајќи на соодветното планирање на целите.  

      9.9 Поврзување на еколошката програма со редовната настава 
 

Со  инегрираното  планирање  од  четирите  еко  стандарди  во наставата реализирани се еколошки содржини за 
заштита на животната средина. 
Од стандард 1 – заштеда на електрична енергија се преземаа актиности за заштеда на електричната енергија. Од 
стандард 2 – Заштеда на вода тековно се собираше дождовницата и со истата  учениците ги полеваа цвеќињата во 
училишната зграда. 
Од стандард 3- одржување на зграда – континуирано се спроведуваа акции за намалување отпад и озеленување на 
просторот во училишната зграда со саксиски цвеќиња  
Од стандард 4 – уреден училишен двор – беа преземани активности за уредување и засадување на дворот со нови 
садници. Низ акциите  кои беа превземани во училишниот двор засадени се нови 10 нови садници.  Поставена е  
жардињера од отпаден материјал (пластични  шишиња и автомобилски гуми).  
 
Изготвил: Бојана Личева Мешкова, Мирослава Стојмановска, Билјана Стојановска, Марија Наневска, Марина Пејковска, 
Јулија Јанкуловска 

 
      9.10. Употреба на ИКТ во наставата – список наставници со  број на часови (наставник/месец) 

   Согласно планирањата, одделенските и предметните наставници во училиштето реализираа часови со примена 
на ИКТ во наставата – примена на ИК технологија како наставно средство и/или како наставно помагало. Подетално, 
реализацијата на часовите со примена на ИКТ беше следна: 
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 Име и презиме сеп
тем
ври 

окто
мври 

ноемв
ри 

декемв
ри 

јануа
ри 

февру
ари 

март април мај јуни Вкуп
но 

1 Билјана Трајановска 20 21 23 23 12 23 22 23 24 10 201 

2 Даниела Салтирова 20 21 23 23 12 23 22 23 24 10 201 

3 Жаклина Атанасовска 20 21 23 23 12 23 22 23 24 10 201 

4 Светлана Пешовска 20 21 23 23 12 23 22 23 24 10 201 

5 Данче К.Јакимовска 28 35 28 28 14 28 28 28 28 7 252 

6 Лидија Ѓорѓиева 28 35 28 28 14 28 28 28 28 7 252 

7 Олга Црногорска 28 35 28 28 14 28 28 28 28 7 252 

8 Билјана Павиќевиќ 28 35 28 28 14 28 28 28 28 7 252 

9 Славица Алексиќ 34 34 35 35 16 32 35 35 34 12 302 

10 Лидија Велковска 34 34 35 35 16 32 35 35 34 12 302 

11 Наталија Николовска 34 34 35 35 16 32 35 35 34 12 302 

12 Јованка Грујовска 34 34 35 35 16 32 35 35 34 12 302 

13 Гордана Павлова 28 32 32 35 18 28 31 30 31 10 275 

14 Виолета Стоилевска 28 32 32 35 18 28 31 30 31 10 275 

15 Тања Метикош 28 32 32 35 18 28 31 30 31 10 275 

16 Елизабета Георгиевска 28 32 32 35 18 28 31 30 31 10 275 

17 Елизабета Ордева 33 31 32 31 17 30 33 31 33 8 279 

18 Даниела Торковска 33 31 32 31 17 30 33 31 33 8 279 

19 Виолета Симоновска 33 31 32 31 17 30 33 31 33 8 279 

20 Наташа Јосимовска 33 31 32 31 17 30 33 31 33 8 279 

21 Весна Трајковска 24 24 24 24 16 24 24 24 24 16 224 

22 Весна Кочова 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 230 

23 Весна Костовска 26 31 31 33 24 18 26 34 11 16 250 

24 Јагода Филиповска 20 8 20 16 11 20 33 23 10 11 172 

25 Мирослава Стојмановска 20 24 30 22 14 22 26 26 24 10 218 

26 Душко Анастасовски 19 20 26 29 13 25 26 26 29 7 226 

27 Елена Малинова 34 31 34 25 21 34 35 43 39 20 316 
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28 Марина Пејковска 86 82 80 90 32 82 94 74 74 32 726 

29 Марија Н.Наневска 28 24 20 20 12 16 28 16 12 16 192 

30 Борис Шундовски 21 21 21 21 14 21 21 21 21 7 189 

31 Катица Стојчевска 38 25 14 27 11 34 21 37 25 16 248 

32 Магдалена Павлеска 28 24 20 28 8 24 32 24 24 8 21 

33 Лиле Сарваноска 32 32 30 4 13 29 9 24 32 12 217 

34 Ванчо Јовчев 20 16 8 28 24 28 16 20 8 8 176 

35 Роза Јаневска 8 12 12 4 4 12 8 12 8 4 96 

36 Бранко Атанасоски 14 36 22 14 12 26 20 32 24 4 204 

37 Јасмина Ѓоргиева 28 32 30 30 / 30 32 28 30 / 240 

38 Билјана Стојановска 28 48 28 20 8 16 16 40 32 / 236 

39 Александра Стојчевска 45 41 42 24 25 41 33 47 43 / 341 

40 Јулија Ј. Караланова 28 36 46 32 36 34 24 54 50 4 344 

41 Елена Томевска 24 0 32 22 18 54 38 18 32 6 244 

42 Бојана М. Личева 20 28 32 16 24 29 20 36 28 20 248 

43 Катерина Лукарова 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 210 

44 Анета Митевска 16 20 14 14 8 14 16 12 14 8 136 

45 Соња Божиновска 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 36 

 

10. Оценување 

        10.1. Видови оценување,  календар на оценување и тим за следење, анализа и поддршка на оценување  

         Tимот за Следење, анализа и поддршка на оценувањето ги реализираше сите планирани активности во целост. 
Откако беа изготвени Акциониот план и Програмата за  работа  во текот на месец август Tимот за Следење, анализа и 
поддршка на оценувањето ја проследи  активноста во која сите наставници изготвија Годишни и Тематски – процесни  
планирања на наставниците од предметна настава и Тематски – интегрирани планирања на наставниците од 
одделенска настава, во кои се содржани критериумите за оценување според стандардите за оценување. 

  Во текот на оваа учебна година Tимот спроведе низа активности: 
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 Со цел примена на законската регулатива за писмено оценување, беше изготвен план за писмено проверување на  
учениците од II до IX одделение; 

 Беа формирани комисии од ученици за оценување;  
 На родителските средби одржани на 09.09.2015 и 10.09.2015  родителите беа информирани за постоењето на Tимот 

за Следење, анализа и поддршка на оценувањето, беа запознати со неговата Програмата за  работа  и  
Процедурата за поплаки и жалби по добиени оцени; 

 На одржаниот Совет на родители Процедурата за поплаки и жалби по добиени оцени беше претставена пред сите 
присутни и истата наредниот ден беше прикачена на родителското информативо катче во училиштето; 

 На одделенскиот час одржан на 14.09.2015 година учениците беа запознати со Процедурата за поплаки и жалби по 
добиени оцени, додека во oктомври  во рамките на работата на ученичката заедница,  учениците истата ја 
разгледаа и дискутираа, за да во месеците ноември и април бидат и анкетирани по прашања за оценувањето на 
наставниците во нашето училиште. 

 Со цел следење на оценувањето на наставниците, стручните соработници извршија  посета на часови и увид во 
дневни подготовки во текот на  третата и четвртата  седмица од месец ноември и првата седмица од декември и 
третата и четвртата седмица од месец април. 

 
                Во текот на месеците  јануари и јуни, од страна на стручните соработници во училиштето извршена е анализа 

од посетата на часови и увидот во дневните подготовки на наставниците и беа прибрани податоци за изготвување на 
компаративна анализа на оценувањето. Во текот на јануари и јуни Тимот од подрачјето за самоевалуација “Постигања 
на учениците” изработи компаративни анализи на оценувањето и Тимот за подобрување на следењето на планирањето 
на наставата  изготви  СВОТ анализи за оценувањето чии извештаи се во прилог. 

 
  Билјана Стојановска – координатор, Лиле Сарваноска, Марина Пејковска - предметни наставници, Тања Метикош, 

Елизабета Георгиевска - одделенски наставници, Габриела Пљачковска – педагог, Вана Мињенко – психолог и Розалија 
Давковска – дефектолог 

 

10.2. Само- евалвација на училиштето 

Само-евалвацијата како задолжителна обврска, во нашето училиште се спроведува и ќе се спроведува според 
барањата и насоките дадени од ДПИ. Согласно прописите, последната само-евалвација беше   спроведена во 
текот на мај/јуни 2016 год 
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11. Вон- наставни активности 
 

Воннаставните активности претставуваат интегрално мошне значајно подрачје во севкупната 
воспитно-образовна дејност на училиштето.  
 
11.1.  Училиштен спорт  

Во учебната 2015/16 год. планираните училишни спортови кои ги 
нуди училиштето а беа  во коорелација со програмата за физичко и 
здравствено образование се: фудбал машки, фудбал за девејчиња, 
кошарка машки, кошарка девојчиња, одбојка девојчиња, ракомет 
девојчиња, пинг-понг, атлетика. Одговорни наставници за училишниот 
спорт беа наставниците по физичко и здравствено образование: Зора 
Јовановска и Јордачно Тодосиев.  

 Целите за овие напреварувања се: да ги усвојуваат и 
увежбуваат основните спортско-технички знаења од спортските игри, 
да се одржува општата моторика како и спечифичната моторика кај 
спортските игри, да се соработува и учествува во тимска работа, да се 
поседува фер-плеј способности и однесувања во натпреварите, да се 
ослободуваат учениците од стрес состојби, да се создава и применува 
здравствено хигиенски навики во вежбањето и спортувањето. 
Реализација: овие вон-наставни активности беа реализирани во текот на учебната година и тоа:  

 Крос на левиот кеј од реката Вардар во населбата Керамидница октомври 2015 год.  
 Лигата футсал – машки и лигата кошарка – машки започна во месец октомври 2015 и се одвиваше во текот на 

целата наставна година до мај 2016 кога се одржаа завршните натпревари и во овие натпревари ООУ “Дане 
Крапчев“ освои 4-то место во лигата кошарка.  

 Лигата одбојка девојчиња се одржаа во месец март-мај 2016 г. и ООУ “Дане Крапчев“ освои 4-то место.  
 Турнирот во кошарка девојчиња се одржа во февруари 2016 г и ООУ “Дане Крапчев“ освои 2-ро место.  
 Турнирскиот напревар во футсал девојчиња се одржа во февруари 2016 год.  
 Турнирот во ракомет девојчиња се одржа во месец февруари 2016 год. и ООУ “Дане Крапчев“ го освои 2-ро 

место.  
 Во месец април 2016 год. се одржа и пинг-понг турнир каде ООУ“Дане Крапчев“ го претставуваа 3 ученици.  
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 Во мај 2016 се одржаа атлетските натпревари и ООУ“Дане Крапчев“ освои 2-ро место во штафета 4х100м 
девојчиња и 2-ро место фрлање ѓуле поединечно.  

 Во текот на училишната година се одржаа и меѓуодделенски натпревари.  
 Во месец октомври 2015 год. се одржаа и Игри без граници за учениците од 4 и 5 одд. Екипата беше 

предводена од одделенските наставници во ООУ “Дане Крапчев“.  
Одговорни наставници: Зора Јовановска и  Јорданчо Тодосиев 

 
11.2. Секции и слободни ученички активности 

Преку слободните ученички активности се создава можност за индивидуализација на воспитно-образовниот 
процес, за задоволување и негување на индивидуалните интереси и способности на учениците. Според карактерот 
и содржината на работата слободните ученички активности беа застапени како:  

 Слободни активности за проширување и продлабочување на знаењата и способностите на учениците 
 Културно-уметнички активности 
 Спортски активности 

 
Преку слободните ученички активности се постигнуваат значајни воспитно-образовни резултати. 

Задачите на слободните ученички активности беа: 
 

 Да се поттикнува и негува детската љубопитност, сознајните способности и креативноста на 
учениците 

 Учениците да се воведуваат во задачи кои бараат поголема самостојност во нивното извршување 
 Да се негува доследност и истрајност во извршувањето на ученич-ките обврски 
 Да се создаваат навики кај учениците за правилно и рационално користење на слободното време. 

 
Културно-уметнички слободни активности 

Активностите кои беа планирани во програмата за естетеко уредување на училиштето беа во целост 
реализирани. Реализирани активности се: уредување на училиштето по повод позначајни празници и настани односно 
паноата во аулата континуирано се уредуваат со ученички творби (ликовни и литературни).училиштето беше уредено 
пред почетокот на учебната година по повод приемот на првачиња. Исто така беа одбележани сите позначајни 
празници како 8 септември, 23 октомври, 13 ноември, 8 декември. По повод одбележување на Нова Година 
изработени се нови украси од хартија и училишната аула и холовите беа украсени за престојните празници. Во текот 
на второто полугодие беше организиран патрониот празник на кој учениците од седмо, осмо и деветто изработија 
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колажи на паноата и го изработија годинешното мото. По повод велигденските празници беше организирана 
работилница за изработка на велигденски јајца, а потоа најуспешните учествуваа на хепенингот организиран во 
училиштете. Во рамките на програмата за промовирање на ненасилство беше организизана изложба на ликовни 
творби.  Беше организирана модна ревија на крајот на учебната година во соработка со еко тимот.  
Оваа година учениците учествуваа и на повеќе ликовни конкурси меѓу кои: "Лидице 2016", "Торуњ 2016", "13 ноември"- 
меѓународни, "49 детски рацинови средби"-државен, "Мојот татко", "Trash for art" и "Противпожарен сојуз на град 
Скопје - градски, "Мојата општина"-општински и други ликовни работилници и хепенинзи. Освоени се неколку први 
награди на "13 ноември"- меѓународни, "49 детски рацинови средби"-државен, "Мојот татко" и Противпожарен сојуз на 
град Скопје - градски, "Мојата општина"-општински 
                                                                                                                        Координатор, Марија Н. Наневскавоннаставни 
литературни активности (литературни конурси, поетско читање, хепенинзи, аревари)             

Оркестар 
Целта на училишниот оркестар е учениците  да ги прошират знаењата и 

способностите од областа на музиката за кои покажуваат посебен интерес, 
определба и сензибилитет, како и да се оспособуваат за соработка и 
колективен однос во заедничка презентација на инструментални дела во 
училиштето и надвор од него.  Оваа учебна година оркестарот ги реализира 
следните активности: 

Организација на оркестарската настава 
  Часовите по оркестар се организираа во текот на цела учебна година, а 
неделниот фонд се реализира според тежинското ниво на композициите по  3 
часа седмично. Во училишниот оркестар членуваа учениците од VI, VII, VIII и IX 
одделение, според интересот и техничките можности на учениците. Времето на 
реализација се спроведуваше по редовната настава.  Поради специфичноста на активностите времето на 
реализација се организира спрема просторните можности на училиштето и можностите на учениците. 
Резултатите се презентираа на активностите во училиштето и надвор од него и  тоа: 

 5.02.2016 -  патронат на ООУ “Дане Крапчев“ 

18.04.2016 - општински / регионални смотри - оркестарот освои прво место со освоени 100 бода. 

7.05.2016 - државен натпревар во Кавадарци - оркестарот освои прво место со освоени 99 бода. 

Програма изведена на настапите беше Благој цанев – “Ларго“ и Руска народна - „Под московние вечера“  

 
                                                                                                                      Одговорен наставник: Ванчо Јовчев 
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 Хор 
Сите часови во текот на учебната година се одржани и при тоа е реализирана предвидената програма за учебната 
2015-2016 година. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

                                                                                          Одговорен наставник:Роза Јаневска  

 
Планирани активности 

 
Реализирани активности 

Хорски и оркестарски смотри-
општински, градски и државен 
натпревар 
 
 
Програма на настапите: 
„Заплакала е гората“-Кирил 
Македонски и   „Липа“-Ф.Шуберт 

    18 април 2016  Учество на Општински/ регионални смотри   , 
освоено  I-во место 97 бода,  
 
    6 мај 2016 Државен натпревар во Кавадарци освоено III-то 
место 73 бода 

Учество на хорот на патрониот празник 
на училиштето 

Реализирано на 05.02.2016 г. 

Учество на хорот на приредбата – 
модната ревија Треш-фешн во 
соработка со наставниците Марија 
Н.Наневска, Бојана М. Личева и Данче 
Костовска 

Реализирано на 01.07.2016 година 
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Извештај за активностите на библиотеката во ООУ „Дане Крапчев“за учебната 2015/2016 год. 
Во месец септември во библиотеката беа ставени печати на новите учебници и беа селектирани оштетените 

учебници од минатата учебна година. Беше формирана и библиотекарска секција која беше запознаена со 
активностите во текот на целата година. Членовите на библиотекарската секција твореа по повод Денот на 
независноста и истите творби ги читаа на разглас заедно со членовите од литературната секција. На 25 септември 
во ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“  се одржа XVI Општински натпревар „Млади библиотекари“ на кој 
учествуваа следните ученици од нашето училиште: Софија Јовановиќ 8-4 одд., Марија Димовска 8-2 одд. и Сара 
Ѓорѓиоска 9-2 одд. Исто така на 30 септември во библиотеката беше донирана збирка-колекција од Нашата прва 
библиотека „Библиотека на тркала“ со 20 сликовници, прирачник за наставникот и постер од УСАИД за I, II и III 
одделение и една за библиотека, вкупно 13 пакети(или 260 сликовници, 13 прирачници и 13 постери). Во текот на 
месецот се изработуваа каталошки картони за читателите како и членски книшки за читателите, а истото 
библиотекарот го инвентарира и по електронски пат како и во пишана форма-дневник. 

Во октомври од МОН повторно беа дистрибуирани нови учебници и истите се евидентираа-инвентарираа и 
потпечатуваа и беа поделени на учениците. Во текот на месецот  по повод Денот на книгата наставничката Роза 
Јаневска донираше 7 книги, слободна литература за деца, истите беа средувани во библиотеката. Во библиотеката 
беше организирана и посета на учениците од I-во одделение со цел запознавање со работата на библиотеката, 
фондот и изборот на книги, бројната состојба, начинот на ракување со книги и начинот на позајмување на книги. 
Исто така се оствари и средба со наставниците по Македонски јазик за избор на лектири кои се дефицит во 
училишната библиотека и кои се за нарачка и обновување во согласност со директорот на училиштето. Се твореше 
и читаше на разглас по повод 11 Октомври. 

Во ноември со членовите на библиотекарската секција се направи договор за заедничко средување на 
книгите во библиотеката и спроведување анкетни прашања помеѓу учениците од предметна настава за читаноста 
на книгите со цел збогатување на библиотечниот фонд. Соработка со библиотеката во ООУ „Вера Јоциќ“ –размена 
на искуства. Библиотекарската секција твореше песни за Градот Скопје 13 Ноември и истите беа читани. При крај 
на месецот се бираше најчитана книга и најредовен читател за месец октомври.  Повторно беа дистрибуирани нови 
учебници од МОН и истите беа евидентирани, потпечатени и се поделија на учениците. 

Во текот на месец декември на сите читатели кои се членови во библиотеката им се посветуваше внимание 
за формирање на навики за внимателно ракување, чување и заштита на позајмените книги како и навика за 
навремено враќање на истите со цел заштита на библиотечниот фонд. Членовите на библиотекарската секција 
заедно со библиотекарот ја средуваа и уредуваа библиотеката и подготвуваа флаери со новогодишни желби и 
изработките беа ставени пред училишната библиотека и на пано во училишната аула. На 29 декември беа 
донирани 50 книги, слободна литература за деца со наслов „Децата од медената месечина“ од госпоѓата Драгица 
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Илиева, сопруга на писателот Нако Илиев-Роле, и истот така на 30 декември од БРО училиштето доби донација за 
наставниците „Формативно оценување во одделенска настава“, 20 прирачници и 25 додаток прирачник за 
наставници. Се направи селекција на старите книги во библиотеката. 

Во месец јануари се направи план за активностите на секцијата во второто полугодие и се средуваше 
библиотеката, се изработуваа каталошки картони и членски книшки за читателите како и електронско евидентирање 
и запишување во работниот дневник. Од МОН пристигнаа нови учебници по Географија и истите се средуваа и 
делеа на учениците од 6-те одделенија а наставниците пополнија списоци за прием на учебниците. Кон крајот на 
месецот беа донирани 30 книги „Збирка поезија“ од проектот Млади поети од Агенцијата за млади и спорт.  

Во февруари се изврши запишување на донираните и подарените книги во инвентарната книга и книгите се 
означија со печат и број. Наставниците се запознаа со новите, донирани книги во библиотеката. Членовите твореа 
по повод смртта на нашиот патрон Дане Крапчев 02 февруари и личните творби ги читаа на разглас. 
На 26 февруари (петок) во 12.00 часот во ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“ се оддржа прогласување на 
читател-рекордер за 2015 година од вкупно 16 наши библиотеки во градот Скопје. Се доделија благодарници на 
младите библиотекари кои учествуваа на XVI Општински натпревар одржан вo библиотеката. 

Во март беше направена селекција на старите книги во библиотеката кои не се во употреба и се обезбеди 
простор за нови книги. Учениците од второ одделение беа во посета на библиотеката се запишуваа во 
библиотеката и земаа лектири и се запознаа со правилата во библиотека и правилата на читателот. 
Учениците од библиотекарската секција твореа по повод 8-ми Март Денот на мајката како и за 21 Март Денот на 
Екологијата и истите ги читаа на разглас, а и секој понеделник на првиот час ги средуваат книгите во библиотеката 
и помагаат во реорганизација на библиотеката. 

Во април библиотекарот и членовите на библиотекарската секција го посетивме Саемот на книга (15.04.2016) 
и учениците имаа можност да се запознаат со новите наслови и да учествуваат на промоцијата на најновата книга 
„Понекогаш доаѓа среќа“ на писателката Винка Саздова која е добитник на Плакетата за најчитан македонски автор 
во библиотечната мрежа на Градската библиотека „Браќа Миладиновци“-Скопје. Тие се фотографираа со 
авторката, беше купена и нејзина книга која ја посвети за нашето училиште. Членовите на библиотекарската секција 
твореа по повод 22 април Одбележување на денот на планетата земја како и за 23 април Ден на книгата кој е 
посветен на Вилијам Шекспир. Исто така библиотекарот заедно со членовите на библиотекарската секција и 
ученици од 7, 8 и 9 одделение заедно со наставниците Катица Стојчевска наставник по Македонски јазик, Маја 
Караџоска наставник по Македонски јазик, Лиле Сарваноска наставник по математика, Магдалена Павлеска 
наставник по Историја, Весна Трајковска наставник по Англиски јазик и Јулија Јанкуловска наставник по физика и 
математика беа на посета на Саем на книга со проектот МИО „Другарувам со книгата, другарувам со другарот“ 
заедно со учениците и нивната наставничка по Албански јазик од училиштето ООУ „25 Мај“ каде учениците се 
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запознаа, другаруваа, заедо купуваа книги,  се запознаа и фотографираа со детските писатели Горјан Петрески и 
Тоне Селишкар, а имаа можност да присуствуваат и на промоцијата на книгата на Исидора Бјелица како и на Ник 
Вујичиќ .  
Овој месец беше реализирана и посета со работилница во нашето училиште од проектот МИО „Другарувам со 
книгата, другарувам со другарот“ каде ни дојдоа ученици од осмите одделенија од ООУ „25 Мај“ заедно со 
наставничката по Македонски јазик, ја посетија и разгледаа нашата библиотека, а потоа имаше работилница каде 
заедно со нашите ученици од осмите одделенија изработуваа пораки за книгата и другарство секој на својот мајчин 
јазик, другаруваа, разменуваа-си подаруваа книги еден со друг и ги читаа пораките. Сето ова беше забележано со 
фотографии, учествуваа Катица Стојчевска наставник по Македонски јазик, библиотекар Роза Јаневска, педагогот 
Габриела Пљачковска и гостинката од ООУ „25 Мај“ наставничката Бети по Македонски јазик. И наставниците ги 
споделија своите искуства. 
Месецов се изврши внесување на нови наслови во инвентарната книга. 

Во мај се направи попис на учебниците во библиотеката (за употреба и оштетени), како и попис на книжниот 
фонд на библиотеката каде се утврди бројна состојба на книги вкупно 9545, од кои лектирни изданија 5749, стручна 
литература 463, по жанрови 3335, по наставен јазик 9307 на Македонски јазик, 22 на албански јазик, 1 на турски, 1 
на ромски, 114 на српски јазик, 8 на хрватски, и 92 на други јазици(Англиски, Француски, Српскохрватски). 
Овој месец помина во знакот на договорите за набавување на книги потребни за учениците со континуиран одличен 
успех и првенците на генерацијата. Се подготвуваа  книгите за наградените ученици. 
Овој месец се направи список и се делеа уплатници на учениците кои имаат изгубено учебник оваа учебна година. 
Месецов се изврши внесување на нови наслови во инвентарната книга. 
Полуматурантите од училиштето ја посетија библиотеката за да се запознаат со новите наслови и лектирните 
изданија за средно образование кои ги поседува библиотечниот фонд. 
Членовите на библиотекарската секција твореа по повод Св.Кирил и Методиј 24 мај и творбите ги читаа на разглас. 
Во текот на месецот се направи нарачка на учебници потребни за учебната 2016/2017 година. 

Во јуни се изврши попис на книги кои учениците треба да ги вратат во библиотеката и беа известени класните 
раководители од одделенска и предметна настава. Учениците ги враќаа позајмените лектири и земаа лектири за 
следната учебна година. Беше извршена замена за изгубените книги и се средуваа оштетените книги. 
Во текот на месецот се направија списоци на вратени учебници, како и на оштетените и изгубените учебници. Се 
средуваа уплатниците за изгубените учебници. Се направи распределба на учебниците во училишната библиотека 
со обезбедување простор за учебници за 9 одделение. 
Беа дадени книгите за избраниот првенец како и за учениците со континуиран одличен успех на класните 
раководители.                                                                                                           Одговорен наставник:Роза Јаневска 
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а) Училишни натпревари 

За учениците од IV - VIII одделение  се организираа училишни натпревари во следните предмети: 

македонски јазик                                                  англиски јазик                                              општество 
француски јазик                                                   математика                                                 природа         
физика                                                                   хемија                                                             историја 
природни науки                                                   географија                                                    биологија 
граѓанско образование                                     информатика 
 
 
 

 

11.3. Ученички натпревари 
     Ученичките натпревари се облик на активности преку кои еден ученик или група ученици се трудат подобро или 

побрзо да постигнат добри воспитно-образовни резултати. Натпреварите имаат значајна улога во развојот на 
личноста на ученикот. Преку нив се поттикнува и развива интересот на учениците кон одредена активност, па на тој 
начин се воспоставува активен однос кон наставата и вреднувањето на постигнатите резултати.Училиштето кое 
континуирано вложува во својот развој исоздава позитивна, продуктивна и стимулативна училишна клима создава и 
ученици кои ќе го вложат својот максимум за реализацијата на сопствените афинитети и вештини. Правилното 
канализирање на енергијата која ја носи во себе ученикот и можноста да се надградува според афинитетите е 
одговорна задача на училиштето, кое го води ученикот кон портите на успехот. Секој ученик се гордее со своите 
лични постигнувања, како и со постигнувањата кои ги носи во име на училиштето. Клучот на успехот лежи во сите нас 
кои го поттикнуваме мотивот за самодокажување на учениците и желбата за афирмација во општеството. 

Во текот на учебната 2015/16 год. училиштето  учествуваше на општински, регионални и државни натпревари по 
сите предмети, а во месец март организираа и спроведоа училишни натпревари. На тие училишни натпревари 
учествуво зедоа сите редовни ученици од училиштето, по сите наставни предмети како што е назначено во Член 7 од 
Правилникот за начинот и поблиските критериуми на организирање и изведување на натпреварите на учениците по 
одделни предмети. 

 
 
 

 
 

а) Училишни натпревари       б) Општински, градски или регионални натпревари              в) Државни натпревари 
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Резултати од училишните натпревари 
а) предметна настава 

Предмет Вкупно 
ученици 

Ученик Одделение Освоено 
место 

Наставник 

 
 

МАКЕДОНСКИ  
ЈАЗИК 

19 Ивана Додевска VI-2 I Јагода Филиповска 

Симона Петровска VI-2 I Јагода Филиповска 

Миа Јакимовска VI-3 II Јагода Филиповска 

Филип Заевски VI-4 II Јагода Филиповска 

Ивана Стефановска VI-3 III Јагода Филиповска 

Емилија Трајковска VI-1 III Јагода Филиповска 

     

20 Сања Филиповска VII-3 I Елена Малинова 

Матеј Трајчевски VII -1 I Елена Малинова 

Иван Лозановски VII-2 II Елена Малинова 

Ана Тасева VII -1 II Елена Малинова 

Јован Јанковски VII-3 III Елена Малинова 

     

14 Марија Спасовска VIII -4 I Катица Стојчевска 

Ема Јачева VIII -2 II Катица Стојчевска 

Тамара Велковска VIII -4 III Катица Стојчевска 

     

13 Александар Анастасовски IХ -2 I Елена Малинова 

Клементина Аврамовиќ IХ-3 II Елена Малинова 

Даниел Наумовски IХ-1 II Елена Малинова 

Дамјан Петрески IХ -3 III Елена Малинова 

Марија Додевска IХ-1 III Елена Малинова 

      

 
 

АНГЛИСКИ 

 
19 
 

Јана Кметовска IV- 3 I Весна Костовска 

Матрин Атанасов IV -4 II Весна Костовска 

Дарен Николов IV-1 III Весна Костовска 
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ЈАЗИК 
 
 
 

     

8 Вероника Неделковска V-4 I Весна Кочова 

Леон Станчески V-1 II Весна Кочова 

     

10 
 

Симона Петровска VI-2 I Катерина Лукарова 

Лука Карагунов VI-1 I Катерина Лукарова 

Јован Стрезоски VI-3 II Катерина Лукарова 

Теона Пешевска VI-2 III Катерина Лукарова 

     

 
10 

Мирна Мемиќ VII-4 I Катерина Лукарова 

Петар Стефановски VII-2 II Катерина Лукарова 

Матеј Трајчевски VII-1 III Катерина Лукарова 

     

20 Дамјан Ѓорѓиевски VIII-2 I Весна Трајковска 

Тамара Велковска VIII-4 II Весна Трајковска 

Ива Ампевска VIII-3 III Весна Трајковска 

Мартина Цветковска VIII-1 III Весна Трајковска 

Никола Вељановски VIII-1 III Весна Трајковска 

Јоан Поповски VIII-2 III Весна Трајковска 

Филип Стојчев VIII-2 III Весна Трајковска 

     

15 Даниел Наумовски IХ-2 I Весна Трајковска 

Александар Анастасовски IХ-2 I Весна Трајковска 

Дијана Велковска IХ-1 II Весна Трајковска 

Клементина Аврамовиќ IХ-2 III Весна Трајковска 

     

 
ФРАНЦУСКИ 

ЈАЗИК 

 
11 

Катерина Илиевска VI-1 I Анета Митевска 

Маја Стојановска VI-4 II Јасмина Ѓорѓиева 

Филип Заевски VI-4 III Јасмина Ѓорѓиева 
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5 Матеј Трајчевски VII-1 I Јасмина Ѓорѓиева 

Сара Атанасоска VII-4 II Јасмина Ѓорѓиева 

Сања Филиповска VII-3 II Јасмина Ѓорѓиева 

     

8 Ема Јачева VIII-2 I Јасмина Ѓорѓиева 

Тамара Велковска VIII-4 II Јасмина Ѓорѓиева 

Ева Коцевска VIII-4 III Јасмина Ѓорѓиева 

     

6 Клементина Аврамовиќ IX-3 I Анета Митевска 

Марија Младеновска IX-1 II Анета Митевска 

Александар Анастасовски IX-2 III Анета Митевска 

      

 
 

МАТЕМАТИКА 
 
 

 
16 

Никола Додевски VI-2 I Билјана Стојановска 

Ивана Додевска VI-2 II Билјана Стојановска 

Катерина Илиевска VI-1 III Билјана Стојановска 

     

9 / / / / 

     

7 Александар Недев VIII-1 I Лиле Сарваноска 

Дарко Петрески VIII-3 II Лиле Сарваноска 

Дамјан Ѓорѓиевски VIII-2 III Лиле Сарваноска 

     

4 Клементина Аврамовиќ IX-3 I Александра Стојчевска 

      

 
 

ХЕМИЈА 
 
 

 
12 

Александар Недев VIII-3 I Елена Томевска 

Дамјан Ѓорѓиоски VIII-2 I Елена Томевска 

Марија Спасовска VIII-4 II Елена Томевска 

Максим Младеновски VIII-1 II Елена Томевска 
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Ема Јачева VIII-2 II Елена Томевска 

Магдалена Митковска VIII-3 II Елена Томевска 

Ева Коцевска VIII-4 II Елена Томевска 

Тамара Велковска VIII-4 II Елена Томевска 

Софија Јовановиќ VIII-4 II Елена Томевска 

 Дарко Петровски VIII-3 III Елена Томевска 

     

10 Марко Кметовски IX-3 I Елена Томевска 

 Марија Додевска IX-1 II Елена Томевска 

 Клементина Аврамовиќ IX-3 II Елена Томевска 

 Арзу Калајџи IX-2 III Елена Томевска 

      

 
 

ФИЗИКА 

 
7 

Тамара Велковска VIII-4 I Јулија Ј. Караланова 

Александар Недев VIII-1 II Јулија Ј. Караланова 

 Ева Коцевска VIII-4 III  

     

9 Клементина Аврамовиќ IX-3 I Јулија Ј. Караланова 

Даниел Наумовски IX-1 II Јулија Ј. Караланова 

Марко Кмеовски IX-3 III Јулија Ј. Караланова 

      

 
 

БИОЛОГИЈА 
 
 

 
21 

 

Љупка Арсовска VII-4 I Мирослава Стојмановска 

Матеј Трајчевски VII-1 I Мирослава Стојмановска 

Ана Тасева VII- II Мирослава Стојмановска 

Ива Трајковска VII-4 II Мирослава Стојмановска 

Петар Стојановски VII-4 III Мирослава Стојмановска 

Иван Лозановски VII-2 III Мирослава Стојмановска 
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Љида Демирова VII- III Мирослава Стојмановска 

Јован Јанковски VII-3 III Мирослава Стојмановска 

     

 
16 

Тамара Велковска VIII-4 I Мирослава Стојмановска 

Петар Весовски VIII-3 II Мирослава Стојмановска 

Кристијан Тодоровски VIII-2 III Мирослава Стојмановска 

 Стефанија Спасовска VIII-3 III Мирослава Стојмановска 

     

8 Дамјан Петрески IX-3 I Бојана М.Личева 

      

ПРИРОДНИ    
НАУКИ 

 

 
 

17 

Иван Митковски VI-3 I Бојана М.Личева 

Ивана Додевска VI-2 II Бојана М.Личева 

Јован Стрезоски VI-3 II Бојана М.Личева 

Емилија Трајковска VI-1 II Бојана М.Личева 

Маја Стојановска VI-4 II Бојана М.Личева 

Раде Димитриевски VI-3 III Бојана М.Личева 

Јована Благојевиќ VI-2 III Бојана М.Личева 

Марија Спасовска VI-1 III Бојана М.Личева 

 Теона Пешевска VI-2 III Бојана М.Личева 

      

 
 

ИСТОРИЈА 
 

11 Тамара Велковска VIII-4 I Магдалена Павлеска 

Марија Спасовска VIII-4 II Магдалена Павлеска 

Ева Коцева VIII-4 III Магдалена Павлеска 
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14 

Александар Анастасовски IX-2 I Магдалена Павлеска 

Дамјан Петревски IX-3 II Магдалена Павлеска 

Даниел Наумовски IX-1 III Магдалена Павлеска 

Дијана Велковска IX-1 III Магдалена Павлеска 

  Ива Алексовска IX-2 III Магдалена Павлеска 

  Клементина Аврамовиќ IX-3 III Магдалена Павлеска 

      

 
 

ГЕОГРАФИЈА 
 
 
 

14 
 
 
 
 

12 

Маја Стојановска VI-4 I Марина Грамова 

    

Леонид Велковски VII-4 I Марина Грамова 

Бојана Блажевска VII-4 II Марина Грамова 

Дарко Ордев VII-4 III Марина Грамова 

     

9 Марија Спасовска VIII-4 I Бранко Атанасовски 

 Александар Недев VIII-1 II Бранко Атанасовски 

 Дарио Цаневски VIII-1 III Бранко Атанасовски 

 Петар Станковски VIII-1 III Бранко Атанасовски 

     

4 Дамјан Петрески IX-3 I Бранко Атанасовски 

  Марија Додевска IX-1 II Бранко Атанасовски 

  Даниел Наумовски IX-1 III Бранко Атанасовски 

  Дијана Велковска IX-1 III Бранко Атанасовски 

      

 
ИНФОРМАТИКА 

 

 
15 

Матеј Трајчевски VII-1 I Марина Пејковска 

Леонид Велковски VII-4 II Марина Пејковска 

Дарко Ордев VII-4 III Марина Пејковска 
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Резултати од училишните натпревари 
б) одделенска настава 

 

Предмет Вкупно 
ученици 

Ученик Одделение Освоено 
место 

Наставник 

 
 

МАКЕДОНСКИ    
ЈАЗИК 

 
20 

Лорина Јакимовска IV-4 I Наташа Јосимовска 

Теодора Велковска IV-4 II Наташа Јосимовска 

Сара Гичевска IV-4 II Наташа Јосимовска 

Михаил Стефановски IV-2 III Елизабета Ордева 

     

 
31 

Павел Наневски V-3 I Жаклина Атанасовска 

Јана Стоилевска V-3 II Жаклина Атанасовска 

Јане Ѓорѓиевски V-4 III Светлана Пешовска 

      

 
 

МАТЕМАТИКА 

 
28 

 

Анастасија Тодевска IV-4 I Наташа Јосимовска 

Христина Јовановска IV-2 I Елизабета Ордева 

     

 
13 

Нина Филевска V-3 I Жаклина Атанасовска 

Петар Петрески V-1 II Билјана Трајановска 

Ангела Чангарлиева V-1 III Билјана Трајановска 

     

      

 
ГРАЃАНСКО 

ОГРАЗОВАНИ
Е 

 
13 

Марија Спасовска VIII-4 I Магдалена Павлеска 

Тамара Велковска VIII-4 I Магдалена Павлеска 

Александар Недев VIII-1 II Магдалена Павлеска 

Анастасија Стојановска VIII-4 III Магдалена Павлеска 

Ева Коцевска VIII-4 III Магдалена Павлеска 

  Викторија Димитриевска VIII-3 III Магдалена Павлеска 
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ОПШТЕСТВО 

 
 
 

 
 

 

Ема Димитровска IV-1 I Даниела Торковска 

Лорина Јакимовска IV-4 II Наташа Јосимовска 

Сања Танаскоска IV-1 III Даниела Торковска 

     

19 Михаил Јаневски V-1 I Билјана Трајановска 

Харис Расими V-1 II Билјана Трајановска 

Аделина Ајвази V-3 III Жаклина Атанасовска 

      

ПРИРОДНИ 
НАУКИ 

6 Лука Ристиќ IV-4 I Наташа Јосимовска 

Анастасија Тодевска IV-4 I Наташа Јосимовска 

     

ПРИРОДНИ 
НАУКИ 

30 Марија Колевска V-2 I Eлена Томевска 

 Петар Петрески V-1 II Eлена Томевска 

 Вероника Неделковска V-4 III Мирослава Стојмановска 

 
Наградени ученици на општински, републички и меѓународни натпревари  за учебна 2015/16 год. 

Предмет Наставник Натпревар Ученици учесници Одд. Освоена 
награда 

Математика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Јулија Јанкуловска Општински натпревар Елеонора Марковска VII-2 III место 

  Матеј Трајчевски VII-2 III место 

 Регионален натпревар Елеонора Марковска VII-2 III место 

Лиле Сарваноска Општински натпревар Дарко Петровски VIII-3 III место 

  Дамјан Ѓорѓиевски VIII-2 III место 

  Александар Недев VIII-1 Пофалница 

Александра Стојчевска Општински натпревар Клементина Аврамовиќ IX-3 Пофалница 

Лиле Сарваноска Регионален натпревар Дарко Петровски VIII-3 Пофалница 

  Дамјан Ѓорѓиевски VIII-2 III место 
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Билјана Трајановска 

Општински натпревар Петар Петрески V-1 III место 

 Ангела Чангарлиева V-1 III место 

 Регионален натпревар Ангела Чангарлиева V-1 Пофалница 

 
Даниела Слтирова 

Општински натпревар Марио Илиевски V-2 II место 

Регионален натпревар Марио Илиевски V-2 II место 

 
Светлана Пешовска 

Општински натпревар Јане Ѓорѓиевски V-4 III место 

Регионален натпревар Јане Ѓорѓиевски V-4 II место 

Данче Костовска Меѓународен натпревар  
„Кенгур“ 

Филип Димовски I-1 I место 

  Давид Митевски I-1 I место 

  Дејанчо Стојановски I-1 I место 

  Теодора Јосева I-1 I место 

  Матеа Добревска I-1 II место 

Лидија Ѓорѓиева Меѓународен натпревар  
„Кенгур“ 

Ангела Костевска I-2 I место 

  Андреј Јордановски I-2 I место 

  Катарина Пислевиќ I-2 I место 

  Давид Павловски I-2 II место 

  Марио Тасевски I-2 II место 

Олга Црногорска Меѓународен натпревар  
„Кенгур“ 

Христијан Џопевски I-3 I место 

  Борјан Здравевски I-3 II место 

  Теона Јовева I-3 II место 

  Хасан Ајваз I-3 II место 

  Христина Јовановска I-3 III место 

Билјана Павичевиќ Меѓународен натпревар  
„Кенгур“ 

Давид Арнаудов I-4 II место 

  Дора Николова I-4 II место 
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  Кирил Недев I-4 II место 

  Александра Антовска I-4 III место 

  Мила Златановиќ I-4 III место 

  Јована Спасевска I-4 III место 

  Стефани Настева I-4 III место 

  Елена Цветковска I-4 III место 

 
Виолета Стоилевска 

Меѓународен натпревар  
„Кенгур“ 

Алексеј Стојковиќ III-3 I место 

 
Наташа Ѓорѓиева 

Меѓународен натпревар  
„Кенгур“ 

Лука Ристиќ IV-4 III место 

Билјана Трајановска Меѓународен натпревар  
„Кенгур 

Тијана Антовска V-1 II место 

Милана Цветкова V-1 II место 

Петар Петрески V-1 II место 

 
Даниела Салтирова 

Меѓународен натпревар  
„Кенгур“ 

Марио Илиевски V-2 II место 

Марија Колевска V-2 II место 

Марио Смилевски V-2 II место 

Ема Котеска V-2 II место 

 
Светлана Пешовска 

Меѓународен 
натпревар„Кенгур“ 

Јане Ѓорѓиевски V-4 I место 

 
Билјана Стојановска 

 
 
Меѓународен 
натпревар„Кенгур“ 

Ивана Додевска VI-2 II место 

Симона Петревска VI-2 II место 

Катерина Илиевска VI-1 II место 

Емилија Трајковска VI-1 II место 

Сара Јосевска VI-1 III место 

Матеј Стојковски VI-1 III место 

Никола Додевски VI-2 III место 

Јулија Јанкуловска Меѓународен натпревар 
„Кенгур“ 

Елеонора Марковска VII-2 II место 
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Лиле Сарваноска Меѓународен 
натпревар„Кенгур“ 

Софија Јовановиќ VIII-4 I место 

  Марија Спасовска VIII-4 I место 

Лиле Сарваноска Меѓународен 
натпревар„Кенгур“ 

Александар Недев VIII-1 I место 

  Дарио Цаневски VIII-1 I место 

  Дамјан Ѓорѓиевски VIII-2 I место 

  Дарко Петровски VIII-3 I место 

   Ема Јачева VIII-2 I место 

  Максим Младеновски VIII-4 II место 

  Петар Станковски VIII-4 II место 

  Тамара Велковска VIII-4 II место 

  Леонит Тошев VIII-4 II место 

  Маја Стојановска VI-4 I место 

  Ивана Додевска VI-2 I место 

 
Природни 
науки  

 
Бојана М.Личева 

Општински натпревар Емилија Трајковска  VI-1 II место 

Иван Митковски VI-3 III место 

Регионален натпревар Емилија Трајковска  VI-1 II место 

Ивана Додевска VI-2 II место 

Маја Стојановска VI-4 II место 

 
 
 
Биологија 

Бојана М.Личева Општински натпревар  Дамјан Петрески IX-3       III место 

 Регионален натпревар  Дамјан Петрески IX-3 III место 

Мирослава 
Стојмановска 
 
 

Општински натпревар Матеј Трајчевски VII-1 III место 

Ана Тасева VII-1 II место 

Ива Трајковска VII-4 III место 

Јован Јанковски VII-3 II место 
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Владимир Грујовски VII-4 II место 

 Александар Недев VIII-1 III место 

 Ева Коцевска VIII-4 Пофалница 

 Тамара Велковска VIII-4 Пофалница 

 Иван Лозанов VII-2 Пофалница 

 Петар Весовски VIII-3 Пофалница 

 
Регионален натпревар 

Матеј Трајчевски VII-1 II место 

Ана Тасева VII-1 II место 

Ива Трајковска VII-4 II место 

Јован Јанковски VII-3 III место 

Мирна Мемиќ VII-4 III место 

Тамара Велковска VIII-4 III место 

Петар Весовски VIII-3 III место 

 Владимир Грујовски VII-4 Пофалница 

 Леонид Велковски VII-4 Пофалница 

 Ева Коцевска VIII-4 Пофалница 

 Александар Недев VIII-1 Пофалница 

Државен натпревар Ана Тасева VII-1 Пофалница 

Хемија Елена 
Томевска 

Регионален натпревар Тамара Велковска VIII-4 II место 

Александар Недев VIII-1 II место 

Софија Јовановиќ VIII-4 III место 

Максим Младеновски VIII-4 III место 

Физика Јулија Јанкуловска  
 

Општински натпревар Дамјан Ѓорѓиевски VIII-2 I место 

Тамара Велковска VIII-4 II место 

Софија Јовановиќ VIII-4 III место 

Марија Спасовска VIII-4 Пофалница 
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Александар Недев VIII-1 Пофалница 

Александар 
Анастасовски 

IX-2 II место 

Марко Кметовски IX-3 III место 

Арзу Калајџи IX-2 III место 

 Клементина Аврамовиќ IX-3 III место 

 Кристијан Анѓелкоски IX-3 Пофалница 

 Сања Тодоровиќ IX-3 Пофалница 

 Марија Додевска IX-1 Пофалница 

Регионален натпревар Дамјан Ѓорѓиовски VIII-2 Пофалница 

  Државен натпревар Дамјан Ѓорѓиевски VIII-2 Пофалница 

Македонски 
јазик 

Катица Стојчевска 
 

Општински литературен 
конкурс 
“Песна за пожарникарите“ 

Јована Станковска 
 

VIII-4 
 

II место 
 

 Држевен литературен 
конкурс  „Творам за 
Македонија-Мојата иднина ја 
создавам јас“ 

Тамара Велковска VIII-4 Пофалница 

  Општински натпревар Клементина Аврамовиќ IX-3 III место 

  Државен натпревар Клементина Аврамовиќ IX-3 Пофалница 

Англиски 
јазик 

Весна Кочова Општински натпревар Леон Станчески V-1 I место 

 Регионален натпревар Леон Станчески V-1 II место 

Весна Трајковска Општински натпревар Александар 
Анастасовски 

IX-2 III место 

Француски 
јазик 

Анета Митевска Регионален натпревар Марија Младеновска IX-1 III место 

Јасмина Ѓоргиева Регионален натпревар Лора Ристовска VII-4 III место 

Техничко 
образование 

 

Борис Шундоски 
 
  

Регионален натпревар 
Народна техника 

Јован Јанковски VII-4 III место 

Републички натпревар Јован Јанковски VII-4 V место 
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Ликовно обр. 
 
 
 

 
 

Општински натпревар 
„Мојата општина“ 

Клементина Аврамовиќ IX-3 I место 

 
Марија H. Наневска 
 
 
 
 

Градски натпревар 
„Противпожарен сојуз на 
Скопје“ 

Мартина Боцевска VII- I место 

„49 Рацинови средби“ 
Државен натпревар 

Кристијан Анѓелкоски IX-3 I место 

„13 Ноември“ меѓународен 
ликовен конкурс 

Михаела Марковиќ IX-4 I место 
 

 
Музичко обр. 
 
 
 

 
Ванчо Јовчев 
 

Општински натпревар Оркестар VII-IX I место 

Регионален натпревар Оркестар VII-IX I место 

Државен натпревар Оркестар VII-IX I место 

Роза Јаневска Општински натпревар Хор VI-IX I место 

Државен натпревар Хор VI-IX III место 

 
Квизотека 

 
Бранко Атанасоски 

Регионален натпревар 
(мало финале) 

Дамјан Петрески 
 

IX-3 II место 

Ева Давковска 
 

IX-4 

Клементина Aврамовиќ 
 

IX-3 

Марија Марковска 
 

IX-4 

Ева Коцевска VIII-4 

Географија Марина Грамова Регионален натпревар Дамјан Петрески IX-3 III место 

Физичко и 
здравствено 
образование 
Физичко и 

Јорданчо Тодосиев 
 

Општински натпревар Сара Максимовска VIII-3 II место 

Зора Јовановска Атлетика Самра Рамовиќ VIII-4 II место 

  Викторија Димитриевска VIII-3 II место 
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здравствено 
образование 

 Општински натпревар 
 
Кошарка (женски) 

Михаела Тодоровска 
Викторија Димитриевска 
Мартина Марковска 
Сара Симоновска 
Сара Максимовска 
Мила Пешиќ 
Елеонора Марковска 
Светлана Cимоновска 

VIII-4 
VIII-3 
VII-3 
IX-4 
VIII-3 
VI-4 
VII-2 
VII-4 

 
II место 

Јорданчо Тодосиев 
Зора Јовановска 

Општински натпревар 
 
Ракомет   (женски) 

Анастасија Ѓорѓиевска 
Сара Симоновска 
Ивона Ивановска 
Мила Пешиќ 
Светлана Cимоновска 
Викторија Димитриевска 
Самра Рамовиќ 
Елеонора Марковска 
Мартина  Блажевска 
Сара Максимовска 
Мартина Марковска 

XI-4 
IX-4 
IX-1 
VI-4 
VII-4 
VIII-3 
VIII-4 
VII-2 
VI-4 
VIII-3 
VI-3 

 
II место 

  Општински натпревар 
ШАХ 

Кристијан Велковски VII-2 III место 

 
 
Математика и 
англиски јазик 

 
 
Лиле Сарваноска 
Весна Трајковска 

 
 
Меѓународен натпревар по 
предметите  
Математика и англиски јазик 
“Алгоритам“ 

 
 
Дамјан Ѓорѓиевски 
Јоан Поповски 
Тамара Велковска 
Клементина Аврамовиќ 
Александар 
Анастасовски 

 
 
VIII-2 
VIII-2 
VIII-4 
IX-3 
IX-2 

Доделена  
стипендија 

50% 
40% 

/ 
30% 
20% 
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Пофалени ученици на крајот од учебната 2015/16 год. 

IV-1  
Eма Димитровска 
 

V-1 
Петар Петрески 
Михаил Јаневски  
 

V-4  
Вероника Неделковска 
Методија Тасевски 
Јане Ѓорѓиевски 

IV-2 
Христина Јовановска 
Андова Катерина 
Љубица Стаменковска 
Тео Јовиќ 

 

IV-4 
Лорина Јакимовска 
Анастасија Тодевска 
Теодора Велковска 
Мартин Атанасов 

V-2  
Марко Смилевски 

V-3 
Павел Наневски 
Јана Стоилевска 
Нина Филевска 

IV-3 
Ангела Анѓелкоска 
Михаел Христовски 

 

VI-1 
Катерина Илиевска 

VII-1 
Матеј Трајчевски 
 

VIII-1 
Александар Недев 
 

VIII-4 
Тамара Велковска 

IХ-3 
Клементина Аврамовиќ 

  

Други реализирани вон-наставни активности 

Одделение  Активност Време на реализација 
 

I  Посета на неолитско село “ Тумба Маџари “ 02.06.2016 

I , II , III , IV , V  Приредба по повод прием на првачиња 01.09.2015 

I , II , III , IV , V Приредба по повод Детска недела 09.10.2015 
 

I , II , III , IV , V 
 

Посета на театарска претстава “ Капетанот Џон 
Пиплфокс” 

18.12.2015 
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VIII и IX 
 
 

VIII и IX 
 
 

VIII и IX 
 
 

VIII и IX 
 
 

VIII и IX 
 
 

VIII и IX 
 

VIII 
 

Од I до IX одд. 
 

VIII и IX 
 

V- IX 
 

VIII и IX 

Промотивен настан во Градски парк на „Школка“-
проект Градиме мостови 
 
Посета на Спомен куќата на Тоше Проески-Крушево-
проект Градиме мостови 
 
Посета Шарена Џамија-Тетово-проект Градиме 
мостови 
 

Посета Спомен куќа на Мајка Тереза-Скопје-проект 
Градиме мостови 
 

Посета на театарска претстава „Име“ во театар 
Комедија 
 

Предавање за електричен отпад 
 

Учество-проект Животниот стил на младите 
 

Новогодишна прослава  
 

Историска работилница 
 

Speling bee competition-натпревар 
 

Посета на полициска станица Гази Баба 

03.10.2015 
 
 

11.11.2015 
 
 

27.11.2015 
 
 

17.12.2015 
 
 

24.12.2015 
 
 

11.12.2015 
 

25.12.2015 
 

29.12.2015 
 

11.03.2016 
 

10.03.2016 
 

12.05.2016 

Од I до IX одд. Априлијада 01.04.2016 

Од I до IX одд. Приредба по повод патронен празник на училиштето 
„Во светот на децата“ 

 
04.02.2016 
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Од III до IX одд. 
 

Од I до IX одд. 

Учество во емисија Голем одмор на МРТВ 
Активности по повод Ден на екологијата 

23.02.2016 
 

21.03.2016 

Од I до IX одд. Велигденски Хепенинг 27.04.2016 

III  Посета на аеродром Александар Велики 27.05.2016 

III  Приредба по повод крај на учебната година 
2015/2016 

09.06.2016 

IV Учество на “Игри без граници” 
 

21.10.2015 
 

IV Новогодишна прослава со мултиетничка трпеза 29.12.2015 
 

IV Посета на општина Гази Баба 13.04.2016 

IV Посета на “Природнонаучен – музеј”- Скопје  

VI Посета на планетариум 21.11.2015 
 

VI Посета на Aрхеолошки музеј  
 

VI , VIII , IX  Работилница „Од историјата на математиката“ 06.03.2016 

VII , VIII , IX  Посета на саем на книга 15.04.2016 

VII , VIII , IX Посета на саем на книга од ( МИО) 20.04.2016 

 
VIII 

Работилница со проектот МИО “ Другарувам со 
книгата , другарувам со другарот “ 

 
Мај , 2016 

VIII Хуманитарен концерт “Круг на хуманоста “ 08.06.2016 

IX Посета на Собрание на Р.Македонија 25.09.2015 

V- IX 
 

VI- IX 

Модна ревија “Trash Fashion” 
 

Поетско читање за одбележување поважни датуми 

31.05.2016 
 

тековно 
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11.4. Општествено хуманитарна работа 
 
Годишен извештај   на тимот за културно –забавен  живот во учебната 2015/16 година 

Со цел одбележување на значајни настани и датуми во текот на учебната година Културно – забавниот тим на 
училиштето во првото полугодие на учебната  2015-2016  година ги реализираше сите активности кои беа предвидени 
во годишната  програма на тимот. А тоа се следните активности: 
         На 01.07.2015 год. тимот за културно – забавен живот го одржа првиот состанок, со цел изготвување програма и 
изработка на акционен план за работата на тимот во учебната 2015/2016 г. На средбата беа дефинирани сите 
активност кои ќе бидат реализирани во текот на годината, истовремено за секоја активност беа  одредени одговорни 
наставници. 
         На 01.09.2015 година беше организирана свечена приредба по повод  приемот  на учениците   во  прво 
одделение. Со приредбата и официјално беше означен почетокот на новата учебна година. На 07.09.2015 година 
(петок) со  читање на реферати и лични творби на учениците беше одбележан 8 Септември - Денот на суверена и 
независна Република Македонија. 
        На 09.10.2015 во училиштето преку читање на реферат, рецитали и лични творби  беше одбележан 11 Октомври 
денот на востанието на македонскиот народ. На 22.10.2015 година исто така преку читање на рефарат, рецитали и 
лични творби беше одбележан 23 Октомври денот на македонската револуционерна борба. 
        Во период од 04.11.2015 г. до 12.11.2015 г. во училиштето беше спроведено литературно и ликовно творење за 
сите ученици во училиштето,  под мотото “Скопје празнува“. Сите паралелки ги изложија своите трудови во своите 
училници и ходници,а во училишниот хол беше направено пано на која беа изложени ликовни и литературни творби од 
повеќе ученици од прво до деветто оделение. На 13.11.2015 година преку училишниот разглас беше прочитан 
реферат за градот Скопје -некогаш и денес, како и лични творби на ученици од литературната секција на училиштето. 

  Со сите овие активности беше одбележан,,Денот на ослободувањето на Скопје”. 
       На 07.12.2015 г. со читање на реферати и лични творби на учениците беше одбележан: “Св.Климент Охридски“. 
Во втората половина од месец декември  во училиштето се  твореше  и  креираше по повод новата година. Овој дел 
од годината  заврши со мала музичка програма за одделенска и предметна настава, која беше организирана по 
часовите, од секој класен раководител. Учениците се забавуваа во своите училници, додека активот на IV одделение 
имаше организирана забава во ходникот на четвртите одделенија (како дел од проектот за меѓуетничка интеграција), 
во кој учествуваа сите ученици со традиционално подготвени јадења, јадења карактеристични за нивната етничка 
заедница. На забавата беа поканети и голем дел од вработените во училиштето. 
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Во текот на овој месец декември, беа остварени и две средби на тимот за културно-забавен живот, чија цел беше 
договор за претстојниот патронат. Притоа беа одредени точките за учество на приредбата и одреден беше 
конкретниот датум за патронат. 
        Тимот за културно забавен живот во месец февруари имаше планирано одбележување на патрониот празник на 
училиштето со пригодна програма.  
Активноста која беше реализирана на 05.02.2016. Во просториите на нашето училиште се одржа пригодна програма по 
повод патронатот. На истиот настапија ученици од сите одделенија со веќе подготвени ритмички точки, драматизации, 
солистички музички изведби на хармоника, а пак свој придонес дадоа и училишниот хор и оркестар. 
Исто така во месец февруари (23.02.2016), под раководство на Даниела Торковска (координатор на тимот за културно-
забавен живот) беше извршена и медиумска промоција на училиштето во Македонската радио телевизија, на 
емисијата Голем одмор , каде учениците се претставија со точки од патронатот, а пак својата креативност ја изразија и 
преку своите цртежи и изработки од хартија во боја. 
        Во месец март  имаше планирано одбележување на денот на екологијата и пролетта 21 - Март.  Активноста која 
беше планирана , беше и реализирана со низа активности кои беа спроведени во училиштето, а покрај тоа беа 
спремени и реферати и лични творби на учениците кои беа прочитани на разглас со цел учениците да се 
информораат за значењето на овој ден. 
        Со цел одбележување на 1 април “Денот  на шегата“ во училиштето беше организирано “Првоаприлско дефиле“ 
со кратка програма на кое учествуво земаа  ученици од  I–IX одд.  На маскенбалот по редослед дефилираа учениците 
од сите паралелки, меѓу дефилето на секое одделение учениците од четврто  одделение кажуваа шеги и досетки со 
цел подгревање на расположението меѓу маскираните ученици и публиката. На крајот на дефилето жири комисија 
избра најуспешни маски кои беа креативни и рачно изработени. 
        Со цел одбележување на 4 мај “Годишнината од смртта на македонскиот револуционер Гоце Делчев“ - во 
училиштето беа прочитани реферати и пригодни лични творби од учениците посветени на ликот и делото на Делчев. 
24 мај  “Денот на Словенските просветители Св. Кирил и Методиј“ и смртта на Дане Крапчев  ,, - во училиштето беа 
прочитани реферати и пригодни лични творби од учениците посветени на ликот и делото на Кирил и Методиј и Дане 
Крапчев. 
        Активноста која беше планирана за месец јуни (Одбележување на заминувањето на деветооделенците од 
училиштето), не беше реализирана, поради активностите со екстерното тестирање. Но учениците самостојно 
организираа мала забава, во училишниот двор, со што успешено го завршија образовниот циклус во основното 
училиште.  
                                                                                                                                              Координатор: Даниела Торковска  
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Годишен извештај од Тимот за подобрување и продлабочување на  соработката со родителите во 
учебната 2015/16 година. 

Реализирани активности за  месец септември:  
 Запознавање на родителите со организационата поставеност на училиштето, нивните права и одговорности и 

правата и одговорностите на учениците. (запознавање со наставниот план и програмa во учебната 2015/16 
година); 

 Известување на родителите за потребата од посета на дополнителна настава; 
 Информација на родителите за постоењето на Тимот за следење , анализа и подршка на оценувањето и 

процедурата за поплаки и жалби по добиена оцена;     
 Известување на родителите за ученичкото досие и можноста за увид во истото (I одд); 
 Избор на родители за претставници во Совет на родители; 
 Запознавање со училишниот ред и кодексот на однесување на родителите, учениците и наставниците;  
 Информација за советување на родителите според „Законот за основно образование“ по член 64; 
 Известување на родителите за продолжување на собирната акција на стара хартија и пластични шишиња од Еко 

проектот; 
 Потпишување изјава на родителот за здравствената состојба на ученикот.  
 Потпишување договор со училишната кујна за Дневен престој и ужинки; 
 Потпишување изјава за известување на родителите за додатна и дополнителна настава; 
 Потпишување на изјава за згрижување на учениците пред почеток на часовите и после завршување на часовите;  
 Договор за ужинка, списанија, дневен престој, обезбедување, осигурување, потребни материјали; 
 Избор на компанијата “Евроинс осигурување“ за осигурување на учениците по цена од 100 денари по ученик. 

     Реализирани  активности за месец октомври:  
 Според предвидените активности за одбележување на денот на јаболкото во нашето училиште се одржа 

продажна акција за здрава храна (подготвена од родители) од  јаболка со која се обиде да ја поттикне свеста на 
учениците за конзумирање на повеќе овошје во есенскиот период (16 октомври).  

 Денот на еколошката акција на младите и граѓаните на Р. Македонија, Акцијата „Ајде Македонија" се одржа со 
носење на  пластика, батерии и стара хартија со цел  проширување на знаењата за отпадот и правилното 
ракување со него, зголемување на свеста за вистинската вредност на отпадот и неговото намалување, повторна 
употреба, рецикилирање и слично, се за цел  поттикнување на позитивен однос кон чиста и здрава животна 
средина. 

 Исто така донираа неколку садници и саксиски цвеќиња наменети за разубавување на училишните ходници и 
училници. 
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   Реализирани активности за  месец ноември:  
 Разубавување на училишниот двор (засадување рози и други повеќегодишни растенија) при што родителите 

донираа саксиски цвеќиња и неколку садници.  
Реализирани активности за  месец декември:  

 Во соработка со родители преку одржани работилници во секое одделение и секој актив,  родителите заедно со 
наставниците и учениците изработуваа новогодишни украси и со истите се украсуваа училниците и училишните 
ходници- Родителите учествуваа и во подготовка на новогодишната прослава на последниот ден од првото 
полугодие - во својата паралелка со подготовка на благи и солени продукти. 

 По своја иницијатива  подготовија новогодишни пакетчиња кои беа поделени во училиште кај помалите 
одделенија. 

 На 18.12.2015 (петок), родители учествуваа во проследување на организирана детска театарска претстава во 
Драмски театар заедно со наставниците и учениците од прво до петто одделение.  

 Во соработка со родителите од активот на IV одд. беше изведен проект  на тема: „Верски обичаи кај етничките 
заедници  во Република Македонија“.  

 Со претходна подготовка на проектот преку изведбени активности учениците имаа можност да се претстават со 
своите верски обичаи и култури пред своите другарчиња. Тие се претставија преку песна, оро, драматизација, 
рецепти за различни јадења. Завршната активност од проектот се спроведе на 29. 12. 2015 година со масовно 
учество на сите родители од сите етнички заедници со подготвени национални јадења и нивно претставување. 
Притоа следеше големо дружење и меѓусебно запознавање со многу пријатни чувства и комуникација.  

  Реализирани активности за  месец февруари:  
 Активно учество на родителите во наставата при обработка на одредени наставни содржини; 
 За дадената предвидена цел во договор со наставниците активностите ќе се одвиваат во текот на целата 

година според потребите од изведување на планираните наставни содржини. За сите изведени активности 
следат извештаи и дневни подготовки. 

Реализирани активности за  месец  март:   
 Уредување на просторот околу и во училиштето; 
 Одбележување на Денот на дрвото; 
 За предвидените цели родителите во согласност со одделенскиот раководител зедоа учество во уредување на 

училиштето и околу училиштето со неколку саксиски цвеќиња. Посебно учество зеде родителка од активот на IV 
одделение со изработка на цветни жардињери кои се поставени во холот на истиот актив.  

Реализирани активности за  месец  април:  
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 Овој месец, родителите во согласност со одделенскиот раководител зедоа учество во одбележување на 7 
Април, Еко денот на училиштето со Еко тимот на училиштето. 

 Светски ден на акција и Ден на планетата Земја 22 Април исто така се означи со организирани активности од 
страна на Еко тимот. 

 Училишни спортски натпревари и забава. Се спроведоа повеќе спортски натпревари во фудбал, ракомет, 
кошарка во повеќе училишта од нашата општина  во кои учествуваа и родители со помош во превоз и други 
потреби  на натпреварувачите.  

 Најголемата ативност која што се одржа во месец април беше Велигденскиот хепенинг. 
 Наставниците, родителите, учениците зедоа учество во Велигденскиот хепенинг со продажба на велигденски украси, 
благи и солени јадења.  

За учество на Велигденскиот хепенинг, посебно беа поканети родителите и учениците од другите 
националности со учество и презентирање на своите традиционални благи и солени јадења во соработка со 
одговорните наставници од проектот МИО. Истите зедоа големо учество и збогатување на настанот. 

Хепенингот беше и од натпреварувачки карактер во одредување на: најубава уредена велигденска маса, 
најкреативни велигденски украси, најголема соработка со родителите. 
Вкупната сума која што се собра изнесуваше 29 502,00 денари и беше јавно соопштена а  парите  ќе се употребат за 
купување на смарт  табла. 
Реализирани активности за  месец  март:  

 На 31.05.2016 год. со почеток во 18 часот, во нашето училиште се одржа еко настан организиран од Еко-тимот и 
Тимот за естетско уредување на училиштето. Еко настанот всушност претставуваше модна ревија - Trash 
Fashion во која учениците вложија многу труд потпомогнати од наставниците и родителите. За таа цел 
искористија многу отпадни материјали за да ги изработат своите модели. Во настанот учествуваа ученици и 
родители од сите националности. Беа понудени  влезници на родителите и учениците за настанот по 
симболична цена од 30 ден. и средствата беа наменети за штедливи сијалици и садници.  

 На 09.06.2016 год, се одржа хуманитарен концерт подготвен од наставник по музичко образование Роза 
Јаневска.  Концертот беше наменет за собирање парични средства за болно дете од нашата општина со цел 
купување ортопедско помагало. На концертот присуствуваат наставници, ученици и родители од сите 
националности. 

 Во текот на месец мај се одвиваше запишување на идните ученици во нашето училиште и истите со своите 
родители беа запознаени со училиштето, редот, организацијата, наставниците и стручните соработници. 

 
                                                                                                                                      Координатор: Светлана Пешовска 
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11.5. Ученички екскурзии 
 
Екскурзија е форма на воспитно-образовна работа со која на   организиран начин се прошируваат 

општите и стручните знаења и ученичките сознанија за одредени подрачја од животот и работата на луѓето., се 

применуваат вештини и ставови преку непосредно запознавање на појавите, како и односите во природната и 

општествената средина, културно историските знаменитости, индустриските и земјоделските капацитети во 

согласност со воспитнообразовната работа на училиштето. Воедно учениците се запознаваат и со традицијата 

и обичаите во различни делови од Р. Македонија.  

Во текот на учебната 2015/16 година беа организирани и реализирани 

 Тродневна наставно научна ексурзија за учениците од IX одделение во месец април 2016 год. во Западна 

Македонија каде се запозаа со природните карактеристики и богатства од овој дел во Република 

Македонија, културата и начинот на живеење во тие предели. Тродневната екскурзија беше предводена од 

активнот на одделенските наставници во IX одделение. 

 Дводневна наставно научна екскурзија за ученицте од VI одделение се реализираше во месец мај 2016 год. 

во Источна Македонија. Екскурзијата беше предводена од активот на одделенски наставници во VI одд. На 

наставно научната дводневна екскурзија учениците се запознаа со природните убавини, богатства и 

начинот на живеење на луѓето од Источна Македонија.  

 Во месец април 2016 год. во Западна Македонија (со престој во Охрид) се реализираше настава во 

природна во траење од 5 дена за учениците од V одделение. Учениците се запознаа со растителниот и 

животинскиот свет во и околу Охридското езеро, природните убавини околку Охридското Езеро, културата и 

начинот на живеење на луѓето во овие краеви, археолошки ископини, културни споменици и знаменитости. 

Наставата во природа беше предводена од одделенските раководители во V одделение. 

 Во месец јуни 2016 год. на падините на Скопска Црна Гора во населеното место Раштак се изведе 

еднодневен излет за учениците од II–IX одделение. На овој еднодневен излет учениците се запознаа со 

природните ресурси на Скопска Црна Гора,  релјефот и вегетацијата во овој предел, развија навики за 

спортски активности, рекреација и здраво живеење.   

 

                                                                                                                       Одговорен наставник Јорданчо Тодосиев 
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Извештај  од  изведената  настава   во  природа на учениците од  V одд. 
 
Настава во природа беше реализирана  од 03.05.2016  до  07.05.2016 г. Место на престој беше  Охрид, во 
одморалиштето ,,Радости “. Воспитно образовни  цели  на наставата беа: 

 Учениците непосредно да се запознаат со природните одлики на реката Вардар и Охридското  Езеро ; 
 Учениците да се запознаат со животинскиот и растителниот свет во и околу Охридското Езеро; 
 Учениците непосредно да се запознаат со културните споменици и знаменитости, видовите 

населби,археолошки ископини; да се  запознаат со нашето подалечно и поблиско минато; 
 развивање на другарство и социјализација на учениците 

Активности: 
       Првиот ден: Поаѓањето од Скопје, пред училиштето ООУ“ Дане Крапчев“ во 8.05часот  беше реализирано 
според програмата за патување. Попатно беа посетени следниве локации: Шарена џамија во Тетово, Мавровско 
Езеро, Манастирот  Св. Јован Бигорски, вештачкото езеро “Глобочица“ и хидроцетралната “Шпиље“ . Следната 
дестинација беше Природно – научниот музеј во Струга и Куката на браката Миладиновци. Пристигнувањето во 
Охрид  беше во попладневните часови. Следеше сместување во одморалиштето и вечера за учениците. 
      Вториот ден во 9.00 часот беше организирано тргнување за  Свети Наум. Попатно беше посетен  Музејот на 
вода. Во комплексот Св.Наум беа посетени: местото каде Црн Дрим се влева во Охридското Езеро, Манастирот 
Св.Наум, Црквата Св.Петка  и брегот на езерото. Во 14.30 часот следеше пристигнување во одморалиштето 
,,Радости”. 
      Третиот  ден беше изведена прошетка низ градот Охрид и беа посетени голем број културни знаменитости 
меѓу кои: куката на Робевци, минување низ Горна порта, разгледување на амфитеатарот, посета на 
Самоиловата тврдина, Посета на Плаошник и црквата Св.Канео, разгледување на црквата Св.Софија, 
Билјанините извори и мрестилиштето на пастрмката. 
       По враќањето од Охрид, следеше ручек и изготвување извештаи. Третата вечер во одморалиштето, со 
помош на аниматор беше  организирано литературно читање со писателот Горјан Петревски. 
      Четвртиoт  ден беше реализирана посета на Охридската чаршија. По вракањето учениците пишуваа 
извештаи за сите посети. 
      На 07.05.2015 г. во 09.00 часот учениците го напуштија одморалиштето. Попатно беше посетен изворот на 
реката Вардар – Вруток. 
      Пристигнувањето во Скопје пред училиштето беше околу 15.00 часот. 
 
Носители на активности: Билјана Трајановска, Даниела Салтирова,  Жаклина Атанасовска, Светлана Пешовска 
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11.6. Детска организација 

 
   Детската организација во текот на  учебната 2015/16 год.работеше според изготвената годишна 

програма .Посебно внимание посвети на одбележување значајни датуми и настани од секојдневниот живот и успеа 
да реализира низа активности во кои активно учество земаа ученици,наставници и родители,како и соработници  
надвор од училиштето. 
       Реализирани беа следните активности: 

 Усвојување на годишната програма; 
 Одбележување на почетокот на учебната годината и свечен прием на учениците во прво одделение; 
 Одбележување на 8 Септември -Ден на независноста на Република Македонија; 
 Одбележана е Детската недела со свечена приредба за првачињата по повод приемот  во  Детската 

организација; 
 Одбележан е денот на востанието на македонскиот народ против фашизмот 11 Октомври со читање на 

литературни творби од учениците и историски осврт на најважните настани; 
 15 Октомври -Меѓународен ден на пешаците; 
 16 Октомври -Ден на јаболкото; 
 20 Октомври-Ден на младите и граѓаните на Р.М.; 
 Интернационална акција - Македонија без отпад; 
 Одбележан е Денот на Македонската револуционерна борба 23 Октомври со читање пригоден реферат; 
 Одбележан е 13 Ноември-Денот на ослободување на градот Скопје,со пригоден реферат,со осврт на 

завршните борби што се воделе низ градот со последните фашистички војници; 
 Ден на дрвото; 
 Одбележан е Свети Климент со читање реферат за ликот и делото на Климент Охридски; 
 Одделенските наставници го разгледаа постигнатиот успех и поведение на учениците од одделенска 

настава во првиот квартал од учебната 2014/15 год.Заедничко видување беше дека учениците треба повеќе 
да се ангажираат за постигнување подобар успех.Учениците се оценети според покажаните знаења и секој 
наставник стои зад напишаната оценка; 

 За учениците од одделенска и предметна настава се организираа приредби со новогодишна содржина во 
рамките на секое одделение,а учесници се самите ученици.Исто така се организираше заедничка 
Новогодишна забава за сите ученици од училиштето во последниот ден од старата година;   
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 Тимот наставници од јазичната група подготви  пригоден реферат за животот и делото на патронот Дане 
Крапчев кој беше прочитан пред сите ученици со цел да се одбележи роденденот на  нашиот патрон; 

 Со свечена приредба одбележан е Патрониот празник на училиштето на 05.02.2016; 
 Светски ден за заштеда на енергијата; 
 Одбележан е Денот на жената-8 Март со пригоден реферат; 
 Одбележан е Денот на крводарителите 17 Март со реферат на тема„Капка крв спасува живот“; 
 Денот на пролетта и Денот на екологијата се одбележаа со засадување млади садници и цвеќиња; 
 Светски ден за заштеда на водите; 
 Одбележан е 1 Април-Ден на шегата и смеата; 
 Одбележан е ЕКО ден на нашето училиште  
 Одбележан е 7 Април Ден на здравјето; 
 Светски ден на планетата Земја 
 Одбележан е 1 Мај Ден на трудот со читање пригоден реферат. 
 Одбележана е годишнината од загинувањето на револуционерот Гоце Делчев. 
 Денот на сесловенските просветители Свети Кирил и Методиј одбележан е со творење поетски творби и 

читање на истите пред учениците,како и со пригоден реферат посветен на творците на  словенската азбука. 
 На крајот од учебната година им беа доделени награди на деветоодделенците за  континуиран одличен 

успех  и беше прогласен првенец на генерацијата, по што следеше забава за сите ученици во училишниот 
хол. 

                                                                                                                        
                                                                                                                        Одговорен наставник: Елизабета Ордева 

11.7. Организација на Црвениот крст 
 

 Подмладокот на Црвениот крст како здравствена и социјална воспитна организација има за цел:  
-да го подигне нивото на здравствена култура и да ги оспособува младите да се грижат за своето здравје и 
околина;  
-да развива смисла за меѓусебна помош,солидарност;  
-да развива пријателство и разбирање меѓу луѓето без оглед на националната и расна припадност.  
За постигнување на овие цели планирани се повеќе активности. Во текот на учебната 2015/2016 год. според 
планот за работа на Подмладокот на Црвениот крст успешно се реализирани повеќе активности. Планираните  
активности беа реализирани преку: разни акции, литературни и ликовни творења, предавања, читање 
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реферати, хуманитарни акции, пишување и истакнување на транспаренти, делење пораки на локалното 
население, изготвување и продажба на здрава храна.  
Во текот на месец септември согласно со својата програма ЦК реализира повеќе активности. 

На  09.09.2015 во присуство на предметниот наставник Бранко Атанасоски и одделенскиот наставник 
Билјана Пававичевиќ избрани се членови за ПЦК: Емилија Трајковска, Мила Пешиќ, Мартина Блажевска, 
Стефанија Колевска, Теона Пешевска и Миа Јакимовска                            ,                        
              Неделата на борба против ТБЦ и други градни заболувања се одбележа од 21-25.09.2015 год. со 
читање на реферат подготвен од подмлаткарите на  ЦК од  VII одд. со цел оспособување на учениците да 
препознаат заболен од ТБЦ, како да се заштитат и како се лекува оваа болест. 
             Денот на срцето  29 септември  е одбележан со читање на реферат подготвен од потмлаткарите на ЦК 
од седмите одделенија со цел превенција и заштита на срцето од разни заболувања. 
 Во текот на месец октомври согласно со својата програма ЦК реализира повеќе активности. 
             Од 12-16.10.2015 година во училиштето беше одбележана Неделата на борбата против гладта. 
Подмлаткарите на Црвениот крст изведоа акција за собирање на парични средства кои ги донираа 
наставниците и учениците. Беа собрани 2000 денари кои се уплатени на сметката за гладните лица. 
              Планираната активност за уредување на училишниот двор, као дел од акцијата „Македонија без отпад“ 
беше спроведена преку средување на ходниците и училниците, како и со засадување на разновидни цвеќиња, 
бидејќи во училишниот двор се изведуваат градежни работи. 
 Кон крајот на  месец октомври наставниците разговараа со учениците за нивното здравје, даваа совети како да 
се препознае и како се лечи жолтицата која се појави  во некои училишта. Исто така беше потенцирано дека во 
есенските денови има појава на грип кој е заразен  и треба да се внимава. 
                Во третата и петата седмица од месецот ноември одделенските наставници разговара со учениците 
за предностите од земањето ужинка од училишната кујна.Беше ставен акцент на зголемувањето на нивото на 
хигиената, како превентива од разни вирусни инфкции. 
               Во текот на четвртата седмица од месец ноември со читање на реферат беше одбележана неделата 
на Борба против алкохолизмот, пушењето и наркоманијата. Во реализацијата на оваа активност учество зедоа 
учениците од VII – IX одд.  
           Во текот на месец декември реализирани се активности според планот на ЦК. подмлаткарите на 
Црвениот крст на 1.12.2015 г.со читање на реферат го одбележаа светскиот ден на борбата против сидата. 
           Во текот на 4. седмица на месец декември на одделенските часови одделенските и класните 
раководители разговараа со учениците за денталната хигиена иим беше укажано почесто да посетуваат 
стоматолог.  
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Согласно со планираните активности за месец јануари учениците од нашето училиште беа запознаени со 
правилнот начин на исхрана во зимскиот период. За таа цел беше прочитан реферат како да се храниме во овој 
период од годината за да нашиот организам се подготви за борба против студените денови и заразните 
болести. 
              Според планираните активности на Црвениот крст за месец февруари во училиштето на одделенскиот 
час се прочита реферат на тема „Избалансирана исхрана во зимскиот период.  Во текот на 3. седмица од 
месецот се спроведе акција за собирање на парични средства со кои ќе се купат наменски производи за 
ученичка од нашето училиште која спаѓа во ранливата категорија на ученици. 
              Во првата седмица од месец март членовите на Црвениот крст ја одбележаа Неделата на борбата 
против ракот. Со пригоден реферат сите ученици беа  запознаени  со симптомите кои укажуваат на  тешка 
болест, како и начините за заштита од неа.  Со пригоден реферат беше одбележан 17 март Денот на 
крводарителите. Крводарителството е потребно за спасување на многу животи и доброволно подарената крв е 
од огромно значење за луѓето кои имаат потреба од неа. 
             На 7.април со читање на пригоден реферат се одбележа Светскиот ден на здравјето и на учениците им 
беше укажано дека здравјето треба да ни биде пред се.  Во текот на овој месец се вршеа подготовки за 
натпревар на членовите на ЦК. Исто така тие присуствуваа на предавањата  на кои беа поканети.. 
          На одделенскиот час во првата седмица од месец мај  наставниците прочитаа реферат со што се 
одбележа  Денот на формирањето на Црвениот крст. Учениците беа запознаени со значењето на оваа 
хуманитарна организација. Во рамките на одбележувањето на неделата на црвениот крст се спроведе 
подготовка на подмлаткарите на Црвениот крст, кои подоцна земаа учество на Општинскиот  натпревар. 

Планираните активности за месец јуни  целосно се реализирани од страна на сите наставници и 
подмлаткари на Црвениот крст. 

На 9.06.2016 год. во училиштето се спроведе хуманитарна акција за собирање на парични средства кои 
ќе бидат наменети за купување на помагало- подвижен кревет кој е потребен на ученик од нашата општина кој 
боледува од ретка болест. Акцијата се одвиваше под мотото  „Круг на хуманоста“. 

На 10 јуни одделенските и класните раководители ги собраа учебниците од учениците и истите ги вратија 
во училишната библиотека. За учениците кои ги изгубиле или оштетиле книгите ќе следува плаќање на истите. 
Беше извршена нарачка на новите учебници од страна на одговорниот наставник. 

 
                                                                     Одговорни наставници: Билјана Павичевиќ и Бранко Атанасоски 
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11.8.     Еко- патроли 

 
Еко патролите беа составени од двајцата дежурни 

ученици , согласно со распоредот за дежурства на 

влезната врата кој ги вклучува учениците од VI до  IX 

одд..,при што учениците имаа задолжение да ја следат состојбата во училишните ходници и 

аула,училници и тоалети согласно со еко стандардите и листите за следење на состојбата. Еко 

патролите беа должни секое непочитување на екокодексот да го забележат и  пријават. Како 

новитет се воведе задолжение за учениците од IX одд., како највозрасни ученици во училиштето. 

Тие спроведуваа мониторинг на садниците и цвеќињата во училишниот двор, состојбата и бројот 

на истите ги забележуваа во соодветни листи. Новововедената еко патрола во училишниот двор 

се спорведуваше на секои две недели. Целта на оваа активност беше да се подобри изгледот на 

училишниот двор и да се поткрене јавната свест за односот и значењето на урбаното зеленило. 

Распоредот за дежурните ученици го изготвуваа одделенските раководители. 

 
12. Поддршка на ученици  

12.1 Постигнување на учениците 

Анализа на успех и поведение на крајот од учебната 2015-16 година 
 
Анализата на постигнатиот среден успех на учениците по предмети на крајот од учебната 2015/16 год. 

покажува дека  на ниво на училиште успехот е најнизок  по физика, а највисок по предметот физичко и 
здравствено образование. На ниво на одделение средниот успех е најнизок по предметот физика во деветто 
одделение, а највисок по предметот физичко и здравствено образование во четврто одделение. На ниво на 
одделение средниот успех е најнизок во осмо одделение – 3,70, а највисок во четврто одделение – 4.45. 
Средниот успех на ниво на училиште изнесува 4,04. 
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Анализата на успехот на учениците постигнат на крајот на оваа учебна година спореден со успехот на 
истите ученици постигнат на крајот на минатата учебна година, покажува намалување на овогодишниот среден 
успех во шесто и осмо одделение и зголемен во деветто одделение. Средниот успех на учениците на ниво на 
училиште оваа учебна година е зголемен во споредба со минатата учебна година и изнесува 4,04 што укажува 
на објективност и доследност на наставниците во оценувањето. 

Петнаесет ученици од одделенска настава се преведени во наредното одделение поради тоа што не ги 
достигнаа барањата поставени во наставните програми за соодветното одделение. Во прво одделение се 
преведени три ученика,  во второ одделение се преведени четири ученика, во трето одделение два  ученика, во 
четврто одделение четири  ученика и во петто одделение се преведени два ученика. Оваа состојба не се 
разликува значајно од минатата учебна година кога бројот на преведени ученици изнесувал тринаесет 

На крајот на оваа учебна година нема ученици кои  го повторуваа одделението.  
Педесет и седум ученика ја завршија учебната година како неоценети поради неоправдано отсуство од 

наставата. Од нив триесет и шест се неоправдано отсутни од одделенска настава и дваесет и еден ученик од 
предметна настава.  

На крајот на оваа учебна година 21 ученик  кои беа осипани  и 1 неоценет, беа упатени на одделенски 
испит. Еден  ученик се пријави во првиот (јунски) испитен рок и го положи одделенскиот испит и помина во осмо 
одделение. 

 
 

Споредба  на  средниот  успех  на  учениците  на крајот на учебната година – генерациски 
 

11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 

      IV 4.34 V 4.37 

      1 4.51 1 4.53 

      2 4.45 2 4.51 

      3 4.34 3 4.31 

      4 4.07 4 4.15 
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IV 

 
4.15 

 
V 

 
4.06 

 
VI 

 
3.95 

    1 4.49 1 4.61 1 4.20 

    2 4.21 2 4.43 2 3.96 

    3 3.38 3 3.89 3 3.78 

    4 4.09 4 4.27 4 3.86 

   
IV 

 
4.14 

 
V 

 
4.10 

 
VI 

 
3.76 

 
VII 

 
3.98 

  1 4.01 1 4.05 1 3.98 1 3.95 

  2 4.08 2 4.14 2 4.01 2 4.08 

  3 3.84 3 3.93 3 3.66 3 3.83 

  4 4.34 4 4.29 4 4.06 4 4.06 

 
IV 

 
4,13 

 
V 

 
4.05 

 
VI 

 
3.76 

 
VII 

 
3.61 

 
VIII 

 
3.70 

1 4,11 1 3.86 1 3.74 1 3.82 1 3.72 

2 4,22 2 4.14 2 3.82 2 3.52 2 3.61 

3 4,19 3 4.09 3 3.72 3 3.96 3 3.66 

4 4,99 4 4.14 4 3.67 4 3.91 4 3.80 

 
V 

 
4,09 

 
VI 

 
4.77 

 
VII 

 
3.69 

 
VIII 

 
3.36 

 
IX 

 
3.78 

1 3,77 1 3.50 1 3.50 1 3.35 1 3.58 

2 4,17 2 3.88 2 3.50 2 3.41 2 3.75 

3 3,92 3 3.65 3 3.70 3 3.59 3 3.75 

4 4,50 4 4.04 4 3.93 4 3.81 4 4.04 
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Споредба на постигнатиот успех на учениците без и со  постигањата од екстерното тестирање 

Паралелка 
 

Успех на паралелка 

пред екстерното оценување по екстерното оценување 

IV- 1 4,28 4,33 

IV- 2 4,52 4,52 

IV- 3 4,42 4,46 

IV- 4 4,46 4,49 

V-1 4,52 4,53 

V-2 4,50 4,51 

V-3 4,33 4,31 

V-4 4,14 4,15 

VI-1 4,19 4,20 

VI-2 3,96 3,96 

VI-3 3,73 3,78 

VI-4 3,86 3,85 

VII-1 3,94 3,95 

VII-2 4,06 4,08 

VII-3 3,82 3,83 

VII-4 4,06 4,06 

VIII-1 3,69 3,72 

VIII-2 3,56 3,61 

VIII-3 3,63 3,66 

VIII-4 3,77 3,80 

IX-1 3,60 3,58 

IX-2 3,73 3,75 

IX-3 3,73 3,75 

IX-4 3,96 4,04 

Просек IV-IX 4,02 4,04 

                                                                                                           Изработиле, Стручни соработници 
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Годишен извештај за Советувањето на родителите и учениците 
 

Советувањето на родителите и учениците  како редовна активност на психологот на училиштето се 
одвиваше според упатството и утврдените критериуми на МОН и според предвидениот месечен и неделен план за 
советување на психологот.  

Во периодот од 1 септември 2015 год. до 10 јуни 2016 год. беа опфатени  19 родител на ученици со намален 
успех во учењето и 9 родители на ученици кои нередовно посетуваа настава: 1 од оправдани и 8 родители на 
ученици кои беа нередовни од неоправдани причини.  

Родителите скоро секогаш се одзиваа на првата покана на одделенскиот раководител, освен 2родители кои 
не го завршија советувањето, едниот беше поради тоа упатен до Меѓуопштински центар за социјална работа, а 
другиот по првата покана замина во странство заедно со ученикот и беше пријавен на Општинскиот просветен 
инспекторат.  

Со советување беа опфатени и учениците чии родители беа повикани на советување на родители. Со ова 
советување беа опфатени 18 ученика поради намален успех во учењето и 9 ученици кои нередовно посетуваа 
настава од оправдани или неоправдани причини.  

Успехот и редовноста на учениците и грижата и одговорноста на родителите кои беа опфатени со 
советувањето уште во текот, а и по реализација на советувањето, се подобрија што беше видно на крајот на 
учебната година. 
                          Психолог,  Вана Мињенко 
 

 
Годишен извештај за професионална ориентација на учениците 2015/16 год. 

 
 За реализација на  активностите за професионална ориентација на учениците во оваа учебна година 
прво беше формиран тим во кој учествуваат психологот, дефектологот и педагогот на училиштето, сите одд. 
раководители на деветто одделение и наставниците по македонски јазик Елена Малинова/Маја Караџоска, по 
биологија Бојана Личева и по ликовно обрзование Марија Н. Наневска. 

Прва задача на тимот беше да се изготви Програма за работа  и Акционен план за оваа година со 
активности, одговорни, целна група, ресурси, временска рамка и очекувани ефекти.. 
 Во текот на ова полугодие наставниците ги реализираа сите активности од нивната програма, а тимот го 
следеше процесот на реализација. 
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Целта на овие планирани активности е учениците да се запознаат со разни професии, потребното 
образование за таа професија, со важноста, со средствата и алатките со кои лугето се служат во текот на 
својата работа, со вештините и способниостите кои треба да ги поседуваат за успешна реализација. Во текот 
на другите активности, часови учениците можеа да го искажат и појаснат својот избор и својот став кон 
одредена професија, а на часот по македонски јазик и по ликовно образование тоа и да го изразат преку писмен 
состав и ликовен цртеж.  

На почетокот на учебната година се прибираа податоци дали и каде го продолжија своето образование 
учениците кои во претходната година завршија основно образование во нашето училиште. Изготвената 
информација до МОН, односно до државниот просветен инспекторат беше дека сите наши ученици се 
запишале во средно училиште. 
 Во текот на годината наставниците ги реализираа сите активности од нивната програма за работа на 
планот на професионалното информирање и ориентирање на учениците, а тимот го следеше процесот на 
реализација. 

 Како и секоја година во текот на месец април и мај  претставници од неколку средни училишта од градот 
Скопје им ги презентираа на учениците од девето одделение своите училишта како и струките  и занимањата со 
кои тие можат да се стекнат кај нив. Сите тие наидоа на интерес меѓу нашите ученици зависно од нивната идеа 
каде да го продолжат своето образование. 

Психологот на училиштето со учениците од 9 одд. го разгледа Конкурсот за упис на учениците во 
средните училишта со посебен акцент на термините, условите, критериумите и потребните документи за нивно 
запишување. 

Учениците од 9 одделение беа анкетирани за нивниот интерес и определба за идно средно училиште, 
зависно од познавањата, успехот, интересите, желбите, можностите...Учениците беа проценети и во однос на 
нивниот интелектуален капацитет, а на крај се водеа консултативно-советодавни разговори за изборот на 
идното занимање. 

За подобро информирање на учениците, материјалите од средните училишта заедно со Конкурсот за 
упис во средно училиште беше истакнат на паното во училишниот хол “За идните средношколци”. 
 
                                                                                           Координатор,  Вана Мињенко 
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12.2 Превентивни програми   
 

Годишен извештај од програма за превенција на насилното однесување во ООУ "Дане Крапчев" 
 
Согласно акциониот план на тимот за превенција на насилното однесување во училиштето, сите 

планирани активности за оваа учебна година се реализирани.  Имено, во тек на месец август и септември се 
изработи акционен план за работа. Како веќе изготвени се користеа протоколот за справување со насилното 
однесување во училиштето, како и обрасци за евиденција на појавите на насилното однесување.  

Во тек на месец декември активот на шестто одделение изработија паноа со новогодишни пораки и 
желби за заеднички живот, почитување и толеранција. Сите ученици од овие одделенија беа активно вклучени 
и дадоа свој допринос за реализација на оваа  активност. 

Во тек на месец мај се спроведе ликовен конкурс за сите ученици на тема ,,Стоп за насилството,, 
Најдобрите цртежи беа изложени на паноата во училишниот хол. 

Во текот на целата учебна година наставниците од одделенска и  предметна настава реализираа часови 
во чии цели се содржеше и целта за формирање на критички став кон насилството. 
 Сите активности поврзани со оваа програма беа следени од страна на педагогот, психологот и 
дефектологот на училиштето.   
                                                                                                                       Координатор,  Габриела Пљачковска 

 
12.3 Безбедност во училиштето  

 
     Училиштето има план за заштита и спасување на учениците и вработените од  природни непогоди и други 
несреќи. 
Во случај  на евентуален пожар или друг вид на загрозеност обезбедени се прописни излези за вработените и 
учениците при што е овозможена евакуација преку ходниците и скалите од подрумот,призмјето и спратот. 
Во планот за евакуација точно се утврдени и назначени правцот на движење,излезите,просторот за ПП-
апарати,сандачиња за прва помош,ѕиден хидрант и зборно место. 
Во планот за евакуација  постојат  5 зони и 7 излези. 
Зона 1 ги опфаќа просториите на приземјето ,лево од централниот хол. 
Зона 2 ги опфаќа просториите на приземјето ,кои се десно од централниот хол. 
Зона 3 ги опфаќа просториите  на спратот ,кои се лево од централниот хл. 
Зона 4 ги опфаќа просториите на спратот ,кои  се десно и над централниот хол. 
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Зона 5 опфаќа евакуација од подрумот. 
Подетално планот за евакуација е следниот: 
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12.4 Позитивна социо-емоционална клима 
Училиштето оваа учебна година продолжи да води политика на  еднаквост и правичност во односот 

спрема сите ученици и родители и континуирано поттикнува верска, национална и културна толеранција. За  таа 
цел  беа превземени   повеќе активности : подеднакво за сите ученици се применуваа изработените  правилници  
и критериуми за изрекување педагошки мерки, критериуми за доделување на награди и пофалби на учениците, 
кодекс за  однесување на учениците  и етички кодекс за  оценување на постигањата на учениците; се 
поттикнуваше  поддеднакво учество на сите ученици во наставните и воннаставните активности; континуирано 
се   изготвуваа инструменти за следење на успехот на сите ученици; се одржуваа средби за следење на 
социјализацијата и постигањата на учениците од прво и второ одделение, за сите  ученици се  води  ученичко 
досие,  се изложуваа трудови на сите ученици без разлика на пол, националност и верска определба. 

Учениците континуирано и навреме  добиваа информации за се што е директно поврзано со нив и нивните 
интереси, им се овозможи и  да ги искажат своите ставови и мислења  и да партиципираат во решавањето на 
проблемите кои ги засегаат како и да донесуваат одлуки за истите.Ова се оствари  преку:обработка на  
содржини на одделенскиот час во кои активно се вклучија  учениците, а се однесуваат на различни проблеми 
кои се од нивни интерес; училишната заедница во рамките на која учениците ги  добиваа информациите кои се 
од нивни интерес кои потоа  ги пренесуваа во својата паралелка, но исто така и проблемите во својата 
паралелка ги пренесуваа во училишната заедница и  им се овозможи да покренуваат иницијативи за нивно 
решавање; разни дебати преку кои учениците ги искажуваа своите ставови и мислења за различни теми кои тие 
сами ги избираа; анкети  со кои се испитува  мислењето на учениците  за теми кои се од нивни интерес , а 
притоа се  земат  во предвид  и нивните мислења во врска со истите. 

Родителите континуирано и на време  беа  информирани  за се што се однесува на нивните деца како и за 
сите активности кои беа превземени  во училиштето во рамките на наставата и воннаставните активности, а 
исто така  добија и  можност и да се вклучат во наставниот процес и воннаставните активности.Ова  се 
остваруваше   преку родителските средби , Советот на родители, Училишниот одбор, приемни денови,  но исто 
така и преку индивидуални разговори со одделенските раководители, наставниците, директорот, педагошко-
психолошката служба, истакнување на информациите потребни за родителите на родителските катчиња, преку 
изработка на флаери и др . 
Во рамките на тимот за професионален развој на наставиците беше  изготвена програма и акционен план за 
работа во кој беа планирани интерни обуки во соработка со БРО, МОН, невладините организации УСАИД, 
УНИЦЕФ, ОХО  „Отворете ги прозорците“ Во текот на оваа учебна  годината зависно од тековните активности и 
проекти од страна  на МОН, БРО и  невладини организации, на наставниците од нашето училиште им беше  
овозможено присуство на семинари, обуки. 
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Годишен извештај од тимот за инклузија на учениците со посебни потреби и емоционални 
потешкотии 

 
Во текот на оваa учебна 2015-2016 година, сите планирани активности од акциониот пан за оваа програма се 
реализирани. 

Во тек на месец септември тимот за инклузија на учениците со посебни потреби и емоционални 
потешкотии имаше средба со наставниците кои предаваат во шесто, седмо и осмо одделение со цел изработка 
на Индивидуален образовен план. Останатите две активности предвидени за месец октомври се префрлуваат 
да се реализираат за месец октомври согласно барањата на наставниците и произлезената потреба.  
Во тек на месец октомври преку разговори со наставници, ученици и родители, набљудување, посета на часови 
се направи идентификација на  нови произлезени потреби за учениците со емоционални потешкотии и ПП. 
Согласно потребите, се преземаа соодветни мерки преку учество на сите страни (родители, ученици, 
наставници, стручни соработници, соученици). На крајот од месецот тимот за инклузија на учениците со посебни 
потреби и емоционални потешкотии имаше средба за размена на искуства за учениците со ПП и емоционални 
потешкотии кои преминуваат од оделенска во предметна настава. На средбата одделенските наставници ги 
пренесоа своите искуства за работата со овие ученици, соработката со родителите и нивните индивидуални 
способности. Исто така на средбата се даде опис на проблемите кај овие ученици, стратегијата која се 
користела за да се надмине проблемот. На крајот, се дадоа одредени насоки и совети за работата со нив од 
страна на стручните соработници и одделенските наставници.Исто така, согласно активностите од акцииониот 
план се одржи средба со наставниците од прво одделение со цел да се утврди прилагоденоста на учениците и 
идентификација на нивните потреби.  

Во тек на месец ноември се спроведоа активности чија цел беше подобрување на социоемоционалната 
состојба на учениците со посебни потеби и емоционални потешкотии. Најпрво се идентификуваа ученици на кои 
им треба помош за поттикнување на самодовербата. Потоа се спроведоа средби со нив, се направија 
советодавно-консултативни средби заедно со психологот и педагогот. Целта на тие средби беше да се 
поттикнат да размислуваат како да бидат опдобри во однесувањето и учењето. Во зависност од потребата се 
спроведуваше и индивидуална средба и работа на дефектологот со учениците. 

Во тек на месец април се спроведоа повеќе активности од тековен карактер. Се направи евиденција на 
успехот, редовноста и однесувањето на учениците со посебни потреби и емоционални потешкотии. Сето ова се 
реализираше преку разговори, советодавно-консултативни разговори, индивидуална работа.   
 Во текот на овој месец произлезе и потреба за состанок со наставниците од прво одделение. На оваа 
средба се разговараше за поедини ученици кои се соочуваат со потешкотии како во учењето така и во 
однесувањето. За таа цел се утврдија потребните чекори и чинители за надминување на потешкотиите.
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 Континуирано во оваа учебна година се даваше поддршка на учениците со посебни потреби и 
емоционални потешкотии преку консулатативна, советодавна и индивидуална работа од страна на стручните 
соработници. 

      Координатор, Розалија Бошковски 
 
 

Годишен извештај од Еко тимот на училиштето 
 
Согласно изработениот акционен план членови од Еко тимот ги реализараа предвидените активности. 
 Изработка на пано за важноста на озонската обвивка и читање на рефарат преку разглас(Светски ден за 

заштита на озонската обвивка-пано за важноста на озонската обвивка и читање на рефарат преку разглас) 
 Изработка  и делење на флаери и плакати со апел за разумно користење на автомобилите(Меѓународен ден 

без автомобили-изработка на флаери и плакати со апел за разумно користење на автомобилите) 
 Изработка и поставување на пано за за последиците од загадувањето на планетата Земја(Меѓународен ден 

за намалување на уништувањето на природата-пано за за последиците од загадувањето на планетата Земја) 
 Изработка на флаери и пешачка парада на учениците во блиската околина(Меѓународен ден на пешаците- 

изработка на флаери и пешачка парада на учениците во блиската околина) 
 Предавање за здрава храна (Меѓународен ден на храната) –предавање за здрава храна  
 Акција за собирање и отстранување на стари и дотрени предмети од училиштето Ајде Македонија- ден на 

еколошка акција на младите и граѓаните на Република Македонија 
 Засадување на нови садници во училишниот двор и блиската околина(Ден на дрвото – ден на еколошка 

акција на младите и граѓаните на Република Македонија ) 
 Изработка на информативно пано со практични совети за заштеда на енергијата и поставување на 

резервоари за загревање вода за тех.употреба со алтернативни извори на Е(Светски ден за заштеда на 
енергија-  информативно пано со практични совети за заштеда на енергијата) 

 Ден на пролетта 
 акција за расчитување на учлишниот двор 
 Изработка на пано  со практични совети за заштеда на питката вода и дебата за потрошувачката на вода во 

домовите  Светски ден за заштеда на водите- информативно пано со практични совети за заштеда на вода) 
 Изработка на пано и реферат за начелата за здрав живот (Светски ден на здравјето- реферат и пано за здрав 

живот) 
 Изрботка на модни креации од отпадпатни матријали и организација на модна ревија и Организирање 

работилници за рециклирање на хартијата  
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 ЕКО ДЕН на училиштето 
 модна ревија со наслов “Од отпад до уметност” 
 работилница за рециклирање на хатија 
 Изработка на пано  и едукативно предавање за Планетата Земја 22 април 
 Спроведување на трибина за климатските промени со стручни лица(15 мај Светски ден за заштита на 

климата- трибина за климатските промени ) 
 Изработка на пано од информативен карактер за последиците од пушењето (31 ма ј Светски ден против 

пушењето-пано од информативен карактер за последиците од пушењето ) 
 Организација на дебатна сесија за заштита на животна средина и делење флаери со информации за заштита 

на средината на локалното население (Светски ден за заштита на животната средина- дебатна сесија за 
заштита на животна средина и делење флаери со информации за заштита на средината на локалното 
население) 

 Продажни акции на голем одмор на продукти кои ја носат етикетата здрава храна ,едукативни предавања и 
изработка на информативни табли(Кампања за здрава храна I-IX одд.) 

 Мониторинг  на условите во работните простории, училишнот двор и полеваење на цвеќињата со собраната 
дождовница, собирање на пластични шишиња и стара хартија Екопатроли- патролирање на дежурните 
екопатроли 
Во најголемиот дел  активностите се реализраа согласно планираната динамика, но сепак имаше мали 

отстапувања при реализирањето на еко патролите поради градежните зафати во училишната зграда и 
училишниот двор. Исто така имаше и рокада при одбележувањето на еко денот на училиштето бидејќи наместо 
планираната активност Trash fashion се одржа едукативна работилница за е-отпад.Модната ревија се одржа како 
завршен настан во месец мај. Од настанот се собраа финансиски средства кои ќе бидат искористени за 
уредување на опкружувањето на училиште. 

Оваа учебна година исто така опфати и целокупна промена на прозорците во училиштето, обновување 
целосно на старата и дотраена ограда со нова и замена на нови дополнителни штедливи ЛЕД светилки (37) во 
холовите на училиштето.Според планот на активности беше замислено да се санираат стрите врати од 
кабинетите , но успешно истите беа заменети со нови.Од реализраните промени се отчекува да имаме 
придобивки на полето на сите екостандарди, особено во делот за енергетска ефикаснот. 

Во дворот беа засадени 30 листопадни садници,10 зимзелени и 5 лешникови дрвца во внатрешниот дел од 
училишниот двор,додека во жардињерите од стари гуми беа засадени сезонски цеќиња  донирани од учениците 
и родителите ( околу 100 сезонски цветови беа засадени оваа учебна година) 

Дрвенестите садници  ги обезбеди Општина Гази Баба.Освен садници добивме и семе од ела кое го 
засадивме во рамките на проектот ” Садница +” 
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*Металниот отпад кој е сортиран во училишниот двор се користи за изработка на нови предметеи односно тој е 
пренаменет.Изработени се два метални држачи и две метални врати 
Активно се вклучивме и во националната камапања за справување со отпад –Ајде Македонија! За што и на 
свечен настан беше врачена благоданица за ангажманот од страна на британскиот амбасадор во Р.Македонија. 
Отстваривеме и соаботка со НВО Go Green и спроведеовме едукативни кампањи за пртстојниот самит за 
емисија на сткленички гасови и влијанието на климатските промени на П.Земја 
 Нашето училиште исто така  учествуваше и во проектот со НВО Центар за климатски промени за правилно 
одложување на е -отпадот,каде што добивме благодарница и донација принтер за ангажираноста во проектот   
За собраното количество на отпад (е отпад, сатра хартија и пластика) ќе се направи осврт , по добивањето на 
фактурите од откупниот пункт за соодветниот отпад.Исто така согласност со еко активностите еко тимот 
одржуваа и редовени состаноци на еко одбор на кој правеше пресек на сработеното,анализа на 
состојбата(анкета) и беа дадени идеи и насоки за понатамошната  работа на тимот. 
Учество зедовме и на конкусот организиран од Пакомак TrashArt, a со истата организација го реализравме и 
проектот „ЧИСТА ОКОЛИНА, ЧИСТО УЧИЛИШТЕ, ЧИСТИ РАЦЕ” 
Нашиот еко тим исто така го подржа и проектот за селекција на тетрапак амбалажа и учестуваше во наградниот 
конкурс за што учениците и менторите  добија и сетификати. 
За  активностите  кои ги  спроведувавме  во училиштето  јавноста  беше  информирана. Информирањето  го    
спроведувавме  групно, тимски и индивидуално  во  зависност  од  настанот. За  секоја   спроведена  активност  
најнапред  ги  известуваме  родителите  на  родителски  средби  и  Совет  на  родители, а  потоа  и  останатите  
преку: 
 учествo во образовната програма ,,Голем одмор”на МТВ  
 објави  и  написи  за  активности  на  web страна  на  општина  Гази  Баба; 
 објави  и  написи  за  активности  на  web страна  на училиштето; 
 официјалната FB страницата на Градоначалникот, ФБ страната на училиштето,ФБ страната на асоцијацијата 

Ајде, Македонија! 
 писмени  покани за  учество  во   акции  и настани;     
 делење   на  флаери  и   пораки 
 информативни  разговори  за  активностите  со: градоначалникот  на  Општина  Гази  Баба  Тони  Трајковски, 

други  претставници  од  општината, претставници  од  претпријатија, мировен корпус од амерериканската  
амбасада, компании  и  невладини  организации  кои  ни беа  помагатели  на  програмата  и  акционерски  
друштва  каде  се  обраќавме  за  совети, помош и  финансиска подрдршка. 
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Детална анализа на ефектите врз потрошувачката на вода, струја,количество на собран отпад и собрани 
средства од спроведените акции и кампањи детално ќе биде приложена во завршната анализа на состојбата во 
соодветен фомулар, по добивањето на сите фактури и сметки потребни за тоа. 
 
                                                                                                                                Еко координатор: Бојана М.Личева 

 
13 Грижа за здравјето  

13.1  Хигиена во училиштето, Систематски прегледи,  Вакцинирање 

На 30.08.2015 год се одржа прв состанок на тимот за “Грижа за здравјето на учениците”. На средбата 
присуствуваа членовите на тимот: Мирослава Стојмановска предметен наставник по биологија - координатор и 
членови Наташа Јосимовска Георгиева-одделенски  наставник и Јулија Ј.Караланова- предметен наставник, На 
средбата беше изготвен годишниот план за работа на тимот, при што беше испочитувана препораката за 
структурата на шемата и содржината на планирањата. 

Во текот на месец септември тимот за “Грижа за здравјето на учениците” одржа неколку средби и 
паралелно спроведе низа активности. 
Од направениот увид во состојбата на хигиената во училиштето на почетокот од учебната година направен на 
30.08.2015 година и е донесен заклучок: 
 Хигиената во училниците, тоалетите, ходниците  задоволува според стандардите потребни за почеток на 

учебната година. 
 Неделата “Борба против туберкулоза“ е одбележана со предавање преку разглас - подмлаткари на Црвен 

крст. 
 16.09.2015 Светски ден за заштита на озонот е одбележан со предавање и пано, за значење на озонот за 

заштита од појава на кожни болести предизвикани од УВ зрачењето. 
 22.09.2015 Ден без автомобили е одбележан со предавање  и возење велосипед . 
 Светскиот ден на срцето 29.09.2015  е одбележан со пано, предавање и спортски активности  подготвени од  

наставникот по физичко и ученици од VIII одделение, со цел да се едуцираат учениците како да го сочуваат 
здравјето на своето срце.                                                                                                          

 Систематски преглед и имунизација на I одделение од 15-21.10.2015. 
 Проверка   на течен сапун во секој кабинет секоја прва недела од октомври. 
 Стоматолошки систематски преглед на VII одд. од 16-20.10.2015 
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 Едукација за здрава храна детство без мана (предавање за учениците од I- IV одд, во организација на 
Министерството за здравство) на  20.10.2015. 

 Едукација за ученици од VI дo IX одд, за болести на зависност( пушење, алкохол и дрога) во организација на 
Mинистерството за здравје. 

 Одбележување на Денот на јаболкото со продажба на јаболки донација од родители (секое дете донесе по 
едно јаболко) на 22.10.2015. 

 Уредување на училниците во организација на Црвен крст од 26 -30.10.2015 
 Обезбедено течен сапун во секоја училница  за учениците. 
 Систематски стоматолошки (залевање на заби)  преглед на учениците од VI  од 16 до 19.11.2015 год. во 

здравствен дом  М.А.Ченто 
 Едукација по повод ,,Меѓународниот ден на храната“; здрава исхрана во текот на зимата. (изработка на пано, 

флаери и презентација) - подмлаткари на Црвен крст . 
 Еко акција за продавање на овошје од учениците од VII одд. 
 Одбележување на Денот на борба против дрогата 17.11.2015 со предавање и пано.  
 Имунизација на учениците од II одделение  во Здравствен дом М.А.Ченто 
 Систематски преглед на учениците од IX одделение, втора недела од ноември во здравствен дом М.АЧенто 
 Обезбедено течен сапун во секоја училница и бришачи за учениците. 
 Стоматолошки преглед-налевање на забите на учениците од IV одделение од 21-25.12. 2015 год., според 

програмата на  Поликлиника “Ченто“. 
 Стоматолошки преглед-на учениците од V одделение од 14-18.12. 2015 год., по програмата на  Поликлиника 

“Ченто“ 
 За секојдневна нега и заштита на забите  е одржано предавање на одделенски час. 
 Едукација по повод ,,Меѓународниот ден на на борба против ХИВ  сида. На одделенски час првата недела од 

декември  прочитано е предавање подготвено од Центар за јавно здравје- Скопје. 
 Извршен е систематски преглед на вработените  на 21- 29.12.2015год. во Поликилиника “Железара“ -Скопје.                                                                                                                  

Во текот на месец  јануари беа реализирани планираните активности: 
21.01.2016 год.  обезбеден е течен сапун во секоја училница и направена е контрола на хигиената на 
училниците за почеток на второ полугодие по што се утврди дека хигиената е на задоволително ниво. На  
28.01.2016   прочитано е предавање преку разглас на тема  ,,Здрава исхрана во зимскиот период,,. 

Во текот на месец февруари  беа реализирани планираните активности: 
 Стоматолошки систематски преглед со залевање на шестките. на учениците од III одделение. 
 Прочитано предавање за инфективни болестта во зимскиот период. 

Во текот на месец  март беа реализирани планираните активности: 
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 Систематски преглед на учениците од III одд. во здравствен дом М.А.Четно.  
 Одбележана  е недела  “Борба против ракот,“ од 03-08.03.2015 год. со ученици од Црвен крст . 
 Одбележан е денот на крводарителатво 17 март со читање на реферат за значењето на дарувањето на крв за 
животот на човекот. – Црвен крст “Дане Крапчев“ 

 Изработено е пано и флаери  за едукација на учениците за правилна храна под мото, “Здравјето влегува преку 
уста “ученици од IV одделение  со одделенските раководители  

Во текот на месец  април беа реализирани планираните активности:  
 Систематски преглед на учениците од VII-1 одд.  на    28.04.2016 и VII -2 одд. на    29.04.2016 во здравствен дом 
М.А.Четно.            
 Во организација на Црвен крст  на ОУ ,,Дане Крапчев,, е одбележан 7 април, светски ден на здравјето. 
 Одбележана е недела на крводарителство на 17.04.2016 год. 
 Реализирана е тридневна екскурзија со IX одделениe низ Западна Македонија од 21-23.04.2016 год. 
 По повод големиот Христијански празник  Велигден во училиштето на 28.04.2016   беше организирана  изложба 
за најубаво украсено јајце со еколошки бои или други  материјали.    
Во текот на месец  мај беа реализирани планираните активности: 

 Во текот на цела учебна година е обезбедено во секоја училница течен сапун, за одржување на лична хигиена. 
 Учениците од VII-1,2 одделение  беа на систематски и стоматолошки преглед во здравствен дом М.А.Ченто 
 На 6.05.2016 одржана предавање за “Правилно држање на телото во училишните клупи“  под покровителство 
на Пивара- скопје.  
  Од 02 до 06 .05. 2016г. учениците од V одд. беа на настава во природа во Охрид  
  25.05 2015 Предавање за болеста туберкулоза, во организација на Министерството за здравство. 
  02.06. 2016 е изведена е еднодневна екскурзија од рекреативен карактер до местото  Раштак–Скопско , со 
ученици од II  до IX одд.                                                                                   

                                                                                                     Одговорен наставник: Мирослава Стојмановска 
 

13.2 Едукација за здрава исхрана 

Кампања “Здрава храна за детство без мана“        
Во текот на учебна година се реализираа активности од 
кампањата „Здрава храна за детство без мана. Истата 
имаше за цел да ја подигне свеста кај учениците  и  
родителите за потребата од конзумирање на здрава храна како  и  создавање свесни генерации кои ќе 
останат имуни на брзата  и  нездравата храна. 
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14. Училишна клима и односи во училиштето  

14.1. Дисциплина 

Воспитно образовниот процес во училиштето  се одвиваше според Кодексите на однесување на учениците, 
наставниците и родителите во чија изработка беа вклучени претставници од сите структури, а се донесоа во 
согласност со Законот за основно образование. Училиштето постапуваше според Правилниците во кои се 
предвидени и постапките кои се превзема при пофалување, наградување како и при прекршување на правилата 
пропишани со кодексите. 
            Климата во училиштето се базира на воспоставени добри односи во сите релации помеѓу наставниците, 
родителите и учениците. 
            Во училиштето раководниот и наставниот кадар играа клучна улога во одржувањето на постојано 
поттикнувачка атмосфера во училиштето и добра дисциплина, а тоа се постигна со  професионалната соработка 
помеѓу наставниците. 
           Односот помеѓу наставниците и учениците се засноваше на меѓусебно почитување и соработка, при што 
наставниците беа активно вклучено во грижата за безбедноста, здравјето на учениците и во воспоставувањето на 
добар однос помеѓу нив. 
           Оваа учебна година се определија одговорни наставници-распоред на дежурни наставници во двете смени 
прикажан во распоредот на часови – по денови и наставници за одделенска настава, како и за предметна 
настава,  со што се вршеше контрола во училиштето (во ходници, училници, санитарни јазли и другите 
простории), но задолжително и во училишниот двор од отварање- прием на учениците,  до затворање на 
училиштето-испраќање на учениците дома  во текот на денот. За таа цел се водеше писмена евиденција со име и 
презиме на дежурните наставници кои ги евидентираа  тековните збиднувања за време на одморите во текот на 
денот. За надминување на проблемите во поведението и дисциплината континуирано се водеше  разговор помеѓу 
ученик-ученик, ученик-наставник, ученик-стручен соработник, а по потреба и со родител со цел подо 

Поведениеатаноцибра дисциплина и  воспоставување на работната атмосфера на часовите. При изрекувањето 
на педагошките мерки се обезбедуваше  еднаквост и правeдност во однос на сите ученици и доследно се 
применува Правилникот и Критериумите за изрекување  педагошки мерки. 
 
Изостаноци 

Во текот на годината учениците направиле вкупно 25 468  изостаноци или во просек по 30 изостаноци по 
ученик. Од нив во просек секој ученик направил по 27 оправдан изостанок и по 2,8  неоправдан изостанок. Бројот 
на неоправдани изостаноци кој изнесува  2382  е намален во однос на минатата учебна година што укажува на 
зголемено почитување на Кодексот на однесување на учениците.   
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Педесет и седум ученика беа пријавени до просветен инспектор како осипани, поради неоправдано 
отсуство од настава и тоа: 7 од прво, 6 од второ, 13 од трето, 3 од четврто, 7 од петто одделение, 9 од шесто, 7 
од седмо и  5 од осмо одделение. Овој број е зголемен во  однос на минатите  учебни години (2014/15 год.- 52, 
2013/14 год. - 31, 2012/13 год. - 20, а 2011/12 год. - вкупно 18 родители). Ваквата енормно голема  бројка на 
осипани ученици и пријавени родители се појавува за прв пат во сите овие изминати години. Најголем број од 
родителите кои се пријавени до просветниот инспекторат се од Ромска националност и скоро секогаш се отсутни  
поради заминување на семејствата во странство.   

Со одлука на Наставничкиот совет, учениците кај кои до крајот на учебната година не дојде до намалување 
на неоправданото изостанување или немаше позитивна промена во однесувањето, годината ја завршија со 
намалено поведение. Од вкупно 4 ученици, со добро поведение годината ја завршија 2 ученика и 2 со 
незадоволително поведение. Овој број е намален во однос на минатите учебни години (2014/15-12, 2013/14-10). 

 
Во однос на успехот на учениците продолжува континуитетот во поглед на подобрување на училишните 

постигања. Придонес за ова е продолжување на подобрувањето на односот меѓу учениците и наставниците, 
соработката со родителите, советувањето на родителите,  настојувањата за подобрување на квалитетот на 
додатната настава и дополнителната настава. Оваа учебна година посебно се стави акцент на квалитетно 
планирање на професионалниот развој на наставниците, континуирано следење на планирањата на 
наставниците и на реализацијата на наставата.   

 

одделение I II III IV V VI VII VIII IX I-V VI-IX I-IX 

оправдани 
изостаноци 

2979 1508 1329 1169 1000 2462 3060 3894 5685 7985 15101 23086 

неоправдани 
изостаноци 

491 40 317 170 26 454 63 491 330 1044 1338 2382 

Вкупно изостаноци 3470 1548 1646 1339 1026 2916 3123 4385 6015 9029 16439 25468 

Примерно     
поведение  

76 91 82 92 73 95 89 83 98 414 365 779 

Добро  поведение 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 

Незадоволително 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 

Вкупно 76 91 82 92 73 95 89 85 100 414 369 783 
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Поведение      

Ученици со изречени педагошки мерки 

одд. I II III IV V I - V VI VII VIII IX VI-IX I-IX 

 
усна опомена  

н    2  2 3 2 5 6 16 18 

з  1 1  3 5  2 1 16 19 24 

нз      /     / / 

в / 1 1 2 3 7 3 4 6 22 35 42 

писмена опомена н 1  1   2 1  1 5 7 9 

з      /  1 6  7 7 

нз      /   1  1 1 

в 1 / 1 / / 2 1 1 8 5 15 17 

укор н       1 1   2 2 

з           / / 

нз         2  2 2 

в / / / / / / 1 1 2 / 4 4 

добро поведение н           / / 

з           / / 

нз         1 1 2 2 

в / / / / / / / / 1 1 2 2 

незадово 
лително поведение 

н         1  1 1 

з           / / 

нз          1 1 1 

в / / / / / / / / 1 1 2 2 

префрлен во друга 
паралелка 

 / / 
 

/ / / / / / / / / / 

префрлен во друго 
училиште 

  
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

вкупно  1 1 2 2 3 9 5 6 18 29 58 67 

пријавени на 
просветен инспектор 

 7 1 13 3 7 36 9 7 5 / 21 57 
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Во текот на учебната 2015/16 година се изречени вкупно 67 педагошки мерки и тоа 42 усни опомени, 17 

писмени опомени, 4 укора, 2 ученици имаат намалено поведение на добро, и 2 намалено поведение на 
незадоволително. Од вкупно 67 педагошки мерки, 31 се изречени поради несоодветно однесување, 30 поради 
неоправдано отсуство и 6 од двете причини.  

Вкупниот број на изречени педагошки мерки  во оваа учебна година е речиси ист во однос на учебната 
2014/15 - 65 педагошки мерки, а намален во однос на бројот во минатите учебни години ( 2013/14 год.- 94, 
2012/13 год.- 76 педагошки мерки. 
 Во однос на бројот на пријавени родители до Просветен инспекторат поради непосетување на настава од 
нивните деца, оваа учебна 2015/16 год. се пријавени 57 ученици. Овој број е зголемен во однос на бројот во 
минатите  учебни години ( 2014/15 год.- 52, 2013/14 год.- 31, 2012/13 год.- 20 родители. Родителите кои се 
пријавени претежно се од Ромска националност поради заминување во странство. 
 

                                                                                                                          Изработиле, Стручни соработници 
  

14.2. Естетско и функционално уредување на просторот во училиштето   
 
Годишен извештај од работата на тимот за естетско уредување на училиштето  

Активностите кои беа планирани во програмата за естетеко уредување на училиштето беа во целост 
реализирани. Реализирани активности се: уредување на училиштето по повод позначајни празници и настани 
односно паноата во аулата континуирано се уредуваат со ученички творби (ликовни и литературни).училиштето 
беше уредено пред почетокот на учебната година по повод приемот на првачиња. Исто така беа одбележани 
сите позначајни празници како 8 септември, 23 октомври, 13 ноември, 8 декември. По повод одбележување на 
Нова Година изработени се нови украси од хартија и училишната аула и холовите беа украсени за престојните 
празници. Во текот на второто полугодие беше организиран патрониот празник на кој учениците од седмо, осмо 
и деветто изработија колажи на паноата и го изработија годинешното мото. По повод велигденските празници 
беше организирана работилница за изработка на велигденски јајца, а потоа најуспешните учествуваа на 
хепенингот организиран во училиштете. Во рамките на програмата за промовирање на ненасилство беше 
организизана изложба на ликовни творби.  Беше организирана модна ревија на крајот на учебната година во 
соработка со еко тимот.  

Оваа година учениците учествуваа и на повеќе ликовни конкурси меѓу кои: "Лидице 2016", "Торуњ 2016", 
"13 ноември"- меѓународни, "49 детски рацинови средби"-државен, "Мојот татко", "Trash for art" и 
"Противпожарен сојуз на град Скопје - градски, "Мојата општина"-општински и други ликовни работилници и 
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хепенинзи. Освоени се неколку први награди на "13 ноември"- меѓународни, "49 детски рацинови средби"-
државен, "Мојот татко" и Противпожарен сојуз на град Скопје - градски, "Мојата општина"-општински. 

 
                                                                                                                                                                          Координатор, Марија Н. Наневска 
 
 
14.3. Етички кодекси 

              Во училиштето постојат кодекси на однесување за сите субјекти кои го 
сочинуваат. Кодексите се донесени во согласност со Законот за основно 
образование, а сите субјекти имаат земено учество  во нивното изработување. Во 
кодексите јасно се дефинирани правилата кои треба да се почитуваат. 
Училиштето располага и со правилници во кои се предвидени и постапките кои се 
превземаат при  прекршување на правилата пропишани со кодексиите. И оваа 
учебна година, како и претходните, училиштето истите доследно ги почитува.  
Еко-кодекс - Еко-кодексот ја дефинира целата мисија на училиштето и претставува 
заеднички став односно правилник на однесување на сите вклучени во 
Програмата. На јасен и декларативен начин се покажува посветеноста на училиштето за подобрување на 
условите во кои се учи и работи. Еко-кодексот содржи конкретни акции конкретни акции пораки и правила кон 
кои ќе се придржуваат сите ученици, училишниот персонал, но и сите вклучени во Програмата. Еко-кодексот е 
истакнат на видливо место и е збогатуван со информации на годишно или полугодишно ниво.  
 
14.4. Мулти- културализам 

      Годишен  извештај од работата на тимот за меѓуетничка интеграција во образованието 
Во склоп на програмата за меѓуетничка интеграција во образованието беа реализирани сите предвидени 

активности според акциониот план за  учебната 2015/16 година. 
Во месец октомври беа реализирани следниве активности:  

 Учениците од V одд. ја реализираа предвидената активност-  запознавање со традиционална храна, народни 
носии, народни песни и ора на ромите, албанците и македонците кои живеат на овие простори. Тие слушаа 
музика од различните националности и ги претставија видовите носии на цртежи. Своите цртежи ги изложија 
во училишниот хор и во своите училници. 
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 Следната активност ја реализираа учениците од VI одд. со својата наставничка по класична култура во 
европска цивилизација - Проектна активност - читање и запишување на поговорки од различни култури на 
хамер. Потоа изработениот материјал беше изложен во холот и училницата. 

Во месец ноември беа реализирани следниве активности: 
 Учениците од 4 одд. ја изработија проектната активност: плакат за обичаите. Плакатот беше изложен на пано 

во училишниот хол. 
 Учениците од 9 одд. релизираа посета на театарска претстава  

Покрај тоа реализирани се следниве предвидени работилници од прирачникот за образование за животни 
вештини од II до IX  одделение според анекс акциониот план: 

 Цртање различни живеалишта низ светот 
 Цртање луѓе со различна боја на кожа 
 Цртање луѓе различно облечени 
 Правење сеченки со деца во различни бои –учениците од 2 одд. 
 Работилница  “Со кафеави очи или без”- учениците од 4 одд. 
 Работилница  “Јас обраќање” – учениците од 5 одд. 
 Тема- Јас и ти:-Интерперсонални односи - Прифаќање и признавање грешки, Работилница ll-6.1  Грешење и 

простување – учениците од 6 одд. 
 Тема-Јас и другите општествени односи, Разрешување конфликти: Работилница II-7.3 Позиции и потреби-

учениците од 8 одд. 
 Проектната активност по хемија продолжува и наредниот месец со ученици од 9 одд. 

Во месец декември беа реализирани следниве активности: 
 Запознавање со присуството на митолошките теми,мотиви и содржини во различни уметности во европските 

култури -6 одд. на час по класична култура 
 Изработка на новогодишен плакат на различни јазици – 6-9 одд. 

Покрај тоа реализирани се следниве предвидени работилници од прирачникот за образование за животни 
вештини од II до IX  одделение според анекс акциониот план: 

 Работилница “Тројца на еден“ - 4 одд. 
 Работилница III-2.1“Бизнисмени и фотомодели“– 5одд. 
 Тема: Јас  и ти - Интерперсонални односи: Формирање, одржување и прекинување врски - Работилница II.2.1 

Цвеќе на пријателството- 6одд. 
 Тема-Јас и другите општествени односи  Почитување на другите (недискриминација) Работилница llI-2.2 Не 

ни требаат баби – 8 одд. 
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 Тема-Јас и другите општествени односи - познавање на базичните човекови права -Работилница llI-
1.4Правила за сите луѓе во светот- 8одд. 

 Тема-Јас и другите општествени односи- Меѓусебно поддржување и соработка - Работилница 3.3 Како што е 
во мене така е кај  тебе- 8одд. 

 Проектната активност по хемија со ученици од 9 одд. која продолжи од минатиот месец се доврши во овој  
месец  

Покрај овие активности последниот ден од првото полугодие односно на 29.12.2015 год. се реализира и една 
спонтана(непланирана) активност со наставниците, учениците и родителите од IV одделение кои спремија разни 
вкусни јадења карактеристични за различните националности кои учат во нашето училиште, а кои потоа беа 
изложени во холот на училиштето и сите имаа можност да вкусат од прекрасните деликатеси. 
Во месец февруари 2016 година беа реализирани следниве активности: 

 Изработен е  илустративен материјал за историјата, обичаите и културата на различните етнички групи кои 
живеат во република Македонија со ученици од 7 и 8 одделение. Изработениот материјал беше изложен во 
холот и соодветните училници. 

 Изведена е работилница од програмата за животни вештини во 6 и 8 одделение. 
 Изведена е проектна активност со учениците од 9 одделение на одделенски час под името запознавање со 

религиите во Р. Македонија од прирачникот Практикум за настава и учење на 21 век . 
Во месец март беа реализирани следниве активности: 

 Изведена е  проектна активност на одделенски час со ученици од 7 одделение - Работилница 8.1, 
Македонија.  

 Изведена е активност од програмата за животни вештини во 3  одделение под името Мојот крај има минато и 
традиција и Народни ора во Р. Македонија. 

 Ученици од 2 одделение изработија постер за Македонија 
Во месец април беа реализирани следниве активности: 

 Подготвени се  ора од различни  етнички структури со ученици од 3 одделение  
 Изведена е проектна активност за верски празници според христијанската и исламската религија - изработка 

на  илустративен материјал за начинот на празнување и традиционалните обележја на празниците -  
претставници на ученици од училишната заедница 

 Ученици од 8 и 9 одделение го посетија саемот на книга заедно со ученици од партнер училиштето 25 Мај на 
15.04.2016 година 

 Изведена е проектна активност - Запознавање на учениците со  особеностите на облеката поврзана за 
одредена култура со ученици од 6 одделение по предметот класична култура во европската цивилизација. 

Во месец мај беа реализирани следниве активности: 
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Учениците од II, III, IV и V одделение во рамките на своите активи го реализираа квизот “Заедно учиме” . 
 Имено, активот на II одд. на 30.05.2016  на час за додатна настава реализира  КВИЗ – работилница  

,,Најдобрите победуваат”  – (меѓуодделенски натпревар) на тема КОЛКУ ЗНАМ ЗА МАКЕДОНИЈА. 
 На 25.05.2016 година беше реализиран меѓуодделенски квиз натпревар - Учиме заедно – на тема Да се 

обединиме во различноста запознавајќи се меѓусебно во активот на  III одделение. 
 На 30.05.2016 година – понеделник од 11.00 до 12.00 часот  беше реализиран меѓуодделенски квиз натпревар 

- Учиме заедно – на тема Да се обединиме во различноста запознавајќи се меѓусебно во активот на IV 
одделение. 

 На 23.05.2016 година – понеделник од 11.00 до 12.00 часот (час за додатна настава) според претходно 
планираната активност беше реализиран меѓуодделенски квиз натпревар - Учиме заедно – на тема Да се 
обединиме во различноста запознавајќи се меѓусебно во активот на V одделение. 

Сите групи во пооделните активи покажаа солидно познавање на прашањата од темата, односно солидно 
познавање на карактеристиките, обичаите и позначајните елементи на етничките групи кои се застапени во 
нашата земја. 
Присутните ученици на крајот од реализацијата на сите квизови во рамките на меѓусебните одделенија го 
искажаа своето задоволство за начинот на реализираната активност, а истото го сторија и наставниците. 
                                                                                                                              Координатор: Весна Трајковска                                                                                                                                                             
14.5. Односи меѓу сите структури 

Со цел подигнување на квалитетот на комуникацијата и меѓусебната доверба и соработка , 
вработените во училиштето, како и досега, остварија формални и неформални средби. Времето, местото и 
начинот на нивната реализација се одредуваа по пат на договор. Беа реализирани заеднички посети во 
театар, концерти, кафе-ресторани, излетнички места и сл. 
 

15.   Професионален развој на образовниот кадар 

15.1. Личен професионален развој  

     Училиштето, и оваа учебна година континуирано ги идентификуваше потребите за стручно 
усовршување на кадарот, следејќи ги трендовите за модернизација на образованието, промените во 
наставните планови и програми, и потребите на учениците со ПП. Стручното усовршување на сите 
вработени се реализираше – според спроведени обуки од страна на БРО, УСАИД, МТСП, МОН како и преку 



                                                      Годишен извештај на училиштето во учебната 2015-2016 година    

 

 

103 

интерни обуки и десиминации на проекти во самото училиште подетално приложени во извештајот тимот за 
“Професионален развој на наставниците“. 

 
Годишен извештај на тимот за професионален развој на наставниците 

Согласно акциониот план на тимот за професионален развој на наставниците во училиштето, сите планирани 
активности за оваа учебна година се реализирани.  Во тек на месец август се изработи акционен план и 
програма за работа на тимот за професионален развој на наставниците во училиштето. 
  
 Во делот „Подобрување на следењето на планирањата на наставниците на наставата и наставниот 
процес“ во месец август 2015 год. ги спроведе следните активност: 

 26 август 2015 -  Анализа на процедурата за „Подобрување на следењето на планирањата на 
наставниците на наставата и наставниот процес“ 

 16-31 август 2015 – Изготвување на Годишните и Тематските – процесни  планирања на наставниците од 
предметна настава и Тематските –интегрирани планирања на наставниците од одделенска настава. 

 31.08.2015 – Приложување на изготвените Годишни и Тематски – процесни  планирања на наставниците 
од предметна настава и Тематски –интегрирани планирања на наставниците од одделенска настава. 

 
Заклучоци: 

 Од извршената анализата на процедурата за „Подобрување на следењето на планирањата на 
наставниците на наставата и наставниот процес“, според насоките,  тимот за професионален развој на 
наставниците ја дополни истата и тоа: 
 
      а) во делот на годишното планирање да се планираат како посебни следните планирања 

 план за реализација на ЕКО програма 
 план за примена на ИКТ во наствата 
 план за задавање на домашна работа 

 
    б) во делот на Тематското-интегрирано остануваат истите индикатори по кои и претходно се правеше 
увид само како забелешка се додава : 
за предметите кои се работат по програмата Cambrige (природни науки и математика наставниците да ги следат 
упатствата добиени од обуките за планирање. 

Сите наставници изготвија Годишни и Тематски – процесни  планирања на наставниците од предметна 
настава и Тематските –интегрирани планирања на наставниците од одделенска настава, во кои се содржани 
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критериумите за оценување според стандардите за оценување и истите ги предадоа за предметна настава кај 
психологот Вана Мињенко, а за одделенска настава кај педагогот Габриела Пљачковска . 

Беше извршен увид во годишно и тематско интегрирано планирање на наставниците од страна стручните 
соработници психолог и педагог, според претходно изготвени инструменти за следење, за што се изготви и 
Извештај од увидите во истите. 
 Во делот “Примена на ученичко досие” во месец септември 2015 год. ги спроведе следниве активности : 

 На родителските средби одржани на 03.09.2015 (за I, II, IV, VII и VIII одд) и на 04.09.2015 (за III, V, VI и IX одд.) 
родителите беа информирани за примената на досието во текот на претходната 2014-15 год и истото им беше 
понудено на увид.  

 На првата родителска средба родителите потпишаа изјава во која се изјаснуваат за здраствената состојба на 
ученикот, а се со цел информирање на одделенскиот раководител. 

 На 06.10.2015 година се одржа средба меѓу наставниците кои предаваат во VI одд со наставниците од I одд. 
На оваа средба беа споделени искуства при работа со учениците а беше извршена и размена на ученичките 
досиеја.  

 Во делот “Примена на стекнатите знаења од обуките” во тек на месец октомври тимот за 
,,Професионален развој на наставниците,, спроведе анкета со цел утврдување на потребите на наставниците за 
обука. Со оглед на тоа дека во учебната 2014-15 год. не се реализира ниту една од понудените обуки, темите 
останаа исти а и резултатите кои се добија беа речиси идентични. Во анкетата беа понудени шест теми, а секој 
наставник со заокружување на редниот број пред нив требаше да одбере по три за кои е најмногу 
заинтересиран и ќе му користи во работата.  

 
Теми : 

          1. Техники на учење и настава, нови методи, интерактивно учење и менторирање, 
 2. Менаџмент во училница, 
 3. Креативна настава - мотивирани ученици, 
 4. Успешни стратегии - основа за трајни знаења, 
 5. Обука на наставници за идентификација и едукација на надарени ученици, 
 6. Обука за работа во инклузивна училница, со ученици со посебни образовни потреби. 
Беа анкетирани вкупно : 50 наставници и 3 стручни соработници. Од направената анлиза се добиени следниве 
резултати : 
- Најмногу интерес или 48 од наставниците ја одбраа темата Креативна настава - мотивирани ученици, 
- 41 од наставниците ја одбраа Техники на учење и настава, нови методи, интерактивно учење и менторирање, 
- 36 Успешни стратегии - основа за трајни знаења, 
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- 12 од наставниците имаат потреба од обука за идентификација и едукација на надарени ученици, 
- 10 Менаџмент во училница, 
Најмалку интерес или само 6 од наставниците имаат потреба од обука за работа во инклузивна училница, со 
ученици со посебни образовни потреби. 
 На ден 26.08.2015 год. во ООУ,,Дане Крапчев,, беше реализирана обука за МОДУЛ 1 со поддршка на 
УНИЦЕФ и МЦГО од страна на четири обучувачи Розалија Бошковски- дфектолог во ООУ,,Дане Крапчев,, Милка 
Ивановска- педагог од ООУ,,Димо Хаџи Димов,, Елизабета Петровиќ-оделенски наставник од ООУ,,Ѓоргија 
Пулевски, и Александра Митановска-Пешевска предмете наставник од ООУ,,Љубен Лапе,, 
 На ден 01 и 02.10.2015 год. се одржа обука за МОДУЛ 2 - работење заедно за создавање на инклузивни 
училишта, организирана од МЦГО со поддршка на УНИЦЕФ. На обуката присуствуваа : 4 вработени од 
ООУ,,Дане Крапчев,, дефектолог Розалија Бошковски, психолог Вана Мињенко, одделенски наставник Тања 
Метикош и наставник по математика Билјана Стојановска. Направена е дисеминација на обуката во ООУ,,Дане 
Крапчев,, на ден 19 и 20.10.2015 год. 
 На ден 05 и 06.11.2015 год. се одржа обука за МОДУЛ 3-средини кои го помагаат индивидуализираното 
учење, организирана од МЦГО со поддршка на УНИЦЕФ. На обуката присуствуваа : 4 вработени од ООУ,,Дане 
Крапчев,, дефектолог Розалија Бошковски, психолог Вана Мињенко, одделенски наставник Тања Метикош и 
наставник по математика Билјана Стојановска. Направена е дисеминација на обуката во ООУ,,Дане Крапчев,, на 
ден 01 и 02.12.2015 год. 
 На ден 07.11.2015 год. се одржа интерна обука во просториите на ООУ,,Дане Крапчев,, на тема 
Асертивната комуникација како фактор за подобрување на работата на училиштата. Обучувач беше Проф.д-р 
Константин Петковски, а на неа присуствуваа 36 наставници. 
 На ден 10 и 11.12.2015 год. се одржа обука за ,,Формативно оценување кај учениците со потешкотии во 
учењето,, организирана од МЦГО со поддршка на УНИЦЕФ. На обуката присуствуваа : педагог Габриела 
Пљачковска и одделенски наставник Тања Метикош. Направена е дисеминација на обуката во ООУ,,Дане 
Крапчев,, на ден 11 и 12.01.2016 год. и на неа присуствуваа наставниците од одделенска настава. 

На ден 13.01.2016 год. се одржа интерна обука во просториите на ООУ,,Дане Крапчев,, на тема 
,,Мотивација и ангажираноста на наставниците и учениците како фактор за подобрување на квалитетот на 
наствата,, Обучувачи беа Проф.д-р Константин Петковски и Д-р Фанче Јашевска. На неа присуствуваа 
наставниците од одделнска и предметна настава. 

На ден 01-03.04.2016 во Струга, беше одржана ЕДУ- конференција за наставници и информатичари на 
која присуствуваше одделенскиот наставник –Тања Метикош. 

На ден 18 и 20.01.2016 год. во ОУ,,Христијан Тодоровски Карпош,, беше одржана обука на тема ,,Акционо 
истражување во воспитно образовната практика,, На обуката присуствуваше Габриела Пљачковска-педагог 
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На ден 08-10.04.2016 во Банско, Р. Бугарија, беше одржана Осмата меѓународна конференција на тема 
„Знаење без граници“ на која присуствуваа тројца наставници – Лиле Сарваноска, Марина Пејковска, Виолета 
Стоилевска и Директорката на училиштето м-р Благица Станковска. 

На ден 30.05.2016 год. на Педагошкиот факултет ,,Свети Климент Охридски,, беше одржана обука на 
тема ,,Приоди при воведување поими, број, алгебра, геометрија и работа со податоци,, Обуката беше 
организирана од БРО и спроведена од Слаѓана Јакимовиќ и Лилјана Поленаковиќ а на неа присуствуваа 
одделенските наставници од третто и четвртто одделение. 

На ден 16.06.2016 год. на Факултетот за туризам и менаџмент во Скопје беше одржана обука на тема 
,,Улогата на стручните соработници во менаџирањето со човечките ресурси во училиштето,, На обуката 
присуствуваа Габриела Пљачковска-педагог и Вана Мињенко-психолог. 

На ден 17-19.06.2016 во Драч, Р. Албанја, беше одржана  Меѓународна научна конференција на тема „The 
Teeacher of the future“ на која присуствуваа двајца наставници – Виолета Стоилевска, Жаклина Атанасовска и 
Директорката на училиштето м-р Благица Станковска. 

На ден 20-21.06.2016 год. во ООУ „Ј.А. Коменски“- Скопје беше одржана обука на тема ,,Нови наставни 
програми по математика за 7,8 и 9 одделение“ а на неа присуствуваа предметните наставници по математика. 

На ден 22-23.06.2016 год. во ООУ „Војдан Чернодрински“- Скопје беше одржана обука на тема ,,Нови 
наставни програми по физика за 8 и 9 одделение“ а на неа присуствуваше предметниот наставник по физика 
математика. 

          Координатор, Пљачковска Габриела 
15.2. Хоризонтално учење  

Во училиштето се реализираа активности во рамките на : 
 Стручен актив на одделенска настава  

 
Годишен извештај од реализација на програмата на  Стучниот актив на одделенска настава  
Стручниот актив на одделенска настава во текот на учебната 2015-2016 ги реализираше следните активности и 
тоа: 
- Запознавање со наставни ресурси преку блогот „Изворче“ од страна на активот на III одделение; 
- Собирање информации за културното наследство на одделени етнички заедници и изработка на постери за 
културното наследство на одделни етнички заедници а потоа и организирање на новогодишна трпеза и 
претставување на традиционалните јадења од страна на активот на IV одделение; 
-Реализација на отворен час од страна на активот на II одделение – обработка на лектира „Зоки Поки“ 
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           Во месец октомври активот на III одделение ја реализираше активноста преку која одделенските 
наставници се запознаа со блогот „Изворче“ чиј креатор е одделенскиот наставник Тања Метикош и  кој содржи 
многу наставни средства и помагала за поуспешна и покреативна реализација на наставата. 
           Во месец декември активот на IV одделение ја реализираше активноста која се одвиваше во повеќе фази 
а се однесуваше на традицијата и културата на различни етнички заедници. Активноста беше од долгорочен 
карактер т.е. поделена беше во неколку фази а се реализираше од страна на сите одделенски наставници, 
ученици и голема група на родители од IV одделение. Воедно активноста беше и во корелација со  тековниот 
проект во училиштето за негување и продлабочување на меѓуетничките односи. 
        Во првата фаза учениците под раководство и со насоки од своите наставници собираа информации за 
културното наследство на одделни етнички заедници. Во следната фаза беа изработени постери од собраните 
документирани информации. Во третата фаза беше организирана новогодишна трпеза и претставување на 
традиционалните јадења со што беа заеднички одбележани и претстојните новогодишни и божиќни празници. Во 
сите фази активностите беа реализирани со голем успех и наидоа на голем одзив од страна и на родителите. Во 
последната фаза која се реализираше на 12.02.2016г одделенскиот наставник од активот на IV одделение 
Наташа Ј. Георгиева изврши презентација на сите активности вклучувајќи ја целата организација, техники и 
методи кои при тоа се користени за успешна реализација и исходите кои се постигнати.  
         Во месец април активот на II одделение го реализираше предвидениот час - Обработка на лектира „Зоки 
Поки“ по кој беа споделени искуствата преку презентацијата на планираните активности и исходите од часот. 

                                                                                                                               Координатор, Даниела Салтирова 

 
 Стручен актив на општествено – јазична група на предмети 

Годишен извештај од реализација на програмата на  Стучниот актив на општествено – јазична 
група на предмети 

        Стручниот актив на општествено јазичната група на предмети во учебната 2015-2016 изготви акционен 
план според кој секој месец имаше активности поврзани со наставата и учењето. Активностите планирани 
според акциониот план во целост се извршија според планираното, со исклучок на одредени поместувања од 
оправдани или технички причини. 
       Во месец септември се одржа средба на членовите од стручниот актив на општествено-јазичната група на 
предмети. На средбата беа присутни  сите наставници  од активот. На оваа средба членовите беа запознаени 
со акциониот план за работа на овој стручен актив за престојната учебна 2015/2016 година и се направи договор 
за реализирање на планот за работа. На средбата беа разгледани и распределени сите активности кои ќе се 
реализираат во текот на учебната година.  
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          Во месец ноември се одржа средба на тема: Основни и секундарни бои, од страна на наставничката по 
ликовно образование Марија Н. Наневска. 
          На средбата беа присутни членовите на тимот како и педагошко-психолошката служба. На средбата беа 
присутни ученици од VI одделение при ООУ Дане Крапчев. На почетокот наставничката ги запозна учениците со 
поимите за основните и секундарни бои, при што учениците умееа да набројуваат и разликуваат основни и 
секундарни бои. Потоа учениците објаснија како се добиваат секундарните бои, кои ги создаваа во палета, за да 
би можеле да ги употребат како секундарните така и основните бои на слика. 
       На крајот се дојде до заклучок дека учениците се добро подготвени дека знаат и умеат да ги препознаваат, 
создаваат и употребуваат основните и секундарни бои. 
        Во месец декември се одржа средба на тема: Додатна и дополнителна настава, од страна на наставничката 
по македонски јазик Елена Малинова заедно со наставничката по англиски јазик Катерина Лукарова која што ја 
презентираше темата: Симболи во Велика Британија. 
         На средбата беа присутни членовите на тимот како и педагошко-психолошката служба. На средбата беа 
присутни ученици од VII одделение при ООУ Дане Крапчев. На почетокот колешката Елена М. Објасни која е 
причината за организирање и реализирање на додатна и дополнителна настава. Што е она што ние како 
наставници треба да го правиме, што е она што не треба да го правиме кога ги одржуваме тие часови. Поголем 
акцент се стави на часовите по дополнителна настава, за што се дојде до заклучок самата презентација од оваа 
средба да биде ставена на интернет сртаницата на нашето училиште, со што секој од наставниците би имал 
можност да ја прочита. Додека презентацијата од колешката Елена М. беше во тек, колешката Катерина Л. ни го 
презентираше со учениците од VII-те одделенија на тема: ,,симболи од обединетото кралство’’. Учениците ги 
покажаа своите презентации од интернет пребарувањето и сите беа успешно презентирани. 
         На крајот се дојде до заклучок дека поголем акцент ќе се става на организирањето на дополнителната 
настава, што би довело до поголема успешност во работата на ученикот и наставникот. 
         Во месец Април се одржа средба на активот на општествено јазична група на предмети. Темата на оваа 
средба беше,, Експлоатација на педагошки ресурси на интернет” од страна на наставникот по француски јазик 
Анета Митевска.   
        На оваа средба колешката Анета Митевска им презентираше на присутните членови на овој актив, 
различни инернет страници на кои што учениците и наставниците би имале можност за надоградба на своето 
знаење како и можност за учење на странските јазици online- односно директно преку поврзување на интернет 
мрежата. На оваа средба беше донесен заклучок дека овој начин на користење на можностите преку интернет 
се многу добри и секој ученик како и наставник има голема можност за доусовршување и дополнување на своето 
знаење, без разлика кој странски јазик го изучува ученикот или кој странски јазик го предава наставникот во 
основни или средни училишта.   
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         Во месец мај се реализираа повеќе активности, односно оние содржини предвидени во месеците, март и 
април. На првата средба беше реализирана темата од страна на наставничката по Англиски јазик Весна 
Трајковска беше со наслов ,,Игри на час по Англиски јазик”, која што требаше да се одржи во месец март.На 
средбата беа презентирани разни техники за учење на вокабулар преку  различни видови на игри. По 
презентацијата од страна на наставничката се поведе дискусија кои се предностите на овој начин на 
презентирање на вокабуларот и како тие влијаат при учење на истиот од страна на учениците. Се дојде до 
заклучок дека истите се доста корисни во пониските одделенија каде учениците многу добро ги прифаќаат а 
воедно и полесно го учат вокабуларот.  
         На втората средба беше реализирана активноста планирана за месец април “Играорни подрачја” од 
страна на колешката Розе Јаневска. На средбата присуствуваа и ученици, членови на додатната настава кои 
имаа своја презентација, за тоа колку видови на играорни подрачја имаме во нашата држава и кои се нивните 
карактеристики. Учениците исто така презентираа неколку ора од различни делови на нашата држава. На крајот 
се дојде до заклучок дека во нашата држава има многу разновидни играорни подрачја, кои што изобилуваат со 
различни танци и ора. 
         На третата средба се одржа состанок на стручниот актив на општествено јазична група на предмети на 
тема “Скок во височина” од наставникот по физичко и здравствено образование Јорданчо Тодосиев. На 
средбата беше одржано предавање за важноста на физичките вежби кај учениците и беа демонстрирани 
одредени скокови, видови на скокови во височина и начинот како истите правилно да се направат. На средбата 
присуствуваа дел од наставниците членови на овој актив. 
          На почетокот на месец јуни и по завршување на работата на стручниот актив помеѓу членовите од истиот 
се спроведе анкета за работата на стручниот актив. Од анкетата произлезе дека работата на стручниот актив е 
во целост извршена и дека истата доста допринела во подобрување на наставниот процес кај сите наставници. 
Стручниот актив продолжува со работа и наредната година  

Координатор: Костовска Весна 
 

 Стручен актив на природно – математичкa група на предмети 
Годишен извештај од реализација на програмата на  стручниот  актив наприродно 

математичката група на предмети 

Во текот на учебната 2015/16 година Стручниот актив на природно математичката група на 
предмети ги реализираше следните активности:  

 На 02 .09.2015 год. се одржа прва средба на членовите од стручниот актив на природно-математичка група на 
предмети.На средбата присуствуваа сите наставници од овој актив и беа дефинирани сите активности кои ќе 
бидат реализирани во текот на учебната 2015-2016 година.  
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 На 09.10.2015 год се одржа средба  на ниво на  стручен актив на Природно -математичка група на предмети.На 
средбата беше реализиран отворен час по програмите  на Кембриџ:Тема: Испарување и кондензација ,н.с: 
Одделување цврсти материи од течности.Отворениот час  беше реализиран  од  Елена Томевска, 
наставник по хемија и природни науки со учениците од петто  одделение .    

 На 17.11.2015 год се одржа средба  на ниво на  стручен актив на Природно -математичка група на предмети. 
На средбата беше реализиран отворен час   по програмата на Кембриџ:  н.с: Читање на времето од дигитални 
и аналогни часовници.Отворениот час  беше реализиран  од  Билјана Стојановска, наставник по математика  
со учениците од шесто   одделение. 

 На 22.12.2015 год одржа средба  на ниво на  стручен актив на Природно -математичка група на предмети. На 
средбата беше реализиран отворен час по програмата на Кембриџ:  н.с: Работа со податоци и решавање на 
проблеми.Отворениот час  беше реализиран  од  Лиле Сарваноска, наставник по математика  со учениците од 
шесто   одделение. 

  На 26.02.2016 год се одржа средба на ниво на стручен актив на Природно -математичка група на предмети на 
тема :Отворен час по програмата на Кембриџ.На часот беше реализирана наставната содржина:  Штедење на 
енергија 2  .Отворениот час беше реализиран од Бојана М.Личева, наставник по биологија и природни науки со 
учениците од шесто одделение  

 На 25.03.2016 год се одржа средба на ниво на стручен актив на Природно -математичка група на предмети. На 
барање на членовите од активот  претходно планираната активност,Отворен час по програмите на Кембриџ по 
математика за шесто одделение беше заменета со отворен час по математика по програмата за седмо 
одделение.На часот се разработуваше наставната содржина :Својства на операциите со рационални 
броеви.Часот го реализираше Јулија Јанкуловска, наставник по математика и физика. 

 На 28.04.2016 год се одржа средба на ниво на стручен актив на Природно -математичка група на предмети на 
тема :Отворен час по програмата на Кембриџ.На часот беше реализирана наставната содржина: 
Пресликување на многуаголник со осна симетрија, транслација или со ротација за 90° околу едно негово 
теме .Отворениот час беше реализиран од Александра Стојчевска, наставник по математика со учениците од 
шесто одделение . 

 На 11.05.2016 год се одржа средба на ниво на стручен актив на Природно -математичка група на предмети на 
тема :Отворен час :Формули во програма за табеларен пресметува.На часот беше реализирана наставнат 
содржина: Практична  вежба изработка на формули и функции. Отворениот час беше реализиран од Марина 
Пејковска  наставник по информатика  со учениците од седмо  одделение .  

 Целта на сите реализирани  отворени часови беше да се споделат   различни искуства стекнати при 
реализацијата на наставните програми по наведените предмети и успешна имплементација на стекнатите 
знаења во наставата и подобрување на истата                                                Координатор,  Елена Томевска.                                                                       
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15.3. Тимска работа и училишна клима  
 
Во текот на училишната 2015-2016 година во рамките на координативното тело функционираа следните тимови: 
 

 Детска организација 
 Тим за стетско уредување на училиштето и училишниот двор 
 Ученичко - училишна заедница 
 Стручен актив на одделенска настава 
 Стручен актив на општествено - јазична група на предмети 
 Стручен актив на природно-математичка група на предмети 
 Тим за организирање на ученички екскурзии- 
 Тим за културно- забавен  живот 
 Црвен крст 
 Тим за професионален развој на наставниците во училиштето 
 Тим за подобрување на следењето на планирањето на наставата и наставниот процес 
 Тим за подобрување на примената на стекнати знаења од обуките 
 Тим за изготвување  на ученичко досие 
 Еко тим 
 Програма за работа со надарени ученици 
 Тим за подобрување на квалитетот на додатна и дополнителна настава 
 Тим за подобрување и продлабочување на соработката со родителите 
 Тим за инклузија на учениците со посебни потреби и емоционални потешкотии 
 Програма за професионална ориентација на учениците 
 Тим за меѓуетничка интеграција во образованието 
 Tим за превенција од насилното однесување во училиштето 
 Тим за следење, анализа и поддршка на оценувањето 
 Тим за увид во педагошка евиденција и документација 
 Тим за грижа за здравјето на учениците 

Во рамките на училиштето функционираат и седум тимови согласно подрачјата од самоевалвација. 
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16. Вклученост на семејствата во училиштето 

16.1.  Во животот и раб отата на училиштето    
          На почетокот на оваа учебна година со помош на флаери се информираа родителите за организационата 
поставеност и за активностите кои требаше да ги изведува училиштето, нивните права и одговорности и правата 
и одговорностите на учениците. 

Учеството на родителите во училиштето се одвиваше на повеќе начини и тоа преку  Советот на родители 
кои за своите активности изготвија програма за работа која се усвои на почетокот на учебната година. Советот 
на родители одржуваше редовни состаноци после секое тримесечие со цел да се информира за постигнатиот 
успех и поведение од изминатиот квартал како и за други тековни активности на училиштето. Родителите имаа 
можност да даваат свои сугестии предлози за подобрување на работата, да ја детектираат состојбата на 
училиштето со цел подобрување на условите за работа.  

 Исто така родителите се вклучија во изведување на многубројни активности кои се подетално приложени во 
извештајот на Тимот за „Соработка со родители“. 
Училиштето во својата програма планираше и реализираше средби  со родителите, приемен ден на училиштето 
беше понеделник. Сите информации за родителите се истакнуваа на огласната табла, на родителските катчиња 
кои се поставени во секој хол и до влезната врата.  
 
 

16.2.  Во процесот на учење  
Родителите се вклучија и во самиот процес на учење непосредно со нивното право да даваат мислење и 

сугестии за дополнување и изменување  на планирањата на училишните програми; се информираа преку 
учениците, наставниците, Совет на родители, Училишен одбор, директор, стручна служба. За учениците кои се со 
потешкотии во развој родителите имаа можност да се вклучат во прибирање на дидактички материјали, помагала 
и други наставни средства и матерјали; Помагаа при професионалната ориентација на учениците при што се 
испланираа ативности за да учествуваат родителите во обработка на нови наставни содржини секој од областа 
на својата професија. 
 

16.3.  Во активностите во училиштето  
 

Родителите земаа учествуво во голем број активности предвидени со акциониот план од Тимот за 
Соработка со родители како и акционите планови на останатите тимови. 
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Реализирани беа повеќе активности со цел да се подобри соработката на училиштето со родителите и 
поголемо вклучување во животот и работата на училиштето. Такви активности се следните:  

-Одбележување на Денот на јаболкото -Здрава храна; Засадување садници и цвеќе - Разубавување на 
училишниот двор; Новогодишно декорирање на училиштето;  Презентирање на начинот на организација и 
реализација на наставен час со реализација на наставниците се изведуваа отворени часови за родителите а исто 
така вклучување на родителите во обработка на нови наставни содржини; Уредување на просторот околу и во 
училиштето; Хуманитарен концерт; Учество на приредби организирани од Тимот за културно забавен живот; 
Учество во тендери за организирани екскурзии;  Учество во разни манифестации и промоции на училиштето. 

 
16.4.  Во донесување одлуки  
 Родителите преку Совет на родители и Училишен одбор учествуваа во донесување на одлуки кои се важни 
за животот и работењето на училиштето. 
 
16.5. Едукација на семејството  

Нашето училиште реализираше советување на родителите организирано од стручната служба после секое 
поминато тромесечие; се посетуваа семејства, едукативни работилници и предавања преку кои родителите ги 
прошируваа своите знаења и истото придонесе за развивање на самосвеста за здравиот начин на живеење, 
односот спрема своите деца и друго. Се информираа преку разни соопштенија, Училишен весник, флаери,  од 
наставниците, тимот за Соработка со родители, стручната служба. Училиштето соработуваше со СОС „Детско 
село„ со социјалните центри со цел да се помогне на семејствата кои имаат потешкотии во својата грижа и 
воспитување на децата.  
 
16.6 Изработка на брошура за родители 

Со цел да се информираат родителите со ГПРУ, се изработи брошура за дел од позначајните 

содржините на истата 

17. Комуникација со јавноста и промоција на училиштето 

17.1. Локална заедница   
Во текот на учебната година соработката на нашето училиште со Општина Гази Баба се оствари преку 
многубројни активности како на пример: учество за избор на најубава мартинка, учество на маскенбал по повод 
денот на шегата, учество на ликовен и литературен конкурс “Есеј  во есен”, учество на спортски лиги и 
манифестации како и посета на наши ученици во општината. 
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Општина Гази баба беше организатор на трибина на тема “Превенција од употреба на дрога и други наркотични 
средства“ на која учествуваа ученици од осмо и деветто одделение, наставен и стручен кадар и родители. 
Нашето училиште беше дел од Проектот “Круг на хуманоста” од хуманитарен карактер, во соработка со 
општината. 
Соработката со Полициската станица Гази Баба беше остварена во рамките на проектот “Безбедност во 
училиштата“. Учениците од училишниот клуб за превенција на насилното однесување во училиштето, ја посетија 
полициската станица како дел од заедничките предвидени активности. 
Со ЈП Комунална Хигиена соработката беше остварена преку едукативни предавања за постапување со отпад за 
учениците од четврто одделение. 
Како и секоја и оваа учебна година соработката со Општинскиот противпожарен сојуз продоложи преку учество 
на нашето училиште на противпожарниот квиз натпревар како и учество на литературен конкурс –Песна за 
пожарникарите 
Исто така, во оваа учебна година и натаму продолжи соработката со Црвениот крст преку бројни активности и 
хуманитарни настани, како и соработката со ПАКОМАК. 
Во соработка со општината Аеродром беше организирана приредба по повод одбележување на меѓународниот 
ден на Франкофонијата (Chantons en francais)  кој се одбележува секоја година. На приредбата учествуваа осум  
училишта од градот Скопје 
 

 Училиштето и оваа година  беше во соработка со општината Гази Баба за реализација на еколошката 
програма на локално ниво согласно Меморандумот за соработка.. 
 

17.2. Институции од областа на културата  
   За поголема и поуспешна промоција на училиштето во областа на културата посебно внимание се посвети 
на соработката со институции од областа на културата меѓу кои: музеи, театри, библиотеки, ликовни колонии, 
кино итн. Во текот на учебната година беа реализирани групни посети од ученици и наставници на следниве 
локации: Национален аеродром “Александар Велики”; ”Музеј на борбеноста - ВМРО”, Археолошки музеј, 
Природно-научен музеј и археолошки локалитет ”Тумба Маџари”.  
Соработката на нашето училиште продолжи и со следните институции: Детски ликовен центар “Карпош”, 
Фондација ”Никола Кљусев”-литературен конкурс  “Мојата Иднина ја создавам јас”, Собрание на Р. Македонија-
ликовна работилница ”Собранието низ слики”, Сојуз за грижи и воспитување на децата-литературни конкурси, 
Мировен корпус-Америка,  МТВ - учество во детската емисија Голем одмор. 
Во училиштето беа организирани јавни приредби, Хорски смотри, Еко–промоции и настани, меѓуодделенски квиз 
“Колку знам за Македонија” (второ одделение), приредби на одделенија и на други училишни тимови. 
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17.3. Институции од областа на образованието  
Соработката со институции од областа на образованието се реализираше преку :  
- Соработка со МОН при доставување на годишната програма на училиштето, доставување годишен извештај од 
работата на училиштето, заедничка соработка за националната кампања “Почитувај ги правилата-Почитувај го 
животот” за поголема безбедност во сообраќајот, Ден на дрвото, Проектот “Градиме мостови”  и тековна 
соработкa и насоки при воведување и реализација на сите промени и новини кои произлегуваат од 
министерството. Со реализација на програмата “Интеграција на еколошката едукација во македонскиот 
образовен систем’’ во соработка со невладината организација, ОХО и МОН во учебната 2015/16 во училиштето 
континуирано се спроведуваа активности кои беа промовирани во локалната средина и истите беа поддржани од 
невладини организации и бизнис заедницата. 
- Во соработка и организација на БРО во согласност со потребата за унапредување и модернизација на 
наставата, наставниот кадар и оваа учебна година перманентно го надградуваше сопственото знаење со посета 
на обуки и семинари, учество на информативни презентации на проекти, стручни увиди, советодавна-стручна 
работа и давање инструктивно-менторска помош на наставниците и стручните соработници. 
- Соработката со МОН и БРО се остваруваше и преку реализација на проектот за “Меѓуетничка интеграција во 
образованието”  
- Во текот на учебната година училиштето оствари соработка и со Општинскиот инспектор и активот на директори 
на ниво на општина за низа консултации, размена на искуства, тековни прашања и разни прослави.  
- Соработката со Државниот просветен инспекторат (ДПИ) се оствари преку надзор на овој орган на државната 
управа на: исполнетост на образовните стандарди, обезбедување на квалитетот на образованието, ефективно 
преку евалуација на работата на воспитно образовните установи, како и примена на законите, другите прописи и 
општи акти од областа на образованието и воспитанието.  
- Соработката со детските градинки во непосредната околина се оствари во мај при почеток на уписниот рок за 
запишување на првачињата во училиштето. 
- Соработка со основните и средните училишта се одвиваше во насока на активности кои ги третираат 
наставните и воннаставните активности како што се спортските натпревари и натпревари во разни други 
подрачја, литератутни читања, размена на искуства помеѓу наставниците, промоции на средните училишта и сл. 
 
17.4. Невладини организации  
Соработката со невладиниот сектор се реализираше и оваа учебна година. Училиштето ја реализираше 
соработката со следните невладини организации: 
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Соработка со Фондацијата за образовни и културни иницијативи “Чекор по чекор” се реализираше преку 
активности во рамките на компоненатата за процена на јазичната и матматичката писменост на проектот на 
УСАИД “Со читање со лидерство”. 
Во соработка со НВО Доверба се одржа работилница за “Превенција од употреба на дрога” за учениците од 
осмите одделенија. 
За потребите на ОХО како продуцент на детска емисија “5 плус” проект “Информа” се спроведе истражување во 
училиштето. 
Соработката со Ресурсниот центар за родители на деца со посебни потреби и Британската амбасада во Скопје 
се оствари со гостување на членови од танцовата група Ларондина кои имаат DOWN синдром од Велика 
Британија. 
И оваа учебна година соработката со Советодавниот центар за деца и родители и СОС Детско село продолжи со 
цел размена на информации за ученици преку средби и посети. 
Во соработка со МАССУМ-Младинска асоцијација на средните стручни училиште се одржа “Образовно рандеву” 
во СЕТУ Михајло Пупiн на кое учествуваа дел од нашите ученици. 
 
17.5 Спортски друштва  
 Во текот на учебната година училиштето оствари соработка со спортски друшта кои функционираат во 
непосредната околина: “Кошаркарски клуб “ Јуниор , Кошаркарски клуб “ Водно Санс,“ Кошаркарски клуб „Феникс 
2010“ , Таеквондо клуб „Кобра“,  Одбојкарски клуб “Јанта Волеј ― и други . Исто така оваа учебна година се 
оствари соработка и со Агенцијата за млади и спорт и црвениот крст на Р.Македонија преку реализација на 
проектот “Штетните пороци кај младата популација” со презентирање на темата пред учениците од седмо, осмо и 
деветто одделение. 

 
 

17.6 Здравствени организации  
Реализирајќи ја програмата на “Тимот за грижа на здравјето на учениците и наставниците “ , во текот на 
учебната година училиштето оствари соработка со здравствени организации меѓу кои: Фондот за здравство, 
Центарот за социјална работа,  Центарот за јавно здравје ЈЗУ Железара –Скопје , Здравствениот дом  “Ченто” , 
Oсигурителни компани и др. 

 Во соработка со ЈСУ Центар за јавно здравје, согласно рамките на националната годишна програма за јавно 
Здравје во РМ, беше остварена активноста: Следење на нутритивен статус кај децата во функција на рана 
детекција на прекурсори  за појава на хронични заболувања; а во соработка со Центарот за медицина, екологија 
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и истражување МЕРЦ беше остварена преку едукација за туберкулоза на ученици од основни училишта за 
учениците од шесто до деветто одделение. 
Оваа учебна година беа реализирани едукативни предавања од областа на здравјето ,како и  одбележување на 
позначајните денови за борба против болестите, меѓу кои: 

 Активности од кампањата “Здрава храна за детство без мана’’  
 Предавања од областа на здравите животни навики; 
 Одбележување на позначајните денови за борба против болести, меѓу кои: ,,Меѓународен ден на храната“ ; 

“Борба против туберкулозата“,  “Ден на срцето“,   ,,Инфективни болести – сида, жолтица и грип“;  “Болести 
на завист – дрога, пушење и алкохол“; “Здрава исхрана во текот на зимата“ и  др. 

 
 
17.7 Медиуми  
Со цел да се стави поголем акцент за промоција на училиштето, и оваа учебна година приоритет на училиштето 
беше “медиумска покриеност на активностите во училиштето“ вклучувајќи ја и реализацијата на активности од  
еколошката програма .  Реализираните активностите се дадени погоре во ПРИОРИТЕТ 3. 
Најголемата промоција на училиштето  се вршеше преку соработка со најразлични медиуми и медиумски куќи, 
меѓу кои учество во емисијата за деца Голем одмор – МТВ, во неколку наврати. 
Планираните настани беа промовирани на веб страната на општината Гази Баба и некои од локалните медиуми 
каде беше овозможено навремено информирање за сите случувања во училиштето и негова афирмација. И тоа 
на следните веб линкови: 
 
http://www.gazibaba.gov.mk/vesti/vesti-2015/3570-poseta-na-sobranieto-na-rm.html?lang=mk 
Заедничка објава - http://www.gazibaba.gov.mk/vesti/vesti-2015/3581-osnovnite-ucilista-vkluceni-vo-akcijata-
makedonija-bez-otpad-2015.html?lang=mk 
http://www.gazibaba.gov.mk/vesti/vesti-2015/3594-odbelezana-detskata-nedela-vo-ou-dane-krapcev.html?lang=mk 
Заедничка објава - http://www.gazibaba.gov.mk/vesti/vesti-2015/3649-tuka-za-mir-sozivot-i-tolerancija-
2015.html?lang=mk 
Заедничка објава- http://www.gazibaba.gov.mk/vesti/vesti-2015/3627-zapocnaa-ucilisnite-sportski-ligi-2015-
2016.html?lang=mk 
http://www.gazibaba.gov.mk/vesti/vesti-2015/3695-2015-11-18-13-13-13.html?lang=mk 
http://www.gazibaba.gov.mk/vesti/vesti-2015/3700-ucestvo-na-ou-dane-krapcev-vo-golem-odmor.html?lang=mk 
http://www.gazibaba.gov.mk/vesti/vesti-2015/3728-osnovni-ucilista-od-gazi-baba-vo-poseta-na-tetovo.html?lang=mk 
http://www.gazibaba.gov.mk/vesti/vesti-2015/3729-den-na-drvoto-vo-ou-dane-krapcev.html?lang=mk 

http://www.gazibaba.gov.mk/vesti/vesti-2015/3570-poseta-na-sobranieto-na-rm.html?lang=mk
http://www.gazibaba.gov.mk/vesti/vesti-2015/3581-osnovnite-ucilista-vkluceni-vo-akcijata-makedonija-bez-otpad-2015.html?lang=mk
http://www.gazibaba.gov.mk/vesti/vesti-2015/3581-osnovnite-ucilista-vkluceni-vo-akcijata-makedonija-bez-otpad-2015.html?lang=mk
http://www.gazibaba.gov.mk/vesti/vesti-2015/3594-odbelezana-detskata-nedela-vo-ou-dane-krapcev.html?lang=mk
http://www.gazibaba.gov.mk/vesti/vesti-2015/3649-tuka-za-mir-sozivot-i-tolerancija-2015.html?lang=mk
http://www.gazibaba.gov.mk/vesti/vesti-2015/3649-tuka-za-mir-sozivot-i-tolerancija-2015.html?lang=mk
http://www.gazibaba.gov.mk/vesti/vesti-2015/3627-zapocnaa-ucilisnite-sportski-ligi-2015-2016.html?lang=mk
http://www.gazibaba.gov.mk/vesti/vesti-2015/3627-zapocnaa-ucilisnite-sportski-ligi-2015-2016.html?lang=mk
http://www.gazibaba.gov.mk/vesti/vesti-2015/3695-2015-11-18-13-13-13.html?lang=mk
http://www.gazibaba.gov.mk/vesti/vesti-2015/3700-ucestvo-na-ou-dane-krapcev-vo-golem-odmor.html?lang=mk
http://www.gazibaba.gov.mk/vesti/vesti-2015/3728-osnovni-ucilista-od-gazi-baba-vo-poseta-na-tetovo.html?lang=mk
http://www.gazibaba.gov.mk/vesti/vesti-2015/3729-den-na-drvoto-vo-ou-dane-krapcev.html?lang=mk
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http://www.gazibaba.gov.mk/vesti/vesti-2015/3753-predavanje-za-eotpad-vo-ou-dane-krapcev.html?lang=mk 
http://www.gazibaba.gov.mk/vesti/vesti-2015/3771-poseta-na-spomen-kukata-na-majka-tereza.html?lang=mk 
http://www.gazibaba.gov.mk/vesti/vesti-2016/3829-ucenicite-od-ou-dane-krapcev-vo-poseta-na-amerikanskoto-
katce.html?lang=mk 
http://www.gazibaba.gov.mk/vesti/vesti-2016/3834-patronen-praznik-na-ou-dane-krapcev.html?lang=mk 
http://www.gazibaba.gov.mk/vesti/vesti-2016/3844-najdobar-nastavnik-za-2015-godina.html?lang=mk 
http://www.gazibaba.gov.mk/vesti/vesti-2016/3864-gostuvanje-na-ou-dane-krapcev-vo-emisijata-golem-
odmor.html?lang=mk 
http://www.gazibaba.gov.mk/mk/vesti-2016/vesti-2016/uchenitcite-od-ou-dane-krapchev-vo-poseta-na-opshtinata 
http://www.gazibaba.gov.mk/mk/vesti-2016/vesti-2016/najdobar-nastavnik-za-2015-godina 
http://www.gazibaba.gov.mk/mk/vesti-2016/vesti-2016/odbelezhuva-e-na-eko-denot-na-oou-dane-krapchev 
http://www.gazibaba.gov.mk/mk/vesti-2016/vesti-2016/oou-dane-krapchev-na-drzhaven-natprevar 
 

. 
18. Инструмент за подготовка, следење и евалвација на програмите и акционите планови 
ЗА РАБОТАТА НА КООРДИНАТИВНОТО ТЕЛО 
Координативното тело претставува значаен сегмент во целокупниот воспитно-образовен процес на училиштето. 
Во текот на училишната 2015-2016 година во рамките на координативното тело функционираа: 

 Детска организација 
 Тим за стетско уредување на училиштето и училишниот двор 
 Ученичко - училишна заедница 
 Стручен актив на одделенска настава 
 Стручен актив на општествено - јазична група на предмети 
 Стручен актив на природно-математичка група на предмети 
 Тим за организирање на ученички екскурзии- 
 Тим за културно- забавен  живот 
 Црвен крст 
 Тим за професионален развој на наставниците во училиштето 
 Тим за подобрување на следењето на планирањето на наставата и наставниот процес 
 Тим за подобрување на примената на стекнати знаења од обуките 
 Тим за изготвување  на ученичко досие 
 Еко тим 
 Програма за работа со надарени ученици 

http://www.gazibaba.gov.mk/vesti/vesti-2015/3753-predavanje-za-eotpad-vo-ou-dane-krapcev.html?lang=mk
http://www.gazibaba.gov.mk/vesti/vesti-2015/3771-poseta-na-spomen-kukata-na-majka-tereza.html?lang=mk
http://www.gazibaba.gov.mk/vesti/vesti-2016/3829-ucenicite-od-ou-dane-krapcev-vo-poseta-na-amerikanskoto-katce.html?lang=mk
http://www.gazibaba.gov.mk/vesti/vesti-2016/3829-ucenicite-od-ou-dane-krapcev-vo-poseta-na-amerikanskoto-katce.html?lang=mk
http://www.gazibaba.gov.mk/vesti/vesti-2016/3834-patronen-praznik-na-ou-dane-krapcev.html?lang=mk
http://www.gazibaba.gov.mk/vesti/vesti-2016/3844-najdobar-nastavnik-za-2015-godina.html?lang=mk
http://www.gazibaba.gov.mk/vesti/vesti-2016/3864-gostuvanje-na-ou-dane-krapcev-vo-emisijata-golem-odmor.html?lang=mk
http://www.gazibaba.gov.mk/vesti/vesti-2016/3864-gostuvanje-na-ou-dane-krapcev-vo-emisijata-golem-odmor.html?lang=mk
http://www.gazibaba.gov.mk/mk/vesti-2016/vesti-2016/uchenitcite-od-ou-dane-krapchev-vo-poseta-na-opshtinata
http://www.gazibaba.gov.mk/mk/vesti-2016/vesti-2016/najdobar-nastavnik-za-2015-godina
http://www.gazibaba.gov.mk/mk/vesti-2016/vesti-2016/odbelezhuva-e-na-eko-denot-na-oou-dane-krapchev
http://www.gazibaba.gov.mk/mk/vesti-2016/vesti-2016/oou-dane-krapchev-na-drzhaven-natprevar
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 Тим за подобрување на квалитетот на додатна и дополнителна настава 
 Тим за подобрување и продлабочување на соработката со родителите 
 Тим за инклузија на учениците со посебни потреби и емоционални потешкотии 
 Програма за професионална ориентација на учениците 
 Тим за меѓуетничка интеграција во образованието 
 Tим за превенција од насилното однесување во училиштето 
 Тим за следење, анализа и поддршка на оценувањето 
 Тим за увид во педагошка евиденција и документација 
 Тим за грижа за здравјето на учениците 

 
 Координативното тело има задача да врши координација на работата на сите тимови преку месечен преглед 

на реализираните активности за секој изминат месец и увид во планираните активности за секој нареден месец. 
Со оваа активност на координативното тело се овозможува не само навремено реализирање на сите планирани 
активности на тимовите, туку и нивно  документирање преку   континуирано поднесување на извештаи за 
реализираните активности и нивно архивирање.Со анализата на месечните прегледи и годишните извештаи на 
тимовите може да се констатира дека во оваа учебна година се реализирани планираните активности  согласно 
со акционите планови и програми на тимовите изработени пред почетокот на учебната година.Во текот на 
учебната година сe појави потреба од  вметнување на нови  дополнителни содржини освен планираните со 
акциониот план и програма, а во согласност со потребите на воспитно-образовниот процес во училиштето.Од 
горенаведеното може да се заклучи дека сите тимови успешно ги реализираа  и евидентираа планираните 
активности за оваа учебна година и на тој начин придонесоа за непречено одвивање на воспитно-образовниот 
процес во  училиштето и за подобрување на неговиот квалитет. 
      Во училиштето се поттикнува соработката помеѓу наставниците на тој начин што севкупната работа на 
училиштето е организирана преку работата на тимови кои одржуваат ефективни состаноци со конкретни 
заклучоци, предлози и мерки. Помеѓу тимовите постои отворена комуникација, взаемно почитување и соработка 
преку организирање состаноци на Координативното тело, на кои се овозможува конструктивно решавање на 
проблемите, при што се почитува мислењето на секој поединец.  
                                                               Одговорен наставник на координативното тело: Магдалена Павлеска 
 
 
 

Тим кои учествувал во изработката на Годишен извештај:  
 Лиле Сарваноска, Марина Пејковска и Виолета Стоилевска 

 


