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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 за учебната 2019/20, распоред на часовите, екипирање на 

потребниот наставен кадар за реализирање на наставниот процес и други редовни 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. Учебната 2019/2020 година започна навреме, односно на 2.9.2019   година  со свечениот прием  на 

првачињата, а заврши на 10.06.2020 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 како и од помалите населени места до подрачните училишта. 

Во текот на учебната година наставата се одвиваше според предвидениот годишен наставен план и програми, со одредени 

отстапувања и прилагодувања поради новонастанатата ситуација. Со прогласување на пандемијата предизвикана од Corona 

вирусот  и прогласување на првата вонредна состојба во државата, после 11 март, 2020 година наставата се одвиваше на далечина 

согласно препораките на МОН и Владата, односно согласно следните документи: Уредбата на Владата со законска сила за примена 

на Законот за основно образование, измената и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за основно 

образование  и Упатството за наставниците за начинот на оценување на учениците во период на реализација на настава преку   

далечинско учење односно учење од дома(БРО, Согласно Уредбата со законска сила за примена на Законот за основното 

образование за време на вонредна состојба со дел. број  44-2445/1 од 23.03.2020 година („Службен весник на Република Северна 

Македонија“ број 76/2020) и согласно Упатството за  наставниците за начинот на вреднување-оценување  на учениците  во период 

на реализација на настава преку далечинско учење добиено од МОН (12-4217/1 од 30.03.2020). 

 

Согласно препораките,  Директорот на ООУ “Методи Митевски-Брицо” Лозово, формираше училишен тим за поддршка и 

следење на реализација на наставата на далечина и далечинско учење односно следење настава  и учење од дома, со 

примена на средства за електронска комуникација. 

 

o Во прво одделение за оваа учебна година беа запишани  вкупно 24  ученици. 
o Воспитно-образовниот процес во ООУ."Методи Митевски-Брицо" Лозово  до крајот на  оваа учебна 

година го следеа  вкупно 196 ученици.  



4 
 

o Основното образование го завршија 13 ученици. 

o Беше отпишан 1, а придојдоа 2 нови ученици. 

 

Во овој извештај ќе бидат презентирани постигнувањата, 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. 
 

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, како и унапредување на меѓународната соработка со училишта од Европа заради 

размена и имплементација  на добри воспитно-образовни практики. 

 
Мисијата на ООУ „ Методи Митевски – Брицо “ Лозово  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Да се поттикнува 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 

 една паралелка во шесто одделение 

 две паралелки во седмо одделение 

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

   Оваа  учебна   година   во   училиштето   работат   вкупно   41   извршители   од   кои:  1   директор,  1  помошник-директор,   26 

наставници,  3  стручни  соработници(психолог,  педагог,  дефектолог),  2  административни  службенци  и  8  вработени 

како технички персонал. 

   Раководен кадар  

 Директор - Горанче Велков 

 Помошник директор - Милица Бансколиева 

   Наставен кадар  

Воспитно  –  образовната  дејност  ја  изведуваат  26   наставници  од  кои  двајца  наставници   извршуваа  работни  задачи  во 

библиотека. 

 Во одделенска настава:13 наставници од кои 10 наставници со високо и 3 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  

 сметководител 

    Помошно- технички лица  

 хаус-мајстор 

 служители 

 одржувач на котли за парно греење. 
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                                                                                                                                       табела бр.1 

 
                   Вкупно 

                  41 
        Македонци 
               39 

       Власи 
            2 

Централно Подрачни м ж   м ж 

Вкупен број на 
вработени 

27 14 16 23 / 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 4 4 5 3 / 

 

табела бр.2 

 

 

 

 

 

 

 

Степен на образование на вработените Број на вработени 

Високо образование-магистерски студии 3 
Високо образование                           25 
Виша стручна подготовка 5 
Средно образование 6   
Основно образование                                                           2 
Вкупно                            41 
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ДЕФЕКТОЛОГ 

Стручна 

служба 

Стручно 

тело 

ДИРЕКТОР 

Раководен 

орган 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                   

    

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                         
ОРГАНОГРАМ 

СОВЕТ 

ОДДЕЛЕНСКИ 

 

СТРУЧНИ 

АКТИВИ 

ПЕДАГОГ 

Орган на управување 

УЧИЛИШЕН ОДБОР 

 

 

СОВЕТ НА 

НАСТАНЦИ 

СОВЕТ 

 

Стручни 

органи 

Други 

органи-тела 
СОВЕТ НА 

РОДИТЕЛИ 
ПСИХОЛОГ 
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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  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 : 
 

Материјални и просторни услови за работа: 
- библиотека која им нуди на учениците можност за користење на книги, лектири и стручна литература за 

воспитно-образовниот кадар. 
- 22 училници  
- парно греење во: централното училиште и во П.У во с. Дорфулија, с. Каратманово и Милино. 

 

 
 

Реден 

број 

Преглед на училишниот простор во 
централното  училиште –Лозово 

број 

1 Универзални училници 7 

2 Кабинет по 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 помошник директор и  секретар  1 

8 Просторија за педагошко – психолошка служба 1 

9 Просторија за сметководител 1 

10 Просторија за хигиено – технички персонал/ 
кујна 

1 

11 Библиотека 1 

12 Ходници 2 

13 Санитарни јазли 3 

14 Магацински простории-подрумски простории  

15 Просторија за котел и управување со парно 
греење 

1 
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Реден 

број 

Преглед на училишниот простор во 

ПУ во с. Дорфулија 

број 

   1 Универзални училници 4 

2 Наставничка канцеларија 1 

3 Ходници 1 

4 Магацини 1 

5 Санитарни јазли 1 

6 Просторија за котел за парно 1 

Реден 

број 

Преглед на училишниот простор во 

ПУ во с. Каратманово 

број 

1 Универзални училници 3 

2 Наставничка канцеларија 1 

3 Ходници 1 

4 Магацини 1 

5 Санитарни јазли 1 

6 Просторија за котел за парно 1 
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Реден 

број 

Преглед на училишниот простор во 

ПУ во с. Милино   

   број 

1 Универзални училници 4 

2 Наставничка канцеларија 1 

3 Ходници 1 

4 Магацини 1 

5 Санитарни јазли 1 

6 Просторија за котел за парно 1 

 

Реден 

број 

Преглед на училишниот простор 

во ПУ с. Сарамзалино 

    број 

1 Универзални училници 1 

2 Наставничка канцеларија 1 

3 Ходници 1 

4 Магацини 1 

5 Санитарни јазли 1 
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   Воспитно-образовната  работа  се  организираше  и  реализираше  согласно:  наставниот  план на МОН, наставните 

програми  од Бирото за развој на образованието како и во согласност со програмите за воннаставни активности предвидени во 

програмата за работа на училиштето за учебната 2019/20 година.  

                                                                                                                       

                                                                                                                             НАСТАВА    
 

 

 
                                                                                                                                                    
 

 

ЗАДОЛЖИТЕЛНА 

НАСТАВА 
  ИЗБОРНА                 

НАСТАВА 

ДОПОЛНИТЕЛНА 

НАСТАВА 
ДОДАТНА 

НАСТАВА 

 

ВОНУЧИЛИШНИ АКТИВНОСТИ 

(УЧЕНИЧКИ ЕКСКУРЗИИ, ИЗЛЕТИ, 

ИСТРАЖУВАЧКА И НАСТАВА ВО 

ПРИРОДА 

ОПШТЕСТВЕНО КОРИСНА И 

ХУМАНИТАРНА   РАБОТА 
СЛОБОДНИ 

УЧЕНИЧКИ 

АКТИВНОСТИ 

ВОННАСТАВНИ 

АКТИВНОСТИ 

АКТИВНОСТ НА 

ЗАЕДНИЦАТА НА 

УЧЕНИЦИТЕ 

УЧЕНИЧКИ     

НАТПРЕВАРИ 

ПРОЕКТИ И ОСТАНАТИ 

ВОНУЧИЛИШНИ 

АКТИВНОСТИ 
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 Организација на воспитно–образовната работа  во   училиштето  

Наставата во централното и во подрачните училишта се изведува во една смена и започнува во 7 : 30, а завршува во 12:55 

часот. Во подрачните училишта се изведува само одделенска, а во централното училиште во Лозово се изведува одделенска 

и предметна настава. Наставата во училиштето се изведува само на  македонски јазик. 
 

 Истата се изведува низ следните форми:  
 

              - редовна- со примена на активни методи на работа; 

- 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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 Структура и број на ученици за учебната 2019/20 

 
табела бр.3 

Одд.                                     

Паралелки 

Број на 

ученици 

Етничка и родова структура на учениците 

Македонци Албанци/бошњаци Турци 

м ж м ж м ж 

I            ВО 2  чисти                                        

и  3 комбинирани 

24  10 6 / 1 2 5 

II        Во 4 комбинирани 26 12 10 / /       1      3 

III  Во 5 комбинирани 18   9 7 1 1 / / 

IV  Во 5 комбинирани   32         15      11 / 1 3 2 

V  Во 5 комбинирани 15 4 7 / / 2 2 

VI       1 чиста паралелка 19   6 10 / / 2 1 

VII        2 чисти  паралелки 23 12 8 / 1 / 2 

VIII 2 чисти  паралелки 26 14 6 / / 2 4 

IX 1 чиста паралелка 13   4 4 / / 4 1 

 

Вкупно 

8 чисти 9 комб.  

196 
86      69 1 4 16 20 

17 155 5              36 
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На почетокот на  учебната 2019/20 година во училиштето се запишани  вкупно  195 ученици.  

Забелешка: Еден ученик во VIII-мо  одделение е отпишан на крајот на првото полугодие, а придојдени се други двајца 

ученици на почетокот на второ полугодие. 

На крајот на учебната година  во училиштето има  196 ученици. 

                                                                                                    

                                                                                                                  табела бр.4 

Училиште Чисти паралелки Комбинирани парaлелки 

Лозово                             
                            7 

1 

 
 

 

 

 
                          

1  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

јнсјџ нја џ  

 
 

 

 

 
 

 

2 

1    1 

II-IV III-V 

Дорфулија  
1  
 
 

2 

II-IV III-V 

Каратманово / 2 

I-III          II-IV-V 

Милино / 2 

I-III-IV II-V 

Сарамзалино / 1 

I-III-IV-V 
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табела бр.5 
 

Училиште/п.у   М Ж Вкупно 

Лозово 64         58      122 

Дорфулија      13 19       32 

Каратманово 8         6       14 

Милино  9       10      19 

Сарамзалино       9        /      9 

Вкупно 103        93      196 

 
табела бр.6 

Одделенска настава Предметна настава Вкупно 

Машки Женски Машки Женски Mашки Женски 

59 56 44 37 103 93 

115 81 196 

 
 

 

 

 

 

Полова структура на  учениците 
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табела бр.7 

Опфат на реонизација на 
училиштето/ 

Населено место каде живеат 
учениците 

Број на деца опфатени во 
воспитно образовен процес во 

училиштето 

Лозово                              73 
Дорфулија                               61 
Каратманово                                27 
Милино                                22 
Сарамзалино 7 
Аџиматово 2 
Ѓузумелци 2 
Ќоселери 2 
Кишино / 
Бекирлија / 
Аџибегово / 
Вкупно                               196 
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табела бр.8 

 
 

Одд Лозово Дорфулија Каратм Милино Сарам Вкупно по етничка 

припадност 

Вкупно  ВК 

Нац Мак Тур Мак Тур Мак Мак Алб/бо

шњ,ту 

Маке 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 3 1 1 / 3 1 3 1 / / / / 2 3 / 10 6 2 6 / / 12 12 24 

II 4 4 / 1 3 4 1 2 2 / 3 2 / / / / 12 10 1 3 / / 13 13 26 

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

IV 4 5 / 1 1 2 3 1 4 3 3 1 / 1 3 / 15 11 3 2 / 1 18 14 32 

V 1 3 1 / / 1 1 2 1 1 1 2 / / 1 / 4 7 2 2 / / 6 9 15 

I-V 18 18 2 3 7 11 6 8 8 6 8 6 1 4 9 / 50 41 8 15 1 2 59 56 115 

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

VII 5 4 / / 5 1 / 2 1 3 1 / / 1 / / 12  8 / 2 / 1 12 11 23 

VIII 14 6 2 4   / / / / / / / / / / / / 14  6 2 4 / / 16 10 26 

IX 4 4 4 1 / / / / / / / / / / / / 4 4 4 1 / / 8 5 13 

VI-

IX 
24 20 7 6 6 3 1 2 4 5 1 / / 1 1 / 37 28 8 8 / 1 44 37 81 

Вк. 42 38 9 9 13 14 7 10 12 11 9 6   1 5 10   /  86  68 16 22  1 3 103 93 196 
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Одделение I II III IV V VI VII VIII IX 
Паралелки 5 4 5 5 5 1 2 2 1 

 
табела бр. 10 

Место Број на паралелки Форма на паралелки  

 
 
 
 
 
 
ЦОУ с.Лозово 

3                I        II-IV      III-V 

1             VI 

2                                     VII 

2                                     VIII 

1                IX 

ПУ с.Дорфулија 3                I          II-IV      III-V 

ПУ с.Сарамзалино 1                               I-III-IV-V 

ПУ с.Каратманово 2                I-III               II-IV-V 

Пу с.Милино 2               I-III-IV                  II-V 

  

 
  

1.Реализација на наставните програми во одделенска настава 

 

 
табела бр.11 

Одделение I II III IV V VI VII VIII IX 

Бр.на 

Задолжителни 
предмети 

8 8 9 10 10 12 12 13 14 

Бр на изборни 
предмети 

/ / / 1 1 1 1 1 1 

 
 

 

II.Реализираност на наставните програми според наставниот план 
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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. 

  

Во  учебната  2019/20 година според  календарот  за  организација  на  наставата  согласно Законот за  ОО предвидени  се 180 

наставни денови во 37/38   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.12. 

 

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 
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  1.А. Реализираност на наставни програми за задолжителни и изборни предмети во одделенска настава  
табела бр.13 

 

Задолжителни 
наставни 

предмети од I-V 
одделение 

Планиран фонд на часови на 
крај на учебната 2019/2020 

Реализиран  фонд на часови на 
крај на учебната 2019/2020 

% 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 1080 864 1080 900 900 1072 864 1069 898 898 99,3 100 98,9 99,8 99,8 

Математика 900 720 900 900 900 900 719 900 900 898 100 99,9 100 100 99,8 

Англиски јазик 360 288 540 540 540 361 291 545 529 532 100,3 101 100,1 98 98,5 

Општество 180 144 180 360 360 182 145 178 365 371 101,1 100,7 98,9 101,4 103,1 

Природни науки 360 288 360    360 360 377 296 375 373 352 104,7 103,5 104,2 103,6 97,8 

Техничко образованиe / / /   180 360 / / / 183 348 / / / 101,7 96,7 

Ликовно образование 360 288 360 360 360 378 293 366 373 374 105 101,7 101,7 103,6 103,9 

Музичко образование 360 288 360 360 360 351 279 361 345 361 97,5 96,9 101,1 95,8 100,3 

ФЗО 540 432 540 540 540 532 431 528 533 527 98,5 99,8 97,8 98,7 97,6 

Одделенска заедница / 144 180 180 180 / 138 170 170 170 / 95,8 94,4 94,4 94,4 

Раб. со ком. осн. на п / / 360 360 360 / / 364 366 363 / / 101,1 101,6 100,8 

Изборни предмети  

Творештво / / / 180 180 / / / 183 190 / / / 101,7 105,6 

Вкупно часови 4140 3456 4860 5220 5400 4153 3456 4856 5218 5384 100,3 100 99,9 100    99,7 

 
На  крајот  на  учебната  2019/2020 година  во  одделенска  настава  има  скоро 100 % реализација  на часови  од редовна настава - 
99,98 %, што надминува процентот на реализираност од  учебната  2018/19  година  кога тој изнесувал 98,9 %, како и од учебната  
2017/18  кога реализацијата изнесувала  98,7 % од планираните часови. 

Ова е  дотолку повеќе  важно имајќи  ги во  предвид промените  во досегашниот  начин на реализација на наставата, односно состојбата 

предизвикана од пандемијата со COVID-19 и отпочнување на настава и учење на далечина. И покрај тоа наставата не изгуби од својот 

континуитет и наставните програми  предвидени во одделенска настава  во нашето училиште се реализираа во целост. 
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  1.Б. Реализираност на дополнителна и 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  2019/2020 година,  

согласно  Законот  за основното образование и наставните планови и програми реализирани се часови за додатна и   

дополнителна настава. Според наставниот план  за деветгодишно основно образование за учебната  2019/20 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. За секое одделение, освен за прво,  годишниот фонд на часови за дополнителна и додатна настава, 

земајќи ги во предвид сите наставни предмети изнесува 72. 
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                                                                                                                                       табела бр.14 

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 24 55 46 47 46 55 34 45 150 202 

Математика 26 48 47 50 46 60 40 64 159 222 

Природни науки  8 10 22 17 10  2 / / 40 29 

Општество 10 5 13 11 9 10 15 16 47 42 

Англиски јазик / /  5 13 5  8 / / 10 21 

Музичко образование 2 /  2 / 1 / 1 / 6 / 

Ликовно 1 / / / 1 / 1 / 3 / 

Раб. со компјутери о.п / / / / / / 3 2 3 2 

Вкупно 71 118 135 138 118 135 94 127 418 518 

Вкупно 2019/2020 189 273 253 221 936 

Вкупно 2018/2019 328 346 309 264    1247 

Просечно по училиште 19/20 47 55 51 44 49 

Помалку од предвиден фонд 25 17 21 28 - 23 

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

- Наставниците  најмногу часови за  додатната и дополнителната настава планирале  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, за учениците кои сакаат да ги продлабочат своите знаења-да научат повеќе. 

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

одделение.Најмалку  часови за додатна  има одржано со учениците од второ, а најмногу  со учениците од трето одд. 
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2. Реализација на редовна настава според наставниот план во предметна настава 

 
 

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.15 
Задолжителни наставни 
предмети 

Предвиден неделен и годишен фонд на часови 

Одделение       VI VII-1 /VII-2 VIII-1/VIII-2             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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2. А. Реализираност на програма по наставни предмети во предметна настава  

табела бр.16 

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 864 861 96,7 3 
Математика 900 903 100.3 3 часа плус 
Англиски јазик 648 630 98,7 18 
Француски јазик 432 437 101,1 5 часа плус 
Физика 216 210 97,2 6 
Историја 432 430 99,5 2 
Географија 432 418 96,7 14 
Граѓанско образование 108 114 105,5 6 часа плус 
Етика 72 74 102,7 2 часа плус 
Биологија 360 355 98,6 5 
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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 VII-1 /VII-2 VIII-1/VIII-2             IX 

Етика во религиите 2 72 / / / / / / 

Спорт / / / / 2 72 / / 

Вештини на живеење / / 2 72 / /   

Програмирање / / / / / / 2 72 
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- Процентот на реализација на часовите е најголем кај предметите: спорт, програмирање, училишен хор, 

информатија, граѓанско образование, француски јазик и математика. 

- Најмногу часови се нереализирани по предметите: ФЗО, англиски јазик, географија, физика и биологија. 
 

- Во текот на учебната 2019/20-та година, во предметна настава реализацијата на 

часови изнесува   99,5%. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Природни науки 72 74 102,7 2 часа плус 
Хемија 216 212 98,1 4 
Ликовно образование 216 216 100 / 
Информатика 111 115 103,6 4 часа плус 
Музичко образование 216 216 100 / 
Техничко образование 36 34 94,4 2 
Физичко и здравствено образование 648 638 98,4 10 
Иновации 36 37 102,7 1 час плус 
Училишен хор 108 111 102,7 3 часа плус 
Училишен оркестар 108 108 100 / 

Изборни предмети 
Етика во религии 72 74 102,7 2 часа плус 
Спорт 72 78 108,3 6 часа плус 
Вештини на живеење 144 141 97,9 1 
Програмирање 148 152 102,7 4 часа плус 
Вкупно 6667 6638 99,5 65 
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2. Б.Реализираност на часови од дополнителна и додатна настава во предметна настава 

табела бр.17 

 

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. 

Наставен предмет VI 

Годишен фонд 

за допол. и 

додатна=72 

часа 

VII-1/VII-2 

Годишен фонд за 

допол. и 

додатна=72 часа 

VIII-1/VIII-2 

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 6 6 12 10 12 12 18 19 48 47 

Математика / / / / / 8 / / / 8 

Англиски јазик / 2 2 2 4 4 2 2 8 10 

Француски јазик 9 9 18 20 18 20 9 10 54 59 

Историја 1 4 6 6 4 6 1 3 12 19 

Географија / / / / / / / / / / 

Природни науки / / / / / / / / / / 

Биологија / / 10 7 6 8 1 3 17 18 

Хемија / / / / / / 1 3 1 3 

Физика / / / / / / / / / / 

Ликовно образование 2 2 4 4 4 4 2 2 12 12 

Информатика 7 7 / / / / / / 7 7 

Техничко обр. 1 2 / / / / / / 1 2 

ФЗО / / / / / / / / / / 

Музичко образование / / / / / / / / / / 

Вкупно 26 32 52 47 44 62 34 42 160 185 

Вкупно 58 99 106 76  
345 Прос. по паралелка во оддел. 80,5 68,8 73,6             105,5 
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 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 оддржани 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, биологија и историја, 

а најмногу часови за дополнителна настава се одржани по француски јазик, македонски јазик, биологија и 

историја. 

 Најмалку часови за дополнителна настава се одржани по:математика, географија, прирони науки, хемија, 

техничко образование, а за додатна по:математика, хемија, географија, природни науки, техничко образование. 

 Најмалку часови за додатна и дополнителна настава се одржани со учениците од  VI-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 2019/20-та 

година од страна на предметните наставници, одржани се вкупно 6938 часови, што е за 24 часови повеќе од 

минатата учебна година(тогаш се реализирани вкупно 6914 часови). Од нив 5 % се однесуваат на додатна-

консултативна и дополнителна настава за учениците од VI-IX-то одделение. 
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III.Следење на постигнувањата на учениците  
 

1. Преглед  на успехот на учениците-оценување на постигнувањата на крај на учебната година  
 

На  крајот    од  учебната  2019/20  година  бројчано  се  оценети    постигнувањата  кај  вкупно   128   ученици  од  IV-IX-тo 

одделение. Од нив 47 ученици се во одделенска, а 81 ученик се во предметна настава. Успехот на учениците по наставни 

предмети е табеларно прикажан преку средните вредности на оцени на пстигањата по секој од наставните предмети од 

четврто до деветто одделение.   

 

 
табела бр. 18 

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 

Oценети со 

незадоволително 

ниво 

Македонски 
јазик 

14                      9 1 / 

Англиски јазик 15 6 3 / 

Математика 13 10 1 / 

Природни 
науки 

14 9 1 / 

Општество 19 4 1 / 

ФЗО 21 3 / / 

Музичко 16 8 / / 

Ликовно 16 4 4 / 

1. ПОСТИГНУВАЊA НА УЧЕНИЦИТЕ КОИ СЕ ОПИСНО ОЦЕНЕТИ 

 a. Постигнувањa на учениците од прво одделение 
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  б.  Постигнувањa на учениците од второ одделение  

табела бр.19 

Вкупно   
26 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 

Oценети со 

незадоволително 
ниво 

Македонски 
јазик 

      13 10 3 / 

Англиски јазик 14 5 5                         2 

Математика                     11 11 4 / 

Природни 
науки 

14 10 2 / 

Општество 16 8 2 / 

ФЗО 25 1 / / 

Музичко                   19 7 / / 

Ликовно                   17 8 1 / 
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  в.  Постигнувања на учениците од трето одделение  

табела бр. 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

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 

Oценети со 

незадоволително 
ниво 

Македонски 
јазик 

11 5 2 / 

Англиски јазик 11 5 2 / 

Математика 9 7 2 / 

Природни науки 11 4 3 / 

Општество 11 5 3 / 

ФЗО 13 4 1 / 

Музичко 11 6 1 / 

Ликовно 11 6 1 / 

Работа со 

компјутери и o.п. 

8 8 2 / 
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Ученици чии постигнувања се оценети со високо ниво по сите наставни предмети 
 

 табела бр.21                      
                        

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Одделение I II III 

Вкупен број во сите паралелки 24 26 18 

Број на ученици оценети  со високо 
ниво по сите наставни предмети 

 
9 

 
10 

 
8 

%  од вкупниот број во одделение 37,5          38,5            44,4 
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2. Бројчано оценување во одделенска настава 

 

А.Средните постигнувања на учениците од четврто и петто одделение по наставни предмети се дадени во                    

                             табела бр.22 

Наставен предмет IV V 

Вкупен број на ученици 32 15 

Македонски јазик 3,9 3,7 
  Англиски јазик 3,7 3,7 
Математика 3,7 3,7 

Ликовно 4,6 4,2 

Музичко 4,2 3,8 
ФЗО 4,7 4,5 
Природни науки  3,8 3,8 

Техничко образование 4,3 3,7 
Општество 3,7 3,6 
Работа со компјутери и основи  
на програмирање 

4,2 3,7 

Изборен предмет- Творештво 4,2 4,1 
Среден успех  4,2 3,9 

 
табела бр.23 

   
  

Број на ученици  од  IV одделение со успех 5,0 

Сарамзалино Дорфулија Лозово Милино Каратманово 

2 2 3 1 3 



34 
 

табела бр.24 
 

 

 

 

 

Како што се забележува од   податоците во табелата, учениците од   одделенска настава кои се оценти бројчано, 

најдобро постигнување имаат по предметите ФЗО и ликовно образование, а најслабо постигнување имаат по 

предметите математика  и  англиски  јазик,  односно  по  истите  наставни  предмети  како  и  на  крајот  од  минатата 

2018/19  година.  

 

IV-то одделение 

Средно постигнување по наставни предмети во централно/подрачни училишта 

 табела бр.25 

Наставен предмет ЛОЗОВО ДОРФУЛИЈА КАРАТМАНОВО МИЛИНО САРАМЗАЛИНО Ср.успех  

Македонски јазик 4,1 3,4 4,2 3,6 4,3 3,9 

Англиски јазик 4,0 3,6 3,4 3,4 4,7 3,7 

Математика 3,9 3,3 3,9 3,2 4,7 3,7 

Ликовно 5,0 3,7 4,9 4,2 5,0 4,6 

Музичко 4,5 3,6 4,3 4,2 4,7 4,2 

ФЗО 5,0 4,4 4,7 4,2 5,0 4,7 

Природни науки 4,2 3,4 3,7 3,6 4,3 3,8 
Техничко образование 4,7 3,7 4,3 3,6 4,7 4,3 

Општество 3,9 3,3 3,7 3,6 4,3 3,7 

Работа со ком.  оп 5,0 3,6 3,8 3,6 4,7 4,2 

Творештво/ изборен 4,6 3,7 3,8 4,0 4,7 4,2 

Среден успех   4,4  3,6 4,1  4,1    4,6  4,2 

Број на ученици  од  IV одделение со успех 5,0 

Сарамзалино Дорфулија Лозово Милино Каратманово 

1 / 2 2 / 
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V-то одделение 

Средно постигнување по наставни предмети во централно/подрачни училишта 
 

табела бр. 26 
 

Наставен предмет ЛОЗОВО ДОРФУЛИЈА КАРАТМАНОВО МИЛИНО САРАМЗАЛИНО Ср.успех  

Македонски јазик       3,4 3,0 2,5 4,7 5,0 3,7 
Англиски јазик       3,4 3,8             2,0 4,3 5,0 3,7 
Математика       3,4 3,2 2,5 4,3 5,0 3,7 
Ликовно       3,8 3,5 4,0 4,7 5,0 4,2 
Музичко       3,2 3,2 3,0 4,7 5,0 3,8 

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

       3,2 3,0              2,5 4,7 5,0 3,7 

Творештво/ изборен       4,4 3,8 2,5 5,0 5,0 4,1 
Среден успех   3,7  3,3 2,8 4,7     5,0  3,9 
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3. Оценување  на постигнувањата на учениците  од 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 VII-1 VII-2 VIII-1 VIII-

2 

IX Крај на 
2018/19 

Крај на 
2019/20 

Македонски јазик 4 3,9 4 3,5 3,2 3,7 3,5 3,7 

Англиски јазик 3,4 3,8 3,4 3,5 3,1 3,5 3,2 3,5 

Француски јазик 3,5 3,6 3,6 3,1 3,1 3,5 3,4 3,4 

Математика 2,9 3,6 3,3 3,5 3,0 3,4 3,2 3,3 

Историја 3,3 3,8 3,3 3,7 3,2 3,7 4,0 3,5 

Природни науки 3,9 / / / / / 3,7 3,9 

Географија 3,0 3,5 3,5 3,7 3,5 3,8 3,5 3,5 

Биологија / 3,3 2,8 3,3 2,9 2,9 3,1 3,0 

Информатика 3,6 3,8 3,6 / / / 3,9 3,7 

Етика / 4,1 3,5 / / / 3,8 3,8 

Етика во религии 3,5 / / / / / 4,3 3,5 

ФЗО 4,8 4,9 4,6 5 4,8 4,8 4,3 4,8 

Музичко образование 3,8 4,0 3,9 3,8 3,3 3,7 3,9 3,8 

Ликовно образование 3,8 3,9 4,1 4,4 3,8 4,3 4,3 4,1 

Техничко образование 3,7 / / / / / 4,1 3,7 
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- Најниско постигнувањеучениците од предметна настава имаат по предметите:  Биологија и Хемија, а потоа и по 
- Математика, а највисоко постигнување исто како и минатата учебна година бележат по предметите: Спорт, ФЗО 

и Ликовно образование. 

-   Ист  среден успех бележат учениците од VII-1, VII-2, VIII-1, IX, додека пак најнизок учениците од VIII-2  одд. 

- Увидот во минатогодишните показатели во истиот 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 3,7, додека 

минатата година изнесувал 3,8. 

- Средниот успех по предмети на ниво на училиште–од четврто до деветто одделение, со оценети 128 ученици 

изнесува 3,7 и во споредба со успехот  од минатата учебна година на ниво на училиште за учениците кои  се оценуваат 

бројчано,  нема  никаква разлика. Тогаш  тој  изнесувал  3,8, кога  бројчано  биле  оценети  116 ученици. 

Физика / / / 4 3,3 3,8 3,2 3,7  

Хемија / / / 3,2 2,9 2,9 2,7 3,0 

Граѓанско образование / / / 3,7 3,2 3,7 3,8 3,5 

Вештини на живеење / 4,2 4,6 / / / 4,3  4,4 

Програмирање / / / 3,8 / 3,9 4,1 3,9 

Спорт / / / / 4,8 /              4,5 4,8 

Иновации / / / / / 3,7              4,2 3,7 
          

Ср. успех по паралелка- 
полугодишен 

/ 3,6 3,2 3,5 3,4 3,3  

      3,8 3,7 
Ср.успех на крајот на 

2019/20 
3,6 3,7 3,7 3,7 3,4 3,7  
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Средно постигнување на ниво на училиште за крајот на учебната 2019/20 година 
 

табела бр.28 
Средни постигнувања  во централно 
и по подрачни училишта 

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

Број на ученици чии постигања се 
оценети бројчано 

32 15 19 23 26 13 128 

Лозово 4,4 3,7 3,6 3,7 3,6 3,7 3,8 

Дорфулија 3,6 3,3 / / / / 3,5 

Каратманово 4,1 2,8 / / / / 3,5 

Милино 4,1 4,7 / / / / 4,4 

Сарамзалино 4,6 5,0 / / / / 4,8 

Средно 
постигнување по одделенија 

4,2 3,9 3,6 3,7 3,6 3,7 3,8 

 

-Највисоко средно  постигнување имаат  учениците во  IV одделение, а најниско учениците во  VI и VIII 

одделение. 
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3.Б. Рангирано постигнување по наставните предмети по оодделенија 
 

                                                                    
                                табела бр.29                                                                                             табела бр.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ранг VI- то одделение 
Предмет 

Ср.усп 

1. ФЗО 4,8 

2. Македонски јазик 4,0 

3. Музичко образование 3,8 

3. Ликовно образование 3,8 

3. Природни науки 3,8 

4. Техничко образование 3,7 

5. Информатика 3,6 

6. Француски јазик 3,5 

6. Етика во религии 3,5 

7. Англиски јазик 3,3 

7. Историја 3,3 

8. Географија 3,1 

9. Математика 2,9 

Ранг VII- мо одделение 
Предмет 

Ср.усп 

1. ФЗО 4,8 

2. Македонски јазик 3,9 

2. Музичко образование 3,9 

2. Ликовно образование 3,9 

2. Вештини на живеење 3,9 

3. Етика 3,8 

4. Информатика 3,7 

5. Англиски јазик 3,6 

5. Француски јазик 3,6 

5. Историја 3,6 

6. Математика 3,5 

6. Географија 3,5 

7. Биологија 3,1 
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                        табела бр.31                                                                                                      табела бр.32 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Од прегледот на рангирањата јасно се гледа дека и оваа учебна година ученците од предметна настава највисоки оцени добиваат по 

ФЗО, ликовно образование и по изборните предмети, а најниски по биологија, хемија, математика и француски јазик. 

- 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, додека  пак заедничко за сите е тоа што како и секогаш 

највисоки оцени добиваат по предметот физичко и здравствено образование и ликовно образование. 

 

 

 

 

 

 

Ранг IX-то одделение 
Предмет 

Среден 
успех 

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

Ранг VIII-мо 
одделение 
Предмет 

Среден 
успех 

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

10. Француски јазик 3,1 
10. Биологија 3,1 
10. Хемија 3,1 
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Споредбен преглед на успехот на учениците на крајот на учебната година за последните четири учебни години 

 
табела бр.34 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Број на ученици 198 188 193 196 

Средно постигнување 3,84 3,74 3,50 3,80 
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3.Г. Ученици со одличен успех 
 

табела бр.35 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

   Одд. Вкупно одлични   Број на ученици со општ 

успех        5,0 

 IV  15 11 

 V  5 5 

 VI  6                          / 

 VII  6 6 
 VIII  9 2 
 IX  4 2 
Вкупно 45 26 
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4.Преглед на општ успех 

табела бр.36 

 

Како што може да се забележи од табелата, од вкупниот број на ученици  чии постигнувања се бројчано оценети, 

односно меѓу учениците  од IV до IX оддeление, најголем процент го завршиле одделението  со  одличен, а најмал 

процент со доволен успех. 

 

 

 

 

 

 

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

Оцена 

Со 2 слаби 

Оцена 

Со 3 и  
повеќе 

 

Вк 

сл 

% 

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

I 24  
описно 

оценети 
II 26 

III 18 

IV 32 15 46,8 6 18,8 10 31,3 1 3,1  
 

 
Нема оценување со слаби оцени на 

крајот од учебната 

година 

V 15 5 33,3 2 13,3 6 40,0 2 13,3 

VI 19 6 31,5 3 15,8 5 26,3 5 26,3 

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

VIII 26 9 33,3  4  14,8  9  33,3  4  14,8 

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

Вку. 196 45 33,6 24 18,1 38 29,8 21 17,8 
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 Преглед на општ успех на учениците  по училишта 

табела бр.37 

                                                                           Лозово 

Одд. Вкупно 

ученици 

Одлични Мн.Добри    Добри Доволни Со слаби Неоценети 

I 11  
Описно оценети 

/ 

II 9 / 

III 6 / 

IV 10 6 2 2 / / / 

V 5 2 / 3 / / / 

VI 19 6 3 5 5 / / 

VII 23 6 7 4 6 / / 

VIII 26 9 4 9 4 / / 

IX 13 4 2 4 3 / / 

Вкупно 122 33 18 27     18 / / 
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табела бр.38 

ПУ с.Дорфулија 

Одд Вк. 

ученици 

Одлични Мн.Добри Добри Доволни Со слаби Неоценети Описно 

оценети 

I 7  
Описно 
оценети 

/ 10 

II 10 / 4 

III 4 / 7 

IV 7 2 1 3 1 / / / 

V 4 / 1 2 1 / / / 

Вкупно 32 2 2 5 2 / / 21 

 
табела бр.39 

ПУ с.Каратманово 

Одд Вкупно 

ученици 

Одлични Мн.Добри Добри  Доволни Со слаби Неоценети Описно 

оценети 

I 1  
Описно 
оценети 

/ 1 

II 2 / 2 

III 2 / 2 

IV 7 3 1 3 / / / / 

V 2 / / 1 1 / / / 

Вкупно 14 3 1 4 1 / / 5 
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табела бр.40 

ПУ с.Милино 

Одд Вкупно 

ученици 

Одлични Мн.Добри Добри Доволни Со слаби Неоценети Описно 

оценети 

I           2  
                              Описно оценети 

/ 2 

II           5 / 5 

III          4 / 4 

IV          5 2 1 2 / / / / 

V 3 2 1 / / / / / 

Вкупно          19 4 2 2 / / / 11 

 

табела бр.41 

ПУ с.Сарамзалино 

Одд Вкупно 

ученици 

Одлични Мн.Добри Добри Доволни Со слаби Неоценети Описно 

оценети 
I 3  

                           Описно оценети 
/ / 

II / / 2 

III 2 / 3 

IV 3 2 1 / / / / / 

V 1 1 / / / / / / 

Вкупно 9 3 1 / / / / 5 
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IV. Поведение на учениците 
 

табела бр.42 

Одд. 
 

Број на 
ученици 

Примерно Добро Незадоволително Изречени педагошки мерки 

I-V 115 115 / / / 
VI 19 19 / / / 

 
 
 

VII 

 
 
 

23 

 
 
 

23 

/ / VII-2 
1 писмена опомена од 

одделенски раководител поради 
неоправдано отсуство од 

настава, 
VII-1 

1  усна опомена од одделенски 
раководител поради 

недисциплина 
 

 
 
 
 
 
 

VIII 

 
 
 
 
 
 

26 

 
 
 
 
 
 

26 

/ / VIII-2 
1 писмена опомена од 

одделенски раководител поради 
недисциплина, 

VIII-2 
1 писмена опомена од 

одделенски раководител поради 
недисциплина, 

VIII-2 
1 писмена опомена од 

одделенски раководител поради 
неоправдано отсуство од 

настава, 
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VIII-2 
1 укор од одделенски 
раководител поради 

недисциплина и 1 писмена 
опомена од одделенски 

раководител  поради 
недисциплина, 

1 писмена опомена од 
одделенски раководител поради 

недисциплина. 
 
 
 

IX 

 
 
 

13 

 
 
 

12 

 
 
 
1 

 
 
 
/ 

IX 
1 писмена опомена од 
одделенски раководител, 

IX 
1 писмена опомена од 
одделенски раководител 

IX 
1 намалување на поведение 

во добро. 
VI-IX 81 80 1 /  

11 Вкупно 196 195 1 / 

Вкупниот број на ученици за оваа учебна година изнесува 196. Од нив на 10 ученици  од предметна настава им се изречени 

11  педагошки   мерки   согласно   Правилникот   за   изрекување   пеадагошки   мерки,   награди   и   пофалби 

поради 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. 
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V.Редовност  на учениците 

табела бр.43 

Одделение Број на ученици Оправдани Неоправдани Вкупно Просек по ученик 
I 24 179 / 179 7,5 
II 26 456 / 456 17,5 
III 18 211 / 211 11,7 
IV 32 512 / 512 16 
V 15 50 / 50 3,3 

I-V 115 1408 / 1408 12,2 

VI 19 389 9 398 20,9 
VII 23 481 26 507 22 
VIII 26 1016 66 1082 45,1 
IX 13 497 44 541 41,6 

VI-IX 81 2383 145 2528 31,2 

I-IX 196 3791 145 3936 20,1 
табела бр.44 

Учебна година 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Број на ученици 198 188 192 196 

Вкупен број на 
изостаноци 

3524 3461 3353 3936 

Просек по ученик 18,3 18,4 21,4 20,1 
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VI. РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВА НА ДАЛЕЧИНА И ДАЛЕЧИНСКО УЧЕЊЕ 
ВО ПЕРИОДОТ  НА  ВОНРЕДНА СОСТОЈБА ПОРАДИ  ПАНДЕМИЈАТА COVID-19 
 
Согласно Уредбата со законска сила за примена на Законот за основното образование за време на вонредна 

состојба со дел. број  44-2445/1 од 23.03.2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 

76/2020) и согласно Упатството за  наставниците за начинот на вреднување-оценување  на учениците  во период на 

реализација на настава преку далечинско учење добиено од МОН (12-4217/1 од 30.03.2020), Директорот на ООУ 

“Методи Митевски-Брицо” Лозово формираше училишен тим за поддршка и следење на реализација на наставата на 

далечина и далечинско учење односно следење настава  и учење од дома, со примена на средства за електронска 

комуникација. 

Училишниот тим за поддршка и следење има за обврска  да изготви  и да сподели со сите инволвирани страни,  

план за реализација и  следење на  реализација  на далечинско учење односно учење од дома на ниво на училиште кој 

вклучуваше: 

1. Насоки-препораки за наставниците  во ООУ “Методи Митевски-Брицо” Лозово 

2. Препораки за учениците  

3. Препораки за родителите на учениците  

4. Изготвување на распоред за  online настава/далечинско учење/учење од дома. 

5. Препораки за водење и  следење на водење на евиденција на реализираните часови како и евиденција за следење и 

вреднување на учениците (електронски дневник, интерна евиденција на наставникот, електронски портфолија/ папки 

за учениците) 

6. Следење на потешкотии кај наставниците и учениците и давање насоки, помош и поддршка за употреба на дигитални 

средства/алатки, апликации, платформи заради олеснување на воспитно-образовниот процес на далечина 

7. Детектирање на ученици кои немаат можност да следат настава на далечина(без интернет пристап и/или електронски 

уред  во домот за следење настава и учење на далечина) 

8. Следење на редовноста на ученииците  во текот на наставата на далечина во време на вонредната сосотојба 

 
Од вкупно 13 наставници во одделенска настава, само еден  не доставил извештај-преглед за реализација на наставата на 
далечина. 
 
Училиштето организираше и  ја следеше реализацијата на наставата на далечина  во однос на  следниве аспекти: 
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 Начин на кој се одвива наставата на далечина и комуникација со учениците 

Eдукативни  дигитални алатки,  интернет платформи/ системи за управување со учење, апликации со помош на кои се 

одвива наставата-оn line часовите. Eдукативни  дигитални алатки,  интернет платформи/ системи за управување со 

учење, апликации со помош на кои се одвива наставата-оn line часовите: 

- Zoom апликација 
-           Microsoft teams 
- Facebook – групи 
-            е-mаil 
 

 Учениците од одделенска и предметна настава ги следеа часовите преку синхрона видео 

комуникација со наставниците според однапред утврден  распоред. 

 

 Дополнителна комуниција со учениците заради давање на дополнителни насоки/задолженија/испраќање на 

материјали/ упатување во извори на учење-истражување и прифаќање на домашните задачи, консултации, 

прашања, повратна информација на учениците за нивната работа. 

 Следење, проверка на постигнувањата на учениците се одвива преку/со помош на следниве апликации, алатки, 

техники, постапки  за оценување (начин на оценување). На пример линкови со кој наставникот креирал  тестови-

квизови или друг метод,техника, инструмент  на оценување . 

 Вид на  докази кои наставникот ги евидентира/собира  за учениците при  формативно следење  и сумативно 

оценување. 

 Посебен начин на комуникација со одреден ученик/група ученици со посебни образовни потреби/потешкотии во 
учењето/ученици кои побрзо напредуваат.  

 Oстанати забелешки/ примери за  нова и добра пракса во наставата/потешкотии 

 Ученици кои отсуствувале/не следеле редовно или воопшто настава на далечина. Во соработка со МОН/БРО, 
училиштето навремено достави податоци за учениици чии семејства се корисници на социјална помош и немаат 
услови за следење на наставата на далечина- дигитален уред и/или интернет пристап на кои им беа доделени 
ваучери за интернет пристап од страна на МТСП(во соработка со локалната самоуправа на општината).
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VII.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/Ученички парламент 

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. 

- Напоменуваме дека има отстапување, односно нецелосна реализација на планираните часови за слободни ученички 

активности поради новонастнатата ситуација со пандемијата предизвикана од COVID-19 и затворањето на училиштата 
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 табела бр.45 

Одделение Одговорeн наставник Слободна ученичка активност бр. на часови 

 
III 

 
Надка Николовска 

Драмска секција  3 

Музичка секција 10 

Ликовна секција  10 

 
III-V 

 
Горанчо Атанасов 

Рецитаторска секција 7 

Ритмичка секција 7 

Драмска секција 7 

 
II-IV 

 
Гроздан Стојчевски 

Македонски јазик 9 

Математика 3 

Ликовно образование 6 

Музичко образование   5 

II-V Наташа Златановска Математика, природни науки, македонски, 
рецитаторска, ликовна, музичка секција 

 
20 

 
 

I-III-IV 

 
 

          Силвана Цекова 

Литературна секција 2 

Драмска секција 3 

Рецитаторска секција 2 

Ритмичка секција 2 

 
 
 
 

II-IV 

 
 

                   
                  
                     Ристенка Јовановска 

 

Музичко образование 3 

ФиЗО 1 

Ликовно образование 3 

Математика 7 

Македонски јазик 3 

 1.а) Слободни ученички активности - Одделенска настава 
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Природни науки 1 

 
 

 
 

III 

 
 
 
Јован Николов 

Музичка секција 5 

Литературна секција 4 

Рецитаторска секција 4 

Драмска секција 4 

Ликовна секција 4 

           
 
           II-IV-V 

  
 
Хајда Штериова 

Драмска  секција 4 

Ликовна  секција 3 

Музичка  секција 3 

Литературна секција 3 

 

 
III,V 

                        
       
                        Тања Стојчева 

Литературна секција 9 

Ликовна секција 6 

Музичка секција  5 

Математичка секција 3 
  

Вкупно 168 
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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 2019/20 година 

 

табела бр.46 

Р.бр Слободни ученички активности за стекнување и 

проширување на знаењата 

Одговорни наставници 

1. Драмско-рецитаторска секција Магдалена Моневска Давевска 

2. Секција по англиски јазик Јулија Николовска 

3. Секција по физика Владимир Цветковски 

4. Секција по хемија Јагода Стојчевска 

5. Секција по биологија Јагода Стојчевска 

6. Секција по историја Тоде Николовски 

7. Секција по француски јазик Светлана Стојкова 

Од доставените прегледи на наставниците во предметна настава за учебната 2019/20 год подолу се 

претставени   следните реализирани слободни ученички активности. 
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 табела бр.47   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одговорен наставник Слободна ученичка активност Одделение Број на реализирани 
часови 

Магдалена Моневска Давевска Драмска  IX 11 

Светлана Стојкова Млади франкофони VI,VII,VIII,IX 27 

Јулија Николовска Секција по англиски јазик |IV,V,VI,VII,VIII,IX 17 

В Владимир Цветковски Физика VIII 7 
Ј  

Вкупно 55 

Јагода Стојчевска Биологија VII, VIII,IX 24 

Јагода Стојчевска Хемиска секција VIII,IX 6 

Вкупно 30 

Тоде Николовски Историја VI, VII,VIII,IX 19 

Вкупно  104 
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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. 

 
 Во рамки на отворениот ден за граѓанско образование беше спроведена акција за  засадување на цвеќе во 

училишниот двор. 
 

 Еднонеделна  собирна хуманитарна   акција во која беа вклучени учениците и наставниците- собирање на храна, 
облека,обувки за социјално ранливи семејства од локалната средина. 
 

 Грижа за ученици од социјално ранливи семејства- обезбедување на 2 нови лап топ компјутери за ученици кои не беа  
во можност  да  ја следат наставата на далечина. Средствата се обезбедени од Еразмус + проектот “Солидарност за 
еднаквост”. 
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 3).   Активности на Ученички парламент-Организираност на учениците  
 

Во училиштето, учениците од предметна настава се организирани и преку Ученичката заедница, односно Ученичкиот 

парламент. 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 2019/20 година,   Ученичкиот парламент работеше по изготвена програма која не се реализира 

во целост поради затворање на училиштата по прогласување на вонредна состојба поради пандемијатасо корона вирусот. 

Работата  на  УП  ја  координира  психологот  во  училиштето Даниела Мијалковска.  

По претходно спроведена кампања на тројца кандидати, на  отворениот ден за граѓанско образование, беа спроведени 

демократски избори   каде со тајно гласање на сите ученици од предметна настава,  за претседател на УП  беше избрана 

ученичката од  IX  одделение Викториа Величкова. 

Двајца ученици од УП, Давор Ѓеоргиевски и Викториа Величкова се избрани за претставници  во Училишниот одбор. 

                               Некои од поважните активности во кои  беа вклучени ученици од  УП:  

 

 Дискусија за правата на децата 

 донесување одлука за вториот дел од  ученичкото униформирање (блузони со лого на училиштето) 

 вклученост на учениците во тековни  Еразмус проекти-e Twinning, TwinSpace. 

 На ден 13.11.2019 година беше остварена средба  на тим од Ученичкиот парламент на ООУ.”Методи Митевски-Брицо” 

Лозово, придружуван од помошник директорот на училиштето Милица Бансколиева со Градоначалникот  на 

Општина Лозово, г-дин  Ацо Велковски и на истата се разговараше за следниве прашања: важностa на Републичкиoт 

совет за  безбедност  во сообраќајот за безбедноста на учениците од нашето училиште, хигиенски навики кај 

учениците, подигање на еко-свеста кај учениците, обележување на пешачки премин за безбедност на учениците, 

набавување на шкафче за секое дете во училиштето, обновување на спортските терени во училиштето (во текот на 

тековната или наредната учебна година). 

 Подготвување на акционен план за подигнување на свеста кај учениците  за хигиената  во училиштето 

 Презентација  за одржување на хигиена во училиштето и училишниот двор, која  се одржа на 25.11.2019 од страна на 
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Викториа Величкова, Леонардо Стојанов и Леонора Младеновска 

 Еко-патрола- задолжување по 4 дежурни  ученици за следење на однесувањето на учениците во врска со  хигиената. 
Подготовка на  распоред според кој по 4 ученици од предметна настава    ја спроведуваат оваа обврска на неделна 
основа 

 На ден 02.12.2019  година, на оделенскиот час  се одржаа работилници за одржување на чиста животна средина во 

училиштето, изработка на постери, креирање на  клучна реченица-парола, слоган, изработка и креирање на брошури-

флаери, пишување на литературни творби на тема екологија, цртежи на тема ,,ЧИСТА ЖИВОТНА СРЕДИНА” 

 Соработка со МЦГО-  Една од успешните приказни за 2019-доставување на извештај за собирање на добри практики 

на ученички иницијативи-Избори за претседател на УП во рамки на отворениот ден за граѓанско образование. 

Основните училишта започнаа да организираат отворени денови за Граѓанско образование на коишто презентираат 

младински иницијативи кои се резултат од реформите во Граѓанското образование. Процесот на реформирање на 

Граѓанското образование го водат Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието, 

поддржани од Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието и Проектот за јакнење 

на мултиетничката соработка во општините на Детската фондација „Песталоци“. 

http://mk.mcgo.org.mk/vesti/zapocnaa-otvorenite-denovi-za-gragjansko-obrazovanie/ 

http://mk.mcgo.org.mk/vesti/11-uspesni-prikazni-koi-ja-odbelezaa-2019-godina/ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mk.mcgo.org.mk/vesti/zapocnaa-otvorenite-denovi-za-gragjansko-obrazovanie/
http://mk.mcgo.org.mk/vesti/11-uspesni-prikazni-koi-ja-odbelezaa-2019-godina/
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4.  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.  За жал во текот на второто полугодие не се остварија најголем дел од планираните 

натпреври поради актуелната состојба со пандемијата предизвикана од COVID-19.  

а). Одделенска настава  

табела бр.48 
 

 

 
Благица Димитрова 

Натпревар-конкурс-манифестација Ученик Освоено 

место/награда 

Ликовен конкурс 
 

„Денот на Европа -9 мај „ 
-Денот на Европската 

Унија.9.5.2020 
 

Алисса  Шабанова  2 место 

Андонела Ангеловиќ Благодарница  

Илина Николовска Благодарница 

Михаела Наунова Благодарница  

ВаВВ 

Валентина Миткова  - ликовен конкурс организиран од општина 
Лозово ,,Денот на Европа 9 мај'денот на 

Европската Унија  

Тања Стојчева Училишен натпревар по математика и натпревар по англиски јазик 

Ристенка Јовановска Училишен и општински  натпревар по математика 

Силвана Цекова Училишен и општински  натпревар по математика 

Наташа Златановска Училишен натпревар по 
математика 

 

Марија Цветкова Прво место 

Теона Бојковска Прво место 
 

Горанчо Атанасов Училишен натпревар по 
математика 
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                       Предметна настава 

табела бр. 49 

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 

 Oпштински натпревар по биологија Леон Ристовски VII трета награда 

Драгана Илиевска VII Пофалница 

Давор  

Георгиевски 

VIII Пофалница 

 

Ленче Китанова 

Државен натпревар СМЈЛ – Рецитатори Пофалница 

Тања Милошева Ликовен  конкурс организиран од 

ECOLOGIC(Вело Училиште), по 

повод европска недела на мобилност 

 

Викторија 

Величкова 

 

 

IX 

1 место  

Ликовен конкурс по повод патрониот 

празник на ООУ. Даме Груев, 

с.Ерџелија   

3 то место 

 

Марина Доневска 

Oпштински натпревар по географија Леон Ристовски VII 1 место 

Дара Наковска VII 1 место 

на 07.03.2020  се одржа регионален натпревар на кој учениците се стекнаа со право на  

учество за државен натпревар(кој  е одложен како и сите други натпревари-COVID-19) 

Владимир 

Цветковски 

Организација и менторирање на училишен и општински натпревар по математика, 

(останатите натпревари се одложени) 
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Како и секоја учебна година, така и оваа беше прогласен Првенецот на генерацијата 2011-2020, ученичката  Ангела 

Китановска. За гор дост на генерацијат а беше пр оглас ен уч еникот  Леонар до Стој анов .  За нив 

училиштето додели диплома за Првенец и гордост на генерацијата,    вредносни  ваучери  за купување  спортска  опрема,  

а  од  страна  на  наставничката  Светлана  Стојкова  од  средства  на Еrasmus+ проектите чиј координатор е таа,  беа 

наградени со дополнителна парична награда. 

 

 
 

5. 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 

Промовирање на постигнувањата на учениците -  првенец на  генерацијатa 2011-2020  
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Реализирани мобилности со ученици во изминатава учебна година во рамки на проектот: 

 Мобилност во Хаџидимово, Бугарија - октомври,2019 

 Мобилност во Гвадалупе (Прекуморска Франција) - февруари,2020 

 

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 

 

Реализирани мобилности  и транснационални средби на координатори во изминатава учебна година во 

рамки на проектот: 

 Средба на проектни координатори во Варзе, Белгија - октомври, 2019 

 Средба на проектни тимови во Карабук, Турција- февруари,2020 

 

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 Gomes Ferreira Alves, Valadares, Vila Nova de Gaia Португалија 

4.Istituto Comprensivo Bosa Р.Италија 

Реализирани мобилности со ученици во изминатава учебна година во рамки на проектот: 

 Мобилност со ученици во Боза, Сардинија- јануари, 2020 

 Мобилност со ученници во  Лозово- февруари,2020 

 

 

 



64 
 

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, Spain 

3. Szkola Podstawowa nr 85, Gdansk, Poland 

4. OOU "Metodi Mitevskl-Brico" Lozovo, Macedonia. 

5.  Osnovna skola Bjelica, Croatia 

 

                 Реализирани мобилности со ученици во изминатава учебна година во рамки на проектот: 

Думбравени, Романија-ноември,2019 

 

Забелешка: Како и  насекаде  во Европа, така и мобилностите предвидени во рамки на четирите 

проекти во нашето училиште, беа одложени  поради  состојбата со пандемијата предизвикана  од 

Корона-вирусот. 
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 табела бр.50 

 Учесници/соработници   Активност 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Маја Панева-наставник по англиски јазик во одделенска 
настава 

- Приредба по повод приемот на првачињата(ученици од 

трето одд настапија со песничката Friends  

- Европска недела на мобилност/Ден без автомобили 

- Работилница во Дорфулија  по повод Детската недела, 

8.10.2019 

- Детска недела,  спортски активности и настап со 

песничката IF YOU’RE HAPPY 

- Работилница “ЗДРАВА ХРАНА”, 9.10.2019, Лозово 

- Возење велосипеди, 14.10.2019 

- 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” 

- Активности за проектот „Растеме со екраните –

ERASMUS + , заедно со наставничката Валентина 

Миткова и Ристенка Јовановска-февруари, 2020 

- Активности за проектот „PLAY AND LEARN ABOUT 

YOUTH–ERASMUS+ ,заедно со наставничката 

Валентина Миткoва-февруари,2020 

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. 

- Фудбал во училиште“ (ФФМ) 

- Teатарска претстава за деца „Црвенкапа”во ЈХК 

Џинот”25.02.2020, Велес 

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

на креативноста, талентираноста и посебните интереси 

на учениците/организатор и ментор на учениците 
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Кристина Трајевска и Ајѓун Мемедова. 

- Активности за  ERASMUS + проектот „Растеме со 

екраните, февруари, 2020 

- Активности за  ERASMUS + проектот „PLAY AND LEARN 

ABOUT YOUTH” , февруари, 2020 

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 

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, посета на 

општина Лозово и прием кај градоначалникот,  

ликовна работилница ,,Моите права и обврски 

""02.10. 10 и 10.2019 год. 

- Детски фестивал “Златно славејче” 

- Teатарска претстава за деца „Црвенкапа”во ЈХК 

Џинот”25.02.2020, Велес 

- Отворен ден по граѓанско образование/ ликовна 

работилница ,,Како сакам да изгледа моето 

училиште". Хуманитарна акција  /22.10.2019 

- “Талентот во нас” /Настан за поттикнување и 

поддршка на креативноста, талентираноста и 

посебните интереси на учениците/ ментор на 

ученичката Ана Богатинова и Петар Велков. 

- Новогодишна забава во училиштето/караоке  

- Учество во Проектни активности на   

Еразмус +  ,,Играј и учи за младоста" и              

“ Растеме со екраните” 
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- Зимско возење велосипед на училишното игралиште 

,,Вело училиште "14.02.2020год. 

- Работилница ,,Еко пароли " 02.12.2019год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ Спортско рекреативни активности по 

повод Детска недела 

- Детски фестивал “Златно славејче” 

- Отворен ден по граѓанско образование/ ликовна 

работилница 

- Посета на театарската претстава Црвенкапа во 

театарот ЈХКЏинот во Велес. 

- Зимско возење велосипеди до училиштето-Вело 

училиште 

- ФЗО-Меѓуодделенски фудбалски натпревари-проект 

Фудбал во училиште со ФФМ 

- “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-прием на 

првачињата 

- Европска недела на мобилност/Ден без автомобили 

- Детска недела 

- Детски фестивал “Златно славејче” 

- Отворен ден по граѓанско образование/ ликовна 

работилница 

- Teатарска претстава за деца „Црвенкапа”во ЈХК 

Џинот”25.02.2020, Велес 

- “Талентот во нас” 
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- Приредба по повод пречекот на Дедо Мраз: 

рецитирање,драматизирање,пеење од страна на 

децата.27.12.2019 

-  Новогодишна забава во училиштето/ Караоке шоу, 

30.12.2019 

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 

-            Вело училиште-возење на велосипеди 

- “Талентот во нас” 

12. Надка Николовска- одделенски наставник во  

комбинирана парлелка во п.у Сарамзалино 

- Европска недела на мобилност/Ден без 

автомобили/Вело училиште 

- 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. 

-   Театарска претстава “Црвен капа” – театар 

“Ј.Х.Џинот” Велес 

- Новогодишна забава во училиштето/караоке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 

 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

15. 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  
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16. 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” 

17. Тоде Николовски-наставниик по историја и граѓанско 

образование 

- Европска недела на мобилност/Ден без автомобили/ 

- Отворен ден по граѓанско образование-организатор 

- Erazmus+ проект „Растеме со екраните“/учество на 

мобилност во Турција 

- Erazmus+ проект„ Играј и учи за младоста“  

18. Магдалена Моневска Давевска-наставник по македонски 

јазик 

- Мобилност во Хаџидимово, Р.Бугарија  во рамки на 

проектот ERASMUS + Caleidoscope, 11 – 15.11. 2019 год. 

- “Талентот во нас”/ментор на ученичката Леонора 

Младеновска 

19. 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 

20. 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 

21. Светлана Стојкова- наставник по француски јазик - Европска недела на мобилност/Ден без автомобили 

- Проектни активности и мобилности  во рамки на 

Еразмус+ Растеме со екраните, Играј и учи за 

младоста  и Калеидоскоп) 

22. Марина Доневска- наставник по географија - Употреба на КРРП и микробит во наставата 

- Училишта на 21 век 

- Европска недела на мобилност/Ден без автомобили 

- “Талентот во нас” 
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23. Милан Радевски- наставник по физичко образование и 

спорт 

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

- Организирање на посета на  Олимписки базен-Скопје, 

јануари,2020 

- Организирање на училишен натпревар во пинк - понг 
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VIII. Професионален развој на раководниот и воспитно-образовниот кадар 
Посетени обуки, семинари и дисеминации, конференции, учество во проекти,  
трудови 

 

табела бр. 51 

Учесник Тема / вид на професионално усовршување и 
обуки 

Време и место 
на 

реализација 
 

 
Горанче Велков- 
Директор 

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) 

Мобилност во Бугарија, Хаџидимово во рамки на Erasmus + 
“Калeидоскоп” 

Ноември, 2019 

Мобилност во Турција,Карабук во рамки на Erasmus + 
“Растеме со екраните” 

Февруари, 2020 

Дисеминација  во училиштето на прва мобилност со ученици во  
Романија во рамки на Erasmus+ проектот ,,Калeидоскоп” 

Ноември, 2019 

Аспекти на демократска клима во училиштата 

 
10.3.2020, Штип 

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) 

Мобилност во Боза, Сардинија во рамки на Erasmus + “Играј и 
учи за младоста” 

Јануари 2020 
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Стручни соработници 
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),Лозово 

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/ 

Мобилност во Турција, Карабук во рамки на Erasmus + 
“Растеме со екраните” 

Февруари, 2020 

Оn line обука за пружање на психолошка прва помош и 
психосоцијална поддршка во организација на Црвен крст на 
Македонија 

Јуни,2020 

 
 
 
 

Откривање, работа и следење на развојот на  надарени и 
талентирани деца/ ученици 

20.9.2019/Mакедонска 
асоцијација за 
надарени и 
талентирани,Лозово 
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Ивана Тасева - 

педагог 

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 

Интегрирано планирање на наставата во комбинирана 
паралелка 

Август,2019 

Критичко размислување, решавање проблеми/Микрбит во 
наставата-дисеминација 

24.9.2019 

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 
 

Аспекти на демократска клима во училиштата 10.3.2020, Штип 
 

 
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 

Предметни наставници 

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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Еразмус +  “Растеме со екраните”, Прва средба на 
координатори во Белгија 

Октомври, 2019 

Мобилност во Бугарија, Хаџидимово во рамки на Erasmus + 
“Калeидоскоп” 

Ноември, 2019 

Дисеминација  во училиштето на прва мобилност со ученици во 
рамки на Erasmus+ проектот “Калеидоскоп” 

Проектен тим за 

мобилнност 

Ноември,2019 
Мобилност во Боза, Сардинија во рамки на Erasmus + “Играј и 
учи за младоста” 

Јануари 2020 

Втора мобилност во рамки на Erasmus + “Калeидоскоп”, 
Гвадалупе 

Февруари,2020 

Нови наставни планови и програми по француски јазик (On-
line) 

23.6.2020 

Владимир 
Цветковски- 
наставник по 
математика и 
физика 

Microbit (Основен курс за употреба на микробит во наставата) 
12 модули 8часа 

Август 2019 (On-line) 

Отривање и работа со надарени и талентирани ученици 20.9.2019, Лозово 

Инклузивно образование Декември 2019(On-
line) 

Организирање на дисеминација – употреба на КРРП и 
Микробит во наставата 

24.9.2019, Лозово 

Марина Доневска- 
наставник по 
географија 

Microbit (Основен курс за употреба на микробит во наставата) 
12 модули 8часа 

Август 2019 (On-line) 

Организирање на дисеминација – употреба на КРРП и 
Микробит во наставата 

24.9.2019, Лозово 

Отривање и работа со надарени и талентирани ученици 20.9.2019, Лозово 

 
 
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 
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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/ 
Игор Колев-

наставник по 

музичко 

образование 

 

Откривање, работа и следење на развојот на  надарени и 
талентирани деца/ ученици 

20.9.2019/Mакедонска 
асоцијација за 
надарени и 
талентирани (МАНТ) 

Ленче Китанова-

наставник по 

македонски јазик 

БРО-Инклузивно образование 14.1.2020 

Стојан 
Китановски-
наставник по 
математика 

БРО-Инклузивно образование 14.1.2020 

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” 

Хаџидимово, 

Р.Бугарија  

11-15.11.2019 
Дисеминација  во училиштето на прва мобилност со ученици во 
рамки на Erasmus+ проектот “Калеидоскоп” 

Мобилност-проект 

Ноември,2019/ 
Тоде Николовски- 
наставник по 
историја и 

Обука-работа со надарени и талентирани ученици 20.9.2019/Лозово 

БРО-Инклузивно образование 20.12.2019 

Аспекти на демократска клима во училиштата 10.3.2020, Штип 
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граѓанско 
образование 

On-line обука за MS Teams for education 30.3, 31.3.2020, 
1.4.2020, Скопје 

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 

On-line обука за MS Teams for education 30.3, 31.3.2020, 
1.4.2020, Скопје 

Тања Милошева-
наставник по 
ликовно 
образование 

Обука-работа со надарени и талентирани ученици 20.9.2019/Лозово 

Јагода  Стојчевска-
наставник по 
биоологија, хемија 
и природни науки 

БРО-Инклузивно образование 20.12.2019 

Одделенски наставници 

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 
 

20.12.2019 

Ристенка 
Јовановска 
одделенски 
наставник во 
комбинирана 

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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настава во ц.у 
Лозово 

Критичко размислување, решавање проблеми/Микрбит во 
наставата-дисеминација 
 

24.9.2019 

On line обука за Инклузивно образование 20.12.2019 

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 

Горанчо Атанасов 
– 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 20.12.2019 

Откривање, работа и следење на развојот на  надарени и 
талентирани деца/ ученици 

20.9.2019/Mакедонска 
асоцијација за 
надарени и 
талентирани (МАНТ) 

Интегрирано планирање на наставата во комбинирана 
паралелка 

Август,2019 

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 

Критичко размислување, решавање проблеми/Микрбит во 
наставата-дисеминација 

24.9.2019 

On line обука за Инклузивно образование 20.12.2019 

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 

Критичко размислување, решавање проблеми/Микрбит во 
наставата-дисеминација 

24.9.2019 

On line обука за Инклузивно образование 20.12.2019 
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Гроздан 
Стојчевски- 
одделенски 
наставник во 
комбинирана/п.у 
Дорфулија 

Откривање, работа и следење на развојот на  надарени и 
талентирани деца/ ученици 

20.9.2019 

Критичко размислување, решавање проблеми/Микрбит во 
наставата-дисеминација 

24.9.2019 

On line обука за Инклузивно образование 20.12.2019 

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 

Критичко размислување, решавање проблеми/Микрбит во 
наставата-дисеминација 

24.9.2019 

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) 

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) 

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) 

Благица 
Димитрова - 

Откривање, работа и следење на развојот на  надарени и 
талентирани деца/ ученици 

20.9.2019/Mакедонска 
асоцијација за 
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одделенски 
наставник во I 
одделение во п.у 
Дорфулија 

надарени и 
талентирани (МАНТ) 

Критичко размислување, решавање проблеми/Микрбит во 
наставата-дисеминација 

24.9.2019 

On line обука за Инклузивно образование 20.12.2019 

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) 
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IX. Соработка со заедницата 
 

 

a) 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  и Градоначалникот 

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. 

 Соработка-покани за присуство на активности во рамки на Erasmus+ проектите во училиштето. 
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б). 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. 

- Соработка со Центар за јавно здравје  за истражување-Анкетен прашалник - SHE алатка за брза проценка 

на моменталната политика и практика на училиштата поврзани со промоција на здравјето 

- Центар за Јавно здравје,Велес. 

 

в). 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”. 

 Соработка со МИА (Македонска информативна агенција), Канал 77, web-порталот ДУМА: за промоција на 

проектни активности и мобилност со ученици  во рамки на Eразмус + проектот “Играј и учи за младоста”. 

 

г). 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. 
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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 

- 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 (во 

дополнителна соработка со ПС Свети Николе-инспектор по превенција). 

- Соработка со МОН/БРО, училиштето навремено достави податоци за ученици чии семејства се корисници на 

социјална помош и немаат услови за следење на наставата на далечина- дигитален уред и/или интернет 

пристап. На истите им беа доделени ваучери-картички за интернет пристап. 

 

 Соработка со Федерација на училишен спорт и Агенција за млади и спорт при изготвување документација и 

добивање  одлука и решение за формирање на спортскиот училишен клуб “Фајтери”. 
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д). 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. 

Училиштето соработуваше и со средни училишта од регионот и државата при обезбедување услови за  присуство 

на  видеоконференциски презентации за учениците од IX одделение, во насока  на нивната професионална 

ориентација, однос избор на идно образование. 

 

Извештајот го изготвија: 

 
Даниела Мијалковска – психолог     _ 
 

Ивана Тасева – педагог                _________                                         
 

                 
Директор: 

Горанче Велков 
                                                                                                                                                                                                                                              _________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

                              

9.7.2020, Лозово 
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