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ПОЈДОВНА ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ПОЛУГОДИШНИОТ  ИЗВЕШТАЈ 

 
Наставата и другите форми на воспитно-образовната работа во првото 
полугодие од учебната 2015/2016 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 2015/16 година, објавена во 
Службениот весник на Р.М бр. 148, страна 30, од 31 август 2015 година. 
Полугодишниот извештај претставува документ кој содржи битни 
информации за оценка на работата на училиштето и остварувањето на 
годишната програма за работа за првото полугодие во учебната 2015/2016 
година. Тој во суштина писмено ја изразува ангажираноста на училиштето 
(директорот, стручните соработници и наставниците, учениците, 
родителите) во остварувањето на дејноста на училиштето. За голем дел 
информации на овој извештај училиштето располага со аналитички прилози 
(списоци на ученици, списоци на активности, фотокопии од дипломи, 
линкови за побликувани прилози, извештаи и сл.). 
Во извештајот квантитативно се претставени ангажирањата на 
наставниците и стручните соработници во рамките на нивната 40-часовна 
работна недела и токму поради тоа тој содржи факти и информации од 
аспект на: 
-Ангажирање на наставниците во реализацијата на наставата; 

-Ангажирање на наставниците во реализацијата на значајните активности: 
значајни датуми, екскурзии, ученички натпревари , изложби, конкурси и 
сл.; 

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

-Ангажирање во реализација на програмите на другите органи и 
организации: совет на родители, училишен одбор, одделенски заедници, 
детска организација, подмладок на Црвен крст, ученички клубови, 
спортски активности и сл.; 

-Ангажирање во реализација на други посебни програми од воспитно-
образовниот процес: грижа за здравјето на учениците, заштита на 
животната средина, општествено-корисна работа, уредување на 
училиштето; 

-Ангажирање во реализација на програмите за унапредување на наставата 
и оценувањето; 

-Ангажирање во реализација на програмата за стручно усовршување и 
професионален развој на кадарот; 
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-Ангажирање во реализацијата на програмата за соработка со 
општествената средина: соработка со родителите, соработка со 
општината, соработка со МОН и неговите единици, соработка со 
невладини организации, соработка со други училишта; 

-Ангажирање на стручните соработници и директорот во реализација на 
нивните програми; 

-Ангажирање на наставниците во реализација на планираните активности 
за создавање на стимулативна средина за учење; 

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

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

 
 
ЛИЧНА КАРТА НА УЧИЛИШТЕТО 

 Просторни и материјално –технички услови 
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 

Тип на градба тврда 

Површена на објектот 2579 m2 

Површина на училишниот двор 16 141 m2 

Површина на спортска сала 650 m2 

Начин на загревање на училиштето Сопствено парно 

Број на одделенија   9 

Број на паралелки 17 

Број на смени една смена 

 
Структура на училиштето 

Членови на Училишен одбор 

Анета Аначкова-претседател,  
Валентина Ковачевска, Јаворка Китевска, 
Роберт Живадиновиќ, Виктор Грозданов, 
Моника Гулева, Даниела Георгиевска, Видан 
Спиров и Елена Ружојчиќ 
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Членови на Совет на 
родители 

Советот на родителите брои 17 член, а 
претседател на Советот на родители е Искра 
Михајловска, членовите се избираат на 
почетокот на учебната година на првите 
родителски средби 

Стручни активи 
Одделенска настава: 1 стручен актив 
Предметна настава: 1 стручен актив   

Одделенски совети 
Одделенска настава: 18 наставници;  
Предметна настава:  11 наставници. 

Членови на Ученичка 
заедница 

7 

 
 

 
ИЗВЕШТАЈ 

 
Од работата на Училишен Одбор на ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“ 

 
Училишниот одбор при ООУ „Христијан Тодоровски-Карпош“,во текот на 

првото полугодие од учебната 2015/2016 година е составен од следниве 

членови: 

      1. Анета Аначкова-претседател; 

     2. Валентина Ковачевска-Наставнички совет; 

     3. Јаворка Китевска-Наставнички совет; 

     4. Роберт Живадиновиќ-Совет на родители; 

     5. Моника Гулева-Совет на родители; 

     6. Виктор Грозданов-Совет на родители; 

     7. Видан Спиров- Локална самоуправа; 

     8. Јелена Ружојчиќ-Локална самоуправа; 

   9.Поднесено барање за член од МОН 

 

  Во текот на првото полугодие во  учебната 2015/2016 година, 

Училишниот одбор ги одржа следниве состаноци: 
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дата Дневен ред 

17.08.2015год. 1. Усвојување на Записникот од претходниот состанок; 

2. Донесување одлука за усвојување на Годишен извештај 

за учебната 2014/2015година, 

3. Донесување  на Одлука за усвојување на Годишната 

програма за работата на училиштето за учебната  

2015/2016година 

4. Донесување  на Одлука за усвојување на Програмите за 

екскурзии и други слободни активности на училиштето во 

учебната  2015/2016 година 

5. Донесување на одлука за паричен надомест на 

наставникот Витомир Лазороски за изработка на 

распоредот на часови за учебната 2015/2016 година, 

6. Тековни прашања 

 

 24.09.2015год. 

1. Усвојување на Записникот од претходниот состанок 

oдржан на 17.08.2015 година,   

 

2. Донесување на одлука за формирање на комисија за 

прибирање на понуди за екскурзии,  

3. Тековни прашања 

- Известување за одлуката за именување на директор на 

ООУ „Х.Т.Карпош“ 

 

20.10.2015год.  1. Усвојување на Записникот од претходниот состанок 

oдржан на 24.09.2015 година;   

2. Донесување одлука за прифаќање на понуди за 

екскурзии; 

3. Разно; 

14.12.2015 1. Усвојување на Записникот од претходниот состанок  
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2. Разгледување на пристигнатите документи според 

објавениот оглас за вработување на лица на определено 

време до 31 август 2016 година, објавен во дневниот печат, 

3. Донесување на одлука за формирање на комисија за 

екстерно тестирање за учебната 2015/2016 година, 

4. Донесување на одлука за формирање на пописна 

комисија за учебната 2015/2016 година,  

5. Донесување на одлука за усвојување на Правилникот за 

систематизација на работни места, 

6. Донесување на одлука за изведување на тродневна 

екскурзија во Западна Македонија, 

7. Поднесување на барање до Мон за делегирање на член, 

8. Тековни прашања 

1. Излагање на претседателот на УО за претстојниот 

патронен празник, 

2. Извештај за постигнатиот успех и поведение на 

учениците на крајот на првото тримесечие во учебната 

2015/2016 година, 

 

 
Претседател на Училишен Одбор,  

   Анета Аначкова                                                                   
 

Извештај за работата на Советот на родители   при ООУ „ Христијан 
Тодоровски Карпош“за првото полугодие од учебната 2015/16 

 
Записник 

 Советот на родители на ООУ. Х.Т.Карпош – Скопје 
одржан на 09.09.2015 во 17 часот 
 
Советот на родители реализира еден состанок 
На состанокот се собра кворум од родители кои се евидентирани на списокот кој е 
прилог кон овој записник. 
 
Дневниот ред е изгласан од сите присутни. 
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1.Конституиран е новиот Совет на родители, претставени се новите членови и 
запознаени се со начинот на работа на Советот. 

2.Директорката на училиштето Христина Антоноска Борисовска го 
презентираше извештајот за учебната 2014/2015 година. 

3.Директорката на училиштето Христина Антоноска Борисовска ја 
презентираше програмата за работа на учлиштето за учебната 2015/2016. 
Програмата членовите ќе ја добијат на маил.  

4.Директорката на училиштето Христина Антоноска Борисовска ја 
презентираше програмата за изведување на екскурзи и други ученички 
активностина училиштето за учебната 2015/2016.  

5.Членови на комисија за обезбедување 
1. Габи Павловска 

2. Бојана Маневска 

3. Елизабета Гоцева  

Членови на комисија за фотографирње 

1. Карадимче Васка 

2. Благој Темов 

3. Горан  Николовски 

Членови на комисија за екскурзии 

1.Антоанета Јосифовска VI 

2.Искра Јовановиќ V 

3.Борче Стевчевски IX 

Членови на комисија за осигурување 

1.Карадимче Васка 

2.Силвана Жежова Станковска 

3.Антица  Благадуша Гавриловска 

           
6.Тековни прашања 

Iб  

Забелешка за храната во кујанта, оваа забелешка ке се разреши на посебен 

состанок со Директорката, претставници од првите одд. и претставникот 
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Горан Николовски кој од советот е назначен за контакт и контрола во 

кујната. 

Втората забелешка е дека некои родители бараат класична настава, они ке 

се обратат кај Директорката лично. 

Ivб  

Барање за зголемување на физичкото обезбедување од едено на две лица. 

VIIб 

Барање калсниот раководител на VIIб да не се смени повторно бидејки за 

една година два пати им се менува. Децата го губат континуитетот и 

блискоста со класниот во години кога многу им е потребен. 

                                                                Претседател: 
 

 
1.Состав  на стручниот актив 

Ред. 
Број 

Наставник Предмет Улога 

1. Катерина Дочинска Одделенски наст. претседател 
2. Владанка Д Урошева Одделенски наст. член 
3. Елена Ч Терзиќ Одделенски наст. член 
4. Снежана Симовска Одделенски наст. член 
5. Маја Ј Цакиќ Одделенски наст. член 
6. Валентина Ковачевска Одделенски наст. член 

7. Светлана Зашева Одделенски наст. член 
8. Анета Георгиева Одделенски наст. член 
9. Благица Топалова Одделенски наст. член 
10. Ленче Постолова Одделенски наст. член 
11. Елеонора Ѓеоргиева Одделенски наст. член 
12. Силвана Арсовска Одделенски наст. член 
13. Анета Аначкова Одделенски наст. член                                     

14 Мирјана Алексова Одделенски наст. член 

15 Оливера Павловска Одделенски наст. член 

16 Лидија Исајловска Одделенски наст. член 

17 Татјана Велкова Одделенски наст. член 

18 Катица Богоевска Одделенски наст. член 

 

ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СТРУЧЕН АКТИВ НА ОДДЕЛЕНСКА 
НАСТАВА ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА 
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2.Реализирани  активности на стручниот актив 

Ред. 
Број 

Тема Постигнати цели Реализатори Време на 
реализација 

1. Свечен прием на 

првачиња 

Меѓусебно дружење-

родители,ученици и наставници 

Валентина 

Ковачевска 

Маја Ј Цакиќ 

01.09 2015 

2. Прием на првачиња 

во Детска 

организација 

Нови членови во Детската 

организација 

Елена Ч Терзиќ 09.10 2015 

3.  Меѓународен 

ликовен конкурс 13 

Ноември 

Афирмирање на учениците и 

училиштето 

Подигнување на свеста за 

учество на натпревари 

Детски ликовен 

центар 

10.11 2015  

4. Обука-Откривање и 

работа со надарени 

и талентирани 

ученици 

Откривање и правилно 

насочување на талентираните 

ученици од страна на 

наставникот 

Македонска 

асоцијација за 

надарени и 

талентирани 

05. 11 2015 

5. Ден на дрвото 

Еко пораки 

Грижа за животната средина 

Развивање еколошка свест 

Наставници 

одделенска 

настава 

ученици 

02 12 2015 

6. Недела на 

здравствена 

заштита 

Редовна 

стоматолошка 

контрола 

Едукација за значењето и 

начините на одржување на 

орална хигиена 

Црвен крст на РМ 

-родител-

предавач 

 

15-21.12 

2015 

7.  Посета на 

театарска 

претстава 

Дедо Мраз во розово 

Создавање навики за културно 

однесување на театарска 

претстава и развивање навики 

за посета на културни 

манифестации 

Актери 

 

28. 12 2015 

                                                      Претседател на стручен актив: Катерина Дочинска 
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ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СТРУЧЕН АКТИВ НА 
ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

 

1.Составот на стручниот актив 

Одговорни наставници на активот Јаворка Китевска и Витомир 

Лазороски 

Во текот на првото полугодие од учебната 2015/2016 Стручниот актив на 
општествената група предмети ги реализираше планираните  
активности:  

Континуирано интегрирање на стандардите на еко школото 
 Интензивирање на примена на ИКТ во наставата во согласност со последните 

образовни реформи  
Иновирање и подобрување на наставата преку примена на разни техники за 

активно и кооперативно учење 
Интензивна работа на литературната, драмската и ликовната секција, како и на 

другите секции кои функционираат во рамките на стручниот актив  
Интензивирање на соработката помеѓу наставниците и учениците преку 

организирање на натпревари и квизови во самото училиште 
 Организирање учество во разновидни манифестации и посети на културни 

институции, музеи, театри, балетски и оперски куќи, издавачки куќи, се` со 
цел да се создадат и подигнат  културните навики кај учениците.  
 
 

 
 
 

Ред. 
Број 

Наставник Предмет Улога 

1. А.Страшевска/Л.Јаневска Македонски јазик наставник 

2. Ленче Алаџајкова Македонски јазик наставник 

3. Весна Аврамовска Англиски јазик наставник 

4. Даниела Станчевска Англиски јазик наставник 

5. Јаворка Китевска Француски јазик наставник 

6. Миливоје Никиќ Историја наставник 

7. Анѓел Ќосев Музичко образование наставник 

8. Лиле Ружиновска Ликовно образование наставник 

9. Сузана Здравковска Физичко и здравствен образование наставник 

10. Витомир Лазороски Математика наставник 

11. Билјана Гичевски Географија наставник 

12. Христина А.Борисовска Физика, Математика наставник 

13. Лилјана Ружиновска Ликовно образование наставник 

14. Даниела Радевска Хемија  наставник 

15. Горан Тодоровски Биологија наставник 
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2.Реализирани активности на стручниот актив 

 

Ред. 
Број 

Тема Постигнати цели Реализатор
и 

Време на 
реализација 

1. 1.Изготвување на план 
и програма за работа на 
стручниот актив за 
учебната 2015/2016 
2.Средување и 
систематизирање на 
годишните планови и 
програми по одделни 
предмети  
3.Изработка на 
програмите за додатна 
и дополнителна 
настава,слободни 
ученички и вонаставни 
активности   

                                                        

Успешно изработена 

програма за работа на 

стручниот актив за 

учебната 2015/2016                                   

Успешна подготвеност 

за почетокот на новата 

учебна 2015/2016 

година (годишни 

планови одделно по 

сите предмети,за 

додатна и 

дополнителна настава) 

 

Сите 

наставници 

членови  на 

стручниот 

актив 

 

 

август 2015 

2. Анализа на нагледен 

час по македонски јазик 

: Анализа на лик од 

хумористична 

народна приказна 

                       

Проширување на 

знаењата од  

литература 

Наставник 

по 

македонски 

јазик Ана 

Страшевска 

 

Септември 

2015 

3.  1. Анализа на нагледен 
час по француски јазик 
–Комуникативни 
структури:Купување, 
Барање/ давање 
информации за цена 
2.Избор на литературни 
и ликовни творби по 
повод 11Октомври,ден 
на востанието на 
македонскиот народ 
 

                                                                         

Збогатување на 

лексичкиот фонд со 

комуникативни изрази 

за купување ,барање и 

давање информации за 

цена и истите ги 

применува во одредени 

говорни ситуации                                    

Чувство и  кеативност 

(литературна,ликовна) 

за историски настани                                                               

 
Наставник 
по 
француски 
јазик 
Јаворка 
Китевска 
Наставницит
е по 
македонски 
јазик и 
ликовно 
образование 
 

 

октомври 

2015 
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4.  Анализа на нагледен 

час по географија –

Месечина и 

месечински мени 

Продлабочени знаења 

за Месечина                             

Разбирање за 

поврзаноста на 

Месечината со плимата 

и осеката 

Наставник 

по 

географија 

Билјана 

Гичевски 

октомври 

2015 

5. Активности за проектот 
“ Македонија без отпад” 
.Работилница на тема-
Македонија без отпад 
2.Изложба на тема-
Македонија без отпад 
3.Чистење на 
училишниот двор  
4.Собирање на 
пластичен отпад  
5.Собирање на отпад од 
батерии  
6.Разговор за важноста 
од одржување на чиста 
животна средина и 
селектирање и 
рециклирање на 
отпадоците . 

Подигање на свеста кај 
учениците за чиста и 
здрава животна 
средина, за  
одржување на 
хигиената во  
училиштето 
и училишниот двор                                  
Збогатување на 
знаењата на  
учениците за значењето 
на собирање пластичен 
отпад,отпад од батерии 

                                                  

Сите 

наставници  

и ученици 

октомври 

2015 

6. 1. Анализа на нагледен 
час по музичко 
образование:Б.А.Моца
рт ,,Братска љубов’’ 
2.Тековни прашања 
 

Правилна естетска и 

вокална инерпретација                                         

-доживува и презентира 

преку пеење на песната 

Наставник 
по  музичко 
образование 
Ангел Ќосев 
 

 

ноември 

2015 

7.  1.Согледување од 
реализацијата на 
нставниот план и 
програма на редовна 
настава 
2.Анализа на 
постигнатиот успех од 
првото 
тримесечие(предлози и 
укажувања) 
3.Анализа од 
активностите на 
учениците во наставата 
и слободни ученички 

                                           

Подобрување на 

успехот и поведението 

на учениците со 

редовно реализирање 

на наставниот план 

 

Сите 

наставници 

членови на 

стручниот 

актив 

 

 

ноември 

2015 
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активности 
 

8. 1. Анализа на нагледен 
час по хемија: 
Јаглерод и неговите 
алотропски 
модификации 

Проширување на 

знаењата на учениците 

Наставник 

по хемија 

Даниела 

Радевска   

 

декември  

2015 

                                                                                        

 
Извештај за работата на Наставничкиот совет  при ОOУ „ Христијан 

Тодоровски Карпош“ 
за  првото полугодие од учебната 2015/2016 година  

 
        

Дата Дневен ред 

01.09.2015год. 1.Усвојување на записникот од одржаниот Наставнички совет на 
26.08.2015година; 
2.Информација за бројност на паралелките; 
3.Тековни прашања. 
 

23.09.2015 год. 1.        Усвојување на записникот од одржаниот Наставнички 
совет на      01.09.2015година; 
2.        Информација од претседателот на Училишниот одбор; 
3.        Тековни прашања. 

19.10.2015 год. 1. Усвојување на записникот од одржаниот Наставнички совет 
на      23.09.2015година; 
2.Информација за активности што следат во текот на првото 
полугодие;  
3.Тековни прашања. 

27.10.2015 год. 1. Усвојување на записникот од одржаниот Наставнички совет 
на      19.10.2015година; 
2.Договор за реализирање на секојдневните активности;  
3.Разгледување на доставено барање од родителите на 
ученичката Душана Петреска; 
4.Тековни прашања. 
 

17.11.2015год  
 1.        Усвојување на записникот од одржаниот Наставнички 
совет на      27.10.2015година; 
2.Анализа на реализацијата на Наставниот план и програма; 
3.Анализа на редовноста и поведението на учениците; 
4.Анализа на постигањата на учениците; 
5.Одлука по барањето на родителите на ученичката Душана 
Петреска; 
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6.Тековни прашања. 
 

14.12.2015 год 1. Усвојување на записникот од одржаниот Наставнички совет 
на      17.11.2015година; 
2.Разгледување и усвојување на правилникот за 
систематизација на работните места во ООУ „Х. Т. Карпош“; 
3.Тековни прашања.  
 

25.12.2015 год 1. Усвојување на записникот од одржаниот Наставнички совет 
на      14.12.2015година; 
2.Изрекување на педагошки мерки; 
3.Информација за проектите „Заедничка грижа за правилно 
насочување на учениците“ и проектот на Стем академија; 
4.Напомени за подготовка и доставување на задолжителните 
извештаи; 
5.Денови за доаѓање на работа; 
6.Тековни прашања.  

13.01.2016 год 1. Усвојување на записникот од одржаниот Наставнички совет 
на      25.12.2015година; 
2. Утврдување на реализацијата на наставните планови и 
програми, дополнителната, додатната настава, воннаставните и 
др. активности во текот на првото полугодие во учебната 
2015/2016 г; 
 
3.Утврдување на бројот на изостаноците, поведението, 
редовноста и педагошките мерки во текот на првото полугодие 
во учебната 2015/2016; 
 
4.Утврдување на постигањата на учениците во текот на првото 
полугодие  во учебната 2015/2016 г; 
 5.Тековни работи. 

                                                              Изготвил:     Лидија Ангеловска Исајловска  
 

  
Полугодишен извештај за работата на одделенскиот совет 

од oдделенска  настава во учебната 2015/16 година 

 
 

      Во првото полугодие во учебната 2015/2016 година беа одржани оделенски 
совети: 

-На 10.11.2015 година со следниот дневен ред: 1. Реализација на Наставниот 

план и програма 2. Реализација на додатна и дополнителна настава 3. 

Анализа на успех и поведение 4. Тековни прашања. Наставниците се 

изјаснија дека имаат потешкотии со учениците: Кристијан Костовски, Андреа 

Младеновска, Максим Јовановски, Евгениј Анѓелески, Лука Стојчев, 
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Димитри Николоски, Ана Николоска, Матеј Ангеловски, Нина Будимска, 

Аника Дрвошанска, Лука Јорданов, Матеј Василев, Алексеј Србиновски, 

Давор Трајковски, Михаела Стојчевска. 

 

-На 30.12.2015 година со следниот дневен ред: : 1. Реализација на Наставниот 

план и програма на крајот од првото полугодие во учебната 2015/2016 

година  

 2. Реализација на додатна и дополнителна настава 3. Анализа на 

редовноста 

 4. Анализа на успех и поведение 5. Тековни прашања. Наставниците се 

изјаснија дека се што е планирано е реализирано и усвоено од страна на 

уцениците според нивните индивидуални психо-физички способности. Има 

работна атмосфера. Задоволни се од соработката со родители.  

                                                                                               Записничар, 

Елена Чакаловска-Терзиќ 

                                                                       

Полугодишен извештај за работата на одделенскиот совет 
од предметна настава во првото полугодие учебната 2015/16 година 

 
Во текот на првото полугодие во учебната 2015/2016 година беа одржани 
следните одделенски совети на предметните наставници: 
 
1. Одделенски совет на предметните наставници одржан  на ден 10.11.2015 
година со следниот 

Дневен ред: 
1.Реализација на наставните планови и програми, додатната и дополнителната 
настава во првиот квартал од учебната 2015/2016 година 
2.Разгледување на поведението и редовноста на учениците во првиот квартал од 
учебната 2015/2016 година 
3.Анализа на постигнатиот успех на учениците во првиот квартал од учебната 
2015/2016 година 
4.Тековни прашања 
На советот се направи анализа на реализацијата на наставните планови и 
програми, додатната и дополнителната настава во првиот квартал од учебната 
2015/2016 година; се разгледа и се дискутираше за поведението и редовноста на 
учениците, а се направи и анализа на постигнатиот успех на учениците по 
паралелки во првиот квартал од учебната 2015/2016 година. 
Исто така , од страна на одговорниот наставник , беше презентирана  работата на 
Карпош Креативен Центар, во чии рамки во училиштата се уредуваат 
работилници, простории за изведување на активности од областа на природните 
науки, екологијата и сл. Во нашето училиште ќе биде опремена астрономска 
работилница. 
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2. Одделенски совет на предметните наставници одржан  на  ден 30.12.2015 
година со следниот 

Дневен ред: 
1.Анализа на реализацијата на наставниот план и програма, ИКТ, додатната и 
дополнителната настава во текот на првото полугодие од учебната 2015/2016г. 
2.Анализа на редовноста и поведението на учениците во текот на првото 
полугодие од учебната 2015/2016г. 
3.Анализа на постигнатиот успех во текот на првото полугодие од учебната 
2015/2016г. 
4.Тековни прашања 
На советот се направи анализа на реализацијата на наставните планови и 
програми, ИКТ, додатната и дополнителната настава во првото полугодие од 
учебната 2015/2016 година; се разгледа и се дискутираше за поведението и 
редовноста на учениците, а се направи и анализа на постигнатиот успех на 
учениците по паралелки во првото полугодие од учебната 2015/2016 година. 
На состанокот се дискутираше и за задачите, активностите и задолженијата на 
наставниците околу пополнувањето на одделенските дневници и е-дневникот, 
пишувањето на полугодишните извештаи, состојбата на компјутерите во 
училниците. Исто така на наставниците им беа презентирани и формуларите за 
дневно планирање и формуларите од реализацијата на посетениот час. 
 

                                                                                  Записничар, 
Даниела Станчевска 

 
 

Извештај за работата на ученичката заедница на училиштето 
 

 
Состаноците на УЗ ги планираше и ги водеше психологот на училиштето 
        
На 28.09.2015  се одржа состанок со следниов Дневен ред: 

1.Конституирање  на  Ученичката заедница  на училиштето 
2.Запознавање со Годишната програма за работа на Ученичката заедница 
3.Разно 

 

          На 30.10.2015  се одржа вториот соостанок на Ученичката заедница  со следниов  

Дневен ред: 

1.Усвојување на Годишната програма за работа на Ученичката заедница 

2. Условите зџа учење, снабденоста со учебници 

3.дисциплината во паралелките 



17 

 

4.Разно 

На 3.12.2015  се одржа третиот состанок со следниов Дневен ред: 

1.Разгледување на успехот и редовноста на учениците во првото тримесечие 
2.Разгледување на Правилникот за видови на пофалби,награди и педагошки мерки 
3.Разно 

 Психолог: Вера Димовска 
                                                                                           

Наставен кадар и ненаставен кадар 
 

Наставата ја изведуваат вкупно 29 наставници од нашето училиште и тоа: 
 

 Одделенска 
настава 

Предметна 
настава 

Вкупно 

Степен на 
образование 

ВСС ВШС ВСС ВШС  

Број 14 4 10 1 29 

Вкупно 18 11 29 

 
Наставници кои дополнуваат од други училишта: 
1. Лилјана Ружиновска наставник по Ликовно образование - матично ООУ ,,Вера 
Циривири Трена". 
2. Дијана Ханџиска наставник по Информатика - матично училиште ООУ ,,Јан 
Амос Коменски". 
3. Лазе Смилески наставник по Техничко образование – матично училиште ООУ 
“Војдан Чернодрински". 
4. Даниела Радевска наставник по Хемија - матично училиште ООУ ,,Лазо 
Трповски". 
5. Горан Тодоровски наставник по Биологија - матично училиште ООУ ,,Аврам 
Писевски". 
6. Наташа Јовковска наставник по Етика и Класична култура на европска 
цивилизација - матично училиште ООУ ,,Вера Циривири Трена". 
7. Виолета Панев наставник по Англиски јазик - матично училиште ООУ ,,Владо 
Тасевски". 
 

Ученици 
        Во првото полугодие 2015/2016 во основното општинско училиште ,,Христијан 
Тодоровски Карпош" наставата ја следеа 335 ученици од кои 178 женски и 157 
машки. Наставата воглавно ја следат ученици од македонска националност, но во 
мал број има и ученици од другите националности: и тоа срби 4 (2 момчиња и 2 
девојчиња), власи 2 (2 момчиња), хрвати 2 (2 девојчиња), турци 1 (1 момче), 
пољаци 2 (2 девојчиња). Вкупно ученици кои се припадници на другите етнички 
заедници се 11ученици. На почетокот беа запишани 333 ученици, во текот на 
полугодието се испишаа 4, а се запишаа 6 ученици. 
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         Учениците се распоредени во 17 паралелки и тоа: 10 паралелки во 
одделенска настава (деветтолетка) и 7 паралелки во предметна настава. 
        Училиштето   работи во една  смена. 
 

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

Број на 
паралелки 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 7 17 

Број на 
ученици 

55 35 35 33 43 38 32 43 21 201 134 335 

Женски 27 21 21 13 19 27 16 23 11 101 77 178 

 
Прилив/ одлив на ученици од 01.09.2015- 31.12.2015 

Запишани 1 / 1 / 2 1 1 / / 4 2 6 

Испишани / / 1  2 1 / /  3 1 4 

 
 

ПРЕГЛЕД 
на бројот на учениците со продолжен престој во училиштето 

 
                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   Педагог: Елена Арсовска 
 

Мисија и визија 
 

МОТО 
,,РАЗЛИЧНОСТИТЕ  МЕЃУ  ЛУЃЕТО НЕ ТРЕБА ДА ЗНАЧАТ И СПРОТИВНОСТИ 
МЕЃУ НИВ ТУКУ ТРЕБА ДА  ПРЕТСТАВУВААТ  МОТИВ ЗА ОСОЗНАВАЊЕ НА 
ТУЃОТО И ЗА ИЗНАОЃАЊЕ НА ПОВИСОКИ ЗАЕДНИЧКИ ВРЕДНОСТИ” 

„Најдобар начин да создадеш вистински луѓе е да ги оспособиш на 
вистински начин”. 

 Од учениците произлегоа и следниве слогани: 

Постојам, учам, живеам!                      Почитувај за да бидеш почитуван! 

              Учиме и помагаме!                                                   Не го правам тоа 
што не сакам да ми го прават”! 

наставен јазик целодневен престој 

групи Ученици наставниици 

Македонски 
јазик 
 

8 158 16 

   

   

Вкупно 8 158 16 
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ВИЗИЈА 

Нашето училиште е модерна институција која обезбедува подеднакви 
можности за сите ученици со цел, да го искористат својот капацитет за да 
стекнат знаења, вештини и умеења кои се предуслов за нивно понатамошно 
дообразување и постигнување на високи животни достигнувања. 
Истовремено училиштето овозможува кај учениците да се сразвие свеста за 
правата,обврските и меѓусебно почитување на  сите децата - ученици од 
различни етнички заедници. 

МИСИЈА 
Нашето училиште е место во кое што наставниците постојано професионално се 
усовршуваат за да можат да ги следат промените во наставните програми и во 
научните достигнувања за да  одржуваат  квалитетна настава,која е приспособена 
за потребите на сите ученици. Ние како воспитно-образовна институција 
превземаме активности со кои подржуваме партнерски односи со училишта во кои 
учат ученици од различно етничко потекло. 

ИЗЈАВА ЗА МИСИЈА 

„Со примена на современи и активни наставни методи ги оспособуваме учениците 

за активно учество во воспитно-образовниот процес со максимално користење на 

индивидуалните потенцијали”. 

 

 Подрачја на промени, приоритети и цели 
 

 
Стратешки цели кои беа поставени во Годишната програма на 

училиштето за учебната 2014/2015 година: Максимално искористување на 
ученичките потенцијали, овозможување на материјални и човечки ресурси за 
стекнување на знаења, вештини и умеења на учениците и вистинско насочување 
за нивно понатамошно образување и професионално ориентирање.За 
постигнување на овие цели е потребна добра организација во училиштето, добра 
поставеност на сите структури во училиштето, добри услови за изведување на 
наставата и воннаставните активности, снабденост со материјални средства, 
добра училишна клима и култура, соработка со локалната средина, медиумите, 
невладините организации, следење на промените во општеството, модернизација 
на целокупниот воспитно образовен процес. Од стратешките цели на училиштето, 
приоритетите, можностите, човечките и материјалните ресурси, самоевалуацијата 
на нашето училиште и развојниот план на истото, извршената интегрална 
евалуација и извештаите на училиштето и извештајот од Државниот просветен 
инспекторат, потребите на учениците, наставниците и другите вработени, 
соработката со родителите и локалната средина и согледувајќи ги силните и 
слабите страни на училиштето, и имајќи ги во предвид дефинираната мисија и 
воспоставената визија,ги определивме потребите на промени на училиштето.Се 
потрудивме да ги определиме приоритетните барања имајќи во предвид дека е 
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потребно и тие да бидат остварливи и да се во рамките на нашите можности. Од 
листата на потреби за учебната 2014/2015 година,училиштето ги издвои следниве 
приоритети: 

Естетско уредување на училиштето и уредување на училишниот двор; 
Подобрување на квалитетот на наставата преку набавка на нагледни 

средства, дидактички материјали и литература и професионален 
развој на наставниците; 

Подобрување на имиџот на училиштето. 
 

Професионалниот развој на наставниот кадар  

Концептот , односно мотото под кое нашиот кадар се води е 
„учењето е доживотен процес“.  Во тој контекст нашиот 
образовен кадар редовно ги следи новините кои се однесуваат 
во образовниот процес и зема активно учество.  

 Во однос на детектирањето на потребите за професионален 
развој, можеме да кажеме дека на наставничките состаноци, 
како и на редовни состаноци во училиштето, самите 
наставници покажуваат инцијатива и искажуваат потреба за 
одредени обуки кои им се потребни како поуспешно би ги 
реализирале наставните содржини. Исто така можеме да 
истакнеме дека стручната служба преку анкети кои ги 
спроведува меѓу наставниците исто така детектира и ги 
приоретизира оние обуки кои што би имале примарно значење 
за наставниците со цел подобра работа со учениците во 
целост, како и за повисоко ниво на реализација на наставниот 
процес. 
 

Приоритетни активности  
 

- поголема ангажираност  во работата  со  надарените ученици, учениците со 
посебни образовни потреби и  потешкотии 
- примена на стандардите и критериумите за оценување 
- поттикнување и градење на систем на позитивни  вредности  кај наставниот 
кадар и учениците  
- подобрување на рејтингот и имиџот на училишттео (медиумска покриеност, 
учество и организација на разни манифестации, случувања, НВО, локална 
самоуправа  
- реализација  на дополнителната, додатната настава  
- поголема ангажираност на наставниците во реализацијата на активности во 
рамките  на стручните активи 
- подобрување на транспарентноста и протокот на информации од страна на  
стручните соработници  кон наставниците 
- прифаќање на промените во вопитно-образовната работа  и настојување 
истите да се реализираат  
- примена на современа наставна технологија 
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Календар за работа на училиштето и настава 
 

Во текот на првото полугодие се реализираа 82 наставни денови.  
Реализирани се сите наставни часови и содржини во одделенска и предметна 
настава предвидени за првото полугодие во учебната 2015/16 година. 
 
Ред. 
број 

Предмет Наставник Причина број на 
неодржани 
часови 

1 Англиски јазик Даниела Станчевска / / 

2 Македонски јазик А.Страшевска / 
Л.Јаневска 

/ / 

3 Македонски јазик Ленче Алаџајкова / / 

4 Математика  Витомир Лазороски / / 

5 Физичко и здр, образ. Сузана Здравковска / / 

6 Музичко образование Ангек Ќосев / / 

7 Француски Јазик Јаворка Китевска / / 

8 Англиски јазик Весна Аврамовска / / 

9 Математ и Физика Христина А. Борисовска / / 

10 Географија  Билјана Гичевски / / 

11 Историја  Миливоје Никиќ / / 

12 Информатика Дијана Ханџиска / / 

13 Англиски јазик Виолета Панев / / 

14 Биологија  Горан Тодоровски / / 

15 Хемија  Даниела Радевска / / 

16 Техничко образование Лазе Смилески / / 

17 Ликовно обтразование Лилјана Ружиновска / / 

18 Иновации А.Страшевска / Х. А. 
Борисовска 

  

19 Етика и Кл. кул. на ев. 
цив. 

Наташа Јовковска / / 

 

Неодржани часови нема.  
 

 Изборна настава- се изучуваат следниве предмети : 
 

 Предмет Одделение Наставник 
 

 

1. Творештво IVа,б и Vа,б Одделенски 
наставници: 
-Снежана Симовска и 
Владанка Урошева 
IVа; 
-Катица Богоевска и 
Елеонора Ѓеорѓиева 
IVб; 
-Валентина 
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Ковачевска Vа и  
-Маја Јанковска Цакиќ 
Vа; 

2. Класична култура во европската 
цивилизација 

VIа,б Предметен наставник: 
Наташа Јовковска 

  

3. Вештини за живеење VIIa Предметен наставник: 
Христина Антоноска 
Борисовска 

4. Нашата татковина VIIб и IXa Предметен наставник: 
Билјана Гичевски 

5. Проекти од музичката уметност VIIIа,б Предметен наставник: 
Ангел Ќосев 

   
 
 

Додатна и дополнителна се одржува според програмата предвидена за 
првото полугодие во учебата 2015/16 година. 

  (табели во прилог) 
 
 

 

Преглед 
на реализирани часови  часови од  Дополнителна настава за првото полугодие во 
учебната 2015/2016 година  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Предмет  IIа IIб IIIа IIIб IVa IVб Vа Vб Вкупно 

1 Македонски јазик 12 12 8 8 9 9 7 7 72 

2 Англиски јазик     6 6 5 5 22 

3 Математика  14 14 7 7 6 6 17 17 88 

4 Општество     2 2 2 2 8 

5 Природа          

6 Музичко обр.          

7 Физичко образ.          

8 Прир.науки и техн.          

9 Прир.науки 1 1 1 1 /    4 

10 Ликовно образ     /     

11 Техничко образ.       13 13 26 

 Вкупно         220 

Одделенска 

настава 
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Преглед 
на реализирани   часови од  Додатна  настава за првото полугодие во учебната 
2015/2016 година  

     
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преглед 
на 

реализирани часови  часови од  Дополнителна настава за првото полугодие во учебната 
2015/16 година  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Преглед 
на реализирани часови  часови од  Додатна настава за првото полугодие во учебната 
2015/2016 година. 
предметна 

 предмет  IIа IIб IIIа IIIб IVа IVб Va Vб Вкупно 

1 Македонски јазик 3 3 9 9 9 9 2 2 48 

2 Англиски јазик     6 6 5 5 22 

 3 Математика  3 3 7 7 5 5 5 5 40 

4 ЗО          

 5 Општество     / /    

6 Природа          

7 Музичко  обр.          

8 Раб.со компутери          

9 Ликовно 
образование 

    1 1   2 

10 Природни науки / /   1 1   2 

11 Техничко образ.       13 13 26 

 Вкупно         140 

 Предмет   
VIа 

 
VIб 

 
VIIа 

 
VIIб 

 
VIIIа 

 
VIIIб 

 
IXа 

 
Вкупно 

1 Македонски јазик  15 14     29 

2 Англиски јазик 17    5   22 

3 Математика  8   12    20 

4 Музичко образование      16  16 

5 Историја    16    16 

6 Географија  16      16 

7 Француски  јазик       16 16 

8 Биологија       14 14 

9 Прир.науки и техника         

10 Граѓанско образование         

11 Хемија      16  16 

12 Информатика 15       15 

13 Физика      16   16 

14 Физичко и здрав.образ.     15   15 

15 Ликовно образование   4     4 

16 Tехничко образование 13 13      26 

 Вкупно        211 

 Предмет   
VIа 

 
VIб 

 
VIIа 

 
VIIб 

 
VIIIа 

 
VIIIб 

 
IXа 

 
Вкупно 

1 Македонски јазик  15 14     29 

2 Англиски јазик 17    5   22 

3 Математика  8   12    20 

4 Музичко образование      15  15 

Одделенска 

настава  

Предметна 

настава 



24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 Педагог: Елена Арсовска 
 
 

Индивидуализирани програми за ученици со посебни образовни  
 

Реализирана 
активност 

Време на 
реализација 

Реализато
р 

Извори 
(ресурси) 

Постигнати 
ефекти 

 
Евидентција на 
ДПП 
 
 

Септември 
Стручна 
служба 

Евидентни 
листови 

Извршено е 
препознавање на 
учениците и 
нивно 
евидентирање 

Изготвување ИОП 
Септември-
Октомври 

Дефектолог ИОП форма 

Прилагодување 

на методите и 

задачите на 

работа спрема 

можностите на 

ученикот 

Соработка со 
родители 
 
 

Континуирано Стручна 
служба и 
наставници 

Евидентни 
листови 

Постигнато е 
подобрување на 
сосотојбата на 
учениците и 
наставата 

Соработка со 

други институции 

 

Континуирано Стручна 
служба и 
наставници 

Евидентни 
листови 

Постигнато е 
подобрување на 
сосотојбата на 
учениците и 
наставата 

                                                             Дефектолог: Илија Пецевски      
 
 

5 Историја    16    16 

6 Граѓанско образ.         

7 Географија  16      16 

8 француски јазик       17 17 

9 Биологија       14 14 

10 Прир.науки и техника         

11 Хемија      16  16 

12 Физика      16   16 

13 Физичко и 
здрав.образ. 

    15   15 

14 Техничко образование 13 13      26 

15 Ликовно образование   6     6 

16 Информатика 15       15 

 Вкупно        243 
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Извештај за работа со талентирани ученици 
 

Во текот на првото полугодие со цел унапредување на работата со 
талентираните и надарени ученици беше организирана обука на тема “Oткривање 
и работа со надарени и талентирани  ученици”, која ја реализираа претставници 
од Македонската асоцијација за работа со надарени и талентирани ученици. На 
оваа обука наставниците ги проширија своите знаења за тоа што е надареност и 
како да ги препознаваат и идентификуваат надарените и талентирани ученици.  
Имено  со овие ученици се работина  додатната настава, секциите, се припремаат 
и учествуваат на натпревари и други форми на слободни ученички активности.  

                                                                         Психолог: Вера Димовска 

Проекти кои се реализираат 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 и локалната 
средина; 

4 Еколошко воспитание; 

5 Доживотно учење (ETWIINNIG), 

6 Превенција од конфликти, 

7      Проект за Меѓуетничка интеграција во образованието, 

8 
     Проект за Интеграција на еколошка едукација во Македонскиот 
образовен систем 

                                                                                 Педагог: Елена Арсовска 
Извештај од реализацијата на МИО активностите 

 

Реден 
број 

Содржина -
активност 

Време на 
реализација  

Цели Реализатори 

 
1. 
 
 
 
 
 

 
Реализација на 
МИО 
активностите на 
часовите за 
животни вештини-
работилници. 

 
 
01.09.2015г.до 
31.12.2015г. 

-Учениците се 
мотивираат да 
истражуваат за 
сличностите и 
разликите меѓу 
културите и да ги 
почитуваат истите 
во духот на 
меѓуетничката 
интеграција . 

 
Наставници и 
ученици  
од 
1одделение 
до 9 
одделение  
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИО активности 
на часовите во 
одделенска и 
предметна 
настава  
(празници ,обичаи 
,слушање музика 
.изработка на 
плакати со 
мултиетничка 
иконографија 
,сликање ) 
 
 
 
 

 
01.09.2015г.до 
31.12.2015г. 

-уметноста не знае 
за граница 
предрасуди 
.стереотипи и таа 
ги поврзува 
културите низ 
вековите 
-да ги поддржуваат 
активностите во 
кои се 
одбележуваат 
национални ,верски 
празници на 
припадниците на 
други раси ,народи 
,нации ,вери . 

Наставници и 
ученици  
од 
1одделение 
до 9 
одделение 

3. 
 
 
 

Електронска 
комуникација  за 
размена на 
искуства и 
соработка по 
наставните 
предмети на 
редовните часови 
–ИКТ 
.(наставни 
единици 
,подготовки за 
часови 
,истражување ) 

01.09.2015г.до 
31.12.2015г. 

-Продлабочување  
на соработката 
,развивање на 
пријателството  

Наставници 
од предметна 
и одделенска 
настава 

                                                                    Координатор: Ленче Алаџајкова 
 

Полугодишен извештај за работата на еко-проектот 
Интеграција на заштита на животната средина 

 

Р.б Содржина  Време на 
реализација 

 Цели Реализатор 

1. Формирање на еко-
патрола 

1.9.2015-
29.12.2015 

-развивање на свест 
за селекција на отпад 

Ученици од VIIб 
(Марко Доневски, 
Ана Николовска, 
Андреј Крстевски) 
Билјана Гичевски 

2. Формирање на тим за 
активност „Штедење 
на струја“ 

1.9.2015-
29.12.2015 

-создавање на свест 
за заштеда на 
електрична енергија 

Ученици од VI-IX 
одд. (од секое 
одделение по еден 
претставник) 
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Билјана Гичевски 

3. Селекција на 
пластичен отпад и 
стара хартија 

1.9.2015-
29.12.2015 

-создавање навики за 
селекција на отпад 

Сите вработени и 
ученици 

4. Работилница за 
Енергетска 
ефикасност 17.11.2015 

-користење на 
сончева енергија за 
загревање на храна 

ученици од VII  
Горан Тодоровски 

5. „Чувари на чистотата“ 

20.11.2015 
29.12.2015 

-развивање на 
еколошка свест кај 
учениците 

Ученици од IV а, 
Снежана Симеска 
Владанка 
Димитрова 
Урошева 

6. Ден на дрво 

2.12.2015 

-засадување на 5 
бора 
-чистење на училници 

Сите вработени и 
ученици 

7. 
 

„Загадено Скопје“ 

21.12.2015-
25.12.2015 

-ученичка 
презентација за 
загадениот воздух во 
Скопје 

Ученици од VI-IX 
одд 

8. Новогодишна изложба 
од отпад 

21.12.2015-
29.12.2015 

-реупотреба на 
отпаден материјал 

Сите ученици 
Снежана Симевска 
Билјана Гичевски 

 
 -Акција организирана од пакомак -собирање на  пластика за рециклирање од 
септемри до  јуни. 
                                                                     
 
 Оценување  на учениицте 
 
Во текот на првото полугодие учениците од I-III одделение описно се оценети, а 
учениците од IV-IX се оценети бројчано. 
На крајот од првото полугодие се оценети: 
 

                                                                                Педагог: Елена Арсовска 
 
 
 
 
 

Описно оценети Бројчано оценети Вкупно 

Машки женски вкупно Машки женски вкупно машки женски Вкупно 

56 69 125 101 109 210 157 178 335 
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Самоевалуација  
 
            Самоевалуацијата како законска обврска оваа учебна година се 
спроведува и во нашето училиште. Во текот на првото полугодие се формирани 
тимови составен од следниве наставници. 
 
 

р.б Подрачје 
 

Водач на тимот Членови 

1. Организација и 
реализација на 
наставата и учењето 

Елена Арсовска Миливоје Никиќ 
Оливера Павловска 
Анета Ѓеоргиева 
Јаворка Китевска 

2. Постигањето на 
учениците 

Даниела Станчевска Лидија Исајловска 
Вера Димовска 
Валентина Ковачевска 
Ленче Постолова 

3. Професионален развој 
на наставниците, 
стручните соработници, 
воспитувачи и 
раководниот кадар 

Катица Богоевска Илија Пецевски 
Мирјана Алексова 
Ангел Ќосев 
Весна Аврамовска 

4. Управување и 
раководење 

Силвана Арсовска Светлана Зашева 
Анета Аначкова 
Ана Страшевска 
Снежана Симовска 

5. Комуникациски односи 
со јавноста 

Билјана Гичевски Владанка Д. Урошева 
Билјана Огнаноска 
Благица Топалова 
Сузана Здравковска 

6. Училишна клима и 
култура 

Елена Ч. Терзиќ Маја Ј. Цакиќ 
Витомир Лазороски 
Ленче Алаџајкова 

7. Соработка со 
родителите и локалната 
средина 

Катерина Дочинска Елеонора Ѓеоргиева 
Христина А. Борисовска 
Татјана Велкова 

 
                                                                         Педагог: Елена Арсовска 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ ВО ТЕКОТ НА ПРВОТО 
ПОЛУГОДИЕ ОД УЧЕБНАТА 2015/16 

 
Извештај за активности (воннаставни )во прво полугодие во учебната 

2015/2016 година за IVб одд. 
                                                                   Одделенски наставници: Катица Богоевска  

Елеонора Ѓеоргиева 

Ред
ен 

број 

Активност Носители на 
активноста 

Време на 
реализација 

Постигната цел 
Резултати 

Освоени 
награди 

1. Учество на 
учениците во 
хуманитарна 

акција-
“Училишен 

прибор за моето 
другарче” 

ученици 

01.09.2015 

Потикнување на 
солидарноста и 
хуманоста на 

учениците со цел да 
им се помогне на 

оние другарчиња на 
кои им е потребен 
училишен прибор 

 

2. Учество на 
учениците во 
Општински 

спортски игри-
фудбал 

Ученици,роди
тели 

23.09.2015 

Развивање на 
натпреварувачки 
дух и љубов кон 

спортот 

 

3. Учество во 
свечна 

приредба по 
повод-

Воведување на 
првачињата во 

училишната 
организација 

Ученици,наст
авник 

09.10.2015 

Да се потикнуват 
учениците за јавен 
културно-уметнички 

настап 

 

4. Еколошка акција 
за чистење на 
училишниот 
двор со цел 

чиста и здрава 
околина 

Ученици,наст
авник 

родители 

           
17.10.2015 

Развивање на 
еколошка свест со 
цел за поздрава и 
почиста животна 

средина 

 

5. Учество на 
конкурс со 

лични творби на 
тема-

Екологија(ЕКО 
проект) 

Ученици,наст
авник 

04.11.2015 

Да се развива 
креативност и 
умешност при 
изработка на 

ликовни творби  
наменети за конкурс 

 

6. Посета на 
Драмски театар 
со цел следење 

Ученици,наст
авник 

06.11.2015 

Да се развива 
интерес за следење 

на културни 

 



30 

 

на талент-шоу- 
Карпош има 

талент 

манифестации 

7. Учество во 
натпреварувачк
о талент-шоу-
Карпош има 

таленти 

Ученици,наст
авник 

06.11.2015 

Учество,забава , 
разонода како и 

следење на 
музичката 

програмата од 
натпреварувачкото 

шоу 

ПРВА 
НАГРАДА 

Давид 
Огнаноски 

8. Учество во 
литературен и 

ликовен конкурс 
по повод денот 
на макдонскиот 

просветител 
св.Климент 
Охридски 

Ученици,наст
авник 

07.12.2015 

Да се развива 
љубов кон 

пишаниот збор и 
интерес за 

литературно 
творење 

 

9. Учество во 
новогодишна 
приредба на 
училиштето 

Ученици, 
наставник 

28.12.2015 

Да се развива 
интерес и да се 

потикнуват 
учениците за јавен 
културно-уметнички 

настап 

 

  
Полугодишен извештај за работата на секцијата по француски јазик 

во учебната 2015-2016 година 
 

 

Р.б Содржина Време на 
реализација 

Цели Реализатор 

1. Пишување состав-
Comment j'ai passé mes 
vacances d'été 07.09.2015 

Писмено изразување со 
примена на лексика за одмор и 
рекреација 

Наставникот и 

учениците 

2. Увежбување на минато 
неопределено време 

14.09.2015 Увежбување на глаголски 
структури 

Наставникот и 

учениците 

3. Збогатување на 
лексичкиот фонд за 
човеково тело(делови) 21.09.2015 

Збогатување на лексиката Наставникот и 

учениците 

4 Изработување на 
постер-Le corps humain 

28.09.2015 

Креативност со примена на 
изучената лексика 

Наставникот и 

учениците 
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5 Запознавање со 
знаменитостите на 
Париз(пребарување на 
интернет) 

05.10.2015 Примена на ИКТ,запознавање 
и проширување знаења за 
Париз 

Наставникот и 

учениците 

6 

Изработка-постер за 
Париз 

19.10.2015 Потикнување креативност и 

примена на јазични структури 

Наставникот и 

учениците 

7 Претставуање,поздраву
вање(пишување кратки 
дијалози и 
драматизација на 
истите) 

26.10.2015 Збогатување на лексиката за 

запознавање 

Наставникот и 

учениците 

8 

Изработка-Табели со 
неправилни глаголи 

02.11.2015 Проширување граматички 

знаења 

Наставникот и 

учениците 

9 Пишување писмо на 
пријател/ка(Ecrire une 
lettre à un/une ami(e) 

09.11.2015 Писмено изразување,употреба 

лексички и јазични структури 

Наставникот и 

учениците 

10 Les saisons et qu'il 
temps fait-il?/Сезони и 
временски(метео)фено
мени 

16.11.2015 Збогатување на лексиката за 

метео феномени(изговор и 

пишување) 

Наставникот и 

учениците 

11 Дијалози-во 
книжарница-
драматизација 

23.11.2015 Потикнување 

говорни/дијалошки ситуации 

Наставникот и 

учениците 

12 Les nombres à 60 (écrire 
et prononciation)/Броеви 
до 60(пишување и 
изговор ) 

30.11.2015 Усвојување на броеви до 

60,примениа во одговори за 

час(време) 

Наставникот и 

учениците 

13 

Слушање божиќни и 
новогодишни песнички 

14.12.2015 Стекнување навики за 

слушање музика 

Наставникот и 

учениците 

14 

Изработка новогодишни 
честитки 

21.12.2015 Поттикнување на креативноста 
и инвентивноста кај учениците 

Наставникот и 

учениците 

15 

Mes vacances d'hiver-
пишување куси состави 

28.12.2015 Усно и писмено изразување со 

примена на изучени јазични 

структури 

Наставникот и 

учениците 

                                                                                          Наставник: Јаворка Китевска 
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Полугодишен извештај за работата на секцијата по англиски јазик 

во учебната 2015-2016 година 
 

Р.б Содржина  Време на 
реализација 

 Цели Реализатор 

1. Истражување и 
запознавање со културата 
на други народи 

09.09.2015 

Учениците да ги прошират своите 
знаења за културата на други 
народи,да ги почитуваат 
разликите во различните 
традиции и култури 

Ученици од 6 – 9 

одделение 

2. Британски наспроти 
Американски 

30.09.2015 Учениците да ги воочат 
разликите помеѓу британски и 
американски англискии да ги 
употребуваат зборовите во 
соодветни говорни ситуации 

Ученици од 6 – 9 

одделение 

3. Филмот како уметност 

07.10.2015 

Учениците да се запознаат со 
филмот како уметност, да 
изградат критички став кон 
различните жанрови на филм 

Ученици од 7 и 8 

одделение 

4. Активности по повод 
Џифони, филмски 
фестивал за деца и 
млади 

07.10.2015 

Учениците да се запознаат со 
содржината и програмата на 
овогодинешното издание на 
филмскиот фестивал за деца и 
млади Џифони, да изградат 
критички осврт кон филмот како 
уметност и различните жанрови 
на филм 

Ученици од 7 и 8 

одделение 

5. Карактеристики на 
одредена држава 

21.10.2015 Преку изработка на постер за 
одредена држава учениците да 
се запознаат со културата, 
историјата и географските 
карактеристики на одредена 
држава 

Ученици од 6 – 9 
одделение 

6. Празници кај нас и во 
светот 

04.11.2015 Преку изработка на проект 
(постер) учениците да ги воочат 
разликите и сличностите помеѓу 
празниците кај нас и во светот, 
да направат споредба во 
начинот на нивното 
прославување 

Ученици од 7 
одделение 

7. Празници во Велика 
Британија 

11.11.2015 Преку изработка на проект 
(постер) учениците да се стекнат 
со знаења за празниците во 
Велика Британија и начинот на 
нивното прославување 

Ученици од 7 
одделение 
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8. Личноста на која и се 
восхитувам 

09.12.2015 Учениците да истражуваат и да 
напишат кратка биографија за 
личноста на која најмногу и се 
восхитуваат 

Ученици од 8 
одделение 

9. Пишување состави за 
Божиќ и Нова година 

16.12.2015 Учениците да ги увежбаат 
вештините за пишување на 
прозен текст, да се запознаат со 
најважните карактеристики на 
прославувањето на Божиќ и 
Нова година 

Ученици од 6 – 9 
одделение 

10. Божиќ во Британија 23.12.2015 Учениците да се стекнат со 
знаења за обичаите и начинот 
на прославување на Божиќ во 
Британија 

Ученици од 6 – 9 
одделение 

 
Предметен наставник: Даниела Станчевска 

 

 

Полугодишен извештај за работата на секцијата по Англиски јазик 

во учебната 2015-2016 година 
 

Р.б Содржина  Време на 
реализација 

 Цели Реализатор 

1. Запознавање со планот 
и програмата на 
секцијата 3.09.2015 

Учениците да се запознаат со 
содржините на секцијата 

4 одд,5 одд 

2. Опишување на 
секојдневни активности 
и рутини 

 
 
 
10.09.2015 

Употреба на сегашно просто 
време (Present Simple Tense) 

5 одд 

3. Пишување- Мојот 
најдобар пријател 

17.09.2015 

Употреба на изучениот 
вокабулар и грам. Структури и 
пишување на есеј 

8 одд 

4. Истражување и 
запознавање со 
културата на другите 
народи 24.09.2015 

Запознавање со начините на 
живот, културата и традициите 
на др.народи 

8 одд 

5. Британски наспроти 
американски 

1.10.2015 

Запознавање со синоними  8 одд 

6. Филмот како уметност 

8.10.2015 

Дискусија на тема филм 8 одд 
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7.  Активности по повод 
Џифони филмскиот 
фестивал за деца 15.10.2015 

Запознавање со филмот како 
уметност 

8 одд 

8. Учество на Џифони 
филмски фестивал 

22.10.2015 

Формирање на критички осврт 
кон различни видови на филм 

8 одд 

9. Проект- Карактеристики 
на одредена држава 

5.11.2015 

Дискусија за животот и 
културата на Британците 

5 одд 

10.  Англискиот јазик во 
современиот свет 

12.11.2015 

Употреба на англискиот јазик 
во светот, застапеност и 
употреба 

5 одд 

11.  Празници кај нас и во 
светот 

19.11.2015 

Запознавање со празниците во 
Македонија и другите држави 

5 одд 

12. Празници во В. 
Британија 

26.11.2015 

 4 одд 

13. Личноста на која и се 
восхитувам- текст 

3.12.2015 

 8одд 

14. Изработка на постер- 
Мојот омилен град 

10.12.2015 

 5 одд 

15. Пишување состави за 
Божиќ и Нова година 

17.12.2015 

 8 одд 

16. Изработка на 
новогодишни честитки 

24.12.2015 

 4 одд, 5 одд 

Предметен наставник, 
Весна Аврамовска 

 

Полугодишен извештај за работата на секцијата по македонски јазик 

во учебната 2015-2016 година 
 

 
 

Р.б Содржина  Време на 
реализација 

 Цели Реализатор 

1. 
 

2. 

Формирање на скцијата 
Цели и задачи на  
Секцијата 

03.09.2015г. 
 
10.09.2015г. 

-Запознавање со задачите на 
секцијата 
-да ги изберат темите  на 

Ученици од 6,8 

и 9 одделение 
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3. 

 

 

4. 

 
Предлог и избор на 
теми 
 
Изработка на 
табеларен приказ 

 
17.09.2015г. 
 
 
24.09.2015г. 
 

драматизациите кои ќе ги 
реализираат 
-да се запознаат со драмата 
како посебен литературен род 
и нејзините карактеристики 

5. 
 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

Пишување на драмски 
текст -синопсис 
 
Сценарио за драмски 
текст 
Сценографија за 
текстот  
Костимографија 

01.10.2015г. 
 

 

08.10.2015г. 

 

15.12.2015г. 

 

22.10.2015г. 

Учениците да ги увежбаат 
вештините за пишување на 
прозен текст  -драма ,да се 
запознаат со најважните 
карактеристики . 

Ученици од 

6,8,9  

одделение 

9. 
 
10 
 
11. 
 
12. 
 

Избор на ликови 
 
Драматизација –вежби  
 
Драматизација-вежби 
 
Избор на драма за 
патрониот празник 

05.11.2015г 
 
12.11.2015г. 
 
19.11.2015г. 
 
26.11.2015г. 
 

-Да изградат критички осврт  
кон драмата како уметност 
-Да ги согледа сличностите и 
разликите меќу театарска 
,филмска и литературна 
уметност 

Ученици од 6 и 

8,9 одделение 

 

13. 

 

 

14 

 

 

 

15 

 

 

16 

 

 

 
Избор на ликови во 
драмата 
 
Костимографија  
Изработка на 
сценографија  
 

Драматизација  

 

 

Вежби 

 
10.12.2015г. 
 
 
17.12.2015г. 
 
 
24.12.2015г. 
 
 
31.12.2015г. 
 
 

-да ги знаат етапите на 
драмското дејство  
 
-да разликува драмски текст 
како творба за читање и како 
текст 
 за театарска претстава  
 
 
-да го знае значењето 
 На сценографијата  и 
костимографијата во 
театарските претстави  

Ученици од 6 и 

8,9 одделение 

                                                                                                             Изработил 
                                                                                                            Ленче Алаџајкова 
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OОУ „Христијан Тодоровски-Карпош “ 
Ликовна секција за учениците од VI - IX одд. – 2015/ 2016 год. 
Ликовната секција се формира од учениците кои имаат талент, желба и посебни 
творечки способности.                               На часовите ќе се обработуваат следните 
теми:                                                                                                                                                        
1.Линеарно искажување;                                                                                                                                                                              
2.Графичко цртање со јаглен, туш и друга цртачка техника;                                                                                                                       
3.Сликање во техника гваж, пастел, темпера;                                                                                                                                    
4.Дизајн;  Графика;                                                                                                                                                                                               
5.Моделирање на фигури, хартија;                                                                                                                                                                
6.Учество на членовите на секцијата при уредувањето на паноата во училницата и 
во холот на училиштето, натпревари;                                  
 

Ред. 
број 

Планирани 
часови 

Реализирани 
часови 

Време на 
реализација 

Одделение Забелешка 

1. 
 
 
 
2. 
 
 

Мотиви за 
ликовните 
конкурси 
(општински, 
градски, 
државни, 
меѓународни) 
 

-Уредување на 
паното во 
холот на 
училиштето; 
-Посета на 
изложба од 
Меѓународниот 
ликовен 
хепенинг во 
Нерези, 
 во кинотеката 
на Р.М. 

15.09.2015 
Септември 
 
19.09.2015 
 
 

VIа(7,10,11)VIб(1,1
1,12) 
IX(2) VII (5) 
 
VIa(17) VIIIб(3) 
 

талентираните 
ученици 
работат 
мотиви за 
претстојните 
ликовни 
конкурс 

3. 
 
 
 
 
 
4. 

Мотиви 
поврзани со 
нашиот град, 
слободен 
избор; за 
ликовниот 
конкурс по 
повод 
„Денови на 
општината 
Карпош“и др. 
манифестаци
и 

-Мотив за 
ликовниот 
конкурс „Тато 
среќен 
празник“ 
 
 
-Естетско 
вред. на 
ликовни 
творби по 
повод 
конкурсот 
„Денови на О. 
Карпош“ 

06.10.2015 
Октомври 
 
 
 
30.10.2015 

VIIа(2,3) VIIб(5,6,7) 
 
 
 
 
VIIIa(1,3,5)VIIIб(12,
15,20) 

 

5. 
 
 
 

Естетско 
вреднување 
на творби за 
Меѓународен 

-Посета на 
меѓународната 
изложба по 
повод „13 Ное-

19.11.2015 
Ноември 
 
 

IX (2) VIIIб (9,10,15)  
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6. ликовен 
конкурс 
 
Естетско 
уредување 

мври“-кинотека 
на Р.М. 
 
-Училишна 
изложба со 
творби од VIа 
и VIб одд. 
во холот на 
училиштето 

25.11.2015 
Ноември 
 
 

VIa;VIб одд. 

7 
 
 
 
8. 

Дизајнирање 
и изработка 
на плакат за 
холот на 
училиштето 
по повод 
Нова Година 

-Изработка на 
плакат по 
повод „Ден на 
дрвото“ 
 
-Уредување на 
холот во 
училиштето за 
Нова Година 

02.12.2015 
 
 
22.12.2015 
Декември 

VIIIa(1,5,8,17,19) 
 
 
Xа(5,9) 
VIIIб(5,6,7)VIIб(5,7) 

 

9. Изработка на 
маски (од 
каширана 
хартија на 
калуп) за 
Денот на 
шегата 

 Март   

10. 
 
 
11. 

-Графика, 
линорез- 
печатење; 
 
 
-Подготовка 
за градскиот 
натпревар 

 Април 
 
 
Мај 

  

 
Предметен наставник: Лилјана Ружиновска 

 

Полугодишен извештај за работата на географска секција во учебната 2015-
2016 година 

Р.б Содржина  Време на 
реализација 

 Цели Реализатор 

1. Формирање на секција 
3.9.2015 

Запознавање со улогата 
на секцијата 

ученици од VI, VII,VIII, 
IX 

2. Предлог и избор на 
теми 

10.9.2015 Запознавање на 
афинитетите на 

ученици од VI, 
VII,VIII, IX 
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учениците 

3. Уредување на 
просторот за 
географско катче 17.9.2015 

Создавање на услови за 
раота на секцијата 

ученици од VI, 
VII,VIII, IX 

4. Изработка на проект 
„Сончев систем“ 

24.9.2015 

Запознавање со 
елементите на 
Сончевиот систем 

ученици од VI 

5. Изработка на проект 
„Соѕвездија“ 1.10.2015 

Запознавање со 
различни соѕвездија 

ученици од VI 

6. Планетите во 
Сончевиот систем 

8.10.2015 

Запознавање со 
поставеноста на 
планетите во Сончевиот 
систем 

ученици од VI 

7. Ориентација во 
простот-ракување со 
компас и карта 15.10.2015 

Практични вежби за 
ориентација во простор 

ученици од VI, VII 

8. Следење на 
атмосферски појави 

29.10.2015 

Разликување на 
различни атмосферски 
појави 

ученици од VI, VII 

9. Изработка на проект за 
Африка 

5.11.2015 

Продлабочување на 
знаења за континентот 
Африка 

ученици од IX 

10. Собирање на 
географски 
информации од дневни 
весници 12.11.2015 

Препознавање на 
географски информации 

ученици од VI, 
VII,VIII, IX 

11. Селекција на 
географски 
информации и нивно 
подредување 19.11.2015 

Препознавање на 
географски информации 
и нивна селекција 

ученици од VI, 
VII,VIII, IX 

12. Изработка на проект 
„Национални паркови 
во Република 
Македонија“ 26.11.2015 

Запознавање со 
одликите на 
националните паркови 

ученици од VII 

13. Прибирање и селекција 
на информации за 
Западна Европа 3.12.2015 

Продлабочени знаења 
за Западна Европа 

ученици од VIII 

14. Изработка на проект за 
Западна Европа 10.12.2015 

Продлабочени знаења 
за Западна Европа 

ученици од VIII 

15. Изработка на 17.12.2015 Развивање на ученици од VI, 
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новогодишни декорации креативност VII,VIII, IX 

16. Изработка на 
новогодишни декорации 
и украсување 24.12.2015 

Развивање на 
креативност 

ученици од VI, 
VII,VIII, IX 

 

Предметен наставник 
Билјана Гичевски 

 

 

Полугодишен извештај за работата на секцијата Биологија 

во учебната 2015-2016 година 
 

 
 

Р.б Содржина  Време на 
реализација 

 Цели Реализатор 

1. Презентација за 
заедничкото потекло на 
растенијата и 
животните 15.9.2015 

Продлабочување на 
знаењата 

Горан Тодоровски 

и клубот на млади 

биолози 

2. 
 

Животот и делото на 
Чарлс Дарвин 

22.9.2015 

Продлабочување на 
знаењата 

Горан Тодоровски 

и клубот на млади 

биолози 

3. Микроскопирање 29.9.2015 Усвојување нови 
знаења 

Горан Тодоровски 

и клубот на млади 

биолози 

4. Изработка на 
едноставни 
микроскопски 
препарати 

6.10.2015 Усвојување нови 
знаења 

Горан Тодоровски 

и клубот на млади 

биолози 

5. Експериментирање и 
истражување во 
биологијата 

13.10.2015 Продлабочување на 
знаењата 

Горан Тодоровски 

и клубот на млади 

биолози 
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6. Еколошко значење на 
фотосинтезата 

20.10.2015 Продлабочување на 
знаењата 

Горан Тодоровски 

и клубот на млади 

биолози 

7. Растенијата се 
осетливи на промените 
во средината 

27.10.2015 Продлабочување на 
знаењата 

Горан Тодоровски 

и клубот на млади 

биолози 

8. Заразни болести и 
современа здравствена 
заштита 

3.11.2015 Продлабочување на 
знаењата 

Горан Тодоровски 

и клубот на млади 

биолози 

9. Приготвување на семе 
за ртење 

10.11.2015 

Усвојување нови 
знаења 

Горан Тодоровски 

и клубот на млади 

биолози 

10. Растење на растенијата 

17.11.2015 

Оспособување на 
учениците за користење 
на стекнати знаења 

Горан Тодоровски 

и клубот на млади 

биолози 

11. Работилница 1-ви 
Декември ден на борба 
против хив/сида 

1.12.2015 

Продлабочување на 
знаењата 

Горан Тодоровски 

и клубот на млади 

биолози 

12. Презентација за 
развојните фази на 
човекот 

14.12.2015 

Продлабочување на 
знаењата 

Горан Тодоровски 

и клубот на млади 

биолози 

13. Дебата-Одлики на 
пубертетот 

22.12.2015 

Продлабочување на 
знаењата 

Горан Тодоровски 

и клубот на млади 

биолози 

14. Важноста на 
витамините во 
исхраната 

29.12.2015 

Продлабочување на 
знаењата 

Горан Тодоровски 

и клубот на млади 

биолози 

                                                                              Наставник: Горан Тодоровски 
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Училишен спорт за првото полугодие од учебната 2015/2016 год. 
 

Реде
н 

број 

Активност Носители на 
активноста 

Време на 
реализациј

а 

Постигната 
цел 

Резултати 

Освоени 
награди 

1. Kошарка Сузана 
Здравковска 

 

Есен-
пролет 

Учење 
игра,преку 

натпреварува
ње на ниво на 

општина 

4-то место на 
ниво на 
општина 

2. Фудбал- Сузана 
Здравковска 

Есен-
пролет 

Учење 
игра,преку 

натпреварува
ње на ниво на 

општина 

6-то место на 
ниво на 
општина 

3. Одбојка Сузана 
Здравковска 

Есен-
пролет 

Учење 
игра,преку 

натпреварува
ње на ниво на 

општина 

Слободни 
училишни 
активности 

4. Пинг-Понг Сузана 
Здравковска 

Во текот на 
второто 

полугодие/
Април 

Масовно 
учество на 

ниво на 
општина 

Натпревари во 
април месец 

5. Пролетен 
крос 

Сузана 
Здравковска 

Април/2016
год. 

Масовно 
учество во 
трчање во 
природа на 

ниво на 
општина 

Во април 
месец-

пролетен крос 
на ниво на 
општина 

 Тенис Сузана 
Здравковска 

Март-мај Индивидуалн
о 

натпреварува
ње на ниво на 

општина 

 

 
Одговорен наставник, 

Сузана Здравковска 
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Извештај за учевства на натпревари и освоени награди за првото полугодие 
од учебната 2015/16 

 
Во текот на првото полугодие учениците земаат активно учество а воедно и беа 
наградувани на повеќе натпреварувања и тоа : 
 
 

 Временска  рамка ( месеци)     

активнос
т 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 носител начин на 
спроведува

ње 

очекувани 
резултати 

одговорно 
лице 

Ликовен 
детски 
едукатив
ен камп 
„Вангел 
Коџоман 
Струга 
2015 
Изложба 
на 
7.9.2015 

         x Учениц
и 
 од 6 – 
9 одд. 
Настав
ик 

„Детски 
ликовен 
центар“; 
Министерс
тво за 
култура 

Да се развие 
креативност 
кај учениците, 
дружење, 
ликовна 
критика, 
естетика 
 
Дипломи за 
учество: 
училиштето, 
менторот; 
Јоана 
Благадуша, 
Јана 
Муратовска,А
на-стасија 
Јакчулева, 
Рена-та 
Топузовска и 
Теодора 
Довлева од  
8б одд. 
 

 
Наставник 
по  
Ликовно 
образован
ие- 
Лилјана 
Ружиновск
а 

Меѓунар
одна 
детска 
ликовна 
колонија 
„Св. 
Пантелеј
мон“ – 
Нерези 
18,19.09.
2015 

x          Учениц
и  
Настав
ик 

„Детски 
ликовен 
центар; 
општина 
Карпош 

Стимулирање 
на ликовното 
творење, 
Реализирање 
на 
индивидуалн
а ликовна 
творба 
 
Дипломи: за 
менторот; 

Наставник 
по  
Ликовно 
образован
ие 
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Бисера 
Станоев-ска 
6а, Јоана Бла 
Гадуша 8б 
одд. 

Учество 
на 
ликовен 
конкурс 
по повод 
„Денови 
на 
општина
та  
Карпош“ 
Изложба  
во ООУ 
„Владо 
Тасевски
“на  
30.09.20
15 

 x         Учениц
и  
Настав
ик 

Општина 
Карпош 

Да се развие 
интерес за 
натпревар,зб
огатување на 
знаења и 
анализа на 
уметничките 
творби 
презентација 
 
Дипломи за: 
менторот; 
I место 
Мартин 
Димитровски 
7б, II место 
Аника 
Алексоска 6б, 
 III место 
Гала Дувлис 
7б одд. 

Наставник 
по ликовно 
образован
ие 

Меѓунар
одна 
детска 
ликовна 
изложба 
по повод 
„13 
Ноември
“ 
19.10.20
15 

 x         Учениц
и  
Настав
ик 

Детски 
ликовен 
центар; 
Град 
Скопје 

Анализа на 
специфичнос
ти и разлики 
во 
уметничките 
творби на 
различните 
култури; 
 
Дипломи за: 
менторот; 
I место 
Ангела 
Грозданов 8б 
одд. 

Наставник 
по 
Ликовно 
образован
ие 

 
одговорен наставник:   Лилјана Ружиновска 
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Извештај за работата на Подмладокот на црвен крст во учебната 2015/2016 
година 
 
 

Р.б Содржина  Време на 
реализација 

 Цели Реализатор 

1. Училишен прибор за 
моето другарче 

1-11.9.2015 

-помош на деца од 
социјално загрозени 
семејства 

Сите ученици 
Билјана Гичевски 

2. Одбележување на 
Недела на млади на 
Црвен крст 

1.10.2015 -запознавање со 
активностите на Црвен 
крст 
-посета на ООЦК 
Карпош 

Ученицои од VIII б 
Билјана Гичевски 

3. Најчести три 
зависности на човекот 

15.10.2015 

-врсничка едукација за 
никотин, алкохол и 
дрога 

Ученици од VIII, IX 

4. Кампања за Денот на 
гладта 

16.10.2015 

-поставување на 
плакати за донација по 
телефон 

Ученици од VIII 

5. Забоздравствена 
заштита 13-18.2015 

-предавање за заштита 
на устна шуплина 

Ученици од I и III 
одделение 

                                                                                Наставник: Билјана Гичевски 
 
 
 

Полугодишен извештај за работата на детската организација во учебната 
2015/2016 година 

 
 

Реден 
број 

Активност Носители на 
активноста 

Време на 
реализација 

Постигната цел 
Резултати 

Одговорно 
лице 

 

1. Свечен 
прием на 
првачиња 

Наставници и 
ученици 

01.09.2015 Приредба за 
дочек на новите 

првачиња 

Оделенски 
раководител

и од I 
одделение 

2. Хуманитар
на акција 

,,Прибор за 
секое дете,, 

Ученици, 
наставници, 

родители 

02.09-
10.09.2015 

Подигнување на 
свеста за 
хуманост 

Одделенски 
раководител

и 

3. Одбележув
ање на 

Наставници и 
ученици 

05-
09.10.2015 

Развивање на 
чувство за 

Координатор 
на Д.О. 
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детска 
недела 

 

другарство 

4. Прием на 
првачињата 
во детската 
организациј

а 

Ученици 09.10.2015 Приредба за 
прием  во 

детска 
организација 

Координатор 
на Д.О. 

5. Учество на 
учениците 
во ,,Цветно 
Дефиле,, 

Ученици 09.11.2015 Честитки за 
роденденот  на 

општина 

Одделенски 
раководител
и од III,IV и V 
одделение 

6. Следење 
на успехот 

на 
учениците 
во првото 

тримесечие 

Наставници 10.11.2015 Поттикнување 
за подобрување 

на успехот на 
учениците 

Директор, 
педагошко-
псухолошка 

служба, 
дефектолог 

7. Меѓународ
ен ликовен 
конкурс ,,13 
Ноември,, 

Ученици 13.11.2015 Развивање на 
натпреварувачк

иот дух 

Одделенски 
раководител

и 

8. Ден на 
дрвото 

,,Засади ја 
својата 

иднина,, 

Наставници и 
ученици 

02.12.2015 Одбележување 
на Ден на 

дрвото, садење 
и нивна корист 

Еко одбор 

9. Учество на 
литературе
н конкурс 

,,Св.Климе
нт 

Охридски,, 

Ученици 07.12.2015 Развивање на 
натпреварувачк

иот дух 

Одделенски 
раководител

и 

10. Приредба 
по повод 

Св. 
,,Климент 
Охридски,, 

Ученици 09.12.2015 Да сфатат 
зошто се 
празнува 

Библиотекар 

11. Меѓународ
ен ликовен 

конкурс 
,,Флора и 
Фауна,, 

Ученици 11.12.2015 Развивање на 
натпреварувачк

иот дух 

Одделенски 
раководител

и 
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12. Работилниц
а, 

изработка 
на 

новогодишн
и украси 

Ученици, 
наставници, 

родители 

17-
23.12.2014 

Поттикнување 
на креативноста 

кај учениците 

Одделенски  
раководител

и 

13. Новогодиш
ен базар: 

Изложба на 
новогодишн

и 
декорации 

од 
материјали 

кои се 
рециклираа

т 

Ученици, 
наставници, 

родители 

23-29. 
12.2015 

Да умеат да 
создадат украси 

од 
рециклирачки 

материјали 

Одделенски 
раководител

и 

14. Приредба 
Новогодиш
ен концерт 

Ученици, 
наставници, 

родители 

28.12.2015 Поттикнување 
на учениците за 

учество 

Одделенскит
е 

раководител
и на 4А одд. 

15. Новогодиш
на 

претстава 
,,Дедо Мраз 
во розово,, 

Наставници, 
ученици 

28.12.2015 Развивање на 
говорот, 

набљудување 
на 

сценографија, 
костимографија.

.. 

Одделенски 
раководител

и 

 
                                                                                      Координатор:Елена Ч. Терзиќ 
 
 

Ученички екскурзии 
 

Ексурзии во првото полудие нема реализирано. 
 
 

Извештај за посети 
 
Табеларниот приказ за остварените посети може да се види во делот 
„Комуникација со јавноста и промоција на училиштето“. 
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Општествено хуманитарна работа   

 
 

Р.б Содржина  Време на 
реализација 

 Цели Реализатор 

1. Училишен прибор за 
моето другарче 1-11.9.2015 

-помош на деца од 
социјално загрозени 
семејства 

Сите ученици 
Билјана Гичевски 

2. Формирање на еко-
патрола 

1.9.2015-
29.12.2015 

-развивање на свест за 
селекција на отпад 

Ученици од VIIб 
(Марко Доневски, 
Ана Николовска, 
Андреј Крстевски) 
Билјана Гичевски 

3. Кампања за Денот на 
гладта 16.10.2015 

-поставување на 
плакати за донација по 
телефон 

Ученици од VIII 

4. Ден на дрво 
2.12.2015 

-засадување на 5 бора 
-чистење на училници 

Сите вработени и 
ученици 
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ПОДРШКА НА УЧЕНИЦИТЕ 
 
 
 

СРЕДЕН УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ КОИ БРОЈЧАНО СЕ ОЦЕНУВААТ ВКУПНО, 

МАКЕДОНЦИ И ОСТАНАТИТЕ ЕТНИЧКИ ЗАЕДНИЦИ 

 

Број на ученици 

 

Вкупно Просек Машки Просек Женски Просек 

Вкупно 

 

335 4,65 157 4,33 178 4,74 

Македонци 

 

324 4,76 152 4,31 172 4,81 

Други етнички 

заедници 

7 4,54 3 4,35 4 4,67 

 

 

Постигањата  на учениците по одделенија 

машки, женски и вкупно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 м ж вк 

IVа 4,88 4,98 4,93 

IVб 4,93 4,98 4,95 

Vа 4,54 4,73 4,63 

Vб 4,84 4,86 4,85 

VIа 4,86 4,83 4,84 

VIб 4,58 4,52 4,55 

VIIа 4,56 4,57 4,56 

VIIб 4,67 4,94 4,80 

VIIIа 3,39 3,90 3,64 

VIIIб 4,48 4,85 4,66 

IXа 4,00 4,66 4,33 
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ПРЕГЛЕД  на постигањата на учениците по наставни предмети   
во текот на првото полугодие од учебната 2015/2016 година 
 
 

                                        Вкупно Анализа според полова припадност 

Р.б
р 

Предмет 
Бр.на 
ученици 

Среден 
успех 

Бр. на 
ученици Среден 

успех 

Бр.на 
ученици Среден 

успех 

Женски  машки 

1 Македонски јазик 210 4,50 109 4,69 101 4,30 

2 Англиски јазик 210 4,61 109 4,31 101 4,51 

3 Германски јазик 2 4,50 2 4,50 0 0,00 

4 Француски јазик 132 4,39 76 4,46 56 4,02 

5 Математика 210 4,45 109 4,41 101 4,26 

6 Историја 134 4,42 77 4,59 57 4,20 

7 Биологија 96 4,46 50 4,72 46 4,15 

8 Географија 133 4,34 77 4,54 56 4,11 

9 Етика 32 5,00 16 5,00 16 5,00 

10 
Граѓанско 
образование 

96 4,60 34 4,76 62 4,35 

11 Физика 64 4,04 34 4,46 30 3,61 

12 Хемија 96 3,93 34 4,40 62 3,40 

13 
Ликовно 
образобвние 

210 4,77 109 4,92 101 4,59 

14 
Музичко 
образование 

210 4,85 109 4,93 101 4,74 

15 
 Физичко 
образование 

210 4,93 109 4,91 101 4,93 

16 Иновации 21 4,81 11 5,00 10 4,60 

17 Информатика  70 4,53 43 4,58 27 4,48 

18 Нашата татковина 38 5,00 20 5,00 18 5,00 
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19 Творештво 76 5,00 32 5,00 44 5,00 

20 
Техничко 
образование 

209 4,79 59 4,93 150 4,72 

21 
Вештини за 
живеење 

15 5,00 7 5,00 8 5,00 

22  Природни науки 210 4,74 46 4,76 164 4,72 

23 
Проекти од  
муз.уметност 

43 5,00 23 5,00 20 5,00 

24 Општество 76 4,73 32 4,80 44 4,69 

25 
Класична култ. на 
евро. цивил. 

59 4,92 27 4,90 32 4,90 

   Вкупно 2862 4,65 1354 4,74 1508 4,33 

 
 
Средниот успех на учениците од IV до IX одделение на крајот од првото полугодие 
изнесува 4,65.  
Средниот успех на машките учениците од IV до IX одделение на крајот од првото 
полугодие изнесува 4,33, а на женските ученици средниот успх изнесува 4,74. 
Најнизок постигнат успех учениците имаат по предметот Хемија 3,93, а највисок 
постигнат успех учениците имаат постигнато по предметите: Етика 5,00, Нашата 
татковина 5,00, Творештво 5,00, Вештини за живеење 5,00 и Проекти од 
музичка уметност 5,00. 
Женските ученички најслаб среден успех имаат по предметот Англиски јазик 
4,31, а машките  ученици најслаб среден успех имаат по предметот Хемија 3,40. 
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ПРЕГЛЕД  
на општиот успех на учениците на крајот  од ПРВО ПОЛУГОДИЕ 2015/2016 година 

ООУ„Христијан Тодровски Карпош“, Скопје 
одд Вкупно 1 2 3 4 вкупно 1 2 3 4  

Среден 
успех 

учен
и
ц
и 

одлични мн.добри Добри доволни со 1 
слаба 

со 2 
слаби 

неоцен. описно 

Вк `` бр % бр % б
р 

% бр % бр % б
р 

% бр % б
р 

% бр % / 

Iа 27 /                 27 100 / 

Iб 28 /                 28 100 / 

IIа 17 /                 17 100 / 

IIб 18 /                 18 100 / 

IIIа 17 /                 17 100 / 

IIIб 18 /                 18 100 / 

IVа 16  16 100 - - - - - - 16 100 - - - - - - - - 4.93 

IVб 17 / 17 100 / / / / / / 17 100 / / / / / / / / 4.84 

Vа 24  14 58,33 9 37,51 / / / / 23 95,8
4 

/ / / / 1 4.1
6 

/ / 4,42 

Vб   20 / 19 95 1 5 / / / / 20 100 / / / / / / / / 4,85 

I-V 
 

201    
/ 

66 353,33 10 42,51 / / / / 76 / / / / / 1 4,1
6 

/  4,83 

VIa 19 / 16 84,21 3 15,79 / / / / 19 100 / / / / / / / / 4,84 

VIб 19  11 57,90 7 36,84 1 5,26 0  19 100 0  0  0  0  4,54 

VIIа 15 / 9 60 6 40 0 0  0 15 100 0 0 0 0 0 0 0 0 4.57 

VIIб 17 / 14 82,35 3 17,65 0 0 0 0 17 100 0 0 0 0 0 0 0 0 4,81 

VIIIа 22 / 8 36,36
% 

5 22,73
% 

9 40,91
% 

/ 22   22 100 /  /  /  /  3,87 

VIIIб 21 / 16 76.2 5 23.8     21 100         4.70 

IXа 21 / 11 52,38 7 33,33 3 14,29   21 100 / / / / / / / / 4,36 
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VI-IX 134  85 732,73 36 190,14 1
3 

60,46 / 22 134 100 / / /  / /  / 4,50 

I –IX 
 

335 / 151 
 

1086,0
6 
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232,64 
 

1
3 
 

60,46 
 

/ 
 

22 
 

210 
 

100 
 

/ 
 

/ 
 

/ 
 

 
 

1 
 

 
4,1
6 

/ 
 

/ 
 

4,65 
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ПРЕГЛЕД 
на бројот на изостаноци по паралелки и пол во текот на првото полугодие во учебната 20152/016 година  

 

 број на 
ученици 

изостаноци  
машки 

изостаноци  
женски 

Вкупно просек 
машки 

просек  
женски 

ВКУПНО 
просек 

 м ж Вк опр неоп Вк опр. неоп Вк опр. неоп Вк 

Iа 12 15 27 9   9 9   9 18   18 0,75 0,6 0,67 

Iб 16 12 28 213   213 91   91 304   304 13 8 11 

IIа 7 10 17 291   291 317   317 608   608 42 32 36 

IIб 7 11 18 117   117 169   169 286   286 17 15 16 

IIIа 6 11 17 68   68 52   52 120   120 11 5 7 

IIIб 
8 10 18 58   58 49   49 107   107 7 5 6 

IVа 9 7 16 43   43 106   106 149   149 5 15 9 

IVб 11 6 17 77   77 12   12 89   89 7 2 5 

Vа 15 8 23 67   67 68   68 135   135 4 9 6 

Vб 9 11 20 85   85 233   233 318   318 9 21 16 

I-V 100 101 201 1028 0 1028 1106 0 1106 2134   2134 10 11 11 

VIа 6 13 19 167 2 169 278   278 445 2 447 28 21 24 

VIб 5 14 19 186   186 388   388 574   574 37 28 30 

VIIа 8 7 15 147   147 111 1 112 258 1 259 18 16 17 

VIIб 8 9 17 84   84 58   58 142   142 11 6 8 

VIIIа 11 11 22 295 21 316 223 6 229 518 27 545 29 21 25 

VIIIб 9 12 21 138 11 149 281 1 282 419 12 431 17 24 21 

IXа 10 11 21 198 37 235 151 6 157 349 43 392 24 14 19 

VI-IX 57 77 134 1215 71 1286 1490 14 1504 2705 85 2790 22,56 19,53 20,82 

I-IX 157 178 335 2243 71 2314 2596 14 2610 4839 85 4924 14,7 14,7 14,69 
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Одделение  I a I б II а II б III а III б IV а IV б V а V б VI а VI б VII а  VII б VIII a VIII б IXа Вкупно 

Број на ученици 

27 28 17 18 17 18 16 
 

17 
 

23 
 

20 
 

19 19 15 17 22 21 21 335 

Број на 
изостаноци 

9 213 291 117 68 58 43 77 67 85 169 186 147 84 316 149 235 
2314 

Просек по 
ученик 0,67 11 36 16 7 6 9 

 
5 6 16 24 30 17 8 25 21 19 14,69 
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Споредбена анализа  на успехот, редовоста и 
поведението на учениците во првото полугодие  во учебните 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 г. 

 
 

Учебна година 
Прво полугодие 

Одделенска/предметна 
настава 

Број на 
ученици 

Среден 
успех 

Вкупен број на 
изостаноци 

Во просек 
оправдни 

Неоправдани 
изостаноци 

Во просек 
 
 

2013/2014 одделенска настава 186 4,84 2662 14,3 2 0,01 

2013/2014 предметна  настава 136 4,21 2779 20,43 125 0,91 

 
ВКУПНО-
2013/2014 

 
 

322 4,52 5441 
16,89 

127 0,39 

2014/2015 
 

одделенска настава 186 4,83 3039 16,34 4 0,02 

2014/2015 предметна  настава 130 4,41 2316 17,82 53 0,41 

ВКУПНО-
2014/2015 

 
 

316 4,55 5355 16,95 57 0,18 

2015/2016 
 

одделенска настава 201 4,83 2134 
 

10,61 
0 0 

2015/2016 
 

предметна  настава 134 4,50 2705 
 

20,18 
85 

 
0,63 

ВКУПНО-
2015/2016 

 
 

335 4,65 
4839 

 
14,70 

85 
 

0,25 
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12. 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 2015/16 година 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 

 28.10.2015 
година 

6а,б Детски диспанзер 
Карпош 

Вакцина против 
дифтерија, тетанус и 

детска парализа 

03.09.2015 
година 

9а Детски диспанзер 
Карпош 

Вакцина против 
дифтерија, тетанус и 

детска парализа 

05.10.2015 
година 

2а,б Детски диспанзер 
Карпош 

Систематски преглед 05.10.2015 
година 

7а,б Детски диспанзер 
Карпош 

Систематски преглед  11.09.2015 
година 

5а,б Детски диспанзер 
Карпош 

Систематски преглед со 
залевање на забите 

15.12.2015 
година 

4а,б Детски диспанзер 
Карпош 

Систематски преглед на 
забите 

06 и 07.10.2015 
година 

7а,б Детски диспанзер 
Карпош 

Систематски преглед со 
залевање на забите 

18.11.2015 
година 

5а,б Детски диспанзер 
Карпош 

                                                                                                                                                                                                                                                                    
Училишен педагог: Елена Арсовска  
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13. УЧИЛИШНА КЛИМА И ОДНОСИ ВО УЧИЛИШТЕТО  
 
     Дисциплина во училиштето во текот на првото полугодие во голема мера 
задоволува. Сите се со примерно поведение и има изречено 6  педагошки мерки  
за 6 ученици и 3 укора кај три ученици. Од кои 2 усни опомени кај двајца уценици 
поради направени 7 неоправдани изостаноци, 1 усна опомена од одделенскиот 
раководител заради попречување на воспитно-образовната работа во 
паралелката, 1 писмена опомена од одделенскиот раководител заради направени 
15 неоправдани изостаноци, 2 писмени опомени од раководителот на паралелката 
заради направени 8 неоправдани изостаноци, 3 укора од раководителот на 
паралелката заради попречување на воспитно-образовната работа во 
паралелката. Етичките кодекси за однесувањео како на учениците така и на 
вработените и куќниот ред во голема мера  се почитуваат. Сето тоа допринесува 
за пријатна училишна клима и е основа за градење на добро меѓучовечки односи. 
 

Содржина Време на 
реализација 

Учесници 

Избор на тим составен од сите структури 
за вршење анализа на критичките точки во 
комуникацијата во училиштето 

Септември, 2015 Директор, стручна 
служба, одделенски и 
предметни наставници 

Уредување и одржување на   училниците Континуирано Класни раководители и  
ученици 

Уредување на училишниот хол и ходниците  
Континуирано 

 
Наставници и ученици 

Изготвување распоред на дежурни 
наставници 

Септември, 2015  
Одделенски и предметни 

наставници 
Определување дежурни ученици за 
дежурства во училишниот ходник 

Континуирано  
Класни раководители и 

ученици 
Уредување и одржување на училишниот 
двор 

Континуирано Класни раководители и  
ученици 

Соработка со Агенција за обезбедување Континуирано Директор 
 
 
14. ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИОТ КАДАР 

 
*Опишано погоре во приоритети !!! 

 Посетени обуки 

 
наставник Назив на обуката Во 

организација 
на 

Време на 
реализација 

Витомир Лазороски Примена на наставните 
програми по математика 
за Кембрич програмата 

БРО Август 2015 
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Георгиева Елеонора / БРО Август 2015 

Богоевска Катица / БРО Август 2015 

Урошева Владанка / БРО Август 2015 

Валентина Ковачевска Understending and 
Addresing Behavior 
Challenges in the 
Classroom 

Koreni 21.10.2015 

Татјана Велкова Understending and 
Addresing Behavior 
Challenges in the 
Classroom 

Koreni 21.10.2015 

Билјана Огнаноска Каталогизација на 
сериски публикации 

Национална и 
Универзитетска 
библиотека 
Св. Климент 
Охридски -
Скопје 

Октомври/ноември  
2015 

Вера Димовска Откривање и работа со 
надарените и 
талентирани  ученици 

МАНТ Ноември2015 

Елена Арсовска / / / 

Билјана Огнаноска / / / 

Катерина Дочинска / / / 

Елена Ч. Терзиќ / / / 

Анета Аначкова / / / 

Силвана Арсовска / / / 

Мирјана Алексова / / / 

Оливера Павловска / / / 

Татјана Велкова / / / 

Светлана Зашева / / / 

Анета Георгиева / / / 

Ленче Постолова / / / 

Благица Топалова / / / 

Владанка Урошева / / / 

Катица Богоевска / / / 

Елеонора Георгиева / / / 

Маја Јанковска Цакиќ / / / 

Горан Тодоровски / / / 

Христина Борисовска / / / 

Миливоје Никиќ / / / 

Катица Богоевска / / / 

Миливоје Никиќ Демократијата и 
Собранието 

МОН 2011.2015 

Елена Арсовска Со читање до лидерство UБРОSAID 2-4 декември 2015 

Катица Богоевска Со читање до лидерство USAID 2-4 декември 2015 
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БРО 

Витомир Лазороски НТЦ Систем на учење НТЦ 19-20.2015 

Елена Арсовска Примена и 
интерпретација на 
тестови и скали за 
процена на надареноста 

МАНТ 18декември 
2015 

Вера Димовска Примена и 
интерпретација на 
тестови и скали за 
процена на надареноста 

МАНТ 18декември 
2015 

Елена Ч. Терзиќ Природни науки за прво, 
второ и трето 
одделение 

Друштво на 
физичарите на 
Република 
Македонија 
Институт за 
физика, 
Природно-
математички 
факултет 

Јануари 2016 

Татјана Велкова / / / 

Оливера Павловска / / / 

Силвана Арсовска / / / 

Анета Аначкова / / / 

Лидија Исајловска / / / 

Мирјана Алексова / / / 

Катица Богоевска / / / 

Елеонора Георгиева / / / 

Елена Арсовска Акциски истражувања БРО 14-15.јануари 2016 

Вера Димовска Акциски истражувања БРО  
 
 
 
15. СОРАБОТКА СО СЕМЕЈСТВАТА ВО УЧИЛИШТАТА 
 

-Во животот и работата на училиштето  
Основата цел  на училиштето е активно вклучување на семејството во повеќе 
аспекти од животот и работата во одделението и училиштето воопшто.     Преку 
Советот на родители односно програмата за работа, родителите се вклучени во 
сите активности на училиштето. 

Формите на соработка со родителите се разновидни: 
 Разговори (индивидуални, во мали групи) 
 Средби (индивидуални и групни родителски средби)  
 Информирање на родителите (усно и писмено со белешки, тетратки, 

информативни материјали и др.) 
 Планирање на воспитно - образовната работа 
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 Учество во реализацијата на одредени активности во одделението и 
во пошироката средина 

 Родителите даваат идејни планови за одредени активности во 
училиштето 

 Учествуваат во донесување одлуки и решенија во интерес на сите 
субјекти во училиштето 

 Заеднички излети, прошетки, театарски и куклени претстави и сл. 
 
Согласно Законот за основно образование и Програмата за Советување на 
родители  во текот на учебната 2015/16год. 
 Реализирана е  една група  на советување на родители  по основ  „Нередовно 
посетување настава”. 
На советувањето беа поканети и присуствуваа  родители на ученици од  II и  IX 
одделение. 
 

Реализирана 
активност 

 

Присутни 
родители 

Носители на 
активноста 

Време на 
реализација 

Советување на 
родители 

2 психолог 
родители 

ноември 

                                                                                                                                                                                                          
Училишен психолог: Вера Димовска 

 
 
16. КОМУНИКАЦИЈА СО ЈАВНОСТА И ПРОМОЦИЈА НА УЧИЛИШТЕТО 

 
Комуникација со јавноста  и промоција на училиштето 

Улогата на комуникацијата со   јавноста во работата на современото училиште е 

посебно значајна за формирање на имиџот на училиштето и промоција на 

работата на училиштето. Таа е одлика на транспарентноста на активностите на 

училиштето на дваесет и првиот век. 

Нашето училиште   во текот на првото полугодие од учебната 2015/16 година 

контиунуирано реализираше културни, едукативни и воспитни активности со 

населението кое живее и работи во локалната средина. Реализираните 

активности и постигнувања во соработка со воспитно-образовните  установи, 

претпријатија и други установи лоцирани во локалната заедница, учениците ги 

презентираа преку својата работа, знаења и пред медиумите, пошироката јавност 

и општината „Карпош“. 
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Локална заедница 

Училиштето како воспитно-образовна институција  е во постојан дијалог со 

локалната заедница, остварува перманентна и континуирана соработка, 

вклучувајќи  го  локалното население и родителите во реализација на училишните 

проекти, еколошките акции, унапредување на наставата и промоција на 

работењето на училиштето. Овие активности ги реализираше низ повеќе форми 

на групна работа: состаноци, средби, дебати, трибини, посети на институции и 

бизнис-компании во локалното опкружување, собири и здружувања по одредени 

поводи во училиштето. Се промовираа постигнати резултати од различен вид, 

проектни активности преку усна и пишана информација, изложбени паноа, учество 

во медиумите и електронска комуникација. 

Реализирани 
содржини 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Носители на активноста 

Хуманитарна 
акција 

организирана 
од ЦК  

општина 
Карпош 

„Прибор за 
моето 

другарче“ 

х            Ученици, наставници, 
родители и соработници од 
Црвен Крст 

Учество на 
учениците во 
Општински 

спортски игри-
фудбал 

х            Ученици  од IV б одд., 
родители 

Предавање од 
претставници 
од ПС Карпош 

за 
сообраќајно-

воспитна 
акција на тема 

„Да ги 
заштитиме 
децата во 

сообраќајот“ 

x            Ученици, наставници, 
овластени лица од ПС Карпош 

Учество  на 
манифестација
та „Ем умеам, 
ем можам“ 
организирана 

 x           Ученици  од IVа  одд., 
наставници 
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на ниво на 
општина 
Карпош 

Проектна  
активност во 
соработка со 

локалната 
самоуправа  

на тема: 
„Заштита на 
животната 
средина“ 

 х             Ученици  (I-IX) одд, 
наставници, соработници од 
локалната средина 
 

Учество на 
ораторски 
конкурс по 
повод 
Патрониот 
празник на 
ООУ „Димо 
Хаџи-Димов“ 

 х           Библиотекар, ученик-учесник 
VII а одд. 

 Едукативно 
предавање на 
тема: „Растеме 
здрави и 
насмеани“  

 х           Ученици (I-V)одд., наставници, 
претставници од „Идеал 
Шипка“ 

Посета на 
ООЦК Карпош 
по повод 
одбележување
то на неделата 
на млади на 
Црвен Крст 

 х           Ученици, наставници 

Учество на 
цветно дефиле 

по повод 
Денот на 
општина 
Карпош 

  х          Ученици, наставници 

Гостување на 
свеченото 

отварање на 
реновираната 

библиотека 
„Карпош“ 

  x          Библиотекар, наставник 

„Најчести три 
зависности на 

  x          Ученици VIII и  IX одд., 
наставници 
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човекот“ – 
едукација за 
никотин, 
алкохол и 
дрога  
организирана 
од ООЦК 
Карпош 

Еко акција 
(собирање 
стара хартија 
за 
рециклирање) 

  х          Библиотекар,  наставници- 
членови на Еко одборот 

Посета на 
Урбана 
заедница 
Карпош 1  

   х         Ученици  од IVа, б одд., 
наставници 

Родителот е 
наставник: 

„Искреност,еду
кација и 

работилница“ 

   х         Ученици,  одд. наставници, 
родители 

Соработка со 
родители 

Предавање на 
тема „Здрави 
заби за здрав 

живот “ 

   х         Ученици (I а, б) одд.,  
наставници, родители 

Родителот е 
наставник 

(работилница 
на тема 

,,Марсовци“) 

   х         Ученици од IVа одд., одд., 
наставници, родител(Марина 
Тунева) 

„Јас прочитав 
прочитај и ти“ 
-донација на  

книги од 
родител за 

библиотеката 
на одд. 

 

   х         Ученици од IVа одд.,  
родители, наставници  

Предавање на 
тема „ Редовна 
стоматолошка 
контрола“од 
Црвен Крст 

   х         Ученици (I – V) одд., 
наставници и предавачи од ЦК  
Карпош 
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Карпош по 
повод недела 
на 
здравствена  
заштита 

Еколошки 
активности по 
повод Денот 

на дрвото под 
мотото „ 

Засади успех“- 
чистење и 

средување на 
училниците и 
училишниот 

двор 

   х         Ученици и наставници  

Институции од областа на културата 

Се следеа  објавени конкурси и натпревари на кои  се учествуваше, на 

литературни и ликовни конкурси, посета на културно - историски споменици, 

музеи, библиотеки, Дом на културата, МОБ, кино - сали. 

Училиштето својата соработка ја оствари со: Детски ликовен центар, Домот  
за деца без родители „11Октомври“, Здравствени установи од локалната средина 
,борците, познати пејачи и други организации кои делуваат во околината. 
Планираме низа заеднички активности кои ќе ги реализираме во текот на 
учебната година: работилници за деца за цртан и анимиран филм, средба со 
борците, средби со познати македонски писатели и познати македонски пеачи, 
средби со здравствени работници кои редовно во текот на учебната година 
одржуваат предавања на актуелни теми поврзани со здравјето на учениците и 
други активности.Училиштето соработува и со центарот за Социјални работи со 
цел за намалување на проблемите на учениците и проблемите со кои се 
соочуваме во секојдневната воспитно-образовна работа. 

 
Институции од областа на образованието 
 
Во текот на првото полугодие од учебната 2015/16  година училиштето 

перманентно соработува со МОН, БРО, ДПИ, ДИЦ, ЕЛС — Сектор за основно 
образование како дел од општината, овластен општински инспектор, актив на 
директори на ниво на општина, детски градинки, други основни и средни 
училишта, факултети идр. Соработката се реализираше  преку сите видови 
контакти, комуникација (пишана, електронска, усна), преку посети на училиштето, 
организирање обуки и семинари, работилници, хепенинзи, квизови на 
знаења,приредби, спортски натпревари, турнири, еколошки и хуманитарни акции и 
други активности. 
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Реализирани 
содржини 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Носители на активноста 

Проект 
„Македонија 
без отпад“ 
(собирање 

стара хартија, 
чистење на 

училниците и 
училишниот  

двор) 

 x           Ученици ( I- IX) одд., 
наставници  

Учество на 
конкурс со 

лични творби 
на тема-

Екологија(ЕКО 
проект) 

 x           Ученици ( I- IX) одд., 
наставник 

Гостување на 
д-р Пановски, 
предавање на 

тема 
„Правилно 

користење на 
антибиотиците

“ 

  x          Ученици од VIII, IX одд., 
наставници, стручна служба, 
професор од Медицински 
факултет 

Еколошка 
акција 

„Заштеда на 
електрична 
енергија“ 

x x x х         Ученици ( I- IX) одд.,  
наставници  

 
 

Невладини организации 

Со цел афирмирање на активностите и постигнувањата во училиштето и 

обезбедување помош и поддршка на учениците од ранливи групи е соработка со 

голем број невладини организации меѓу кои би ги истакнале: 

- Детска амбасада Меѓаши, СОС центри, невладина организација Go Green, 

Еколошки друштва. 
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 Време на реализација     

Реализирани 
содржини 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Носители на активноста 

Кампања за 
денот на 
гладта 

(поставување 
постаери со 
телефонски 
броеви за 
донација) 

 x           Ученици ( VI- IX ) одд. 
,наставници 
 

Спортски друштва  

Со цел да се афирмира спортот меѓу младите, нашето училиште соработуваше со 

голем број спортски друштва, меѓу кои се: 

Р.К. Металург, Ф.К. Работнички, Федерација на училишен спорт на Македонија, 

Училишен спорт на град Скопје. 

Активностите на планот на соработката со спортските друштва се реализраа 

преку учество на нашите ученици на локални, градски и државни натпревари во 

разни спортови. На овој начин  се поттикнува и спортскиот и натпреварувачкиот 

дух кај учениците. 

Соработка со здравствени институции 

Бидејќи грижата за здравјето на учениците е една од најзначајните задачи 

во воспитно-образовниот процес, нашето училиште на овој план соработува со 

голем број здравствени институции, меѓу кои се: Диспанзер Карпош  - оддел за 

училишна медицина и училишна стоматологија, Приватни здравствени установи 

во локалната средина, Центар за социјални грижи, Центар за јавно здравје. 

Преку соработката со овие институции перманентно, превентивно и континуирано 

се заштитува здравјето на учениците. 

Соработка со медиуми 

Соработката со медиумите е важен дел во соработката со јавноста. Како и секое 

современо училиште и нашето училиште има потреба од афирмација на неговата 

работа и постигнатите резултати, со цел јавноста да има увид во начинот на 

работење, целите и резултатите што притоа се постигнуваат. На овој начин и 

ученичкото творештво и постигања во разни области добиваат можност за 
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поширока афирмација.На овој план е реализирана соработка со повеќе печатени 

и електронски медиуми, како што се: Алфа ТВ, Наша ТВ, месечникот Урбан 

Карпош, кој излегува на ниво на општина Карпош,  како и веб страната на 

Општина Карпош. 

Како одговорно лице за остварување контакт со медиумите е определена 

библиотекарката Билјана Огнаноска, а како нејзини соработници се назначени 

наставниците Ленче Алаџајкова, Лидија Јанчева, Ангел Ќосев, Маја Јанковска 

Цакиќ и Лилјана Ружиновска. 

 Време на реализација     

Реализирани содржини 9 1
0 

11 1
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 Носители на 
активноста 

 Учество и следење на 
манифестацијата „Карпош 
има талент “- 
натпреварувачко талент 
шоу (Драмски театар) 

  x          Ученици од (IIIб, 
IVб и VIIIа) одд., 
библиотекар 
 наставници, 
родители   
 

 Награден ликовен и 
литер.конкурс и 
литературно читање на 
наградените творби  по 
повод одбележувањето на 
празникот „Св.Климент 
Охридски “ 

   х         Библиотекар, Клуб 
на млади 

библиотекари, 
ученици, наставник 

по мак.јазик и 
литер. 

Предновогодишен  
хепенинг (изведба на 
музички настапи, 
хумористични новогодишни 
скечови, балетски точки ) 

   х         Библиотекар, Клуб 
на млади 

библиотекари, 
ученици, наставник 

по музичко 
образование 

 
 
 

Извештај за намалување на насилството во училиштата 
 

    Во  училиштето ретка е појавата на насилно однесување на учениците, односно 
физички повреди меѓу нив. Но, секако се случувало да има вербални расправии 
меѓу учениците кои се корегирале со разговори во кои биле вклучени 
наставниците, посебно одделенските раководители, стручната служба  понекогаш 
и родителите. 
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Реализирана активност Време на 
реализација 

Реализатор Извори 
(ресурси) 

Постигнати ефекти 

 Советување на 
учениците 

Во текот на 
гполугодието 

Стучна 
служба, 
наставници, 
директор 

Евиденци од 
разговори 

Вопитно делување 
за спречување 
појава на  насилство  

Состанок со Училишната 
заедница  

Еднаш 
месечно  

психолог Разговори Позитивното 
однесување на 
учениците 

Образование за животни 
вештини 

На 
одделенски 
часови 

Одделенски 
раководители 

Прирачник 
за животни 
вештини 

Решавање на 
конфликтите по 
мирен пат 

Индивидуални средби со 
родители 

По потреба Стучна 
служба, 
наставници, 
директор 

Разговори Вопитно делување 
за спречување 
појава на  насилство 

Работилници на 
одредени теми  

Во текот на 
полугодието 

Психолог, 
наставници  

Прирачници 
и друга 
литератуара 

Подигнување на 
свесноста на 
учениците 

                                                                          Психолог: вера Димовска 
 
 

Полугодишен извештај за работата на библиотекарот  за  учебната                
2015/2016 година 

 
    
Училишниот библиотекар во текот на првото полугодие од учебната 2015/16 

година, успешно ги реализира предвидените активности преку различни форми на 

работа, во соработка  со Kлубот 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 меѓу 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 

стручна  литература и им помагаше во изнаоѓање на соодветни содржини за 

изработка на ученички проекти произлезени од реализацијата на наставата.  
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Реден 
број 

Реализирани содржини  Носители на 
активноста 

Време на 
реализација 

1.  Годишно планирање за работа на  
библиотекарот 

Библиотекар Август 

2. Прием и заведување на нови, 
прибирање и средување учебници 
за учениците за учебната 2015/16 
година 

Библиотекар Август- 
Септември 

3. Доделување  учебници  на  
одделенските раководители и 
учениците  
( I-IX) одд. 

Библиотекар, 
комисија за 
доделување 

учебници 

Септември 

4. Промовирање на училишната 
библиотека 

Библиотекар, 
ученици 

Септември 

5. Формирање  Клуб на млади 
библиотекари (библиотекарска 
секција) 

Библиотекар, 
ученици 

Септември 

6. Обновување на членството и прием 
на нови членови во библиотеката 

Библиотекар Септември 

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. 
родови и 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, 
инвентарирање и сигнирање) на 
новокупени и  подарени  книги   

Библиотекар Во континуитет 
(септември – 

јуни) 

14. Одбележување на 8-ми Септември - 
Ден  на независноста на 

Библиотекар, 
наставник по 

Септември 
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Училишен библиотекар,                                                                                             

Билјана Огнаноска 
 
 
 
 

 

Р.Македонија (читање реферат) историја 

15. Учество на регионалниот  натпревар   
„Млади библиотекари“ 

Библиотекар, Клуб 
на млади 

библиотекари 

Септември 

16. Одржување на аудиција  за избор на 
претставници,  кандидат-и  од 
училиштето за  манифестацијата „ 
Карпош има талент “, како дел од 
активностите  по повод Денот на 
Општина Карпош  

Библиотекар, 
наставник по 

музичко 
образование 

Октомври 

17. Учество на ораторски конкурс по 
повод Патрониот празник на ООУ 
„Димо Хаџи-Димов“ 

Библиотекар, 
ученик-учесник 

Октомври 

18. Учество и следење на 
манифестацијата „Карпош има 
талент “ 

Библиотекар, 
ученици-

натпреварувачи, 
наставници и 

останати ученици 

Ноември 

19. Гостување на свеченото отварање 
на реновираната библиотека 
„Карпош“ 

Библиотекар, 
наставник 

Ноември 

20. Награден ликовен и литер.конкурс и 
литературно читање на наградените 
творби  по повод одбележувањето 
на празникот „Св.Климент Охридски 
“ 

Библиотекар, Клуб 
на млади 

библиотекари, 
ученици, 

наставник по 
мак.јазик и литер. 

Декември 

21. Техничка обработка (печатирање, 
инвентарирање и сигнирање) на  
набавени монографски публикации 

Библиотекар Декември 

22. Предновогодишен  хепенинг 
(изведба на музички настапи ,  
хумористични новогодишни скечови, 
балетски точки ) 

Библиотекар, Клуб 
на млади 

библиотекари, 
ученици, 

наставник по 
музичко 

образование 

Декември 
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ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 
 

од  работата на Комисијата за јавна и културна дејност 
во првото полугодие од учебната 2015/16 г. 

 

 Време на реализација     

Реализирани 
содржини 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Носители на активноста 

Прием на 
првачиња 
(свечена 

приредба) 

х            Библиотекар, наставници и ученици 
 

Одбележувањ
е на Денот на 
независноста  

8 ми 
септември 

(читање 
реферат) 

х            Библиотекар, наставник по историја 

Поста на 
изложба и 

доделување 
дипломи од 

детската 
ликовна 
колонија 
„Вангел 

Коџоман“-
Струга 

x            Ученици од  VIII-мо одд. , наставник 
по ликовно образование 

Учество  и 
посета  на 
Меѓународнат
а  детска 
ликовна 
колонија 
„Св.Пантелејм
он“ – Горно 
Нерези 

x            Ученици од VI,  VII,VIII одд. , 
наставник по ликовно образование 

Учество  на 
ликовен 

конкурс по 
повод денот на 

таткото  

 х           Ученици од  VII-мо одд., наставник 
по ликовно образование 
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Одбележувањ
е на детска 

недела 
(приредба по 
повод прием 
на првачиња 
во Детската 

организација) 

 х            
Одделенски наставници, 
библиотекар, ученици 

Учество на 
филмски 

фестивал за 
деца и млади  

„Џифони 
Македонија“ во 

кинотека на 
Македониja 

 х           Ученици од VI, VII,VIII одд., 
наставник по англиски јазик 

Посета на 
изложба во 
Природно 
научен музеј  
на   
Македонија 
„Во светот на 
пајаците“ 

 х           Ученици од III а. б одд. , 
насатавници 

Учество на 
ликовен 
конкурс  по 
повод „Денови 
на општина 
Карпош“ 

 x           Ученици VII а, б одд., наставници 

 Учество на 
ликовен 
конкурс по 
повод 13-ти  
Ноември  на 
тема „ Од 
Скопје“ 

 x           Ученици, наставници 

Ликовен 
хепенинг во 
ООУ„Владо 
Тасевски  “ –
Денови на 
општина 
Карпош 

 x           Ученици од VII-мо одд. , наставник 
по ликовно образование 

Меѓународна 
детска ликовна 

  x          Ученици од VII, VIII одд. , наставник 
по ликовно образование 
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изложба по 
повод 13-ти 
Ноември во 
кинотека на 
Р.Македонија 

Посета на 
Драмски 
театар, 

следење на  
претставата  
„Капетан Џон 

Пиплфокс“ 

  x          Ученици ( I- IX) одд., наставници и 
родители 

Посета на 
Собрание на 
Република 

Македонија-
семинар на 

тема 
„Демократијата 
и собранието“ 

  x          Ученици од  IX одд., наставници 

Следење на 
театарска 
претстава 

„Петар Пан“ во 
МОБ 

   x         Ученици, родители  и наставници  

Посета на 
Собрание на 
Република 
Македонија – 
доделување 
сертификати 

   x         Ученици од  IX одд., наставници 

Следење на 
театарска 
претстава 
„Дедо Мраз во 
розево“ во 
Драмски 
театар 

   x         Ученици,  одд. наставници  и 
родители   

Посета на 
Стопанска 
банка – 
учество во 
едукативен 
квиз 

   x         Ученици (III а, б), наставници  и 
родители   
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Награден 
ликовен и 

литературен 
конкурс по 

повод 
празникот 

Свети Климент 
Охридски 

(изложба и 
литер. читање 

на  
наградените  

творби) 

   х         Библиотекар,  ученици,  наставник 
по македонски јазик  

 
Посета на 

„Музејот на 
Холокаустот“ 

    
x 

         
Ученици VII а, б одд., наставници 

Новогодишен 
хепенинг 

(изведба на 
музички 
настапи,  

хумористични 
новогодишни 

скечови, 
балетски 

точки) 

   х          
Библиотекар, Клуб на млади 
библиотекари, ученици (I-IX) одд.,  
наставник по музичко образование 
и родители 

 Новогодишен 
базар 

(изработка и 
изложба на 

изработените 
декорации од 

материјали кои 
се 

рециклираат) 

   х         Ученици (I – IX) одд., родители  и  
наставници 
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Полугодишен извештај за следење на пополнувањето во е-дневник   

 
Согласно препораките од извршениот инспекциски надзор од страна на 
Државниот просветен инспекторат е формирана Комисија за прегледување на Е-
дневникот во состав: 
    - за одделенска настава:  
    - за предметна настава:  
 
   Следењето на пополнувањето во е-дневникот се вршеше еднаш неделно. За 
констатираната состојба тековно се изготвуваа извештаи и истите секој 
понеделник  беа доставувани до директорот на училиштето. Наставниците беа 
тековно запознавани со  констатираната состојба и истите навремено ги корегираа 
констатираните пропусти.  
    Е-дневникот  за прво полугодие  
 . 
Забелешка на одделенските наставници:   
Забелешка на предметните наставници:  

 
Одговорни  наставници: 

                                                                                             Т 
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ИЗВЕШТАЈ 
за работата на училишниот психолог за првото полугодие во учебната 

2015/2016 година 
 

Работата на психологот во првото полугодие  се одвиваше во согласност со 
активностите планирани во Годишната програма за работа на училиштето и 
Годишната програма за работа на психологот. 
Активностите се одвиваа низ следните подрачја за работа: 
1. Планирање, програмирање и организирање на воспитно-образовната 
работа 
2. Следење и унапредување на воспитно-образовната работа 
3. Советодавно-консултативна работа со ученици, наставници и родители 
4. Аналитичко-истражувачка работа 
5. Соработка со стручни институции, локална заедница и стручно 
усовршување  
6. Педагошка евиденција и документација 

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

Бр. Содржини на работа Соработници 
Време на 

реализација 

1. 

Учество во изработката на 
годишната програма за работа 
на училиштето 

директор 
наставници 

стручна служба 
август 

2. 
Изготвување на Годишна 
програма за сопствена работа 

директор 
стручна служба 

август- 
септември 

3. 

Учество во изработката на 
плановите и програмите за 
работа на стручните органи на 
училиштето 
 

директор 
наставници 

стручна служба 

август- 
септември 

4. 

  Изработката на програми за: 
-  професионална ориентација 
на учениците од IX одд 
-  ученичка заедница  
- програма за работа со 
надарени ученици  
- програма за советување на 
родители 

директор 
наставници 

стручна служба 

август- 
септември 

5. Формирање на паралелките 
директор 

наставници 
стручна служба 

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

Бр. Содржини на работа Соработници 
Време на 

реализација 

1. 

Распоредување  на 
новозапишаните ученици во 
паралелките  и поддршка во 
прилагодувањето на новото 
училиште 

стручна служба 
наставници 

август - 
септември 

2. 

Следење на прилагодувањето 
на учениците во прво  
одделение како и 
новодојдените ученици преку: 
- посета на часови 
- разговори  со ученици, 
наставници и  родители 

стручна служба 
наставници 
родители 

во текот на 
полугодието 

3. 

Следење на прилагодувањето 
на учениците од VI одделение 
преку: 
- посета на часови 
- разговори  со ученици, 
наставници и  родители 
- анкета  
- соиометриска метода 

стручна служба 
наставници 
родители 
ученици 

во текот на 
полугодието 

4. 

Следење на реализацијата на 
наставата преку увид во 
дневниците за работа, 
разговори со наставниците и 
посета на часов 

стручна служба 
наставници 

во текот на 
полугодието 

5. 
Учество во работата на 
одделенските совети и 
наставнички совет 

стручна служба 
наставници 

во текот на 
полугодието 

8. 
Организирање   и  работа со 
ученичката заедница во 
училиштето 

ученици 
наставници 

директор 

во текот на 
полугодието 

9. 

Следење на односите помеѓу 
учениците во 
паралелките,односот 
наставник- ученик  и давање 
поддршка за подобрување на 
ситуацијата 

наставници 
ученици 

стручна служба 

во текот на 
полугодието 
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10. 

Следење на насилното 
однесување во училиштето и 
преземање мерки за негово 
подобрување(индивидуални 
разговори, работа во групи и 
работилници) 

наставници 
ученици 

стручна служба 

во текот на 
полугодието 

11. 

Следење на напредувањето и  
однесувањето  на учениците 
со посебни потреби и 
поддршка на наставниците во 
работата со нив 

наставници 
ученици 

стручна служба 

во текот на 
полугодието 

11. 
Учество во работата на 
Советот на родители 

наставници 
стручна служба 

директор 
родители 

во текот на 
полугодието 

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

Бр. Содржини на работа Соработници 
Време на 

реализација 

1. 

Реализирани се советувања на 
ученици кои манифестирале 
несоодветно 
однесување,одсуство од 
настава,конфликтни ситуации, 
емоционални и семејни 
проблеми.Работено во повеќе 
наврати со примена на 
Гешталт техники 

наставници 
родители 
ученици 

во текот на 
полугодието 

2. 

Реализирани се советодавно-
инструктивни разговори со 
наставници за наминување на 
проблемите во врска со 
однесувањето на одредени 
ученици, како и во 
реализацијата на наставата. 

наставници 
ученици 

во текот на 
полугодието 

3. 

Со наставничките од I оддд. На 
почетокот од учебната година 
одржан е состанок на кој беа 
запознаени со 
карактеристиките и 
специфичностите на 
првачињата. 

наставници 
стручна служба 

август 
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5. 

Советодавно инструктивни 
разговори и пружање 
поддршка на младите 
наставници и нововработените 

наставници 
стручна служба 

директор 

во текот на 
полугодието 

7. 

Советодавни разговори со 
родители кои се обратиле за 
помош или биле повикани 
поради слаб успех или 
проблеми во однесувањето 

наставници 
родители 

стручна служба 

во текот на 
полугодието 

8. 

Реализирани работилници со 
групи ученици(паралелки) за 
јакнење на свесноста за себе,  
подобрување на 
комуникацијата  и развивање 
на позитивни емоции. 

ученици 
наставници 

во текот на 
полугодието 

9. 
Работилници со учениците од 
IX одд.  на тема “Мојата идна 
професија” 

ученици 
наставници 

октомври-
ноември 

11. 
Приемена на психолошки 
мерни инструменти 

ученици во текот на 
полугодието 

4. Програмско подрачје - Аналитичко - истражувачка работа 

Бр. Содржини на работа Соработници 
Време на 

реализација 

1. 

Изготвени се и применети 
анкетни листови за учениците 
од VI одделение и  нивна 
анализа 

ученици 
наставници 

октомври 

2. 

Применета социометриска 
метода и изработена е 
матрица и социограм на 
учениците од VI одд. 

наставници 
ученици 

ноември 

3. 
Анализа на успехот и 
поведението  на учениците на 
тримесечие и прво полугодие 

наставници 
стручна служба 

ноември 
јануари 

4. 

Анализа на постигнувањата на 
учениците на крајот од  во I год 
во Средните училишта и 
споредба со нивниот успех на 
крајот од VIII одд. 

Стручни 
соработници од 

Средните 
училишта 

септември 

5. 
Статистички извештај Наставници, 

стручна служба 
септември 

6. 
Извештај за реализирано 
Советување на родители 

 во текот на 
полугодието 
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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 
секцијата на училишни 
психолози “Психовизија” 

 еднаш 
месечно 

2. Соработка со образовни, 
здраствени, социјални 
институции и други установи 
кои допринесуваат за 
остварување на целите и 
задачите на воспитно- 
образовната работа 

Стручни служби во текот на 
полугодието 

4. Работа на сопствено и стручно 
усовршување учество на 
“Конгрес на Гешталт терапевти 
на Македонија”  

 ноември 

5.  Учество во воспоствување на 
соработка со локалната 
заедница и реализација на 
заеднички активности 

директор 
наставници 

стручна служба, 
ученици 

во текот на 
полугодието 

6. Програмско подрачје - Педагошка евиденција и документација 

Бр. Содржини на работа Соработници 
Време на 

реализација 

1. Досие на ученици  
во текот на 

полугодието 

2. Дневник за работа психологот  
во текот на 

полугодието 

3. Портфолио на наставниците  
во текот на 

полугодието 

4. 

Извештаи за работењето на 
училиштето, статистички 
извештаи,како и доставување 
на податоци до општина и 
Министерство за образование 

 
во текот на 

полугодието 

5. Електронска евиденција  
во текот на 

полугодието 

                                                                                                                                                    
 Училишен психолог: Вера Димовска                                                                                  
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ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИШНИОТ ПЕДАГОГ  
 

- 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 2015/2016 година. 
Цел и задачи: 
- Работа во целокупниот воспитно-образовен процес во училиштето; 
- Дава поддршка на наставниците за водење на педагошка документација и 

евиденција. Следење на професионалното усовршување и унапредување на 
наставниот кадар. Соработка и советодавна дејност со наставници, родители 
и ученици за подобрување на постигањата и поведението на учениците. 

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. 
 Kординација во изработката на 
наставните планови и програми по 
одделенија и за поедини предмети 

Директор 
Наставници 

Стручна служба 

Август 
Септември 

3. 

Координација во изработката на 
наставните планови за додатна, 
дополнителна настава, одделенска 
заедница, секции, екскурзиии настава 
во природа 

Директор 
Наставници 

Стручна служба 

Август 
Септември 

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 
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         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 
задолжителнaтa, додатнaтa и 
дополнителната настава 

Директор 
Наставници 

Стручна служба 

Август 
 

5. 
Следење и водење на педагошка 
евиденција и документација во 
училиштето 

Наставници Континуирано 

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 
Стрична служба 

Директор 
Континуирано 
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         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 

4. 
Советодавна работа со 
наставниците приправници 

Стручна служба 
Наставници 

Континуирано 

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 
Стручна служба 

Наставници 

Август-
Септември 
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2. 

Изработка на анализа за успехот и 
дисциплината на учениците на 
класификациони периоди 
(прво тримесечие, полугодие) 

Директор 
Стручна служба 

Наставници 

Ноември 
Декември 
Јануари 

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 
Стручна служба 

Наставници 

Октомври 
 

4. 
Анализа и унапредување на 
работата на воннаставните 
активности 

Стручна служба 
Наставници 

Ученици 

Декември 
 

5. 

Испитување на нивото и квалитетот 
на ученичките знаења 
- испитување на брзината  и 
точноста на читање на: 
а) нелогичен текст 
б) логичен текст 

Стручна 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 
 

2. Соработка со образовни, 
здраствени, социјални институции и 
други установи кои допринесуваат 
за остварување на целите и 
задачите на воспитно- образовната 
работа 

Стручна служба 
 

Континуирано 

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

Стручна служба Континуирано 

4. Работа на сопствено и стручно 
усовршување 

Стручна служба Континуирано 

5.  Учество во воспоствување на 
соработка со локалната заедница и 
реализација на заеднички 
активности 

Директор 
Наставници 

Стручна служба 
Ученици 

Континуирано 
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         6. Програмско подрачје - Педагошка евиденција и документација 

Бр. Содржини на работа Соработници 
Време на 

реализација 

1. 
Годишен глобален план и програм 
за сопствената работа 

Стручна служба Континуирано 

2. 
Месечен оперативен плана за 
работа 

Стручна служба Секој месец 

3. Хронолошки дневник за работа Стручна служба Континуирано 

4. Дневник за работа со ученици Стручна служба Континуирано 

5. Дневник за работа со наставници Стручна служба Континуирано 

6. Дневник за работа со родители Стручна служба Континуирано 

7. 
Дневник за следење на наставата и 
воннаставните активности 

Стручна служба 
 

                          
Континуирано 

         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 Стручна служба Континуирано 

2. 
Планирање и подготовка на 
анализи,прикази и соопштенија 

Стручна служба Континуирано 

3. Следење на стручна литература  Стручна 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 

 Стручна служба Континуирано 

                                                                                                                                                                                                              
Училишен педагог: Елена Арсовска                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



86 

 

ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИШНИОТ ДЕФЕКТОЛОГ  
 

Задача Активност 
 

Временс
ка рамка 
(месец) 

 

Носител Начин на 
спроведув

ање 
(ресурси) 

инструм
енти 

Исход Одговор
но лице 

 
Изработка 
и следење 
на 
програмит
е за 
работа 
 

Изработка 
на Годишна 
програма 
за работа 
на  
дефектолог 

Септемв
ри 

Дефекто
лог 

Закон за 
образовани
е 

Правилн
ик и 
стручна 
литерату
ра 

Изготвена е 
програма 
според 
пропишани
от 
Правилник 
и 
потребите 
на 
дефектоло
шката 
работа 

 
 
Дефекто
лог 
 
 

Изработка 
и следење 
на 
програмит
е за 
работа 
 
 

Подготовка 
на 
одделениет
о за 
прифаќање 
на  
учениците 
со ПОП 
 

Септемв
ри 

Дефекто
лог , 
стручна 
служба и 
наставни
ци 

Групен и 
фронтален 
пристап  

Разговор Постигнат е 
напредок 
во 
прифаќање 
на децата 
со посебни 
потреби од 
страна на 
нивните 
соученици 

 
 
Дефекто
лог 
 
 

Изработка 
и следење 
на 
програмит
е за 
работа 

Изработка 
на 
дефектоло
шко досие 
за секој 
ученик со 
ПОП 

Цела 
година 

Дефекто
лог 

Правилник 
за водење 
досие 

Тестови, 
анкетни 
прашалн
ици 

Евидентира
на е 
состојбата 
и 
постигнува
њата на 
децата со 
ПОП 

 
 
Дефекто
лог 
 
 

Непосред
на работа 
со 
ученици 

Опсервациј
а на деца 
со ПОП 

Септемв
ри 

Дефекто
лог, 
психолог 
 Педагог 

Писмено, 
водење 
дневник  

Тестови Согледана 
е 
состојбата 
на децата 
со ПОП 

 
Дефекто
лог 
 
 

Непосред
на работа 
со 
ученици 

Дефектоло
шка 
дијагностик
а 

Септемв
ри 

 
Дефекто
лог 
 

Индивидуа
лен и 
групен 
пристап 

Тестови, 
анкетни 
прашалн
ици 

Согледана 
е 
состојбата 
на децата 
со ПОП 

 
Дефекто
лог 
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Непосред
на работа 
со 
ученици 

Проценка 
на психо-
физичкиот 
развој 
 

Октомвр
и 

 
Дефекто
лог, 
психолог 
 

Индивидуа
лен и 
групен 
пристап 

Тестови, 
анкетни 
прашалн
ици, 
Разговор 

Согледана 
е 
состојбата 
на децата 
со ПОП 

 
Дефекто
лог 
 
 

Непосред
на работа 
со 
ученици 

Работа со 
децата 
според 
образовнио
т план и 
според 
ИОП 

Цела 
година 

 
 
Дефекто
лог 
 
 

Индивидуа
лен 
пристап 

Работни 
материја
ли 

Подобрен е 
образовнио
т статус и 
општата 
состојба на 
децата со 
ПОП 

 
 
Дефекто
лог 
 
 

Непосред
на работа 
со 
ученици 

Работа со 
деца кои 
манифести
раат 
асоцијално 
однесувањ
е 

Цела 
година 

 
Дефекто
лог, 
психолог 
 
 

Индивидуа
лен 
пристап 

Разговор Постигнато 
е 
унапредува
ње на 
нивното 
однесувањ
е 

 
 
Дефекто
лог 
 
 

Непосред
на работа 
со 
ученици 

Следење 
на 
напредокот 
на 
учениците 
и 
остварувањ
ето на 
целите кои 
се 
предвидени 

Цела 
година 

Дефекто
лог 
Психолог 
Педагог 
 

Индивидуа
лен и 
групен 
пристап, 
водење 
дневник 

Тестови, 
Анкети 

Подобрен е 
образовнио
т статус и 
општата 
состојба на 
децата со 
ПОП 

 
 
Дефекто
лог 
 
 

Непосред
на работа 
со 
ученици 

Работилни
ца „ 
Комуникаци
ја“ 

Цела 
година 

 
 
Дефекто
лог 
 
 

Групен, 
фронтален 
пристап 

 
 
Прашалн
ици 
табели 

Постигнат е 
напредок 
во нивното 
однесувањ
е и подобра 
комуникаци
ја меѓу 
децата 

 
 
Дефекто
лог 
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Соработка 
со 
наставниц
и, стручен 
тим и 
вонучили
шни 
институци
и 
 

Соработка 
со 
стручниот 
тим во 
училиштето 

Цела 
година 

Дефекто
лог 
Психолог 
Педагог 
 

Записници, 
Извештаи 

Тестови, 
анкетни 
прашалн
ици, 
Разговор 

Постигнат е 
напредок 
во 
реализациј
ата на 
активности
те и 
заедничко 
координира
но 
делување 
со 
зголемен 
квалитет во 
работата 
со децата и 
тимот од 
наставници 

 
 
Дефекто
лог 
 
 

 
Соработка 
со 
наставниц
и, стручен 
тим и 
вонучили
шни 
институци
и 
 

Инструктив
но-
советодавн
а работа со 
наставници 
во работа 
со ученици 
со ПОП 

Цела 
година 

Дефекто
лог , 
стручна 
служба и 
наставни
ци 

Записници, 
Извештаи 

Тестови, 
анкетни 
прашалн
ици, 
Разговор 
презента
ции 

Постигнат е 
напредок 
во 
реализациј
ата на 
наставата и 
заедничко 
координира
но 
делување 
со 
зголемен 
квалитет во 
работата 
со децата и 
тимот од 
наставници 

 
 
Дефекто
лог 
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Соработка 
со 
наставниц
и, стручен 
тим и 
вонучили
шни 
институци
и 
 

Консултати
вни-
советодавн
а работа со 
наставници
те во 
разрешува
њето на 
проблемит
е на 
релација 
ученик-
ученик и 
ученик-
наставник, 
родител-
наставник. 

Цела 
година 

Дефекто
лог , 
стручна 
служба и 
наставни
ци 

Записници, 
Извештаи 

Тестови, 
анкетни 
прашалн
ици, 
Разговор 
презента
ции 

Постигнат е 
напредок 
во 
реализациј
ата на 
наставата и 
заедничко 
координира
но 
делување 
со 
зголемен 
квалитет во 
работата 
со децата и 
родителите 

 
 
Дефекто
лог 
 
 

Работа со 
родителит
е 

Инструктив
но-
советодавн
а работа со 
родителите 

Цела 
година 

 
Дефекто
лог, 
психолог 
 

Записници, 
Извештаи 

Разговор
, 
Записник 

Подобрен е 
квалитетот 
во 
работата 
со децата 

 
Дефекто
лог 
 
 

Работа со 
родителит
е 

Запознава
ње на 
родителите 
со ИОП 

Цела 
година 

 
Дефекто
лог, 
психолог 

Записници, 
Извештаи 

Разговор
, ИОП 

Подобрен е 
квалитетот 
во 
остварувањ
е на целите 
на ИОП 

 
Дефекто
лог 
 
 

Работа со 
родителит
е 

Вклучувањ
е на 
родителите 
во 
наставните 
активности 
и 
известувањ
е за 
целите, 
напредокот 
и 
постигнува
њата  

Цела 
година 

Дефекто
лог , 
стручна 
служба и 
наставни
ци 

Записници, 
Извештаи 

Разговор
, 
Записник 

Подобрен е 
квалитетот 
во 
остварувањ
е на целите 
на 
наставните 
активности 

 
 
Дефекто
лог 
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Работа со 
родителит

е 

Соработка 
со 
родителите 
за 
остварувањ
е и 
реализациј
а на 
активности
те 

Цела 
година 

Дефекто
лог , 

стручна 
служба и 
наставни

ци 

Записници, 
Извештаи 

Разговор
, 

Записник 
Анкети 

Подобрен е 
квалитетот 

во 
остварувањ
е на целите 

на 
наставните 
активности 

 
 

Дефекто
лог 

 
 

Истражув
ачки 
активност
и и 
учество во 
проекти 
на 
училиштет
о 

Учество во 
оперативни 
проекти на 
училиштето 

Цела 
година 

 
 
Дефекто
лог 
 
 

Записници, 
Извештаи 

Дневник Подобрен е 
квалитетот 
на 
работата 
на 
училиштето 

 
 
Дефекто
лог 
 
 

Истражув
ачки 
активност
и и 
учество во 
проекти 
на 
училиштет
о 

Учество на 
семинари, 
симпозиум
и и 
конференц
ии со цел 
стручно 
усовршува
ње 

Цела 
година 

 
 
Дефекто
лог 
 
 

Записници, 
Извештаи 

Разговор
, 
Дневник 
Брошури 

Стекнати 
се нови 
знаења 

 
 
Дефекто
лог 
 
 

 
Дефектолог,Илија Пецевски 
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ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ДИРЕКТОРОТ 
ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016  

 
 Во овој период (октомври- декември 2015 ) директорт на училиштето ги 
релизираше  активности од следниве подрачја: 

1.Административно-организациони задачи: 

Планирање и ангажирање околу спроведувањето на промени заради 

подобрување на условите за работа и на квалитеот на наставата 

Анализирање на состојбите, предлаагње на мерки и активности за 

унапредување на функционалноста и ефективноста на училиштето 

Ангажирање за подобрување на воспитно-образовнатта работа во 

училиштето, активностите и извршителите 

Набавна на наставни средства, прирачници за наставниците 

Организација и учество во изработка на нормативни акти 

Подготовка на компјјутерите за реализација на ИКТ во наставата 

Финансиско и материјално работење на училиштето 

Набавка на потребните материјали и средства за работа 

2. Педагошко-инструктивна работа 

Изработка на дневни планирања, формулари за следење на реализацијата на 

наставен час 

Координирање и следење на подготвување, односно корекцијата на 

распоредот на часови за предметна настава 

Планирање, подготвување на увидите за следење на дополнителната, 

додатната, изборната настава 

Координирање на подготовките, следење на стручно усовршување на 

наставниот кадар 

Следење на реализацијата, водење на активностите во е- дневник 

Учество на состаноци, советувања, семинари 

 

3.Работа со стручните органи на училиштето 

Планирање и програмирање на работата на Одделенските и Наставничкиот 

совет и реализација на програмските цели 

Подготовка и раководење со седниците 

 
4. Аналитичко студиска работа 

Проучување на планираните содржини на наставниците и стручните 

соработници 

Учество во изготвување на извештаи, анализи, информации од областа на 

наставниот процес и др. активности 
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Соработка со наставниците и стручните соработници за подготвување на 

извештаи, прегледи формулари за следење и реализација на наставата 

 

        5.Следење на воспитно-образовниот процес 

Анализа на тематските и дневните планирања на наставниците 

     Увид во педагошката евиденција и документација 

Следење на  реализацијата на работата на стручните соработници 

Следење на успехот, постигањата, учество на натпревари, изостаноците и  

педагошките мерки на учениците 

 

       6. Соработка со родителите и локалната средина 

Планирање на соработка со советот на родители 

Соработка, разговор  со родителите на учениците кои покажуваат асоцијално 

однесување 

Консултативни разговори со родителите за состојбите во училиштето, 

расположливите ресурси, мерки за подобрување на работата на 

училиштето 

Соработка со Секторот за културна и јавна дејност при општина Карпош ( со 

раководителот на секторот и со сите вработени во овој сектор), како и со 

секторот за спорт 

Соработка со корисниците на училишен простор  и предлагање мерки за 

подобрување на исплатата на користење на училишен простор     

                                                                               Директор: Лида Симјаноска 


