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I. ПРЕГЛЕД   НА УСПЕХОТ НА УЧЕНИЦИТЕ 

На крајот од  I-то полугодие од учебната 2019/20  година, постигнувањата на учениците, согласно измените на 

Законот за основно образование се оценуваат описно од прво до шесто одделение, а бројчано  за учениците од седмо 

до деветто одделение. 

За ова полугодие описно се оценети постигнувањата на вкупно 132 ученици од I-во  до VI-то одделение, од кои 113 

се во одделенска, а 19 во предметна  настава.  

Бројчано се оценети постигнувањата на 63 ученици од VII-мо до IX-то одделение. Во продолжение следува 

прегледот на ниво на постигнување по наставните предмети кај учениците кои се описно оценети. 

1.A. ПОСТИГНУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ КОИ СЕ ОПИСНО ОЦЕНЕТИ 

a.  Постигнување на учениците од прво одделение 

табела бр. 1 

Вкупно 24 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 12 13 2 / 

Англиски јазик 12 12 3 / 

Математика 16 8 3 / 

Природни науки 16 8 3 / 

Општество 16 5 2 1 

ФЗО 20 4 / / 
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Музичко 16 6 1 1 

Ликовно 14 9 1 / 

 

б.  Постигнување на учениците од II-ро  одделение 

табела бр. 2 

Вкупно 25 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 10 10 4 1 

Англиски јазик 11 10 3 1 

Математика 9 11 4 1 

Природни науки 11 11 2 1 

Општество 11 11 3 / 

ФЗО 19 5 1 / 

Музичко 18 6 1 / 

Ликовно 15 9 1  / 
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в.  Постигнување на учениците од III-то одделение 

табела бр. 3 

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   10 6 2 / 

Англиски јазик 10 6 2 / 

Математика 7 7 3 1 

Природни науки 6 9 2 1 

Општество 8 8 1 1 

ФЗО 11 6 1 / 

Музичко 11 6 1 / 

Ликовно 10 7 1 / 

Работа со компјутери 

и ОП. 

7 8 3 / 
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Согласно измените на Законот за основно образование во делот на одредбата за оценување на постигањата на 

учениците, од оваа учебна година, на полугодие описно  се оценуваат и учениците од IV-то,V-то и VI-то одделение. 

 

 

г.  Постигнување на учениците од IV-то  одделение 

табела бр. 4 

Вкупно 31 ученик 

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        12 12 6 1 

Англиски јазик 12 8 10 1 

Математика 10 14 6 1 

Природни науки 11 16 4 / 

Општество 12 14 5 / 

ФЗО 20 11 / / 

Музичко 15 14 2 / 

Ликовно 16 13 2 / 
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Работа со компјутери и 

основи на програмирање 

16 12 3 / 

Техничко образование 16 12 3 / 

Творештво-изборен 15 13 3 / 

 

 

д.  Постигнување на учениците од V-то  одделение 

табела бр. 5 

Вкупно 15 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          6 4 5 / 

Англиски јазик 5 3 7 / 

Математика 6 3 6 / 

Природни науки 4 7 4 / 

Општество 5 4 6 / 

ФЗО 9 6 / / 
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Музичко 7 3 5 / 

Ликовно 9 2 4 / 

Работа со компјутери и 

основи на програмирање 

3 7 5 / 

Техничко образование 6 7 2 / 

Творештво-изборен 7 4 4 / 

 

ѓ.  Постигнување на учениците од VI-то  одделение 

табела бр. 6 

Вкупно 19 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 (основно) 

ниско ниво 

Број на ученици кои 

се оценети  со 

незадоволително ниво 

Македонски  јазик          8 7 4 / 

Англиски јазик 6 5 8 / 

Француски јазик 2 9 8 / 

Математика / 5 14 / 

Историја 8 3 8 / 
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Географија 6 4 9 / 

Природни науки 6 8 5 / 

Информатика 6 8 5 / 

Музичко 4 8 7 / 

Ликовно 14 5 / / 

ФЗО 6 13 / / 

Техничко образование 6 11 2 / 

Етика на религиите-

изборен 

11 2 6 / 
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1. Б.Оценување во предметна настава 

табела бр.7 

Наставен предмет VII-1 VII-2 VIII-
1 

VIII-
2 

IX 2019/20 2018/19 2017/18 

Македонски јазик 3,45 2,75 2,46 2,35 3,38 2,9 2,95 2,9 

Англиски јазик 3,55 2,92 3,08 2,85 3,00 3,08 3,02 3,0 

Француски јазик 3,27 3,08 2,92 2,64 2,76 2,93 3,17 3,1 
Математика 2,82 2,33 2,85 2,42 2,61 2,60 2,8 2,8 
Историја 3,82 2,92 3,62 3,28 3,46 3,42      3,47        3,6 
Природни науки  / / / / / / 3,55 3,45 
Географија 3,00 2,92 3,08 3,28 3,23 3,10 3,25 3,5 
Биологија 3,27 2,66 2,85 2,92 2,53 2,85 2,78 2,9 
Информатика 3,55 3,08 / / / 3,31 3,72 3,4 
Етика 3,91 3,33 / / / 3,62 3,4 3,8 

Етика во религии / / / / / / 4,0 3,9 
ФЗО 4,73 4,33 5,00 4,92 4,76 4,75 4,1 4,3 
Музичко образование 3,64 3,66 3,77 3,60 3,38 3,61 3,8 3,8 
Ликовно образование 3,82 3,66 4,38 4,78 3,92 4,11 3,92 4,2 
Техничко образование / / / / / / 3,5 3,75 
Физика / / 3,92 3,00 3,23 3,38 2,95 3,0 
Хемија  / / 2,85 3,00 2,46 2,77 2,55 2,8 
Граѓанско 
образование 

/ / 3,77 3,60 3,69 3,69 3,55 3,8 

Вештини на живеење 4,36 3,42 / / / 3,89 3,8 3,8 
Програмирање / / 3,85 / 3,53 3,69 3,6 4,6 
Спорт  / / / 4,92 / 4,92 4,3 4,7 
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Иновации / / / /  3,46 3,46 4,1  4,0 
Среден успех 18/19 3,63 3,16 3,46 3,40 3,29 3,5 3,5 3,6 

Среден успех 18/19 3,4 3,46 3,33 3,13 3,30 3,5 

 

- Најниско постигнување учениците имаат по предметите: хемија, биологија, македонски јазик, француски 

јазик и  математика, а највисок среден успех исто како и минатата учебна година на крајот на првото 

полугодие  бележат по предметитe: Спорт, Ликовно образование  и ФЗО.   

- Највисок среден успех  бележат учениците од VII-1, а најниско учениците од VII-2 одделение. 

Увидот во минатогодишните показатели во истиот период како и сега ни покажува дека не постои никакво 

отстапување во постигнувањето  на ниво на предметна настава. И оваа и минатата учебна година средниот успех 

изнесува 3,5, односно  тој е на долната граница на многу добар успех. 

 

табела бр.8 
 

Средниот успех по предмети на ниво на училиште – на учениците од  седмо до деветто одделение 

изнесува 3,4  и во споредба со  успехот  од минатата учебна година на ниво на училиште за учениците кои  се 

оценуваат бројчано,  кога изнесувал 3,5 нема никакво  отстапување и претставува долна/ минимална граница  на 

многу добар успех. 

Училиште VII VIII IX ученици кои се оценети бројчано 

Лозово 23 27 13 63 
Дорфулија / / / / 
Каратманово / / / / 
Милино / / / / 
Сарамзалино / / / / 
Вкупен број на ученици  23 27 13 63 
Средно постигнување  19/20 3,4 3,4 3,3 3,4 
Средно постигнување 18/19  

3,4 
 

3,1 
 

3,3 
 

3,5 
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2. Рангирано постигнување по наставните предмети по одделенија 

                       
табела бр.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Во VII-мо одделение, учениците имаат најслаби постигнувања по математика, географија и биологија, а 

најдобри по Вештини на живеење и ФЗО. 

 

 

 

Ранг VII- мо  одделение 
 

Ср.усп 

1 ФЗО 4,53 

2 Вештини на живеење 3,89 

3 Ликовно образование   3,74 

4 Музичко  образование 3,65 

5 Етика 3,62 

6   Историја 3,37   

7 Информатика 3,31 

8 Англиски јазик 3,24 

9 Француски јазик 3,17 

10 Македонски јазик 3,1 

11 Биологија 2,96 

11 Географија 2,96 

12 Математика 2,57 
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                                   табела бр.10                                                                                           табела бр.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

- Во VIII-мо одделение, ученииците имаат најслаби постигнувања по македонски јазик, а најдобри по ФЗО . 

- И учениците од   IX- то одделение,  најслаб успех постигнале по предметот хемија.  Најдобро постигнување 

имаат по предметот ФЗО. 

-  Од дадените табели може да се забележи  дека  учениците од предметна настава најчесто најслаби постигнувања 

имаат по предметите:  математика, македонски јазик, франвуски јазик, биологија и хемија  додека пак 

највисоки оцени добиваат по предметот ФЗО , ликовно, спорт. 

Ранг VIII- мо  одделение                                                                              Среден 
успех 

1 ФЗО 4,96 

2 Спорт 4,92 
3 Ликовно образование  4,58 
4 Програмирање 3,85 
5 Музичко образование 3,68 
6 Физика 3,46 
7 Историја 3,45 
8 Географија  3,18 
9 Англиски јазик 2,96 

10 Хемија 2,92 
11 Биологија 2,88 
12 Француски јазик 2,78 
13 Математика 2,63 
14 Македонски јазик 2,4 

Ранг IX- то  одделение                                                                              Среден  
успех 

1 ФЗО 4,76 

2 Ликовно образование 3,92 
3 Граѓанско образование  3,69 
4 Програмирање 3,53 
5 Историја 3,46 
5 Иновации 3,46 
6 Македонски јазик 3,38 
6 Музичко образование 3,38 
7 Географија 3,23 
7 Физика 3,23 
8 Англиски јазик 3,00 
9 Француски јазик 2,76 

10 Математика 2,61 

11 Биологија 2,53 

12 Хемија 2,46 



ООУ. “Методи Митевски – Брицо”Лозово 

Учебна 2019/20  година 
 

3. Успех на ученици кои се од различна етничка припадност  од  македонската 

табела бр.12 

Ранг Ученик Одд. Учебна 2018/19 Слаби оцени Учебна 2019/20 Слаби оцени 
1. Садбер Абдиова  VIII-1 4,5 / 4,2 / 

2. Фуат Пашов IX 4,1 / 4,2 / 
3. Разије Шерифова IX 3,3 1 3,0 1 
4. Едина Муратова  VIII-2 4,1 / 3,7 / 
5. Шерифова Нур VII-2 2,6 / 2,3 / 
6. Амедов Мерт IX 2,4 / 2,6 / 
7. Абдиова Џеваир  VII-1 2,9 / 2,5 / 
8. Нарѓуљ Мустафова  VIII-1 2,6 / 2,4 / 
9. Абдуловиќ Самара VII-2 2,1 2 2,3 1 
10. Султан Шерифова  VIII-2 2,5 1 2,3 3 
11. Абдиов Демирџан VIII-1 2,4 / 2,5 1 
12. Вели Сам IX 1,9 7 2,0 3 
13. Сам Али VIII-2 1,8 3 2,3 2 
14. Октај Амедов IX 1,6 9 2,0 4 

Во оваа учебна година во нашето училиште  за првото полугодие  бројчано  се оценети  14 ученици кои не се од 

македонска етничка припадност.  

-Ученичките Разије Шерифова и Едина Муратова  на кајот од првото полугодие во оваа година постигнале послаб 

успех во споредба со минатата учебна година каде што постигнале подобар успех. 

-Ученикот Амедов Мерт на крајот на првото полугодие во оваа учебна година постигнал подобар успех во 

споредба со минатата учебна година каде што постигнал послаб успех. 

-Ученичките Нарѓуљ Мустафова и Султан Шерифова  на крајот на првото полугодие во оваа учебна година 

постигнале послаб успех во споредба со минатата учебна година каде што постигнале подобар успех. 

Учениците Вели Сам и Абдуловиќ Самара на крајот на првото полугодие во оваа учебна година постигнале 

подобар успех во споредба со минатата учебна година каде што постигнале послаб успех. 

-Учениците Октај Амедов и Али Сам на крајот на првото полугодие во оваа учебна година постигнал подобар успех 

во споредба со минатата година каде што постигнал послаб успех. 
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                      4.  Споредбен преглед на  успехот  на учениците  на крајот на првото полугодие  

за последните четири  учебни години 

                                                                                                            табела бр.13 

 2016/17 2017/18 2018/19 2019/2020 

Број на ученици 198 189 193 195 

Средно постигнување 3,61 3,54 3,5 3,5 

 

Како што може да се забележи од табелата, нема значајна разлика  во средниот успех на крајот на првото полугодие 

кај учениците  кои се оценуват бројчано во последните  четири учебни години 

5. Оценување со незадоволителни оцени 
 

5.а). Незадоволителни оцени  на крајот на I-во полугодие  кај учениците во предметна настава 

табела бр.14 

Наставен предмет Број на единици                                                                                      Вкупно 

VII-1 VII-2 VIII-1 VIII-2 IX  

Македонски јазик 1 / 2 1 / 4 

Англиски јазик / / / / / / 

Француски  јазик 1 / / 3 1 5 

Математика 2 4 / 3 3 12 

Историја / / / / / / 

Географија 1 / / 1 / 2 

Биологија / / 1 1 3 5 

Хемија / / / / 4 4 

Физика / / / / / / 
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Етика / / / / / / 

Информатика 1 / / / / 1 

Вештини на 
Живеење 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

Иновации / / / / / / 

Музичко обр. / / / / / / 

Ликовно обр. / / / / / / 

Физичко и ЗО / / / / / / 

Програмирање / / / / / / 

Спорт / / / / / / 

Граѓанско 
образован. 

/ / / / / / 

Техничко 
образован. 

/ / / / / / 

Вкупно по парал. 6 4 2 9 11 33 

 

 
5.б) Преглед на ученици  за кои  е потребно советување  поради слаб училишен успех 

(со три или повеќе од три слаби оцени  на крајот на  првото полугодие) 
табела бр.15 

Бр. Ученик/ученичка Одд. слаби  оцени Наставни предмети 

1 Маџовски Христијан VII-1 4 македонски, француски, математика и географија, 

2 Шерифова Султан VIII-2 3 математика, географија и биологија,   

3 Амедов Октај IX 4 француски, математика, биологија и хемија, 

4 Наунов Јованче IX 3 математика, биологија и хемија, 
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5 Сам Вели IX 3 математика, биологија и хемија, 

Вкупно   17 ///////////////////////////////////////////////////// 

Во  споредба со минатата, оваа учебна година е  значително намален бројот на единици- кај ученици со по три и или 

повеќе слаби. Исто така е намален и бројот на ученици со по три или повеќе единици во споредба со мината уебна 

година и во споредба со првото тромесеие од оваа учебна година. 

- 29 % од  вкупниот број на слаби оцени за ова полугодие отпаѓаат на овие ученици кои имаат по три или повеќе 

единици.  

- 7,9 % од вкупниот број  на ученици со слаби оцени  се  со по три или повеќе од три единици. 

- Во врска со овој проблем, согласно законските предвидувања и согласно Програмата за советување се 

организира советување на родители и  советување ученици  кои  го имаат овој проблем со цел изнаоѓање  на 

можности за негово надминување и развивање на свесност за потребата од унапредување на родителските  вештини, 

зголемување на будноста, контрола и вклученост на родителите во училишниот живот  и во подобрување на 

училишниот успех на нивните деца како и подобрување на техниките и методите на учење, унапредување на 

работните навики и зголемување на мотивацијата кај учениците за подобрување на постигнувањата.  
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6. Постигнат полугодишен успех 
 

На крајот на првото полугодие од учебната 2018/2019 година  во училиштето има вкупно 195 ученици. Од нив 

Македонци  се   159 или 82,4% , Турци се 30 или 15,5%    и Албанци се  4 или 2,1 %.  

 

 

табела бр.16 

 

 

 

 

 

 

 

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 24   

                                                                                    описно оценети  II 25 

III        18 

IV 31        

V 15   

VI 19    

VII 23 6 26 4 17,4 7 30,4 6 26 6 26 / / 1 4,3 7 30,4 

VIII 27 4 14,8 9 33,3 6 22,2 5 18,5 5 18,5 2 7,4 1 3,7 7 25,9 

IX 13 2 15,4 4 30,8 3 23 4 30,8 1 7,7 / / 3 23 4 30,8 

Вку.      195 12 19 17 26,9  16 25,4 15 23,8 12  19     2 3,17 5 7,9   18 28,6 
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7. Успехот на учениците во зависност од полот 
 

7.А. Успехот на учениците од женски пол 

 

табела бр.17 

Одделение 
 

VII VIII IX 

 вкупен број на  ученици 23 27 13 

Наставен 
предмет 

бр.на учен.од женски пол 11 10 5 

Македонски 3,4 3,1 3,8 
Математика 2,7 2,8 3 
Англиски 3 3,2 3,2 
Ликовно 3,8 4,6 5 
Музичко 4,2 4 3,6 
ФЗО 4,4 4,9 4,8 
Француски јазик 3,5 3,5 3,2 
Историја 3,5 4 4 
Географија 3,4 3,7 3,8 
Информатика 3,3 /// /// 
Биологија 3,3 3,3 3 
Хемија /// 3,4 2,8 
Физика /// 3,6 3,8 
Етика  3,9 /// /// 
Граѓанско образование /// 4,1 4,2 
Иновации /// /// 3,8 

Изборни предмети 
 

VII VIII IX 

Етика во  религии ////// ///// ////// 
Спорт /// 3,8 ////// 
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Вештини на живеење 4,5 ///// /////// 
Програмирање /////// 3,8 3,8 
Средно  постигнување по одделенија 3,6 3,7 3,7 
Вкупно 3,6 

 
Податоците одпрегледот  на успехот на девојчињата  покажуваат дека тие имаат  средно постигнување на ниво на 

долната граница за  многу добар успех, но исто така дека  нема  разлика во постигнувањата  во споредба со 

истиот период минатата учебна година кога средното постигнување на учениците од женски пол изнесувало 3,6. 

 

табела бр.18 

Одделен
ие 

Среден 
успех 

Предмети со најдобар  среден 
успех 

Предмети со најслаб 
среден успех  

Предмети со 
најслаб среден 
успех 2019/20 

VII  3,6 ФЗО, Музичко образование, Вештини на 
живеење 

Англиски јазик, 
Македонски јазик 

Математика 

VIII 3,7 Ликовно, Граѓанско образование и ФЗО   Македонски јазик, 
Англиски јазик и 
Биологија 

Математика 

IX 3,7 Ликовно образование, иновации, 
историја и граѓанско образование 

Математика, биологија, 
англиски и француски 
јазик 

Хемија 

Среден 
успех 

3,6 ФЗО и ликовно образование Англиски јазик  Математика 

 

Најдобро средно постигнување на успехот  за крајот на првото полугодие имаат ученичките од VIII-мо и IX-то 

,а најниско ученичките од VII-мо одделение. Ваков бил случајот и со минатата учебна 

година.Учениците од женски пол покажуваат опаѓање на успехот   очигледно во  VII 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.  
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                                                               7. Б. Успехот на учениците од машки пол 

табела бр.19 

                                                                     

Одделение 
 

VII VIII IX 

 вкупен број на  ученици 23 27 13 

Наставен 
предмет 

бр.на учен.од машки пол 12 17 8 

Македонски 2,6 2,2 3,1 
Математика 2,4 2,5 2,3 
Англиски 3,3 2,8 2,9 
Ликовно 3,2 3,9 3,2 
Музичко 3,2 3,4 3,2 
ФЗО 4,6 5 4,7 
Француски јазик 2,8 2,3 2,5 
Историја 3,2 3,1 3,1 
Географија 2,6 2,9 2,9 
Информатика 3,3 /// /// 
Биологија 2,6 2,6 2,2 
Хемија /// 2,6 2,2 
Физика /// 3,3 2,9 
Етика  3,3 /// /// 
Граѓанско образование /// 3,3 3,4 
Иновации /// /// 3,4 

Изборни предмети 
 

VII VIII IX 

Етика во  религии ////// ///// ////// 
Спорт /// 5 ////// 
Вештини на живеење 3,3 ///// /////// 
Програмирање /////// 3,9 3,4 
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Средно  постигнување по одделенија 3,1 3 3 
Вкупно 3 

 

Податоците од анализата на успехот на момчињата  покажуваат дека тие имаат  средно постигнување на ниво на  

добар успех.  

-   Највисоко средно  постигнување за крајот на првото полугодие имаат учениците од VII-мо, а најниско 

учениците од VIII-мо и IX- то одделение . 

-  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 слаб многу добар , а момчињата висок 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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II. Поведение на учениците 

 

табела бр.20 

Одделение Број на 
ученици 

Примерно Добро Незадоволително Педагошки мерки 

I-V 113 113 / / Нема изречени 

VI-IX 82 81 1 
(IX-то одд) 

/ VI Нема изречени 
VII Филип Михајлов -Писмена 

опомена од одд.раководител 
VIII VIII-2 одделение: 

- писмени опомени поради 
неоправдани 
изостаноци(Марио 
Давитковски и Али сам) 

- 3 писмени опомени поради  
недисциплина за време на 
настава(Китанов Благојче,  
Сам Али, Султан Шерифова) 

IX - Писмена опомена поради 
неоправдани изостаноци 

(Вели Сам,Октај Амедов) 
- Намалено поведение во добро 

(Разије Шерифова) 
Вкупно 195 194 1 /  

 

 

Педагошки мерки  за учениците се изрекуваат според Правилникот за изрекување пеадагошки мерки, 

награди и пофалби  и  треба да се напомене дека оваа учебна година е значително зголемен бројот  за разлика 

од минатата учебна година   кога се изречени педагошки мерки   на  само   двајца ученици.  
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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.   

 

III. Редовност  на учениците 

                                                                                                        

табела бр.21 

Одделение 
 

Број на ученици     Оправдани  Неоправдани  Вкупно Просек по ученик 

I 24 87 / 87 3,6 

II 25 / / / / 

III 18 135 / 135 7,5 

IV 31 12 / 12 0,4 

V 15 / / / / 

VI 19 136 6 142 7,5 
VII-1 11 47 12 59 5,4 
VII-2 12 125 9 134 11,2 
VIII-1 13 240 9 249 19,1 
VIII-2 14 171 49 220 15,7 

IX 13 257 42 299 23 

2019/20 
 

195 1210 127 1337 6,8 
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      Споредбен преглед на изостаноци  на крајот на I- во полугодие за последните четири  години 

табела бр.22 

 2016/17 2017/18 2018/2019 2019/20 

Бр.на ученици 198 188 193 195 

Бр. на изостаноци 1844 1435 1466 1337 

Просек по ученик 9,3 7,6 7,6 6,8 

 

Од прегледот во табелата може да се забележи дека редовноста на учениците е зголемена во споредба со изминатите 

учебни години. 
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IV. Реализираност на  планираните  предметни  програми  според наставниот план 

табела бр. 23 

Одделение I II III IV V VI VII VIII IX 
Број на паралелки по одд.  5 4 5 5 4 1 2 2 1 

Во табелата е даден бројот на  паралелки (во чисти и комбинирани состави) во рамки на секое одделение во 

централното и во подрачните училишта за оваа учебна година. Учениците се распоредени во 9 комбинирани и 8 

чисти паралелки(во рамки на  само едно одделение). 

 

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

Според наставниот план за деветгодишно основно образование за учебната 2019/20 година е предвиден следниот 
фонд на часови за  задолжителните и изборните предмети  кои се изучуваат во одделенска настава: 

 
табела бр.24 

 

Задолжителни наставни предмети  Предвиден  неделен/полугодишен фонд на часови 
Одделение I II III IV V 
Македонски јазик 6 102 6 102 6 102 5 85 5 85 
Математика 5 85 5 85 5 85 5 85 5 85 
Англиски јазик 2 34 2 34 3 51 3 51 3 51 
Општество 1 17 1 17 1 17 2 34 2 34 
Природни науки 2 34 2 34 2 34 2 34 2 34 
Техничко образование / / / / / / 1 17 2 34 
Ликовно образование 2 34 2 34 2 34 2 34 2 34 
Музичко образование 2 34 2 34 2 34 2 34 2 34 
Физичко и здравствено образование 3 51 3 51 3 51 3 51 3 51 
Час на одделенска заедница / / 1 17 1 17 1 17 1 17 
Работа со компјутери и основи на програмир. / / / / 2 34 2 34 2 34 
Изборни наставни предмети I II III IV V 
Творештво /  /  /  1 17 1 17 
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А. Реализираност на програми по наставни предмети во одделенска настава 

табела бр.25 

Задолжителни 
наставни предмети 
од I-V одделение 

Планиран фонд на часови за I-
во полугодие 

Реализиран  фонд на часови 
во I-во полугодие 

% на реализација по 
 одделенија 

збирен приказ  на часови по  одделение      

I II III IV V I II III IV V I II III IV V 

Македонски јазик 510 408 510 425 425 497 399 495 415 414  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Математика 425 340 425 425 425 415 331 415 415 414 
Англиски јазик 170 136 255 255 255 165 133 247 247 241 
Општество 85 68 87 170 170 80 67 82 168 170 
Природни науки 170 136 171 170 170 174 135 173 171 161 
Техничко образование / / / 85 170 / / / 80 164 
Ликовно образование 170 136 173 170 170 171 134 168 169 170 
Музичко образование 170 136 174 170 170 165 129 168 162 166 
ФЗО 255 204 255 257 255 247 197 245 246 243 
Час на одделенска заед. / 68 87 85 86 / 64 80 80 80 
Раб. со ком. осн. на 
прог. 

/ / 170 170 170 / / 168 166 167 

Изборни предмети  

Творештво / / / 85 87 / / / 87 88  
97,9 

 

 
97,4 
 

 
97,1 

 
97,5 

 
97,1 Работа со компјутери / / / / / / / / / / 

Вкупно 1955 1632 2307 2467 2553 1914 1589 2241 2406 2478 
 

Во текот на првото полугодие во  одделенска настава  има висок процент на просечната реализација 

на часовите  кои се планирани според наставниот план  и  изнесува   97,4 % од планираните 

часови.    
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Б. Реализираност на дополнителна и додатна настава  

табела бр.26 

Наставен предмет II(во 4 паралел) III(во 5 паралел) IV(во 5 паралел) V(во 5 паралел) Вкупно 

додат допол додат допол додат допол додат допол додат допол 

Македонски јазик 15 28 20 18 29 25 27 18 91 89 

Математика 15 28 25 28 28 38 
37 

 

20 

105 114 

Природни науки 6 3 9 7 9 5 2 5 26 20 

Општество 6 5 / 3 5 5 13 8 24 21 

Англиски јазик 4 3 4 11 / 3 6 5 14 22 

Музичко образование 1 / / / / / / / 1 / 

Ликовно образование 3 / / / 1 / / / 4 / 

Техничко образование / / / / / / 5 1 5 1 

Работа со компјутери / / / / / / 2 / 2 / 

 

Вкупно 

50 67 58 67 72 76 92 57     272 267 

117:4 = 

просечно по 

29 часа 

125:5 = 

просечно по 

25 часа 

148:5= 

просечно по 

30 часа 

149:5= 

просечно по 

30 часа 

 

539 

 

- Од табелата може да се забележи дека наставниците во одделенска настава најчесто одржуваат часови за 

дополнителна и и додатна настава по македонскијазик и математика. 

- Најмал број часови од овој вид настава се одржале во рамки на паралелките каде учат ученици од III-то одд. 

- Кога се толкуваат податците од табелата треба да се има во предвид фактот дека според наставниот план за 

деветгодишно основно образование  годишниот фонд  на  часови за дополнителна и додатна настава  за секое 

одделение треба да изнесува 72. Ако ги анализираме податоците за просечна застапеност во последниот ред од 

табелата ќе забележиме дека истите се под планираниот број на часови во рамки на едно полугодие(што значи 

под 36 часа вкупно за додатна и дополнителна). 
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2.Реализација  на редовна настава според наставниот план  за уениците од VI-IX-то одделение 

    Според наставниот план за деветгодишно основно образование за учебната 2019/20-та година е предвиден 
следниот фонд на часови за  задолжителните и изборните предмети  кои се изучуваат во предметна  настава: 

табела бр.27 
Задолжителни наставни предмети  Предвиден  неделен  и  полугодишен фонд на часови 
Одделение  VII-1,VII-2 VIII-1,VIII-2 IX 
Македонски јазик 4 70 4 70 4 68 
Математика 4 67 4 68 4 67 
Англиски јазик 3 51 3 51 3 51 
Француски јазик 2 35 2 35 2 35 
Информатика 1 17 / / / / 
Географија 2 34 2 34 2 34 
Историја 2 34 2 34 2 34 
Етика 1 17 / / / / 
Граѓанско образование / / 1 17 / / 
Биологија 2 34 2 34 2 34 
Физика / / 2 34 2 34 
Хемија / / / / 2 34 
Иновации / / / / 1 17 
Музичко образование 1 17 1 17 1 17 
Ликовно образование 1 17 1 17 1 17 
Физичко и здравствено образование 3 51 3 51 3 51 
Час на одделенска заедница 1 17 1 17 1 17 
Изборни наставни предмети VII VIII IX 
Етика во религиите / / / / / / 
Спорт / / 2 34 / / 
Вештини на живеење 2 34 / / / / 
Програмирање / / / / 2 34 
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А. Реализираност на редовна настава-програма по наставни предмети во предметна настава 

табела бр.28 

Задолжителни наставни предмети кои се 
изучуваат  од VII-IX-то одделение 

Планиран број 
часови 

Реализиран 
број часови  

% на 
реализ 

број на  нереал. 
Часови 

Македонски јазик 348 329 94,5 19 
Математика 337 335 99,4 2 
Англиски јазик 255 233 91,4 22 
Француски јазик 175 168 96 7 
Физика 102 98 96,1 4 
Историја 170 174 102,4 / 
Географија 204 198 97,1 6 
Граѓанско образование 51 52 102 / 
Етика 34 34 100 / 
Биологија 170 165 97,1 5 
Хемија 102 98 96,1 4 
Ликовно образование 85 85 100 / 
Информатика 34 32 94,1 2 
Музичко образование 85 85 100 / 
Физичко и здравствено образование 255 248 97,3 7 
Иновации 17 17 100 / 

Изборни предмети 
Спорт  34 36 105 / 
Вештини на живеење 34 32 94,1 2 
Програмирање 70 68 97,1 2 
Вкупно 2562 2482 97,9 82 
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Б.Реализираност на дополнителна, додатна настава во предметна настава 

табела бр.29 

Од прегледот во табелата се забележува дека најмногу часови за додатна настава во првото полугодие се одржани 
по: историја, македонски и француски јазик. 
- Дополнителна настава  се реализирала најмногу по: француски јазик, математика, историја, географија и  

биологија. 
- Најчесто часови  за додатна и за дополнителна  настава се реализирале со учениците од VI-то и  VII-мо, а 

најретко со учениците од IX-то. 
- Во споредба со минатата учебна година знчително е намален бројот на  држани часови за  додатна настава.  

 

Наставен предмет VII VIII IX Вкупно 

додат допол додат допол додат допол додат Допол 

Македонски јазик 8 8 8 8 7 8 23 24 

Математика / 3 / 3 / / / 6 

Англиски јазик 2 1 / 2 / 2 2 5 

Француски јазик 5 12 10 12 5 6 20 30 

Историја 6 6 4 6 2 3 12 15 

Географија / 2 / 4 / 2 / 8 

Етика / /  / / / / / / 

Граѓанско образование / / / / / / / / 

Биологија 8 6 2 4 2 2 12 12 

Хемија / / / 4 / 3 / 7 

Физика / / / / / / / / 

Музичко образование / / / / / / / / 

Ликовно образование 2 2 1 1 1 / 5 3 

Информатика / / / / / / / / 

ФЗО  / / / / / / / / 

Вкупно за 2019/20 31 40 25 44 17 26 74 110 

Вкупно за 2018/19 30 42 27 26 10 18 97 123 
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V. Реализација на слободни ученички, воннаставни и други активности со учениците  
 
Слободни 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.  
Во текот на првото полугодие од учебната 2019/2020-та година, слободните активности по сите наставни предмети 
се евидентирани во  електронскиот и хартиен дневник на паралелките. 
 

а) Слободни ученички активности - Одделенска  настава 

 

табела бр.30 

Одделение Одговорeн наставник Слободна ученичка активност  бр. на часови 

 

 

II , IV 

 

Ристенка Јовановска-централно 

училиште Лозово 

Литературно-драмски активности, 

математика, 

Музичко, физичко, ликовно  

 

 

13 

 

I,III,IV 

 

Силвана Цекова-п.у Милино

  

Рецитаторска секција 4 

Ликовна секција 4 

Музичка секција 6 

Вкупно 14 

I,III Јован Николов-п.у Каратаманово Музичка, литературна и драмска 

секција 

16 

 

II,IV,V 

 

 

Хајда Штериова-п.у Картманово 

Рецитаторска секција 8 

Музичка секција 5 

Ликовна секција 4 

Вкупно 17 
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II,V 

 

 

Наташа Златановска-п.у Милино 

Литературна  секција 2 

Рецитаторска секција 5 

Математичка секција 1 

Ликовно образование 6 

Музичка секција 4 

Вкупно 18 

  

         

         III,V 

 

Горанчо Атанасов -централно 

училиште Лозово 

Рецитаторска секција 6 

Ритичка секција 5 

Драмска секција 5 

Вкупно 16 

 

 

  I,III,IV,V 

 

Надка Николовска-п.у Сарамзалино 

Македонски јазик 8 

Музичко образование 4 

Ликовно образование 4 

Вкупно 16 

 

Вкупно одржани часови од слободни ученички активности  во одделенска настава. 

 

110 
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б). Слободни ученички активности –  Училишни секции/ Предметна   настава 

 

табела бр.31 

Одговорен наставник Слободна ученичка 

активност  

Одделение бр. на часови 

 

      Ленче Китанова 

Литературна секција VI,VII,VIII 6 

Драмска секција             VI,VII, VIII 9 

                                                       Вкупно 15 

 Магдалена Моневска Давевска Литературно-драмска секција                  IX 7 

      Благојче Атанасовски Информатичка секција           VII,VIII,IX 12 

      Јулија Николовска Секција по англиски јазик        

IV,V,VI,VII,VIII,IX 

17 

      Владимир Цветковски Физика  VIII 4 

Јагода Стојчевска Биологија VII, VIII,,IX 19 

Хемиска секција VIII,IX 5 

                                                Вкупно 24 

      Тоде Николовски Историја VII,VIII,IX 20 

 

      Игор Колев 

Хор  VI,VII,VIII,IX 48 

Оркестар 48 

                                                Вкупно 195 

Вкупно  во предметна настава 197 

 

Треба да се забележи дека бројот на часови во рамки на слободните ученички активности   е со мала разлика 

намален,   во споредба со минатата учебна година, кога бројот на одржани часови  во рамки на ученичките секции 

бил 197. 
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в) Натпревари и  конкурси 
 
Натпреварите влијаат кај учениците да се развива натпреварувачки дух, другарството, како и да се продлабочат и 

збогатат знаењата. 

Во текот првото полугодие беа одржани училишни натпревари по некои од наставните  предмети во одделенска и 

предметна настава. 

Победниците на училишните натпревари ќе учествуваат на општинските, регионалните и државните натпревари 

кои ќе се организираат во текот на второто полугодие според календарот за организација на натпревари.  

 

 

табела бр. 32 

Ментор-наставник Натпревар-конкурс Ученик Одд. Освоено 

место/награда 

Јагода Стојчевска Училишен натпревар  по биологија 

 

Дара Наковска VII 1 место 

Ангела 

Китановска 

IX 1 место 

Ана Јосифовска VIII 1 место 

 

Ленче Китанова 

Државен натпревар СМЈЛ –  

Рецитарори 

  Пофалница 

Тања Милошева Ликовен  конкурс организиран од 

ECOLOGIC(Вело Училиште), по 

повод европска недела на мобилност 

Викторија 

Величкова 

IX 1 место  

 

 

 

 



ООУ. “Методи Митевски – Брицо”Лозово 

Учебна 2019/20  година 
 

г) Останати воннаставни и вонучилишни  активности, културна и образовна ангажираност 

на училиштето во локалната средина, општествено корисна  и хуманитарна работа  

                                                                                                                      

                                                                                                         табела бр.33 

 

 Учесници/соработници Активност  

1. Маја Панева-наставник по англиски јазик во одделенска 
настава 

- Европска недела на мобилност/Ден без автомобили/ 
- Детска недела,  спортски активности со учениците 

Отворен ден по граѓанско образование 
- Менторирање на ученици прво одделение(Петар Велков 

и Есра Шерифова) во настанот за промоција на 
талентирани ученици “Талентот во нас” 

- Работилници со учениците”Што ме прави среќен”, “ 
Моите права” 

2. Ристенка Јовановска- одделенски наставник во 
комбинирана настава во ц.у Лозово 

- Европска недела на мобилност/Ден без автомобили/ 

-  Детска недела/хуманитарна и еко акција со учениците 

- Детски фестивал “Златно славејче” 

- Отворен ден по граѓанско образование/организатор на 

хуманитарната акција. 

- “Талентот во нас” /Настан за поттикнување и поддршка 

на креативноста, талентираноста и посебните интереси 

на учениците/организатор и ментор на учениците 

Кристина Трајевска и Ајѓун Мемедова. 

3. Горанчо Атанасов – одделенски наставник во комбинирана 
настава во ц.у Лозово 

- Европска недела на мобилност/Ден без автомобили/ 
- Детска недела 
- Отворен ден по граѓанско образование 
- Детски фестивал “Златно славејче” 
- “Талентот во нас” 
- Новогодишна забава во училиштето 
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4.  Валентина Миткова- одделенски наставник во I одделение 

во ц.у Лозово 

- Приредба по повод прием на првачињата на првиот 

училишен ден 

- Европска недела на мобилност/Ден без автомобили/ 

-  Детска недела/приредба  за  учениците 

- Детски фестивал “Златно славејче” 

- Отворен ден по граѓанско образование/ ликовна 

работилница 

- “Талентот во нас” /Настан за поттикнување и 

поддршка на креативноста, талентираноста и 

посебните интереси на учениците/ ментор на 

ученичката Ана Богатинова 

- Новогодишна забава во училиштето/караоке  

5. Тања Стојчева- одделенски наставник во комбинирана 

настава во п.у Дорфулија 

- Работилница со учениците”Што ме прави среќен”, “ 

Моите права” 

- Европска недела на мобилност/Ден без автомобили/ 

- Детска недела/спортски и забавни игри 

- Детски фестивал “Златно славејче” 

- Отворен ден по граѓанско образование/ ликовна 

работилница 

- “Талентот во нас” /Настан за поттикнување и 

поддршка на креативноста, талентираноста и 

посебните интереси на учениците/ ментор на 

ученички за настапот во Тарантела-танцување. 

- Новогодишна забава во училиштето/караоке 

6. 

 

7. 

Гроздан Стојчевски- одделенски наставник во 

комбинирана настава во п.у Дорфулија 

Благица Димитрова одделенски наставник во I одделение 

во п.у Дорфулија 

- Приредба по повод првиот училишен ден 

- Европска недела на мобилност/Ден без автомобили 

- Детска недела 

- Детски фестивал “Златно славејче” 
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- Отворен ден по граѓанско образование/ ликовна 

работилница 

- “Талентот во нас” 

-  Новогодишна забава во училиштето 

8. Хајда Штериова- одделенски наставник во  комбинирана 

парлелка во п.у Каратманово 

- Европска недела на мобилност/Ден без автомобили 

- Детска недела 

- Детски фестивал “Златно славејче” 

- Отворен ден по граѓанско образование 

- Работилница со учениците: Чисто училиште,22.11.19 

- “Талентот во нас” 

9. Јован Николов- одделенски наставник во  комбинирана 

парлелка во п.у Каратманово 

- Посета на детски фестивал “Златно славејче” 

10. Силвана Цекова - одделенски наставник во  комбинирана 

парлелка во п.у Милино 

- Европска недела на мобилност/Ден без автомобили 

- Детска недела 

- Детски фестивал “Златно славејче” 

- “Талентот во нас” 

11. Наташа Златановска - одделенски наставник во  

комбинирана парлелка во п.у Милино 

- Европска недела на мобилност/Ден без автомобили 

- Детска недела 

- Детски фестивал “Златно славејче” 

- Отворен ден по граѓанско образование 

- Работилница со учениците: Чисто училиште,22.11.19 

- “Талентот во нас” 

12. Надка Николовска- одделенски наставник во  

комбинирана парлелка во п.у Сарамзалино 

- Европска недела на мобилност/Ден без автомобили/ 

- Детска недела/спортски и забавни игри 

- Детски фестивал “Златно славејче” 

- Отворен ден по граѓанско образование/ ликовна 

работилница 
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- “Талентот во нас” /Настан за поттикнување и 

поддршка на креативноста, талентираноста и посебните 

интереси на учениците/ ментор на ученичкот Петар 

Ангеловски. 

- Новогодишна забава во училиштето/караоке 

13. Даниела Мијалковска-психолог 

Ивана Тасева- педагог 

- Европска недела на мобилност/Ден без автомобили/ 

 

-  Детска недела/хуманитарна акција  

-            Работолница со ученици од II и IV- то одделение- 

емоционална писменост- СРЕЌА 

- Отворен ден по граѓанско образование/организатор 

на избори во Ученички парламент 

- “Талентот во нас” /Настан за поттикнување и 

поддршка на креативноста, талентираноста и посебните 

интереси на учениците/организатор. 

- Активности на Ученички парламент 

- Активности за едукација на учениците во рамки на 

Училишен клуб на Црвениот крст/ презентации-врсничка 

едукација- зависности 

- Едукација на учениците од VIII и Ixодделение на тема: 

Трговија со луѓе/соработка со инспектор од п.с Свети 

Николе 

- активности  во рамки на Erasmus + проектот “Only the sky 

is the limit for open hearts! Solidarity for equality” 

- Работилници за одделенските часеви- екологија/хигиена 

во училиштето 
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14. Ленче Китанова- наставник по македонски јазик - Меѓународен проект Спектар/ 1. Ден на учителот.  

2. Учењето е значајно. 

- Меѓународен проект EU Code week 2019 

- Меѓународен проект :Европска недела на 

мобилност-Вело Родео училишта  

15. Јагода Стојчевска- наставник по биологија, хемија и 

природни науки 

- Европска недела на мобилност/Ден без автомобили/ 

- Отворен ден по граѓанско образование-хортикултурно 

уредување 

-  “Талентот во нас” 

16. Тоде Николовски-наставниик по историја и граѓанско 

образование 

- Европска недела на мобилност/Ден без автомобили/ 

- Отворен ден по граѓанско образование-организатор 

17. Магдалена Моневска Давевска-наставник по македонски 

јазик 

- “Талентот во нас”/ментор на ученичката Леонора 

Младеновска 

18. Јулија Николовска-наставник по англиски јазик - Употреба на КРРП и микробит во наставата 

- Училишта на 21 век 

- Европска недела на мобилност/Ден без автомобили 

- “Талентот во нас”/ментор на учениците Матеј 

Ангеловски и Леон Ристовски 

19. Владимир Цветковски- наставник по математика и 

физика 

- Употреба на КРРП и микробит во наставата 

- Училишта на 21 век 

- Европска недела на мобилност/Ден без автомобили 

- “Талентот во нас”/ Техничка организација 

20. Светлана Стојкова- наставник по француски јазик - Европска недела на мобилност/Ден без автомобили 
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21. Марина Доневска- наставик по географија - Употреба на КРРП и микробит во наставата 

- Училишта на 21 век 

- Европска недела на мобилност/Ден без автомобили 

- “Талентот во нас” 

22. Милан Радевски- наставник по физичко образование и 

спорт 

- “Талентот во нас”/Ментор на ученици/гимнастика 

 

д). Професионален развој на воспитно-образовниот и раководен  кадар 

посетени обуки, семинари и дисеминации и проектни активности  во I полугодие од 2019/20  

 

табела бр. 34 

 Учесник Тема / вид на  професионално 

усовршување и обуки 

Време на 

реализација/организатор 

 

 

 

1. 

 

 

 

Горанче Велков-директор 

Воведен состанок-обука организирана од 

Национална агенција за европски образовни 

програми и мобилност-спроведување на 

програмата Еразмус + низ 4 проекти од оваа 

учебна година во рамки на клучна акција 2- 

Стратешки партнерства во училишно 

образование. 

 

 

Септември,2019/ФОН 

Откривање, работа и следење на развојот на  

надарени и талентирани деца/ ученици 

20.9.2019/Mакедонска 

асоцијација за надарени и 

талентирани (МАНТ) 
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Учество во прва мобилност со ученици во рамки 

на Erasmus+ проектот “Калеидоскоп”  

-Во партнер училиштето 

“Никола Вапцаров” 

Хаџидимово, Р.Бугарија  

11-15.11.2019 

Дисеминација  во училиштето на прва мобилност 

со ученици во рамки на Erasmus+ проектот 

“Калеидоскоп” 

Проектен тим за мобилнност 

Ноември,2019/ 

2. Милица Бансколиева-

помошник директор 

Откривање, работа и следење на развојот на  

надарени и талентирани деца/ ученици 

20.9.2019/Mакедонска 

асоцијација за надарени и 

талентирани (МАНТ) 

  

3. Маја Панева-наставник по 

англиски јазик во одделенска 

настава 

Интегрирано планирање на наставата во 

комбинирана паралелка 

Август,2019 

Откривање, работа и следење на развојот на  

надарени и талентирани деца/ ученици 

20.9.2019/Mакедонска 

асоцијација за надарени и 

талентирани (МАНТ) 

Критичко размислување, решавање 

проблеми/Микрбит во наставата-дисеминација 

24.9.2019 

On line обука за Инклузивно образование БРО 

Активности со учениците за Еrasmus+  

проектот”Растеме со екраните”  

Европска недела на 

мобилност/Ден без 

автомобили/Детска недела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интегрирано планирање на наставата во 

комбинирана паралелка 

Август,2019 

Откривање, работа и следење на развојот на  

надарени и талентирани деца/ ученици 

20.9.2019/Mакедонска 

асоцијација за надарени и 

талентирани (МАНТ) 
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4. 

Ристенка Јовановска 

одделенски наставник во 

комбинирана настава во ц.у 

Лозово 

Критичко размислување, решавање 

проблеми/Микрбит во наставата-дисеминација 

24.9.2019 

On line обука за Инклузивно образование БРО 

- Активности со учениците за Еrasmus+  

проектот”Растеме со екраните” 

- Хуманитарна и еко акција со учениците 

/Еrasmus+   

- “Фудбал во училиште, фудбал сега-фудбал 

секаде”проект на ФФМ/ФУС 

Европска недела на 

мобилност/Ден без 

автомобили/ 

-Детска недела 

 

- Септември, 2019 

5. Марија Ч.Недевска- 

наставник по англиски јазик 

во одделенска настава 

Откривање, работа и следење на развојот на  

надарени и талентирани деца/ ученици 

20.9.2019/Mакедонска 

асоцијација за надарени и 

талентирани (МАНТ) 

Критичко размислување, решавање 

проблеми/Микрбит во наставата-дисеминација 

24.9.2019 

6. Горанчо Атанасов – 

одделенски наставник во 

комбинирана настава во ц.у 

Лозово 

Интегрирано планирање на наставата во 

комбинирана паралелка 

Август,2019 

Откривање, работа и следење на развојот на  

надарени и талентирани деца/ ученици 

20.9.2019/Mакедонска 

асоцијација за надарени и 

талентирани (МАНТ) 

Критичко размислување, решавање 

проблеми/Микрбит во наставата-дисеминација 

24.9.2019 

On line обука за Инклузивно образование БРО 

7.  Валентина Миткова- 

одделенски наставник во I 

одделение во ц.у Лозово 

Откривање, работа и следење на развојот на  

надарени и талентирани деца/ ученици 

20.9.2019/Mакедонска 

асоцијација за надарени и 

талентирани (МАНТ) 



ООУ. “Методи Митевски – Брицо”Лозово 

Учебна 2019/20  година 
 

Критичко размислување, решавање 

проблеми/Микрбит во наставата-дисеминација 

24.9.2019 

On line обука за Инклузивно образование БРО 

 

8. 

Тања Стојчева- одделенски 

наставник во комбинирана 

настава во п.у Дорфулија 

Откривање, работа и следење на развојот на  

надарени и талентирани деца/ ученици 

20.9.2019/Mакедонска 

асоцијација за надарени и 

талентирани (МАНТ) 

Критичко размислување, решавање 

проблеми/Микрбит во наставата-дисеминација 

24.9.2019 

On line обука за Инклузивно образование БРО 

9. Гроздан Стојчевски- 

одделенски наставник во 

комбинирана настава во п.у 

Дорфулија 

Откривање, работа и следење на развојот на  

надарени и талентирани деца/ ученици 

20.9.2019/Mакедонска 

асоцијација за надарени и 

талентирани (МАНТ) 

Критичко размислување, решавање 

проблеми/Микрбит во наставата-дисеминација 

24.9.2019 

On line обука за Инклузивно образование БРО 

10. Хајда Штериова- одделенски 

наставник во  комбинирана 

парлелка во п.у Каратманово 

Откривање, работа и следење на развојот на  

надарени и талентирани деца/ ученици 

20.9.2019/Mакедонска 

асоцијација за надарени и 

талентирани (МАНТ) 

Критичко размислување, решавање 

проблеми/Микрбит во наставата-дисеминација 

24.9.2019 

11. Силвана Цекова – 

одделенски наставник во  

комбинирана парлелка во п.у 

Милино 

Откривање, работа и следење на развојот на  

надарени и талентирани деца/ ученици 

20.9.2019/Mакедонска 

асоцијација за надарени и 

талентирани (МАНТ) 
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12. Наташа Златановска – 

одделенски наставник во  

комбинирана парлелка во п.у 

Милино 

Откривање, работа и следење на развојот на  

надарени и талентирани деца/ ученици 

20.9.2019/Mакедонска 

асоцијација за надарени и 

талентирани (МАНТ) 

Критичко размислување, решавање 

проблеми/Микрбит во наставата-дисеминација 

24.9.2019 

13. Надка Николовска- 

одделенски наставник во  

комбинирана парлелка во п.у 

Сарамзалино 

Откривање, работа и следење на развојот на  

надарени и талентирани деца/ ученици 

20.9.2019/Mакедонска 

асоцијација за надарени и 

талентирани (МАНТ) 

14. Благица Димитрова 

одделенски наставник во I 

одделение во п.у Дорфулија 

Откривање, работа и следење на развојот на  

надарени и талентирани деца/ ученици 

20.9.2019/Mакедонска 

асоцијација за надарени и 

талентирани (МАНТ) 

Критичко размислување, решавање 

проблеми/Микрбит во наставата-дисеминација 

24.9.2019 

On line обука за Инклузивно образование БРО 

15. Јован Николов-одделенски 

наставник во п.у  

Каратманово 

Откривање, работа и следење на развојот на  

надарени и талентирани деца/ ученици 

20.9.2019/Mакедонска 

асоцијација за надарени и 

талентирани (МАНТ) 

 

 

 

 

 

16. 

 

 

 

 

Светлана Стојкова- наставник 

по француски јазик 

Воведен состанок-обука организирана од 

Национална агенција за европски образовни 

програми и мобилност-спроведување на 

програмата Еразмус + низ 3 проекти од оваа 

учебна година во рамки на клучна акција 2- 

Стратешки партнерства во училишно 

образование. 

 

 

Септември, 2019/ФОН 
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Учество во прва мобилност со ученици во рамки 

на Erasmus+ проектот “Калеидоскоп”  

-Во партнер училиштето 

“Никола Вапцаров” 

Хаџидимово, Р.Бугарија  

11-15.11.2019 

Дисеминација  во училиштето на прва мобилност 

со ученици во рамки на Erasmus+ проектот 

“Калеидоскоп” 

Проектен тим за мобилнност 

Ноември,2019/ 

 

 

 

 

17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јулија Николовска-

наставник по англиски јазик 

Откривање, работа и следење на развојот на  

надарени и талентирани деца/ ученици 

20.9.2019/Mакедонска 

асоцијација за надарени и 

талентирани (МАНТ) 

Семинар-употреба на КРРП и микробит во 

наставата 

27,29 и 30.8.2019/Св.Николе 

Организирање на дисеминација-употреба на 

КРРП и микробит во наставата 

24.9.2019/Лозово 

Прва мобилност  со ученици во координатор 

училиштето Liceul Technologic Mihai Eminescu, 

Dumbraveni, Романија, во рамки на Erasmus+ 

проектот “Only the sky is the limit for open hearts! 

Solidarity for equality” 

11-15.11.19, Думбравени, 

Романија 

Дисеминација  во училиштето на прва мобилност 

со ученици во  Романија во рамки на Erasmus+ 

проектот “Only the sky is the limit for open hearts! 

Solidarity for equality” 

Проектен тим за мобилнност 

Ноември,2019/ 

Одбележување на Меѓународниот ден на 

солидарноста, 2о Декември-проектна активност 

Еразмус+ 

20.12.2019 
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18. 

Избор на предлог лого и предлог слоган  за 

натпревар помеѓу партнер –училиштата во 

Erasmus+ проектот “Only the sky is the limit for 

open hearts! Solidarity for equality” 

 

Декември-јануари 

 

 

 

 

Даниела Мијалковска-

психолог 

Воведен состанок-обука организирана од 

Национална агенција за европски образовни 

програми и мобилност-спроведување на 

програмата Еразмус + во рамки на клучна акција 

2- Стратешки партнерства во училишно 

образование. 

 

 

Септември,2019/ФОН 

Откривање, работа и следење на развојот на  

надарени и талентирани деца/ ученици 

20.9.2019/Mакедонска 

асоцијација за надарени и 

талентирани (МАНТ) 

ПРИМЕНА И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА ТЕСТОВИТЕ НА 

ИНТЕЛИГЕНЦИЈА, ЛИЧНОСТ  И СКАЛИТЕ НА 

ПРОЦЕНКА  ВО ПРОЦЕСОТ НА ОТКРИВАЊЕ, РАБОТА И 

СЛЕДЕЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА НАДАРЕНИТЕ И 

ТАЛЕНТИРАНИТЕ  ДЕЦА/УЧЕНИЦИ 

21.9.2019 Mакедонска 

асоцијација за надарени и 

талентирани (МАНТ),ОУ. 

“Васил Главинов”, Велес 

Прва мобилност  со ученици во координатор 

училиштето Liceul Technologic Mihai Eminescu, 

Dumbraveni, Романија, во рамки на Erasmus+ 

проектот “Only the sky is the limit for open hearts! 

Solidarity for equality” 

11-15.11.19, Думбравени, 

Романија 

Дисеминација  во училиштето на прва мобилност 

со ученици во  Романија во рамки на Erasmus+ 

проектот “Only the sky is the limit for open hearts! 

Solidarity for equality” 

Проектен тим за мобилнност 

Ноември,2019/ 
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Одбележување на Меѓународниот ден на 

солидарноста, 2о Декември-проектна активност 

Еразмус+ 

20.12.2019 

Избор на предлог лого и предлог слоган  за 

натпревар помеѓу партнер –училиштата во 

Erasmus+ проектот “Only the sky is the limit for 

open hearts! Solidarity for equality” 

 

Декември-јануари 

 

 

 

 

19. 

 

 

 

 

 

 

Ивана Тасева-педагог 

Откривање, работа и следење на развојот на  

надарени и талентирани деца/ ученици 

20.9.2019/Mакедонска 

асоцијација за надарени и 

талентирани (МАНТ) 

ПРИМЕНА И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА ТЕСТОВИТЕ НА 

ИНТЕЛИГЕНЦИЈА, ЛИЧНОСТ  И СКАЛИТЕ НА 

ПРОЦЕНКА  ВО ПРОЦЕСОТ НА ОТКРИВАЊЕ, РАБОТА И 

СЛЕДЕЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА НАДАРЕНИТЕ И 

ТАЛЕНТИРАНИТЕ  ДЕЦА/УЧЕНИЦИ 

21.9.2019 Mакедонска 

асоцијација за надарени и 

талентирани (МАНТ),ОУ. 

“Васил Главинов”, Велес 

Прва мобилност  со ученици во координатор 

училиштето Liceul Technologic Mihai Eminescu, 

Dumbraveni, Романија, во рамки на Erasmus+ 

проектот “Only the sky is the limit for open hearts! 

Solidarity for equality” 

11-15.11.19, Думбравени, 

Романија 

Дисеминација  во училиштето на прва мобилност 

со ученици во  Романија во рамки на Erasmus+ 

проектот “Only the sky is the limit for open hearts! 

Solidarity for equality” 

Проектен тим за мобилнност 

Ноември,2019/ 

Одбележување на Меѓународниот ден на 

солидарноста, 2о Декември-проектна активност 

Еразмус+ 

20.12.2019 
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Избор на предлог лого и предлог слоган  за 

натпревар помеѓу партнер –училиштата во 

Erasmus+ проектот “Only the sky is the limit for 

open hearts! Solidarity for equality” 

 

Декември-јануари 

20. Виолета Сачевска-

дефектолог 

ПРИМЕНА И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА ТЕСТОВИТЕ НА 

ИНТЕЛИГЕНЦИЈА, ЛИЧНОСТ  И СКАЛИТЕ НА 

ПРОЦЕНКА  ВО ПРОЦЕСОТ НА ОТКРИВАЊЕ, РАБОТА И 

СЛЕДЕЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА НАДАРЕНИТЕ И 

ТАЛЕНТИРАНИТЕ  ДЕЦА/УЧЕНИЦИ 

21.9.2019 Mакедонска 

асоцијација за надарени и 

талентирани (МАНТ),ОУ. 

“Васил Главинов”, Велес 

  

 

21. Марина Доневска-наставник 

по географија 

Семинар-употреба на КРРП и микробит во 

наставата 

27,29 и 30.8.2019/Св.Николе 

Организирање на дисеминација-употреба на 

КРРП и микробит во наставата 

24.9.2019/Лозово 

Обука-работа со надарени и талентирани 

ученици 

20.9.2019/Лозово 

22. Владимир Цветковски-

наставник по математика и 

физика 

Семинар-употреба на КРРП и микробит во 

наставата 

27,29 и 30.8.2019/Св.Николе 

Организирање на дисеминација-употреба на 

КРРП и микробит во наставата 

24.9.2019/Лозово 

Обука-работа со надарени и талентирани 

ученици 

 

20.9.2019/Лозово 

23. Игор Колев-наставник по 

музичко образование 

 

Обука-работа со надарени и талентирани 

ученици 

20.9.2019/Лозово 
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24. Ленче Китанова-наставник 

по македонски јазик 

 

БРО-Инклузивно образование 14.1.2020 

25. Стојан Китановски-

наставник по математика 

БРО-Инклузивно образование 14.1.2020  

 

 

26. Магдалена Моневска-

Давевска-наставник по 

македонски јазик 

Обука-работа со надарени и талентирани 

ученици 

20.9.2019/Лозово 

Учество во прва мобилност со ученици во рамки 

на Erasmus+ проектот “Калеидоскоп”  

-Во партнер училиштето 

“Никола Вапцаров” 

Хаџидимово, Р.Бугарија  

11-15.11.2019 

Дисеминација  во училиштето на прва мобилност 

со ученици во рамки на Erasmus+ проектот 

“Калеидоскоп” 

Проектен тим за мобилнност 

Ноември,2019/ 

27. Тоде Николовски- наставник 

по историја и граѓанско 

образование 

  

Обука-работа со надарени и талентирани 

ученици 

20.9.2019/Лозово 

БРО-Инклузивно образование 20.12.2019 

  

28. Благојче Атанасовски-

наставник по информатика, 

техничко обр. и 

програмирање 

Подобрување на капацитетите на училиштата 

при аплицирање за Еразмус+ проектите 

20-22.12.2019/Кавадарци 

Обука-работа со надарени и талентирани 

ученици 

20.9.2019/Лозово 
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29. Тања Милошева-наставник 

по ликовно образование 

Обука-работа со надарени и талентирани 

ученици 

20.9.2019/Лозово 

30. Јагода  Стојчевска-наставник 

по биоологија, хемија и 

природни науки 

БРО-Инклузивно образование 15.12.2020 

 

 

ѓ). Меѓународни проекти  во училиштето 

                                        ERASMUS + / Европски образовни програми 

Од оваа учебна  година нашето училиште започна да реализира четири Европски-образовни проекти Erasmus +  

 во рамки на клучната акција KA229 на Европската програма за образование, млади и спорт.  

Еразмус + проекти финансирани од ЕУ: 

Клучна акција(КА 229) /Стратешки партнерства во областа на училишно образование 

Период  на реализација: 1.9.2019-31.8.2021 

Координатор-Светлана Стојкова:  

 

1.”Kaleidoscope”/”Калеидоскоп” 

 

Координатор училиште – “College Général De Gaulle”,Guadeloupe,/Прекуморска Франција   

Партнерски училишта 

1.Scoala Gimnaziala Nr.1 Rovinari Романија, 

2.Escola Básica Integrada de Arrifes Португалија 

3.OOU "Metodi Mitevskl-Brico" Лозово, Р. Северна Македонија 

4.Ulvi Saime Kaya Ilkokulu Турција 

5.Sredno uchilishte "Nikola Vaptsarov" Бугарија 
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2.”Grandir avec les ecrans”/“Растеме со екраните” 

Координатор училиште- écolecommunale mixte fondamentale d'Ouffet section de Warzée-Белгија 

Партнерски училишта 

1. OOU "Metodi Mitevskl-Brico" Лозово, Р. Северна Македонија 

2. Liceul Vocational Pedagogic "Nicolae Bolcas"Р. Романија 

3. AYDINLIKEVLER ILKOKULU Р. Турција 

4.  Colegio Internacional SEK-Alboran Шпанија 

5.  Ecole Elémentaire Publique Marcel Pagnol Р. Франција 

 

3.”Παίζω και μαθαίνω για τους νέους” /“Играј и учи за младоста” 

Координатор училиште -High School of Itea Karditsas Р. Грција 

Партнерски училишта 

1.OOU "Metodi Mitevskl-Brico" Lozovo Р. Северна Македонија 

2.Sredno uchilishte "Nikola Vaptsarov" Р.Бугарија 

3.Escola Secundária Dr. Joaquim GomesFerreira Alves, Valadares, Vila Nova de Gaia Португалија 

4.Istituto Comprensivo Bosa Р.Италија 

 

Координатор-Даниела Мијалковска  

1.”Only the sky is the limit for open hearts ! “SOLIDARITY FOR EQUALITY” 

Координатор на проектот: Liceul Tehnologic "Mihai Eminescu" Dumbraveni/Suceava,Romania 

Партнерски училишта 

1. OOU "Kuzman Josifoski-Pitu" Kicevo, Macedonia 

2. CPI SANTA LUCÍA, Morana, Spainе 

3. Szkola Podstawowa nr 85, Gdansk, Poland 

4. OOU "Metodi Mitevskl-Brico" Lozovo, Macedonia. 
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-Во текот на првото полугодие проектни тимови  реализираа мобилности со ученици во месец ноември:  

во Хаџидимово, Бугарија во рамки на  проектот “Калеидоскоп”  и  во Думбравени, Романија во рамки на 

проектот “Солидарност за еднаквост”. 

е) 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 првото полугодие од  оваа учебна година со  Локалната самоуправа на Општина Лозово 

соработувавме во следниве активности: 

❖ Поддршка од страна на Градоначалникот и Советот на Општина Лозово  за првачињата-
субвенционирање на училишна опрема и прибор во вредност од 3000 денари за секое дете запишано 
во прво одделение во учебната 2019/20 година.  

❖ Детска недела, културна програма и спортски активности 

❖ Европска недела на мобилност-Ден без автомобили 

❖ Учество во Отворен ден за граѓанско образование 

❖ Соработка  на Градоначалникот со Ученички парламент 

❖ Организирање на подарување на новогодишни пакетчиња  и забава со Дедо Мраз  за учениците од 

страна на Градоначалникот на Општина Лозово. 

 

ж). Соработка со установи од областа на здравството 

-Во соработка со надлежните од Јавната здравствена установа “Др-Ѓорги Гаврилски” од Свети Николе извршени  се 

редовни систематски здравствени и стоматолошки прегледи и имунизација  за учениците. 

- Соработка со ПЗУ, Стоматолошка ординација “Ројал дент” на Др. Зоран Нунев, Лозово. 

- Центар за Јавно здравје, Велес 
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з). Соработка со медиуми 

• Соработка со МРТ- Училишен информатор:За промоција на проектни активности и мобилност со ученици во 

рамки на Eразмус + проектот “Само небото е граница за отворенит срца! Солидарност за еднаквост”. 

ѕ). Соработка со институции, органи во состав на Министерството за образование и наука и 

со  граѓански здруженија  

• Училиштето редовно соработува со органи во состав на МОН: 
 БРО (Проект за граѓанско образование,  обука за Инклузивно образоваие за наставниците во делот на 

спроведување на професионаен развој на кадарот) како и со ДПИ  при спроведување на надзори за следење на 

законитоста на работата на училиштето согласно Законот за основно образование. 

• Национална агенција за европски образовни програми и мобилност-спроведување на 

програмата Еразмус + низ 4 проекти од оваа учебна година во рамки на клучна акција 2- Стратешки 

партнерства во училишно образование. 

• Потпишан е Меморандум за соработка со здружението  ECO – LOGIC  и станавме дел од вело мрежата-Вело 

училишта. 

Проектот "Вело училишта" има за цел да го промовира велосипедизмот како безбеден, здрав и алтернативен начин 

на превоз за учениците во Македонија. Како дел од една посветена мрежа, на основните училишта низ Македонија  

се спроведуваат активности за промовирање на велосипедизмот до и од училиште. 

• Соработка со МЦГО (Македонски центар за граѓанско образование) во рамки на проектот за 

Граѓанско образование- На 22.10.2019 година во училиштето  организиравме Отворен ден за граѓанско 

образование со низа активности и бројни гости. 

• Соработка со British Council- Критичко размислување и решавање проблеми-Микробит во наставата. 

• Соработка со здруженија за организација–спроведување обуки за воспитно-образовниот кадар: МАНТ, КДС,.. 

• Соработка со Peace Corps Мacedonia(Мировен корпус)-волонтер во училиштето 

• Соработка со Црвен крст 

- Потпишан е меморандум за соработка со Црвениот крст-OOЦК: Свети Николе 
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- Понуда на учениците за земање учество во училишниот клуб на Црвениот крст - слободна определба 

во овој вид на слободни ученички активности/ Формиран е училишен клуб на Црвен крст во 

училиштето. 

- Врсничка едукација за превенција од зависности  со ученици од VI-то и VII-мо одделение/Превенција 

од никотинизам, алкохолизам, наркоманија 

- Врсничка едукација за превенција на трговија со луѓе со ученици од  VIII-мо и IX-то  одделение. 

и). Соработка со други училишта од регионот 

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

почитување  со други   основни и средни училишта од непосредното опкружување, од  соседните општини, 

гостувајќи на одбележување на нивните патрони празници преку  пријателски спортски активности, најчесто  

натпревари во фудбал како и останати  воннаставни активности, како што се учество на  литературни и ликовни 

конкурси распишани од училиштата од регионот. Учество на одбележување на патрони празници: OOУ. “Гоце 

Делчев” Свети Николе, OOУ. “Даме  Груев ” Ерџелија. 
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