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Вовед 

Наставата и другите форми на воспитно-образовната работа во учебната 2013/2014 година се реализирани врз основа на Законот за 

основно образование, Годишните планови и програми пропишани од Бирото за развој на образование и Министерството за образование и 

наука, како и по Kалендарот на воспитно-образовната работа на основното училиште за учебната 2013/14 година, објавена во Службениот 

весник на Р.М бр. 119, страна 61, од 29 август 2013 година. 

1. Лична карта на училиштето   

Училиште исполнето со дух и топлина, постојано во чекор со новитетите во воспитно-образовниот процес. Знаејќи ја важноста на почетоците во 

образованието на секој млад човек, нашиот наставен кадар се труди на најдобар можен начин да ги подготви и оспособи младите за понатамошните 

предизвици во образованието. Нашето училиште со години наназад е непресушен извор на многу генерации, кои значат многу не само за историјата 

на училиштето, туку и со понатамошните кариери дадоа голем придонес во областа на образованието, науката, културата, уметноста итн.  

Нашето училиште може да се пофали со совремни училници опремени со компјутери, како и обучен кадар за работа со истите. Со поставување на 

интернетот, се прошири и  можноста за вклучување на компјутерите во наставата, во новите проекти, што нудат еден нов правец во воспитно-

образовниот процес, односно користење на дигитални содржини, размена на информации и поврзување со други институции и училишта во градот и 

државата, а од голема важност во поново време се и многубројните еколошки активности, општествено хуманитарни активности, ширењето на 

мултикултуризмот, проектот за меѓуетничка интеграција, одличната соработка и поддршка од општина Карпош, БРО и МОН и другите институции во 

нашата држава. 

Општинското основно училиште ,,Христијан Тодоровски Карпош” во учебната 2013/14 година  остварува воспитно-образовна дејност за 

учениците од I до VIII/IX одделение по две програми: по новиот концепт за деветгодишно образование за учениците од I, II, III,IV, V, VI, VII и VIII 

одделение, по старите програми во VIII одделение. Наставата во ООУ,,Христијан Тодоровски Карпош” се изведува на македонски јазик со вкупно 322  

ученика распоредени во 16  паралелки од кои седум  во предметна настава и девет во одделенска настава. Училиштето организира и продолжен 

престој за своите ученици.  

Наставниот процес се изведува во модерно училиште според Наставниот план и програма на Министерството за образование и наука на РМ, 

Концепцијата за задолжително деветгодишно образование, Измените и дополнувањата на Наставниот план за осумгодишно основно образование на 

основното училиште донесени од МОН и  Бирото за развој на образованието во РМ. Измените и дополнувањата на Наставниот план за  задолжително 

деветгодишно основно образование на основното училиште донесени од МОН и  Бирото за развој на образованието во РМ и Годишната програма за 



 3 

работа на училиштето, а согласно Развојното планирање/ Развојниот план на училиштето. Наставата во училиштето се изведува во една смена од 

08:00 часот -15:00 часот, со продолжителен престој до 16:00 часот, под надзор на дежурен наставник до 17 часот (во интерес на работното време на 

родителите), за учениците од I-V одделение организирана е настава со продолжен престој со вклучен појадок и ручек со што децата се комплетно 

згрижени и претставува големо олеснување за нивните родители. 

Првото полугодие започна на 02.09.2013 година, заврши на 30.12.2013  година. Зимскиот распуст започна на 31.12.2013 година и заврши на 

17.01.2014 година. Второто полугодие започна 20.01.2014 година и заврши на 10.06.2014 година. Во последните години се инвестираше во целосно 

реновирање на училиштето од страна на општина Карпош, изградба на нова фискултурна сала проект на Владата на РМ и спортски терен „Сокол” 

финансиран од Општина Карпош. Фискултурната сала нуди одлични услови за работа комплетно е опремена со справи и спортски реквизити, што 

овозможува реализирање на наставата на поквалитетно и повисоко ниво. 

Сместeно во централното градското подрачје, поточно во населбата Карпош 1, со огромна дворна површина, прекрасна фискултурна сала, 

модерно игралиште (во кое се одвиваат сите поважни манифестации во нашата општина), основното училиште  „Христијан Тодоровски Карпош”- 

Скопје, е опкружено со институции од културен и забавен карактер, како Зоолошката градина, градскиот парк, библиотеката Другарче, Природно 

научниот музеј, салата „Борис Трајковски”, градски стадион, библиотеката Миладиновци,  Драмскиот театар, факултети итн. Сo еден збор 

местополoжбата му нуди предност во збогатувањето на воннаставните активности. Училиште со бесплатни школи за танц, за пинг понг, за актерство, 

за фудбал и.т.н.      

Се гордееме со досегашните успеси на училиштето „Христијан Тодоровски Карпош” и вредно работиме и ќе работиме за негов континуиран 

развој и напредок. 

 

2. Основни податоци за училиштето 
 

Име на училиштето Христијан Тодоровски Карпош 

адреса, општина, место  Орце Николов 61, Карпош, Скопје 

телефон 02 3065 337 

фах 02 3065 337 

е-маил htkarpos@gmail.com 

основано од Собрание на општина Карпош 

Верификација- број на актот  11-587/1 

Година на верификација 1986 

Јазик на кој се изведува наставата македонски 

Година на изградба 1955 
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Тип на градба тврда 

Површена на објектот 2579 m
2 

Површина на училишниот двор 16 141 m
2
 

Површина на спортска сала 650 m
2
 

Начин на загревање на училиштето Сопствено парно 

Број на одделенија 9 

Број на паралелки 16 

Број на смени една 

 

Структура на училиштето 

Членови на училиштен одбор  9 

Членови на совет на родители  16 

Стручни активи (видови) Одделенска, природни и општествени науки 

Одделенски совети (број на наставници) 36 

Членови на ученичка заедница (број на ученици) 9 

Членови на еко-одбор (број) 13 

 

3. Преглед на воспитно образовен кадар 

Етничка и полова структура на вработените 

 вкупно Етничка и полова структура на вработените 

Македонци Албанци Турци Роми други 

м ж м ж м ж м ж м ж 

Број на вработени 43 5 37         

Број на наставен кадар 29 3 26         

Број на стручни соработници 4 0 4         

Административни работници 3 1 2         

Техничка служба 6 1 5         

Директор 1 0 1         
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Старосна структура на вработени 

Години Број на вработени 

20-30 2 

31-40 16 

41-50 11 

51 - пензија 14 

 

 

Структура на вработените според степен на стручна подготовка 

Раководен и административен кадар 

Ред. 

Број 

Име и презиме Работно место Степен на образование 

1. Христина А.Борисовска директор високо 

2. Лилјана Чакаловска секретар-благајник средно 

3. Лоза Трпоска домаќин средно 

4. Каракушев Љубиша референт по Народна одбрана високо 

 

Стручни соработници 

Ред. 

Број 

Име и презиме Работно место Степен на образование 

1. Вера Димовска психолог високо 

2. Елена Арсовска Душков педагог магистер 

3. Билјана Огнаноска  библиотекар високо 

4. Илија Пецевски  дефектолог високо 

Наставен кадар 

Стручен актив- одделенска настава 

Ред. 

Број 

Име и презиме Работно место Степен на образование 

1. Лидија Исајловска наставник по одделенска настава високо 

2. Анета Ѓорѓиева наставник по одделенска настава високо 
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Предметна настава 

Стручен актив - општествено-хуманитарна група на  предмети 

Ред. 

Број 

Име и презиме Работно место Степен на образование 

1.  Ленче Алаџајкова наставник по македонски јазик високо 

2.  Ана Страшевска наставник по македонски јазик високо 

3. Даниела Станчевска наставник по англиски јазик високо 

4. Светлана Крстевска наставник по англиски јазик вишо 

5. Јаворка Китевска наставник по француски јазик вишо 

6. Миливоје Никиќ наставник по историја високо 

7. Ангел Ќосев наставник по музичко образование високо 

8. Лилјана Ружиновска наставник по ликовно образование високо 

9. Сузана Здравковска наставник по физичко образование високо 

 

 

 

3. Катица Богоевска наставник по одделенска настава високо 

4. Ленче Постолова наставник по одделенска настава високо 

5. Снежана Симовска наставник по одделенска настава вишо 

6. Елеонора Георгиева наставник по одделенска настава високо 

7. Оливера Павловска наставник по одделенска настава вишо 

8. Мирјана Алексова наставник по одделенска настава магистер 

9. Владанка Урошева Димитрова наставник по одделенска настава високо 

10. Анета Аначкова наставник по одделенска настава вишо 

11. Валентина Ковачевска наставник по одделенска настава високо 

12. Силвана Арсовска наставник по одделенска настава високо 

13. Маја Јанковска Цакиќ наставник по одделенска настава високо 

14. Катерина Дочинска наставник по одделенска настава високо 

15. Светлана Зашева наставник по одделенска настава високо 

16. Благица Топалова наставник по одделенска настава високо 

17. Татјана Велкова наставник по одделенска настава високо 

18. Елена Чакаловска Терзиќ наставник по одделенска настава високо 
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Стручен актив- природно-математичка група на предмети 

Ред. 

Број 

Име и презиме  Работно место Степен на образование 

1. Витомир Лазороски наставник по математика и физика високо 

2. Симона Петковска наставник по математика високо 

3. Билјана Гичевски наставник по географијa магистер 

4. Горан Тодоровски наставник по биологија високо 

 

Наставници кои доаѓаат од други училишта 

Ред. 

Број 

Име и презиме  Работно место Степен на образование 

1. Лилјана Ружиновска наставник по ликовно високо 

2. Даниела Радевска наставник по хемија високо 

3. Горан Тодоровски наставник по биологија високо 

4. Дијана Ханџиска наставник по информатика високо 

5. Лазе Смилевски наставник по техничко образ. високо 

6. Виолета Панев наставник по англиски јазик високо 

7. Наташа Јовковска наставник по етика високо 

 

Технички персонал 

Ред. 

Број 

Име и презиме  Работно место Степен на образование 

1. Спасе Стефановски хаус мајстор средно 

2. Лиле Мојсоска хигиеничар средно 

3. Даница Огненовска хигиеничар основно 

4. Верица Соколовска хигиеничар основно 

5. Елизабета Митиќ хигиеничар средно 

6. Бранкица Павлевска хигиеничар основно 
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Преглед на ученици 

Во учебната 2013/2014 година во ООУ ,,Христијан Тодоровски Карпош”  запишани се вкупно 322  ученици  распоредени во 16 паралелки. 

 

Наставен јазик 

 Наставен јазик- 

македонски 

Наставен јазик- 

албански 

Наставен јазик- 

турски 

Наставен јазик- 

српски 

Број на паралелки   16    

Број на ученици 322    

Број на наставници  36    

 

Формирање на паралелките  

Одделение Број на паралелки 

I 2 

II 1 

III 2 

IV 2 

V 2 

VI 2 

VII 1 

VIII(9) 2 

VIII(8) 2 

вкупно 16 
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Бројна состојба по одделенија: 

Одделение Македонски јазик Албански јазик Турски јазик Српски јазик Вкупно 

Одделенска настава се ж се ж се ж се ж се ж 

I 34 20       34 20 

II 33 13       33 13 

III 43 22       43 22 

IV 42 26       42 26 

V 34 16       34 16 

Одделенска вкупно 186 97       186 97 

Предметна настава / /       / / 

VI 43 22       43 22 

VII 19 10       19 10 

VIII(9) 35 19       35 19 

VIII(8) 39 23       39 23 

Предметна вкупно 136 74       136 74 

Вкупно ученици 322 171       322 171 

 

Одделенска настава 

Iа Iб IIа IIIа IIIб IVа IVб Vа Vб Вкупно 

17 17 33 23 20 21 21 15 19 186 

 

Предметна настава 

VIа VIб VIIа VIIIв VIIIг VIIIа VIIIб Вкупно 

21 22 19 15 20 20 19 136 
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Број на ученици по пол по паралелки 

Паралелка Машки Женски Вкупно 

Iа 7 10 17 

Iб 7 10 17 

IIа 20 13 33 

IIIа 14 9 23 

IIIб 7 13 20 

IVа 8 13 21 

IVб 8 13 21 

Vа 8 7 15 

Vб 10 9 19 

VIа 11 10 21 

VIб 10 12 22 

VIIа 9 10 19 

VIIIв 5 10 15 

VIIIг 11 9 20 

VIIIа 9 11 20 

VIIIб 7 12 19 

Вкупно 151 171 322 

       

Одделенски раководители 

Одделение Број на ученици Одделенски раководител 

I-а 17 Светлана Зашева  и  Анета Ѓеоргиева 

I-б 17 Ленче Постолова  и  Благица Топалова 

II-а 33 Снежана Симовска  и  Елеонора Ѓеоргиева 

III-а 23 Елена Чакаловска-Терзиќ  и  Валентина Ковачевска 

III-б 20 Катерина Дочинска  и  Маја Јанковска-Цакиќ 

IV-а 21 Владанка Урошева-Димитрова  и  Силвана Арсовска 

IV-б 21 Анета Аначкова  и  Катица Богоевска 

V-а 15 Лидија Исајловска  и  Мирјана Алексова 

V-б 19 Оливера Павловска  и  Татјана Велкова 

VI-а 21 Сузана Здравковска 

VI-б 22 Ангел Ќосев 

VII-а 19 Јаворка Китевска 

VIII-в 15 Ленче Алаџајкова 

VIII-г 20 Даниела Станчевска 
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VIII-а 20 Миливоје Никиќ 

VIII-б 19 Симона Петков 

 

4. Органи на управување и раководење 

4.1 Програма за работа на директорот 

 
Во согласност со Законот за основно образование, и сите други закони и правилници поврзани со работата на основните училишта како и според 

задачите предвидени со Наставниот план и програма изработена е програмата за работа на директорот во учебната 2013/14 година. Програмата 

утврдува реализација на задачи од следниве подрачја: планирање и програмирање на воспитно-образовната работа; организација на работата во 

училиштето; советодавна – консултативна работа со наставниците и стручните служби; аналитичко – истражувачка работа; проверка и анализа на 

педагошка – евиденција и документација; стручно усовршување на наставниците и стручните соработници и.т.н. 

Реализацијата на програмата за работа на директорот се базира на следните подрачја: грижа за финансиско работење, застапување на училиштето, 

учество во изготвување извештаи, координирање на работата на органите, следење и анализа на наставата, учество и следење на проритетни цели на 

училиштето, анализа и планирање, работа и соработка со локалната заедница. 

Планирање и програмирање 

 

Содржина Време на реализација Забелешки 

Завршување на Годишниот извештај за учебната 

2012/2013 година 

Анализа на постигнувањата од претходната учебна 

година, Изработка на извештај за екстерно 

тестирање 

Изработка на Годишната програма за воспитно-

образовната работа на училиштето во 2013/2014 

година, поставување на приоритети, цели, 

активности за оваа учебна година 

Изготвување на распоред на училиштето и распоред 

на дежурни наставници 

Август 

септември 

Во соработка со сите структури во училиштето 

Извештајот за екстерно тестирање во соработка со комисијата за 

екстерно тестирање и педагогот. 

Составен дел на програмата се подрачјата на работа на 

училиштето кои ги изработуваат наставниците и стручните 

соработници по добиените сознанија од целокупната работа на 

училиштето, извршената самоевалуација во 2013 година и 

извршениот инспекциски надзор извршен во април 2013 година,  

Распоредите за часови и дежурства во соработка со назначените 

наставници 

Изработка на програма за работа на Наставничкиот 

совет и програмата за работа на одделенскиот совет 

Август, 

септември 

Во соработка со педагогот и психологот и записничарот на 

Наставнички Совет 
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Изработка на програмата за работа на директорот на 

училиштето 

Август директор 

Планирање на стручно усовршување на наставниот 

кадар 

Септември     Наставници, психологот и педагогот 

Распределба на часовите, формирање на комисии,  и 

други задолженија на наставниот кадар 

Август 

Септември 

Цела година 

Во соработка со педагогот, психологот, комисија за упис во прво 

одделение, наставници 

План за уредување на училиштето и училишниот 

двор. 

Развојни планови за училиштето 

Акциони планови за приоритетите на училиштето 

План за финансиско работење и план за јавни 

набавки 

Листа на приоритети за набавка на нагледни 

средства, стручна литература и други материјали во 

учебната година. 

Листа на приоритети за набавка на потребни 

хигиенско технички средства и други материјали. 

септември    

 

 

 

 

цела година                       

Во соработка со општината и вработените во училиштето, 

Училишниот одбор, Советот на родители 

 

Училишен одбор, сметководител, комисија за јавни набавки 

 

Наставници, стручна служба, стручни активи 

 

Домаќин, хаусмајстор, технички персонал 

Координирање на активностите на менаџерскиот и 

развојниот тим 

Тековно 

цела година 

Во соработка со наставниците и Тимот за развојно планирање во 

училиштето 
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 Организирање 

Содржина Време на реализација Забелешки 

Организирање на активностите по повод обележување 

на патронатот на  училиштето, денот на дрвото, денот 

на општина Карпош, сите празници во РМ, 

меѓуетничка интеграција и сите други активности од 

општествено хуманитарен, забавен и ревијален 

карактер 

цела година Во соработка со Тимот за културно забавен живот и сите други 

комисии од наставници и вработени 

Организирање на работата на стручните активи цела година Доколку има потреба директорот ќе интервенира во 

организацијата  

Определување на распоред на работата: распоред на 

часови за наставата, додатна и дополнителна настава и 

воннаставните активности и другите активности 

Септември Во соработка со наставникот задолжен за изработка на 

распоредот на часовите и стручните соработници, комисии и 

тимови во училиштето 

Организирање на материјалното, финансиското и 

административно-техничкото работење на училиштето 

Во текот на цела година Во соработка со администрација и сметководителот на 

училиштето 

Организирање на процес на евалуација и следење на 

поставените цели од развојното планирање година 

периодично Во соработка со педагогот и психологот, координаторите за 

самоевалуација, тимот за развојно планирање 

Раководење 

Содржина Време на реализација Забелешки 

Донесување кадровски решенија и одлуки цела година По потреба во текот на целата година 

Екипирање на тимовите и воспоставување на 

хиерархија на односите во раководењето 

Септември-октомври 

цела година 

Во соработка со вработените во училиштето 

Донесување одлуки во врска со инфраструктурни 

зафати 

цела година Во соработка со општина Карпош 

Донесување одлуки за подобрување на внатрешен ред 

и дисциплина во училиштето 

цела година Во соработка со наставничкиот совет 

Донесување на нови решенија за систем на внатрешно цела година Комисија за награди и казни 
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стимулирање, наградување и казнување УО, Ученичка заедница 

Донесување одлуки во однос на секојдневно работење 

и функционирање на училиштето 

цела година Со вработените и сите органи во училиштето 

Планирање, реализација и раководење со 

одделенскиот и наставничкиот совет 

цела година Педагог,психолог 

      

 Евалвација и истражување  

Содржина Време на реализација Забелешки 

Преглед и анализа на годишните глобални и 

тематските планови за работа на наставниците, 

додатна, дополнителна, мултикултурализам, ИКТ, 

слободни активности, еко содржини 

Септември,  Во соработка со педагог и психолог, наставниците 

Преглед и анализа на годишните планови за работа на 

стручните соработници 

септември  

Преглед и анализа на дневни подготовки на 

наставниците според планот за евалвација на 

подготовките 

Во текот на цела година Во соработка со педагог и психолог 

Следење на работата на администртивно-техничкиот 

персонал 

Секојдневно Во соработка со вработените 

Следење на редовноста и дежурствата на вработените Секојдневно Во соработка со педагог и секретарот 

Следење на работата на стручните активи. 

Развивање на педагошка флексибилност меѓу 

стручните активи за примена на активни методи на 

работа во наставата. 

цела година Со стручните соработници и претседателите на стручни 

активи 

Следење на реализација на годишната програма (сите 

подрачја и програмски содржини) 

Секојдневно Во соработка со ученици, наставници, родители  

Следење на примена на различни модели и техники на Во текот на цела година Тим за професионален развој на наставниците 
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учење во наставата 

Следење на примена на компјутерска и друга 

современа технологија во наставата 

Во текот на цела година Во соработка со педагогот и психологот и стручните активи 

во училиштето 

Следење на оценувањето Во текот на цела година Методи, техники, тестови и други видови оценување  

Тим за оценување 

Следење на педагошката евиденција и документација 

според програмите за работа на стручните активи 

Еднаш месечно во текот 

на цела година 

Во соработка со педагогот и психологот 

Следење на стручно усовршување на наставниот кадар Во текот на цела година Тим за професионален развој на наставниците 

Следење на работа на одделенските раководители Во текот на цела година Ќе се следи реализација на плановите на работа  

Стручни соработници 

Анализи на успехот и поведение, реализација на 

наставните планови 

На крај од секој 

класификационен период 

Преку извештаи и анализи и Полугодишен извештај за работа 

Следење на работа на Комисиите Во текот на цела година Во соработка со претседателите на истите 

           

Педагошко-инструктивната работа 

Содржина Време на реализација Забелешки 

Индивидуална педагошко-инструктивна работа со 

наставниците и наставниците почетници 

Во текот на цела година Конкретна стручна помош за надминување на секојдневни 

проблеми и слабости 

 Соработка со учениците и нивните организации Во текот на цела година  

Соработка со локалната самоуправа, родители, 

МОН, БРО, ДИЦ, невладини организации, 

медиуми 

Во текот на цела година  

 

Десиминација за Меѓуетничка интеграција во 

образованието 

октомври Тим за МИО 
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Аналитичко - студиска работа Јануари Педагог, психолог 

Стручно предавање : Форми и техники во 

наставата 

септември Стручни активи 

Запознавање на вработените со законски акти, 

правилници, кодексот, систематизацијата и други 

правни акти 

Во текот на цела година Во соработка со секретарот на училиштето 

Увид во годишните и тематските планирања за 

работата на наставниците 

Во текот на цела година Педагог и психолог 

Преглед на матичните книги и одделенските 

дневници 

континуирано Педагог и психолог и комисија за проверка на дневници и главни 

книги 

Посета и евиденција за посетените часови Преку цела година Педагог,психолог стручни активи 

     

Други работи и работни задачи           

Содржина Време на реализација Забелешки 

Учество во работата на Училишниот одбор Континуирано  

Соработка со Советот на родителите Во текот на цела година  

Соработка со локалната срeднина Во текот на цела година Соработка со медиумите, месната заедница и други 

институции и сл. 

Соработка со други училишта континуирано Збратимување и сл. 

Посета на општина Стари Град-Сараево Април 2014 Ученици од седмо и осмо одделение во посета на општина 

Стари Град по иницијатива и во организација на општина 

Карпош 

Потпишување на Меморандум за соработка со 

основно училиште „Никола Вапцаров” општина Чаир 

и активности со истото училиште. 

Декември 

Второ полугодие 

Проект „Меѓуетничка интеграција во образованието” 

Грижа за законското работење на училиштето при Континуирано  
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јавни набавки, организирање на екскурзии и сл. 

Проектни активности за претставување и афирмирање 

на училиштето 

Континуирано Со наставниците, учениците, родителите и општина Карпош, 

медиуми, невладини организации и.т.н. 

Работа со ученици Индивидуално и на 

одделенски часови 

Во соработка со наставниците 

                                                                                                                                                                                    Директор                                                                                                                                                   

Христина Антоноска Борисовска 

4.2 Годишен извештај за работата на Училишниот Одбор  

 Училишниот одбор при ООУ „Христијан Тодоровски-Карпош“,во текот на првото полугодие од учебната 2013/2014 година е составен од 

следниве членови: 

      1. Анета Аначкова-претседател; 

     2. Ленче Алаџајкова-Наставнички совет; 

     3. Билјана Гичевски-Наставнички совет; 

     4. Роберт Живадиновиќ-Совет на родители; 

     5. Моника Гулева-Совет на родители; 

     6. Виктор Грозданов-Совет на родители; 

     7. Игор Стојановски- Локална самоуправа; 

     8. Маша Ткаленко-Локална самоуправа; 

   9.Даниела Георгиевска-МОН. 

По истекот на мандатот на членовите од Наставничкиот совет и од редовите на Советот на родители и тоа на Анета Аначкова,Билјана 

Гичевски,Ленче Алаџајкова и Виктор Грозданов,навремено беа избрани нови членови со тоа што Анета Аначкова,Ленче Алаџајкова и Виктор 

Грозданов беа повторно избрани од соодветните тела за да Анета Аначкова биде реизбрана за претседател на Училишниот одбор во следниов 

состав: 



 18 

  1. Анета Аначкова-претседател; 

     2. Јаворка Китевска-Наставнички совет; 

     3. Валентина Ковачевска-Наставнички совет; 

     4. Роберт Живадиновиќ-Совет на родители; 

     5. Моника Гулева-Совет на родители; 

     6. Виктор Грозданов-Совет на родители; 

     7. Игор Стојановски- Локална самоуправа; 

     8. Маша Ткаленко-Локална самоуправа; 

   9.Даниела Георгиевска-МОН. 

  Во текот на учебната 2013/2014 година, Училишниот одбор ги одржа следниве состаноци: 

дата Дневен ред 

31.08.13 

1. Усвојување на Записникот од претходниот состанок oдржан на 04.07.2013 година   

2. Донесување  на Одлука за усвојување на Годишната програма за работата на училиштето за учебната  2013/2014 

година 

3. Донесување  на Одлука за усвојување на Програмите за екскурзии и други слободни активности на училиштето во 

учебната  2013/2014 година 

4. Разгледување на извештајот од извршената интегрална инспекција од ДПИ 

5. Тековни прашања 

01.10.13 

1. Усвојување на Записникот од претходниот состанок oдржан на 31.08.2013 година,   

2. Донесување на одлука за формирање на комисија за прибирање на понуди за екскурзии,  

3. Донесување на одлука за паричен надомест на наставникот Витомир Лазороски за изработка на распоредот на 

часови за учебната 2013/2014 година, 

4. Тековни прашања 
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04.12.13 

1. Усвојување на Записникот од претходниот состанок oдржан на 01.10.2013 година,   

2. Донесување на одлука за усвојување на предлог буџетот за 2014 година, 

3.Предлог-одлука за усвојување на комисија за екстерно тестирање за учебната 2013/2014 година, 

4. Предлог-одлука за усвојување на пописна комисија за учебната 2013/2014 година,  

5. Донесување одлука за усвојување на Годишен план за јавни набавки за 2014 година, 

6. Тековни прашања: 

 Излагање на директорката Христина Антоноска Борисовска, 

 Извештај за постигнатиот успех и поведение на учениците на крајот на првото тримесечие во учебната 2013/2014 

година, 

 Запознавање со проектот Меѓуетничка интеграција во образованието 

27.01.2014 

1.Усвојување на записникот од претходниот состанок 

2.Верификација на новите членови на Училишниот одбор делегирани од Советот на родители и Наставничкиот совет 

на училиштето-конституирање на нов Училшен одбор 

3.Избор на претседател и записничар на Училишниот одбор 

4.Донесување на одлука за усвојување на Полугодишен извештај за работата на ООУ „Христијан Тодоровски-

Карпош“ во учебната 2013/2014 год. 

5.Разгледување на пристигнатите документи според објавениот оглас за вработување на лица на определено време до 

31 август 2014 год.објавен во дневен печат 

6.Донесување на одлука за касов максимум за 2014 год. 

7.Тековни прашања 

20.02.2014 

1.Усвојување на записникот од претходниот состанок одржан на 27.01.2014 год. 

2.Усвојување на завршна сметка на сопствените буџетски средства за 2013 год. на ООУ„Христијан Тодоровски-

Карпош“-Скопје 

3.Усвојување на извештајот за извршен попис на средствата и нивните извори на ООУ„Христијан Тодоровски-

Карпош„-Скопје за учебната 2013/2014 год. 

4.Тековни прашања 
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5. Стручни соработници 

5.1 Извештај за работа на педагогот во учебната 2013/14 година 

Годишната програма за работа на училишниот педагог е изготвена врз основа  на: 

- Законот за основно образование измените и дополнувањата на законот за основно образование; 

- Концепцискиот документ "Основно образование - содржини и организација на воспитно образовната дејност"; 

- Основите за проограмирање на воннаставната воспитно-образовна дејност на основното училиште и рабоптата на стручните работници од 1998 

година; 

- Статутот на училиштето; 

- Основите за планирање на содржините и организацијата на воспитно-образовната дејност на основното училиште 2006 год; 

- Наставните програми;  

- Условите, состојбата и потребите на училиштето; 

Календарот за работа во учебната 2013/2014 година; 

1. Програмско подрачје - Планирање и програмирање на воспитно-образовната работа 

Бр. Содржини на работа Соработници Време на реализација 

1. 
Учество во изработката на концепцијата на Годишната програма за работа 

на училиштето и изработка на нејзини поедини делови 

Директор 

Наставници 

Стручна служба 

Август 

2. 
Учество и координација во изработката на наставните планови и програми 

по одделенија и за поедини предмети 

Директор 

Наставници 

Стручна служба 

Август Септември 

3. 
Учество во изработката на наставните планови за додатна, дополнителна 

настава, одделенска заедница, секции, екскурзиии настава во природа 

Директор 

Наставници 

Стручна служба 

Август Септември 
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4. 
Учество во изработката на плановите и програмите за работа на стручните 

органи на училиштето 

Директор 

Наставници 

Стручна служба 

Континуирано 

5. 
Изработка на Годишна програма и месечни планирања за работа на  

педагогот 
Стручна служба 

Септември 

Секој месец 

2. Програмско подрачје - Непосредно следење на воспитно-образовната работа во училиштето 

Бр. Содржини на работа Соработници Време на реализација 

1. 
Правење на анализа на карактеристиките на идните првачиња и учество 

во формирање на паралелките 
Стручна служба Август 

2. 
Запознавање на наставниците од прво одделение со карактеристиките на 

идните првачиња 

Стручна служба 

Наставници 

Август 

3. Распределување на доселени ученици од други училишта Стручна служба Континуирано 

4. 
Следење и давање помош при организација и реализација на 

задолжителните, додатните и дополнителната настава 

Директор 

наставници 

Стручна служба 

Август 

Јуни 

5. 
Следење и водење на педагошка евиденција и документација во 

училиштето 
Наставници Континуирано 
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6. 

Следење на прилагодувањето на учениците во I одд. преку 

- посета на часови 

- разговор со ученици 

- разговор со родители 

Наставник 

Стручна служба 

Директор 

Континуирано 

7. 
Систематско  следење и анализирање на  наставниот процес како и 

работата на сите ученици 

Наставник 

Стручна служба 

Континуирано 

8. 

Откривање на ученици кои имаат потешкотии во учењето преку 

- посета на часови 

- разговор со наставници 

- разговор со родители 

- увид во одделенска книга 

Наставник 

Стручна служба 

Континуирано 

9. Следење на успехот и редовноста на учениците 

Наставник 

Стручна служба 

Континуирано 

10. 

Следење на интерперсоналните односи ( Училишна клима ) во 

училиштето меѓу ученик-ученик, ученик-наставник и наставник-

наставник, на индивидуално и групно ниво 

Наставници 

ученици 

Континуирано 

11. Следење на постапките на оценување на учениците 

Наставници 

Стручна служба 

Директор 

Континуирано 
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12. Следење и набљудување на децата во група за упис во прво одделение 

Стручна служба 

        Наставници 

           Мај 

13. 

 

Систематско вреднување на својата работа Педагог Континуирано 

3. Програмско подрачје - Советодавно-консултативна работа со учениците, наставниците и родителите 

Бр. Содржини на работа Соработници Време на реализација 

1. 
Идентификување и работа на отстранување на педагошките причини на 

проблемите во учењето и однесувањето 

Стручна служба 

Наставници 

Ученици 

Континуирано 

2. 
Советодавна работа со ученици кои потешко напредуваат или 

покажуваат асоцијално однесување, нередовност и слаб успех 

Директор 

Стручна служба 

Ученици 

Ученици 

Континуирано 

3. 
Советодавна работа со наставници и ученици при избор на слободни 

активности, јавни настапи, конкурси, натпревари и др. 

Директор 

Стручна служба 

Наставници 

Ученици 

Септември - Мај 

4. Советодавна работа со наставниците приправници 

Стручна служба 

Наставници 

Континуирано 
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5. 
Консултативни-советодавна работа со наставниците во разрешувањето 

на проблемите на релација ученик-ученик и ученик-наставник 

Директор 

Стручна служба 

Наставници 

Континуирано 

6. 
Давање на потребна помош на одделенските наставници во квалитетно 

обавување на нивната улога 

наставници 

Стручна служба 

Континуирано 

7. 
Давање помош на наставниците во реализација на одредени часови како 

пример за добра пракса 

Наставници 

Стручна служба 

Периодично 

8. 
Советодавна работа со родителите чии деца имаат проблеми со учењето, 

редовноста и дисциплината 

Наставници 

Стручна служба 

Континуирано 

9. 
Давање, подршка и помош во работата на Советот на родители и 

Училишниот одбор 

Наставници 

Стручна служба 

Континуирано 

        4. Програмско подрачје - Аналитичко - истражувачка работа 

Бр. Содржини на работа Соработници 
Време на 

реализација 

1. 
Анализа на општите услови за реализација на воспитно-образовната 

работа во училиштето 

Директор 

Ст.служба 

Наставници 

Август-Септември 



 25 

2. 

Изработка на анализа за успехот и дисциплината на учениците на 

класификациони периоди 

( тромесечја, полугодие и крај на година ) 

Директор 

Ст.служба 

Наставници 

Ноември 

Декември 

Април 

Јуни 

3. 

Анализа на часовите на редовната настава и дручите облици на 

воспитно-образовната работа на кои присуствувал педагог и согледување 

на нивната дидактичко-методска заснованост 

Директор 

Ст.служба 

Наставници 

Октомври 

Март 

 

4. Анализа и унапредување на работата на воннаставните активности 

Ст.служба 

Наставници 

Ученици 

Декември 

Мај 

 

5. 

Испитување на нивото и квалитетот на ученичките знаења 

- испитување на брзината  и точноста на читање на: 

а) нелогичен текст 

б) логичен текст 

Ст.служба 

 

Декември 

5. Програмско подрачје - Соработка со стручни институции, локална заедница и стручно усовршувањe 

Бр. Содржини на работа Соработници Време на реализација 

1. Учество во работата на стручни друштва органи и организации 

( Современ педагог , БРО, други училишта и др) 

Педагог 

Наставници 

Еднаш месечно и по 

потреба 
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2. Соработка со образовни, здраствени, социјални институции и други 

установи кои допринесуваат за остварување на целите и задачите на 

воспитно- образовната работа 

Ст.служба Континуирано 

3. Учество во размена на искуства со други педагози и психолози Ст.служба Континуирано 

4. Работа на сопствено и стручно усовршување Ст.служба Континуирано 

5.  Учество во воспоствување на соработка со локалната заедница и 

реализација на заеднички активности 

Директор 

наставници 

Стручна служба 

Ученици 

Континуирано 

6. Програмско подрачје - Педагошка евиденција и документација 

Бр. Содржини на работа Соработници Време на реализација 

1. Годишен глобален план и програм за сопствената работа Ст.служба Континуирано 

2. Месечен оперативен плана за работа Ст.служба Секој месец 

3. Хронолошки дневник за работа Ст.служба Континуирано 

4. Дневник за работа со ученици Ст.служба Континуирано 

5. Дневник за работа со наставници Ст.служба Континуирано 

6. Дневник за работа со родители Ст.служба Континуирано 

7. Дневник за следење на наставата и воннаставните активности Ст.служба Континуирано 
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7. Програмско подрачје - Подготовка за сите облици на работа со ученици, наставници и родители 

Бр. Содржини на работа Соработници Време на реализација 

1. Планирање на посета на часови Ст.служба Континуирано 

2. Планирање и подготовка на анализи,прикази и соопштенија Ст.служба Континуирано 

3. Следење на стручна литература Ст.служба Континуирано 

4. 

Подготовка и договарање со останатите стручни соработници , тимови и 

стручни институции за заедничките задачи и активности во училиштето и 

надвор од него 

Ст.служба Континуирано 

                                                                                                                    Училишен педагог Елена Арсовска Душков          

5.2 Извештај за работата на психологот 

1.Планирање,  програмирање и организирање на воспитно-образовната работа 

Реализирана активност Време на реализација Соработници 

Учество во изработката на годишната програма за работа на училиштето август директор 

педагог 

наставници 

Изготвување на годишна програма за сопствена работа август директор 

педагог 

Формирање на паралелките август директор 

педагог 
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2.Следење и унапредување на воспитно-образовната работа 

Следење на прилагодувањето на учениците во прво и шесто  одделение како и 

новодојдените ученици 

во текот на годината наставници 

родители 

Следење на прилагодувањето на учениците од VI одделение(реализирана анкета 

и социометриска метода) 

во текот на годината наставници 

родители 

педагог 

Со учениците од  II одделение реализирани се индивидуални средби со секој 

ученик посебно (разговор, процена на интелектуални способности, цртеж на 

човечка фигура и проверка на читањето). 

април-мај наставници 

Следење на реализацијата на наставата преку увид во дневниците за работа, 

разговори со наставниците и посета на часови 

во текот на годината наставници 

педагог 

Учество во работата на одделенските совети и наставнички совет во текот на годината директор 

наставници 

педагог 

Учество во проектот за Меѓуетничка интеграција во текот на годината директор 

наставници 

педагог 
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Примена на психолошки мерни инструменти 

Тест на општи интелектуални способности 

Равенови прогресивни матрици 

Скала за процена на професионални интереси и способности 

во текот на годината ученици 

наставници 

 

 

Организирање и раководење со Ученичката заедница во текот на годината Ученици 

директор 

Професионална ориентација на учениците од VIII одд. 

-работилница 

-психолошки тестирања 

-посети и презентации од средните училишта 

во текот на годината директор 

наставници 

педагог 

Работилница со наставници-Презентација на добиените податоцци со анкетата за 

присутноста на насилството во училиштето и предлагање на мерки за 

подобрување на состојбата 

март директор 

наставници 

педагог 

Работа со надарени ученици 

-работилница со наставници 

-скали на проценка  

Формирани групи ученици 

во текот на годината директор 

наставници 

педагог 

3.Советодавно-консултативна работа со ученици, наставници и родители 

Реализирани се советувања на ученици кои манифестирале несоодветно 

однесување,одсуство од настава, конфликтни ситуации, емоционални и семејни 

во текот на годината наставници 
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проблеми.Работено во повеќе наврати со примена на Гешталт техники. родители 

Реализирани се советодавно-инструктивни разговори со наставници за 

наминување на проблемите во врска со однесувањето на одредени ученици, како 

и во реализацијата на наставата. 

Советодавно инструктивни разговори и пружање поддршка на младите 

наставници и нововработените. 

Со наставничките од I оддд. На почетокот од учебната година одржан е состанок 

на кој беа запознаени со карактеристиките и специфичностите на првачињата. 

во текот на годината наставници 

педагог 

Советодавни разговори со родители кои побарале помош или биле повикани 

поради слаб успех или проблеми во однесувањето 

во текот на годината наставници 

Реализирани се работилници со ученици на теми од областа на Комуникација, 

соработка, насилно однесување како и развивање на свесност за сопствените 

чувста и доживувања 

во текот на годината ученици од  

IV -  VIодд. 

Реализирана Програма за советување на група родители по основ Нередовно 

посетување настава 

февруари-мај родители 

4. Аналитичко-истражувачка работа 

Изготвени се и применети анкетни листови за учениците од VI одделение во текот на годината ученици 

наставници 

Анкета за присутноста на Насилството во училиште декември ученици 

наставници 

Споредба на успехот на учениците на на крајот од учебната 2012/13 и првиот 

класификационен период 2013/14 

во текот на годината наставници 

педагог 



 31 

Статистички извештај 

 

септември наставници 

педагог 

Доставување податоци до општина  септември наставници 

педагог 

Анализа на успехот и поведението на учениците по класификациони периоди и 

на крај од учебната година 

во текот на годината педагог 

Анализа на односите помеѓу учениците во паралелката Социометриски метод во текот на годината наставници 

ученици 

Примена на скала за процена на професионалните интереси и способности на 

учениците 

април-мај  

Примена на скала за процена на надареноста кај учениците октомври наставници 

Реализација на самоевалуацијата за меѓуетничка интеграција(анкета со ученици, 

настаници и родители) примена и анализа на добиените податоци 

септември-октомври наставници 

родители 

ученици 

5.Соработка со стручни  институции, локална заедница и стручно усовршување  

Соработка беше остварена со Полиција, амбуланта и општина Карпош и 

основните училишта на општина Карпош 

Психологот учествуваше на состаноците на Секцијата на школски психолози 

каде се дискутираше на одредени теми од вашност за работата на училиштето. 

Семинар за меѓуетничка интеграција 

Учество на конгресот на Гешталт психотерапевти на РМ 

во текот на годината  
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5. Водење на педагошка евиденција и документација 

Досие на ученици 

Дневник за работа психологот 

Портфолио на наставниците 

Евидентирање на успехот и редовноста на учениците на тромесечие и на крај од 

I полугодие. 

Извештаи за работењето на училиштето, статистички извештаи,како и 

доставување на податоци до општина и Министерство за образование. 

Потврди за посетени обуки и семинари на наставниците 

во текот на годината  

                  

                                                Психолог и Гешталт терапевт : Вера Димовска 

5.3 Извештај и програма за работа на Дефектолог 

Време на реализација Содржина на работата 

1. Непосредна работа со ученици 

 

1.1 Опсервација на децата со ПОП 

1.2 Дефектолошка дијагностика 

 

1.3 Проценка на психо-физичкиот развој  

   Целата година   1.4 Општи и специјални вежби за  психомоторна реедукација 

 

1.5 Употреба на алтернативни методи за комуникација 

и сензорна интеграција  

      1.6 Работа со деца кои манифестираат асоцијално однесување 

2. Изработка и следење на програмите за работа   

  Целата година   2.1 Изработка на дефектолошко досие за секој ученик со ПОП 

  

 

  2.2 Следење на спроведувањето на ИОП 

3. Соработка со наставници, стручен тим и вонучилишни институции 
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      3.1 Соработка со стручниот тим во училиштето 

Целата година 3.2 Организирање средби со инклузивниот тим 

  

 

  3.3 Инструктивно-советодавна работа со наставници 

      3.4 Изработка на ИОП во координација со наставниците 

4. Работа со родителите         

      4.1 Инструктивно-советодавна работа со родителите 

Целата година 4.2 Запознавање на родителите со ИОП 

  
 

  4.3 Вклучување на родителите при изработка на ИОП 

5. Истражувачки активнсти и учество во проекти   

      5.1 Учество во оперативни проекти на училиштето 

Целата година 

5.2 Учество на семинари, симпозиуми и конференции со 

 цел стручно усовршување 

      
  

  

 

Извештај од работата со ученици со посебни потреби 

 Во периодот од февруари до јуни 2014 година во ООУ„Христијан Тодоровски-Карпош“ – Скопје во континуитет, беше извршена евиденција, 

опсервација и проценка на учениците со пречки во развојот. 

Во процесот беа опфатени 12 ученици на препорака на наставниот кадар и стручната служба (педагог, психолог), од кои како ученици на кои 

им е потребна соодветна подршка, како и стручна помош  преку индивидуална работа беа 3 деца. Едно дете имаше подршка од дефектолог кој беше 

приватно ангажиран како придружба на детето и немаше потреба од мое вклучување во процесот поради можните проблеми во креирање на слика на 

авторитет, земајќи ја во предвид и сложената состојба во која се наоѓа детето (аутизам со емотивни изливи) поголем број стручни лица вклучени во 

работат со детето би го отежнале процесот на едукација, хабилитација и инклузија во училиштето. Кај 8 деца кои беа опсервирани и направени 

разговори самостојно или во координација со психологот и педагогот, беа забележани емотивни испади и се добива впечаток дека децата имаат 

асоцијално однесување. 

 Во периодот од февруари до јуни 2014 година , во временски интервал од 2-3 дена неделно, дефектолошката подршка беше изведена 

на следниов начин: 

 Подршка на наставниците – советување и разговор за проблемите кои ги имаат во наставата со деца со ПОП, 

 Опсервација во училница и надвор од неа, 

 Индивидуално планирање, 
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 Разговори со родители – советување и давање препораки, 

 Работа со учениците (индивидуално или во училница-во група). 

 

Искуството од петмесечната работа покажа дека има потреба од поголемо вклучување на дефектологот во самиот наставен процес преку 

индивидуална работа со учениците, како и во дополнителни обуки и советувања  на наставниците а и на родителите на децата со пречки во развојот.  

Исто така потребно е поголем ангажман во координација со психологот во работата со децата кои имаат емоционални проблеми пропратени со 

асоцијално однесување, како и со нивните родителите како би можеле да се надминат проблемите, ублажат иритансите со цел надминување на 

асоцијалното однесување и полесно вклучување во наставниот процес на учениците. 

Дефектолог: Илија Пецевски 

 

5.4 Извештај за работата на библиотекарот во учебната 2013/2014 година 

  Училишниот библиотекар во текот на учебната 2013/14 година успешно ги реализира предвидените активности, преку различни форми на 

работа, во соработка  со клубот на млади библиотекари, новинарската секција и наставно-воспитниот  кадар. Библиотекарот на училиштето во текот 

на работата успешно соработуваше со наставниот кадар на полето на популаризација на книгата мегу учениците и зголемување и одржување на 

библиотечниот фонд. Работеше во издавањето на книги на учениците и тесно соработуваше со наставниот кадар информирајќи го за библиотечниот 

фонд и новите изданија. Ја координираше работата при приемот на бесплатните учебници и враќањето на истите во училишната библиотека. Се 

грижеше за снабдување на учениците со списанија и им помагаше во изнаоѓање на соодветни содржини за изработка на  ученички проекти 

произлезени од реализацијата на наставата.  

Реден 

број 

Реализирани содржини  Носители на активноста Време на реализација 

1. Прием и заведување на нови, прибирање и средување учебници за учениците за 

учебната 2013/14 година 

Библиотекар Август- Септември 

2. Доделување  учебници  на  одделенските раководители и учениците  

( I-VIII) одд. 

Библиотекар, комисија за 

доделување учебници 

Септември 

3. Промовирање на училишната библиотека Библиотекар, ученици  Септември 

4. Формирање клуб на млади библиотекари (библиотекарска секција) Библиотекар, ученици Септември 

    5. Пласирање на детските списанија  „Росица“, „Другарче“  и  „ Наш свет“ 

 

Библиотекар  Во континуитет 

(септември – јуни) 

6. Обновување на членството и прием на нови членови во библиотеката Библиотекар Септември 
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7. Изнајмување книги на учениците Библиотекар Во континуитет 

(септември – јуни) 

8. Оспособување на оштетени книги за користење Библиотекар Во континуитет 

(септември – јуни) 

9. Поттикнување и мотивирање на учениците за читање романи, раскази, приказни 

и др. литер. видови 

Библиотекар Во континуитет 

(септември – јуни) 

10. Помош и насочување на учениците при избор на книги за читање Библиотекар Во континуитет 

(септември – јуни) 

11. Навикнување на учениците за внимателно ракување, чување и заштита на 

книгите 

Библиотекар Во континуитет 

(септември – јуни) 

12. Совладување на методи, техники и средства за стекнување знаења во 

библиотеката  како трајни вредности кои учениците треба да ги понесат од 

училишните клупи 

Библиотекар Во континуитет 

(септември – јуни) 

13. Евиденција ( печатирање, инвентирање и сигнирање) на подарени  книги   Библиотекар Во континуитет 

(септември – јуни) 

14. Изработка на sиден (неделен ) весник Библиотекар, ученици Во континуитет 

(септември – јуни) 

15. Учество на  „ Ученичка квизотека 2013/14 “ во ДКЦ Библиотекар, ученици Октомври 

16. Учество на регионалниот  натпревар   „Млади библиотекари“ Библиотекар, Клуб на 

млади библиотекари 

 

Октомври 

17. Објавување наградени творби од учество на литературни конкурси Библиотекар  Во континуитет 

(септември – јуни) 

18. Одбележување на месецот на книгата Библиотекар, ученици, 

директор 

Ноември 

19. Учество на државен натпревар „Млади библиотекари“ Библиотекар, учениците од 

Клуб на млади 

библиотекари 

Ноември 

20. Упис на нови членови во библиотеката (учениците од II одд.) Библиотекар Јанури - Февруари 

21. Изведба на предновогодишната претстава „ Вљубениот Дедо  Мраз“- авторско Библиотекар, учениците- 

учесници во претставата 

Септември- Декември 
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 Библиотеката сама по себе е јавен и културен дел на училиштето и локалната средина.Таа иницира и е центар на сите збиднувања од областа 

на јавниот и културниот живот во училиштето. Организира литературни читања, средби со писатели, изложби, посети на промоции на книги, саем на 

книгата, натпревари и сл. 

дело на учениците –актери и наставникот 

22. Одбележување на патрониот празник 

( специјални гости , познатите детски писатели г-дин Горјан Петрески и г-дин 

Фејзи Бојку) ; 

Истражување и презентација за животот и делото  на двајцата значајни автори ,  

активност поврзана  со проектот  МИО 

Библиотекар, учениците од 

„Клубот на млади 

библиотекари“, група 

ученици и наставници во 

соработка со ученици и 

наставници од ООУ 

„Никола  Ј. Вапцаров“ 

Декември - февруари 

23. Набавка , евиденција ( печатирање, инвентирање и сигнирање) на новокупени  

книги  - стручна литература  и промоција на истите 

Библиотекар,педагошко-

психолошка служба, 

стручни активи, директор                      

Март 

24. Организирање и учество на маскенбал „ Априлијада 2014“ 

(Избирање и прогласување  најуспешни маски) 

Специјални гости – децата и вработените од  ОДГ „Распеана младост“ 

Библиотекар во соработка 

со институции од локалната 

заедница, ученици 

наставници, директор 

Април 

 

25. Подготовка на сценарио за завршен  концерт 

(Доделување   пофалници  на учениците кои постигнале забележителни 

резултати и наставниците- ментори) 

Библиотекар,наставникот 

по музичко образование, 

ученици-клуб на млади 

библиотекари, ученици-

учесници и директор 

Мај 

26. Нарачка на учебници за наредната   2014/15 учебна година Библиотекар Јуни 

27. Враќање ( раздолжување) на учебниците од страна на учениците и одделенските  

раководители 

Евиденција(пополнување записници за вратени/ невратени учебници и надомест 

за истите) 

Библиотекар, ученици, 

наставници, родители и 

директор 

Јуни 

 

28. Договор   со наставниците и  набавка на  литература за ученици и наставници, со 

цел збогатување  на книжниот фонд во библиотеката 

Библиотекар, наставници Јуни 

 Договор со наставниците  и набавка  на книги за наградени ученици Библиотекар, наставници Јуни 

29. Анализа за работата на библиотекарот и клубот на млади библиотекари Библиотекар Јуни 

30. Средување на книгите и  естетскиот изглед на библиотеката Библиотекар Август - септември 
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Гости на 

Патрониот 

празник – г-дин  

Горјан 

Петрески и г-

дин Фејзи Бојку 

 

Маскенбал „ Априлијада 2014“ 

Библиотеката е едукативен центар во училиштето, како за учениците така и за наставниот кадар. Таа е неопходна и најсилна логистика во реализација 

на современата настава и во целост е инкорпорирана во наставниот процес. 

Билјана Огнаноска, училишен библиотекар 
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6. Стручни органи 

6.1 Извештај за работата на Наставничкиот совет во учебната 2013/2014год. 

Дата Дневен ред 

23.08.2013год. 1. Усвојување на записникот од одржаниот наставнички совет на 04.07.2013година; 

2. Организациско кадровска подготовка за почетокот на учебната година; 

3. Информација од семинарот за мултиетничка интеграција; 

4. Прием и распределба на учебници; 

5. Тековни прашања. 

02.09.2013 год. 1.         Усвојување на записникот од одржаниот наставнички совет на 23.08.2013година; 

2.         Информација за првиот училишен ден; 

3.         Презентација на годишната програма за учебната 2013/2014; 

4.         Подготовка за родителски состанок и Совет на родители; 

5.         Тековни прашања. 

03.10.2013 год. 1. Усвојување на записникот од одржаниот Наставнички совет на 02.09.2013година; 

2. Реализирани активности во месец септември; 

3. Одлука за доделување средства  за изработениот распоред на часови; 

4. Информации за екскурзии; 

5. Идни активности; 

6. Формирање комисии; 

7. Тековни прашања. 

13.11.2013 год. 1. Усвојување на записникот од одржаниот Наставнички совет на 03.10.2013година; 

2. Реализација на Наставниот план и програма; 

3. Успехот и поведението на учениците на крајот од првото тримесечие од учебната 2013/2014 година: 

4. Извештај од полудневната екскурзија во Пеленица;  

5. Формирање комисија за попис; 

6. Формирање комисија за екстерно оценување; 

7. Тековни прашања. 

17.01.2014 год  Усвојување на записникот од одржаниот Наставнички совет на 13.11.2013година; 

2. Реализација на Наставниот план и програма; 

3. Успехот и поведението на учениците на крајот од првото полугодие од учебната 2013/2014 година: 

4. Известување за извршена контролна инспекција на 15 и 16.12.2013 година; 

5.  Разгледување на пристигнатото барање од родителите на ученичката Ана Марија Андоновска од Iа одделение; 

6. Избор на нови членови за Училишен одбор; 

7. Тековни прашања. 
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30.01.2014 год 1. Усвојување на записникот од одржаниот Наставнички совет на 17.01.2014година; 

2. Одлука за одобрување на отсуство на ученикот Иван Димитријевски Ivб одделение; 

3. Мислење од одделенските наставници Ленче Постолова и Благица Топалова за ученичката Ана Марија 

Андоновска; 

4. Тековни прашања. 

 

03.03.2014 год 1. Усвојување на записникот од одржаниот Наставнички совет на 30.01.2014година; 

2. Одлука за одобрување на отсуство на ученичката Јана Јанкуловска  VIIIг одделение; 

3. Приказ од резултатите добиени со анкета за насилство во училиштето; 

4. Тековни прашања. 

10.04.2014 год 1. Реализација на Наставниот план и програма; 

2. Успехот и поведението на учениците на крајот од третото тримесечие од учебната 2013/2014год.; 

3. Формирање на комисии; 

4. Тековни прашања 

11.06.2014 год 1. Усвојување на записникот од одржаниот Наставнички совет на 10.04.2014година; 

2. Реализација на Наставниот план и приграма за осмо одделение; 

3. Анализа на успехот и поведението во осмо одделение; 

4. Тековни прашања. 

13.06.2014 год 1. Усвојување на записникот од одржаниот Наставнички совет на 11.06.2014година; 

2. Реализација на Наставниот план и програма; 

3. Успехот и поведението на учениците на крајот од учебната 2013/2014 година: 

4. Донесување одлука за избор на учебници; 

5. Формирање комисија за учебници; 

6. Извештај од екстерното тестирање; 

7. Извештаи од екскурзии; 

8.        Формирање на стручни тимови за екскурзии; 

9.        Формирање на тим за набавка на нагледни средства; 

10.      Задолженија за годишен извештај; 

11.       Формирање на комисии за проверка на дневници и главна книга; 

12.      Тековни прашања. 

 

24.06.2014 год 1. Усвојување на записникот од одржаниот Наставнички совет на 13.06.2014година; 

2. Анализа на успехот и поведението со резултатите од екстерното тестирање, за осмо одделение; 

3. Тековни прашања. 

Записничар:Лидија Ангеловска Исајловска 

 



 40 

6.2 Извештај за работата на Советот на родители во учебната 2013/2014 година 

Извештај за работата на  Советот на родители 

Реден 

број 

Активност Време на одржување Носител на активноста 

1. 

 

-Конституирање на Советот на 

родители со нови членови од 

првите одделенија 

-Презентирање на Годишниот 

извештај за работа на училиштето 

за учебната 2012/13 година 

-Презентирање на Годишната 

програма за работа на  

училиштето 

-Презентирање на програмата за 

изведување екскурзии 

-Избор на претставници од 

Советот на родители за членови 

во комисијата за прибирање 

понуди за екскурзии 

-Формирање комисија за избор на 

агенција за обезбедување на 

училиштето 

-Формирање комисија за за избор 

на Осигурителна компанија 

-Тековни  прашања 

Септември ,2013г. Родители, директорот и психологот на училиштето. 
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2. 

 

-Усвојување на записникот од 

претходниот состанок 

-Формирање на комисија за 

фотографирање во училиштетоод 

членови на Советот на родители 

-Извештај од комисија за 

осигурување 

-Извештај од комисија за 

екскурзии 

-Законска можност во 

училиштето да се изучува друг 

јазик како втор освен 

францускиот 

-Разговор по Годишната програма 

за работа на училиштето 

-Тековни прашања 

Септември 2013г. Родители членови на Советот на родители, директорот, педагогот,  

псхихологот во училиштето наставници 

3. -Усвојување на записникот од 

предходниот состанок 

-Анализа на успех и поведение и 

активности на училиштето во 

првото тримесечие на учебната 

2013/2014 година 

-Извештај и дискусија за 

преземените активности во врска 

со давање на нов втор странски 

јазик освен француски јазик 

Ноември 2013г. Родители членови на Советот на родители,ученици, директорот и 

педагогот во училиштето. 
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-Тековни прашања 

4. -Усвојување на записникот од 

претходниот состанок 

-Известување за успехот, 

поведението, реализирани 

активности во прво полугодие и 

планираните активности во 

второто полугодие на учебната 

2013/14г. 

-Избор на член на О. У, 

претставник на С. Р 

-Тековни прашања 

Јануари, 2014г. Родители членови на Советот на родители,ученици, директорот и 

педагогот во училиштето. 

5. -Усвојување на записникот од 

претходниот состанок 

-Известување за успехот, 

поведение, реализирани 

активности во третото 

тримесечие, 

-Планирани активности, 

-Информации околу екстерното 

оценување 

и други тековни прашања 

Април 2014г. Родители членови на Советот на родители,ученици, директорот и 

психологот  во училиштето. 
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6. -Усвојување на записникот од 

претходниот состанок 

-Известување за успехот, 

поведение, реализирани 

активности на крајот од 

наставната година и 

други тековни прашања 

Јуни 2014г. Родители членови на Советот на родители,ученици, директорот и 

педагогот во училиштето. 

 

7. Стручни активи 

7.1 Извештај за активностите на Стручниот актив на одделенска настава   

Стручниот актив на одделенска настава при ООУ Христијан Тодоровски Карпош, го сочинуваат следните членови и тоа:  

Реден број Име и презиме Одделение 

1.  Благица Топалова прво 

2. Ленче Постолова прво 

3. Анета Георгиева прво 

4. Светлана Зашева прво 

5. Елеонора Ѓеоргиева второ 

6. Снежана Симовска второ 

7. Валентина Ковачевска трето 

8. Елена Чакаловска-Терзиќ трето 

9. Катерина Дочинска трето 

10. Маја Јанковска-Цакиќ трето 

11. Силвана Арсовска четврто 

12. Владанка Урошева-Димитрова четврто 

13. Анета Аначкова четврто 

14. Катица Богоевска четврто 

15. Лидија Исајловска петто 

16. Мирјана Алексова петто 

17. Оливера Павловска петто 

18 Татјана Велкова петто 
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Реден 

број 

Активност Носители на активноста Време на реализација 

1. Донесување на програма за работата на активот 

за учебната 2013/2014 година 

Членовите на активот 27.08.2013 

2. Информирање за претстојни семинари Училишен педагог 27.08.2013 

3. Разгледување на Наставните планови и програми Членови на активот /училишен педагог 27.08.2013 

4. 

Договор за изедначување на методологијата за 

годишни и тематски планирања и дневна 

подготовка 

Членови на активот 27.08.2013 

5. Дисеминација од семинари Оливера Павловска,Силвана Арсовска 27.08.2013 

6. 
Изработка на инструменти за следење на 

постигањата на учениците 
Членови на активот 27.08.2013 

7. Извештај од одржани семинари и обуки Училишен педагог 30.10.2013 

8. 

Одредување на наставници за реализирање на 

нагледни часови/изработка на план и распоред на 

нагледни часови 

Членови на активот 30.10.2013 

9. Активности по повод Детската недела и 

активности на ЦК 

Елена Чакаловска Терзиќ 30.10.2013 

10. 

Разгледување на предлози и определување на чек 

листи за макросумативни оценки во петто 

одделение 

Оливера Павловска/ 

Татјана Велкова/ 

Лидија Исајловска/ 

Мирјана Алексова 

30.10.2013 

11. 
Спроведување на активности за определување на 

ученичките предзнаења 

Училишен педагог/ 

Членови на активот 
30/10.2013 

12. Презентација на нагледен час-примена на (МР) Владанка Димитрова Урошева 15.11.2013 

13. 

Разгледување на постигнаите резултати на крајот 

од првото тримесечие од учебната 2013/2014 

година 

Училишен педагог/ 

Членови на активот 
15.11.2013 

14. Мерки за подобрување на успехот и поведението 
Училишен педагог/ 

Членови на активот 
15.11.2013 

15. 
Презентација на нагледен час од семинарот Зелен 

пакт-Јуниор-интеграција со други предмети 
Елеонора Ѓеоргиева 15.11.2013 

16. 
План и реализација на Детски музички фестивал 

“Златно Славејче 2013” 
Членови на активот 15.11.2013 

17. Организирање на Новогодишни работилници Членови на активот 12/2013 

18. 

Полугодишен извештај за успехот и поведението 

на учениците на крајот од првото полугодие од 

учебната 2013/2014 

Училишен педагог/ 

Членови на активот 
30.12.2013 

19. План и подготовки за одбележување на Членови на активот 30.12.2013 
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патрониот празник на училиштето 

20. 
Анализа за читање на нелогичен текст во второ 

оддлеление 

Елеонора Ѓеоргиева 

Снежана Симовска 

Училишен педагог 

30.12.2013 

21. 

Резултати од извршена проверка на учениците од 

второ одделение во брзина на читање на логички 

текст 

Елеонора Ѓеоргиева 

Снежана Симовска 

Училишен педагог 

12.02.2014 

22. 
Согледување и информирање за адаптацијата на 

учениците од прво одделение 

Анета Георгиева 

Светлана Зашева 

Благица Топалова 

Ленче Постолова 

Училишен педагог 

Училишен психолог 

Училишен дефектолог 

12.02.2014 

23. Нагледен час-примена на ЈП Благица Топалова 12.02.2014 

24. 
Консултации по одржаните нагледни часови со 

наставниците и педагошко-психолошката служба 

Членови на активот 

Училишен педагог 

Училишен психолог 

12.02.2014 

25. Предавање-истражување на некои техники Училишен педагог 12.02.2014 

26. 
Договор за работилница по повод денот на 

жената 
Членови на активот 12.02.2014 

27. Договор за изработка на првоаприлски маски Членови на активот 12.03.2014 

28. Практичен час-Зелен пакет-Јуниор Елеонора Ѓеоргиева 12.03.2014 

29. 

Договор за изведба на пролетна полудневна 

екскурзија(за сите ученици) и еднодневна 

екскурзија (за учениците од трето одделение) 

Членови на активот 12.03.2014 

30. 
Договор и подготовки за одбележување на Денот 

на Планетата Земја 
Членови на активот 12.03.2014 

31. Извештај од одржаните работилници и екскурзии Членови на активот 12.03.2014 

32. Нагледен час-М.Р Катерина Дочинска 29.05.2014 

33. 
Настава во природа-теренско учење-анализа и 

извештај 

Анета Аначкова 

Катица Богоевска 

Силвана Арсовска 

Владанка Димитрова Урошева 

29.05.2014 

34. Реализирање на посета на Зоолошка градина 
Анета Георгиева 

Благица Топалова 
29.05.2014 

35. 
Педагошко предавање на тема”Активирање на 

учениците” 
Училишен педагог 29.05.2014 

36. Педагошко предавање на тема”Проверување и Училишен педагог 29.05.2014 
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оценување на знаењата на учениците” 

37. 
Извештај за работата на Стручниот актив на 

одделенска настава во учебната 2013/2014 година 
Благица Топалова 29.05.2014 

38. 

Согледување и проценка на постигнатите 

резултати од работата на Стручниот актив на 

одделенска настава во изминатата учебна 

2013/2014 година 

Членови на активот 29.05.2014 

39. 

Предлози за измени и дополнувања на 

програмата за работа на Стручниот актив на 

одделенска настава за наредната учебна година 

Членови на активот 29.05.2014 

                                                                                   Претседател на Стручен актив-одделенска настава: Благица Топалова 

 

7.2 Извештај за активности  во учебната 2013/2014 година– стручен актив природна група предмети 

Стручниот актив за природна група предмети при ООУ Христијан Тодоровски Карпош, го сочинуваат следните членови и тоа:  

број Име и презиме Предмет кој предава 

1. Витомир Лазороски Математика и Физика 

2 Симона Смилеска Математика 

3. Горан Тодоровски Биологија 

4. Билјана Гичевски Географија 

5. Даниела Радевска Хемија 

6. Дијана Ханџиска Информатика 
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Реден 

број 

Активност Носители на 

активноста 

Време на реализација Постигната цел 

Резултати 

1. Изработка на план и програма на стручниот 

актив за учебната 2013/2014г. 

Наставниците 

членови на стручниот 

актив 

Август  

2. Изготвување на план и распоред за 

одржување на додатна и дополнителна 

настава 

Наставниците 

членови на стручниот 

актив 

Септември  

3. Отворен час во рамките на стручниот актив 

Пештерите во наставата 

Наставникот по 

географија 

Билјана Гичевски 

Септември Проширување на знаењата на 

наставниците 

4. Отворен час во рамките на стручниот актив 

Теорија на големите броеви 

Наставникот по 

математика 

Симона Петков 

Октомври Проширување на знаењата на 

наставниците 

5. Нагледен час во рамките на стручниот актив Наставникот по 

географија 

Билјана Гичевски 

ноември Проширување на знаењата на 

учениците 

6. Нагледен час во рамките на стручниот актив Наставникот по 

биологија  

Горан Тодоровски 

Декември Проширување на знаењата на 

учениците 

7. Избор на најоригинална и најинвентивна 

Новогодишна желба 

Ученици од 6-8 

одделение 

23 Декември Поттикнување на креативноста и 

инвентивноста кај учениците 

8. Изработка на Новогодишни честитки Ученици 6-8 

одделение 

23 Декември Поттикнување на креативноста и 

инвентивноста кај учениците 

Изложба на изработените честитки 

Претседател на стручен актив: Симона Петков 

7.3 Извештај за активности во  учебната 2013/2014 година – стручен актив општествена група предмети 

Стручниот актив за општествена група предмети при ООУ Христијан Тодоровски Карпош, го сочинуваат следните членови и тоа:  

број Име и презиме Предмет кој предава 

1. Ана Страшевска Македонски јазик 

2. Ленче Алаџајкова Македонски јазик 
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3. Светлана Крстевска Англиски јазик 

4. Даниела Станчевска Англиски јазик 

5. Јаворка Китевска Француски јазик 

6. Миливоје Никиќ Историја 

7. Анѓел Ќосев Музичко образование 

8. Лиле Ружиновска Ликовно образование 

9. Сузана Здравковска Физичко и здравствено образование 

 

Реден 

број 

Активност Носители на активноста Време на 

реализација 

Постигната цел 

Резултати 

1. Изработка на план и програма на стручниот 

актив за учебната 2013/2014г. 

Наставниците членови на 

стручниот актив 

Август добра организираност на 

активностите 

2. Изготвување на план и распоред за одржување 

на додатна и дополнителна настава 

Наставниците членови на 

стручниот актив 

Септември добра организираност на 

активностите 

3. Изготвување на план и распоред за одржување 

на додатна и дополнителна настава 

Наставниците членови на 

стручниот актив 

Септември добра организираност на 

активностите 

4. Изготвување на план и распоред за одржување 

на додатна и дополнителна настава 

Наставниците членови на 

стручниот актив 

Септември добра организираност на 

активностите 

5. Нагледен час во рамките на стручниот актив Наставникот по 

македонски јазик Ана 

Страшевска 

Септември Размена на професионално искуство, 

различни начини во организирање на 

наставниот час 

6. Нагледен час во рамките на стручниот актив Наставникот по физичко и 

здравствено образование 

Сузана Здравковска 

Октомври Размена на професионално искуство, 

различни начини во организирање на 

наставниот час 

7. Нагледен час во рамките на стручниот актив Наставникот по француски 

јазик Јаворка Китевска 

ноември Размена на професионално искуство, 

различни начини во организирање на 

наставниот час 

8. Нагледен час во рамките на стручниот актив Наставникот по англиски 

јазик Светлана Крстевска 

Декември Размена на професионално искуство, 

различни начини во организирање на 

наставниот час 

9. Активности во рамките на драмската секција: Наставникот по Ноември- Одржување на Новогодишната 
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Подготовка на Новогодишна претстава 

Вљубениот Дедо Мраз 

македонски јазик Ана 

Страшевска 

Декември претстава пред учениците и 

родителите, како и претставници на 

локалната самоуправа 

10. Подготовки по повод склучувањето партнерство 

со ООУ Никола Вапцаров од општина Чаир, во 

рамките на проектот МИО 

Наставникот по 

македонски јазик Ленче 

Алаџајкова како и сите 

други наставници 

Ноември-

Декември 

Склучување договор за партнерство и 

соработка помеѓу наставниците и 

учениците од двете училишта 

11. Подготовки и организирање на Истражувачка 

активност од МИО Животот и делото на Г. 

Петрески и Ф. Бојку 

Наставниците по 

македонски јазик и дел од 

учениците од 6-8 одд. Како 

и наставници и ученици од 

партнер училиштето 

Јануари Февруари Подобро запознавање на 

македонската и албанската култура и 

литература, дружење и соработка со 

наставници и ученици од друга 

етничка припадност 

12. Подготовки и  организирање на Истражувачка 

активност од МИО Убавините на Карпош и Чаир 

преку фотографии 

Наставниците и дел од 

учениците од 6-8 одд. Како 

и наставници и ученици од 

партнер училиштето 

Јануари Февруари Подобро запознавање на 

македонската и албанската култура и 

литература, дружење и соработка со 

наставници и ученици од друга 

етничка припадност 

13. Нагледен час во рамките на стручниот актив Наставникот по 

македонски јазик Ленче 

Алаџајкова 

Февруари Стекнување на нови знаења од 

областа на граматиката 

14. Нагледен час во рамките на стручниот актив Наставникот по англиски 

јазик Даниела Станчевска 

Март Стекнување на нови знаења од 

областа на граматиката 

15. Нагледен час во рамките на стручниот актив Наставникот по музичко 

образование Анѓел Ќосев 

Април Оспособување на ученикот да 

идентификува,одредува,применува,до

живува и презентира преку 

солфежирање на мелодиски вежби 

16. Организирање и подготовка на училишен 

интерактивен квиз на општи знаења 

Наставниците и учениците 

од предметна настава 

Април Проверка , проширување и 

продлабочување на знаењата кај 

учениците по одделни предмети 

17. Избор на учебници за учебната 2014/2015 г. Наставниците од 

предметна настава 

Мај Избор на учебници по кои ќе се 

работи по одделни предмети во текот 

на учебната 2014/15 г. 

18. Изработка на листа на потребни наставни и 

дидактички средства по одделни предмети 

Наставниците од 

предметна настава 

Мај Подобро и поефикасно изведување на 

наставата 

 

                                                                                                                                     Претседател на стручен актив: Даниела Станчевска 
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8. Извештај од работата на ученичката заедница 

Ученичката заедница при ООУ „Христијан Тодоровски Карпош” се состои од 7 ученици, по еден претставник од секоја паралелка од  VI  до VIII 

одделение од предметна настава.  

VI а   Калина Качоровска 

VI б   Теодора Довлева 

VII а   Ангела Блажевска 

VIII а   Јана Треневска 

VIII б   Ангелина Спасовска 

VIII в   Ема Мирковски 

VIII г   Иван Блажевски 

 На првиот состанок за претседател на ученичката заедница е избрана Јана Треневска ученичка од VIII а одделение.  

Реден 

број 

             Активност Време на одржување Носител на активноста 

 

1 

 

Конституирање на ученичката заедница 

Донесување на Годишна програма за работа на ученичката 

заедница 

септември ученици 

псхихолог 

 

2 

 

Разгледување на условите за учење и снабденост со учебници 

Успехот и дисциплината за време на часовите 

разно 

Запознавање на учениците со Правилникот за пофалби, награди и 

педагошки мерки 

 

октомври 

 

 

ученици 

псхихолог 
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3 

Анализа на успехот и поведението на учениците во првото 

тримесечие 

Тековни прашања 

ноември ученици 

псхихолог 

4 Успехот и поведението на крајот од првото полугодие 

Дисциплината за време на часовите 

Хигиената во училниците 

Разно 

 

 

 

декември 

ученици 

псхихолог 

5  

Презентација на резултатите добиени со Анкетата за присутноста 

на насилството во училиштето 

дискусија 

 

 

 

март  

ученици- покрај членовите на 

ученичката заедница присуствуваа и 

други ученици поради важноста на 

темата 

псхихолог 

 

6 

Успехот  на учениците и континуираноста во оценувањето 

Дисциплината во одделенијатa 

април ученици 

психолог 

 

7 

Информации околу Екстерното тестирање 

Завршни согледувања: 

Колку учениците се задоволни од постигнатите резултати и што 

може да се направи за идната година 

мај ученици 

псхихолог 
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9. Организација на наставата 

Седмичен фонд  на часови во предметна настава 

ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕДАВА ВО ПАРАЛЕЛКА СЕДМИЧЕН ФОНД НА ЧАСОВИ 

Македонски јазик Ленче Алаџајкова ВСС 6(9)=4+4=8    7(9)=4 

8(9)=4+4=8 

8+4+8=20+1 

Македонски јазик Ана Страшевска ВСС 8(8)=4+4=8 4+4=8 

Англиски јазик Светлана Крстевска ВШС 8(8)=3+3=6    6а=3 

4а,б=3+3=6    3б=3,      1а=2    

6+3+6+3+2=20 

Англиски јазик Даниела Станчевска ВСС 8(9)=3+3=6    7(9)=3 

6б=3    5а,б=3+3=6    3а=3 

6+3+3+6+2=20+1 

Англиски јазик Виолета Панев ВСС 1б=2,    2а=2 2+2=4 

Француски јазик Јаворка Китевска ВШС 6(9)=2+2=4    7(9)=2    8(9)=2+2=4   

8(8)=2+2=4 

4+2+4+4=14+1 

Математика и Физика Витомир Лазороски ВСС Математика:    6(9)=4+4=8  7(9)=4   

Физика:   8(9)=2+2=4 

8(8)=2+2=4   

4+4+4=12 

2+2+2+2=8 

 

Математика Симона Петков ВСС 8(9)= 4+4=8      8(8)= 4+4=8 

Изборен предмет: 7(8)=2 

8+8+2=18+1        

Историја и Граѓанско 

образование                            

Миливоје Никиќ ВСС Историја: 6(9)=2+2=4    7(9)=2 

8(9)=2+2=4  8(8)=2+2=4 

Граѓанско: 8(9)=1+1=2  8(8)=1+1=2 

4+2+4+4=14 

   

1+1+1+1=4  
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18+1                                                       

Географија, Природни 

науки и Природни науки и 

техника 

Билјана Гичевски ВСС 

Магистер на 

науки 

Географија: 7(9)=2   8(9)=2+2=4 

8(8)=2+2=4 

Природни науки: 5(9)=2+2=4  

Природни науки и техника: 

6(9)=3+3=6 

2+2+2+2+2=10 

2+2=4 

3+3=6 

Хемија Даниела Радевска ВСС 8(8)=2+2=4       8(9)=2+2=4 2+2+2+2=8 

Биологија Горан Тодоровски ВСС 7(9)=2     8(9)=2+2=4   

8(8)=2+2=4 

2+2+2+2+2=10 

Ликовно образование Лилјана Ружиновска ВСС 6(9)=1+1=2    7(9)=1 

8(9)=1+1=2    8(8)=1+1=2 

2+1+2+2=7 

Музичко образование Ангел Ќосев ВСС Музичко: 6(9)=1+1=2    7(9)=1 

8(9)=1+1=2    8(8)=1+1=2 

Оркестар и хор : 3+3=6 

Изборни предмети: 4+4=8 

2+1+2+2=7 

 

3+3=6 

4+4=8       

21+1 

Физ. и здрав. образование Сузана Здравковска ВСС 6(9)=3+3=6   7(9)=3 

8(9)=3+3=6   8(8)=3+3=6 

3+3+3+3+3+3+3=21+1 

Информатика Дијана Ханџиска ВСС 6(9)=2+2=4   7(9)=1 2+2+1=5 

Техничко образование Лазе Смилески ВШС 5(9)=2+2=4   6(9)=1+1=2 2+2+1+1=6 

Етика и Класична култура 

на Европска цивилизација 

Наташа Јовковска 

 

ВСС Кл.култура на Ев.цивилизација   

6(9)=2+2=4 

Етика   7(9)=1 

2+2+1=5 
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10. Планирање на наставата 

Согласно со Наставниот план и програма за основно образование наставата се планира, организира и реализира и истата континуирано се следи. 

Со реализација на наставата се остваруваат основните образовни и воспитни цели на училиштето. Преку наставниот процес учениците се стекнуваат 

со трајни знаења, вештини, умеења и формираат систем на ставови и вредности и ги развиваат своите индивидуални способности.  

Во планирањето и реализацијата на наставата се посветува потребното внимание на сите категории ученици: просечните ученици, талентираните и 

учениците со посебни образовни потреби. Согласно со Наставниот план во училиштето се организираат и реализираат следните облици на настава:  

  10.1.Редовна настава  

Редовната настава се однесува на задолжително образование на учениците според старосната возраст започнувајќи од 5 години и 8 месеци до 15 

години поделено во три периода и тоа од I до III, од IV до VI и  од VII до IX одделение. 

- Запишувањето на учениците во I одделение секоја учебна година се изведува  според начинот во согласност со Законот за основно образование и 

е во надлежност на комисијата за упис на првачиња. 

- Во училиштето сеуште е во тек деветгодишното образование, задолжителен странски јазик е англискиот, а втор странски јазик е францускиот 

јазик. 

- Пред почетокот на учебната година се изработува распоред на редовна настава, до 15 септември и распоред за додатна и дополнителна настава, 

како и распоред за дежурства на наставниците и учениците. 

- Наставниот процес ќе се изведува согласно со Наставниот план и Програм на Министерството за образование на Р.Македонија, Бирото за развој 

на образованието и плановите и програмите на училиштето. 

- Носители на наставниот процес се наставниците, поединечно, одговорните наставници на активите, педагогот и директорот на училиштето, кои 

ќе ги реализираат своите задолженија и активности според своите глобални и тематски планирања кои ги изготвуваат на  почетокот на учебната 

година. 

Наставата се реализира преку наставни часови. Секој наставен час трае 40 минути. Редоследот на наставните часови се уредува со распоред на 

часови кој го изготвува наставникот Витомир Лазороски. Според педагошката евиденција наставната година се реализира во вкупно 180 наставни 

денови. Планираниот број на часови по наставните предмети е реализиран без отстапувања.  
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Направени се значителни чекори во осовременување на оценувањето преку воведување на стандарди за оценување, подобрена е јавноста на 

критериумите, применувани се различни форми и методи за оценување, подобрен е квалитетот на тестовите. 

На часовите по задолжителна настава често се користат стратегии и техники на учење за кои нашите наставници се обучени преку проектите што 

се реализираат во училиштето: ,,Креативна настава и учење” , ,, Со читање и пишување до критичко мислење”, ,,Чекор по чекор”, како и по пат на 

многубројни семинари и работилници. Ќе се применуваат техники за учење по повеќе предмети во одделенска и предметна настава: македонски јазик, 

математика, англиски јазик, хемија, биологија, геграфија, историја и музичко образование, а на тие часови учениците се инструирани за самостојно 

истражувачко учење, за тимска кооперативна работа во групи и исто така тренирани се за презентирање. 

  10.2. Дополнителна настава 

Дополнителната настава се организира за оние ученици кои покажуваат 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 и 

- на барање на ученикот или неговиот родител, односно старател 

- ученикот упатен на дополнителна настава во текот на еден месец посетува дополнителна настава најмогу по два наставни предмети со најмногу 

четири наставни часови по наставен предмет 

- доколку ученикот не ги посетува часовите по дополнителна настава добива неоправдан изостанок 

- за упатувањето на ученикот на дополнителна настава наставникот задолжително го известува родителот односно старателот. 

 

10.3. Додатна настава 

Додатната настава се организира за ученици кои постигнуваат значителни резултати по одделни наставни предмети (талентирани ученици). 

Додатната настава за учениците наставникот е должен да им ја понуди на учениците, а учениците одлучуваат дали ќе ја посетуваат додатната настава. 

Додатна настава е реализирана со учениците кои покажаа посебен интерес и натпросечни резултати по одделни наставно-научни 

дисциплини и исто така се изведува според распоредот направен на почетокот на учебната година,а најинтензивно е реализирана во 

периодот пред да се организираат натпревари. Најдобриот показател за поинтензивна додатна настава се остварените резултати на 

натпреварите по пооделните предмети. 
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 10.4  Изборна настава  

Врз основ на укажувањето на МОН на крајот на наставната 2013/2014 година во училиштето се одржаа родителски средби, на кои беа спроведени 

анкети за избор на учениците за предложените изборни предмети. Врз основа на анкетите кои се спроведоа  меѓу учениците и родителите, класните 

раководители добија податоци  за определеноста на учениците за изборните предмети и колкава е точната бројка на учениците за изборните предмети. 

На тој начин се утврдија изборните предмети за 2014/2015 година, за кои имаше пријавено најголем број на ученици. 

1. VIа и VIб одделение 

- Класична култура на европската цивилизација; 

 

2. VIIа VIIб одделение 

- Вештини на живеењето; Нашата татковина 

 

3. VIIIа одделение (осмолетка) 

- Проекти од музичка уметност;  

 

4. IXг и IXв одделение  

- Проекти од музичка уметност; 

5. Vа и Vб одделение 

- Творештво; 
6. IVа и IVб одделение  

- Творештво. 

     10.5  Продолжен престој 

Основното училиште организира прифаќање и заштита еден час пред започнување на редовната настава и еден час по завршување на наставата, во 

согласност со родителот. Доколку се обезбедени услови и средства од основачот, основното училиште може да организира продолжен престој и за 

учениците од погорните одделенија. За време на продолжениот престој учениците учат, ги работат домашните задачи и учествуваат во културно-

уметничките активности, согласно годишната програма за работата на училиштето. 

 

11. Проекти во училиштето 

Реден 

број 
Училиштето и понатаму ќе продолжи со реализација на проектните активности 

1 Чекор по чекор; 

2 Проект Модернизација на образованието; 

3       Проектни активности поврзани со невладиниот сектор; 
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4 Еколошко воспитание; 

5 Доживотно учење (ETWIINNIG) 

6 Превенција од конфликти (УНИЦЕФ во соработка со БРО); 

7      Проект за Меѓуетничка интеграција во образованието, Проект Градиме мостови 

7      Проект за Интеграција на еколошка едукација во Македонскиот образовен систем 

 

12.Оценувањето како дел од наставата  

. Со цел да се подобри процесот на оценување дел од наставниците со поддршка на стручната служба и директорот на училиштето 

организираат отворени часови, а претходно се изработуваат: 

1. скали на проценка по нивоа; 

2. инструменти за следење-бележење на постигањата; 

3. вклучување на учениците во оценувањето-самооценување; 

Унапредувањето на подготовките за настава се вршеше на тој начин што: 

1. се обрнуваше поголемо внимание на наставните цели; 

2. се дефинира кои ученици ќе бидат следени; 

3. се изработуваа поголем број на различни контролни ливчиња; 

4. се подобруваше објективноста на тестовите; 

5. интензивирана е тимската работа. 

     Обуките на наставниците за оценување овозможија:  

 Изработка на инструменти  за следење и вреднување на учениците; 

 Унапредување на подготовките за настава; 
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 Поквалитетна изработка на контролни задачи, тестови; 

 Повторување на тестовите на кои, некои од учениците покажале послаби резултати со цел надминување на истите.  

 

Известување за напредокот на учениците  

Успехот , изостаноците и поведението на учениците редовно се следат од одделенските раководители, стручната служба на училиштето. За 

сите постигнувања на ученикот, промени во успехот или поведението постојано се обезбедуваат повратни информации.  

• Усна или писмена повратна информација од наставникот за ученикот;  

• Отворен  ден на училиштето за средба на родителите со предметните наставници (еднаш месечно); 

• Редовни родителски средби и вонредни родителски средби; 

• Информации пред Советот на родители; 

• Информации пред Училишниот одбор; 

• Информации за локалната самоуправа,  МОН и  БРО на РМ. 

    13. Преглед на воннаставни и слободни ученички активности 

  Слободните активности на учениците претставуваат значајно подрачје на воспитно-образовната дејност на нашето училиште.Тие силно влијаат 

на развивањето на детските интереси,способности и творештво,со што практично се надминуваат ограничувањата на наставата.Воннаставните 

активности правилно го насочуваат ученикот во формирање на неговата личност и неговата социјализација,од одредени области на науката и 

техниката,но и создавање навика за рационално користење на слободното време. 

Во второ,трето,четврто и петто одделение секој наставник формира секција и работи во рамките на својата паралелка,а ќе се одржува еден час 

седмично до четврто одделение и по еден во петто одделение.За учениците до петто одделение се формираат следните секции:литературна 

секција,математичка секција,ликовна секција,ритмичко-балетска секција,секција на млади музичари и слободни спортски активности.Секој 

одделенски наставник има програма за работа во која се планирани содржините за работа и времето кога ќе се реализираат. 

Низ содржините во слободните активности учениците се воведуваат во задачи кои бараат поголема самостојност за нивното извршување при што 

се негува доследноста и истрајноста.Знаењата добиени од работата на секциите во слободните човечки активности се презентира на приредби во 

училиштето и одделенијата.Почитувајќи ги психофизичките можности на учениците,а со цел да се задоволат посебните интереси и склоности на 

учениците,училиштето организира секции за слободните ученички активности.По пат на анкета во почетокот ги определуваат членовите на 

секциите,се избира раководство и се подготвуваат програми за работа.Покрај раководствата од страна на учениците во слободните ученички 

активности поголема улога ќе имаат и одговорните наставници.Слободните ученички активности за проширување на знаењата по одделни предмети. 
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13.1. Извештај за воннаставни и слободни ученички активности во прво одделение во учебната 2013/2014 година 

Реден 

број 

Активност Носители на 

активноста 

Време на реализација Постигната цел 

Резултати 

1. Присуство на фестивал Златно Славејче Учениците од прво 

одд. 

19.11.2013 година Да стекнат навика за следење на 

случувањата 

2. Работилница-изработка на новогодишни 

честитки  

Учениците од прво 

одд. 

22.12.2013 година Ликовно да се изразуваат на на 

дадена тема 

3. Украсување и уредување на училницата по 

повод претстојните празници 

Учениците и 

наставничките од прво 

одд. 

09.12.2013 година Стекнување на културни навики за 

чествување на празници 

4. Приредба за родителите по повод Нова Година Учениците од прво 

одд. 

23.12.2013 година Стекнување на културни навики за 

чествување на празници 

5. Посета на Новогодишна престава-Вљубениот 

Дедо Мраз 

Учениците од прво 

одд. 

25.12.2013 година Да стекнат навика за следење на 

случувањата 

6. Приредба по повод Патрониот празник на 

нашето училиште под мотото “Сите сме 

едно,другаруваме заедно” 

Учениците од прво 

одд. 

07.02.2014 година Да стекнат навика за следење на 

случувањата во училиштето и 

информирање за нив 

7. Приредба по повод 8ми Март ,Денот на жената Учениците од прво 

одд. 

07.03.2014 година Стекнување на културни навики за 

чествување на празници 

8. Во пресрет на денот на пролетта и денот на 

екологијата 

Учениците од прво 

одд. 

21.03.2014 година Да ги воочуваат природните појави 

во нивната непосредна околина 

9. Маскембал по повод денот на смеата и шегата Учениците од прво 

одд. 

01.04.2014година Да се продлабочи што повеќе 

фантазијата и креативноста низ 

нивни творечки способности како 

изработка на маски 

10. Завршен концерт на нашето училиште-МКЦ Учениците од прво 

одд. 

28.05.2014 година Да стекнат навика за следење на 

случувањата во училиштето и 

информирање за нив 

11. Завршна приредба на учениците од прво 

одделение 

Учениците од прво 

одд. 

03.06.2014 година 

04.06.2014 година 

Да стекнат навика за следење на 

случувањата во училиштето и 

информирање за нив 

                                                          Наставници: Анета Георгиева, Светлана Зашева,Благица Топалова и Ленче Постолова 
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13.2. Извештај за слободни ученички активности во второ одделение во учебната 2013/2014 година 

Реден 

број 

Активност Носители на 

активноста 

Време на реализација Постигната цел 

Резултати 

1. Следење на печатени и други медуми по 

повод,,Денот кога е создадена нашата 

татковина,, 

ученици 10.09.2013 Стекнуваат навика за користење и следење 

на печатени медиуми 

2. Презентација на филм за здравјето и 

хигиената на детскиот организам 

ученици 17.09.2013 Стекнување навика за чување и заштита на 

здравјето 

3. Рецитирање стихотворби за татковината ученици 24.09.2013 Доживување на пишаниот збор 

4. Децата се цвет во градината во градината 

татковина 

ученици 01.10.2013 Ликовно да се изразуваат на на дадена тема 

5. Презентација на документирана емисија за 

Вората Светска Војна 

ученици 08.10.2013 Да се продлабочуваат знаењата за историјата 

на македонскиот народ 

6. Цртање и поење партизан и момент од 

борба 

ученици 15.10.2013 Да стекнат претстава за поимот партизан и 

моментот борба 

7. Разгледување на задачите за учество на 

натпреваарот ,,Кенгур,, 

ученици 22.10.2013 Да се развие кај учениците 

натпреварувачкиот дух 

8. Набљудување на природните појави во 

непосредната околина на училиштето 

ученици 29.10.2013 Да ги воочуваат природните појави во 

нивната непосредна околина 

9. Одделенски весник за градот Скопје ученици 04.11.2013 Да стекнат навика за следење на случувањата 

во училиштето и информирање за нив 

10. Пеење песни за градот Скопје ученици 12.11.2013 Разивање на гласовните способности 

11. Дали знаеме повеќе за здравјето од порано ученици 19.11.2013 Да ги продлабочуваат своите знаења за 

здрвјето 

12. Рекомпозиција на плакат за градот Скопје ученици 26.11.2013 Користење на разни техники во ликовното 

образование 

13. Пишување и изработка на новогодишни 

честитки 

ученици 05.12.2013 Стекнување на културни навики за 

чествување на празници 

14. Разгледување на детски печат и читање на 

стихотворби и текстови со новогодишна 

тематика 

ученници 10.12.2013 Создавање навика за следење на детскиот 

печат 

15. Слишање и пеење песни за Нова година ученици 17.12.2013 Развивање на гласовните способности 

16. Цртање и изработка на новогодишни 

украси 

ученици 24.12.2013 Развирање на креативните способности кај 

учениците 

17. 

 

Набљудување на птицит,давање помош и 

хра на -разговор за нив 

ученици 21.01.2014 Да ги продлабочат своите знаења за 

животните 

 

18. 

Решавање -проблемски задачи ученици 28.01.2014 Решаваат задачи чии содржини ќе им 

откријат  
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Нешто ново и ќе предизвика чувство на 

задоволство.задачите ќе бидат од 

непосредниот живот. 

 

19. 

Прибирање белешки за Карпош партизан ученици 04.02.2014 Да се оспособат учениците да истражуваат за 

посебно заслужни личности за што повеќе да 

приберат информации . 

20. Кусо запознавање со биографијата на 

Х.Т.Карпош 

 

ученици 11.02.2014 Да се оспособат да ги спакуваат сите 

прибрани белешки така што би составиле 

кратка биографија за Х.Т-Карпош. 

 

21. 

Слушање и пеење песни за Карпош ученици 18.02.2014 Од расположивите песни учениците да ја 

збогатат фантазијата и визијата за Х.Т.-

Карпош и со чувство на љубов кон 

партизаните да научат да пеат песна за 

Карпош. 

22. 

 

Решавање задачи со танграм ученици 25.02.2014 Интересот кон танграмот да го продлабочат 

и тоа тоа да им создадеи чувство на 

ззадоволство. 

23. 

 

Изработка на книга,,За мајка ми,, ученици 04.03.2014 Да се продлабочи што повеќе фантазијата и 

креативноста низ нивни творечки 

способности како изработка на книгата. 

24. Запознавање со детскиот печат ученици 12.03.2014 Да се оспособат учениците што е можно 

повеќе да црпат информации од детскиот 

печат и со тоа да се создади навика за 

следење на детски печат. 

25. Подготовка за учество на меѓународниот 

натпревар по математик,,Кенгур,, 

ученици 18.03.2014 Кај учениците да се развие натпреварувачки 

дух и нивното потрошено време на часовите 

по математика од слободни активности да им 

ја зголеми љубовта кон математиката. 

26. Пеење песни за природата во пролет ученици 25.03.2014 Со пеење  песни за природата посилно се 

смекнува и оплеменува нивното детско срце. 

27. Уредување на електронскиот весник ученици 01.04.2014 Да се оспособат учениците самостојно да 

воочуваат што можат сами да сработат или 

колективно . 

28. Истражување-информации за денот на 

здравјето 

ученици 08.04.2014 Да се оспособат учениците од дадени 

материјали за здравјето да издвојат она што 

сметаат дека е најважно и да го спакуваат во 

една “брошура” 

29. Работа со податоци на тема здравје ученици 15.04.2014 Да се оспособат со работата со податоци да 

дојдат до нови сознанија за кои до тогаш не 

знаеле. 
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30. Опис на лековити билки ученици 22.04.2014 Да се оспособат учениците усно да се 

изразат и да го изложат тоа што ја опишува 

лековитата билка. 

31. Читање текстови од детски печат ученици 29.04.2014  

32. Решавање задачи во кои има податоци од 

природата 

ученици 06.05.2014 Да се оспособат низ решавањето на задачите 

за природата да ја откриваат и осознаваат 

природата. 

33. Печатење ритам на форми-компир печат ученици 13.05.2014 Да се оспособат учениците со печатењето на 

форми од компир да ја увидат корисната 

страна на ликовното образование. 

34. Истражување-Колку отпад можеме да 

собереме во училишниот двор (за време на 

голем одмор) 

ученици 20.05.2014 Да се стекнат со корисни сознанија за тоа  

дека и отпадот треба да го цениме за корисно 

нешто околу нас.  

35. Подготовка за учество на еко-

манифестација Goo Clean 

ученици 27.05.2014 Да се создади кај учениците интерес и 

поттик за учествување на такви корисни 

манифестации од творечки карактер.  

36. Пеење на песната ,,Чувај ја природата,,- за 

учество на еко-манифестација  

ученици 03.06.2014 Да се создади кај учениците ведро 

расположение и дружење. 

Наставници: Елеонора Георгиева и Снежана Симовска 

 

 13.3. Извештај за воннаставни активности во второ одделение во учебната 2013/2014 година    

Реден 

број 

Активност Носители на 

активноста 

Време на реализација Постигната цел 

Резултати 

1. Посета на НЛБ и следење на 

претставата,,Вреди да се штеди,, 

ученици 25.09.2013 Поттикнување на на свеста за штедење  

2. Учество во приредба по повод прием на 

првачињата во детска организација 

ученици 10.10.2013 Развивање на социјалниот момент према 

другарчињата 

3. Учество на учениците во награден 

литературен конкурс на тема,,Сите сме 

исто играме заедно,, 

ученици 29.10.2013 Равивање на натпреварувачкиот дух  

4. Учество на учениците во изработка –

декорирање на тиква по повод 

празникот,,Халовин,, 

ученици 28-30.10.2013 пофалница 

5. Предавање од П.С. Карпош за последиците 

од употребата на петарди и други 

пиротехнички материјали 

ученици 24.12.2013 Превенирање на учениците од послеци при 

употреба на пиротехнички материјал 
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6. Изработка на плакат елка со испишани 

желби од учениците 

ученици 26.12.2013 Да се поттикнат мисловните активности 

кај учениците 

7. Изработка на плкат за Нова година ученици 27.12.2013 Да се поттикнат мисловните активности 

кај учениците 

8. Приредба по повод Нова година за 

првачињата и поделба на Дедо Мраз-лични 

творби 

ученици 27.12.2013 Да се поттикне духот за учество на 

приредба 

9. Активности по повод патрониот празник и 

положување цвеќе пред бистата на 

Х.Т.Карпош 

ученици 07.02.2014 Да се поттикне чувството за почит и слава 

за младиот херој Х.Т-Карпош. 

10. Приредба по повод патрониот празник со 

акѕивности од проектот за Меѓуетничка 

интеграција во образовнието 

ученици 07.02.2014 Низ стихови и песни да се поттикне и 

поткрене свеста кај учениците дека сите 

луѓе без разлика на вероисповед имаат 

исти потреби и . 

11. Предавање за сообраќај од отсек за 

превенција при ЕБПС при СВР Скопје 

ученици 27.01.2014 Со предавањето за сообраќајот кај  

учениците 

Треба да се подигне свеста за почитување 

на сообраќајните правила.  

12. Во пресрет на денот на пролетта и 

екологијата 

ученици 21.03.2014 Кај учениците да се поттикне чувството за 

почит и љубов кон природата  и 

истовремено  

Грижа кон неа бидејќи само луѓето на 

нашава планета ја злоупотребуваат 

природата. 

13. Маскембал по повод денот на шегата ученици 01.04.2014 Кај учениците да се создади чувство за 

весел дух,дружење и креативност. 

14. Завршен концерт на нашето училиште во 

МКЦ 

ученици 28.05.2014 Да се поттикне свеста кај учениците дека 

на крајот  од  учебната година и малите и 

големите ученици заедно го прославуваат 

и му се радуваат.  

15. Учество на еко-концерт во организација на 

невладината Goo Clean во опчтина Ѓорче 

Петров  

ученици 08.06.2014 Кај учениците и нивните родители да се 

поттикне и почуствува весело 

расположение и дружење. Учениците се 

претставија со музичка и ритмичка точка . 

                                                                                                                   Наставници: Елеонора Георгиева и Снежана Симовскa 
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13.4. Извештај за слободни и воннаставни активности во трето одделение во учебната 2013/2014 година 

Реден 

број 

Активност Носители на 

активноста 

Време на реализација Постигната цел 

Резултати 

1. Учество во литературен  конкурс на тема 

,,Сите сме едно, играме заедно,, 

Ученици 29.10.2013 Развивање на натпреварувачки дух 

2. Изработка на плакат за ,,Цветно дефиле, Ученици 01.11.2013 Поттикнување на креативноста кај децата 

3. Учество на Цветно дефиле по повод 

роденденот на општината 

Ученици 08.11.2013 Развивање интерес и припадност кај децата 

за општината 

4. Посета на детскиот музички фестивал 

,,Златно Славејче,, 

Ученици 19.11.2013 Да се зајакнува љубовта кон детската 

музичка песна 

5. Пишување новогодишни пораки Ученици 13.12.2013 Да се поттикне мисловните активности кај 

активности 

6. Китење на новогодишна елка и украсување 

на училницата 

Ученици 15.12.2013 Разубавување и декорирање на просторот 

7. Припрема за новогодишна приредба 

,,Веселиот Дедо мраз,, 

Ученици 11-25. 12.2013 Да се поттикне духот за учество на 

приредба 

8. Приредба по повод Нова година ,,Веселиот 

Дедо мраз,, 

Ученици 25.12.2013 Да се поттикне духот за учество на 

приредба 

9. Учество по повод патрониот празник под 

мотото„Сите сме едно,другаруваме заедно„ 

Ученици 07.02.2014 Да се поттикне духот за учество на 

приредба 

10. Во пресрет на денот на пролетта и денот на 

екологијата 

Ученици 21.03.2014 Развивање на еколошка свест кај учениците 

  11. Маскембал по повод денот на шегата и 

смеата 

Ученици 01.04.2014 Дружење на сите ученици 

 

12. Завршен концерт на нашето училиште Ученици 28.05.2014 Дружење на сите ученици 

 

13. Завршна приредба  Ученици 06.06.2014 Да се поттикне духот за учество на 

приредба 

                                                                   Наставници: Валентина Ковачевска, Елена Чакаловска, Маја Цакиќ и Катерина Дочинска 

13.5 Извештај за слободни ученички активности во IVа одделение во учебната 2013/2014 година 

Активности Носители на активност Време на реализација Цели 

Аудиција за музичките 

способности на учениците 

Ученици,наставници 11.09.2013 Воочување на ученици со музички 

способности 
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Рецитирање на песна „Септември е 

тука“ 

Ученици 18.09.2013 Развивање на способност за изразно 

рецитирање 

Изработка на картончиња за 

собирање и одземање 

Ученици 25.09.2013 Запознавање со бројната низа до 1 000 

Драматизација на народна 

приказна по избор на учениците 

Ученици 02.10.2013 Развивање на способноста за читање 

по улоги 

Пеење на песна „За сите деца“ Ученици 09.10.2014 Развивање на способност за  хорово 

пеење 

Драматизација на текст „Во 

библиотека“ 

Ученици 16.10.2013 Развивање на меморија и изразност во 

драматизирањето придружено со 

гестикулаци 

Свирење на блок-флејта Ученици 30.10.2013 Развивање љубов и желба за свирење 

на инструмент како и доживување на 

изучените тонови 

Читање по улоги на драмски текст 

„Ало ало“ 

Ученици 08.11.2013 Развивање на способноста за читање 

по улоги 

Литературно читање-поезија за 

Скопје 

Ученици 13.11.2013 Да се развива изразно читање на 

поетски творби и љубов кон градот 

Скопје 

Куклена претстава според текстот 

„Овошна караница“ 

Ученици 22.11.2013 Оспособување на учениците  за 

усогласување на говорот со 

изгледот,манипулација со 

изработените маски-овошје 

Симулација „Јас сум поштар“ Ученици 29.11.2013 Да умеат да симулираат различни 

ситуации,да се развиваат креативните 

способности 

Музички опис на моето другарче Ученици 04.12.2013 Да го опишуваат преку пеење и 
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создавање текст 

Мал театар-драматизација на 

текстови по избор на учениците 

Ученици 11.12.2013 Да драматизираат обработени драмски 

содржини 

Музички концерт „Пееме и 

свириме по ноти“ 

Ученици,наставници 18.12.2013 Да ги покажат своите музички 

способности 

Кореографија на песна по избор Ученици 25.12.2013 Да се развива креативната способност 

за самостојна кореографија 

Читање на легенди за постанокот 

на населени места во РМ 

Ученици 22.01.2014 Да слушнат за некои легенди за 

постанокот на места во татковината 

Имитирање природни појави Ученици 29.01.2014 Да умеат да емитираат природни 

појави 

Пеење (слухово) на песната „Биди 

ми брат“ 

Ученици 03.02.2014 Да се развива интерес за пеење песна 

Свириме на блок-флејта Ученици 11.02.2014 Да се развива интерес за свирење на 

блок флејта по изучени ноти 

Драматизација на текст „Разговор 

со цвеќињата“ 

Ученици 26.02.104 Да се развива способноста за 

драматизација на текст 

Пишуваме стихови за мама Ученици 07.03.2014 Да се развива способноста за 

самостојно пишување на поезија 

Пролетен концерт – Песни за 

пролетта 

Ученици,наставници 20.03.2014 Да пеат изучени песни со дадена тема 

Пишуваме стихови за пролетта Ученици 25.03.2014 Да се развива способноста за 

самостојно пишување на поезија 

Читање поезија со шеговити 

содржини 

Ученици 01.04.2014 Да умеат изразно да читаат поетски 

творби и да  ги   доживеат поетските 

слики 

Свириме на ДМИ по избор на Ученици 11.04.2014 Да се развива способноста за свирење 
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песни песни по сопствен избор 

Читање народни умотворби Ученици 16.04.2014 Да се развива интерес за читање на 

народни умотворби 

Слушаме и пееме народни песни Ученици 25.04.2014 Со внимание да слушаат народни 

песни и да пеат по сопствен избор 

Читање извадоци од романот 

„Гоце Делчев“ 

Ученици 06.05.2014 Да се запознаат со ликот и делото на 

Гоце Делчев 

Драматизација на текст „Филозоф“ Ученици 13.05.2014 Да се развива способноста за 

драматизација на текст 

Свириме по ноти Ученици 20.05.2014 Да умеат да свират вежби по изучени 

ноти 

Пееме по изучени ноти Ученици 03.06.2014 Да пеат песни по ноти 

Завршен музички концерт Ученици,наставници 05.06.2014 Да пеат изучени песни,да свират на 

блок флејта 

                                                                       Наставници: Арсовска Силвана и Владанка Урошева-Димитрова  

 

13.6 Извештај за воннаставни активност и ученички натпревари во IVа одделение за учебната 2013/2014 година 

Активности Носители на 

активноста 

Време на 

реализација 

Цели Освоени награди 

Изработка на флаери со примена 

на ИКТ на тема Рециклираме 

пластика 

Ученици,наставници 04.10.2013 Развивање на натпреварувачки дух и 

проширување на сознанијата за 

пластичната амбалажа 

 

Учество на учениците во 

декорирање на тиква по повод 

празникот „Халовин“ 

Ученици,наставници 28.10.2013 Запознавање со празникот на вештерките 

како и развивање на натпреварувачки 

дух 

 

Учество на учениците во награден 

литературен конкурс на тема 

„Сите сме едно-играме заедно“ 

Ученици 29.10.2013 Развивање на натпреварувачки дух и 

изразување на своите способности за 

пишување 

 

Учество на ученици на Ученици,наставници,ро 31.10.2013 Запознавање со манифестацијата,забава  
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манифестација по повод 

„Халовин“ во ТЦ Сити Мол 

дители и разонода 

Изработка на плакат за цветно 

дефиле по повод роденденденот 

на Општина Карпош 

Ученици,наставници 04.11.2013 Развивање на креативните способности 

како и почитување на различните јазици 

и писма на повеќе етнички заедници 

 

Учество на учениците на цветно 

дефиле по повод роденденот на 

Општина Карпош 

Ученици,наставници 08.11.2013 Забава и разонода како и следење на 

нашите ученици во програмата 

 

Предавања од ПС Карпош за 

последиците од употреба на 

пиротехнички материјали во 

пресрет на Нова година 

Ученици,наставник 24.12.2013 Да осознаат за последиците по здравјето 

од пиротехничките материјали 

 

Приредба по повод Нова Година 

„Веселиот Дедо Мраз“ 

Ученици,наставници,ро

дители 

25.12.2013 Да се развива интерес и желба за учество 

во културни манифестации 

 

Приредба по повод патрониот 

празник на училиштето под 

мотото „Сите сме едно-

другаруваме заедно“ 

Ученици,наставници,ро

дители,претставници од 

општината и другите 

училишта 

07.02.2014 Да се поттикне свеста за надминување на 

меѓуетничките разлики  преку взаемна  

соработка и другарување 

 

Учество на учениците во 

одбележување на светскиот ден 

на детски театар-Градска 

библиотека „Браќа Миладиновци“ 

Ученици,наставници 20.03.2014 Да се развива љубов кон пишаниот збор   

Учество во општински натпревар 

по математика 

Ученици 23.04.2014 Да се развива интерес за учество во 

натпревари 

Прво,второ и 

трето место 

Учество на регионален натпревар 

по математика 

Ученици 03.05.2014 Да се развива интерес за учество во 

натпревари 

Две први и едно 

трето место 

Учество во активност „Градиме 

мостови-игри без граници“ 

Ученици,наставници,ро

дители 

23.05.2014 Да се развива взаемното почитување и 

доверба кон припадниците на другите 

етнички заедници 

 

Учество во завршна активност 

„Градиме мостови“ по повод 

светскиот ден на детето 

Ученици,наставници,ро

дители,претставници од 

Општина 

Чаир,амбасадорот на 

Словенија, 

01.06.2014 Да се развива взаемното почитување и 

доверба кон припадниците на другите 

етнички заедници 

 

                                                                       Наставници: , Арсовска Силвана, Владанка Урошева-Димитрова  
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13.7  Извештај за воннаставни ученички активности во учебната 2013/2014 година во IVб одд. 

Реден 

број 

Активност Носители на 

активноста 

Време на 

реализација 

Постигната цел 

Резултати 

Освоени 

награди 

1. Изработка на флаери со примена на ИКТ на 

тема„Рециклирање на пластика“ 

ученици 

04.10.13 

Развивање на натпреварувачки дух и 

проширување на сознанијата за 

пластичната амбалажа 

 

2. Учество на учениците во изработка 

т.е.декорирање на тиква по повод празникот 

Халоувин 

Ученици,родител 

28.10.13 

Запознавање со празникот на 

вештерките како и развивање на 

натпреварувачки дух 

Диплома за 

учество 

3. Учество на учениците на награден 

литературен конкурс на тема„Сите сме исто 

играме заедно“ 

ученици 

29.10.13 

Развивање на натпреварувачки дух и 

изразување на своите способности за 

пишување 

 

4. Учество на учениците во изработка на 

плакат за цветното дефиле по повод 

роденденот на општината 

Ученици,наставник 

30.10.13 

Развивање на креативните 

способности како и почитување на 

различните јазици и писма на повеќе 

етнички заедници 

 

5. Учество на учениците на манифестацијата по 

повод празникот Халоувин во ТЦ Сити Мол 

Ученици,наставник 

05.11.13 

Запознавање со 

манифестацијата,забава и разонода 

 

6. Учество на цветното дефиле по повод 

роденденот на општината Карпош 

Ученици,наставници 

08.11.13 

Забава и разонода како и следење на 

нашите ученици во програмата 

 

7. Предавање од ПС Карпош за последиците од 

употреба на петарди и други пиротехнички 

материјали во пресрет на Нова Година 

Ученици, 

24.12.13 

Да осознаат за последиците по 

здравјето од пиротехничките 

материјали 

 

8. Изработка на плакат „Новогодишни 

желби“со написи на повеќе јазици 

Ученици,родители,на

ставник 25.12.13 

Интегрирање на јазиците од повеќе  

етнички заедници 

 

9. Приредба по повод патрониот празник под 

мотото„Сите сме едно ,другаруваме заедно“ 

Ученици,родители,на

ставници,ученици од 

ООУ„Никола 

Вапцаров“ 07.02.14 

Да се поттикне свеста за 

надминување на меѓуетничките 

разлики и безусловна соработка и 

другарување 

 

10. Учество на ученицитево изработка на 

плакати за декорирање на училишниот хол 

на тема„Пролет и Празникот на мама“на 

повеќе јазици 

Ученици,наставник 24-

28.02.2014 

Да се развива креативноста и 

умешноста при изработка на плакати 

и естетско декорирање на паноа на 

дадена тема 

 

11. Изработка на „Корпа со цвеќиња“-подарок за 

мама 

Ученици,наставник 03-

07.03.2014 

Внесување индивидуалност во 

изработките со цел да се честита 

празникот на мајките 

 

12. Изработка на рози по повод денот на 

екологијата 

Ученици,родители,на

ставник 19.03.14 

Креативна работилница со цел да се 

потикне еколошка свест кај 

 



 70 

учениците 

13. Учество на учениците на излагањето на 

психологот за спроведената анкета 

„Присуство на насилството во нашето 

училиште“ 

Ученици,наставници 

21.01.14 

Да се препознае насилството во 

училиштето како и последиците од 

истото и да се пријави кај надлежната 

служба 

 

14. Учество на учениците во одбележувањето на 

светскиот ден на приказните во градската 

библиотека„Браќа Миладиновци` 

Ученици,наставници 

20.03.14 

Да се развива љубов кон пишаниот 

збор и читање соодветна литература 

која ја нудат библиотеките 

 

15. Учество на учениците во активности по 

повод Велигденските празници согласно 

проектот Мултиетничко образование 

Ученици,наставници,

родители 

16.04.14 

Преку забава и дружење да ја 

пренесат традицијата за 

Велигденските празници на ученици 

од друга етничка заедницда 

 

16.  Посета на ООУ„Владо Тасевски“ и учество 

во работилницата „Ден на револуцијата во 

исхраната“ 

Ученици,наставници,

родители 

16.05.14 

Да се потикнат учениците за правилна 

и здрава исхрана како важен 

предуслов за правилен раст и развој 

 

17. Учество на учениците во активности по 

повод Светскиот ден на детето ,согласно 

проектот за мултиетничко образование во 

општина Чаир 

Ученици,наставници,

родители,гости од  

локалната 

самоуправа,естрадни 

уметници 01.06.14 

Преку забава подобро да се запознаат 

и дружат учениците,наставниците и 

родителите од училиштата со 

различна етничка култура 

 

                                                                                                          Наставник: Анета Аначкова,Катица Богоевска 

13.8 Извештај за слободни ученички активности во учебната 2013/2014 година во IVб одделение 

Реден 

број 

Активности Носители на 

активноста 

Време на 

реализација 

Постигната цел 

Резултати 

1. Аудиција на музички способности Ученици,наставник 11.09.13 Воочување на ученици со музички способности 

2. Рецитирање на песна„Септември е тука“ ученици 

18.09.13 

Развивање на способност за изразно 

рецитирање 

3. Изработка на картончиња со броевите до  

1 000 

ученици 

25.09.13 

Запознавање со бројната низа до 1 000 

4. Драматизација на народна приказна по избор 

на учениците 

ученици 

02.10.13 

Развивање на способноста за читање по улоги 

5. Пеење на песна „За сите деца“ ученици 

09.10.13 

Развивање на способност за усогласено хорово 

пеење 

6. Драматизација на текст„Во библиотека“ ученици 

16.10.13 

Развивање на меморија и изразност во 

драматизирањето придружено со гестикулации 

7. Свирење на блок флејта ученици 

30.10.13 

Развивање љубов и желба за свирење на 

инструмент како и доживување на изучените 
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тонови 

8. Читање по улоги на текст„Ало,ало“ ученици 

08.11.13 

Усовршување на изразноста во читањето со 

имитирање на гласовите на ликовите 

9. Читање на текстови „Се за мојот град 

Скопје“ 

ученици 

13.11.13 

Проширување на знаењата за градот Скопје 

10 

Слушаме музика по избор на учениците и 

составуваме кореографија 

ученици 

20.11.13 

Развивање на способност за усогласување на 

движењата со ритамот на музиката и 

уедначеност во изведбата на учесниците 

11 

Куклена претстава „Овошна караница“  

22.11.13 

Оспособување на учениците  за усогласување 

на говорот со изгледот,манипулација со 

изработените маски-овошје 

12 

Читање од енциклопедија за градбата и 

значењето на дрвото 

Ученици,наставник 

27.11.13 

Проширување на знаењата за градбата и 

значењето на дрвото 

13 

Музички опис на лик„Мојот другар“ ученици 

04.12.13 

Оспособување на учениците за опишување на 

својот другар со текст и музика на истиот 

14 

Драматизација на текст по избор на 

учениците 

ученици 

11.12.13 

Да се оспособат да вршат избор на текст во кој 

ќе дојдат до израз нивните изразни 

способности 

15 

Свирење на блок флејта по изучени ноти ученици 

18.12.13 

Оспособување на учениците за читање текст со 

ноти и свирење на истиот,манипулација и 

снаодливост при свирење на блок флејта 

16 

Составуваме кореографија на песна по избор ученици 

25.12.13 

Развивање на способност за уедначени 

движења при изведување на чекорите и 

гестикулациите со рацете во согласност со 

ритамот на музиката 

17 

Читање и разговор за легенди,за настанокот 

на разни места во Р.Македонија 

ученици 

22.01.14 

Да ги прошират знаењата за поимот-Легенда и 

настанокот на повеќето места според легендите 

18 

Имитирање природни појави ученици 

29.01.14 

Да се потикнат гласовно да имитираат 

различни природни појави 

19 

Пеењена песната „Be my brother,be my 

friend“ 

ученици 

05.02.14 

Да развиваат правилен пеачки став при пеење 

на песна за настап 

20 

Низ страниците на детски и дневен печат-

редакција,тираж... 

ученици 

12.02.14 

Да ги разберат поимите дневен печат,тираж и 

редакција 

21 

Опишување„Моето домашно милениче“ ученици 

19.02.14 

Правилно да прават опис на дадена тема со 

примена на соодветни придавки при 

опишувањето 

22 

Ги прошируваме знаењата за нашата 

општина-читамеод списанието „Карпош 

урбан“ 

ученици 

05.03.14 

Да се запознаат со активностите на повеќето 

сектори од нашата општина Карпош 
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23 

Свириме со блок флејта-Мојата мајка Ученици,наставник 

12.03.14 

Да ги примнат изучените ноти во песна 

свирејки ја на блок флејта 

24 

Изработка на рози за денот на екологија-

деловина 

цветот(латици,толчник,прашници...) 

ученици 

29.03.14 

Да се развива креативноста и практично да се 

претстави она што е совладано за цветот и 

неговите делови 

25 

Свириме песни поноти на блок флејта Ученици,наставник 

10.04.14 

Да се усовршува свирењето со блок флејта по 

ноти 

26 

Изразно рецитирање на песната„Велигден“ ученици 

16.04.14 

Да се потикнуваат за изразно рецитирање на 

дадена песна 

27 

Играме народно оро ученици 

23.04.14 

Да развиваат љубов кон народното творештво-

песни и ора 

28 

Проширување на знаењата зошто и како се 

прославува празникот-1ви Мај во светот 

ученици 

30.04.14 

Да стекнат сознанија за значењето и 

прославувањето на светскиот ден на трудот 

29 

Одговарање на прашања од екстерно 

оценување 

Ученици,наставник 

07.05.14 

Да се запознаат со видот на прашањата од 

екстерното оценување 

30 

Драмско читање на текстот„Филозоф“ ученици 

14.05.14 

Да внесат оригиналност во својата улога при 

драмско читање 

31 

Одговор на задачитеод екстерно оценување Ученици,наставник 

21.05.14 

Да се разберат и решат задачите од екстерното 

оценување кои не беа доволно јасно поставени 

32 Низ страниците на детскиот печат -Развигор Ученици,наставник 28.05.14 Изразно читање на текстови и песни 

33 

Решавање задачи од екстерно тестирање Ученици,наставник 

04.06.14 

Да се потикнат на самостојност при решавање 

и проверка на задачите 

Наставник: Анета Аначкова,Катица Богоевска 

13.9  Извештај за слободни и воннаставни ученички активности за Vа одделение во учебната 2013/2014 година 

Реден 

број 

Активност Носители на активноста Време на 

реализација 

Постигната цел 

Резултати 

1. Обележување на меѓународен ден без 

автомобили 

Одд.наставници и ученици 23.09.2013 Креативна работилница со цел да се потикне 

еколошка свест кај учениците 

2. Изработка на флаери со примена на акт на 

тема ,,Рециклираме пластика,, 

Одд.наставници и ученици 04.10.2013 Креативна работилница со цел да се потикне 

еколошка свест кај учениците 

3. Учество на награден литературен конкурс 

на тема ,,Сите сме едно-играме заедно 

Ученици 29.10.2013 Поттикнување на натпреварувачки дух 

4. Изработка на плаката за цветно дефиле по 

повод роденденот на општината 

Одд.наставници и ученици 31.10.2013 Развивање љубов кон општината 

5. Учество во цветното дефиле по повод 

роденденот на општината Карпош 

Одд.наставници и ученици 08.11.2013 Развивање љубов кон општината 

6. Учество на учениците од петто а одд. во Одд.наставници и ученици 13.11.2013 Да се прикажат стрекнатите знаења и вештини 
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емисијата ,,Голем одмор,, на МТВ на учениците 

7. Собирање пластика и стара хартија Ученици  18.11.-

20.11.2013 

Потикнување еколошка свест кај учениците 

8. Посета на Музеј на македонската 

револуционерна борба 

Одд.наставници и ученици 26.11.2013 Да се прошират знаењата од минатото на 

македонскиот народ 

9. Пречек на учениците  од ОУ ,Никола 

Вапцаров,, Чаир, активности за проектот 

за меѓуетничка и теграција 

Одд.наставници и ученици 

и тимот за проектот МЕИ 

13.12.2013 Поттикнување на меѓуетничка толеранција 

10. Проследување на претставата ,,Вљубениот 

Дедо Мраз,, 

Одд.наставници и ученици 25.12.2013 Развивање интерес кон уметноста и театарот 

11. Собирање пластични шишиња Ученици 3.02.2014 Потикнување еколошка свест кај учениците 

12. Учество во приредбата за патронатот Одд.наставници и ученици 28.02.2014 Да стекнат навика за следење и активно 

вклучување во случувањата во училиштето  

13.  Учество на дел од учениците во 

приредбата за децата од градинката 

Ученици 14.02.2014 Афирмирање на училиштето 

14. Учество на дел од учениците во 

литературен и ликовен конкурс на тема 

,,Што сакам да бидам,, 

ученици Од 10-15.03 

2014 

Поттикнување на натпреварувачки дух и 

развивање на литературна и ликовна 

креативност 

15. Учество во првоаприлско дефиле Ученици 01.04.2014 Развивање интерес кон уметноста 

16. Учество на дел од учениците во заедничка 

активност ,,Украсување на велигденски 

јајца,, со ученици од ОУ ,,Никола 

Вапцаров,, 

Одд. Наставници и 

ученици 

15.04.2014 Поттикнување на меѓуетничка толеранција 

17. Проследување на театарска претстава со 

хуманитарна цел во Драмски театар 

Одд.наставници и ученици 24.04.2014 Развивање интерес кон уметноста и театарот и 

потикнување на чувство за хуманост 

18. Учество во активности во ОУ ,,Никола 

Вапцаров,, 

Одд.наставници и ученици 23.05.2014 

01.06.2014 

Поттикнување на меѓуетничка толеранција 

                                                                                                                                      Наставници: Лидија Исајловска и Мирјана Алексова 
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13.10 Извештај за за слободни и воннаставни ученички активности во Vб одделение во учебната 2013/2014 година 

Реден 

број 

Активност Носители на 

активноста 

Време на реализација Постигната цел 

Резултати 

Освоени награди 

1. Македонски јазик-подготовка на 

рецитаторска и драмската група по повод 

1 Септември во период од 26-30.08.2013 

Оливера Павловска  

Татјана Велкова 

ученици 

02.09.2013 Одржана приредба по повод 

1Септември 

 

2. Ликовно-Творештво-изработка на 

апликации и средување на паноата по 

повод 1 Септември во периодот од 26-

30.08.2013 

Оливера Павловска  

Татјана Велкова 

ученици 

30.08.2013 Уредени паноа  

3. Ликовно-Творештво-изработка на 

слики(печатење) и апликации и пораки и 

уредување на паното по повод на 

пристигнување на годишното време Есен 

Оливера Павловска  

Татјана Велкова 

ученици 

25.09.2013 Уредени паноа  

4. Изработка на цртежи за учество во 

меѓународен ликовен конкурс„13 

Ноември“(слободен мотив) од 

09.10.2013-22.10.2013 

Оливера Павловска  

Татјана Велкова 

ученици 

09.10.2013 Учество на натпревар и 

изложба 

Прво место Андреј 

Крстевски 

5. Пишување состав за општински 

натпревар на тема „Сите сме едно-играме 

заедно“ 

Оливера Павловска  

Татјана Велкова 

ученици 

28.10.2013 Учество на натпревар  

6. Декорација на тиква по повод проект на 

„Skopje Sity Mall“и основните училишта 

на општина Карпош 

Оливера Павловска  

Татјана Велкова 

ученици 

30.10.2013 Учество на натпревар и 

изложба 

Освоено прво место 

7. Изработка на плакат за „Цветно дефиле“-

Општина Карпош 

Оливера Павловска  

Татјана Велкова 

ученици 

06.11.2013 Учество на дефиле  

8. Изработка на новогодишни декорации и 

средување на училницата 

Оливера Павловска  

Татјана Велкова 

ученици 

06.12.2013 Средување на училницата  

9. Изработка на експонат - Елка за 

натпревар на Пако-Мак„Trash for Art“ 

Оливера Павловска  

Татјана Велкова 

16.12.2013 Учество на натпревар и 

изложба 
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ученици 

10. Изработка на сценографија за 

новогодишна претстава„Заљубениот 

Дедо Мраз“ 

Оливера Павловска  

Татјана Велкова 

ученици 

20.12.2013 Одржување претстава  

11. Решавање задачи од разни збирки и 

математички списанија од 10.2013-

05.2014 

Оливера Павловска  

Татјана Велкова 

ученици 

Тековно од 

01.10.2013 до 

01.05.2014 

Учество на математички 

натпревари 

 

12. Хуманитарна акција-„Училишен прибор 

за моето другарче“ 04.09.2013-06.09.2013 

Оливера Павловска  

Татјана Велкова 

ученици 

04.09-06.09.2013 Развивање на хуманост и 

солидарност кај учениците 

 

13. Учество во акција„Македонија без отпад“ Оливера Павловска  

Татјана Велкова 

ученици 

04.10.2013 Развивање на еко свест  

14. Учество во акција„Отпад 

собираме,подароци добиваме“18-

21.11.2013 

Оливера Павловска  

Татјана Велкова 

ученици 

18.11-21.11.2013 Развивање на еко свест  

15. Посета на фестивалот на Детски мелодии 

„Златно славејче“ 

Оливера Павловска  

Татјана Велкова 

19.11.2013 Негување на културни 

навики кај учениците 

 

16. Посета на музејот на ВМРО(внатрешна 

македонска револуционерна 

организација) и ја посета на 

претседателската канцеларија 

Оливера Павловска  

Татјана Велкова 

ученици 

26.11.2013 Проширување и 

систематизирање на 

стекнатите знаења 

 

17. Предавање од страна на невладина 

организација„GoGreen“за управување со 

батерии и опасни материјали 

Оливера Павловска  

Татјана Велкова 

ученици 

18.12.2013 Развивање на еко свест  

18. Одбележување на Меѓународниот ден без 

автомобили 

Оливера Павловска  

Татјана Велкова 

ученици 

23.09.2013 Развивање на еко свест  

19. Одбележување на Меѓународен ден за Оливера Павловска  18.11-20.11.2013 Развивање на еко свест  
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намалување на уништување на 

природата-чистење на училишен двор -

Изработка на еко-флаери 

Татјана Велкова 

ученици 

20. Ден на дрвото-засадување на насади Оливера Павловска  

Татјана Велкова 

ученици 

27.11.2013 Развивање на еко свест  

21. Предавање од ПС-Карпош за последици 

од употреба на пиротехнички материјали 

во пресрет на Нова Година 

Оливера Павловска  

Татјана Велкова 

ученици 

24.12.2013 Развивање на граѓанска 

свест и одговорност 

 

22. Новогодишна претстава„Заљубениот 

Дедо Мраз“ 

Оливера Павловска  

Татјана Велкова 

25.12.2013 Развивање на културни и 

естетски навики 

 

23. Одбележување на патрониот празник 

„Х.Т.Карпош“под мотото „Сите сме едно 

другаруваме заедно“(содржините се дел 

од МИО) 

Оливера Павловска  

Татјана Велкова 

ученици 

07.02.2014 Развивање на 

културни,етички  и естетски 

навики 

 

24. Учество на ликовен 

конкурс„Рециклирање на отпад од 

пакување“организирано од Еуро-Екопак 

Оливера Павловска  

Татјана Велкова 

ученици 

Март Развивање на еко свест  

25. Учество на училишен маскембал Оливера Павловска  

Татјана Велкова 

ученици 

01.04.2014 Развивање на креативност Трето место Никола 

Петрески 

26. Учество во „Игри без граници“на ниво на 

општина Карпош 

Оливера Павловска  

Татјана Велкова 

ученици 

05.04.2014 Негување на спортски дух  

27. Учество на Општински натпревар по 

математика 

Оливера Павловска  

Татјана Велкова 

ученици 

23.04.2014 Негување на интерес за 

математика и 

натпреварувачки дух 

Марко Доневски 

-второ место    

Мартин 

Димитровски-прво 

место 

Зорица Давидовска-

второ место 

28. Учество на градски ликовен  

натпревар„Децата за старата Скопска 

чаршија“ 

Оливера Павловска  

Татјана Велкова 

ученици 

Мај Креативност и имагинација 

во творењето 

 

29. Учество на Регионален натпревар по 

математика 

Оливера Павловска  

Татјана Велкова 

ученици 

03.05.2014 Негување на интерес за 

математика и 

натпреварувачки дух 

Марко Доневски 

-прво место    

Мартин 

Димитровски-второ 
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место 

Зорица Давидовска-

прво место 

30. Одбележување на Денот на Европа Оливера Павловска  

Татјана Велкова 

ученици 

09.05.2014 Негување на европски 

вредност 

 

31. Учество на активност „Градиме мостови-

игри без граници“ 

Оливера Павловска  

Татјана Велкова 

ученици 

23.05.2014 Мулти културна соработка  

32. Завршен концерт на „Х.Т.Карпош“ Оливера Павловска  

Татјана Велкова 

ученици 

28.05.2014 Доделување на годишни 

награди на ученици кои 

учествуваа на натпревари 

Признание на Vб 

одд.за 

најангажирано 

одделение во 

учебната 2013/2014 

 

33. Ден на детето учество во завршна 

активност„Градиме мостови“ 

Оливера Павловска  

Татјана Велкова 

ученици 

01.06.2014 Мулти културна соработка  

34. Завршна приредба на Vб одделение Оливера Павловска  

Татјана Велкова 

ученици 

10.06.2014 Презентација на 

постигнување на учениците 

во текот на учебната 

2013/2014 

 

                                                                                                                                          Наставник :Оливера Павловска, Татјана Велкова 

 

13.11  Извештај за слободни и воннаставни ученички активности по предметот Музичко образование во учебната 2013/2014 

година 

Реден 

број 

Активност Носители на активноста Време на реализација Постигната цел 

Резултати 

1. Настап со училишниот хор на плоштад 

македонија 

Ангел Ќосев  

ученици 

септември 2013 Соработка со Американска Амбасада во 

Македонија 

2. Интервју со Јана Бурчевска по предметот 

проекти од музичко, група новинари 

Ангел Ќосев Декември 2013 Запознавање со македонски музички 

ѕвезди 

3. Интервју со Роберт Билбилов по предметот 

проекти од музичко група новинари 

Ангел Ќосев Декември 2013 Запознавање со македонски музички 

ѕвезди 

4. Настап на Ангелина Спасовска на  Карпош има 

талент 

Ангел Ќосев  Ноември 2013 Развивање на натпреварувачки дух 
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5. Гостување во емисијата "Вкусот на Македонија" 

кај Андријана Алачки со ученици од 8а и 8б од 

предметот Проекти по музичка уметност тема 

Велигден  

Ангел Ќосев Март 2014 Потикнување љубов кон македонската 

традиционална кујна 

6. Посета на црквата св.  Со ученици од 8а и б 

одделение на тема Велигден од предметот 

проекти по музичка уметност. 

Ангел Ќосев Март 2014 Запознавање со религијата и црковните 

објекти 

7. Посета на средното музичко училиште, отсек на 

народна музика со ученици од 8а, б, в и г 

одделение по предметот Танци и ора 

Ангел Ќосев Април 2014 Потикнување љубов кон македонската 

традиционална музика 

8. Посета на КУД Танец со ученици од 8в и г 

одделение по предметот Танци и ора 

Ангел Ќосев Април 2014 Потикнување љубов кон македонската 

орска традиција 

9. Нагледен час од ученици при средното музичко 

училиште Илија Николовски - Луј во школсмата 

сала за учетници од 8в  и г, и 6б одделение од 

предметот Танци и ора 

Ангел Ќосев Април 2014 Потикнување љубов кон македонската 

орска традиција и музика 

10, Посета на детска балетска претстава Петер Пан 

во МОБ со ученици од 6 одделение 

Ангел Ќосев Април 2014 Потикнување љубов кон балетската 

уметност 

11. Посета на балет Самсон и Далила во МОБ со 

ученици од 8 одделение 

Ангел Ќосев Мај 2014 Потикнување љубов кон балетската 

уметност 

12. Завршен концерт  во клубот МКЦ по предметот 

проекти од музичка уметност 

Ангел Ќосев Мај 2014 Потикнување на чувства за сценска 

изведба 

                                                                                                                                                                 Наставник: Ангел Ќосев                  

 

13.12. Извештај за воннаставни и слободни ученички активности по предметот Македонски јазик во учебната 2013/2014 година 

Реден 

број 

Активност Носители на 

активноста 

Време на реализација Постигната цел 

Резултати 

Освоени награди 

    1.                      Ѕиден весник Ана Страшевска Во континуитет  

цело полугодие 

Поголема информираност на 

ученици, наставници, родители 

 

2. Ученичка квизотека - 2014 Ана Страшевска 28.11.2013 Прво место во првиот дел од 

квизот и обезбеден влез за 

понатамошно учество 

 

3. Литературен конкурс „Ликот и 

делото на Св. Климент Охридски’’ 

Ана Срашевска 04.12.2013 Меѓу првите три нарадени Трето место 

4. „Сите сме едно, играме заедно” Ана Страшевска 30.10.2013 Учевство на литературен конкурс  

5. Републички натпревар  Ана Страшевка 27.09.2013 Највисоко  четврто место    
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Млади библиотекари (од тројца натпреварувачи)  

6. Драма „Вљубениот Дедо Мразˮ Ана Страшевска Во континуитет 

Цело 1 полугодие 

25.12.2013-премиера  

7. ЕКО –одбор (член) Ана Страшевска Од 28.10.2013 Контрола на еко стандарди и 

промоција на еко-активности 

 

8. Музеј на Македонската борба 

„Музејот-пријател на децата“ 

-литературна творба 

Ана Страшевска Јануари и февруари 

2014 

Второ место на ниво на држава и 

многу пофалници 

Второ место 

9. Член на пописна комисија Ана Страшевска Второ полугодие /  

10. Учество во проектот за Меѓуетничка 

интеграција 

Фотографирање општини Чаир и 

Карпош 

Ана Страшевска Февруари 2014 Учество со фотографии на 

патронатот на  

ООУ Х.Т.Капош 

 

                                                                                                                                                                  Наставник: Ана Страшевска 

13.13 Извештај за воннаставни и слободни ученички активности по предметот Македонски јазик во учебната 2013/2014 година 

Реден 

број 

Активност Носители на активноста Време на 

реализација 

Постигната цел 

Резултати 

Освоени награди 

1. Учество во емисијата  Голем 

одмор  во  МТВ 

Наставникот по македонски 

јазик, 

Ленче Алаџајкова и ученици од 

6 и 8 одделение деветолетка 

13.11.2013г. Промовирање на општите знаења 

на учениците 

 

2. Избор на најоригинална и 

најинвентивна новогодишна 

желба 

Ученици од 6-8 одделение 23 Декември Поттикнување на креативноста и 

инвентивноста кај учениците 

Одбрани три 

најоригинални 

желби и доделени 

награди на ниво на 

училиште 

3. Изработка на новогодишни 

честитки 

Ученици 6-8 одделение 23 Декември Поттикнување на креативноста и 

инвентивноста кај учениците 

Изложба на изработените 

честитки 

 

4.  Приредба  Наставничката Ленче 

Алаџајкова и учениците од 6до 

9 одд.од нашето училиште и 

наставници и ученици од 

партнер училиштето „Никола 

Вапцаров“ 

 

          13.12.2013г. 

 

Презентирање на активностите за 

МИО 
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5. Изработка на плакати кои ја 

покажуваат мултиетничката 

иконографија 

Наставничката Ленче 

Алаџајкова и учениците од 6до 

9 одд. 

Во текот на месец 

октомври 

МИО во образованието 

 

 

6. Фотографирање на општина 

Карпош и Чаир 

Наставници и ученици 21-29.01.2014г. МИО во образованието  

7. Истражување за животот и 

делотo на Фејзи Бојку и Горјан 

Петревски 

Наставници и ученици 21.-29.01.2014г. МИО во образованието  

8. Приредба за патронен празник Наставници и ученици 07.02.2014г. МИО во образованието  

9. Учество на приредба за Денот 

на детето  

Наставници и ученици 01.06.2014г. МИО во образованието  

10. Учество на 35 фестивал на 

поезија „Детски лирски 

треперења“во Охрид 

Наставник ,Ленче Алаџајкова и 

ученик ,Ангела Кузмановсак 

Од 13 до 15 јуни 

2014г. 

Поттикнување на креативноста  Најдобра  лична 

творба на 

фестивалот 

                                                                                                                                                                    Наставник: Ленче Алаџајкова 

 

13.14 Извештај за слободни ученички активности по предметот Биологија на крајот од учебната 2013/2014 година 

Активности Носители на активност Време на реализација Цели 

Презентација за заедничкото потекло на 

растенијата и животните 

Ученици 

Наставник Горан Тодоровски 

04.10.13 Проширување на знаењата на 

учениците 

Животот и делото на Чарлс Дарвин Ученици 01.11.13 Проширување на знаењата на  

учениците 

Микроскопирање Ученици 22.11.13 Практична примена на знаењата 

Изработка на едноставни микроскопски 

препарати 

Ученици 13.12.13 Практична примена на знаењата 

Изработка на едноставни микроскопски 

препарати 

Ученици 25.01.14 Практична примена на знаењата 

Истражување и експериментирање во Ученици 14.02.14 Практична примена на знаењата 
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биологијата 

Еколошко значење на фотосинтезата Ученици 07.03.14 Проширување на знаењата на  

учениците 

Заразни болести и современа 

здравствена заштита 

Ученици 28.03.14 Проширување на знаењата на  

учениците 

Изработка на едноставни синџири на 

исхрана 

Ученици 18.04.14 Практична примена на знаењата 

Дебата:Здраво семејство Ученици 09.05.14 Проширување на знаењата на  

учениците и формирање на лични 

ставови 

Експерименти во  наставата по 

биологија 

Ученици,наставник 17.05.14 Практична примена на знаењата 

Дебата:Значење на екологијата Ученици 30.05.14 Проширување на знаењата на  

учениците и формирање на лични 

ставови 

Наставник: Горан Тодоровски 

 

13.15.  Извештај за слободни и воннаставни ученички активности по предметот Физичко и здравствено образование во учебната 

2013/2014 година 

Реден 

број 

Активност Носители на 

активноста 

Време на реализација Постигната цел 

Резултати 

Освоени награди 

1. кошарка-есен-пролет Сузана Здравковска 

 

01.10-15.11.2013год. Учење на натпреварување-

резултати на пролет 

7-мо место на 

Општинско ниво 

2. Фудбал-есен-пролет Сузана Здравковска 20.09-25.10.2013год Учење на натпреварување-

резултати на пролет 

7-мо мессто на 

Општинско ниво 

3. Пинг-Понг Сузана Здравковска 26.12.2013гд. Масовно учество 3-место-Општинсо 

ниво 

4. Пролетен крос Сузана Здравковска Мај/2014год. Масовно учество учество 

                                                                                                                                                               Наставник: Сузана Здравковска 
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13.16 Извештај за воннаставни активности по предметот Ликовно образование во учебната 2013/2014 година  

Реден 

број 

Активност Носители на 

активноста 

Време на реализација Постигната цел 

Резултати 

Освоени награди 

1. Детски ликовен образовен камп 

,,Вангел Коџоман"-Струга,  

Лилјана Ружиновска 

и ученици 

 

 

-Детски ликовен 

центар; 

Министерство за 

култура; 

Детско 

одмаралиште 

„Мајски цвет“ - 

Струга 

Јуни – Јули  

 (изложбата и 

доделувањето на 

дипломите беше во 

септември) 

Развивање на креативноста, 

како индивидуална , така и 

колективна соработка, 

дружење, размена на идеи, 

ликовна критика и осет за 

естетика; 

Ученикот Матеј 

Трпкоски од 8в 

одделени доби 

*Диплома за 

учество*;Диплома за 

училиштето; 

*Диплома за 

менторот 

 

  

 

2. Ликовниот конкурс за честитки на 

Тема: ,,Тато срекен празник” 

Лилјана Ружиновска 

и ученици 

Национален совет за 

родова рамноп-

равност (НСРР) 

Септември Реализира оригинална 

ликовна порака 

 

/ 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

Манифестацијата во ,,Сити Мол" – 

Ден на вештерките 

 

 

 

 

Отварање на изложбата „Децата за 

старата Скопска чаршија“ и 

доделување на дипломи 

Лилјана Ружиновска 

и  

ученици 

 

-Општина Карпош; 

Скопје- Сити Мол  

 

 

 

 

 

Лилјана Ружиновска 

и ученици 

ДЛЦ; Град Скопје 

Октомври 

 

 

 

 

 

             

 

            

            

 

 Октомври 

 

 

 

Развивање на креативност 

и  имагинација  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивање на осет за 

кадрирање на простор, 

индивидуалност во 

творењето 

Ученичката Ангела 

Грозданов 6б 

одделение доби 

*диплома за учество, 

-*диплома за 

училиштето и 

*диплома за 

менторот 

 

Ученичката 

Димишкова Ана-

Марија 8а одд. – 

*Диплома –Прво 

место, на ниво на 

град 

* Диплома за 

менторот 

5. Меѓународна детска ликовна 

колонија – Св. Пантелејмон, Горно 

Лилјана Ружиновска 

и  

Септември Стекнува искуство за 

индивидуално творење, 

Дипломи за учество 

добија: Ева Милева и 
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Нерези, Ученици 

Општина Карпош;  

Детски ликовен 

центар 

дружење, соработка, 

размена на идеи, ликовно и 

естетско вреднување; 

Матеја Јанева 8г 

одделение и Матеј 

Трпкоски 8в 

одделение,* диплома 

за училиштето и 

*диплома за менто- 

рот; 

6. Меѓународна детска ликовна 

изложба, по повод ,,13 Ноември" 

Лилјана Ружиновска 

и ученици 

 

Детски ликовен 

центар; Град Скопје 

Ноември Анализира, ликовно 

вреднува 

и воочува разлики во 

техниките и 

индивидуалното ликовно 

изразување; 

              *Прво место 

*Анастасија 

Јакчулева-6б -Прво 

место; и *Ангела 

Грозданов 6б-Прво 

место * диплома за 

менторот 

7. Учество во проектот ,,Музеј – 

Пријател на децата” во Музеј на 

Македонската револуционерна 

борба; 

Лилјана 

Ружиновска, Ана 

Страшевска и 

ученици 

Музеј на 

Македонската 

револуционерна 

борба 

Декември Открива визуелни и 

ликовни асоцијации во 

содржини од други 

наставни предмети 

(историја) и индивидуално 

ги изразува во ликовните – 

литературните активности; 

Благодарници  за 

учество за ликовно и 

литературно творење, 

добија 23 ученика од 

VI – VIII одд.  

8. Завршна манифестација и 

доделување на дипломи од 

Проектот „музејот- пријател на 

децата“ во Музејот на 

револуционерната борба 

Музејот на 

револуционерната 

борба 

Ментори: Лилјана 

Ружиновска;  Ана 

Страшевска 

           Февруари Запознавање со историјата 

на македонскиот народ од 

програмата на музејот; 

Инспирацијата од нашето 

револуционерно минато 

како  поттик за создавање 

на ликовно и литературно 

творење кај младите 

таленти; 

Дипломи за: 

училиштето, 

менторите, и 

учениците: 

Бојан Таневски 8а-

диплпма; 

благодарници добија: 

Ристо Алексоски 8а; 

Ангела Грозданов 6б; 

Ангела Кузмановска 

6б одд. 

9. Учество на ликовниот конкурс 

„Рециклирање на отпад од 

пакување“ 

„Еуро- Екопак“ 

менторот 

              Март Развивање на креативноста  

од употреба на отпадот 

Дипломи за: 

училиштето и 

менторот; 
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Награда за ликовна 

креативност- Ангела 

Грозданов, Теодора 

Довлева 6б- групна 

творба, II место и 

вредносен ваучер од 

„Тедико“маркет 

10.. Градски ликовен натпревар – 

„Децата за старата скопска 

чаршија“ – 2014 год. 

Детски ликовен 

центар 

менторот 

                Мај Развивање на осет  за 

кадрирање на отворен 

урбан простор,  

креативност и  имагинација 

во творењето 

Диплома I место 

Ангела Грозданов 6б 

Диплома за менторот 

                                       Наставник: Лилјана Ружиновска 

 

13.17 Извештај за воннаставни и слободни ученички активности по предметот Француски јазик во учебната 2013/2014 година 

Реден 

број 

Активност Носители на 

активноста 

Време на 

реализација 

Постигната цел 

Резултати 

Освоени 

награди 

1. Мојот летен распуст-конверзација    Ученици од 8 

одд 

26.05.2014 Збогатување на лексичкиот фонд  

2. Составување на крстозбор со употреба на 

лексиката за денови,месеци,годишни времиња 

  

Ученици со 

помош на 

наставникот 

12.05.2014 Примена на изучената лексика  

3. Истражување на интернет за 1ви Мај    Ученици од 8 

деветолетка 

28.04.2014 Пребарување на интернет  

4. Пишување огласи за изнајмување на куќа,стан 

  

Ученици од 7 и 

8 оддд. 

24.03.2014 

  

Примена на изучената лексика и 

граматика 

 

5. Обработка на текстот-La cigale et la fourmi 

   

Ученици 

од 8 осмолетка 

03.03.2014 Усно разбирање  

6. Изработка каталог за облека    Ученици од 7 

одд. 

17.02.2014 Пишување и илустрација  

7. Пишување писмо на другар,пријател или 

родители    

Ученици од 6 

до 8 одд. 

03.02.2014 Пишување и примена на лексички 

и граматички структури 

 

8. Изработка постер за храна и намирници    Ученици од 6 и 

7 одд. 

27.01.2014 Пишување и збогатување на 

лексика 
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9. Изработка покани за роденденска забава    Ученици  од 7 и 

8 одд. 

20.01.2014 Примена на изучената лексика 

;Потикнување на креативност 

 

10. Изработка на Новогодишни честитки Ученици 6-8 

одделение 

23 Декември Поттикнување на креативноста и 

инвентивноста кај учениците 

Изложба на изработените честитки 

 

11. Избор на најоригинална и најинвентивна 

Новогодишна желба 

Ученици од 6-8 

одделение 

23 Декември Поттикнување на креативноста и 

инвентивноста кај учениците 

Одбрани три 

најоригинални 

желби и 

доделени 

награди на 

ниво на 

училиште 

12. Усвојување и пеење новогодишна песничка 

Vive le vent!    

Ученици од 6 

одд. 

16.12.2013 Стекнување навики за слушање 

музика  

 

13. Читање на едноставни и кратки текстови    Ученици од 6 

одд. 

   25.11.2013 

  

Читање со разбирање  

14. Семејно стебло-Усвојување и примена на 

лексиката    

Ученици  од 6 

одд. 

11.11.2013 Усвојување на лексика за 

семејство,пишување,илустрација 

 

15. Изработка на крстозбор   Ученици  од 

6до 8 одд. 

04.11.2013 Креативност,употреба на изушени 

граматички и лексички структури 

 

16. Пословици-Les animaux dans les proverbes 

   

Ученици од 8 

осмолетка 

28.10.2013 Читање со разбирање и 

илусрирање на поговорки 

 

17. Пишување разледница/писмо од распуст   Ученици од 6 

до 8 одд. 

21.10.2013 Пишување,употреба на лексички 

структури 

 

18. Изработка на крстозбор со примена на 

сегашно време од глаголот être   

Ученици  од 6 

одд. 

14.10.2013 

 

Креативност,примена на изучените 

форми од être 

 

18. Опишување на личности /пишување кратки 

описи    

Ученици од 7 и 

6 одд. 

07.10.2013 Пишување,употреба придавки во 

описи на личности 

 

20. Текст :Les douze mois-читање со разбирање 

   

Ученици од 8 

одд. 

16.09.2013 Читање со разбирање  
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21. Примена на комуникативни структури-

Поздравување,запознавање,претставување

   

Ученици од 6 

одд. 

13.09.2013 Примена на инучени 

комуникативни структури 

 

22. Mes vacances d'été -усно и писмено изразување Ученици 06.09.2013 Усно и писмено изразување со 

примена на изучени јазични 

структури 

 

23. Одбележување на Меќународен ден за 

намалување на уништувањето на природата -

чистење на училишен двор 

Ученици 

Одд. 

раководител 

03.10.2013 Развивање свест за чиста околина  

24. Собирање на пластика и стара хартија во 

соработка со Пакомак 

Ученици 

Сите 

наставници 

2013/2014 Развивање свест   

25. Одбележување на Ден на дрвото-засадување 

на насади 

Ученици 

Сите вработени 

27.11.2013 Создавање навики за создавање 

зелена средина и садење дрвца 

 

26. Завршен концерт за ООУ Христијан 

Тодоровски Карпош 

Ученици 

Сите 

наставници 

23.05.2014. Свест за културни манифестациии  

27. Општински пролетен крос Ученици 

Одд. 

раководител 

31.05.2014 Поттикнување на спортскиот дух 

кај младите  

 

28. Интерактивен квиз на општи знаења Ученици 

Сите 

наставници 

15.04.2014. Натпреварувачки дух кај 

учениците Чпрезентацуја на 

знаења 

 

Наставнк: Јаворка Китевска                                                                                                                                                                                       

13.18  Извештај за воннаставни и слободни ученички активности по предметот Историја во учебната 2013/2014 година 

Реден 

број 

Активност Носители на 

активноста 

Време на реализација Постигната цел 

Резултати 

Освоени награди 

1. 

Отворање на училишни 

спортски игри, во спортска 

сала Форца 

Класни раководители  

и сите ученици 

19 Септември Поттикнување на спортскиот 

дух кај младите и поддршка на 

спортистите од основните 

училишта во Карпош 

 

 

2. 

Одбележување на 

Меѓународен ден за 

намалување на уништување 

на природата  

- изработка на еко-флаери 

сите ученици и 

вработени 

октомври Зголемена свест 

Чист училишен двор 
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 - чистење на училишен двор  

3. 
Одбележување на Ден на 

дрво 

сите ученици и 

вработени 

27 Ноември Засадени 270 садници 

Создавање здрави навики 

 

 

4. 

Изработка на Новогодишни 

честитки 

Ученици 6-8 

одделение 

23 Декември Поттикнување на креативноста 

и инвентивноста кај учениците 

Изложба на изработените 

честитки 

Новогодишни 

честитки 

5. 

Избор на најоригинална и 

најинвентивна Новогодишна 

желба 

Ученици од 6-8 

одделение 

23 Декември Поттикнување на креативноста 

и инвентивноста кај учениците 

Одбрани три 

најоригинални желби 

и доделени награди на 

ниво на училиште 

 

6. 

Посета на кинотека  

„Другарче 

Класен раководител на 

8а одд. 

јануари Запознавање на учениците со 

холокаустот во Р.М 

 

 

 

7. 

8-ми Март Меѓународен ден 

на жената 

Наставник по 

Историја 

8 Март Запознавање на учениците со 

борбата на жените за своите 

права 

 

 

 

8. 

Ден на победа над 

фашизмот и Ден на Европа 

Ученици од 6-8 

одделение 

9 Мај Одбележување на денот на 

победата над фашизмот и 

создавањето на ЕУ 

 

Наставник : Миливоје Никиќ 

 13.19 Извештај за воннаставни и слободни ученички активности по предметот Англиски јазик во  учебната 2013/2014 година 

Реден 

број 

Активност Носители на активноста Време на 

реализац

ија 

Постигната цел 

Резултати 

Освоени 

награди 

1. Учество на филмскиот фестивал за деца и младинци 

Џифони Македонија 

Наставникот по англиски јазик 

Даниела Станчевска, ученици 

од 6 и 8 одделение деветолетка 

17-22 

Октомвр

и 

Давање критички 

осврт кон филмот 

како уметност и 

негово 

доближување до 

најмладите 

 

2. Избор на најоригинална и најинвентивна Новогодишна 

желба 

Ученици од 6-8 одделение 23 

Декември 

Поттикнување на 

креативноста и 

Одбрани три 

најоригиналн
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инвентивноста кај 

учениците 

и желби и 

доделени 

награди на 

ниво на 

училиште 

3. Изработка на Новогодишни честитки Ученици 6-8 одделение 23 

Декември 

Поттикнување на 

креативноста и 

инвентивноста кај 

учениците 

Изложба на 

изработените 

честитки 

 

4. Изработка на проект Традиционални јадења во Велика 

Британија 

Ученици од 5 одделение Во текот 

на месец 

Ноември 

Запознавање со 

традицијата и 

културата на други 

народи и држави 

во светот 

 

 

 

 

 

5. Читање кратки приказни Ученици од 8 одделение февруари Запознавање со 

културата и 

творештвото на 

другите народи во 

светот 

 

6. 

 

 

Запознавање со традицијата и обичаите на другите 

 

Ученици од 5-8 одделение 

 

март 

Подобро 

запознавање и 

почитување на 

другите народи во 

светот 

 

 

7. Пишување  Еко-пораки Ученици од 5-8 одд. март Подигнување на 

еко свеста кај 

учениците 

 

8. Изработка на проект Мојот град ( Скопје некогаш и 

сега) 

Ученици од 5 одделение март Запознавање со 

историјата и 

минатото на својот 

град 
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9. 

 

 

Изработка на брошура – водич за странски туристи во 

нашата земја 

Ученици од 7 и 8 одд. 

 

 

април 

 

Претставување на 

својата земја 

 

 

10. Изработка на проект Мојот омилен град Ученици од 7 и 8 одд. мај Проширување на 

знаењата за други 

држави и градови 

во светот 

 

      Наставник: Даниела Станчевска 

 

13.20 Извештај за воннаставни и слободни ученички активности по предметот Математика во учебната 2013/2014 

година 

Реден 

број 

Активност Носители на 

активноста 

Време на 

реализација 

Постигната цел 

Резултати 

Освоени награди 

1. Отворање на училишни спортски 

игри, во спортска сала Форца 

Класен 

раководител на 

VIII б одделение, 

Симона Петков 

19.09.2014 Поттикнување на спортскиот 

дух кај младите и поддршка на 

спортистите од основните 

училишта во Карпош 

 

2. Избор на најоригинална и 

најинвентивна Новогодишна 

желба 

Ученици од 6-8 

одделение 

23.12.2014 Поттикнување на креативноста и 

инвентивноста кај учениците 

Одбрани три најоригинални 

желби и доделени награди 

на ниво на училиште 

3. Натпревар по математика и 

англиски јазик за учениците од 8 

одд. во Гимназија “Алгоритам” 

Ученици од 8 

одделение 

15.02.2014   

4. Општински натпревар по 

математика 

Ученици од 6-8 

одделение  

23.04.2014  Кирил Паунов, пофалница 

5. Регионален натпревар по 

математика 

Ученици од 6-8 

одделение 

03.05.2014  Ненад Пантиќ, пофалница,  

Кирил Паунов,пофалница 

Наставник: Симона Петков 
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13.21 Извештај за воннаставни и слободни ученички активности по предметот Географија во прво во учебната 2013/2014 

година 

Реден 

број 

Активност Време на 

реализација 

Постигната цел 

Резултати 

1 „Училишен прибор за моето другарче“ 2-6.9.2013 Помош на 5 ученика од училиштето 

2 Организирање на дебата „Озонската дупка и активностите на 

човекот“ по повод одбележување на Меѓународниот ден за 

заштита на озонската обвивка 

 

16.9.2013 

 

Зголемена свест за здрава животна средина 

3 Учество во МТВ во емисијата „Голем одмор“ 13/11/13 Зголемена социјализација 

4 Работилница „Изработка на цвет од отпад“ 03/03/14 Зголемена свест за рециклирање 

5 Подготовка на ученици за натпревар по географија Март-мај.2014 Збогатување на географски знаења 

6 Посета на Етно-село 04/03/14 Јакнење на национални чувства 

7 Посета на старечки дом „Мајка Тереза“ и изведба на театарска 

претстава 

02/04/14 зголемена свесност за старите лица 

Наставник:  Билјана Гичевски 

13.22 Извештај за слободни и воннаставни ученички активности по предметот Физика  во учебната 2013/2014 година 

Реден 

број 

Активност Носители на 

активноста 

Време на реализација Постигната цел 

Резултати 

Освоени награди 

1. Презентација и трибина „Заштита на 

енергијата и обновливи извори“ 

Тема „Сонцето извор на енергија“ 

Ученици од 8-мо 

одделение 

деветолетка и 

осмолетка 

26-11-2013 Успешно реализирана 

презентација 

Пофалница 

    2. Квиз на знаења од сите предмети 

Презентација за верските обичаи за 

Велигден 

Балетска изведба 

Ученици од сите 

одделенија од 

предметна настава 

15-05-2014 Успешно реализирана 

манифестација 

 

Победници тим Г: 

Мила Саздова 

Душан Мерџановски 

Кирил Паунов 

Анастасија Тасевска  

 

3. Натпревар „Денови на 

електротехниката“ 

Ученици од 8-мо 

одделение 

осмолетка 

28-05-2014 Успешно учество Пофалници за учество 
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Интерактивниот квиз по општи знаења се реализираше ва 15 мај 2014 година во холот на училиштето во присуство на сите ученици од предметна 

настава. Учествуваа четири тима во состав:  

- Тим А: Александар Кескоски VI;  Христијан Салтировски VII;  Ева Маџар VIII-9; Ангелина Цветковска VIII-8 

- Тим Б: Ангела Кузмановска VI;  Стефан Стевчески VII; Елена Накова VIII-9; Филип Спировски VIII-8 

- Тим В: Теодора Довлева VI; Андријана Атанасовска VII; Христијан Ристески VIII-9; Сашо Костовски VIII-8 

- Тим Г: Мила Саздова VI; Душан Мерџановски VII; Кирил Паунов VIII-9; Анастасија Тасевска VIII-8 

По одржувањето на двата полуфинални натпревари, во финалето се квалификуваа тимовите В и Г.  Победник беше тимот Г. Во паузите меѓу двете 

полуфиналиња и финалето беа реализирани две презентации од учениците од VIIIa  и VIIIб, со тема: „Верските обичаи  и значењето на Велигден“. 

Исто така беше реализиран и настап на група за модерен танц, составена од ученички од предметна настава. Квизот беше составен од презентација со 

прашања од сите предмети застапени во предметна настава, распоредени по нивоа за да биде покриено секое одделение. Квизот се реализира успешно, 

со времетраење од три часа. 

Одговорен наставник Витомир Лазороски 

14.  Извештај за еколошки активности во учебната 2013/2014 година                                                                                                                                                                  

Реден 

број 

Активност Носители на активноста Време на реализација Постигната цел 

Резултати 

1 Одбележување на Светски ден за заштита на 

озонска обвивка 

- дебата 

Билјана Гичевски 

ученици од VIII а,б 

16.9.2013 Зголемена свест 

2 Одбележување на Меѓународен ден без 

автомобили 

- прошетка во блиска околина 

Татјана Велкова  

Ученици од Vа,б 

23.9.2013 Зголемена свест 

3 Одбележување на Меѓународен ден за 

намалување на уништување на природата  

- изработка на еко-флаери 

- чистење на училишен двор 

сите ученици и вработени Октомври 2013 Зголемена свест 

Чист училишен двор 

4 Одбележување на Меѓународен ден на храната 

- изработка на постери (здрава-нездрава храна) 

- изработка на пирамида на исхрана 

- подготовка на компот и туршија 

Одделенски наставници од 

прво одделение, Симона 

Петков, Билјана Гичевски 

ученици од Iа,б, VIа,б,VIIа 

Октомври 2013 Зголемена свест 

Создавање здрави навики 

5 „Загадување на воздухот и начини за 

намалување на загаденоста„ 

НВО Еко Логик 

ученици од VI а,б 

Октомври 2013 Зголемена свест 
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6 Одбележување на Ден на дрво сите ученици и вработени 27.11.2013 Засадени 270 садници 

Создавање здрави навики 

7 Одбележување на Недела на енергетска 

ефикасност во општина Карпош 

Витомир Лазороски 

Ученици од VIII в,г 

26.11.2013 Зголемена свест 

 

8 Работилница „Изработка на цвет од отпад“ Билјана Гичевски 3.3.2014 -селекција на отпад 

-зголемена свест за 

рециклирање 

9 Работилница за батерии-начин на селекција на 

отпад 

ученици од 6а,б, 7а, 8в,г 

Билјана Гичевски 

14.5.2014 -селекција на отпад 

- зголемена свест за 

штетноста на батериите 

10 Селекција на пластика и хартија Пако Мак 

сите ученици и вработени 

септември 2013-јуни 2014 Зголемена свест 

11 Селекција на отпад од батерии Го-грин 

сите ученици и вработени 

Мај-јуни 2014 Зголемена свест 

Наставник: Билјана Гичевски 

15.  Извештај за детската организација во учебната 2013/2014 година 
 

 
Реден 

број 

Активност Носители на 

активноста 

Време на реализација Постигната цел 

Резултати 

1. Свечен прием на првачиња Ученици 02.09.2013 Приредба за дочек на новите првачиња 

2. Одбележување на 8ми Септември денот на 

независноста на Р.М 

Ученици 6.09.2013 Поттикнување на љубовта за татковината 

3. Акција Македонија без отпад 

 

Ученици 4.10.2013 Развивање на чувство за заштита на 

околината 

4. Акции за уредување на училниците, 

училишниот двор и околината 

Ученици 7.10.2013 Развивање на чувство за заштита на 

околината 

5. Одбележување на детска недела 

 

Ученици 7-10.10.2013 Развивање на свеста за другарство 

6. Прием на првачињата во детската 

организација 

Ученици 10.10.2013 Приредба за прием  во детска организација 

7. Одбележување на празникот 11ти Октомври Ученици 10.10.2013 Развивање на патриотски чувства 
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8. Награден конкурс ,,Сите сме едно, играме 

заедно,, 

Ученици 29.10.2013 Развивање на натпреварувачкиот дух и 

негување на меѓуетничките односи 

9. Учество на учениците во ,,Цветно Дефиле,, Ученици 8.11.2013 Честитки за роденденот  на општина 

10. Следење на успехот на учениците во првото 

тримесечие 

Наставници 12.11.2013 Поттикнување за подобрување на успехот на 

учениците 

11. Одбележување на денот на ослободување на 

град Скопје 

Ученици 13.11.2013 Развивање на патриотски чувства 

12. Посета и следење на фестивалот на детска 

песна ,,Златно Славејче,, 

Ученици 19.11.2013 Развивање на љубовта кон детската песна 

13. Засади ја својата иднина Ученици 27.11.2013 Садење дрво, Одбележување на Ден на 

дрвото 

14. Одбележување на празникот Св. Климент 

Охридски 

Ученици 06.12.2013 Проширување на знаењата за творештвото 

на Св.Климент Охридски 

15. Организација за дочек на новата 2014 година Ученици 11-25.12.2013 Поттикнување на креативноста кај 

учениците 

16. Приредба по повод Нова година ,,Вљубениот 

Дедо Мраз,, 

Ученици 25.12.2013 Поттикнување на учениците за учество во 

приредба 

17. Одбележување на патронен празник под мото 

,,Сите сме едно другаруваме заедно,, 

Ученици 07.02.2014 Дружење со учениците од различна етничка 

припадност 

18. Одбележување на Меѓународниот ден на 

жената 

Ученици 08.03.2014 Развивање на љубов и почит кон жената 

19. Одбележување на денот на пролетта и 

екологијата 

Ученици 21.03.2014 Поткренување на свеста на учениците за 

почиста околина 

20. Маскенбал,  училишна Априлијада Ученици 01.04.2014 Поттикнување на креативност 

21. Одбележување на светскиот ден на здравјето Ученици 07.04.2014 Поткренување на свеста за грижа за 

здравјето 

22. Одбележување на празникот Велигден Ученици 17.04.2014 Запознавање со сопствената традиција 

23. Одбележување на Светскиот ден на 

Европската унија 

Ученици 09.05.2014 Проширување на знаењата за Европската 

унија 

24. Разговори и средби на тема: ..Професионална 

ориентација.. 

Ученици 05.2014 Поттикнување на учениците за 

професионална ориентација 

25. Ден на словенските просветители ,,Кирил и Ученици 23.05.2014 Проширување на знаењата за словенската 
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Методиј,, писменост 

26. Организирање на приредба/ хепенинг за 

завршетокот на учебната година 

Ученици 28.05.2014 Поттикнување на учениците за натпревари и 

воннаставни активности, дружење и забава 

27. Подготовки за организирано користење на 

летниот распуст 

Ученици 07.06.2014 Поттикнување за уживање во природните 

убавини 

                                                                                                       Наставник:  Елена Чакаловска - Терзиќ 

 

16. Извештај за активности од Црвен крст во учебната 2013/2014 година 

Реден 

број 

Активност Носители на активноста Време на реализација Постигната цел 

Резултати 

1. „Училишен прибор за моето другарче“ Билјана Гичевски 

Сите ученици 

2-6.9.2013 Помош на 5 ученика од училиштето 

2. Врсничка едукација за СИДА Билјана Гичевски 

Ученици од VIII а,б 

ООЦК Карпош 

6.12.2013 Зголемена свест 

3. 

 

 

 

Забоздравствена заштита Билјана Гичевски 

Ученици од IIа 

ООЦК Карпош 

25.12.2013 Зголемена свест 

 

4. доделување на 50 пара детски фармерки ООЦК Карпош 

ученици од 6 и 7 одд. 

јануари 2014 доделени 50 детски фармерки 

5. 

 

посета на старечки дом „Мајка Тереза“ 

и изведба на театарска претстава 

ООЦК Карпош 

Билјана Гичевски 

ученици од 6 а,б 

2.4.2014 зголемена свесност за старите лица 

6. Хуманитарна акција за поплавените 

подрачја во Србија и Босна и 

Херцеговина 

ученици 6а-иницијатори 

сите ученици 

ООЦК Карпош 

20-23.5.2014 развој на хумано чувство кај учениците 

                                                                                                                                                                      Наставник: Билјана Гичевски 
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17.  Извештај за општествено корисна и хуманитарна работа на учениците  во учебната 2013/2014 година 

Реден 

број 

Активност Носители на активноста Време на реализација Постигната цел 

Резултати 

1. Училишен прибор за моето другарче 

 

Билјана Гичевски 

сите ученици и вработени 

2.9-6.9.2013 Помош на 5 ученика од училиштето 

2. 

 

„Ден на мир“-настап  на училишниот хор 

на плоштад Македонија 

 

Американска амбасада 

Ангел Ќосев 

ученици од 6-8 одд. 

21.9.2013 Развивање на мировни и патриотски 

чувства 

 

3. Детска недела “ сите ученици и вработени 7.10-13.10.2013 Зголемена свест 

4. Ден на дрво „активности засадување на 

дрвја“ 

сите ученици и вработени 27.11.2013 Развивање на еколошка свест 

 

5. Учество на проектот „Музејот-пријател на 

децата„ 

Ангел Ќосев 

ученици од осмо одд 

27.12.2013 развивање на национални чувства 

6. 

 

Завршна приредба во Музејот на ВМРО од 

проектот „Музејот-пријател на децата“ 

Ангел Ќосев 

ученици од осмо одд 

28.2.2014 

 

развивање на национални чувства 

7. Посета на црквата „Св. Ѓорѓија“ Ангел Ќосев 

ученици од осмо одд 

12.3.2014 развивање на духовни вредности 

8. Посета на старечкиот дом „Мајка Тереза“ и 

изведба на театарска претстава 

сите ученици и вработени 9.5.2014 

 

 

развивање на национални чувства 

9. 

 

Одбележување на 9ти мај-Ден на победата 

над фашизмот и Ден на Европа 

Билјана Гичевски 

ученици од шесто одд 

2.4.2014 

 

збогатување на знаењата 

10. Хуманитарна акција за Димитар 

Несторовски 

сите ученици и вработени 24.4.2014 развивање на хумана свест 

11. Хуманитарна театарска претстава сите ученици и вработени 24.4.2014 давање на помош  

развивање на хумана свест 

12. Хуманитарна акција за поплавените 

подрачја во Србија и Босна и Херцеговина 

сите ученици и вработени 20.5.-23.5.2013 помош на загрозено население 

Наставник: Билјана Гичевски 
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18. Извештај за учество на натпревари и освоени награди на ученици од ООУ„Христијан Тодоровски – Карпош“ во учебната 

2013/2014 година 

Извештај за активности по предметот- Ликовно образование во учебната 2013/2014 година 

Реден 

број 

Активност Носители на 

активноста 

Време на 

реализација 

Постигната цел 

Резултати 

Освоени награди 

1. Детски ликовен образовен камп 

,,Вангел Коџоман"-Струга,  

Лилјана Ружиновска 

и ученици 

 

-Детски ликовен 

центар; 

Министерство за 

култура; 

Детско одмаралиште 

„Мајски цвет“ - 

Струга 

Јуни – Јули  

 (изложбата и 

доделувањето на 

дипломите беше во 

септември) 

Развивање на 

креативноста, како 

индивидуална , така и 

колективна соработка, 

дружење, размена на идеи, 

ликовна критика и осет за 

естетика; 

Ученикот Матеј 

Трпкоски од 8в одделени 

доби *Диплома за 

учество*;Диплома за 

училиштето; *Диплома 

за менторот 

 

  

 

2. Ликовниот конкурс за честитки на 

Тема: ,,Тато срекен празник” 

Лилјана Ружиновска 

и ученици 

Национален совет за 

родова рамноп-

равност (НСРР) 

Септември Реализира оригинална 

ликовна порака 

 

/ 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

Манифестацијата во ,,Сити Мол" – 

Ден на вештерките 

 

 

Отварање на изложбата „Децата за 

старата Скопска чаршија“ и 

доделување на дипломи 

Лилјана Ружиновска 

и 

ученици 

 

-Општина Карпош; 

Скопје- Сити Мол 

 

 

 

Лилјана Ружиновска 

и ученици 

ДЛЦ; Град Скопје 

Октомври 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октомври 

 

 

 

Развивање на креативност 

и  имагинација 

 

 

 

 

 

 

 

Развивање на осет за 

кадрирање на простор, 

индивидуалност во 

творењето 

Ученичката Ангела 

Грозданов 6б одделение 

доби *диплома за 

учество, -*диплома за 

училиштето и *диплома 

за менторот 

 

Ученичката Димишкова 

Ана-Марија 8а одд. – 

*Диплома –Прво место, 

на ниво на град 

* Диплома за менторот 
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5. 

 

Меѓународна детска ликовна 

колонија – Св. Пантелејмон, Горно 

Нерези, 

 

Лилјана Ружиновска 

и  

Ученици 

Општина Карпош;  

Детски ликовен 

центар 

 

Септември 

Стекнува искуство за 

индивидуално творење, 

дружење, соработка, 

размена на идеи, ликовно и 

естетско вреднување; 

Дипломи за учество 

добија: Ева Милева и 

Матеја Јанева 8г 

одделение и Матеј 

Трпкоски 8в одделение,* 

диплома за училиштето 

и *диплома за менто- 

рот; 

6. Меѓународна детска ликовна 

изложба, по повод ,,13 Ноември" 

Лилјана Ружиновска 

и ученици 

 

Детски ликовен 

центар; Град Скопје 

Ноември Анализира, ликовно 

вреднува 

и воочува разлики во 

техниките и 

индивидуалното ликовно 

изразување; 

              *Прво место 

*Анастасија Јакчулева-

6б -Прво место; и 

*Ангела Грозданов 6б-

Прво место * диплома за 

менторот 

7. Учество во проектот ,,Музеј – 

Пријател на децата” во Музеј на 

Македонската револуционерна 

борба; 

Лилјана Ружиновска, 

Ана Страшевска и 

ученици 

Музеј на 

Македонската 

револуционерна 

борба 

Декември Открива визуелни и 

ликовни асоцијации во 

содржини од други 

наставни предмети 

(историја) и индивидуално 

ги изразува во ликовните – 

литературните активности; 

Благодарници  за 

учество за ликовно и 

литературно творење, 

добија 23 ученика од VI 

– VIII одд.  

8. Завршна манифестација и 

доделување на дипломи од 

Проектот „музејот- пријател на 

децата“ во Музејот на 

револуционерната борба 

Музејот на 

револуционерната 

борба 

Ментори: Лилјана 

Ружиновска;  Ана 

Страшевска 

           Февруари Запознавање со историјата 

на македонскиот народ од 

програмата на музејот; 

Инспирацијата од нашето 

револуционерно минато 

како  поттик за создавање 

на ликовно и литературно 

творење кај младите 

таленти; 

Дипломи за: 

училиштето, менторите, 

и учениците: 

Бојан Таневски 8а-

диплпма; благодарници 

добија: 

Ристо Алексоски 8а; 

Ангела Грозданов 6б; 

Ангела Кузмановска 6б 

одд. 

9. Учество на ликовниот конкурс 

„Рециклирање на отпад од 

пакување“ 

„Еуро- Екопак“ 

менторот 

              Март Развивање на креативноста  

од употреба на отпадот 

Дипломи за: училиштето 

и менторот; 

Награда за ликовна 



 98 

креативност- Ангела 

Грозданов, Теодора 

Довлева 6б- групна 

творба, II место и 

вредносен ваучер од 

„Тедико“маркет 

10.. Градски ликовен натпревар – 

„Децата за старата скопска 

чаршија“ – 2014 год. 

Детски ликовен 

центар 

менторот 

                Мај Развивање на осет  за 

кадрирање на отворен 

урбан простор,  

креативност и  

имагинација во творењето 

Диплома I место Ангела 

Грозданов 6б 

Диплома за менторот 

                                            Наставник :    Лилјана Ружиновска 

Извештај за активности по предметот- Македонски јазик во ООУ„Христијан Тодоровски – Карпош“ 

 

Награда 

 

Период 

 

Ученик 

 

Наставник 

Државен натпревар во поезија  

 

„Детски лирски треперења“ 

од 13 до 15  јуни  

Ангела Кузмановска од 6а 

 

Ленче Алаџајкова 

                                                                                                                                                                               Наставник :    Ленче Алаџајкова 

 
Републички натпревар „Млади библиотекари“ Ана Страшевска Анастасија Јакчулева  27.09.2013год. III место 

Музеј на Македонската борба „Музејот-пријател на 

децата“ 

Ана Страшевска Ксенија Митковска 28.02.2014год. II место 

Музеј на Македонската борба „Музејот-пријател на 

децата“ 

Ана Страшевска Михаил Кржаловски, 

Ана Матеска, 

Анѓелина Димиќ 

28.02.2014год. благодарници 

Градска библиотека „Браќа Миладиновци“ , --Ликот и 

делото на Св.Климент Охридски 

Ана Страшевска Анѓелина Спасовска 15.11.2013год. III место 

Наставник :    Ана Страшевска 
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Извештај за активности по предметот- Физика и Математика во учебната 2013/2014 година 

р.б. Ученик одделение натпревар награда ментор дата 

1. 
Лука Грашковски VI 

Општински натпревар по 

математика 
II Витомир Лазороски 23-04-2014 

2. 
Анастасија Јакчулева VI 

Општински натпревар по 

математика 
II Витомир Лазороски 23-04-2014 

3. 
Мила Лазарова VI 

Општински натпревар по 

математика 
III Витомир Лазороски 23-04-2014 

4. 
Стефан Стевчески VII 

Општински натпревар по 

математика 
I Витомир Лазороски 23-04-2014 

5. 
Душан Мерџановски VII 

Општински натпревар по 

математика 
II Витомир Лазороски 23-04-2014 

6. 
Лука Грашковски VI 

Регионален натпревар по 

математика 
I Витомир Лазороски 03-05-2014 

7. 
Анастасија Јакчулева VI 

Регионален натпревар по 

математика 
II Витомир Лазороски 03-05-2014 

8. 
Мила Лазарова VI 

Регионален натпревар по 

математика 
пофалница Витомир Лазороски 03-05-2014 

9. 
Душан Мерџановски VII 

Регионален натпревар по 

математика 
II Витомир Лазороски 03-05-2014 

10. 
Стефан Стевчески VII 

Регионален натпревар по 

математика 
пофалница Витомир Лазороски 03-05-2014 

11. 
Ненад Пантиќ VIII 

Денови на 

електротехниката 
пофалница Витомир Лазороски 

23/25-05-

2014 
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12. 
Филип Спировски VIII 

Денови на 

електротехниката 
пофалница Витомир Лазороски 

23/25-05-

2014 

13. 
Сашо Костовски VIII 

Денови на 

електротехниката 
пофалница Витомир Лазороски 

23/25-05-

2014 

Наставник :    Витомир Лазороски 

Извештај за активности по предметот- Математика во учебната 2013/2014 година – ООУ„Христијан Тодоровски – Карпош“ 

р.б. Ученик одделение натпревар награда ментор дата 

1. 

Ненад Пантиќ VIII б 

Регионален 

натпревар по 

математика 

Пофалница Симона Петков 03.05.2014 

Наставник :  Симона Петков 

Извештај за учество на натпревари и освоени награди на ученици од IVа одд. 

Натпревар Наставен предмет Име и презиме на 

наставникот 

Име и презиме на 

ученикот 

Време на 

одржување 

Освоена награда 

Општински натпревар Математика Силвана Арсовска 

Владанка Д. Урошева 

Ивана Аврамовска 24.04.14 Прво место 

Општински натпревар Математика Силвана Арсовска 

Владанка Д. Урошева 

Бисера Станоевска 24.04.14 Второ место 

Општински натпревар Математика Силвана Арсовска 

Владанка Д. Урошева 

Максим Милошевски 24.04.14 Трето место 

Регионален натпревар Математика Силвана Арсовска 

Владанка Д. Урошева 

Ивана Аврамовска 03.05.14 Прво место 

Регионален натпревар Математика Силвана Арсовска 

Владанка Д. Урошева 

Максим Милошевски 03.05.14 Прво место 

Регионален натпревар Математика Силвана Арсовска 

Владанка Д. Урошева 

Бисера Станоевска 03.05.14 Трето место 

Наставник : Силвана Арсовска ,Владанка Д. Урошева 
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Извештај за учество на натпревари и освоени награди на ученици од Vб одд. 

Име на натпревар Наставник-ментор Ученик-учесник Време на одржување Освоена награда 

Конкурс на City Mall по повод 

“Halloween” 

Оливера Павловска  

Татјана Велкова 

Vб одделение (сите ученици) 31.10 – 05. 11. 2013 Прво место 

Меѓународен ликовен конкурс 

по повод 13. ноември 

Оливера Павловска  

Татјана Велкова 

Андреј Крстевски 13. 12 – 20. 11. 2013 Прво место 

Општински натпревар по 

математика  

Оливера Павловска  

Татјана Велкова 

Мартин Димитровски 

Зорица Давидовска 

Марко Доневски 

23. 04. 2014 Прво место 

Второ место 

Второ место 

Регионален натпревар по 

математика 

Оливера Павловска  

Татјана Велкова 

Марко Доневски (95) 

Зорица Давидовска (90) 

Мартин Димитровски (76) 

03.05.2014 Прво место 

Прво место 

Второместо 

Наставник : Оливера Павловска ,Татјана Велкова 

 Напомена: Учениците од Vб одделение учествуваа во сите тековни ликовни и литературни конкурси со испраќање на свои 

трудови, но не забележаа поголем успех. 

 На натпреварот на ПАКО МАК, учениците, Марко Доневски, Андреј Крстевски, Мартин Димитровски учествуваа со своето дело 

„Елка“ (направено од рециклиран материјал), кое беше изложено во трговскиот центар Vero/Jumbo. 

 

Изработил : Миливоје Никиќ 
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19. Грижа за здравјето на учениците 

Во училиштето во текот на целата учебна година се води грижа за зачувување на здравјето на учениците, и се преземаат мерки за негово 

подобрување. Програмата за заштита на здравјето на учениците се темели на законските прописи кои се одредени од Министерството за здравство и 

Министерството за образование и наука, сознанијата за развојните карактеристики на училишната возраст и психолошка, здравствена и физичка 

состојба на учениците. Грижата за здравјето на учениците се реализира преку следните активности: 

- редовни систематски прегледи и имунизација на учениците, во соработка со здравствените институции во општина Карпош, 

- одржување на личната хигиена преку интеракција наставник-ученик и ученик-ученик, 

- унапредување на здравјето преку редовна физичка активност, 

- организирање на спортски натпревари од страна на општината и училиштето за подобрување на здравјето на учениците, 

- редовно одржување на хигиената на училиштето и училишниот двор како простори каде учениците го поминуваат најголемиот дел од денот. 

Во соработка со Детскиот диспанзер Карпош во текот на првото полугодие од учебната 2013/14година беа спроведени систематски прегледи, 

прегледи на забите и вакцинација на учениците: 

Активност Време на реализација Одделение Место на реализација 

Систематски преглед со залевање 

на забите 

24 и 25.09.2013г.  6а,б Детски диспанзер Карпош 

Вакцина против дифтерија, тетанус 

и детска парализа  

04.112013г. 8а,б Детски диспанзер Карпош 

Вакцина против дифтерија, тетанус 

и детска парализа 

05.11.2013г. 2а Детски диспанзер Карпош 

Систематски преглед  04.112013г. 7а Детски диспанзер Карпош 

Систематски преглед 05.11.2013г. 5а,б Детски диспанзер Карпош 

Систематски преглед 06.11.2013г. 3а,б Детски диспанзер Карпош 

Систематски преглед со залевање 18 и 19.11.2013г. 5а,б Детски диспанзер Карпош 
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на забите 

Систематски преглед со залевање 

на забите 

19 и 20.12.2013г. 4а,б Детски диспанзер Карпош 

Систематски преглед со залевање 

на забите 

26.03.2014г.  2а Детски диспанзер Карпош 

Систематски преглед на заби 20.05.2014г. 7а Детски диспанзер Карпош 

Педагог: Елена Арсовска Душков 

19.1 Извештај од реализацијата на програмата за здравствена заштита и здравствено воспитување 

Реден 

број 

Активности 

Реализирани предавања и работилници 

Носители на активноста одделение Време на реализација 

1. Осигурување на учениците училиште I-VIII септември 

2. Следење и насочување на учениците за реддовно 

конзумирање на ужинка 

одделенски наставници 

I септември 

3. Хигиената во нашата училница одделенски наставници I септември 

4. Повеќе здрави детски заби 

Здрави заби за сите деца 

одделенски наставници 

лекар од Црвен крст II април 

5. Следење и насочување за правилно ракување со 

приборот  за јадење 

 

одделенски наставници 

II октомври 

6. Здрава храна одделенски наставници I, II, III 

IV, VI Февруари,април 

7. Стекнување навики за здрава исхрана одделенски наставници 

 

I, II, III 

IV, VI 

Февруари,април 

8. Како да оздравам одделенски наставници  II,III март 

9. Заразни болести секојдневна- опасност за здравјето 

на луѓето 

одделенски наставници 

лекар -родител 

 I  II 

III,  IV Април, мај 

10. Предавање за општа и лична хигиена одделенски наставници 

лекар   III октомври 

11. Преглед на вошливост одделенски наставници   III март 

12. Мојата хигиена, моја одговорност одделенски наставници III април 

13. Како до блескава насмевка одделенски наставници 

ученици IVодд IV октомври 

14 Градба и функција на орална празнина одделенски наставници I октомври 
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15 Правилна исхрана одделенски наставници I, IV март 

16 Правилна орална хигиена одделенски наставници I, IV март 

17 Работилница- Вируси, бактерии и јас одделенски наставници III септември 

18 Заштита од вируси одделенски наставници IV февруари 

19 Лична хигиена и заштита од болести одделенски одделенски наставници         V, VI јануари 

20 Превенција од болести и заболувања одделенски наставници 

 VI, VII, VIII 

aприл, мај 

21 Превенција од злоупотреба на психотропни 

супстанции 

одделенски наставници 

 VII, VIII 

април 

22 Здраво живеење- Хив-Сида едукација одделенски наставници 

 VII, VIII мај 

23 Заштита од пушење одделенски наставници 

 I, IV, VI мај 

24 Здраво Живеење одделенски наставници 

 VII, VIII мај 

25 Водење грижа за лична хигиена одделенски наставници 

 V, VI 

aприл, мај 

26 Едукација Организирање предавање за пубертет и 

менструален циклус кај девојчињата 

НВО 

Наставници 

Стручна служба 

април 

 

 

20. Извештај за реализирани активности за МИО во учебната 2013/14 година 

 

Активности резултат/продукт Носители на  

активноста 

Време на  

реализација 

-Направена самоевалуација 

(актуелна и посакувана 

состојба) 

-Какво е мислењето на родителите ,наставниците и учениците во однос  на   

на МИО 
         СИТ 

        Директор 

 

20-30.09.2013г. 

Дисеминација на ,обуката 

на ниво на училиште 

-одржана работилница во траење од 6 часа, со учество на сите наставници 

-подготвен извештај на даден формулар со -податоци за реализација на обуката и за 

бројната состојба на учесниците 

 

 

        СИТ 

31.10.2013г. 

Формирање партнерство со 

училиште со друг наставен 

јазик 

-формирано партнерство според бараните критериуми,со ООУ„Никола 

Вапцаров“од  нас.Чаир 

-организирана заедничка работна средба меѓу тимовите на партнерските училишта 

-подготвен предлог план за соработка и комуникација меѓу партнерските училишта 

 

        СИТ 

       Директор 

13.12.2013г. 
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Воведување МИО 

активности во годишната 

програма 

-усвоена Годишна програма со МИО заложбите на училиштето вклучени во 

мисијата и визијата 

-усвоената Годишна програма содржи план за акција кој посочува на конкретните 

самостојни активности на училиштата и јасно ги дефинира нивните цели 

     СИТ 

    Директор 

   наставници 

 

 

 

конкретните активности Од почетокот на септември имплементирање на МИО на  часовите по животни 

вештини (кај сите одделенија, од  1 до осмо). 

-Интеграција на МИО со состав  на наставните часови,по сите предмети. 

 -Изработка на плакати кои   ја покажуваат мултиетничката иконографија (во однос  

на јазикот ,историјата,културата...), 

изработени на различни јазици. 

„И различните можат да се дружат“, 

„Новогодишни желби“, 

„Децата со најубави имиња“, 

„Сите сме едно играме заедно“. 

-Подготовка и учество на ученици по повод  роденденот на општината 

(Честитки упатени до граѓаните на општина Карпош на различни јазици) 

-Приредба  реализирана од учениците од училиштето партнер и нашите ученици (  

учествуваат претставници од општината родители ,наставници ,ученици )-

медиумски покриена преку   web страната на општина Карпош. 

Заедничка музичка  точка ,на учениците од нашето училиште со партнер 

училиштето.  

 

  СИТ 

  Наставници 

  работни групи 

-01.09.2013г. 

-октомври 

-ноември 

-декември 

 

 

 

 

 

 

 

08.11.2013г. 

 

 

 

13.12.2013г. 
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Конкретни  

Активности во второ 

полугодие 

 

 

 

 

-формирање на заеднички 

групи,од наставници и 

ученици 

Фотографска секција –фотографирање на општина Карпош и општина Чаир 

 

-Велигденска работилница 

 

Истражување за животот и делото на писателите  

Фејзи Бојку и Горјан Петревски 

 

Промоција на патрониот празник . 

 

Приредба на Денот на детето  

Координатор:Ленче 

Алаџајкова 

Наставници:Билјан

а Огнановска 

Ана Страшевска 

 

Наставници и 

ученици 

Наставници и 

ученици 

21.01.2014г. 

24 .01.2014г. 

29.01.2014г. 

 

 

21.01.2014г. 

24 .01.2014г. 

29.01.2014г. 

07.02.2014г. 

01.06. 2014г. 

                                                                                      Координатор Ленче Алаџајкова 

21. Извештај за стручното усовршување на наставниците 

 присутни наставници       Активност( тема на обуката- семинарот) Носител на активноста Време на реализација 

1 Билјана Гичевски 

Миливоје Никиќ 

Елена Ч Терзиќ 

Катица Богоевска 

Одржлив систем за континуирано основно и средно 

образование за заштита на лични податоци. 

Дирекција за заштита на лични 

податоци 

28.06.2013 

2 Ленче Алаџајкова 

Даниела Станчевска 

Анета Аначкова 

Маја Јанковска Цакиќ 

Вера Димовска 

Проект за Меѓуетничка интеграциа МОН 

УСАИД 

25-26. 06.2013 

3 Симона Петков Иновации во наставата по математика за 6одд, 

деветгодишно 

БРО 26.08.2013 
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Витомир Лазороски 

4 Витомир Лазороски 

Симона Петков 

Иновации во претприемништво во наставата во основните 

училишта 

БРО 13-14.09.2013 

5 Ковачевска Валентина 

Дочинска Катерина 

Алексовска Мирјана 

Велкова Татјана 

Зашева Светлана 

Упатство за изведување практична настава за студентите од 

наставничките факултети 

Педаошки факултет 28.10,2013 

6 Елена Арсовска 

Душков 

Проект за Меѓуетничка интеграциа МОН 

УСАИД 

31.10.2013 

7. Јаворка Китевска  Примена на учебниците Vite 2  Vite 3 Албатрос 24.08.2013 

8 Лилјана Чакаловска 

Симона Петков 

Елена Ч Терзиќ 

Катица Богоевска 

Даниела Станчевска 

Јаворка Китевска 

Елена Арсовска 

Душков 

Ханџиска Дијана 

Укажување Дирекција за заштита на лични 

податоци 

19.11.2013 
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Владанка Урошева 

Елеонора Георгиева 

Оливара Павловска 

Ана Страшевска 

Анета Георгиева 

9 Сузана Здравковска Континуирано усовршување на наставниците по физичко 

образование, основа за професионално напредување 

Факултет за физичка култура 27.11.2013 

10 Елена Арсовска 

Душков 

Љубиша Каракушев 

Слободен пристап до информации од јавен карактер и 

практична примена на Законот за слободен пристап до 

информации од јавен карактер 

Комисија за заштита на правото 

за слободен пристап до 

информации од јавен карактер 

26.12.2013 

11 Катица Богоевска Обука за ефективна интерактивна јавна презентација во 

рамките на проектот за Меѓуетничка интеграциа 

УСАИД и МОН 12.12.2013 

12 Елена Арсовска 

Душков 

Функционално спроведување на процесот на 

самоевалуација во училиштата 

ПЕН-КМ 14.05.2014 

13 Вера Димовска Функционално спроведување на процесот на 

самоевалуација во училиштата 

ПЕН-КМ 14.05.2014 

14 Владанка Урошева Подготовка на валидни и релијабилни инструменти за 

процена на јазична писменост 

USAID 

Чекор по чекор 

16.04.2013 

15 Христина А.Борисовска Функционално спроведување на процесот на 

самоевалуација во училиштата 

ПЕН-КМ 14.05.2014 

16 Велкова Татјана НТЦ систем на учење Центар за едукација и 

советување 
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17 Вера Димовска НТЦ систем на учење Центар за едукација и 

советување 

14.05.2014 

18 Мирјана Алексова 

Лидија Исајловска 

Оливера Павловска 

Татјана Велковска 

Снежана Симовска 

Елеонора Георгиева 

Анета Георгиева 

Благица Топалова 

Ленче Постолова 

Обука за адаптирање на наставните програми по 

програмата Кембриџ 

БРО 

МОН 

18-21.06.2014 

 

22. Извештај за професионалната ориентација на учениците од VIII одделение 

Реден 

број 

             Активност Време на одржување Носител на активноста 

1 Информирање на учениците за потребата и значењето на професионалната 

ориентација 

септември  психолог 

2 Работилница на тема “Мојата идна професија” октомври психолог 

3 Психолошки тестирања(примена на тестови за општи и специфични 

способности,анкетни листови и тестови на личност) 

февруари-април психолог 
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23. Извештај од работата со надарени ученици 

Реден 

број 

             Активност Време на реализација Носители  на 

активноста 

 

2 

 

Идентификување на надарените ученици 

- скала на проценка и препознавање на надареноста  

- примена на психолошки мерни инструменти  

декември  наставници 

психолог 

4 Информирање на учениците за постигнатите резултати мај психолог 

5 Организирање на презентации од средните училишта февруари-јуни психолог 

педагог 

директор 

6 Изготвување информација за класните раководители во врска со уписот април психолог 

7 Истакнување на огласна табла потребни информации околу запишувањето 

во средно училиште 

мај-јуни психолог 

8  Примена на Прашалник за процена на професионалните интереси и 

способности 

Информирање на учениците со добиените информации и препорака за упис 

во средно училиште 

мај психолог 
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3 

- скала на проценка и препознавање на надареноста за родители 

 

декември - јануари родители 

психолог 

наставници 

 

4 

Формирање на групи на ученици според надареноста со кои дополнително ќе се 

работи  

јануари -мај психолог 

наставници 

педагог 

 

5 

Определување на наставници кои ќе работат со групите на ученици  февруари-мај психолог 

наставници 

педагог 

 

6 

Учество на натпревари и културни манифестации  мај-јуни Наставници 

ученици 

 

7 

Претставување на успехот на учениците пред вработените, родителите и локалната 

средина  

јуни психолог 

наставници 

педагог 

директор 

 

24. Извештај од Советување на родители  

Согласно Законот за основно образование и Програмата за Советување на родители  во текот на учебната 2013/14год. 

 Реализирани се три групи на советување на родители  по основ  “Нередовно посетување настава”. 

На советувањето беа поканети и присуствуваа  родители на ученици од  I до  VIII одделение. 
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Реализирана активност Присутни родители Носители на активноста Време на реализација 

Советување на родители 16 психолог 

родители 

февруари- мај 

 

25. Извештај од реализираното екстерно тестирање -период на тестирање 2.6.2014 до 10.6.2014   

- Број на тестирани ученици: 

Тестирани се вкупно 212 ученици 

-Број на ученици кои не се тестирани, а биле на списокот на ДИЦ: 

Не е тестиран  1 ученик (учениците беа во списокот, но од лични причини, здравствени проблеми не се појавија на тестирањето.  

Ибишка Санида (  наставен предмет математика датум на тестирање: 2.06.2014.  

 

- Број на испитни термини по денови,испитни простории и број на тестатори: 

дата Број на наставни 

предмети 

Испитни 

термини 

Испитни простории Број на тестатори Број на заменици тестатори 

2. 06.2014 10 2 6 12 12 

3.06.2014 9 2 4 8 8 

4.06.2014 10 2 4 8 8 

5.06.2014 10 2 6 12 12 

9.06.2014 13 2 4 8 8 

10.06.2014 14 2 4 8 8 
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На екстерното проверување беше тестирана една ученичка со посебни образовнои потреби и за неа беше ангажиран посебен тестатор. 

- Број на активни компјутери по простории: 

6 училници по 14 компјутери 

-Проблеми од организациска природа во врска со компјутерите, просторот, ученици 

 За време на тестирањето на  9.06.2014 имаше прекин во електричната струја во траење од 15 минути, двајца ученици Андонова Катерина  8 одд и 

Стојановска Светлана 6 одд. 

Кај ученичката Јоана Благадуша која беше тестирана македонски јазик, (9.06.2014)системот појавуваше дека резултатите неуспешно се праќаат и по 

повеќе обиди, на крај беа механички испратени. 

-Проблеми поврзани со комуникацијата со Државен испитен центар и МОН 

Проблеми од овој вид не се забележани. 

-Сумирани реакции на учениците добиени преку наставниците: 

Македонски јазик 

- на тестот за осмо одделение(осмолетка), кај еден ученик прашањето број 21, беше од необработувана лектира 

Француски јазик 

- во тестот за 6 одд. Кај ученикот Николовски Даниел , се повторува 11 и 15 прашање 

Англиси јазик 

- кај ученичката Дувлис Гала 5 одд. во прашање бр 8, одговорите не се целосни, ниту еден одговор не е точен 

- во тестот за 4 одд,  исти се прашањата број 9 и 14 

- кај ученичката вероника Трифуновска , во тестот за 5 одд.се повторува  второто прашање 

-кај ученичката Ана Михајовска, 5 одд. се повторува понудениот одговор три пати и тоа во прашање бр.8, 15 и 18 

Математика 
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-Во тестот за 8одд. деветтолетка, кај  ученикот Борјан Црвенков,  на едно прашање ниеден одговор не е точен 

Информатика 

- кај ученикот Крстиќ Марко, 6одд. нецелосно е  прашањето  број6 ( има одговори, а нема прашање) 

 

26. Соработка со локалната средина 

 Нашето училиште е образовна институција која е во постојан дијалог со локалната средина-околина што го поттикнува учењето.Соработката 

на нашето училиште со локалната средина има за цел да го стави  во педагошко-дидактичка функција сето она што може да го понуди локалната 

средина за поуспешно остварување на програмските задачи на училиштето,како и да влијае на подигнување на културното и образовното ниво на 

месното население.Училиштето активно се вклучува во средината во која е лоцирано,редовно ја информира за постигнатите резултати,присутните 

состојби и проблеми,ја развива соработката со родителите на сите можни начини како и со други воспитно образовни установи и институции од 

областа на културата,стопанството и разни други органи и организации.Училиштето реализира разновидни 

културни,едукативни,хуманитарни,воспитни и други активности со населението кое живее и работи во локалната средина. Нашето училиште во 

соработка со локалната средина ги реализира следниве форми на соработка: 

 Соработка со родителите на учениците и нивните семејства;  

 Соработка со воспитно-образовни институции; 

 Соработка со организации од областа на културата,стопанството и јавниот живот; 

 Соработка со локалното население; 

 Соработка со Општина Карпош. 

Училиштето комуницира и соработува со повеќе институции и субјекти. 

 

Соработка со Општина Карпош 

Перманентна и континуирана соработка нашето училиште воспоставува со г-ѓа Мирјана Поповска(раководител на одделението за образование во 

Општина Карпош),советниците и Градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски.Од Општината Карпош имаме голема соработка и со 

претставниците на Училишниот Одбор,  кои допринесуваат во унапредување на работата на училиштето,по наша покана присуствуваат на сите 

настани кои ги организираме,ја следат работата на училиштето и учествуваат во работата на Училишниот Одбор.Изработуваме програма за 

активности и проекти и индивидуални проекти на наставниците.Општина Карпош ги поддржува сите проекти кои ги реализира нашето училиште и ги 

продолжува постоечките проекти:работилници за деца за цртан и анимиран филм,проектот за ЕКО-училиште,хуманитарни проекти,грижа за 

уредување и разубавување на училишниот двор,еколошки акции. Во претходната учебна година беше изработена Стратегијата за образование на 

Општина Карпош во соработка со координаторот за образование,директорите на основните училишта, стручните соработници, наставниците и 

родителите и ги определи следниве приоритети: 
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 Почитување на реонизацијата при запишување на нови ученици; 

 Унапредување на квалитетот на наставата; 

 Подобрување на условите за работа во училиштата; 

 Подобрување на училишната клима и култура. 

Општина Карпош во текот на целата учебна година ги мотивира учениците од училиштата од општината со разни спортски активности.Соработка 

исто така имаме со весникот Карпош Урбан кое редовно ги објавува сите случувања и новитети од нашето училиште како и освоени награди и 

признанија од страна на учениците и наставниците како нивни ментори.Општината Карпош,градоначалникот Стевчо Јакимовски и вработените 

секогаш ги отвараат вратите на општината за нашите ученици и ги запознаваат со улогата на градоначалникот,активностите и обврските што ги има 

општината,вработените во администрацијата со цел да научат како функционира локалната самоуправа. 

                                         

27. Извештај од екскурзии 

27.1 Извештај од реализираната полудневна ексурзија во Пеленица 

На ден 21.10.2013 одржана е полудневна ексурзија во Пеленица.Во неа учествуваа сите ученици од I од VIII одд.Оваа полуденевна екурзија ги имаше 

следните цели: 

-учениците да се запознаат со природно,културно и историско наследство 

-да се развива самостојност,социјализација кај учениците 

-градење еколошки навики,другарување,рекреација 

Излетнничкото место Пеленица се протега во подножјето на планината Китка во атарот на општина Кисела вода.Учениците го посетија манастариот 

,,св.Руса Среда,, се запознаа со негвиот постанок ,културно-историското наследство.Преостанатото време учениците го поминаа во прошетка,игра низ 

манастирскиот комплекс кој изобилува со зеленило,летниковци и голем простор за игра.                                          

Екскурзијата помина во најдобар ред. 

                                                                                                                               Раководител на екскурзија: Елеонора Ѓорѓиева 
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27.2 Извештај од изведената полудневна екскурзија во местото Пелинце 

    На 21.05.2014 година, среда, се изведе полудневна екскурзија во местото Пелинце  за учениците од 2ро до 8мо одделение. Екскурзијата имаше 

повеќе цели и задачи и тоа учениците: да се запознаат со природното, културното и историското наследство, да се потикнува развојот на самостојност 

кај учениците, социјализација и колективна заштита, да се разберат настаните и појавите во природата( животот покрај река, езеро, во ридски 

предели) и градење на еколошки навики, едукација, другарувања, рекреација, спортски активности, да се развива социјализацијата, колективната 

заштита и стекнување на искуство за осамостојување и грижа за себе, да се развива позитивен однос кон: националните, културните и естетските 

вредности. 

Учениците и наставниците беа пред училиштето во 7.45 часот. Потоа по одделенија, предводени од одделенските раководители и одговорните 

наставници, учениците беа распоредени и сместени во автобусите по однапред утврден распоред. По сместувањето и извршената техничка проверка 

од страна на директорот и раководителите на екскурзијата автобусите тргнаа во 8.30 часот. Патувањето помина во најдобар ред и времето на 

пристигнување во Пелинце беше според предвидениот план. 

Учениците беа запознаени со Меморијалниот  центар на АСНОМ, културно-историски и спортско-рекреативен центар, посветен на Првото заседание 

на АСНОМ одржано на 2 август 1944 година во манастирот Св. Прохор Пчински.  како дел од културното и историското наследство на 

Македонија.Комплексот изобилуваше и со одлични терени за рекреација, клупи и маси за одмор и ужина сместени под убави природни сенки, 

зеленило и цвеќиња кон кои грижливо се однесуваа сите ученици. Престојот во Пелинце помина во најдобар ред. Сместувајќи се во автобусите по 

истиот редослед учениците заедно со своите наставници тргнаа за Скопје во 14 часот. По еден час патување во 15 часот сите автобуси пристигнаа 

пред училиштето, по што учениците си заминаа во своите домови. 

                                                                            Раководител на екскурзија :Јаворка Китевска 

27.3 Извештај за реализирана настава во природа со ученици од четвртто одделение во учебната 2013/2014 година 

Во текот на учебната 2013/2014 година со учениците од четврто одделение беше раеализирана настава во приода во периодот од 21.10.2013  до 

25.10.2013 година.Истата беше релизирана  според Правилникот за изведување ученички екскурзии. 

Реализирани активности Носители на активноста Време на 

реализација 

Цел на активноста 

1.Посета на спомен-куќата на 

КочоРацин и грнчарска 

работилница-Велес 

Ученици,наставници,туристички 

водич,мед.сестра 

21.10.13 Градење чувство на патриотизам,запознавање со 

стариот занает-грнчарство 

2.Посета на црквата Св.Троица-

Радовиш 

Ученици,наставници,туристички 

водич,мед.сестра 

21.10.13 Развивање позитивен однос кон естетските, 

верските и националните вредности 

3.Посета на конфекциски 

комбинат „Хелена“-Штип 

Ученици,наставници,туристички 

водич,мед.сестра 

 Да се запознаат со процесот на производство на 

конфекција 
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4.Прошетка до Колешински 

водопади 

Ученици,наставници,туристички 

водич,мед.сестра 

22.10.13 Развивање интерес за природата и 

градење еколошки навики,развивање позитивен 

однос кон националните и естетските вредности 

5.Посета на манастирските објекти 

Водоча и Вељуса 

Ученици,наставници,туристички 

водич,мед.сестра 

22.10.13 Развивање позитивен однос кон националните и 

естетските вредности на овие 

објекти,запознавање со животот и работата на 

луѓето  во истите 

6.Пладневна прошетка низ градот 

Струмица 

Ученици,наставници,туристички 

водич,мед.сестра 

22.10.13 Да се запознаат со некои места во градот како и 

со животот на луѓето во него 

7.Посета на Мокрински извори Ученици,наставници,туристички 

водич,мед.сестра 

23.10.13 Развивање позитивен однос кон природните 

убавини,еколошки навика,да се запознаат со 

животот и работата на луѓето во село 

8.Посета на оранжерии со 

градинарски растенија 

Ученици,наставници,туристички 

водич,мед.сестра 

23.10.13 Да научат како се одгледуваат градинарските 

растенија во оранжериите,условите за живот на 

истите во оранжериите 

9.Посета на краварска ферма Ученици,наставници,туристички 

водич,мед.сестра 

23.102013 Да се запознаат со условите за живот животните 

на фармата,работата на луѓето во неа 

10.Посета на римски бањи и 

минерални извори во селото 

Бањско 

Ученици,наставници,туристички 

водич,мед.сестра 

24.10.13 Да се запознаат со животот на луѓето во 

минатото и да научат за овие објекти,развивање 

на позитивен однос кон природните богатства на 

нашата татковина со извори на минерална вода и 

нејзиното лековите својство 

11.Прошетка по крајбрежјето на 

Дојранското Езеро и посета на 

граничниот премин Дојрани 

Ученици,наставници,туристички 

водич,мед.сестра 

24.10.13 Развивање интерес за природата и 

градење еколошки навики;развивање интерес за 

рекреација,да се запознаат со најастариот  начин 

на ловење на риба како и со работата на луѓето на 

граничниот премин 

12.Посета на античкио град Стоби Ученици,наставници,туристички 

водич,мед.сестра 

25.10.13 Развивање позитивен однос кон националните, 

културните и естетските вредности; 

13.Спортски натпревари  Ученици,наставници,туристички 

водич,мед.сестра 

21.10-25.10.2013 Развивање интерес за спортски активности, 

рекреација и создавање навики за здраво 

живеење. 

Одделенски наставници: Силвана Арсовска,Анета Аначкова,Катица Богоевска 
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ПРЕГЛЕД 

На вкупниот број на ученици на крајот  од учебната 2013/14 година по наставни јазици 

                                                                                                                                                      Табела 1 

Одделение Македонски 

јазик 

Албански  

јазик 

Турски 

јазик 

Српски 

јазик 

Вкупно 

 се ж се ж се ж се ж се                               ж 

I 34 20       34 20 

II 33 13       33 13 

III 43 22       43 22 

IV 42 26       42 26 

V 34 16       34 16 

I – V 186 97       186 97 

VI 43 22       43 22 

VII 19 10       19 10 

VIII(9) 35 19       35 19 

VIII(8) 39 23       39 23 

VI  -  VIII 136 74       136 74 

I -   VIII 322 171       322 171 
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ПРЕГЛЕД 

На изостаноците на учениците на крајот од учебната 2013/14 година 

                                                                                                                                                                                                                                  Tabela br. 2 

Наставен  

јазик 
Одделение 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

 

VII 

 

VIII(9) 

 

VIII(8) Се 

Македонски  

јазик 

Оправдани 987 1375 1670 2142 857 1687 857 2092 2521 14188 

Неоправдани / / / / 7 12 18 40 161 238 

Се 987 1375 1670 2142 865 1699 875 2132 2682 14426 

Албански 

јазик 

Оправдани           

Неоправдани           

Се           

Турски 

јазик 

Оправдани           

Неоправдани           

Се           

Српски 

јазик 

Оправдани           

Неоправдани           

Се           
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ПРЕГЛЕД 

На поведението на учениците на крајот од учебната 2013/14 година 

                                                                                                                                                                                                                                  Tabela br. 3 

Одделение I II III IV V VI VII VIII(9) VIII(8) Се 

Примерно 34 33 43 22 34 43 19 35 39 322 

Добро / / / / / / / / / / 

Незадоволително / / / / / / / / / / 

 

ПРЕГЛЕД 

На бројот на учениците со продолжен престој во училиштето 

                                                                                                                                                                   Табела бр. 4 

Наставен 

јазик 

Целодневен престој Дневен престој 

Групи Ученици Наставници Групи Ученици Наставници 

Македонски 9 186 18 / / / 

Албански       

Турски       

Српски       
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ПРЕГЛЕД 

На општиот успех на учениците на крајот од учебната 2013/14 година во наставата со македонски јазик 

                                                                                                                                                                                                Табела бр. 5 

Одделение Вкупно 1 2 3 4 Вкупно 1 2 3 4 Средна 

оценка  Ученици Одлични Мн. добри Добри Доволни Со 1 сл. Со 2 сл. Повт.  

  

Се 

 

` 

 

Бр. 

 

% 

 

Бр. 

 

% 

 

Бр. 

 

% 

 

Бр. 

 

% 

 

Бр. 

 

% 

 

Бр. 

 

% 

 

Бр. 

 

% 

 

Бр. 

 

% 

Нео- 

ценети 

Опи. 

Оцен. 

I 34 20                       Учениците се описно оценети           / 

II 33 13                       Учениците се описно оценети           / 

III 43 22 Учениците се описно оценети           / 

IV 42 26  42 100,00 / / / / / /           4,94 

V 34 16 34 100,00 / / / / / /           4,95 

I – V 186 97 76 100,00 / / / / / /           4,95 

VI 43 22 33 76,74 7 16,28 3 6,98 / /           4,64 

VII 19 10 15 78,95 3 15,79 1 5,26 / /           4,66 

VIII(9) 35 19 20 57,14 7 20,00 8 22,86 / /           4,32 

VIII(8) 39 23 20 51,28 15 38,46 4 10,26 / /           4,37 

VI - VIII 136 74 88 64,79 32 23,53 16 11,74 / /           4,50 

I –VIII 322 171 164 77,36 32 15,09 16 7,55 / /           4,73 
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Годишен статистички извештај од I до VIII одделение во учебната 2013/14 година 

Одделение  Ученици Изостаноци  

  Се. ж Опр. Неоп. Вкупно  

 

 

 

 

 

 

Среден успех 

1 а 17 10 756 / 756 

1 б 17 10 231 / 231 

Вкупно a,б 34 20 987 / 987 

2 a 33 13 1375 / 1375 

Вкупно a 33 13 1375 / 1375 

3 a 23 9 733 / 733 

3 б 20 13 937 / 937 

Вкупно a,б 43 22 1670 / 1670 

Вкупно 1 - 3 110 55 1524 / 4032 

4 a 21 13 956 / 956 4,98 

4 б 21 13 1186 / 1186 4,91 

Вкупно a,б 42 26 2142 / 2142 4,95 

5 a 15 7 500 5 505 4,93 

5 б 19 9 358 2 360 4,96 

Вкупно а,б  34 16 858 7 865 4,94 
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Вкупно 1-5 186 97 4524 7 4531 4,95 

6 a 21 10 852 8 860 4,33 

6 б 22 12 835 4 839 4,94 

Вкупно a,б 43 22 1687 12 1699 4,64 

7 а 19 10 857 18 875 4,66 

Вкупно а 19 10 857 18 875 4,66 

8 в 15 10 650 11 661 4,32 

8 г 20 9 1442 29 1471 4,32 

Вкупно в,г 25 19 2092 40 2132 4,32 

8 а 20 11 1449 97 1549 4,37 

8 б 19 12 1072 64 1136 4,35 

Вкупно а,б 39 23 2521 161 2685 4,36 

Вкупно а,б,в,г 64 42 4613 201 4814 4,34 

Вкупно 1-5 186 97 4524 7 4531 4,95 

Вкупно 6а,6б,7а,8в,8г 126 74 4636 70 4706 4,54 

Вкупно 8а,б 39 23 2521 161 2685 4,36 

Вкупно 1-8 322 171 14188 238 14426 4,73 
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Споредбена анализа по одделенија на успехот без екстерно и со екстерно  оценување на крајот од учебната 2013/2014 година 

 

 

Одделение 
Без екстерно 

оценување 
Со екстерно оценување Отстапувања 

Среден успех со 

екстерно 

IVа 4,98 4,97 -0,01 
4,94 

IVб 4,91 4,91 -0,00 

Vа 4,93 4,93 -0,00 
4,96 

Vб 4,96 5,00 +0.04 

VIа 4,33 4,37 +0.04 
4,66 

VIб 4,94 4,94 -0,00 

VIIа 4,66 4,65 -0,01 4,65 

VIIIв 4,32 4,23 -0,09 
4,27 

VIIIг 4,32 4,30 -0,02 

VIIIа 4,37 4,40 +0,03 
4,40 

VIIIб 4,35 4,39 +0,04 

Среден успех 4,73 4,64 +0,02 4,65 
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