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Вовед 
 

За успешна реализација на воспитно-образовната дејност, училиштето ја планираше, организираше и програмираше 
истата согласно планот и програма  и календарот за организација со кои  се утврдува организацијата на активностите  во текот  во 
учебната година. Беше изготвена Годишна програма за работа на училиштето, распоред на часовите, екипирање на потребниот 
наставен кадар за реализирање на наставниот процес и др. подготовки неопходни за непречено одвивање на наставниот процес. 

Воспитно-образовната дејност во училиштето опфаќа: задолжителна и изборна настава (додатна и дополнителна настава) 
и воннаставни активности- слободни ученички активности. 

Учебната 2018/2019 год. започна навреме, односно на 03.09. 2018  год. со свечениот прием на првачињата, а заврши на 
10.06.2019 - та година. 

За почетокот на истата извршени се сите подготовки. Навреме беше извршена набавка на огревно дрво  и пелети за парно 
греење  за претстојната грејна сезона, беше избран превозник за учениците од околните села до централното училиште во 
Лозово. 

Во текот на целата учебна година наставата се одвиваше според предвидениот  годишен наставен  план и програми, без 
поголеми отстапувања. 

Воспитно-образовниот процес во ООУ."Методи Митевски-Брицо" Лозово  во оваа учебна година го следеа вкупно 193 

ученици. Во прво одделение беа запишани  вкупно 27  ученици. 
Во овој извештај ќе бидат презентирани успехот, поведението и редовноста на учениците на крајот од учебната година, 

како и  активности  од останатите подрачја  на воспитно-образовното делување,  што понатаму ќе придонесе за извлекување 
заклучоци и мерки за подобрување на квалитетот на наставата и севкупното работење на училиштето. 
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МИСИЈА НА УЧИЛИШТЕТО 

 

Мисијата на ООУ„ Методи Митевски – Брицо “ Лозово е да ја развива свеста   кај  ученикот за градење на сопствен систем 
на здрави човечки вредности, квалитети  и вештини на живеење и да вроди љубов  и желба за стекнување на знаења и научни 
вистини. Во исто време да ја поттикнува и развива способноста кај младата личност за негување на здравиот дух во здраво тело, 
да го афирмира спортот и рекреацијата меѓу младите во државата како најдобар начин на превенција и борба против сите зла 
што денес и се закануваат на младата личност (дрога, алкохол, пушење, малолетничка деликвенција). Во својата мисија 
училиштето се грижи за развивање на силна внатрешна мотивација, натпреварувачки дух, иницијативност, иновативност, 
креативност и визионерство. 

 

 

Мисијата на ООУ „ Методи  Митевски – Брицо “  Лозово е 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

да се потикнува и негува слободата на мислење, 
взаемното почитување, толеранција и 

рамноправност на сите субјекти во училиштето. 
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I.Услови за остварување на воспитно-образовната работа 
 
Училишен простор и опрема, ученици, наставници 

ООУ,,Методи Митевски- Брицо“ општина Лозово, ги опфаќа учениците од реонот на с.Лозово, Дорфулија, Каратманово, 
Милино и Сарамзалино. 
Наставата во училиштето се реализира само  на македонски наставен јазик. Учениците се распоредени во 17  паралелки од 
I- IX одделение, од кои  8 чисти и 9 комбинирани паралелки. Од нив 9  паралелки се  во централното училиште, а 8 во 
подрачните: 

Чисти паралелки: 

 една паралелка од прво одделение во ЦУ  во Лозово  

 една паралелка со прво одделение во ПУ во Дорфулија 

 две паралелки во шесто одделение  

 две паралелки во седмо одделение 

 една  паралелка  во осмо одделение  

 една  паралелка во деветто одделение. 

Комбинирани паралелки:  

 во ЦУ во Лозово две паралелки (II-IV и III-V),  

 во ПУ во Дорфулија две паралелки(II-IV и III-V), 

 во ПУ во Каратманово две паралелки(I-III-IV и II-V), 

 во ПУ во Милино две паралелки(I-IV и II-III), 

 ПУ во с.Сарамзалино една паралелка(II-III-IV-V). 
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Структура на вработени- раководство, воспитнообразовен, административен и технички кадар 

 
Оваа учебна година во училиштето работат вкупно 42 извршители од кои: 1 директор, 1 помошник-директор, 26  
наставници, 3 стручни соработници(психолог, педагог, дефектолог), 2 административни службенци и 9 во технички 

персонал. 
 Раководен кадар 

 Директор – Горанче Велков 

 Помошник директор- Милица Бансколиева. 
 Наставен кадар  

Воспитно – образовната дејност ја изведуваат 26  наставници од кои двајца наставници  извршуваат работни задачи во  
библиотека. 

 Во одделенска настава:  13 наставници од кои 9 наставници со високо образование и 4 наставници со вишо 
образование. 

  Во  предметна настава: 13 наставници  од кои 12 со високо  и 1  наставник  со вишо образование. 
 Стручни соработници 

 психолог 

 педагог 

  дефектолог 

 Административни службеници 

  секретар и архивар 

  сметководител 

 Помошно- технички лица  
 хаус-мајстор 

 служители 

 одржувач на котли и парно греење. 
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       табела бр.1 
 

Вкупно 

42 
Македонци Власи 

    Централно         Подрачни м ж м ж 

       Вкупен број на вработени 28 14 16 24 / 2 

Директор 1 / 1 / / 

Помошник директор 1 / / 1         / 

Број на наставен кадар 16 10 9 15 / 2 

       Стручни соработници 3 / / 3 / 

Административни  
работници 

2 /    1 1 / 

Техничка служба                 5 4       5 4 / 

табела бр.2 

           Степен на образование на вработените                 Број на  вработени 

Високо образование-магистерски студии 3 

Високо образование 24 

Виша стручна подготовка 7 

Средно образование 5 

                                      Основно образование 3 
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Услови за остварување на воспитно-образовната дејност во училиштето 

Основното училиште располага со  една зграда за централното училиште и  уште четири други згради  за подрачните 
училишта и тоа : ПУ во с. Дорфулија, ПУ во с. Каратманово, ПУ. во с. Милино и  ПУ во с.Сарамзалино.  
Училиштето располага со следните услови за остварување на воспитно – образовната дејност и тоа: 
Материјални и просторни  услови за работа: 
-  библиотека која имнуди на учениците можност забесплатно користење на книгите,  
- 23 училници  со компјутер за секое дете 
- кабинети по: хемија,физика, математика, историја, географија, македонски и англиски јазик, техничко образование. 
- парно греење во централното училиште и во П.У во с. Дорфулија, с. Каратманово и  Милино 
 

 

 
 

Реден 
број 

Преглед на училишниот простор во ООУ „ М. 
М. – Брицо “  Лозово 

број 

1 Универзални училници 7 

2 Кабинет по информатика и физика 1 

3 Кабинет по хемија 1 

4 Кабинет по техничко образование 1 

5 Наставничка канцеларија 1 

6 Просторија за директор 1 

7 Просторија за секретар – благајник 1 

8 Просторија за педагошко – психолошка служба 1 

9 Просторија за економ – домаќин 1 

10 Просторија за хигиено – технички персонал 1 

11 Библиотека 1 

12 Ходници 2 

13 Санитарни јазли 5 

14 Магацини 3 
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Реден 
број 

Преглед на училишниот простор во 
ПУ             с. Дорфулија 

број 

  1 Универзални училници 4 

2 Наставничка канцеларија 1 

3 Ходници 1 

4 Магацини 1 

5 Санитарни јазли 1 

Реден 
број 

Преглед на училишниот простор 
во ПУ             с. Каратманово 

број 

1 Универзални училници 3 

2 Наставничка канцеларија 1 

3 Ходници 1 

4 Магацини 1 

5 Санитарни јазли 1 
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Реден 
број 

Преглед на училишниот простор во 
ПУ             с. Милино 

број 

1 Универзални училници 4 

2 Наставничка канцеларија 1 

3 Ходници 1 

4 Магацини 1 

5 Санитарни јазли 1 

Реден 
број 

Преглед на училишниот простор во 
ПУ             с. Сарамзалино 

број 

1 Универзални училници 2 

2 Наставничка канцеларија 1 

3 Ходници 1 

4 Магацини 1 

5 Санитарни јазли 1 
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Во основното училиште воспитно-образовната работа се организираше и реализираше согласно наставниот  план и 
програми  за учебната 2018/19-та година. 
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ВОНУЧИЛИШНИ АКТИВНОСТИ 
(УЧЕНИЧКИ ЕКСКУРЗИИ, ИЗЛЕТИ,  

ИСТРАЖУВАЧКА И НАСТАВА ВО 
ПРИРОДА 

ПРОЕКТИ И ОСТАНАТИ 
ВОННАСТАВНИ 
АКТИВНОСТИ 
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Организација на воспитно–образовната дејност во училиштето 

Наставата во централното и во подрачните училишта се изведува во една смена - прва смена и започнува во 7 : 30  , а завршува 
во 13 часот. Во подрачните училишта се изведува само одделенска настава, а во централното училиште во Лозово се изведува 
одделенска и предметна настава. Наставата во училиштето се изведува само  македонски јазик. 
 

Истата се изведува низ следните форми: 
 

- редовна- со примена на активни методи на работа и современа технологија; 
- дополнителна - за ученици кои имаат потешкотии во совладувањето на задолжителните содржини; 
- додатна и консултативна настава - за оние кои сакаат да научат повеќе; 
- продолжителна - за ученици кои покажале слаб успех во текот на учебната година; 
- изборна настава; 
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Ученици-учебна  2018/19 

табела бр.3 

       Одд.                  Бр. на  
            паралелки 

Број 
на 

ученици 

Етничка и родова структура на учениците 

Македонци Албанци Турци 

м ж м ж м ж 

I 2  чисти и  2 

комбинирани 

27 13 10            / / 1 3 

II 5  комбинирани 

паралелки 

18 9 7             1           1 / / 

III  5 комбинирани 31 15 10 / 1 3 2 

IV   5 комбинирани 16 5 7 / / 2 2 

       V   4 комбинирани 19 6 10 / / 2 1 

VI  2 чисти  паралелки 24 13 8 / 1 / 2 

VII 2 чисти  паралелки 27 15 6 / / 2 4 

VIII 1 ч     1 чиста паралелка 13 4 4 / / 4 1 

IX     1  чиста паралелка 18 11 6 / / 1 / 

      Вкупно 

8 чисти 9  комб.        192 91 68 1 3 15 15 

17        193 159 4 30 



 Извештај за воспитно- образовната дејност на ООУ.”МЕТОДИ МИТЕВСКИ - БРИЦО” Лозово 

за  учебната 2018/19-та година  
 

14 

 

 

Во учебната 2018/19-та година во училиштето се запишани  вкупно  193  ученици.  
Забелешка: Еден ученик во VI-то одделение е отпишан во текот на  оваа седмица.  

Во моментов  во училиштето има  192 ученици. 
табела бр.4 

Училиште  Чисти  паралелки  Комбинирани парaлелки 

Лозово 7 2 

            1           1 

        II-IV       III-V 

Дорфулија 1 2 

II-IV       III-V 

Каратманово / 2 

II- V I-III-IV 

Милино / 2 

II-III         I-IV 

Сарамзалино / 1 

II-III-IV-V 
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табела бр.5 

                             Наставен јазик во училиштето 

Македонски јазик 

Број на паралелки 17 

Број на ученици 192 

Број на наставниици 26 

 

Број на ученици по подрачни училишта 
табела бр.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Училиште/п.у М Ж      Вкупно 

Лозово    66 56 122 

Дорфулија    14 15 29 

Каратманово    10 8 18 

М                 Милино    8 7 15 

Сарамзалино    7 / 7 

    Вкупно 106 86 192 
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Структура на ученици по пол 

табела бр.7 

 

 

 

 

табела бр.8 

Населено место Деца опфатени  во воспитно 
образовен процес -од 6-14 години- 

Лозово 73 
Дорфулија 61 
Каратманово 28 
Милино 20 
Сарамзалино 5 
Аџиматово 1 
Ѓузумелци 2 
Ќоселери 2 
Кишино / 
Бекирлија / 
Аџибегово / 
Вкупно 192 

Одделенска настава Предметна настава Вкупно 

Машки Женски Машки Женски   Mашки Женски 

57 54 50 32 107 86 

111 82 193 
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Одд Лозово Дорфулија Каратман Милино Сарамза Вкупно по етничко потекло Вкупно  
 

ВК 

нац Мак Тур Мак Тур Мак Мак Алб Македон Мак Тур Алб  

М 

 

Ж пол м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

I 6 4 / 1 3 4 1 2 2 / 2 2 / / / / 13 10   1   3 / / 14 13 27 

II 3 3 / / 3 1 / / / 2 1 1 1 1 2 /   9   7 /   / 1 1 10 8 18 

III 4 5 / 1 1 2 3 1 4 3 3 / / 1 3 / 15 10 3 2 / 1 18 13 31 

IV 2 3 1 / / 1 1 2 1 1 1 2 / / 1 / 5 7 2 2 / / 7 9 16 

V 1 6 1 1 1 2 1 / 3 2 / / / / 1 / 6 10 2 1 / / 8 11 19 

Вк. 16 21 2 3 8 10 6 5 10 8 7 5 1 2 7 / 48 44 8 8 1 2 57 54 111 

VI 5 4 / / 6 1 / 2 1 3 1 / / 1 / / 12  8 / 2 / 1 12 11 23 

VII 15 6 2 4   / / / / / / / / / / / / 15  6 2 4 / / 17 10 27 

VIII 4 4 4 1 / / / / / / / / / / / / 4 4 4 1 / / 8 5 13 

IX 11  6 1 / / / / / / / / / / / / / 11   6 1 / / / 12 6 18 

VI-IX 35 20 7 5 6 1 / 2 1 3 1 / / 1 / / 42 24 7 7 / 1 50 32 81 

Вк   51 41 9 8 8 10 6 5 10 8 7 5 1 2 7 / 90 68 15 15 1 3 107 86 192 
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II.Реализираност на  планираните  предметни  програми  според наставниот план 
 

табела бр. 10 

Одделение I II III IV V VI VII VIII IX 
Парал-одделенија по 
училишта 

4 5 5 5 4 2 2 1 1 

                                                                                                                  табела бр. 11 

Место Број на паралелки Форма на паралелки 

ЦОУ с.Лозово 3 (I),(II-IV),(III-V) 

ПУ с.Дорфулија 3 (I),(II-IV),(III-V) 

ПУ с.Сарамзалино 1 (I-II-III-IV) 

ПУ с.Каратманово 2 (II-V)  и  (I -III- IV) 

Пу с.Милино 2 (II-III) и (I -IV) 

                            1.Реализација  на редовна настава според наставниот план  во одделенска настава 

табела бр.12 
Одделение I II III IV V VI VII VIII IX 

Бр.на 
задол.пред 

8 8 9 10 10 12 12 13 14 

Бр на из.п / / / 1 1 1 1 1 1 
 

Според наставниот план за деветгодишно основно образование за учебната 2018/19-та година е предвиден следниот фонд 
на часови за  задолжителните и изборните предмети  кои се изучуваат во одделенска настава: 
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табела бр.13 

Задолжителни наставни предмети  Предвиден  неделен/годишен фонд на часови 
 

Одделение I II III IV V 
Македонски јазик 6 216 6 216 6 216 5 180 5 180 
Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 
Англиски јазик 2 72 2 72 3 108 3 108 3 108 
Општество 1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 
Природни науки 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 
Техничко образование / / / / / / 1 36 2 72 
Ликовно образование 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 
Музичко образование 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 
Физичко и здравствено образование 3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 
Час на одделенска заедница / / 1 36 1 36 1 36 1 36 
Работа со компјутери и основи на програмирање / /  / / 2 72 2 72 / / 
Изборни наставни предмети I II III IV V 
Творештво /  /  / / 1 36 1 36 
Работа со компјутери /  /  / / / / 2 72 

 
Во учебната 2018/19-та година според календарот за организација на наставата согласно Законот за ОО предвидени се 

180 наставни денови во 37  работни-наставни седмици. Според тоа подолу во табелата е  прикажан  и вкупниот  број  

на планирани и реализирани часови по задолжителните и изборни предмети  во сите паралелки во рамки на секое 

одделение чиј  број е претставен погоре  во табела бр.13. 
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 1.А. Реализираност на редовна настава- програма по наставни предмети во одделенска настава 
 табела бр.14 

 
 

На крајот на учебната 2018/2019 година во одделенска настава  има висок процент на реализација на  часови од 
редовна настава и истиот изнесува  98,9%. (Во 2017/18  реализацијата изнесувала  98,7 % од планираните часови). 

 

Задолжителни 
наставни 

предмети од I-V 
одделение 

Планиран фонд на часови на 
крај на учебната 2018/2019 

Реализиран  фонд на часови 
на крај на учебната 2018/2019 

% на реализација по 
 одделенија 

збирен приказ  на часови по  одделение(за сите  паралелки) 
I II III IV V I II III IV V I II III IV      V 

Македонски јазик 864 1080 1080 900 720 860 1065 1060 890 712 99,5 98,6 98,1 98,9 98,9 

Математика 720 900 900 900 720 712 889 889 890 712 98,9 98,8 98,8 98,9 98,9 

Англиски јазик 288 360 540 540 432 284 357 536 533 426 98,6 99,2 99,3 98,7 98,6 

Општество 144 180 180 360 288 146 179 183 355 285 101,4 99,4 101,7 98,6 98,9 

Природни науки 288 360 360 360 288 285 350 356 359 280 98,9 97,2 98,9 99,7 97,2 

Техничко образовани / / / 180 288 / / / 178 288 / / / 98,9 100,0 

Ликовно образование 288 360 360 360 288 284 350 354 356 281 98,6 97,2 98,3 98,9 97,6 

Музичко образование 288 360 360 360 288 284 354 352 352 280 98,6 98,3 97,8 97,8 97,2 

ФЗО 432 540 540 540 432 429 532 536 535 430 99,3 98,5 99,3 99,1 99,5 

Одделенска заедница / 180 180 180 144 / 187 188 187 151 / 104 104,4 103,9 104,9 

Раб. со ком. осн. на п / / 360 360 288 / / 348 346 283 / / 96,7 96,1 98,2 

Изборни предмети  

Творештво / / / 144 144 / / / 139 142 / / / 96,5 98,6 

Вкупно часови 3312 
 

4320 4860 5184 4320 3284 4263 4802 5120 4270 99,2 98,7 98,8 98,8 98,8 
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1.Б. Реализираност на дополнителна, додатна настава во одделенска настава 

 

Според потребите на училиштето и оваа учебна година, застапени се дополнителната и додатната настава. 

Изведувањето на овие два вида на настава е регулирано со посебен распоред, кој е истакнат на видно место за учениците и 
родителите и испратен до БРО. Дополнителната настава како дидактички модел на настава во Наставниот план е 
застапена со одреден број часови со што добива задолжителен карактер. Оваа настава се организира за ученици кои се 
соочуваат со повремени тешкотии, побавно напредуваат или заостануваат во усвојувањето на некои содржини и задачи од 
еден или повеќе наставни предмети. Се организира за ученици од одделенска и предметна настава. Додатната настава е 
наменета за учениците кои во текот на задолжителната настава постигнуваат натпросечни резултати и се потврдуваат со 
надареност и талентираност по одделни наставни предмети. На крајот на учебната 2018/2019-та год, согласно Законот за 
основно образование и наставните планови и програми реализирани се часови за додатна и  дополнителна настава.Според 
наставниот план  за деветгодишно основно образование за учебната  2018/19-та година се предвидува во текот на седмицата, 
наставниците да реализираат по два часа дополнителна-додатна настава, што би значело дека во текот на учебната година 
за 37-те седмици да имаат 74 часа за додатна – дополнителна настава, во зависност од потребите на учениците по два часа 
неделно. Реализацијата на додатна и дополнителна во одделенска  настава е дадена во следната  
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табела бр.15 

Наставен предмет II 

Годишен фонд 
за допол. и 

додатна=72 часа 

III 

Годишен фонд 
за допол. и 

додатна=72 часа 

IV 

Годишен фонд 
за допол. и 

додатна=72 часа 

V 

Годишен фонд 
за допол. и 

додатна=72 часа 

Вкупно 

додат допол додат допол додат допол додат допол додат допол 
Македонски јазик 47 72 61 71 44 48 52 48 204 239 

Математика 77 72 68 69 56 78 52 56 253 275 

Природни науки 6 7 18 16 18 19 6 7 48 49 

Општество 19 17 18 16 16 13 11 24 64 70 

Англиски јазик / 6 3 / / 15 3 1 6 22 

Музичко образование 1 / 2 3 1 / 1 2 5 5 

Ликовно  4 / / / 1 / / 1 5 1 

Раб. со компјутери / / 1 / / / / / 1 / 

Вкупно 154 174 171 175 136 173 125 139 586 661 
Вкупно 328 346 309 264 1247/19 
Просечно  по училиште 65,6 69,2 61,8 66 65,6 

 

Во просек по 6 часа помалку  се реализирани од  предвидениот годишен  фонд во рамки на секое одделение. 
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табела бр.16 

Наставен предмет Просечно по 
наставник кој 

предава во II одд 

(5 наставници) 

Просечно по 
наставник кој 
предава во III 

(5 наставници) 

Просечно по 
наставник кој 
предава во IV 

(5 наставници) 

Просечно по 
наставник кој 
предава во V 

(4 наставници) 

додат допол додат допол додат допол додат допол 
Македонски јазик 9,4 14,4 12,2 14,2 8,8 9,6 13 12 

Математика 15,4 14,4 13,6 13,8 11,2 15,6 13 14 

Природни науки 1,2 1,4 3,6 3,2 3,6 3,8 1,5 1,75 

Општество 3,8 3,4 3,6 3,2 3,2 2,6 2,75 6 

Вкупно по наставник 30 34 33 34 27 32 30 34 

 

Дополнителна и додатна настава во одделенската  настава се одржува од страна на   11    наставници (со исклучок на  2 
наставници кои изведуваат настава само со ученици  од I-во одделение каде согласно наставниот план не се реализира 
додатна и дополнителна настава). 

Од добиените прегледи на наставниците во одделенска настава за планирање и реализација на часовите за дополнителна и 

додатна настава  се добиваат податоци  дека во просек тие реализираат по 30 тина часа додатна и 30 тина дополнителна 
настава со секое одделение поединечно. 
 Нејасно е како наставниците во одделенска настава ги бројат  одржаните часови  и како ги запишуваат и очигледно има 
нејаснотии. Се поставува прашањето:дали наставниците одржаниот час  за дополнителна или додатна со 
две одделенија го бројат како еден  или како два часа и  дали држат дополнителна-додатна во исто време со 
различни одделенија. 
Согласно чл.27 и чл.28 од Законот за основно образование  и согласно Наставиот план за деветгодишно основно 
образование  во секое одделение од второ до  деветто, годишниот фонд на часови за дополнителна и додатна настава  
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изнесува  по 72. Дали тоа значи дека наставниците кои предаваат во комбинирани паралелки треба да одржат  144 
часови(со две одделенијаѐ) или пак обврската е секој наставник да одржи по 72 часа со сите одделенија. 
  Од доставените прегледи може да се забележи  дека најмал број реализирани часови за дополнителна настава има 
по  англиски јазик, природни науки и општество, а може да се каже дека има потреба од поголем број такви 
часови со оглед на тоа што учениците во одделенска настава години наназад најслаби постигнувања имаат по 
македонски, математика, англиски јазик и општество. Од 3 наставници кои предаваат англиски јазик во сите 
одделенија и во сите училишта(централно и подрачни) се одржани само 22 часови дополнителна  и 6 
часови додатна настава во текот на цела учебна година. 
       Најчесто, наставниците ја планирале додатната и дополнителната настава по македонски јазик и 

математика,што покажува дека таму ги идентификуваат најголемите потешкотии и најчестите потреби од 
дополнителни часови кај учениците кои имаат послаби постигнувања и  на кои им е  потребна  дополнителна помош во 
поучувањето и од друга страна за проширување на знаењата. 

 Најмалку часови за дополнителна настава се одржани со учениците од петто, а најмногу во второ оделение. 

 Најмногу часови за дополнителна и додатна настава има одржано со учениците во трето одделение. 
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2. Реализација на редовна настава според наставниот план  во предметна настава 

 
Според наставниот план за деветгодишно основно образование за учебната 2018/19-та година е предвиден следниот фонд 
на часови за  задолжителните и изборните предмети  кои се изучуваат во предметна  настава: 

табела бр.17 
Задолжителни наставни предмети  Предвиден  неделен  и  годишен фонд на часови 

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

Македонски јазик 4 144 4 144 4 144 4 144 

Математика 5 180 4 144 4 144 4 144 

Англиски јазик 3 108 3 108 3 108 3 108 

Француски јазик 2 72 2 72 2 72 2 72 

Природни науки 2 72 / / / / / / 

Техничко образование 1 36 / / / / / / 

Информатика 2 72 1 36 / / / / 

Географија 2 72 2 72 2 72 2 72 

Историја 2 72 2 72 2 72 2 72 

Етика / / 1 36 / / / / 

Граѓанско образование / / / / 1 36 1 36 

Биологија / / 2 72 2 72 2 72 

Физика / / / / 2 72 2 72 

Хемија / / / / 2 72 2 72 
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Иновации / / / / / / 1 36 

Музичко образование 1 36 1 36 1 36 1 36 

Ликовно образование 1 36 1 36 1 36 1 36 

Физичко и здравствено образование 3 108 3 108 3 108 3 108 

Час на одделенска заедница 1 36 1 36 1 36 1 36 

Изборни наставни предмети VI-1 /VI-2 VII-1 /VII-2 VIII IX 

Етика во религиите 2 72 / / / / / / 

Спорт / / / / 2 72 / / 

Вештини на живеење / / 2 72 / /   

Програмирање / / / / / / 2 72 

 
2. А. Реализираност на програма по наставни предмети во предметна настава 

табела бр.18 
Задолжителни наставни предмети кои се 

изучуваат  од VI-IX-тоодделение 
Планиран број 
часови во сите 

паралелки 

Реализиран број 
часови во сите 

паралелки 

% на реализација Број на  
нереализирани 

часови 

Македонски јазик 864 835 96,6 29 
Математика 936 930 99,3 6 
Англиски јазик 648 630 98,7 18 
Француски јазик 432 395 91,4 37 
Физика 144 145 100,7 1 час плус одржан 
Историја 432 413 95,6 19 
Географија 432 421 97,4 11 
Граѓанско образование 72 71 98,6 1 
Етика 72 66 91,7 6 
Биологија 288 293 101,7 5 часа плус 
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Природни науки 144 137 95,1 7 
Хемија 144 139 96,5 5 
Ликовно образование 216 216 100 / 
Информатика 216 210 97,2 6 
Музичко образование 216 196 90,7 20 
Техничко образование 72 70 97,2 2 
Физичко и здравствено образование 648 633 97,7 15 
Иновации 36 32 88,9 4 
Училишен хор  108 102 94,4 6 
Училишен  оркестар 108 99 91,7 9 

Изборни предмети 
Етика во религии 144 142 98,6 2 
Спорт  72 73 101,4 / 
Вештини на живеење 144 144 100 / 
Програмирање 72 72 100 / 
Вкупно 6624 6427 97 197 

 
 Процентот на реализација на часовите е најголем кај предметите: физика, биологија, ликовно, спорт и вештини за 

живеење. 
 Најмногу часови се  нереализирани по предметите:  

 Француски јаzик(поради ангажираност на наставничката  со активности поврзани со Erasmus + 

проектот “L’amitie en partage/ “Споделено пријателство” и тоа: мобилности со ученици во 
Бугарија(октомври,2018) и Чашка(март,2019)  и  присуство на транснационална средба на проектни тимови  
во Бакау, Романија(Меѓународна конференција во месец мај 2019), македонски јазик, англиски јазик 

(присуство на транснационална средба на проектни тимови  во Бакау, Романија(Меѓународна 
конференција во месец мај 2019) и  музичко образование(боледување на наставникот). 
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- Во текот на  учебната 2018/19-та година, во предметна настава реализацијата на часови  
изнесува    97%. 
2. Б.Реализираност на часови  од  дополнителна и додатна настава во предметна настава 

табела бр.19 

Наставен предмет VI-1, VI-2 

Годишен фонд 
за допол. и 
додатна=72 

часа 

VII-1, VII-2 

Годишен фонд 
за допол. и 

додатна=72 часа 

VIII 

Годишен фонд 
за допол. и 

додатна=72 часа 

IX 

Годишен фонд 
за допол. и 

додатна=72 часа 

Вкупно 

додат допол Додат допол додат допол додат допол додат допол 
Македонски јазик 10 10 10 10 19 19 10 10 49 49 
Математика 4 14 / 15 / / / 9 4 38 
Англиски јазик / 2 5 6 3 3 2 3 10 14 
Француски јазик 16 16 16 18 8 9 9 10 49 53 
Историја 18 15 12 18 2 8 4 3 36 44 
Географија 3 7 1 7 / 5 1 2 5 21 
Природни науки 13 7 / / / / / / 13 7 
Биологија / / 12 11 1 5 1 3 14 19 
Хемија / / / / / 7 2 9 2 16 
Физика / / / / 16 / / / 16 / 
Ликовно образование 4 4 4 4 2 2 2 2 12 12 
Информатика / 2 / / / / / / / 2 
Вкупно 68 77 60 89 51 58 31 51 210 277 
Вкупно 145 149 109 82  

487 Прос. по паралелка во оддел. 72,5 74,5 54,5 41 
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Земајќи го во предвид принципот на различност на можностите на учениците, односно  различност  во нивоата на  
напредување во постигнувањата, во училиштето  се организира дополнителна и додатна настава за учениците. 
        

 Дополнителна настава се организираше  за ученици кои покажуваа континуирано слаби резултати во учењето, а 
особено ако: имаат најмалку две слаби оценки, имаат слаби резултати по одреден наставен предмет,  отсуствуваат од 
наставата по одреден наставен предмет или  на барање на ученикот или неговиот родител. 

 Додатна настава се организираше  за учениците кои постигнуваа значителни резултати по одделни наставни предмети 
Прегледот  на одржани часови  за додатна-консултативна и дополнителна настава е даден погоре  во табелата. 

 Од прегледот во табелата се забележува дека најмногу часови за додатна настава со учениците од предметна настава 
се одржани по следните наставни предмети: македонски јазик, француски јазик и историја, а најмногу часови за 
дополнителна настава се одржани по француски јазик, македонски јазик, математика и историја. 

 Најмалку часови  за дополнителна настава се одржани по: информатика, прирони науки и  ликовно, а за додатна 
по:математика, хемија и географија. 

 Најмалку часови  за додатна и дополнителна настава се одржани со учениците од    VIII-мо и   IX-то одделение, односно 
во овие паралелки не се доволно одржани часови (според годишно предвидениот од 72 часа). 

 Ако се соберат сите одржани часови, во редовната, додатна и дополнителна  настава, во учебната 2018/19-та година од 
страна на  предметните наставници, одржани  се  вкупно  6914 часови, што е за  178 часови помалку од минатата 
учебна година(тогаш се реализирани вкупно 7092 часови). Од нив 7 %  се однесуваат на додатна-консултативна  и 
дополнителна настава за учениците од VI-IX-то одделение.  
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III. Следење на воспитно-образовната работа 

 

 

 

 
1. Преглед  на успехот на учениците 

На крајот  од учебната 2018/19–та  година бројчано се оценети  постигнувањата кај вкупно   116 ученици од IV-IX-тo 
одделение. Од нив 35 ученици се во одделенска, а 81 ученици се во предметна настава. Успехот на учениците по наставни 
предмети е табеларно прикажан преку средните вредности на успех по секој од наставните предмети од четврто до деветто 
одделение. Анализата го покажува средното постигнување на учениците  по предметите кои се изучуваат  според 
наставниот план за задолжителни и изборни предмети од деветгодишното  основно образование.  
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1.A. ПОСТИГНУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ КОИ СЕ ОПИСНО ОЦЕНЕТИ 

a.  Постигнување на учениците од прво одделение 

табела бр. 20 

Вкупно 27 ученици Ниво на постигнување по наставен предмет 

Наставен предмет Број на ученици кои се 
оценети  со високо ниво 

Број на ученици кои се 
оценети  со средно ниво 

Број на ученици кои се 
оценети  со  ниско 

ниво 

Број на ученици кои се 
оценети  со 

незадоволително ниво 

Македонски  јазик 15 11 1 / 

Англиски јазик 15 9 3 / 

Математика 17 7 3 / 

Природни науки 18 6 3 / 

Општество 20 4 3 / 

ФЗО 26 / 1 / 

Музичко 20 6 1 / 

Ликовно 20 6 1 / 

 

 

 



 Извештај за воспитно- образовната дејност на ООУ.”МЕТОДИ МИТЕВСКИ - БРИЦО” Лозово 

за  учебната 2018/19-та година  
 

32 

 

б.  Постигнување на учениците од второ  одделение 

табела бр. 21 

Вкупно 18 ученици 

Наставен предмет 

Ниво на постигнување по наставен предмет 

Број на ученици кои се 
оценети  со високо ниво 

Број на ученици кои се 
оценети  со средно ниво 

Број на ученици кои се 
оценети  со  ниско 

ниво 

Број на ученици кои се 
оценети  со 

незадоволително ниво 

Македонски  јазик 9 6 3 / 

Англиски јазик 11 5 2  

Математика 10 5 3 / 

Природни науки 5 12 1 / 

Општество 9 8 1 / 

ФЗО 9 9 / / 

Музичко 12 5 1 / 

Ликовно 10 6 2 / 
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в.  Постигнување на учениците од трето одделение 

табела бр. 22 

Вкупно 31 ученици 

Наставен предмет 

Ниво на постигнување по наставен предмет 

Број на ученици кои се 
оценети  со високо 

ниво 

Број на ученици кои се 
оценети  со средно ниво 

Број на ученици кои се 
оценети  со  ниско 

ниво 

Број на ученици кои се 
оценети  со 

незадоволително ниво 

Македонски  јазик 13 14 3 1 

Англиски јазик 12 11 6 2 

Математика 10 17 3 1 

Природни науки 12 15 3 1 

Општество 12 17 1 1 

ФЗО 22 8 1 / 

Музичко 14 15 2 / 

Ликовно 19 11 1 / 

27 ученика 

Работа со компјутери 
и ОП. 

15 10 1 1 
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табела бр.23 

Од прегледот на податоците  во табелата се забележува  дека средното постигнување на учениците на ниво на цело 

училиште  по завршување на учебната2018/19-та   изнесува 3,7, што означува многу добар успех на долна граница. 
Споредбата со успехот на ниво на училиште на крајот од минатата учебна 2017/18-та, година  кога тој изнесувал 3,7, ни 
покажува дека нема разлика во постигнувањата. 
 

Средни постигнувања  на учениците  
во централно  и по подрачни 
училишта 

IV V VI VII VIII IX Ср.постигнув.на ниво 
на училиште 

Број на ученици кои се оценети бројчано 

Лозово 6 9 23 27 13 18 96 
3,9 4,4 3,8 3,6 3,5 3,6 3,8 

 
Дорфулија 4 4 / / / / 8 

3,5 3,1 /    3,3 
 

Каратманово 2 5 / / / / 7 

2,5 3.4     3,0 
 

Милино 3 / / / / / 3 

      4,3 / / / / / 4,3 

Сарамзалино 1 1 / / / / 2 

5,0 3,4      
4,2 

Вкупен број на ученици  16 19 23 27 13 18 116 

Средно  
постигнување по одделенија  

3,8 3,6 3,8 3,6 3,5 3,6 3,7 
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УСПЕХ  НА УЧЕНИЦИТЕ ПО НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

1. A. Оценување во одделенска настава 
А.Средните постигнувања на учениците од четврто и петто одделение по наставни предмети се дадени  подолу во  

табела бр.24 
Наставен предмет 

 
IV V крај на учебна 

2017/18 
крај на учебна 

2018/19 

Македонски јазик 3,6 3,6 3,7 3,6 

 Англиски јазик 3,6 3,5 3,6 3,6 

Математика 3,6 3,5 3,4 3,6 

Ликовно  4,1 4,5 4,2 4,3 

Музичко 4,0 3,9 4,0 4,0 

ФЗО 4,5 4,5 4,4 4,5 

Природни науки 3,3 3,8 3,7 3,6 

Техничко образование 3,8 4,0 3,9 4,2 

Општество 3,3 3,2 3,4 3,3 

Работа со компјутери и основи на 
програмирање 

3,8 4,2 3,9 4,0 

Изборен предмет- Творештво 3,9 4,1 3,8 4,0 

Среден успех 3,8 3,9 3,9 3,9 
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Како што се забележува од  податоците во табелата, учениците од  одделенска настава,најдобро постигнување имаат 
по предметите ФЗО, музичко и ликовно образование, а најслабо постигнување имаат по предметите Општество, 
математика и англиски јазик, односно по истите наставни предмети како и на крајот од првото полугодие од оваа 
учебна година. Од  увидот во минатогодишните показатели во истиот оценувачки период  за учениците кои тогаш 
завршиле  IV-то  и V-то одделение  може да се забележи дека нема никаква разлика во нивните постигнувања со 
постигнувањата на овие ученици кои   ги завршуваат истите одделенија оваа учебна 2018/19 –та година. Различна група 
ученици се оценети со исти средни оцени за две различни учебни години.  

IV-то одделение 

Средно  постигнување   по  наставни предмети во Централно/подрачни училишта 

табела бр. 25 
Наставен предмет ЛОЗОВО ДОРФУЛИЈА КАРАТМАНОВО САРАМЗАЛИНО Среден успех   

Македонски јазик 3,7 3,0 2,6 5,0 3,6 
Англиски јазик 3,7 3,3 2,0 5,0 3,6 

Математика 4,0 3,3 2,0 5,0 3,6 

Ликовно  4,3 4,0 3,0 5,0 4,1 
Музичко 4,0 4,0 3,0 5,0 4,0 
ФЗО 4,6 4,3 4,0 5,0 4,5 
Природни науки 3,6 2,8 2,0 5,0 3,4 

Техничко образование 3,8 3,6 2,6 5,0 3,8 

Општество 3,6 2,8 2,0 5,0 3,4 

Работа со компјутер/прог. 4,0 3,8 2,0 5,0 3,7 
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V-то одделение 

Средно  постигнување   по  наставни предмети во Централно/подрачни училишта 

 

табела бр. 26 

Творештво/ изборен 4,0 4,0 2,6 5,0 3,9 

Среден успех по 
училиште 

3,9 3,5 2,5 5,0 3,7 

Наставен предмет 
 

ЛОЗОВО ДОРФУЛИЈА КАРАТМАНОВО МИЛИНО Ср.успех  по предмети  

Македонски јазик 4,0 3,3 3,2 3,0 3,4 
Англиски јазик 3,8 3,8 3,0 3,0 3,4 

Математика 3,8 3,3 3,2 3,0 3,3 
Ликовно  5,0 4,0 4,0 4,0 4,3 
Музичко 4,4 3,8 3,0 4,0 3,8 

ФЗО 5,0 4,0 4,0 5,0 4,5 
Природни науки 4,2 3,8 3,2 4,0 3,8 
Техничко образование 4,7 3,8 3,2 3,0 3,7 
Општество 3,7 3,6 2,4 2,0 2,9 
Работа со 
компјутер/ос.прогр. 

5,0 4,0 3,2 3,0 3,8 

Творештво/ изборен 5,0 3,8 3,0 3,0 3,7 
Среден успех по П.У. 4,4 3,8 2,9 3,4 3,6 
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1. Б.Оценување во предметна настава 

 
Средните постигнувања на учениците од шесто до  деветто одделение- предметна настава  по  
наставни предмети  се прикажани во 

табела бр.27 

Наставен предмет  VI-1 VI-2 VII-1 VII-2 VIII IX Крај на  
2017/18 

Крај на 
2018/19 

Македонски јазик 3,5 3,7 3,2 4,2 3,3 3,2 3,3 3,5 

Англиски јазик 3,6 3,2 3,3 3,1 3,0 3,1 3,4 3,2 

Француски јазик 3,5 3,4 3,7 3,1 3,2 3,4 3,4 3,4 

Математика 3,6 3,3 3,4 2,9 3,3 2,7 3,5 3,2 

Историја 4,4 3,6 3,8 4,4 3,7 3,9 4,0 4,0 

Природни науки 3,4 3,9 / / / / 3,6 3,7 

Географија 3,5 3,5 3,5 3,4 3,3 3,6 3,8 3,5 

Биологија / / 3,4 3,2 3,0 2,6 3,2 3,1 

Информатика 4,1 4,0 4,2 3,4 / / 3,7 3,9 

Етика / / 3,9 3,7 / / 4,0 3,8 

Етика во религии 4,4 4,2 / / / / 4,2 4,3 

ФЗО 4,5 4,3 4,4 4,4 4,2 3,9 4,3 4,3 

Музичко образование 4,1 4,1 4,0 3,8 3,5 4,1 4,1 3,9 

Ликовно образование 4,6 4,4 4,4 4,1 4,0 4,3 4,2 4,3 

Техничко образование 4,2 4,0 / / / / 4,0 4,1 
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Физика / / / / 3,3 3,1 3,6 3,2 

Хемија / / / / 2,8 2,6 3,2 2,7 

Граѓанско образование / / / / 3,8 3,8 4,2 3,8 

Вештини на живеење / / 4,0 4,6 / / 4,0 4,3 

Програмирање / / / / / 4,1 4,8 4,1 

Спорт / / / / 4,5 /  4,5 4,5 

Иновации / / / / / 4,2  4,2 4,2 

          

Ср. успех по паралелка-
полугодишен 

3,8 3,5 3,5 3,3 3,1 3,3   

3,9 
 

3,8 
Ср.успех на крајот  на 

2018/19 
 

3,9 3,8 3,8 3,5 3,5 3,5  

 

- Најниско постигнувањеучениците од предметна настава имаат по предметите биологија и хемија, а потоа и по  
математика( и минатата учебна година),македонски и странски јазици, а највисокопостигнување   

исто како и минатата учебна година бележат по предметитеСпорт и  ФЗО. 

- Највисок среден успех  бележат учениците од VI-1, додека пак најнизок учениците од VII-2, VIII, IXодделение. 
- Увидот во минатогодишните показатели во истиот класификационен –оценувачки период како и сега ни покажува 

дека не постои никакво отстапување во постигнувањето  на ниво на предметна настава.Оваа учебна година средниот 
успех изнесува 3,8, додека минатата година изнесувал 3,9. 

 

- Средниот успех по предмети на ниво на училиште –од четврто до деветто одделение, кога се оценети 116 ученици 

изнесува3,7 и во споредба со  успехот  од минатата учебна година на ниво на училиште за учениците кои  се оценуваат 
бројчано, нема никакво позначајно  отстапување.Тогаш тој изнесувал 3,7,  кога бројчано биле оценети 124  
ученици. 
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1.В. Рангирано постигнување по наставните предмети по одделенија 

         табела бр.29                                                                                                                               табела бр.30 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
               
 
 
 
 

 

 

 

 

 

И оваа учебна година  како и минатата на крајот на учебната година кај учениците од IV-то одделениенајслабо 
постигнување  има по предметите општество и природни науки. Најдобро постигнување учениците од IV-то 
одделение  имаат по ФЗО.  Кај учениците одV-то одделение  најслабо постигнување има по предметите англиски, 
математика и општество.Најдобро постигнување учениците од V-то одделение  имаат по ФЗО и ликовно 
образование.  
 

Ранг V-то одделение 
Предмет 

Среден 
успех 

1. ФЗО 4,5 

1. Ликовно образование 4,5 

2. Работа со компјутери и 
основи на програмирање  

4,2 

3. Творештво 4,1 

4. Техничко образование 4,0 

5. Музичко 3,9 

6. Природни науки 3,8 

7. Македонски јазик 3,6 

8. Англиски 3,5 

8. Математика 3,5 

9. Општество  3,2 

Ранг IV-то одделение 

Предмет 

Среден 
успех 

1. ФЗО 4,3 

2. Ликовно образование 4,1 

3. Музичко образование 4,0 

4. Творештво  3,9 

5.  Работа со компјутери и основи 
на програмирање 

3,8 

5. Техничко образование 3,8 

6. Математика  3,6 

7. Македонски 3,5 

7. Англиски  3,5 

8. Општество 3,3 

9. Природни науки 3,3 
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VI- то  одделение     VII- мо  одделение 
 
табела бр.31                                                                                                                                                                        табела бр.32 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ранг VI- то одделение 
Предмет 

Ср.усп 

1. Ликовно образование 4,5 

2. ФЗО 4,4 

3. Етика во религии  4,3 

4. Музичко  образование  4,1 

4. Техничко  образование 4,1 

5. Историја 4,0 

5. Информатика 4,0 

6. Природни науки 3,7 

7. Македонски јазик 3,6 

8. Математика  3,5 

8. Француски јазик 3,5 

8. Географија 3,5 

9. Англиски јазик 3,4 

Ранг VII- мо одделение 
Предмет 

Ср.усп 

1. ФЗО 4,4 

2. Вештини за живеење  4,3 

3. Ликовно образование  4,2 

4. Историја 4,1 

5. Музичко  образование 3,9 

6. Етика 3,8 

6. Информатика 3,8 

7. Македонски јазик 3,7 

8. Географија 3,5 

9. Француски јазик  3,4 

10. Биологија 3,3 

11. Англиски јазик  3,2 

11. Математика 3,2 
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VIII- мо  одделение IX-то одделение 

табела бр.34                                                                                                                                                                     табела бр.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Од прегледот на рангирањата  јасно се гледа дека и оваа учебна година ученците од предметна настава највисоки оцени 
добиваат по ФЗО и по  изборните предмети, а најниски по англиски јазик и математика.  

- Од дадените табели може да се забележи  дека општо земено учениците од одделенска  и од предметна настава 
најчесто најслаби постигнувања имаат по предметите: математика, англиски јазик, македонски јазик,додека 
пак заедничко за сите е тоа што како и секогаш највисоки оцени добиваат по предметот физичко и здравствено 
образование и ликовно. 

Ранг VIII-мо одделение 
Предмет 

Среден 
успех 

1. Спорт 4,5 

2. ФЗО  4,2 
3. Ликовно образование 4,0 
4. Граѓанско образование  3,8 
5. Историја 3,7 
6. Музичко образование 3,5 
6. Граѓанско образование 3,8 
7. Географија  3,3 
7. Физика 3,3 
7. Математика 3,3 
7. Македонски јазик 3,3 
8. Француски јазик 3,2 
9. Англиски јазик 3,0 
9. Биологија  3,0 

10. Хемија 2,8 

Ранг IX-то одделение 
Предмет 

Среден 
успех 

1. Ликовно образование 4,3 

2. Иновации 4,2 
3. Програмирање 4,1 
3. Музичко образование 4,1 
4. ФЗО 3,9 
4. Историја 3,9 
5. Граѓанско образование 3,8 
6. Географија 3,6 
7. Француски јазик 3,4 
8. Македонски јазик 3,2 
9. Англиски јазик 3,1 
9. Физика 3,1 

10. Математика 2,7 
11. Биологија 2,6 
11. Хемија 2,6 
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1.Г. Успех на ученици кои се од различна етничка припадност  од  македонската 

табела бр.36 

Ранг Ученик Одд. Полугодишен 
среден успех на  

Учебната 
2018/19 

Слаби оцени 
Полугодие 

2018/19 

Среден успех на 
крајот на 
Учебната 
2018/19 

Слаби оцени 
Крај на 

учебната 
2018/19 

1. Садбер Абдиова  VII-1 4,5 / 4,8 / 

2. Фуат Пашов VIII 4,1 / 4,5 / 
3. Разије Шерифова VIII 3,3 / 3,6 / 
4. Едина Муратова  VII-2 4,1 / 4,2 / 
5. Шерифова Нур VI-2 2,6 / 2,8 / 
6. Мемедова Фидан V 4,1 / 4,2 / 
7. Ибраим Рамазан V 3,1 / 3,1 / 
8. Амедов Сердар  V 3,5 / 3,5 / 
9. Амедов Мерт VIII 2,4 / 2,7 / 
10. Абдиова Џеваир  VI-1 2,9 / 2,7 / 
11. Јашар Ѓокан IX 2,9 1 3,0 / 
12 Сали Амедов IV 2,9 / 2,9 / 
13. Нарѓуљ Мустафова  VII-1 2,6 1 2,5 / 
14. Абдуловиќ Самара VI-2 2,1 2 2,4 / 
15. Султан Шерифова  VII-2 2,5 1 2,4 / 
16. Абдиов Демирџан VII-1 2,4 1 2,4 / 
17. Вели Сам VIII 1,9 7 2,4 / 
18. Сам Али VII-2 1,8 3 2,1 / 
19. Октај Амедов VIII 1,6 9 2,4 / 
20. Ѓулчин Јашар IV 4,5 / 4,6 / 
21. Алит Сам IV 2,0 / 2,2 / 
22. Сибел Шерифова IV 3,9 / 3,9 / 
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- Во оваа учебна година во нашето училиште на крајот од учебната  2018/19- та година, бројчано  се оценети  22 ученици 
кои не се од македонска етничка припадност.  
 

Споредбен преглед на  успехот  на учениците  на крајот на првото полугодие  
за последните четири  учебни години 

 
                                                                                                                           табела бр.37 

 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Број на ученици 180 198 188 193 

Средно постигнување 3,73 3,84 3,74 3,50 

 

Како што може да се забележи од табелата  во споредба со изминатите  учебни години, нема значајна разлика  во 
постигнувањата на учениците  на крајот од учебната година.  
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1.Д. Ученици со одличен успех 

                                                                                                                       табела бр.38 

Одд. вкупно ученици  со 
одличен успех 

     ученици  со одличен успех од 5,00 Бр.ученици 
со 5,0 

IV 16 7 Теона Бојковска-Милино 

Марија Цветкова-Милино 

Радмила Иванова-Лозово 

Памела Стојанова-Лозово 

Роберто Стојанов-Лозово 

Антонио Соколов-Сарамзалино 

6 

V 19 6 Мелани Миленкова-Лозово 

Вероника Георгиевска-Дорфулија 
2 

VI 23 8 Драгана Илиевска, Иван Јовевски, Дара Наковска, Леон 
Ристовски, Ева Митева, Иван Наунов 

6 

VII 27 10 Ангела Стаменова 1 

VIII 13 4 Ангела Китановска, Леонардо Стојанов 2 

IX 18 5 Милан Дончевски, Марко Сачевски 2 

Вкупно 116 40 По завршување  на крајот на учебната 2018/19   

40 ученици со одличен успех од кои  19  со општ успех 5,00. 19 

За разлика од крајот на првото полугодие, очекувано, на крајот  е зголемен  бројот на одлични ученици како и бројот на 
одлични ученици со општ успех 5,00. 
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1.Ѓ. Оценување со незадоволителни оцени 

- Меѓу учениците во  IV-то и IX-то  одделение нема оценeти  со недоволна оцена. 

 

Преглед на општ успех 

 
табелата бр.39 

 

 

 

 

 

одд. Вкупно одлични мн.добри Добри доволни Со 1 слаба 

Оцена 

Со 2 слаби 

оцена 

Со 3 и повеќе  
оцени 

В. 
Сл 

% 

бр. % бр. % Бр % бр. % бр. % бр. % бр. %  

I 27  

                                                                                    описно оценети  II 18 

III 31 

IV 16 7 43,8 1 6,25 6 37,5 2 12,5  

 

 

Нема оценување со слаби оцени на крајот од 
учебната година 

V 19 6 31,6 7 36,8 6 31,6 / / 

VI 23 8 34,8 7 30,4 6 26,1 2 8,69 

VII 27 10 37,03 6 22,2 7 25,9 4 30.8 

VIII 13 4 30,8 3 23,07 2 15,4 4 30,8 

IX 18 5 27,8 3 16,7 7 38,9 3 16,7 

Вку. 192 40 34,3 27 22,6 34 29,2 15 19,9 
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1.Е. Успехот на учениците во зависност од полот 

 

Успехот на учениците од женски пол 
табела бр.40 

одделение IV V VI VII VIII IX 

 вкупен број на  ученици 16 19 23 27 13 18 

Наставен 
предмет 

број на 
ученички 

8 11 11 10 5 6 

Македонски 3,8 4,0 3,8 4,1 4,0 3.6 
Математика 3,9 3,7 3,7 3,3 3,4 2,3 
Англиски 3,9 4,3 3,5 3.6 2,8 3.0 
Ликовно 4,5 4,6 4,6 4,7 4,8 4.7 
Музичко 4,3 4,3 4,3 4,3 4,0 4.3 
Природни науки 3,6 4,3 3,9 / / / 
Општество 3,6 4,6 / / / / 
Техничко образование 4,0 4,5 4,3 / / / 
ФЗО 4,4 4,6 4,4 4,7 4,2 3,8 
Работа со компјутери и 
основи на програмирање 

4,1 4,5 / / / / 

Творештво 4,1 4,5 / / / / 
 Предмети кои се изучуваат во предметна настава 

 
Француски јазик 4,0 4,0 2,8 3,7 
Историја 4,2 4,0 4,2 4,7 
Географија 3,9 4,1 3,8 3,7 
Информатика 4,2 3,8 / / 
Биологија / 4,0 3,4 2,5 
Хемија / / 3,2 2,5 
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Физика / / 3,6 2,8 
Етика  / 4,2 / / 
Граѓанско образование / / 4,4 4,3 
Иновации / /  4,7 

Изборни предмети VI VII VIII IX 
Етика во  религии 4,5 / / / 
Спорт / / 4,4 / 
Вештини на живеење / 4,4 / / 
Програмирање / / / 4,3 
Средно  постигнување 
по одделенија 

4.0 4,4 4,1 4,1 3.8 3,4 

Средно постигнување на учениците од женски пол на ниво на училиште 4 
 
 

Податоците од анализата на успехот на девојчињата  покажуваат дека тие имаат  средно постигнување на ниво насолиден 
многу добар успех, но исто така дека  нема  разлика во постигнувањата  во споредба со истиот период минатата учебна 
година кога средното постигнување на ученичките на ниво на училиште  изнесувало  исто така 4,0, кога се оценети 54, а 

оваа година бројчано сеоценети 51 ученичка. 
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табела бр.41 
Одделение Среден 

успех 
Најдобар  среден успех Најслаб среден успех по предметот 

IV 4,0 Ликовно Природни науки, Општество 
V 4,4 Ликовно, ФЗО Математика 
VI 4.1 Ликовно Англиски јазик 
VII  4,1 Ликовно, ФЗО Математик 
VIII 3,8 Ликовно Англиски јазик 
IX 3,4 Иновации, Историја, Ликовно  Математика 

Среден успех 4 ФЗО и ликовно образование Математика 
 

Исто средно постигнување за крајот на учебната 2018/2019 година имаат ученичките од VI-то и VII-тоодделение, а 
најниско ученичките од IX-то одделение. 
Нема разлика во споредба со минатогодишните показатели  во однос на тоа  по кои наставни предмети ученичките  се  
најслабо или највисоко оценети. И оваа учебна година најдобри оцени добиваат по вештините ФЗО и ликовно, а 
најниски  по математика.  

Успехот на учениците од машки пол 

табела бр.42 

Одделение 
 

IV V VI VII VIII IX 

 вкупен број на  ученици 16 19 23 27 13 18 

Наставен 
предмет 

бр.на учен.од машки пол 8 8 12 17 8 12 

Македонски 3,3 3,0 3,3 2,8 2,9 3,1 
Математика 3,4 3,1 3,2 3,1 3,3 2,9 
Англиски 3,1 3,0 3,2 3,0 2,8 3,2 
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Ликовно 3,8 4,3 4,3 3,9 3,5 4,3 
Музичко 3,8 3,4 3,9 3,6 3,3 3,5 
Природни науки 3,0 3,3 3,4 / / / 
Општество 3,0 2,5 / / / / 
Техничко образование 3,5 3,4 3,9 / / / 
ФЗО 4,6 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 
Работа со компјутери /и основи на 
програмирање 

3,4 3,8 / / / / 

Творештво 3,8 3,6 / / / / 
Предмети кои се изучуваат само во предметна настава 

 
Француски јазик 3,1 3,1 2,9 3,3 
Историја 3,8 3,4 3,4 3,6 
Географија 3,1 3,1 3,0 3,4 
Информатика 3,9 3,7 / / 
Биологија / 2,9 2,8 2,8 
Хемија / / 2,6 2,7 
Физика / / 3,1 3,3 
Етика  / 3,6 / / 
Граѓанско образование / / 3,4 3,7 
Иновации / / / 4,1 

Изборни предмети 
 

VI VII VIII IX 

Етика во  религии 4,0 / / / 
Спорт / / 4,5 / 
Вештини на живеење / 3,5 / / 
Програмирање / / /        3,9 
Средно  пос. на учениците од машки п. 3,5 3,4 3,6 3,4 3,3 3,5 
Средно постигнување на учениците од машки пол на ниво на училиште 3,5 
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- Податоците од анализата на успехот на момчињата  покажуваат дека тие имаат  средно постигнување на ниво на  на 

долна граница на многу добар успех, но исто така дека  нема особено  значајна  разлика во постигнувањата  во 
споредба со полугодишното средно постигнување на момчињата, кога средното постигнување изнесувало 3,3. 

- Кај учениците од машки пол во предметна  настава се забележува незначителен пораст на средното постигнување  во 
споредба со постигнувањата за крајот на првото полугодие. 

- На крајот на првото полугодие најдобро средно постигнување имале учениците од VI-то одделение,  а сега исто така се 
учениците од  VI-то одделение.  

- Најниско  средно постигнување меѓу ученицте од машки пол  имаат учениците од VIII-мо одделение 

табела бр.43 

Одделение Ср.усп. Предмети со највисоко постигнување  најниско средно постигнување  
IV 3,5 ФЗО Англиски 
V 3,4 ФЗО  Општество  
VI 3,6 ФЗО, Ликовно  Француски јазик, Географија 
VII  3,4 ФЗО Биологија, Македонски 

VIII 3,3 ФЗО, Спорт Хемија, Биологија,Англиски јазик 
IX 3,5 Иновации, Ликовно, ФЗО Математика, Биологија, Хемија 

Среден успех 3,5 Физичко и здравствено образование Општество, македонски, англиски и 
француски јазик, биологија, хемија, 
математика и географија 

 

- Нема разлика во споредба со минатогодишните показатели  во однос на тоа  по кои наставни предмети учениците се 
оценети со  повисоки  или со пониски оцени.   И оваа учебна година најдобри оцени добиваат по предметот ФЗО, а 
најниски   по:општество, македонски, англиски и француски јазик, биологија, хемија, математика и 
географија. 
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-  Инаку, ако се прави споредба помеѓу просечните постигања на момчињата и девојчињата на ниво на училиште, може да се 
забележи дека се задржува трендот од  блага предност на девојчињата, кои имаат средно постигнување на ниво на солиден  
многу добар, а момчињата се на граница на слаб  многу  добар успех. 
 -Овие показатели уште еднаш потврдуваат дека полот како варијабла не претставува детерминирачки фактор  за успех во 
учењето, односно не може да се каже  дека момчињата имаат послаби постигања од девојчињата или обратно. Врз успехот  
во учењето, односно постигнувањата на учениците во училиште  влијаат некои други фактори  како што се  ангажираноста, 
односно активноста на учениците, нивниот интерес и волја за стекнување на нови знаења,  односно личносните фактори и 
генетски  и наследни предиспозиции за успех, како и прифаќањето на  вредностите  и целите на образовниот систем  и 
перцепцијата за  начинот на постигнување успешност од страна на учениците.  
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 Успех на учениците на крајот на учебната 2018/2019 година 

табела бр.44 

ЦОУ с.Лозово 

Одд Вкупно 
ученици 

Одлични Мн.Добри Добри Доволни Со слаби Неоценети Описно оценети 

I 11  / 11 

II 6 Описно оценети / 6 

III 10  / 10 

IV 6 3 / 3 / / / / 

V 9 5 3 1 / / / / 

VI 23 8 7 6 2 / / / 

VII 27 10 5 8 4 / / / 

VIII 13 4 3 2 4 / / / 

IX 18 5 3 7 3 / / / 

Вкупно 123 25 21 27 13 / / 27 
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табела бр.45 

ПУ с.Дорфулија 

Одд Вкупно 
ученици 

Одлични Мн.Добри Добри Доволни Со слаби Неоценети Описно 
оценети 

I 10  / 10 

II 4 Описно оценети / 4 

III 7  / 7 

IV 4 1 1 2 1 / / / 

V 4 1 1 2 / / / / 

Вкупно 29 2 2 4 / / / 21 

 
табела бр.46 

ПУ с.Каратманово 

Одд Вкупно 
ученици 

Одлични Мн.Добри Добри Доволни Со слаби Неоценети Описно 
оценети 

I 2  / 2 

II 2 Описно оценети / 2 

III 7  / 7 

IV 2 / / 1 1 / / / 

V 5 / 1 4 / / / / 

Вкупно 18 / 1 5 1 / / 11 
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табела бр.47 

ПУ с.Милино 

Одд 

 

Вкупно 
ученици 

Одлични Мн.Добри Добри Доволни Со слаби Неоценети Описно 
оценети 

I 4  / 4 

II 4 Описно оценети / 4 

III 4  / 4 

IV 3 2 / 1 / / / / 

V / / / / / / / / 

Вкупно 15 2 / 1 / / / 12 

                                                                                                       табела бр.48 

ПУ с.Сарамзалино 

Одд 

 

Вкупно 
ученици 

Одлични Мн.Добри Добри Доволни Со слаби Неоценети Описно 
оценети 

I /  / / 

II 2 Описно оценети / 2 

III 3  / 3 

IV 1 1 / / / /   

V 1 / / 1 / / / / 

Вкупно 7 1 / 1 / / / 5 
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табела бр.49 

Успех на ниво на училиште (централно и подрачни училишта) 

Постигнувања на учениците  од  наставата на крајот на учебната 2018/19-та година 

Одд 

 

Вкупно 
ученици 

Одлични Мн.Добри Добри Доволни Со слаби Неоценети Описно оценети 

I 27  / 27 

II 18 Описно оценети / 18 

III 31  / 31 

IV 16 7 1 6 2 / / / 

V 19 6 7 6 / / / / 

VI 23 8 7 6 2 / / / 

VII 27 10 6 7 4 / / / 

VIII 13 4 3 2 4 / / / 

IX 18 5 3 7 3 / / / 

Вкупно 192 40 27 34 15 / / 76 
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Поведение на учениците 
табела бр.50 

Одд. Број на 
ученици 

Примерно Добро Незадоволително Изречени педагошки 
мерки 

I-V 111 111 / / / 
VI 23 22 / 1 VI-1 

Драган Ивановски усна 
опомена изречена од 
одд.раководител заради 
попречување на воспитно-
образовната работа,  
Никола Ивановски писмена 
опомена и укор од 
одд.раководител и укор од 
наставнички совет поради 
нарушување на правилата на 
однесување на 
училиштето(носење на 
пиротехнички средства) 
VI-2  
Нур Шерифова писмена 
опомена од одд. Раководител 
поради неоправдани 
изостаноци, Филип Михајлов 
укор од одд.раководител 
поради неоправдани 
изостаноци и незадоволително 
поведение поради голем број на 
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неоправдани изостаноци 
VII 27 26 / 1 VII-2 

Али Сам укор од 
одд.раководител поради 
неоправдани изостаноци, 
Едина Муратова 
незадоволително поведение 
поради голем број на 
неоправдани изостаноци 

VIII 13 13 / / Амедов Октај 
укор поради неоправдани 
изостаноци, 
Наунов Јованче писмена 
опомена поради неоправдани 
изостаноци, Начкова 
Антониа писмена опомена 
поради голем број на 
изостаноции 
Вели Сам -Писмена опомена 
поради голем број на неоправда 

IX 18 18 / 1 Маџовски Александар 
посмена опомена поради 
нарушување на правила на 
однесување, 
Саздовски Даркописмена 
опомена поради нарушување на 
правила на однесување и 
писмена опомена поради 
неоправдани изостаноци, 
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Стојанов Андреј 
Писмена опомена поради 
неоправдани изостаноци 

VI- IX   81  80 / 2 7 
Вкупно 192 190 / 2 7 

 

 

Вкупниот број на ученици за оваа учебна година изнесува 192. Од нив на 7 ученици  од предметна настава им се изречени 7 
педагошки мерки согласно Правилникот за изрекување пеадагошки мерки, награди и пофалбипоради 
нарушување на правилата на однесување  кон  останатите ученици, односно нанесување повреда на друг ученик и  поради 
опасности од загрозување на безбедноста во училиштето (поради носење на  петарди) кско и поради нередовност во 
наставата. 
Реализирани се советувања  со  учениците како и со   нивните родители  согласно законските обврски  и програмата  за 
советување  родители и ученици поради несоодветно поведение каде се образложените целите на изрекувањето како и 
можностите од повлекување на истите мерки до крајот на учебната-наставната година доколку изрекувањето предизвикало 
позитивни промени  во поведението, односно ги остварило своите воспитно – корективни  цели.   
За жал ниту една од  изречените педагошки мерки не се повлечени на крајот на учебната година и тие ќе останат 
евидентирани  во педагошката евиденција и документација на училиштето.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Извештај за воспитно- образовната дејност на ООУ.”МЕТОДИ МИТЕВСКИ - БРИЦО” Лозово 

за  учебната 2018/19-та година  
 

60 

 

Редовност  на учениците 
табела бр.51 

Одделение Број на ученици Оправдани  Неоправдани  Вкупно Просек по ученик 
I 27 32 / 32 1,2 
II 18 46 / 46 2,6 
III 31 53 / 53 1,7 
IV 16 47 / 47 2,9 
V 19 194 21 215 11,3 

I-V 111 372 21 393 3,9 

VI 23 456 76 532 23,1 
VII 27 943 113 1056 39,1 
VIII 13 726 57 783 60,2 
IX 18 542 47 589 32,7 

VI-IX 81 2667 293 2960 38,8 
I-IX 192 3039 314 3353 21,4 

                                                                                                               

табела бр.52 

Учебна  година 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Број на ученици 180 198 188 192 

Вкупен број на изостаноци 2908 3524 3461 3353 

Просек по ученик 16,6 18,3 
 

18,4 21,4 
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Годишен извештај  од работата на дефектологот 

На почетокот од учебната година разговарав со одделенските и предметни наставници во врска со тоа дали во паралелките 
имаат ученици кои имаат потешкотии во учењето.Потоа пристапив кон идентификација,детекција и проценка на 
учениците со посебни образовни потреби и изработка на ИОП.Во училиштето има  два ученика со наод и мислење од Завод 
за ментално здравје и од Детска клиника-Скопје.Исто така во училиштето има и 4 ученика со потешкотии во учењето но 
немаат наод и мислење, при што нивните родители потпишаа согласност за да можам да работам индивидуално и со нив се 
со цел стекнување на поквалитетни знаења.Во текот на наставата со учениците има  работна атмосфера,дисциплина,а 
напредокот на учениците зависи од нивните индивидуални можности и способности.Кај  најголем дел од  учениците 
недостасуваат знаења во однос на описменувањето и читањето како и математички знаења.Можам да кажам дека степенот 
на знаења се зголеми благодарение на мојата секојдневна индивидуална работа но исто така во тоа голем удел имаат и 
образовните асистенти кои од оваа година се вклучени во училиштето.Имено ученичката од ПУ-во Каратманово оваа 
година ги научи сите печатни букви –ги препознава и пишува,како и дел од ракописните букви.Исто така имаше напредок 
и во однос на математичките знаења –собирање и одземање до 20,пишување на броевите и броење до 20. 
Учениците од ПУ-Дорфулија исто така покажаа напредок во однос на стекнување на поголем  квантум и квалитет на 
знаења во однос на читањето,пишувањето и математичките знаења,како и подобрување  на говорот и графомоториката кај 
оние ученици што имаат потешкотии во изговорот на одредени гласови и потешкотии во пишувањето. 
Учениците од централното училиште со кои што работев во текот на учебната 2018/2019 покажаа подобрување на успехот 
во зависност од нивните индивидуални можности и способности. 
Одржани се вкупно 173 часа-индивидуална работа со учениците со ПОП  и ученици со потешкотии во учењето.Бројот на 
часови ќе беше поголем, но имаше ученици кои отсуствуваа од наставата во текот на учебната година. 
Во текот на учебната 2018/19 година во нашето училиште имаше ангажирано 3 образовни асистенти преку  проект на 
Владата и локалната власт. Цел на овој проект е да им се овозможи еднаков пристап и образование на учениците со ПОП  
во образовниот систем. 
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IV. Реализација на воннаставни и вонучилишни  активности со учениците  
 

Во рамките на воспитно-образовната дејност училиштето како и изминатите така и оваа учебна година  организираше   
разновидни воннаставни активности со учениците.  Преку овие активности се зголемуваат разновидните  интереси, 
вештини и потенцијали на младите со  цел изградување на основите на моралната структура,  градење систем на 
вредности, постигнување на естетските вкусови и желби, здрав морален и психофизички развој и негување  на 
емоционалната и социјална интелигенција. Со оглед на тоа дека овие активности се во корелација со наставните програми, 
формите, методите и начинот на работа и се  интегрирани во рамки на програмите за воннаставни активности на 
наставниците.   
Во ова подрачје се вбројуваат:  
а).   слободните ученички активности- училишни  секции 

б).   општествено-корисна работа и хуманитарни активности   
в).   активности на заедницата на учениците/Ученичка заедница 
г).   ученичките екскурзии, излети, истражувачка настава и настава во природа 
д).   ученички  натпревари 
ѓ).   работа на проекти  
- За развивање на различните интереси на учениците,  во училиштето  се организирани  слободни ученички активности 

во рамки на училишните секции коишто се определени со годишната програма за работа на училиштето. Слободните 

ученички активности имаат за цел да ги задоволат и негуваат индивидуалните интереси и способности на учениците, 
да ја развиваат самостојноста, доследноста, истрајноста, како и создавањето навики за правилно користење на 
слободното време. Учениците во слободните ученички активности се вклучуваат доброволно.  

- За учениците што покажуваат особен успех по одделни предмети се организираа натпревари на училишно ниво, а  
повеќе од нив учествуваа и на натпревари на  општинско, регионално и државно ниво. 

Во текот на учебната 2018/2019-та година, слободните активности по сите наставни предмети се реализирани според 
планирањата и евидентирани се во одделенските дневници.Поради недостаток на соодветни услови (материјално-
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технички,просторни  и организациски, временски) како и недоволна опременост со нагледност и дидактички материјали 
наставниците и учениците се соочуват со  проблем со ефективна  реализација на слободните ученички активности. 
 

1.а) Слободни ученички активности - Одделенска  настава 
 

табела бр.53 

Одделение Одговорeн наставник Слободна ученичка активност  бр. на часови 

 

 

 

III,V 

 

 

 

Ристенка Јовановска/Лозово 

Македонски јазик 18 

Математика 15 

Музичко 8 

Природни науки 7 

Ликовно 8 

Вкупно 56 

II,IV Шеќеринка Иванова/Лозово Непознато??? 67 

 

 

II,IV 

 

 

 

 Тања Стојчева/п.у Дорфулија 
 

Македонски јазик 24 

Ликовно образование 18 

Музичко образование 24 

ФЗО 6 

Вкупно 72 

 

 

III,V 

 

 

 

 
Грозданче Стојчевски/п.у Дорфулија 

Македонски јазик 15 

Ликовно образование 6 

Музичко образование 8 

ФЗО 3 

Вкупно 32 

 Ликовна  секција 26 
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III,IV Хајда Штериова/п.у Каратманово Драмска секција 14 

Музичка секција 30 

Вкупно 70 

II,V Јован Николов/п.у Каратманово Музичка, ликовна, литературна  секција 72 

 

             IV 

 
Горанчо Атанасов/п.у.Милино 

Литературна секција 25 

Музичка  секција 11 

Вкупно 36 

 

 

  II,III,IV,V 

 

Надка Николовска/п.у.Сарамзалино 
Македонски јазик 60 

Ликовно образование 31 

Музичко образование 43 

Вкупно 134 

Вкупно одржани часови од слободни ученички активности  во одделенска настава 539 
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1.б).Слободни ученички активности – Предметна   настава 
 
Дадените табели се однесуваат на  планирањето на работата на  училишните секции  во Годишната програма за работа на 
училиштето за учебната 2018/19 година 

табела бр.54 

Р.бр Слободни  ученички активности за стекнување и 
проширување на знаењата 

Одговорни наставници 

1. Драмско-рецитаторска секција Ленче Китанова 

Магдалена Моневска Давевска 

2. Литературна секција Ленче Китанова 

Магдалена Моневска Давевска 

3. Секција по англиски јазик Јулија Николовска 

.4. Секција по математика Владимир Цветковски 

Стојан Китановски 

5. Секција по физика Владимир Цветковски 

6. Секција по хемија Јагода Стојчевска 

7. Секција по биологија Јагода Стојчевска 

8. Секција по географија Марина Доневска 

9. Секција по историја Тоде Николовски 

10. Противпожарна секција Јагода Стојчева 

11. Секција по француски јазик Светлана Стојкова 
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Р.бр Слободни  учени. активности од областа на културата и уметноста Одговорен наставник 

1. Музичка секција/хор Игор Колев 

2. Ликовна секција Тања Милошева 

 
Р.бр Слободни  ученички активности од областа на спортот Одговорен наставник 

1. Фудбал  

 

Виктор Трендафилов 

2. Кошарка 

3. Ракомет 

4. Рекреативен спорт 

 

Од доставените прегледи на наставниците во предметна настава за учебната 2018/19 год подолу се претставени  следните 
реализирани слободни ученички активности. 
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табела бр.  55 

Одговорен наставник Слободна ученичка активност  Одделение Број на реализирани 
часови 

 

      Ленче Китанова 

Литературна секција VI,VII,IX 20 

Драмска секција              VI,VII,IX 16 

                                                                 Вкупно 36 

      Светлана Стојкова Млади франкофони           VI,VII,VIII,IX 8 

      Јулија Николовска Секција по англиски јазик  |V,VI,VII,VIII,IX 23 

       

      Владимир Цветковски 

Математика IX 11 

Физика VIII,IX 20 

                                                                                                 Вкупно 31 

 

 

      Јагода Стојчевска 

Секција  по противпожарна заштита 7 

Биологија VII, VIII 25 

Хемиска секција VIII,IX 9 

                                                                                  Вкупно 41 

      Тоде Николовски Историја VI, VII,VIII,IX 70 

       Виктор Трендафилов ФЗО - футсал VI, VII,VIII,IX 2 

Вкупно      211 
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2).   Општествено-корисна/општествено одговорна  работа и хуманитарни активности 

 

Во текот на учебната година беше подготвена програма - План на активности за вклучување  на учениците и вработените  
во  одржување и подобрување на хигиената  и почиста училишна средина. Цели на  програмата беа: 

 Одржување на зградата и здрава и чиста внатрешна средина за учење и работење. Обезбедување на здрави услови 
за работење и престој во училиштето. 

 Да се подобри излгледот на околината во која се учи, развивање еколошка свест, грижа за околината. 
 Уреден, еколошки и функционален двор кој е во согласност со потребите за заштита на животната средина 

 Да гo подигнеме нивото на хигиена во училишната зграда и училишниот двор. 

Дел од активностите  кои беа спроведени:  
 Чистење на училишниот двор според даден распоред-заеднички активности  на учениците со  раководителите на 

паралелки. 
 Организирање на хуманитарна акција на учениците и вработените за донирање на облека, обувки и постелнина на 

наши ученици од социјално ранливи семејства( сиромашни материјални и станбени услови). 

 Екологија во училиштето и локалната средина - Ден на планетата Земја 
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3).   Активности на Ученичка  заедница -Организираност на учениците 

Во училиштето, учениците од предметна настава се организирани и преку Ученичката заедница. Преку неа  се развива 
чувство за хуманизам, солидарност, сочувство, толеранција и почитување, по пат на разновидни активности. 
Претседателството на УЗ  го сочинуваат претседателите и потпретседателите на секоја од паралелките од предметна 
настава. Во текот на учебната 2018/19  година,   Ученичката заедница работеше по  изготвена програма која во зависност од 
потребите беше надополнета со предлози на самите членови. Работата на УЗ ја координира психологот во училиштето 
Даниела Мијалковска. За Претседател на УЗ со тајно гласање беше избран Марко Сачевски. 

1. Иван Јовевски/VI-1 

2. Дара Наковска/VI-1 

3. Иван Наунов/VI-2 

4. Ева Митева/VI-2 

5. Давор Вучковски/VII-1 

6. Ангела Стаменова/VII-1 

7. Давор Ѓеоргиевски/VII-2 

8. Даниел Маџовски/VII-2 

9. Ангела Китанова/VIII 

10. Иван Цветков/VIII 

11. Марко Сачевски-претседател/IX 

12. Стефан Тасевски/IX 
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Некои од поважните активности во чија организација  беше вклучена УЗ: 

 

 самоевалуација на училиштето/ вклученост на учениците во процесот, фази, мислења и предлози за подобрување на 
работата на училиште/ зададените скали на процена за ученици и родители 

 дискусија  за правата на децата  
 подготовка на настан за промоција на посебните интерес и способноти на учениците “Талентот во нас” 

 интегрална евалуација на училиштето-март,2019 

 донесување одлука за ученички униформи (маички,блузони со лого на училиштето) 

 вклученост на учениците во тековни проекти-e Twinning, TwinSpace 

 избирање на член за комисијата за наградување на наставници и стручни  соработници 

 вклученост во проектот  на е-Twinnig платфромата ’’Only the hearth is limit for open hearts-Solidarity for 

equality/“Само небото е граница за отворени срца - Солидарност за еднаквост” 

https://twinspace.etwinning.net/82183/home 

 услови и  нагледни средтсва кои недостасуваат во училиштето, а кои ни се потребни за одвивање на наставни и 
воннаставни активности 

 организација на едукативно-забавен квиз за учениците за крајот на учебната година. Наставната 2018/19 година ја 
завршивме со забавно- натпреварувачки квиз на знаење од наставните предметите кои според наставните програми 
ги изучуваат учениците од V-то до VIII-мо одделение. Учествуваа 6 тимови од по 7 ученици од централното и 
подрачните училишта, а најдобро постигнување имаше тимот “Умни глави”(Фидан Мемедова V, Матеј Ангелов V, 
Леон Ристовски VI-1, Рафаела Величкова VI-2, Вилијам Јосифов VII-1, Ана Јосифовска VII-2 и Леонардо Стојанов 
VIII-мо одделение.).На учениците од најдобриот тим им беа врачени пофалници и скромни награди. 
 

https://twinspace.etwinning.net/82183/home
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Учебната година  ја завршивме со забавен квиз  на знаење  
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Нов изглед –униформи за учениците 

 

 

 

 

4.   Ученички  екскурзии, излети, истражувачка настава и настава во природа 

4.а). Истражувачка настава-настава во природа 

Ученичките екскурзии се вон-наставни активности со кои се унапредува и зајакнува социјалната интерација помеѓу 
учениците, се прошируваат и продлабочуваат стекнатите знаења од одредена област. 
Нашето училиште и оваа учебна година организираше разни облици на вакви вон-наставни активности, како: ескурзии, 
еднодневни излети, посети на разни културно-историски знаменитости и природни убавини, настава во природа. 

Екскурзиите се организираат по преходно доставен план и програма  за реализација според Правилникот за организирање 
екскурзии на БРО. Останатите активности се организирааи и договараат согласно финансиските можности на училиштето и 
родителите на учениците. 
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 Посета на метеоролошка станица и излетничкото место  Ѓуриште, Свети Николе 

  
 

 

 Дводневна наставно- научна екскурзија со учениците од шесто и деветто одделениe 

 

На 10 и 11 мај 2019 година се изведе дводневна насатавно-научна екскурзија со учениците од шесто и деветто 
одделение. Екскурзијата е дел од програмските содржини по наставните предмети. Истата е програмирана и во Годишната 
програма на Училиштето. Поаѓајќи од законските определби, како и програмските определби во Годишната програма за 
работа на ООУ „ Методи Митевски-Брицо“ од Лозово, а аналогно на тоа и програмските определби и содржини по 
одделните наставни предмети, во координација со предметните наставници кои предаваат во шесто и деветто одделение, 
на ниво на Стручни активи, и на ниво на Одделенски и Наставнички совет, како и на ниво на родителска средба, беа 
разгледани можностите и потребите за изведување наставно – научна екскурзија со учениците од шесто и деветто 
одделение. Согласно законските определби за изведување наставно-научни екскурзии, со учениците од шесто и деветто 
одделение може да се изведе дводневна екскурзија. Аналогно на тоа, Наставничкиот совет, ја поддржа иницијативата за 
изведување дводневна екскурзија за учениците од шесто и деветто одделение,  Училишниот одбор на својата редовна 
седница донесе одлука за истата да се изведе. 
Екскурзијата се изведе на 10 и 11 мај (петок и сабота) 2019 година, на релација Лозово – Охрид и обратно. Попатно 
учениците беа запознавани со пределите и природните убавини низ кои патувавме. Се посетија Горен град и Маркови кули 
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каде учениците можеа одблиску да се запознаат со средновековна градба. Го посетија прекрасниот манастир Манастир 
Успение Пресвета Богородица Трескавец, каде се добија сознанија  за историјата на манастирот. Патот го продолжија од 
таму кон Кичево каде  таму имаа можност учениците да прошетат низ градот. Потоа во пладневните часови, беа посетени 
Вевчани и Вевчанските извор. Од таму  се упатиија кон Охрид каде и ноќеваваа. Вечерните часови беа исполнети со забава 
и средување на целодневните впечатоци. 
 Следниот ден, во утринските часови беше посетен Св.Наум. Таму учениците имаа можност да го посетат манастирот 
Св.Наум, како и да прошетат по изворите на Дрим. Од Св.Наум тргнавме назад кон Охрид, каде попатно го посетивме 
Музејот на вода. Таму учениците беа восхитени од убавините на самиот музеј и имаа можност да видат како изгледале 
наколните живеалишта на вода во Праисторијата-металното време. Од тука заминавме кон Охрид каде беше посетено 
Охридското кале и Плаошник со црквата Свети Климент и познатата Охридска книжевна школа, како и Самоиловата 
тврдина. Го видоа и охридскиот чинар – јаворот, илјадалетно медитеранско дрво на кое му е продолжен животот пред 
повеќе од две децении. Тој е граница на влијанието на медитеранската клима. Го разгледаа охридското пристаниште и 
центарот на Охрид. Во пладневните часови тргнавме кон Лозово. Попатно беше посетен градот Битола, каде учениците се 
прошетаа низ познатиот Битолски широк сокак.  
Екскурзијата ја потврди својата определба на наставно-научен карактер.Учениците беа целосно задоволни и воодушевени 
од сето она што го видоа и посетија, но и од забавниот дел на истата. Изразија желба повторно да го посетат Охрид. 
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 Еднодневна наставно-научна   екскурзија со учениицте од одделенска настава 

Посета на прекрасниот Лешочки манастир. Таму учениците се одморија од патувањето, појадуваа и ја разгледуваа 
прекрасната природа на подшарпланинските села. Прошетка низ Тетово и посета на „Шарена џамија“. Патувањето 
продолжи кон селото Вруток, кон изворот на реката Вардар.Откако ги видовме убавините на Вруток, се упативме кон 
Скопје. Таму го посетивме музејот „Илузии“ , каде учениците уживаа во разни илузионистички ситуации.  

                               
 

 

 Излет во блиската околина 

     

  

https://metodimitevskibrico.edu.mk/wp-content/uploads/2019/05/59649821_340916959899169_2071640697420644352_n.jpg
https://metodimitevskibrico.edu.mk/wp-content/uploads/2019/05/59649821_340916959899169_2071640697420644352_n.jpg
https://metodimitevskibrico.edu.mk/wp-content/uploads/2019/05/59670100_452092815558275_5957510095028879360_n.jpg
https://metodimitevskibrico.edu.mk/wp-content/uploads/2019/05/59709696_2365809683636295_1788561095158398976_n.jpg
https://metodimitevskibrico.edu.mk/wp-content/uploads/2019/05/59709696_2365809683636295_1788561095158398976_n.jpg
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 Летната школа за учениците  

Од 1ви до 5 ти Јули, училиштето и волонтери од Мировен Корпус организираа неделен летна чкола-камп за децата од 
нашето училиште.Темата на кампот е “Пат околу светот” и се однесува на културите и традициите на различни 
држави.Ова е голема можност за децата да комуницираат со американци,да научат за други светски култури и да вежбаат 
говорење англиски јазик.Една недела исполнета со многу различни активности,игри,спортови и многу забава. 

 

5.  Натпревари за учениците, конкурси, повици за учество на манифестации 
 

Натпреварите влијаат да се развива натпреварувачки дух, другарството и да се продлабочат и збогатат знаењата кај 
учениците. Во текот на  оваа учебна година беа одржани училишни натпревари по некои од наставните  предмети во 
одделенска и предметна настава. Победниците на училишните натпревари учествуваа на општинските, регионалните и 
државните натпревари кои  се организираа во текот на второто полугодие и на истите освоија повеќе значајни места и 
награди. 
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5.а). Одделенска настава 

табела бр.56 

Р.б Ментор-наставник Натпревар-конкурс-

манифестација 

Ученик Одд Освоено 
место/награда 

1.  

 

 

Валентина Миткова 

 

“Кенгур 2019’’ 
Давид Б, Ведран Д, Ангела 
Ј,Михаил М, Јована С, Делор С, 
Андреја и Андреј Т. 

I II награда 

 

Ликовен конкурс “Книгата,учителка и 
другарка” 

Михаил Манојловски I II награда 

Ангела Ј, Андреј Т, Ведран Д I Пофалници 

Ликовен конкурс по повод 8 Март Андреја Т и Делор С I Пофалници 

2.  

 

Благица Димитрова 

Ликовен конкурс “Книгата,учителка и 
другарка” 

Гамзе Сам I 1 место 

 

 

“Кенгур 2019’’ 

Матеј Наумов I II награда 

Исидора Илиевска I III награда 

Теодора Ѓоргиева I Пофалница 

3.  Тања  Стојчева  

“Кенгур 2019’’ 
Никола Гоцев II III награда 

Мила Николовска II III награда 

4.  

 

 

 

“Кенгур 2019’’ Иван Соколов II III награда 

Филип Блажев, Давид Фимков II Пофалници 
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Надка Николовска 

Антонио Соколовски IV III награда 

 

Ликовен конкурс “Книгата,учителка и 
другарка” 

Петар Ангеловски II Пофалница 

Давид Фимков III Пофалница 

Филип Блажев III Пофалница 

Антонио Соколовски IV Пофалница 

Никола Младеновски V Пофалница 

5.  Горанчо Атанасов Општински натпревар по математика Марија Цветкова   IV III награда 

  Училишен натпревар по математика II награда 

6. Ристенка Јовановска Училишен  натпревар по математика 

Општински натпревар по математика 

Катерина Иванова V III награда  
II  награда 

7. Марија Ч. Недевска/ 
Јулија Николовска 

Училишен натпревар  по англиски 
јазик -ЕЛТАМ 

   

  Матеј Ангелов 

   V 1 место  

Училишен натпревар во спелување 
(Spelling Bee). 

1 место 
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5.б). Предметна  настава 

 
табела бр. 57 

 Ментор-наставник Натпревар-конкурс Ученик Одд. Освоено 
место/награда 

1.  

 

 

 

 

Ленче Китанова 

Регионален  натпревар по 
македонски јазик,Радовиш 

 

Марко  Сачевски 

 

IX 

3 место 

Државен натпревар по македонски 
јазик,Скопје 

I  награда 

Училишен натпревар  по македонски  
јазик 

 

Марко  Сачевски  

IX 

1 место 

Милан Дончевски 2 место 

Стефан Тасевски 3 место 

“Ракатки” Скопје / / II награда 

ОСУ.”Јовче Тесличков” Велес / / 3 место 

Литературен конкурс “Граѓанска 
војна во Грција-деца бегалци и 
нивни потомци” 

3 ученици / пофалници 

Државен рецитаторски  натпревар 3 ученици / пофалници 

Манифестација по повод 21 мај/ 

Светскиот ден на културни  
различности 

6 ученици / Сертификати 

2.  

Јулија Николовска 

Училишен  натпревар по англиски ј. 
Општински натпревар по англиски 
јазик(ЕЛТАМ) 

Леон Ристовски  VI-1 1  место 

1  место 

 Училишен  и Ева Митева VI-2  1  место  
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регионален натпревар  во спелување 
на англиски јазик(Spelling Bee) 

 1  место 

Училишен и 

 регионален натпревар во спелување 
на англиски јазик(Spelling Bee). 

 

Ана Јосифовска VII-2 1  место 

1  место 

Училишен натпревар по англиски 
јазик(ЕЛТАМ). 
 

Даниел Маџовски VII-2  

 

1 место 

Училишен натпревар по англиски 
јазик(ЕЛТАМ),  
училишен (Spelling Bee), 

регионален натпревар во спелување 
на англиски јазик(Spelling Bee) 

Валерија Петрова IX 

 

1 место 

1 место 

1 место 

 

 

3. Јагода Стојчевска Општински натпревар  по биологија Марко сачевски IX 

 

Пофалница 

Училишен натпревар по биологија 

Општински натпревар  по биологија 

Ана Jосифовска VII-2 1 место 

Пофалница 

Училишен натпревар по природни 
науки 

Општински натпревар по природни 
науки 

Регионален натпревар по природни 
науки 

 

Дара Наковска 

VI-1 1 место 

II награда 

III награда 
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 Општински натпревар по природни 
науки 

 

Драгана Илиевска 

 

Леон Ристовски 

VI-1 

 

VI-1 

Пофалница 

 

Пофалница 

4.  

 

 

 

 

 

 

Марина Доневска 

Училишен натпревар по географија Дара Наковска  

VI-1 

1 место 

Државен натпревар по географија  I награда 

Училишен натпревар по географија 

Општински натпревар по географија 

Државен натпревар по географија 

Леон Ристовски VI-1 1 место 

1 место 

III награда  
 

 

 

 

 

Училишен натпревар по географија 

Ева  Митева VI-2 2 место 

Иван Наунов VI-2 3 место 

Ангела Стаменова VII-1 1 место 

Давор Ѓеоргиевски VII-2 2 место 

Едина Муратова VII-2 3 место 

Леонардо Стојанов  

 

VIII 

1 место 

Викторија 
Величкова 

2 место 

Фуат Пашов 3 место 

Марко Сачевски IX 1 место 

Валерија  Петрова 2 место 

Бојан Василков 3 место 

5. Стојан Китановски Училишен натпревар 

Општински натпревар по математ. 
регионален натпревар по 

математика. 
Општински натпревар по 

 

Дара Наковска 

 

Леон Ристовски 

 

VI-1 

 

VI-1 

 

1 место 

I награда 

Пофалница 
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математика III  награда 

Општински натпревар по 
математика 

 

  Иван Наунов VI-2 II  награда 

 

Иван  Јовевски 

VI-1 III  награда 

6. Владимир Цветковски Училишен натпревар по математика 3 место 

Училишен натпревар по математика  

Марио Стојановски 

 

VII-2 

3 место 

Општински натпревар по 
математика 

III  награда 

7.  

 

Игор Колев 

 

 

Државен натпревар по Иновации 

Тамара 
Димитровска 

 

 

 

IX 

 

 

 

Сертификати 
Милан Дончевски 

Бојан Василков 

Стефан Тасевски 

Радмила 
Давитковска 
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5.в).Промовирање на постигнувањата на учениците на натпревари, прогласување на првенец                    

            на  генерацијатa 2010-2019 и доделување признанија и награди за наставниците 

 

Како и секоја учебна година, така и оваа по повод 24 Мај, Денот на Сесловенските просветители Светите Кирил и Методиј 
беше организиран настан за промовирање на постигнувањата на учениците на натпревари. исто така беше на свечен начин 
прогласен и Првенецот на генерацијата 2010-2019, ученикот Марко Сачевски. За него училиштето додели диплома за 
Првенец,  вредносен ваучер за спортска опрема, а од страна на наставничката Светлана Стојкова од средства на 
Еrasmus+ проектот чиј координатор е таа, ученикот беше стимулиран и награден со дополнителна парична награда.  
Се нагласија  посебно  успесите  и на учениците Дара Наковска и Леон Ристовски од VI-1 одделение на кои  
директорот во име на училиштето  им додели посебни дипломи за особени постигнувања на натпревари  и вредносни  
ваучери за купување на спортска опрема.   
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Воедно по овој повод за прв пат во училиштето по претходно спроведена  транспарентна постапка, а согласно интерниот 
нов Правилник за наградување и пофалби на наставници и стручни соработници, беа на свечен начин промовирани и 
прогласени најдобрите наставници  на кои им беа доделни признанија, плакети и рачни часовници: Светлана Стојкова, 
Ристенка Јовановска и Владимир Цветковски. Оддавање признание на наставниците кои со својот вложен труд  придонеле за 
промовирање  и  афирмација на училиштето и кои посветуваат внимание на својата надоградба на професионален план, 
вложуваат во својот професионален раст и развој. Со тоа ја нагласуваме тенденцијата на училиштето за  креирање  
политика  на  следење, објективно вреднување и оддавање признание и почит кон трудот  на наставниците. 

    
 

 

6).   Проекти во училиштето 
 

Во нашето училиште од учебна 2017/18 година  се реализира Европски-образовен проект Erasmus + “Споделено 
пријателство”/“L’amitie en partage”,  во рамки на клучната акција KA201 на Европските образовни програми- 

Европска комисија за Образование, млади и спорт, во кој учествува тим од  20-тина ученици од предметна настава.   
Проектниот тим го предводи  координаторот-наставничката по француски јазик, Светлана Стојкова, а нејзини 
соработници се директорот Горанче Велков-координатор-организатор на активности  и психологот во училиштето,  
Даниела Мијалковска- асистент за логистика, односи со ученици и промоција на проектот. 
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Проектот  ги  промовира мултикултурализмот  толеранцијата и пријателството меѓу младите од различни култури и земји 
и има за цел да ја подигне самодовербата кај учениците. Воедно претставува силен двигател за личен развој на младите и 
прилика за професионален развој на наставниците преку директна  размена на искуства во образовните практики на 
земјите – партнери. 
Нашето училиште во овој проект соработува со уште четири  други училишта од Европа: ScoalaGimnaziala 

"Alexandrucel Bun”, Бакау, Романија-кои се  воедно  и координатори на проектот, “SzkolaPodstawowaim. 

MikolajaKopernika w Lazynie II” од Лазин (Торун) Полска, “Istituto Comprensivo di Bosa” од Боза, 
Сардинија(Италија), “Никола J. Вапцаров” од Хаџидимово, Бугарија и училиштето “Тодор Јанев” општина Чашка. 
Проектот  трае од 01.09.17 до 01.09.2019-та година и предвидени се бројни активности со ученици и наставници, како што 
се работилници, културни настани, електронски  размени, истражувања, директни средби и мобилности со ученици, 
транснационални средби на проектни тимови.  

 Како и минатата, така и оваа учебна година беа реализирани бројни активности за имплементација на ниво на 
училиште, две мобилности со ученици од кои едната во Р.Бугарија, а другата во Општина Чашка.  
 

                  
 

Мобилност со ученици   во Чашка/од 22-30.3.2019 
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Мобилност со ученици   во Бугарија 

             
  

 На крајот на месец мај 2019 година проектниот тим од училиштето: Светлана Стојкова-координатор, Горанче Велков, 
Даниела Мијалковска, Јулија Николовска и Тоде Николовски учествуваа на последната транснационална средба на 
проектни тимови во Бакау, Романија. 
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 За време на средбата нашиот проектен тим учествуваше и на Меѓународна конференција организирана од 
координатор училиштето “Alexandru Cel Bun” под  работен наслов » LA VIOLENCE DÉTRUIT, L’AMITIÉ 
CONSTRUIT »  

За време на конференцијата која се одржа на Универзитетот “George Bacovia”,  учесниците ги поздрави координаторката на 
проектот D-r.Elena Sophica Dumitrascu, директорката на училиштето Camelia Stamate и инспектор  Florentina  Stanciu. 

На конференцијата со свои говори учесниците ги поздравија и градоначалниците на местата од кои доаѓаат партнер 
училиштата: Бакау(Романија), Општина Лозово, г-дин Ацо Велковски и  на Општина Чашка и на  Лазин(Полска).  
Воедно свое излагање имаа и претставниците од нашата Национална агенција за европски образовни програми и 
мобилност г-дин Дејан Златковски и г-ѓа Снежана Орловиќ-Стојановиќ. 
Целта на проектот е да ја зацврсти самодовербата кај учениците, да ја подигне свеста за борбата против насилството во 
училиштата и преку откривање на богатствата на другите култури учениците да ја развијат толеранцијата и почитта кон 
другите. Посетите, средбите и обуките што се дел од овој проект во изминатите две години овозможија наставниците да 
развијат методи и вештини што ќе им овозможат целите на проектот да ги инкорпорираат во секојдневната настава во 
училиштата. Националната агенција ги охрабри учесниците во проектот за дисеминацијата на резултатите од истиот, но и 
понатамошна презентација на проектот пред другите чинители во образовниот процес со цел позитивните практики од 
овој проект да станат дел  од образовниот процес на национално ниво. Во рамки на конференцијата беа: презентирани 
резултатите и продуктите на проектот, споделени искуства на учениците кои беа вклучени во активностите на ниво на 
училиште и во мобилностите надвор од своите земји.  Свое излагање имаше и универзитетскиот професор Рамона Флореа 
која говореше за насилството во училиштата-проблеми во воспитно-образовниот систем во врска со насилството и начини, 
методи и стратегии за превенција и справување. Освен тоа беа организирани и тркалезна маса и работилници на: 

англиски, француски и романски јазик. 
Особен печат остави и учеството на тренер-едукаторите Emilia Ilie и Simon Illie од агенцијата   EXE Trainning, Bucharest.  

 На Меѓународната конференција беше промовирана и публикација на трудови на англиски и француски јазик 

под истиот работен наслов » LA VIOLENCE DÉTRUIT, L’AMITIÉ CONSTRUIT ». Свои трудови во истата 
имаат:координаторката Светлана Стојкова, “L’education-promotion des conduites pacifiques chez les 

jeunes”, директорот на училиштето Горанче Велков, “Etiology of  agresive behavior  and strategies for 
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preventing violence in  the school” и психологот Даниела Мијалковска, “The need for new approaches to 

preventing school violence / Alternative intervention  strategies  against  bullying” 

        

        Трета транснационална средба на проектни тимови во Бакау, Романија/од 25.5-30.5.2019 година 
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7. Останати воннаставни активности 
табелабр.58 

Активност Учесници/соработници Време  
Свечена приредба по повод првиот  
училишен ден и прием на првачиња 

Ученици од 1-5 одделение, одговорни наставници, 
директор, помошник директор, стручни 
соработници, родители и претставници на 
локалната самоуправа 

3-ти  септември,2018 

Европска недела на мобилност-Ден без 
автомобили 

Ученици од 1-5 одделение, одговорни наставници, 
директор, помошник директор, стручни 
соработници, локална самоуправа на општина  

21.09.2018 

Детски парламент-Посета на Собрание на 
Р.Македонија 

Тоде Николовски, наставник по граѓанско 
образование, ученици од 9-то одделение 

21.09.2018 

Проект во соработка со Француска амбасада  
“Сонив сон-европски сон” / 

“J’ai fait un rêve, un rêve européen” 

 

Светлана Стојкова, наставник по француски јазик, 
Француски Институт во Скопје/Institut 
français de Skopjе –Француска амбасада, 
директор,  голема група деца од клон на  ЈУ, 
Детска градинка” Рахилка Гонева”, Лозово, 
одговорен воспитувач, Тасевска Борка, психолог, 
педагог, родители и ученици од предмета настава 

 
 
26.10-28.10.2018 

Детска недела, културна програма и 
спортски активности 

Ученици од 1-5 одделение, одговорни наставници, 
директор, стручни соработници, родители и 
претставници на локалната самоуправа 

прва недела на 
октомври 

Посета на метеоролошка станица и 
излетничко место  Ѓуриште, Св. Николе 

Ученици од 1-5 одделение, одговорни наставници, 
директор 

прва недела на 
октомври 

Хуманитарна  активност-донирање 
облека,обувки, постелнина 

Целна група- ученици од социјално ранливи 
категории  
Донатори- ученици од централното училиште 

 

октомври,2018 
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Посета на театарска претстава “Златната 
рипка” во театар Јордан Хаџи 
Константинов- Џинот”, Велес 

Ученици од 1-5 одделение, одговорни наставници ноември,2018 

Посета на Детски фестивал                

”Златно славејче”  Скопје 

 

Ученици од 1-5 одделение, одговорни наставници 

ноември,2018 

Недела на европски јазици Светлана Стојкова, наставник по француски јазик, 
ученици од предметна настава 

ноември,2018 

Месец на книгата, културно-уметничка 
програма, литературен конкурс, гости-

автори на  литература за деца 

Ученици од 1-9одделение, одговорни наставници, 
директор, помошник директор, стручни 
соработници, родители, гости-автори на  
литература за деца. 

 

15.11.2018 

Хуманитарен настан за Денот на деца со 
посебни потреби,Скопје 

Ленче Китанова, наставник по македонски јазик, 
ученици од предметна настава 

декември,2018 

Шоу на Кристијан Бенито-жонглер, 
акробат, илузионист 

Кристијан Бенито, ученици од 1-9 то одделение, 
одговорни наставници, директор, психолог 

10.12.2018 

“Талентот во нас” /Настан за поттикнување и 
поддршка на креативноста, талентираноста и 
посебните интереси на учениците 

Ученици од 1-9 то одделение, одговорни 
наставници, директор, стручни соработници, 
родители и претставници на локалната 
самоуправа 

21.12.2018 

Креативни новогодишни работилници и 
штандови на Новогодишен базар и 
воедно  по повод  одбележување на Денот 
на Општина Лозово 

Ученици од 1-5 одделение, одговорни наставници, 
директор, стручни соработници, родители и 
претставници на локалната самоуправа 

26.12.2018 

Приредба  во домот на  општината по 
повод  одбележување на Денот на 

Ученици од одделенска и од предметна настава, 
одговорни наставници, директор, стручни 
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Општината соработници, родители и претставници на 
локалната самоуправа 

25.12.2018 

Изработка  и продажба на новогодишни 
честитки 

Ленче Китанова, ученици од  VI-2 27.12.2018 

Новогодишна забава во училиштето и  
традиционална Новогодишна лотарија 

Ученици од 1-9 одделение, наставници,  стручни 
соработници, директор, родители 

28.12.2018 

Граѓанско образование – Предавање (презентација)  и прашалник  за Антикорупциска едукација на 
учениците од основните училишта  - соработка со Државната комисија за спречување на 
корупцијата, МОН. 

Јануари,2019 

Изработка на мартинки  Ленче Китанова, ученици од  VI,VII,IX одделение 1 март 

Посета на театарска претстава”Волшебниот часовник” 15.3.2019 

Културно-уметничка програма и награден конкурс по повод 8 Март, 

изработка на честитки 

8 март,2019 

Маскенбал по повод денот на шегата 1 април 

Меѓуврсничко насилство-Сајбер насилство/Булинг 
/Пороци кај младите/Училишен проект со работилници и  
снимање видеа 

Ленче Китанова и ученици од 
предметна настава 

Април-мај,2019 

Always - едукативна програма за девојчиња  од VI-то одделение на тема: Физиолошки и 
емоционални промени во текот на пубертетот. 

Училиштето ја става едукацијата на учениците на прво место, бидејќи тоа е она што е потребно за да 
имаат балансиран и хармоничен развој. Бидејќи ние сакаме да ги поддржиме сите напори што се 
прават во врска со едукацијата, затоа во текот на последните неколку учебни години  ја 
спроведуваме Always Училишната Програма. Програмата e иницирана и развиена од страна на 
Procter & Gamble, и одобрена од страна на Министерството за Oбразование на Република 
Македонија; Имплементирана  е од страна на Агенцијата Греј Ворлдвајд од Скопје. Содржи 

 

 

 

 

         Април,2019 
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едукативен дел поврзан со личната хигиена и грижата за време на пубертетот, одржан од страна на 
модератор со медицинско и педагошко образование, професор Маја Миленковиќ. Целта на 
програмата е да ги информира девојчињата за физичките и емоционалните промени кои ќе им се 
случат во пубертетот и ќе ги едуцира за женската хигиена; 

Спортски активности, ликовни 
работилници и културно-уметничка 
програма  по повод патрониот празник 

Ученици од 1-9-то  одделение, одговорни 
наставници, директор,психолог 

10-12.4.2019 

 

Франкофонија 2019, Гостивар. 

Во организација на здружение на  наставници  по 
француски јазик со поддршка на Францускиот 
институт  од Скопје/пеење, танц и поезија. 

Наставничка по француски јазик Светлана 
Стојкова со ученици од VI-то одделение 

Мај,2019 

Учество на  учениците во  образовната 
емисија Ѕвон ,МРТ 

Координатор- наставничката Ристенка Јовановска 31.5.2019 
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Детска недела, 2018, п.у во с.Сарамзалино 

                                                
Европска недела на мобилност-Ден без автомoбили 

                                              
“Сонив сон-европски сон” /“J’ai fait un rêve, un rêve européen” 
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Театарска претстава”Златната рипка” во  театар “Јордан Хаџи Константинов- Џинот”, Велес 

           
Посета на Детски фестивал”Златно славејче”  Скопје 

        
Месец на книгата, 2018 
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Шоу на Кристијан Бенито 

 

                                   

Талентот  во нас 
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                                               Новогодишни работилници и штандови на Новогодишен базар 
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Одбележување на Денот на Општина Лозово 

      

 

                                        
Франкофонија, 2019, Гостивар 
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Одбележување на патрониот празник 
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V. Професионален развој на раководниот и  воспитно-образовниот кадар 
Посетени обуки, семинари и дисеминации, конференции, учество во проекти,  трудови   

 
табела бр. 59 

Учесник Тема / вид на  професионално усовршување и обуки Време и место  на 
реализација 

          

 

           

 

 

          Директор 

  Горанче Велков 

Обука за млади  лидери  Октомври,2018, 
Будва, Црна Гора 

Дисеминација од обука на стручните соработници психолог и дефектолог 
на тема:Предизвици и препораки за воспитно-образовниот 
процес на деца со аутизам и интелектуална попреченост 

09.11.2018,Лозово 

Презентација на e Twinning платформата во организација на БРО 20.12.2018, Лозово 

Обука за  директори  на современи училишта /School for contemporary 

school directors for primary and secondaryeducation/Тime 
management and engagement of employeesfrom different 
generations in the school-managing intellectual capital/Institute 
for Bussines and Management, Heidelrberg,|Skopje 

 

29.30.3.2019,Штип 

Мобилност со ученици во рамки на Erasmus+ проектот”L’amitie en 

partage” 

22-30.3.2019,Чашка 

Интегрирано планирање и настава- техники за активна,истражувачка и 
проектна  настава/Коучинг-Н 

18.4.2019, Лозово 

School for contemporary school directors for primary and 

secondaryeducation-трет модул/Institute for Bussines and 
Management, Heidelrberg,|Skopje  

10.5.2019, 

Heilderberg,Germany 

 Учество на Трета транснационална средба на проектни тимови  во рамки 25-30.5.2019,Бакау, 
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на Erasmus+ проектот”L’amitie en partage” и на Меѓународната 
конференција под работен наслов » LA VIOLENCE DÉTRUIT, 
L’AMITIÉ CONSTRUIT » 

Романија 

Учество со труд во публикација на трудови под работен наслов » LA 
VIOLENCE DÉTRUIT, L’AMITIÉ CONSTRUIT ». “Etiology of  

agresive behavior  and strategies for preventing violence in  the 

school” во рамки на Меѓународната конференција за Училишно 
насилство 

Мај, 2019 

Предметни наставници 

 

 

Светлана Стојкова-

наставник по 
француски јазик 

Мобилност со ученици во рамки на проектот “Споделено 
пријателство” 

14.10-21.10.2018”, 

Хаџидимово, Р.Бугарија 

Дисеминација од обука на стручните соработници психолог и 
дефектолог на тема:Предизвици и препораки за воспитно-
образовниот процес на деца со аутизам и 
интелектуална попреченост 

09.11.2018,Лозово 

Презентација на e Twinning платформата во образовниот 
процес во организација на БРО 

20.12.2018, Лозово 

e Twinning платформата во образовниот процес организација 
на БРО 

15.01.2019, ОУ”Ванчо Прке”, 

Штип 

e Twinning платформата во организација на БРО 16.01.2019,СОУ “Кочо 
Рацин”, Свети Николе 

 Мобилност со ученици во рамки на Erasmus+ 

проектот”L’amitie en partage” 

22-30.3.2019,Чашка 

Интегрирано планирање и настава- техники за 
активна,истражувачка и проектна  настава/Коучинг-Н 

18.4.2019, Лозово 



 Извештај за воспитно- образовната дејност на ООУ.”МЕТОДИ МИТЕВСКИ - БРИЦО” Лозово 

за  учебната 2018/19-та година  
 

101 

 

Учество на Трета транснационална средба на проектни тимови  
во рамки на Erasmus+ проектот”L’amitie en partage” и на 
Меѓународната конференција под работен наслов » LA 
VIOLENCE DÉTRUIT, L’AMITIÉ CONSTRUIT ». 
Светлана Стојкова, “L’education-promotion des conduites 

pacifiques chez les jeunes”. 

25-30.5.2019,Бакау, Романија 

 

Владимир Цветковски-

наставник по Физика и 
математика 

Обука на тема: Насоки  за користење на збирките задачи по 
математика од I-IX-то одделение и вреднување на постигањата на 
учениците  по математика 

15.11.2018, Штип 

Дисеминација од обука на стручните соработници психолог и 
дефектолог на тема:Предизвици и препораки за воспитно-
образовниот процес на деца со аутизам и 
интелектуална попреченост 

09.11.2018,Лозово 

Презентација на e Twinning платформата во образовниот 
процес во организација на БРО 

20.12.2018, Лозово 

 Интегрирано планирање и настава- техники за 
активна,истражувачка и проектна  настава/Коучинг-Н 

18.4.2019, Лозово 

Стојан Китановски- 

наставник по 
математика 

Обука на тема: Насоки  за користење на збирките задачи по 
математика од I-IX-то одделение и вреднување на постигањата на 
учениците  по математика 

15.11.2018, Штип 

Дисеминација од обука на стручните соработници психолог и 
дефектолог на тема:Предизвици и препораки за воспитно-
образовниот процес на деца со аутизам и 
интелектуална попреченост 

09.11.2018,Лозово 

Презентација на e Twinning платформата во образовниот 20.12.2018, Лозово 



 Извештај за воспитно- образовната дејност на ООУ.”МЕТОДИ МИТЕВСКИ - БРИЦО” Лозово 

за  учебната 2018/19-та година  
 

102 

 

процес во организација на БРО 

Интегрирано планирање и настава- техники за 
активна,истражувачка и проектна  настава/Коучинг-Н 

18.4.2019, Лозово 

Марина Доневска-

наставник по 
географија 

Семинар  за наставниците по географија- Нови наставни 
програми  за VII,VIII и  IX-то  одделение 

23.08.2018, ОУ”Ванчо Прке”, 

Штип 

Дисеминација од обука на стручните соработници психолог и 
дефектолог на тема:Предизвици и препораки за воспитно-
образовниот процес на деца со аутизам и 
интелектуална попреченост 

09.11.2018,Лозово 

Презентација на e Twinning платформата во образовниот 
процес во организација на БРО 

20.12.2018, Лозово 

 Интегрирано планирање и настава- техники за 
активна,истражувачка и проектна  настава/Коучинг-Н 

18.4.2019, Лозово 

Тоде Николовски- 

наставник по историја 
и граѓанско 

образование 

Мобилност со ученици во рамки на проектот “Споделено 
пријателство” 

14.10-21.10.2018”, 

Хаџидимово, Р.Бугарија 

Дисеминација од обука на стручните соработници психолог и 
дефектолог на тема:Предизвици и препораки за воспитно-
образовниот процес на деца со аутизам и 
интелектуална попреченост 

09.11.2018,Лозово 

Обука-Нов концепт по граѓанско образование за VIII-мо одд. 26-28.11.2018, Струга 

Интегрирано планирање и настава- техники за 
активна,истражувачка и проектна  настава/Коучинг-Н 

18.4.2019, Лозово 

Учество на Трета транснационална средба на проектни тимови  
во рамки на Erasmus+ проектот”L’amitie en partage” и на 
Меѓународната конференција под работен наслов » LA 

25-30.5.2019,Бакау, Романија 
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VIOLENCE DÉTRUIT, L’AMITIÉ CONSTRUIT » 

Презентација на e Twinning платформата во образовниот 
процес во организација на БРО 

20.12.2018, Лозово 

Јулија Николовска-

наставник по англиски 
јазик 

Дисеминација од обука на стручните соработници психолог и 
дефектолог на тема:Предизвици и препораки за воспитно-
образовниот процес на деца со аутизам и 
интелектуална попреченост 

09.11.2018,Лозово 

Презентација на e Twinning платформата во образовниот 
процес во организација на БРО 

20.12.2018, Лозово 

Mid –service Conference(International session,Multilevel 

classroom,Resource development,Youth engagement 

7-8.2.2019,Скопје 

Интегрирано планирање и настава- техники за 
активна,истражувачка и проектна  настава/Коучинг-Н 

18.4.2019, Лозово 

Учество на Трета транснационална средба на проектни тимови  
во рамки на Erasmus+ проектот”L’amitie en partage” и на 
Меѓународната конференција под работен наслов » LA 
VIOLENCE DÉTRUIT, L’AMITIÉ CONSTRUIT » 

25-30.5.2019,Бакау, Романија 

 

 

Ленче Китанова- 

наставник по 
македонски јазик 

Дисеминација од обука на стручните соработници психолог и 
дефектолог на тема:Предизвици и препораки за воспитно-
образовниот процес на деца со аутизам и 
интелектуална попреченост 

09.11.2018,Лозово 

Презентација на e Twinning платформата во образовниот 
процес во организација на БРО 

20.12.2018, Лозово 

Улогата на литературните списанија за деца, усвојување и 
негување на  македонскиот јазик 

14.3.2019,Скопје 



 Извештај за воспитно- образовната дејност на ООУ.”МЕТОДИ МИТЕВСКИ - БРИЦО” Лозово 

за  учебната 2018/19-та година  
 

104 

 

 Конференција за образование во поранешни Ју-држави Март,2019,Скопје 

Интегрирано планирање и настава- техники за 
активна,истражувачка и проектна  настава/Коучинг-Н 

18.4.2019, Лозово 

Читањето е супермоќ-обука 27.5.2019,Скопје 

Конференција за образование во поранешни Ју-држави Јуни,2019,Будва 

Јагода Стојчевска-

наставник по 
биологија и хемија 

Дисеминација од обука на стручните соработници психолог и 
дефектолог на тема:Предизвици и препораки за воспитно-
образовниот процес на деца со аутизам и 
интелектуална попреченост 

09.11.2018,Лозово 

Презентација на e Twinning платформата во образовниот 
процес во организација на БРО 

20.12.2018, Лозово 

Интегрирано планирање и настава- техники за 
активна,истражувачка и проектна  настава/Коучинг-Н 

18.4.2019, Лозово 

Игор Колев-наставник 
по  музичко 
образование 

Дисеминација од обука на стручните соработници психолог и 
дефектолог на тема:Предизвици и препораки за воспитно-
образовниот процес на деца со аутизам и 
интелектуална попреченост 

09.11.2018,Лозово 

Виктор Трендафилов-

наставник по ФЗО 

Дисеминација од обука на стручните соработници психолог и 
дефектолог на тема:Предизвици и препораки за воспитно-
образовниот процес на деца со аутизам и 
интелектуална попреченост 

09.11.2018,Лозово 

Презентација на e Twinning платформата во образовниот 
процес во организација на БРО 

20.12.2018, Лозово 
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Интегрирано планирање и настава- техники за 
активна,истражувачка и проектна  настава/Коучинг-Н 

18.4.2019, Лозово 

Благојче Атанасовски Интегрирано планирање и настава- техники за 
активна,истражувачка и проектна  настава/Коучинг-Н 

18.4.2019, Лозово 

Магдалена Моневска 
Давевска 

Интегрирано планирање и настава- техники за 
активна,истражувачка и проектна  настава/Коучинг-Н 

18.4.2019, Лозово 

Тања Милошева Интегрирано планирање и настава- техники за 
активна,истражувачка и проектна  настава/Коучинг-Н. 

 

18.4.2019, Лозово 

Одделенски наставници 

 

 

 

Одделенски 
наставници 

Користење  збирка задачи по математика-семинар Штип 

Дисеминација од обука на стручните соработници психолог и 
дефектолог на тема:Предизвици и препораки за воспитно-
образовниот процес на деца со аутизам и 

Ноември,2018 

Презентација на e Twinning платформата во образовниот 
процес во организација на БРО 

20.12.2018, Лозово 

Интегрирано планирање и настава- техники за 
активна,истражувачка и проектна  настава/Коучинг-Н 

18.4.2019, Лозово 

Стручни соработници 

 

 

 

Даниела Мијалковска-

психолог 

Обука на стручните соработници психолог и дефектолог на 
тема:Предизвици и препораки за воспитно-
образовниот процес на деца со аутизам и 
интелектуална попреченост во организација на КДС 
Центар за обука и развој на кадри 

30.08.2018, Скопје 
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Мобилност со ученици во рамки на проектот “Споделено 
пријателство” 

14.10-21.10.2018”, 

Хаџидимово, Р.Бугарија 

Презентација на e Twinning платформата во образовниот 
процес во организација на БРО 

20.12.2018, Лозово 

Мобилност со ученици во рамки на Erasmus+ 

проектот”L’amitie en partage” 

22-30.3.2019,Чашка 

Интегрирано планирање и настава- техники за 
активна,истражувачка и проектна  настава/Коучинг-Н 

18.4.2019, Лозово 

Учество на Трета транснационална средба на проектни тимови  
во рамки на Erasmus+ проектот”L’amitie en partage” и на 
Меѓународната конференција под работен наслов » LA 
VIOLENCE DÉTRUIT, L’AMITIÉ CONSTRUIT ». 
 “The need for new approaches to preventing school 

violence / Alternative intervention  strategies  against  

bullying” 

 

 

25-30.5.2019, 

Бакау,Романија 

Виолета Сачевска-

дефектолог 

Обука на стручните соработници психолог и дефектолог на 
тема:Предизвици и препораки за воспитно-
образовниот процес на деца со аутизам и 
интелектуална попреченост во организација на КДС 
Центар за обука и развој на кадри 

 

30.08.2018, Скопје 

Семинар во организација на Здружение за Дислексија Ајнштајн 
/Методи и техники за работа со  деца со  дислесија 

Октоври,2018 

Презентација на e Twinning платформата во образовниот 
процес во организација на БРО 

20.12.2018, Лозово 

Интегрирано планирање и настава- техники за 18.4.2019, Лозово 
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активна,истражувачка и проектна  настава/Коучинг-Н 

 Јуридика прима-семинар /Образование за сите:поддршка 
наинклузивно образование на деца со поп преку улогата и 
значењето на наставникот во образовниот прпцес 

19.4.2019,Сккопје 

Ангела Илиева-педагог Дисеминација од обука на стручните соработници психолог и 
дефектолог на тема:Предизвици и препораки за воспитно-
образовниот процес на деца со аутизам и 
интелектуална попреченост 

09.11.2018,Лозово 

Презентација на e Twinning платформата во образовниот 
процес во организација на БРО 

20.12.2018, Лозово 
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VI. Соработка со заедницата 
 

 Соработка со  локалната самоуправа на Општина Лозово  
 
 
Со општината негуваме активна соработка на сите нивоа. Меѓу другото училиштето е активно вклучено во одбележувањето 
на сите пригоди и случувања на општинско ниво од областа на спортот, уметноста, културното живеење и сл. Во текот на  
оваа учебна година со  Локалната самоуправа на Општина Лозовосоработувавме во следниве активности: 
 

 Свечена приредба по повод првиот  училишен ден и прием на првачиња 

 Детска недела, културна програма и спортски активности 

 Одбележување на Денот на Општина Лозово, Новогодишен базар и приредба на учениците, учество на литературен и 
ликовен конкурс и награди и пофалници за најдобрите творби. 

 Соработка во врска со  спроведување на  општествено-корисна работа на  училиштето  
 Заедничка реализација на активности по повод Денот без автомобили 

 Соработка со градоначалникот на Општина Лозово и локалната самоуправа  во врска со Erasmus +  проектот “L’amitiе  en 
partage”/Споделено пријателство,  Учество на третата транснационална средба на проектни тимови во Бакау, Романија, 
мај, 2019-та година 

 
 Соработка со  деловната заедница   

 
 Соработка со ПЗУ, Стоматолошка ординација  на  Др-Зоран Нунев и  ПЗУ ВИВАМЕД и Др. Сузана Јовановска –Илиева 

по повод   доделување награди за Првенец на генерацијата. 
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 Активности со учениците во соработка со институции од областа на безбедноста 
 

Соработка со полицијата 
И оваа учебна година училиштето ја  продолжува соработката   установи од областа на безбедноста, Полициска станица 
Свети Николе преку активности значајни за зачувување на безбедноста на учениците, со доминација на  превентивната 
компонента.  
Во текот на второто полугодие училиштето беше посетено од страна на полициски инспектор по превенција, г-дин 
Илија Бетувски и неколку негови соработници. Од страна на  психологот  се информираа за евентуални проблеми кои  
ја загрозуваат безбедноста на учениците и  беа договорени и планирани заеднички активности. 

 

На 28.02.2019 година во нашето училиште се реализираше едукативнo-превентивна работилница со учениците од VII-мо 
одделение во соработка со претставници од МВР(Илија Бетувски, помошник командир за превенција и јавен ред и мир и 
Даниела Давчева, униформиран полициски службник) – Полициска станица Свети Николе, на тема: СЕМЕЈСТВОТО, 

УЧИЛИШТЕТО И ПОЛИЦИЈАТА, ФАКТОРИ НА ПРЕВЕНЦИЈА НА МАЛОЛЕТНИЧКО ПРЕСТАПНИШТВО. 
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 Соработка со установи од областа на културата и уметноста 

Посета на НУЦК театар  “Јордан Хаџи Константинов – Џинот”, Велес- Следење на театарска претстава 
“Златната рипка”- непосредно   учење за медиумската култура  со учениците од одделенска настава. 

 Соработка со други училишта  

Учениците од предметна настава со наставникот  по ФЗО и Спорт го продолжуваат односот  на соработката и почитување  

на други   училишта, гостувајќи на одбележување на нивните патрони празници преку  пријателски спортски активности, 

најчесто  натпревари во фудбал  и кошарка. Оваа учебна година соработуваа со основните училишта “Кирил и Mетодиј” и 

“Гоце Делчев” од Свети Николе и “Даме Груев” од с. Ерџелија. По повод нашиот патронен празник, беа поканети тимови  на 

ученици и наставници и беа  одиграни натпревари во фудбал во духот на поттикнување на спортскиот  натпреварувачки 

дух,  тимска работа и пријателството. Нивни претставници беа гости на  културно-уметничката програма за патрониот 

празник. 

 

 Соработка со средни училишта од регионот 

За потребите на професионална ориентација и информирање на учениците од  деветто одделние, а со цел да ги 

презентираат своите насоки и профили средните училишта од регионот реализираат презентации и разговори со нашите 
ученици. Најчесто соработка остваруваме со следните средни училишта: СОУ.”Кочо Рацин” Св. Николе, Средно економско 
училиште ОСУ „Јовче Тесличков“ – Велес, СОУ.”Кочо Рацин”Велес, ССОУ ,,Димитрија Чуповски'' - Велес , ССОУ „Коле 
Неделковски“ – Велес, ЕМУЦ “Коле Нехтенин”Штип, приватно средно училиште “Јахја Кемал”,Скопје. Училиштето добива 
и чува повратни информации  за учениците кои се запишуваат во  некои од овие средни училишта. Евиденцијата  на 
дописи и прегледи ја води психологот во училиштето. Некои средни училишта огранизираат  отворени денови каде 
учениците од деветто одделение можат да ги посетат и одблиску да се запознаат со работата на истите.  

http://www.jovcheteslichkov.edu.mk/
http://www.jovcheteslichkov.edu.mk/
http://www.jovcheteslichkov.edu.mk/
http://www.jovcheteslichkov.edu.mk/
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%9E%D0%A3_%E2%80%9E%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%E2%80%9C_-_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%9E%D0%A3_%E2%80%9E%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%E2%80%9C_-_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%9E%D0%A3_%E2%80%9E%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%E2%80%9C_-_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81
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н 

 Традиционални посети за време на патроните празници  со пријателите од збратименото училиште 
"Војвода Пријезда" Сталаќ, Р.Србија.  

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%9E%D0%A3_%E2%80%9E%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%E2%80%9C_-_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81
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VII. Промовирање  на  воспитно-образовната дејност  
 

 

 Креирана е web-страна на училиштето 

 

https://metodimitevskibrico.edu.mk/ 
 

Во текот на првото полугодие психологот во училиштето со насоки од директорот и во соработка со  квалификувано лице 
од областа на информатичка технологија отпочнаа иницијатива за креирање  на училишна web- страна, така што на 
почетокот на второто полугодие истата беше креирана и ставена во функција. 
Одговорни лица за полнење на страната и  ажурирање на информациите  се  наставникот по информатика  Благојче 
Атанасовски и психологот Даниела Мијалковска. 
 

 

 
 

 

https://metodimitevskibrico.edu.mk/
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 Oтворен е профил на YouTube-каналот  

https://www.youtube.com/channel/UCD5pWf6-SDlvA9M5iCPA08w?view_as=subscriber 

Metodi Mitevski Brico 

 
 

 

 

 
Извештајот го изготвија: 

 

Даниела Мијалковска – психолог__________ 

Ивана Тасева – педагог       ______________   

 

3.7.2019,Лозово 

 

https://www.youtube.com/channel/UCD5pWf6-SDlvA9M5iCPA08w?view_as=subscriber

	 Еднодневна наставно-научна   екскурзија со учениицте од одделенска настава

