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ПОЈДОВНА ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ  ИЗВЕШТАЈ 

 
Наставата и другите форми на воспитно-образовната работа во учебната 
2016/2017 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 2016/17 година, објавена 
во Службениот весник на Р.М бр. 154, страна 7, од 15 август 2016 година. 
Годишниот извештај претставува документ кој содржи битни информации за 
оценка на работата на училиштето и остварувањето на годишната програма за 
работа во учебната 2016/2017 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 годишниот извештај 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; 

- 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 161, 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 10 
Број на паралелки 18 
Број на смени една смена 

 
 Структура на училиштето 

Членови на Училишен одбор 

Валентина Ковачевска-претседател,  
Татјана Велкова, Јаворка Китевска, Зоран 
Филиповски, Виктор Кралевски, Габриела 
Павловска, Видан Спиров, Елена Ружојчиќ 
Христо Сараќинов 

Членови на Совет на родители 

Советот на родителите брои 18 члена, а 
претседател на Советот на родители е Габриела 
Павловска, 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:  12 наставници. 

Членови на Ученичка заедница 8 

 

 



 
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР ВО ООУ„ХРИСТИЈАН   
ТОДОРОВСКИ –КАРПОШ“ во учебната 2016/2017год. 
 

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

2016/2017 година е составен од следниве членови: 

 

Ред. 

број 
Наставник Предмет Функција 

1 
 

Валентина Ковачевска 
Наставник претседател 

2 
 

Јаворка Китевска 
Наставник Наставнички совет 

3 
 

Татјана Велкова 
Наставник Наставнички совет 

4 
 

Зоран Филиповски 
Член на УО Совет на родители 

5 
 

Виктор Кралевски 
Член на УО Совет на родители 

6 
 

Габриела Павловска 
Член на УО Совет на родители 

7 
 

Видан Спиров 
Член на УО 

Локална 

самоуправа 

8 
 

Јелена Ружојчиќ 
Член на УО 

Локална 

самоуправа 

9 

 
Христо Сараќинов Член на УО МОН 

Во текот на учебната 2016/2017 година, Училишниот одбор ги одржа следниве состаноци: 

Ред. 

број 
Тема Постигнати цели Реализатори 

Време на 

реализација 

1. 

Дневен ред: 

1.Усвојување на 

Записникот од 

претходниот 

состанок    

 

2. Разгледување и 

усвојување на 

Годишната 

програма за 

-донесени се одлуки 

по наведените точки 

од дневниот ред 

-донесена е одлука за 

формирање на 

комисија за 

прибирање на понуди 

за екскурзии во 

следниов состав: 

1.Фросина 

Членови на 

УО,директор 
14.09.2016год 



работа на 

училиштето за 

учебната 

2016/2017 

 

 3. Разгледување и 

усвојување на  

Годишниот 

извештај за работа 

на училиштето 

 

 4. Донесување 

Одлука за 

кандидат за 13-то 

Ноемвриската 

награда за Г-дин    

Зоран Поповски 

 

5.Барање за 

назначување на 

нов член за УО од 

редот на Совет на 

родители  

 

6.Донесување 

одлука за 

формирање 

комисија за 

прибирање понуди 

за екскурзии 

7.Тековни 

прашања 

 

Николовска-

претседател 

2.Аница Благадуша 

3.Маја Деспотовска 

Претставници од 

наставници: 

1.Анета Аначкова 

2.Елеонора Ѓеоргиева 

3.Оливера Павловска 

 

2. 

Дневен ред од 

одржаниот 

состанок на УО: 

1.Усвојување на 

Записникот од 

претходниот 

состанок    

2.Донесување 

одлука за 

прифаќање понуди 

-донесени се одлуки 

по наведените точки 

од дневниот ред 

 

- САРА ТУРС-Скопје е 

избран за најповолен 

понудувач за 

реализација на 

ученички екскурзии и 

Членови на 

УО,директор 
14.10.2016год 



за екскурзии 

3.Донесување 

одлука за 

изведување 

екскурзии 

4.Тековни 

прашања 

 

други слободни 

активности на 

учениците за учебната 

2016/2017 год. 

 

 

3. 

Дневен ред од 

одржаниот 

состанок на УО: 

1. Усвојување на 

Записникот од 

претходниот 

состанок    

2.Донесување 

одлука за 

усвојување на 

финансов план  

3.Донесување 

одлука за 

формирање 

комисија за 

екстерно 

оценување за 

учебната 

2016/2017 год. 

4.Донесување 

одлука за 

формирање 

пописна комисија 

за учебната 

2016/2017 год. 

5.Тековни 

прашања-извештај 

за постигнатиот 

успех и поведение 

во првото 

тримесечие од 

учебната 

-донесени се одлуки 

по наведените точки 

од дневниот ред 

 

-комисија за екстерно 

тестирање: 

1.Лида Симјаноска-

директор,претседател 

на комисијата 

2.Вера Димовска-

психолог 

3.Елеонора Ѓеоргиева-

одд.наставник 

4.Татјана Велкова-

одд.наставник 

5.Билјана Гичевски-

предметен наставник 

Администратор-Ангел 

Ќосев 

-пописна комисија: 

1.Ленче Алаџајкова-

.претседател 

2.Катерина Дочинска-

одд.наставник 

3.Владанка 

Димитрова-Урошева-

одд.наставник 

Членови на 

УО,директор 
27.12.2016   



2016/2017 год. 

 

 

4.Анета Георгиева-

одд.наставник 

5.Христина 

Андоновска-

Борисовска-предметен 

наставник 

6.Весна Аврамовска-

предметен наставник 

 

4. 

1.Усвојување на 

Записникот од 

претходниот 

состанок; 

2.Верификација на 

новите членови на 

Училишниот одбор 

делегирани од 

Советот на 

родители и 

Наставничкиот 

совет на 

училиштето 

(конституирање на 

нов Училишен 

одбор),избор на 

претседател и 

записничар на УО; 

3.Донесување  

одлука  за  

усвојување  на  

Полугодишниот  

извештај  на  ООУ„ 

Х. Т. Карпош“ за 

учебната 

2016/2017година; 

4.Донесување 

одлука за касов 

максимум; 

5.Усвојување на 

завршна сметка на 

сопствените и 

буџетски средства 

-донесени се одлуки 

по наведените точки 

од дневниот ред 

-верифицирани новите 

членови на УО 

- донесени се сите 

одлуки  по наведените 

точки 

 

 

Членови на 

УО,директор 
21.02.2017 



за 2016 година; 

6.Усвојување на 

извештајот за 

извршениот попис 

на средства и 

нивните извори за 

2016 година; 

7.Донесување 

одлука за 

распределба на 

вишок приходи; 

8.Разгледување на 

пристигнатите 

документи според 

објавениот оглас 

за вработување на 

лица на 

определено време 

до 31 август 2017 

година, објавен во 

дневниот печат; 

Тековни прашања 

 

5. 

1.Усвојување на 

Записникот од 

претходниот 

состанок; 

2.Анализа на 

успехот, 

изостаноците, 

поведението                                                                                          

и  дисциплината 

на учениците во 

третото 

тримесечие од 

учебната   

2016/2017година; 

3.Анекс на 

програмата за 

екскурзии – одлука 

за изведување на 

еднодневна 

екскурзија за 4 

одд; 

-донесени се одлуки 

по наведените точки 

од дневниот ред 

-по однос на втората 

точка ,директорот  ги 

запозна членовите со 

извршената анализа 

на успехот, 

поведението и 

изостаноците со 

заклучок за подобри 

резултати од 

претходната година во 

истиот период 

-донесени се сите 

одлуки  по наведените 

точки 

 

Членови на 

УО,директор 
25.05.2017година 



4.Донесување 

одлука за 

усвојување на 

Самоевалуацијата 

на училиштето; 

5.Тековни 

прашања 

 

 

Училишниот Одбор во горенаведениот состав се залага за навремено донесување на 

сите потребни одлуки, работејќи несебично во навремено преземање мерки во поглед на 

донации, предлози, идеи се со цел за успешно и ефикасно реализирање на наставата и 

постигнување подобри резултати на учениците. 

                                                                      Претседател на УО: 

                                                                      Анета Аначкова во прво полугодие 

                                                                      Валентина Ковачевска во второ полугодие 
 

Извештај за работата на Советот на родители при ООУ „ Христијан 
Тодоровски Карпош“ во учебната 2016/2017 година 

 
ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА РОДИТЕЛИ ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА:         
 Име и презиме  

П
р

е

тс
. 

о
д

 

о
д

д
. 

1 Фросина Николовска VIa 
2 Васка Карадимче  IVб 
3 Силвана Жежова Станковска IIа 
4 Македонка Димковска  IXб 
5 Елизабета Станоевска VIIа 
6 Габриела Павловска Vб 
7 Виктор Кралевски Iб 
8 Маја Деспотовска Vа 
9 Зоран Филиповски VIIб 
10 Благој Темов IIIб 
11 Наташа Атанасова IVа 
12 Гоце Боровски IIб 
13 Милена Јосифоска Милошеска VIIIа 
14 Марина Домазетовска IIIa 
15 Емилија Зографска IXa 
16 Весна Давидовска VIIIб 
17 Бaдев  Димитар Iа 
18 Димитров Дарко Iа 
19 Искра Јовановиќ VIб 

 



Советот на родители при ООУ „Христијан  Тодоровски Карпош“ во првото полугодие од 
учебната 2016/17 година, одржа две средби, на 05.09.2016 год. и 13.12.2016 год., на кои 
присуствуваа претставници од сите одделенија, Директорката и вработените во 
училиштето. На овие заеднички средби се разговараше за тековни прашања  кои се 
поврзани со работењето на училиштето. На Советот на родители од страна на 
Директорката му беа презентирани Извештајот за работа за учебната 2016/17 год.; 
Годишната програма за работа научилиштето 2016/17 год.; Програмата за изведување на 
ученички екскурзии и посети и запознавање со Програмата  на Советот на родители и 
неговите обврски. 
Советот на родители ги формираше следните комисии: Комисија за осигурување, 
Комисија за екскурзии, Комисија за фотографирање и Комисија за обезбедување. 
Членови во истоимените комисии се претставници од различни одделенија и истите беа 
избрани на Советот на родители, кој се одржа на 05.09.2016 год. Согласно со 
предвидените рокови секоја поединечна комисија се сретна и ја исполни својата обврска. 
Советот на родители даде предлози во насока на поитензивна соработка со 
претставници од Општината, со цел да се реши оградата на игралиштето, кое е составен 
дел од дворот на училиштето, поставување на предупредувачки знаци на улицата на 
влезот на училиштето, со цел за поголема безбедност на учениците при преминување на 
улицата Орце Николов. 
Советот на родители и во наредниот период ќе продолжи со интензивна и позитивна 
комуникација со Директорката и целокупниот персонал. 
                                        Претседател на Совет на  родители: Габриела Павловска                                                                                       

 
 
 

1.Состав  на стручниот актив 

Ред. 
Број 

Наставник Предмет Улога 

1. Катица Богоевска  Одделенски наст. претседател 
2. Владанка Д Урошева Одделенски наст. член 

3. Елена Ч Терзиќ (замена С. Бангиевска) 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. Благица Цветановска 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 Катерина Дочинска Одделенски наст. член 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СТРУЧЕН АКТИВ НА ОДДЕЛЕНСКА 
НАСТАВА  ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017ГОДИНА 



 

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 

Катица Богоевска 

Владанка 

Д.Урошева 

Маја Ј Цакиќ 

Елеонора 

Ѓеоргиева 

Снежана 

Симовска 

01.09 2016 

2. Прием на првачиња 

во Детска 

организација 

Нови членови во Детската 

организација 

Претседатал на 

Детска 

организација и 

наставници од 

прво одделение 

07.10 2016 

3. Детектирање на 

надарени и 

талентирани 

ученици 

Откривање и правилно 

насочување на талентираните 

ученици од страна на 

наставниците 

Тим за работа со 

надарени и 

талентирани 

ученици и 

психолог 

03.-07.10 

2016 

4. Насоки за изработки 

на индивидуален 

образовен план за 

учениците со 

потешкотии во 

учењето и посебни 

образовни потреби 

Стручни насоки за инклузија и 

постаување на диференцирани 

цели за работа со ученици со 

посебни образовни потреби 

Тимот за работа 

со ученици со 

посебни 

образовни 

потреби и 

дефектолог 

Октомври 

5. Пешачење во 

блиската околина по 

повод 

Меѓународниот ден 

на пешачењето 

Да се развива здрава навика за 

пешачење и зачувување на 

чиста и здрава околина 

Одделенски 

наставници и 

ученици од прво а 

и прво б одд. 

17.10.2016 



6.  Меѓународен 

ликовен конкурс ,,13 

Ноември” 

Афирмирање на учениците и 

училиштето 

Подигнување на свеста за 

учество на натпревари 

Детски ликовен 

центар 

01.11 2016 

7. Учество на Цветно 

дефиле по повод 

роденденот на 

Општина Карпош. 

Обележување на деновите и 

роденденот на Општина 

Карпош 

Одд.наставници и 

ученици од 

четврто одд. 

02.11.2016. 

8. Свечена приредба 

по повод 13-ти 

ноември 

Обележување на денот на 

ослободувањето на град Скопје 

Наставници од 

одделенска 

настава и ученици 

11.11.2016 

9. Посета на НБРМ Да се запознаат со функцијата 

на НБРМ во државата  

Одд.наставници и 

ученици од второ 

а одд. 

11.11.2016 

10. Ден на дрвото 

Еко пораки 

Грижа за животната средина 

Развивање еколошка свест 

Наставници од 

одделенска 

настава и ученици 

30. 11.2016 

11. Посета на 
театарската 
претстава ,,Снежана 
и седумте џуџиња,,, 
во Драмски театар 
 

Создавање навики за културно 

однесување на театарска 

претстава и развивање навики 

за културни манифестации 

Одд.наставници и 

ученици од прво 

до четврто одд. 

30.11.2016 

12. Посета на 

меѓународен 

фестивал за 

анимација ,,Анимал 

Скопје фест,, во 

Кинотека на 

Македонија 

Развивање на медиумска 

култура и потик за следење на 

филмски фестивали 

Одд.наставници и 

ученици од трето 

и четврто одд 

01.12.2016 

13. Следење на 
хумористична 
претстава-
Хумористичен час со 
актерот Војче 
Китановски и 
кукларот Валентино 

Забава,разонода и заедничко 

дружење 

Одд.наставици и 

ученици од прво 

до петто одд. 

12.12.2016 

14. Посета на 

Парламентот на 

Стекнување нови знаења за 

работата на парламентарците и  

Одд.наставници и 

ученици од петто 

23.12.2016 



Р.Македонија државното уредување на 

Р.Македонија 

а и петто б 

 

15.  Новогодишен 

концерт 

Забава,разонода и заедничко 

дружење 

Ученици,наставни

ци и родители 

 

29. 12 2016 

16. Свечена приредба 

по повод патрониот 

празник на 

училиштето 

Обележување на патрониот 

празник на училиштето 

Ученици,наставни

ци и родители 

 

27.02.2017 

17. Дефилирање со 

маски по повод први 

април-ден на шегата 

Забава, разонода и заедничко 

дружење 

Одделенски 

наставници и 

ученици 

31.03.2017 

18. Следење на 

театарска претстава-

Убавата принцеза 

Галена 

Развивање на медиумска 

култура и потик за следење на 

театарски претстави 

Одделенски 

наставници и 

ученици 

31.03.2017 

19. Посета на 

Библиотека на 

тркала,дел од 

проектот ЕГРА 

Потикнување љубов и интерес 

за читање книги и развивање 

навика за посета на библиотека 

Одделенски 

наставници и 

ученици 

12.04.2017 

20. Панорамско 

разгледување на 

Скопје и посета на 

Милениумски крст на 

Водно во 

организација на ЈСП 

Скопје-“Скопје сити 

тур“ 

Запознавање со 

знаменитостите на нашиот 

главен град-Скопје и убавините 

на планината Водно 

Одделенски 

наставници 

директор,ученици,

стручна служба 

13.04.2017 

21. Посета на УХМР-

Скопје 

Запознавање со мерните 

инструменти и улогата на 

метеоролошката станица 

Ученици,наставни

ци од трето и 

четврто одд. 

03.03.2017 

22. Учество во детска 

телевизиска емисија 

„Голем одмор“ 

Промовирање на училиштето и 

успесите на учениците во јавен 

медиум 

Ученици,наставни

ци 

05.06.2017 

23. Завршна приредба Забава, разонода, заедничко 

дружење и доделување 

Ученици,наставни 09.06.2017 



 /концерт награди и пофалници за освени 

места на натпреварите во оваа 

учебна година 

ци и родители 

 

 
                           Претседател на стручен актив на одделенска настава - Катица Богоевска 
 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СТРУЧЕН АКТИВ НА ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

 

1. Составот на стручниот актив 

Во текот на првото полугодие од учебната 2016/2017 Стручниот актив на општествената 
 група предмети ги реализираше планираните активности:  
-Избор на претседател на стручниот актив на наставниците од предметна настава; 
-Изготвување на план и програма за работа на стручниот актив за учебната 2016/2017; 
-Средување и систематизирање на годишните планови и програми по одделни предмети; 
-Изработка на програмите за додатна и дополнителна настава, слободни ученички и 
вонаставни активности. 
 

 
2. Реализирани активности на стручниот актив 

Ред. 
Број 

Тема Постигнати цели Реализатори Време на 
реализација 

1. 1.Избор на претседател 
на стручниот актив на 
наставниците од 
предметна      настава 
2. Изготвување на план и 
програма за работа на 

                                                      

Извршен избор на 

Претседател на стручниот 

актив на наставниците од 

предметна настава                                   

 

Сите 

наставници 

членови  на 

стручниот 

 

 

август 2016 

Ред. 
Број 

Наставник Предмет Улога 

1. Татјана Талевска 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 



стручниот актив за 
учебната 2016/2017 
 
 

Успешно изработена 

програма за работа на 

стручниот актив за 

учебната 2016/2017 

актив 

2. 1.Средување и 
систематизирање на 
годишните планови и 
програми по одделни 
предмети 
2. Изработка на 
програмите за додатна и 
дополнителна 
настава,слободни 
ученички и вонаставни 
активности 
 
 
 

Успешна изработка на 

годишни планови и 

програми по оделни 

предмети                   

Успешна подготвеност за 

почетокот на новата 

учебна 2016/2017 година и 

изработка  и 

презентирање на 

програма за додатна и 

дополнителна 

настава,слободни 

ученички активности и 

предвидени вонаставни 

активности по одделни 

предмети 

Сите 

наставници 

членови  на 

стручниот 

актив 

 

Септември 

2016 

                                                                    Претседател на стручниот актив:  Миливоје Никиќ 

Извештај за работата на Наставничкиот совет  при ОOУ „ Христијан 
Тодоровски Карпош“за  првото полугодие од учебната 2016/2017 година 

 

Дата Дневен ред 
30.08.2016год. 1.Подготовка за почетокот на новата учебна 2016-2017год 

2. Разно 
05.09.2016 год. 1.Реализација на наставата 

2. Разно 
 

09.2016 год. 1.Тековни  напатствија и насоки за  работа во наредниот период. 
2.Разно 

14.09.2016 1.Реализација на наставата 
17.10.2016 

 
1.Работа на комисиите 
2. Екскурзија 
3. Посета на трибини 

14.11.2016 год 1. Анализа на наставниот план и програма 
2. Анализа на додатна и дополнителна настава,успех и поведение 
3 .Анализа на постигнувањата на учениците 



28.11.2016 1. Дежурствата на наставниците 
2. Дежурства на учениците 
3 .Работа на комисиите 
4. Комисија за екскурзии 
 

07.12.2016 1.Формирање пописна комисија и комисија за екстерно оценување; 
2.Разно 
 
 

23.12.2016 
 
 
 
 
 
 
 

1 .Формирање на комисии за полагање на одделенски испит на 
Никола Андоновски по неколку предмети; 
2. Изрекување на педагошка мерка по основ на поголемиот број на 
неоправдани изостаноци ; 
3. Договор за одржување на одделенски совети на одделенска и 
предметна настава;  
4 .Разно 
 
 
 
 
 
 

                                                                           Записничар: Светлана Зашева 
 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ОДДЕЛЕНСКИОТ СОВЕТ 
(ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА) ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА 

 
Дата Дневен ред 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.11.2016
год 

1.Реализација на наставниот план и програмa 
2. Реализација на часовите за додатна и дополнителна настава 
3.Разгледување на успехот и поведението на учениците на крајот од првото 
тримесечие за учебната 2016/2017 година 
4.Тековни прашања 
-Посета на театарски претстави, кинопроекции,музеи и други институции за 
проширување и продлабочување на знаењата на учениците 
-Реализација на приемните денови за средба со родители е соодветно 
според планот кој е истакнат на огласната табла 
-Формирање на креативен центар на ниво на општина Карпош,одговорен 
наставник од нашето училиште ГоранТодоровски 
-Учество на наставниците: Оливера Павловска,Мирјана Алексова, Анета 
Аначкова и Катерина Дочинска на семинар „Сочитање до лидерство“ кој ќе 
се реализирана 19.11.2016 год. во ООУ „ЛазоТрповски“ 
-Обука зајавни набавки која ќе се одржи на ден 15.11.2016 год.на Факултетот 
за туризам, ќе присуствуваат: директорката Лида Симјановска, наставникот 
Ангел Ќосев и домаќинката ЛозаТрповска 
-Реализација на приредба по повод 13 Ноември  во петок на 11.11.2016 
година со почеток во 10 часот 
-Одржување на родителските средби на 14.11.2016 година со почеток во 
17:00 часот. 



 

 
 
 
 
 
 
29.12.2016
год 

1. Анализа на наставниот план и програма на крајот од првото полугодие во 
учебната 2016/2017 година 
2. Реализација на додатна и дополнителна настава 
3. Анализа на успех 
4. Анализа на редовноста и поведението на учениците   
5. Тековни прашања 
-Распоред за доаѓање на работа на наставниците во работно време од 8 
часот до 12 часот 
-Подобрување на изработката на дневните подготовкии доставување на 
истите по електронски пат до педагогот и директорот 
До сите наставници ќе биде доставен извештај од посетите на директорката 
кои ги реализирала во првото полугодие 
-Посета на семинари и обуки кои се организирани од МОН или БРО  и 
дисеминација во училиштето  

 
 
 
 
 
 
 
11.04.2017 

1. Реализација на наставата,додатна и дополнителна настава на крајот од 
третото тримесечие во учебната 2016/2017 година 
2. Постигањата на учениците на крајот од третото тримесечие во учебната 
2016/2017 година 
4. Анализа на редовноста и поведението на учениците   
5. Тековни прашања 
-Реализација на планираните екскурзии: 
*Полудневна екскурзија до Кучково на 27април  
*Еднодневна екскурзија (3 и 4одд.) во Кавадарци во месец мај 
*Настава во природа (5одд.) во Охрид во месец мај 
*Дводневна ексурзија(6одд.)во Охрид од 18.04.2017год 
*Тридневна ексурзија (9одд) во Охрид од 18.04.2017год 
-Фотографирање на учениците ќе се реализира во месец мај  
-Родителската средба ќе се одржи на 19.04.2017 година со почеток во 17:30 
часот. 
 

 
 
 
12.06.2017 

1.Реализација на часовите од редовната,додатната и доплнителната 
настава 
2.Поведение и редовност на учениците на крајот од учебната 2016/2017год. 
3.Постигањата на учениците 
4.Тековни прашања 
-Плаќање на заостанати долгови на учениците  
-Доделување на свидетелствата на 24.06.2017год. 

 
                                                                                             Записничар: Силвана Арсовска 

                

 

 

 

 

 

 

 



Годишен извештај за работата на одделенскиот совет 

                  од предметна настава  во учебната 2016-17 година 

 

Во текот на учебната 2016-2017 година беа одржани следните одделенски совети на 

предметните наставници: 

 

1. Одделенски совет на предметните наставници одржан  на ден 7.11.2016 година со 

следниот 

Дневен ред: 

1.Реализација на наставните планови и програми, додатната и дополнителната настава 

во првото тримесечје од учебната 2016-2017 година 

 

2.Разгледување на поведението и редовноста на учениците во првото тримесечје од 

учебната 2016-2017 година 

 

3.Анализа на постигнатиот успех на учениците во првото тримесечје од учебната 2016-

2017 година 

 

4.Тековни прашања 

На советот се направи анализа на реализацијата на наставните планови и програми, 

додатната и дополнителната настава во првото тримесечје   од учебната 2016-2017 

година; Се разгледа и се дискутираше за поведението и редовноста на учениците, а се 

направи и анализа на постигнатиот успех на учениците по паралелки .Наставниците беа 

информирани за бесплатните спортски школи.Исто така беа информирани за  семинари 

кои треба да се реализираат . 

 

2. Одделенски совет на предметните наставници одржан  на  ден 29.12.2016 година 

со следниот 

Дневен ред: 

1.Анализа на реализацијата на наставниот план и програма во текот на првото полугодие 

од учебната 2016-2017г. 

 

2.Реализација на додатната и дополнителната настава во текот на првото полугодие од 

учебната 2016-2017г. 

3.Анализа на редовноста и поведението на учениците во текот на првото полугодие од 

учебната 2016-2017г. 

4.Анализа на постигнатиот успех во текот на првото полугодие од учебната 2015/2016г. 

5.Тековни прашања 

На советот се направи анализа на реализацијата на наставните планови и програма, 

додатната и дополнителната настава во првото полугодие од учебната 2016-2017 година; 

Се разгледа и се дискутираше за поведението и редовноста на учениците.  Се направи и 

анализа на постигнатиот успех на учениците по паралелки во првото полугодие од 

учебната 2016-2017 година 



На состанокот се дискутираше и за извештајот од стручните активи, наградените 

ученици, извештаите за успехот на учениците. Како и за ученикот Никола Андоновски од 

9б кој ќе полага класен испит по англиски, историја и хемија . 

Задачите, активностите и задолженијата на наставниците околу пополнувањето на 

одделенските дневници и е-дневникот, пишувањето на полугодишните извештаи. 

 

3.Одделенски совет на предметни наставници одржан на 10.4.2017г.со следниот 

дневен ред: 

1.Реализација на наставните планови и програми, додатната и дополнителната настава 

во третото  тримесечје од учебната 2016-2017 година 

 

2.Разгледување на поведението и редовноста на учениците во третото тримесечје од 

учебната 2016-2017 година 

 

3.Анализа на постигнатиот успех на учениците во третото  тримесечје од учебната 2016-

2017 година 

 

4.Тековни прашања 

На советот се направи анализа на реализацијата на наставните планови и програми, 

додатната и дополнителната настава во третото  тримесечје   од учебната 2016-2017 

година; Се разгледа и се дискутираше за поведението и редовноста на учениците, а се 

направи и анализа на постигнатиот успех на учениците по паралелки.По предлог на 

класниот раководител казнети се ученици Лука Димитриевиќ ,Марко Будимски,Теодор 

Димишков,Марио Ингилизовски Петар Николовски  и Лука Трифуновски од 6а ,за 

непристојно однесување .Се истакна дека воспитната компонента кај учениците дека не 

треба да се запоставува . 

 

4.Од одржаниот одделенски совет на предметните наставници на ден 12.6.2017г. 

година со следниот дневен ред : 

                                          

1.Реализација на наставните планови и програми, додатната и дополнителната во 

деветто одделение ,на крајот на  учебната 2016-17 година. 

2.Разгледување на поведението и редовноста на учениците во деветто одделение ,на 

крајот на    учебната 2016-17 година. 

3.Анализа на постигнатиот успех на учениците во деветто одделение ,на крајот на  

учебната 2016-17 година. 

4.Тековни прашања 

По првата точка од дневниот ред одделенските раководители на паралелките како и 

предметните наставници се изјаснија дека наставните планови и програми се во целост 

реализирани, а исто така и додатната и дополнителната настава,која се одржува според 

предвидениот план и програма .                                  

 

 



5.Од одржаниот одделенски совет на предметните наставници на ден 13.6.2017г. 

година со следниот дневен ред: 

1.Реализација на наставните планови и програми, додатната и дополнителната,на крајот 

на  учебната 2016-17 година. 

2.Разгледување на поведението и редовноста на учениците,на крајот на    учебната 2016-

17 година. 

3.Анализа на постигнатиот успех на учениците,на крајот на  учебната 2016-17 година. 

4.Тековни прашања 

По првата точка од дневниот ред одделенските раководители на паралелките како и 

предметните наставници се изјаснија дека наставните планови и програми се во целост 

реализирани, а исто така и додатната и дополнителната настава,која се одржува според 

предвидениот план и програма . 

По втората и третата точка од дневниот ред секој од одделенските раководители се 

произнесе за бројната состојба ,поведението, редовноста и на учениците во оваа 

учебната 2016-2017 година,како и успехот во одделенијата. 

                                                                                                    Записничар 

                                                                                               Ленче Алаџајкова 

 

Извештај за работата на ученичката заедница во текот на учебната 2016-2017 

година 

Ученичката заедница на училиштето претставува највисока форма  на организирање и 

дејствување на учениците во училиштето.На состаноците на ученичката заедница се 

разгледуваат прашања и проблеми од ученичкото секојдневие, проблеми со наставата, 

ученици со потешкотии во совладување на материјалот, како да им се помогне во 

успехот, редовноста и поведението, како и други актуелни и тековни проблеми. 

Состав на ученичката заедница на училиштето: 

Ред. број Име и презиме на ученик Одделение 

1 Лука Димитријевиќ 6а 

2 Никола Михајловски 6б 

3 Огнен Јосифовски 7а 

4 Наде Циева 7б 

5 Бојан Живковиќ 8а 

6 Гала Дувлис 8б 

7 Душана Петреска 9а 

8 Теодора Довлева 9б 

 

 

 

 

 

 

 

 



Во текот на учебната 2016-2017 год. ученичката заедница на училиштето одржа пет 

состаноци со следните спроведени активности: 

 

Ред. 

број 

Реализирана 

активност 

Цел на активноста Носител на 

активноста 

Време на 

реализација 

1. 1. Конституирање на 

ученичката заедница и 

избор на раководство 

2. Улогата на 

ученичката заедница, 

предлози и  мислења за 

годишната  програма за 

работа 

3. Усвојување на 

програмата  за работа  

на ученичката заедница 

 4.Тековни прашања 

 

- Формирање на 

ученичката заедница; 

изготвување и 

усвојување на 

програмата за работа 

на ученичката 

заедница во текот на 

оваа учебна година; 

давање предлози и 

мислења од страна на 

членовите на 

ученичката заедница 

за идни активности во 

рамките на 

училиштето 

Ученици 

членови на 

ученичката 

заедница, 

одговорен 

наставник 

 

 

 

 

 

 

07.10.2016г. 

2. 1. Разгледување на 

условите за 

учење,снабденост со 

учебници и други 

организациони 

прашања 

 2.Разгледување на 

успехот и дисциплината 

на учениците во 

паралелките 

 3.Развивање и 

негување на другарски 

однос,пружање помош 

на учениците кои имаат 

потешкотии во 

учењето;работа со 

ученици кои покажуваат 

недисциплина на 

часовите 

4.Тековни прашања 

 

-Воочување на 

состојбата со 

снабденост на 

учениците со 

учебници, како и 

разгледување на 

условите за учење со 

цел  непречено 

одвивање на 

наставата; 

согледувања за 

успехот и 

дисциплината на 

учениците во 

паралелките , како и 

развивање и негување 

на другарски однос и 

пружање помош на 

ученици кои имаат 

потешкотии во 

учењето 

Ученици 

членови на 

ученичката 

заедница, 

одговорен 

наставник 

 

 

 

 

 

 

 

11.11.2016г. 

3.  1.Согледувања од 

активностите и 

наставата во првото 

-согледувања и 

давање мислење на 

учениците за 

Ученици 

членови на 

ученичката 

 

 

 



полугодие од учебната 

2016-2017 год. 

2. Почитување на 

Куќниот ред на 

училиштето и Кодексот 

на однесување на 

учениците 

3.Награди и педагошки 

мерки 

4. Тековни прашања 

 

активностите и 

целокупниот наставен 

процес во текот на 

првото полугодие од 

оваа учебна година; 

почитување на 

Куќниот ред и 

Кодексот на 

однесување на 

учениците, како и 

давање предлози од 

страна на учениците 

за организирање на 

културно-забавни 

манифестации и 

посета на културни 

институции. 

заедница, 

одговорен 

наставник 

 

 

 

 

23.12.2016г. 

4. 1. Согледувања од 

активностите и 

наставата на почетокот 

на второто  полугодие 

од учебната 2016-2017 

год. 

 2.Презентација и 

работилница на тема „ 

Правата на децата како 

човекови права“  

 

-согледувања и 

давање мислење на 

учениците за 

активностите и 

целокупниот наставен 

процес на почетокот 

на второто полугодие 

од оваа учебна 

година;континуирана 

едукација на тема 

Правата на децата 

како човекови права; 

Ученици 

членови на 

ученичката 

заедница, 

одговорен 

наставник, 

презентацијата 

ја 

реализираше 

педагогот 

 

 

 

 

 

 

24. 02. 2017 

5. 1. Разгледување на 

успехот и дисциплината 

на учениците во 

паралелките. 

2. Согледувања од 

реализацијата на 

хуманитарни и собирни 

акции 

 

-согледувања за 

успехот,поведението и  

дисциплината на 

учениците во 

паралелките; 

поттикнување и 

зајакнување на 

хуманите вредности 

преку реализација на 

хуманитарни и 

собирни акции 

Ученици 

членови на 

ученичката 

заедница, 

одговорен 

наставник 

 

 

 

 

 

 

22. 05. 2017 

 

                                                                               Одговорен наставник: Даниела Станчевска 

 

                                                                                           



 Наставен кадар и ненаставен кадар 

 
Наставата ја изведуваат вкупно 30 наставници од нашето училиште и тоа: 
 

 Одделенска настава Предметна настава 

Степен на 
образование 

Докторат Магистар ВСС ВШС Докторат Магистар ВСС ВШС 

Број / 2 14 4 1 1 11 1 
Вкупно / 2 14 4 1 1 11 1 
 
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. Гордана Здравковска наставник по Етика и Класична култура на европска 
цивилизација - матично училиште ООУ ,,Братство". 
6. Томи Апостолов наставник по Англиски јазик - матично училиште ООУ ,,Димо Хаџи 

Димов". 
7. Зоран Сивевски наставник по Физичко и здравствено образование - матично 

училиште ООУ ,,Димо Хаџи Димов". 
8. Ратко Штерјовски наставник по Физичко и здравствено образование - матично 
училиште – училиште за средно образование ,,Лазар Таневʺ. 

 Ученици 

        На крајот од учебната 2016/2017 во основното општинско училиште ,,Христијан 
Тодоровски Карпош" наставата ја следеа 358 ученици од кои 189 женски и 169 машки. 
Наставата воглавно ја следат ученици од македонска националност, но во мал број има и 
ученици од другите националности: и тоа срби 4 (3 момчиња и 1 девојче), 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 11 ученици. На почетокот 
беа запишани 360 ученици, во текот на полугодието се испишаа 2, а се запишаа 1 
ученици. 
         Учениците се распоредени во 18 паралелки и тоа: 10 паралелки во одделенска 
настава и 8 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 8 18 

Број на ученици 48 54 36 33 34 41 38 32 42 205 153 358 

Женски 22 27 22 20 14 19 27 15 23 105 84 176 

 
Прилив/ одлив на ученици од 01.09.2016 - 10.06.2017 



Запишани / / / / 1 / 1 / / 1 1 2 

Испишани / / / 2 / / / / / 2 / 2 

 
 

ПРЕГЛЕД 
на бројот на учениците со продолжен престој во училиштето 

                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Педагог: Елена Арсовска 
 
 

 
 
 
 

МИСИЈА 
 
ВО   НАШЕТО   УЧИЛИШТЕ    НАСТАВНИЦИТЕ   ПОСТОЈАНО   СТРУЧНО   СЕ  
УСОВРШУВААТ   ЗА   ДА  РЕАЛИЗИРААТ КВАЛИ-ТЕТНА  НАСТАВА ПРИСПОСОБЕНА   
НА  ИНДИВИДУАЛНИТЕ  СПОСОБНОСТИ   НА   УЧЕНИЦИТЕ   СПОСОБНОСТИ    БЕЗ 
РАЗЛИКА НА НИВНАТА   ЕТНИЧКА, ПОЛОВА  И  СОЦИЈАЛНА  ПРИПАДНОСТ 
 

ВИЗИЈА 
 
ЌЕ  СОЗДАДЕМЕ  СОВРЕМЕНО  УЧИЛИШТЕ ВО КОЕ СЕКОЈ УЧЕНИК  ЌЕ ГИ РАЗВИВА  
СВОИТЕ  ПОТЕНЦИЈАЛИ 
ЌЕ ПОСТИГНУВА  ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ ВО НАСТАВАТА И ВОННАСТАВНИТЕ 
АКТИВНОСТИ,   ЌЕ СТЕКНУВА  ЗНАЕЊА,  ВЕШТИНИ  И  УМЕЕЊА 
ЌЕ ЈА  РАЗВИВА  СВЕСТА  ЗА  ЕДНАКВОСТ  МЕЃУ  ЛУЃЕТО БЕЗ РАЗЛИКА НА 
НИВНАТА   ПРИПАДНОСТ 
 

МОТО 
 
РАЗЛИКИТЕ  МЕЃУ  ЛУЃЕТО ТРЕБА  ДА ПРЕТСТАВУВААТ МОТИВ  ЗА 
ЗАПОЗНАВАЊЕ  НА  ТУЃОТО  И ИЗНАОГАЊЕ  НА  ПОВИСОКИ  ЗАЕДНИЧКИ  ЦЕЛ 

 
 

 
 
 
 

наставен јазик целодневен престој 

групи Ученици наставниици 

Македонски јазик 
 

8 171 16 
   

   

Вкупно 8 171 16 



Подрачја на промени, приоритети и цели 
 
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 потребно 

и тие да бидат остварливи и да се во рамките на нашите можности. Од листата на 

потреби за учебната 2016/2017 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 

Главните приоритети остануваат исти но бидејќи некои барања се веќе исполнети, а 

некои цели се менуваат според моменталната состојба, приоритет во учебната 

2016/2017 година ќе бидат активностите во табелата за акциски планови.  

 

 

 
 
 

Календар за работа на училиштето и настава 
 

Во текот на првото полугодие се реализираа 180 наставни денови.  
Реализирани се сите наставни часови и содржини во одделенска и предметна настава 
предвидени за учебната 2016/17 година. 



        
ПРЕГЛЕД 

Реализирани часови од задолжителната  настава за крај на учебната 2016/2017 – 
ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА 

 

 

  

        

  

I а Iб IIа 
           IIб IIIa IIIб IVа 

IVб 
Va Vб ВКУПНО 

  
план

ир 

реа
л. 

план

ир 

реа
л. 

план

ир 

реа
л. 

план

ир 

реа
л. 

план

ир 

реа
л. 

план

ир 

реа
л. 

план

ир 

реа
л. 

план

ир 

реа
л. 

план

ир 

реа
л. 

план

ир 

реа
л. 

план

ир 

реал
. 

1 Македонс
ки јазик 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 180 180 

180 180 
180 180 180 180 1826 1826 

2 Англиски 

јазик 

72 72 72 72 72 72 72 72 108 108 108 108 
108 108 

108 108 
108 108 108 108 936 936 

3 Математи
ка 

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 
   180 180 

180 180 
180 180 180 181 1800 1800 

4 Природни 
науки 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

72 72 
72 72 72 72 720 720 

5 Општеств
о 

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 72 72 
72 72 

72 72 72 72 504 504 

6 Техничко 
образова
ние 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 
36 36 

72 72 72 72 216 216 

7 Музичко 
обр. 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

72 72 
72 73 72 72 720 720 

8 Ликовно 
обр. 

72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 76 72 72 
72 72 

72 72 72 72 720 720 

9 Физ. др. 
Образ. 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

108 108 
108 108 108 108 1080 1080 

1
0 

Работа со 

комп. и 
основи на 
прог. 

0 0 0 0 0 0 0 0 72 72 72 72 72 72 

72 72 

/ / / / 288 288 

1
1 

Творештв
о / / / / / / / / / / / / 36 36 

36 36 

36 36 36 36 144 144 

1
2 

Час на 

одделеск
а 

0 0 0 0 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

36 36 

36 36 36 36 288 288 

  вкупно 
828 828 828 828 828 828 828 828 1008 

100
8 

1008 
100

8 
972 972 

972 972 
1008 

100
8 

1008 
100

8 
9242 9242 



 

    
ПРЕГЛЕД 

   

 

 на планирани часови од ЗАДОЛЖИТЕЛНА  НАСТАВА на крај на учебната  2016/2017 година 
– ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

 

   Предмет  VIа VIб VIIа VIIб   VIIIа VIIIб IXа IXа Вкупно 

                 

1 Македонски јазик 144 144 144 144 144 144 144 144 1152 

2 Англиски јазик 108 108 108 108 108 108 108 108 864 

3 Француски јазик 72 72 72 72 72 72 72 72 576 

4 Математика  180 180 144 144 144 144 144 144 1224 

5 Историја 72 72 72 72 72 72 72 72 576 

6 Географија 72 72 72 72 72 72 72 72 576 

7 Граѓанско образ. 0 0 0 0 36 36 36 36 144 

8 Етика  0 0 36 36 0 0 0 0 72 

9 Биологија 0 0 72 72 72 72 72 72 432 

10 Природни науки 72 72 0 0 0 0 0 0 144 
11 Информатика 72 72 36 36 0 0 0 0 216 

12 Техничко образ. 36 36 0 0 0 0 0 0 72 

13 Хемија 0 0 0 0 72 72 72 72 288 

14 Физика 0 0 0 0 72 72 72 72 288 

15 Иновации 0 0 0 0 0 0 36 36 72 

16 Ликовно  образование 36 36 36 36 36 36 36 36 288 

17 Музичко образование 36 36 36 36 36 36 36 36 288 

18 Физичко и здравствено 
образование 

108 108 108 108 108 108 108 108 864 

19 Клас. кул. на европ. цивил. 72 72 0 0 0 0 0 0 144 

20 Вештини за живеење 0 0 0 72 0 72 0 0 72 



21 Танци и народни ора 0 0 0 0 0 0 72 72 144 

22 Нашата татковина 0 0 72 0 72 0 0 0 72 

23 Одделенски час  36 36 36 36 36 36 36 36 288 

  Вкупно 1116 1116 1044 1044 1116 1116 1152 1152 8856 

 
 

    
ПРЕГЛЕД 

    на реализирани часови од ЗАДОЛЖИТЕЛНА НАСТАВА на крај на учебната 2016/2017 година 
 
  Предмет  VIа VIб VIIа VIIб   VIIIа VIIIб IXа IXб  Вкупно 

                  

1 Македонски јазик 144 144 144 144 144 144 144 144  1152 

2 Англиски јазик 109 109 108 108 108 108 108 108  866 

3 Француски јазик 74 74 72 72 72 72 72 72  580 

4 Математика  180 180 146 146 144 144 144 144  1228 

5 Историја 72 72 72 72 72 72 72 72  576 

6 Географија 72 72 72 72 72 72 72 72  576 

7 Граѓанско образ. 0 0 0 0 36 36 36 36  144 

8 Етика  0 0 36 36 0 0 0 0  72 

9 Биологија 0 0 73 73 72 72 72 72  434 

10 Природни науки 72 72 0 0 0 0 0 0  144 
11 Информатика 72 72 37 38 0 0 0 0  219 

12 Техничко образ. 36 36 0 0 0 0 0 0  72 

13 Хемија 0 0 0 0 72 72 72 72  288 

14 Физика 0 0 0 0 72 72 72 72  288 

15 Иновации 0 0 0 0 0 0 36 36  72 

16 Ликовно  образование 36 36 36 38 36 36 36 36  288 



17 Музичко образование 36 36 37 37 36 36 36 36  290 

18 Физичко и здравствено 
образование 

108 108 108 108 108 108 108 108  864 

19 Клас. кул. на европ. цивил. 72 72 0 0 0 0 0 0  144 

20 Вештини за живеење 0 0 0 72 0 72 0 0  144 

21 Танци и народни ора 0 0 0 0 0 0 72 72  144 

22 Нашата татковина 0 0 72 0 72 0 0 0  144 

23 Час на одд. заедница 36 36 36 36 36 36 36 36  288 

  Вкупно 1119 1119 1049 1049 1116 1116 1152 1152  9017 

 
Неодржани часови нема. 

 

          Изборна настава- се изучуваат следниве предмети: 

     

 Предмет Одделение Наставник 
 

 

1. Творештво IVа,б и Vа,б Одделенски наставници: 
-IVа – Светлана Зашева и 
Анета Ѓеоргиева; 
-IVб -  Благица Топалова и 
Благица Цветановска; 
-Vа – Снежана Симовска и  
-Vа – Елеонора Ѓеоргиева; 

2. Класична култура во европската 
цивилизација 

VIа,б Предметен наставник: 
Гордана Здравковска; 

  

3. Нашата татковина VIIa Предметен наставник: 
Билјана Гичевски; 



4. Вештини за живеење VIIб Предметен наставник: 
Татјана Талевска, Стефанија 
Урдовска 

5. Нашата татковина VIIIа Предметен наставник: 
Билјана Гичевски 

6. Вештини за живеење  VIIIб Предметен наставник: 
Татјана Талевска, Стефанија 
Урдовска 

7.     Танци и народни ора  
 IXа,б 

Предметен наставник: 
Ангел Ќосев; 

 
 

 Додатна и дополнителна се одржува според програмата предвидена за учебната 2016/17 година. 
  (табели во прилог) 

Преглед 
на реализирани часови од  Дополнителна настава за учебната 2016/2017 година 

     

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Предмет  IIа IIб IIIа IIIб IVa IVб Vа Vб Вкупно 

1 Македонски јазик 22 12 12 10 10 10 11 11 98 
2 Англиски јазик 1 2 3    4 4 11 

3 Математика 15 17 18 21 20 19 10 10 130 
4 Природни науки 1 5 2 3 5 5 4 4 29 
5 Општество 1 3 1 1 1 2 5 4 18 
6 Природа          
7 Техничко образование       5 3  
8 Музичко образование          
9 Ликовно образование     1      

10 ФЗО          
11 Раб. со комп. и осно. на 

програмирање 
         

 Вкупно 40 39 36 36 36 36  39 36 286 

Одделенск

а настава  



Преглед 
на реализирани часови од  Додатна  настава за учебната 2016/2017 година 

 
 

 предмет  IIа IIб IIIа IIIб IVа IVб Vа Vб Вкупно 
 

1 Македонски јазик 10 12 10 9 15 16 7 7 101 
2 Англиски јазик 0 0 5 0 0 0 4 4 16 
3 Математика 22 17 14 16 10 12 11 11 114 
4 Природни науки 0 0 6 5 6 2 4 4 17 
5 Општество 0 2 1 3 5 5 5 0 17 
6 Природа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Техничко образование 0 0 0 0 0 0 5 5 2 

8 Музичко образование 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
9 Ликовно образование  1 2 0 3 0 1 0 0 5 
10 ФЗО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 Раб. со комп. и осно. на 

програмирање 
0 0 0 0 0 0 0 0  

 Вкупно  33 33 36 36 36 36 36 36 277 

  

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 
 
 

Одделенск

а настава 



Преглед 
на реализирани часови часови од  Дополнителна настава за учебната 2016/2017 година  
 

  Предмет                   

VIа VIб VIIа VII б VIIIа VIIIб IXа IXб Вкупно 

                 
1 Македонски јазик 5 5 5 4 4 4 2 4 33 

2 Англиски јазик 3 4 2 2 2 2 2 5 22 

3 Француски  јазик 5 4 5 4 3 3 1 2 27 

4 Математика  5 2 4 4 3 3 4 4 29 

5 Музичко образование 1 2 5 4 2 2 1 2 19 

6 Историја 5 5 3 2 2 2 0 2 21 

7 Географија 3 5 2 4 2 2 2 4 24 

8 Граѓанско образ. 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

9 Биологија 0 0 4 2 2 2 1 2 13 

10 Природни науки  5 5 0 0 0 0 0 0 10 

11 Информатика 1 1 1 2 0 0 0 0 5 

12 Техничко образ. 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

13 Хемија 0 0 0 0 5 5 2 5 17 

14 Физика 0 0 0 0 2 2 0 3 7 

15 Ликовно образование 1 3 2 2 2 2 1 1 14 

16 Физ. и здрав.образ. 3 4 4 4 7 7 4 0 33 

17 Етика 0 0 1 2 0 0 0 0 3 

   Вкупно: 38 40 37 36 36 36 20 
 
36 280 

 

 
 
 

 
 

Предметна 

настава 



 

Преглед 
на реализирани часови  часови од  Додатна настава за учебната 2016/2017 година 

 
  Предмет                   

VIа VIб VIIа VII б VIIIа VIIIб IXа IXб Вкупно 

                 
1 Македонски јазик 3 5 4 4 4 4 2 5 25 

2 Англиски јазик 5 4 6 6 4 4 2 4 35 

3 Француски јазик 2 4 2 2 3 3 4 4 24 

4 Математика  5 7 4 4 3 3 0 2 28 

5 Музичко образование 2 2 1 2 4 4 2 3 20 

6 Историја 3 4 4 2 2 2 1 1 19 

7 Географија 4 3 4 2 4 4 5 4 30 

8 Граѓанско образ. 0 0 0 0 0 0 3 1 4 

9 Биологија 0 0 3 4 2 2 1 2 28 

10 Прир.науки  4 7 0 0 0 0 0 0 11 

11 Информатика 2 1 3 2 0 0 0 0 8 

12 Техничко образ. 1 2 0 0 0 0 0 0 3 

13 Хемија 0 0 0 0 3 3 4 4 14 

14 Физика 0 0 0 0 3 3 1 2 9 

15 Ликовно образование 1 0 3 2 3 3 3 3 18 

 16 Физ. и здрав. образ. 2 4 2 4 3 3 4 1 23 

17 Етика 0 0 1 2 0 0 0 0 1 

   Вкупно: 34 39 37 36 38 38 32 
 
36 300 

                                                                                                        
       Педагог: Елена Арсовска



                                              
Годишен  извештај за  реализирани активности  за  МИО во 

ООУ „Христијан Тодоровски Карпош”-Скопје 

во учебната  2016-2017 година                                                                     

Реден 
број 
 

Содржина -активност Време на 
реализација  

Цели Реализатори 

1. 
 
 
 
 
 

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

1. 9.2016г.до 
10.6.2017г. 

-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  

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1.9.2016г.до  
10.6.2017г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

-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 ) 

1.9.2016г.до 
10.6.2017г. 

-Продлабочување  на 
соработката ,развивање на 
пријателството  

Наставници од 
предметна и 
одделенска настава 

                                                                                             Координатор: Ленче Алаџајкова 
 
  Извештај за работа со талентирани ученици 



 
На почетокот од учебната година формиран е тим за работа со надарени и талентирани ученици кој  изготви   програма за 
работа која е  дел од  Годишната програма за работа на училиштето.  
Со наставниците од одделенска настава  психологот на училиштето реализираше  работилница  на тема “Поим за 
надареност, препознавање и работа со надарени и талентирани ученици” .На работилницата  беше договорено 
наставничките од IV  и  Vодделение  да работат  на препознавање на надарените и талентирани  ученици и да предложат 
начини на работа со нив.Заеднички е констатирано дека овој процес потешко би одел со помалите учениците. Наставниците 
од предметна настава исто така работеа на препознавање на овие ученици со  пополнување на  соодветните  евидентни 
листови. Тимот констатира  дека со надарените и талентирани ученици во училиштето и понатаму треба да се работи низ 
додатна настава, слободните ученички активности и секциии. 
Тимот ќе ја следи работата со овие ученици, ќе предлага и други форми на работа како и претставување на нивниот успех 
во и надвор од училиштето. 
 
Одговорни на тимот за работа со надарени и талентирани ученици: 
       Наставник:  Витомир Лазороски 
       Психолог:  Вера Димовска 
                                              

Реден 
број 

             Активност Време на 
реализација 

Носители  на 
активноста 

1. “Поим за надареност, препознавање и 
работа со надарени и талентирани 
ученици”  

октомври Стручен актив за 
одделенска 
настава и 
психологот во 
училиште Вера 
Димовска 

 
2. 
 

Препознавање на надарените  и 
талентирани ученициученици 
- примена на скала за проценка и 
препознавање на надареноста  
- примена на психолошки мерни 
инструменти  

декември  наставници 
психолог 

 
3. 

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

јануари -мај психолог 
наставници 
педагог 



 
4. 

Определување на наставници кои ќе 
работат со групите на ученици  

февруари-мај психолог 
наставници 
педагог 

 
5. 

Учество на натпревари и културни 
манифестации  

мај-јуни Наставници 
ученици 

 
6. 

Претставување на успехот на учениците 
пред вработените, родителите и локалната 
средина  

јуни психолог 
наставници 
педагог 
директор 

 
 

 

 

Годишен  извештај за  реализирани активности  за  МИО во 

ООУ „Христијан Тодоровски Карпош”-Скопје 

во учебната  2016-2017 година                                                                     

 

 

Реден 
број 
 

Содржина -
активност 

Време на 
реализација  

Цели Реализатори 

1. 
 
 
 
 
 

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

1. 9.2016г.до 
10.6.2017г. 

-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  



2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1.9.2016г.до  
10.6.2017г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

-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 ) 

1.9.2016г.до 
10.6.2017г. 

-Продлабочување  на 
соработката 
,развивање на 
пријателството  

Наставници од 
предметна и 
одделенска 
настава 

 
 
 
                                                                                 Координатор: Ленче Алаџајкова 
 
                                                                           
 
 
 
 



Проекти кои се реализираат во училиштето  
 

Реден 
број 

Училиштето и понатаму ќе продолжи со реализација на проектните 
активности 

1 Чекор по чекор; 

2 Проект за Меѓуетничка интеграција во образованието 
                                                                                  
 
Годишен извештај за работата на Еко-школо 
 

Р.б Содржина  Постигнати цели  Реализатори Време на 

реализација 

1. Селекција на пластичен 

отпад и стара хартија  

-создавање навики за 

селекција на отпад 

сите вработени 
и ученици  
 1.9.2016-09.06.2017 

2. Формирање на тим за 

активност „Штедење на 

струја“ 

-создавање на свест за 

заштеда на електрична 

енергија 

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

1.9.2016-09.06.2017 

3. Формирање на еко-

патрола 

-развивање на свест за 

селекција на отпад  

ученици од VIII 
б одделение, 
Билјана 
Гичевски 1.9.2016-09.06.2017 

4. Oдбележување на 

светскиот ден за заштита 

на озонската обвивка 

-развивање на свест за 

значењето на озонската 

обвивка 

ученици од VIII 
а одделение, 
Горан 
Тодоровски 

21.9.2016 

 

 

 



5. Одбележување на 

Меѓународен ден за 

намалување на 

уништувањето на 

природата 

-преку изработка на 

флаери до 

продлабочување на 

знаењата за заштита на 

природата 

ученици од III 

одделение, 

Анета 

Георгиева 

Благица 
Топалова 

8.10.2016 

 

 

 

 

 

6. Одбележување на 

Меѓународен ден на 

пешаците 

-со пешачење во 

блиската околина 

одбележување на денот 

на пешаците 

ученици од I 

одд., Катица 

Богоевска, 

Маја Цакиќ 

15.10.2016 

 

 

 

7. Одбележување на 

Меѓународен ден на 

храната 

- стекнување навики за 

здрава исхрана 

- изработка на рецепти 

за здрава храна 

ученици од V а, 
VIII а одд., 
Елена Арсовска 

31.10.2016 

 

 

 

8. Одбележување на Ден на 

дрвото-засади ја својата 

иднина 

-засадување на садници 

во училишниот двор 

сите ученици и 
вработени, 
директор Лида 
Симјаноска 

30.11.2016 

 

 

 

9. Презентација 

„Електронски отпад“ 

-подигнување на свеста 

за селекција на 

електронски отпад 

ученици од VI-
IX одделение, 
Билјана 
Гичевски 

30.11.2016 

 

 

10. Презентација 
„Рециклирање на 
пластика“ 

-подигнување на свеста 

за селекција на пластика 

ученици од VI-
IX одделение, 
Билјана 
Гичевски 

21.12.2016 

 

 

11. Еколошка акција на „Еко-
патрола“ 

-подигање на свеста за 
чистење на отпад од 
училишниот двор 

ученици од VIII-
IX одделение 

21.3.2017 
 
 



 
                                                                         
Одговорен наставник: д-р 
Билјана Гичевски 
 
 
 
 
 
Оценување  на 
ученииците 
 
Во текот на учебната 
година учениците од I-III 
одделение описно се 

оценети, а учениците од IV-IX се оценети бројчано.  
На крајот од учебната 2016/20167година  се оценети: 
 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самоевалуација  
 

  Самоевалуацијата како законска обврска оваа учебна година се спроведува и во нашето училиште. Формирани се тимови 
составени од следниве наставници и стручни соработници: 
 
 
Подрачја за работа, водачи на тимови и членови 

12. Одбележување на 
Светски ден за заштита 
на води 

-создавање навики за 
заштеда на вода 

ученици од VII a 
и VII б 
одделение, 
Билјана 
Гичевски 

22.3.2017 
 
 

13. Одбележување на 
Светски ден на здравјето 

-стекнати навики за 
поздрав 

ученици од VI a 
и VI б, Горан 
Тодоровски 

20.4.2017 
 

14. Одбележување на 
Светски ден за заштита 
на климата  
-Презентација за озонска 
обвивка и озонски дупки 

-стекнување знаења за 
озонска обвивка и 
озонски дупки 

ученици од VII a 
одделение, 
Билјана 
Гичевски 

22.4.2017 
 
 
 

Описно оценети Бројчано оценети Вкупно 
Машки женски вкупно Машки женски вкупно машки женски Вкупно 
68 70 138 103 117 220 171 187 358 



 
 

р.б Подрачје 
 

Водач на тимот Членови 

1.  Организација и 
реализација на 
наставата и учењето  

Елена Арсовска  1.Елена Арсовска  
2. Светлана Зашева  
3.Анета Аначкова  
4. Мирјана Алексова  
5.Горан Тодоровски  

2.  Постигања на учениците Силвана Арсовска  1.Силвана Арсовска  
2. Витомир Лазороски  
3.Снежана Симовска  
4.Оливера Павловска   
5.Марија Цакиќ 

3.  Професионалниот развој 
на наставниците, 
стручните соработници и 
воспитувачи и на 
раководниот орган 

Вера Димовска  1.Вера Димовска  
2. Владанка Урошева   
3. Даниекла Станчевска  
4.Анета Георгиева  
 

4.  Управување и 
раководење  

Валентина Ковачевска 1.Валентина Ковачевска  
2.Татјана Велкова 
3.Миливоје Никиќ  
4.Лидија Исајловска 
5.Јаворка Китевска  

5.  Комуникација и односи 
со јавноста 

Катица Богоевска 1.Катица Богоевска  
2.Весна Аврамовска  
3.Снежана Бангиевска  
4.Стефанија Урдовска  
5.Христина А.Борисовска 

6.  Училишна клима и 
култура  

Алаџајкова Ленче 1.Алаџајкова  Ленче  
2. Маја Ј.Цакиќ  
3. Благица Топалова  
4. Ангел Ќосев 
5.Благица Цветановска  

7.  Соработка со Огненовска Билјана  1.Огненовска Билјана  



родителите и со 
локалната средина  

 2.Елеонорааа Ѓорѓиева 
3. Катерина Дочинска  
4. Билјана Гичевски 
5Сузана Здравковска   

                                                                                                                
                                                                                                    
 
 
 
 
 
ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ, СЕКЦИИ И НАТПРЕВАРИ  

 

Годишен извештај за воннаставни активности одделенска настава 
 

Реден 
број 

Активност Носители на 
активноста 

Време на 
реализација 

Постигната 
цел 
Резултати 

Освоени 
награди 

1. Присуство на 
учениците на 
свечена 
приредба по 
повод приемот 
на првачињата 
во училиштето  

ученици, 
наставници 
I – V одд. 

01.09.2016год. 

да се развива 
позитивен однос за 
прифаќање на новите 
другарчиња во 
училиштето 

 

2. Учество на 
учениците во 
свечена 
приредба по 
повод приемот 
на првачињата 
во Детска 
организација  

ученици,настав
ници 
I – V одд. 

07.10.2016год. 

да се развива чувство 
на припадност кон 
Детската организација 

 



3. Училишно 
читање по 
повод 8ми 
септември ден 
на 
независноста 
на 
Р.Македонија 

ученици, 
наставници 
V одд 

07.09.2016 

да се развива љубов 
кон пишаниот збор и 
интерес за 
литературно читање 

 

4. Училишно 
читање за 11ти 
Октомври Ден 
на 
Револуционерн
ата борба 

ученици 
наставници 
V одд 

10.10.2016 

Да се развива љубов 
кон пишаниот збор и 
интерес за 
литературно читање 

 

5. Училишно 
читање за 23ти 
Октомври Ден 
на Востанието 
во Македонија 

ученици 
наставници 
V одд 

21.10.2016 

Да се развива интерес 
за следење на 
културни 
манифестации 

 

6. Учество на 
учениците на 
приредба по 
повод 
13Ноември  

ученици,настав
ници 
I – V одд. 

11.11.2016год. 

да се развива љубов 
кон родниот град 

 

7. Пешачење во 
блиската 
околина по 
повод -
Меѓународниот 
ден на 
пешачењето 

 
 
ученици 
наставници  
 I одд. 

           
17.10.2016 

Да се развива здрава 
навика за пешачење и 
зачувување на чиста и 
здрава околина 

 

8. Меѓународен 
ликовен 
конкурс 13 
Ноември 

ученици 
наставници 
I – V одд. 

 
 
 
 
 

aфирмирање на 
учениците и 
училиштето; 
подигнување на 
свеста за учество на 

 



15.10.2016 натпревари 
9. Читање за 

денот на 
учителите и 
детските права 

ученици,настав
ник V одд 
                         

05.10.2016   

да се развива љубов 
кон пишаниот збор и 
интерес за 
литературно читање 

 

10. Учество на 
учениците во 
работилница 
„Среќен ден на 
детето“ 
,организирано 
од страна на 
Првата детска 
амбасада 
„Меѓаши“  

ученици, 
наставници, 
предавачи од 
„Меѓаши“ 
I – V одд. 

18.11.2016год. 

Да се оспособуваат 
да ја препознаваат 
среќата и да ги 
изразуваат своите 
емоции кога се среќни 

 

11. Учество во 
литературен и 
ликовен 
конкурс по 
повод денот на 
македонскиот 
просветител 
св.Климент 
Охридски  

ученици и 
наставници 
 
I – V одд. 

 
 
 
 
 
 
 
 
07.12.2016 

реализација на 
поетски и ликовни 
цели преку учество и 
афирмација на 
конкурси 

награда-
Андреа 
Пешевска 

12. Следење на 
хумористична 
претстава-
Хумористичен 
час со актерот 
Војче 
Китановски  

 
 
ученици,настав
ници I одд 
 

12.12.2016 

 
Забава,разонода и 
заедничко дружење 

 

13. Организација и 
реализација на 
новогодишна 
работилница со 

ученици, 
наставници   
родители 

28.12.2016 

заедничка изработка 
на украси и китење на 
училницата 

 



родители 
14. Учество на 

учениците во 
новогодишна 
приредба  

ученици 
наставници 
I – V одд. 

29.12.2016год. 

да се развива интерес 
и да се потикнуваат 
учениците во 
културно уметничкиот 
живот на училиштето 

 

15. Училишно 
читање -,,Гоце 
Делчев,, голем 
револуционер,з
а слобода 

ученици, 
наставник 
 
 V одд. 
 03.02.2017 

да се развива интерес 
за следење на 
културни 
манифестации 

 

16. Учество на 
учениците во 
меѓународен 
натпревар по 
Математика„Ке
нгур“ 

ученици  
I – V одд. 

16.03.2017г 

да се развива интерес 
за учество на 
натпревари 

две 
први,едно 
второ и три 
трето место 

17. Учество во 
изработка на 
мартнки 

ученици, 
наставници 
I – V одд. 

01.03.2017 

Да се поттикнуваат 
учениците за 
изработка на свои 
рачни дела 

 

 
18. 

Изработка на 
еко проект 

ученици, 
наставник 
 22.03.2017 

Да се потикнуват 
учениците за  учество 
во проекти 

 

19. Учество во 
хуманитарен 
велигденски 
хепенинг 

ученици, 
наставник 
I – V одд. 

             
10.04.2017 

Да се развива интерес 
за следење на 
културни 
манифестации 

 

20. Следење на 

театарска 

претстава-

Убавата 

принцеза 

Галена 

одделенски 

наставници и 

ученици 

I одд 

 

 

 

31.03.2017 

Развивање на 

медиумска култура и 

потик за следење на 

театарски претстави 

 



21. Панорамско 

разгледување 

на Скопје и 

посета на 

Милениумски 

крст на Водно 

одделенски 

наставници 

директор,учени

ци,стручна 

служба 

 

 

 

13.04.2017 

Запознавање со 

знаменитостите на 

нашиот главен град-

Скопје и убавините на 

планината Водно 

 

22. Учество во 
проектот-
Садница +,од 
семче до дрвце 

одделенски 
наставници и 
ученици 

07.05.2017 

Развивање на 
еколошка свест и 
навика за засадување 
и чување на 
зеленилото 

 

23 Стручно 
предавање и 
презентирање 
од страна на 
ракометниот 
репрезентативе
ц Ванчо 
Димовски 

Ученици 
Наставници 
IV одд 

16.05.2017 

Развивање на 
спортски дух, тимска 
соработка 

 

24 Учество на 
училишно 
читање по 
повод 
празникот на 
просветителите 
Св.Кирил и 
Методиј 

ученици, 
наставник 
V одд. 
 

23.05.2017 

Да се развива интерес 
за следење на 
културни 
манифестации 

 

25 Едукативен 
интерактивен 
проект во 
соработка со 
Пивара Скопе 
Едукација за 
безбедни и 

Ученици 
Наставници 
IV одд 

23.05.2017 

Унапредување на 
безбедноста на 
учениците во 
секојдневниот живот. 

 



здрави школски 
денови 

26 Посета на 

Библиотека на 

тркала,дел од 

проектот ЕГРА 

Одделенски 

наставници и 

ученици 

12.04.2017 Потикнување љубов и 

интерес за читање 

книги и развивање 

навика за посета на 

библиотека 

 

27. Посета на 
уметничка 
галерија 

ученици, 
наставник 

05.06.2017 

Да се развива интерес 
за посета на културни 
манифестации 

 

28. Учество на 
ученици во ТВ 
емисија „Голем 
одмор“-МТВ 

ученици  

08.06.2017г 

Да се развива интерес 
за презентирање и 
афирмирање на 
училиштето преку 
медиуми 

 

29 Учество на 
учениците во 
завршна 
приредба 

ученици 

09.06.2017г 

Да се развива чувство 
на припадност во 
училиштето 

 

 
 
 
 
Годишен извештај за воннаставни активности предметна настава 
 
Музичко образование 
Танци и народни ора 
 

Реен 
број 

Активност Носители на 
активноста 

Време на 
реализација 

Постигнатацел 
Резултати 

Освоени 
награди 

1. Посета на воен 

оркестар при 

АРМ на РМ  

Ученици IXодд 

наставник 

 

 

Учениците се 

запознаа со воениот 

оркестар при АРМ на 

РМ, се запознаа со 

 



 

 

 

 

23.02.2017 

нивните активности и 

имаа можност во живо 

да следат една проба 

на ансамблот каде го 

видоа и слушнаа 

оркестарот и 

солистите. 

2. Учевство на 

настан 40 години 

општина Карпош  

ученици,  

Лука Грашкоски  

Дарија Пенчев 

наставник 
06.03.2017 

Учениците се здобија 
со искувствоод настап 
на телевизиска 
емисија со 
оркестарско 
музицирање и соло 
настап 

 

3. Учевство на 

регионален 

напревар со 

училишен 

оркестар 

ученици, 

наставник 

 

 

 

26.04.2017 

Учениците се здобија 

со искувство на 

регионален напревар 

со оркестарско 

музицирање,  

 

4. Учевство на 

МРТВ емисија 

Голем одмор со 

училишен 

оркестар и 

солисти од 

секција 

ученици, 

наставник 

 

 

 

 

06.03.2017 

Учениците се здобија 

со искувствоод настап 

на телевизиска 

емисија со 

оркестарско 

музицирање и соло 

настап 

 



5. Посета на 

концерт во 

МНТ(новиот 

театар) на средно 

музичко 

училиште , класа 

народна музика 

ученици, 
наставник 

29.11.2016 

Се запознаа со 
класата на народни 
инструменти и 
народни пеачи и 
танчери при средно 
музичко училиште 
Илија Николовски Луј 
- Скопје 

 

6. Нагледен час од 
професори и 
ученици од 
средно музичко 
училиште Илија 
НИколовски Луј – 
Скопје класа 
народна музика 

ученици, 
наставник 
професори и 
ученици од 
средно музичко 
училиште 
Илија 
НИколовски Луј 
– Скопје класа 
народна музика 25.05.2016 

Се запознаа со 
класата на народни 
инструменти и 
народни пеачи и 
танчери при средно 
музичко училиште 
Илија Николовски Луј 
- Скопје 

 

        

   Одговорен   наставник : Ангел Ќосев 

       
 
Воннаставни активности  физичко образование 
 
 

Реен 
број 

Активност Носители на 
активноста 

Време на 
реализација 

Постигнатацел 
Резултати 

Освоени 
награди 

1. Кошарка Наставник 

Ученици 6-9 

Преку цела 
година 

Развивање  игра 
преку  натпревари 

 



2. Фудбал Наставник 

Ученици 6-9 

Преку цела 
година 

Развивање  игра 
преку  натпревари 

 

3. Ракомет Наставник-
Ученици 6-9 

Преку цела 
година 

Развивање игра преку 
натпревари 

 

4. Одбојка - женски Наставник 

Ученици 6-9 

Март,Април и 
Мај 

Развивање  

борбеност 
издржливост 

 

5. Ролеријада Наставник 

Ученици 6-9 

мај Развивање на борба 
за победа 

 

6. Тенис Наставник 

Ученици 6-9 

Март-април 

турнирски  

Развивање  на игра 
преку натпревари 

 

 
      Одговорен наставник: Сузана Здравковска 
 
 

Годишен извештај за работата на секцијата по македонски јазик 

  

Р.б Содржина  Време на 
реализација 

 Цели Реализатор 

1. 
 

Формирање на скцијата 
Цели и задачи на  

15.09.2016г. 
 

- Запознавање со 
задачите на секцијата 

Ученици од 6,7 и 9 



 
 
2. 
 
 
 

Секцијата 
 
Предлог и избор на теми 
 
 
 

22.09.2016г. 
 
 
 

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

одделение 

3. 
 
 
4. 
 
. 

Запознавање со драмата 
како род  
 
Сценарио за драмски 
текст 
 
 

13.10.2016г. 
 
 
20.10.2016г. 
 
 

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

Ученици од 6,7,9  

одделение 

5. 
 
 
6. 

Реферат за Војдан 
Чернодрински  
 
Драматизација на извадок 
од драма  
 
 
 

17.11.2016г 
 
24.11.2016г. 
 
 

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

Ученици од 6 и 7,9 

одделение 

 
7. 
 
 
8. 
 
 
 
 

 
Читање извадоци од 
познати драмски автори 
 
Уредување на ѕиден 
весник со податоци за 
драмски автори 

 
15.12.2016г. 
 
 
29.12.2016г. 
 
 
 
 

-да ги знаат етапите на 
драмското дејство  
 
-да разликува драмски 
текст како творба за 
читање и како текст 
 за театарска претстава  
 
 

Ученици од 6 и 7,9 

одделение 

9. 
10. 

Драматизација на познати 
драмски текстови 26.1.2017г. 

 Да се оспособат за 
самостојно доживување и 

 



вреднување на драмата  

11. 
12. 

Организирање средби со 
автори на драми 

9. 2.2017г. 
23. 2.2017г 
 

-да се побуди интерес за 
драмата ,како 
литературен род 

 

13. 
14. 

Современа македонска 
драма  

9 3.2017г 
30 .3.2017г 

-да се оспособат за 
правилен драмски израз  

 

15. 
16. 
 

Посета на театарски 
претстави  и заедничко 
гледање на драми на ДВД 

13.  4.2017г. 
 27. 4.2107г. 

-да се поттикнат 
учениците за драмска 
,уметничка изведба  

 

17. 
18. 

Користење ИКТво 
истражувања поврзани со 
драмска и театарска 
уметност. 
Анализа на работата на 
секцијата  

11.5.2017г 
 25 5.2017г. 

-Применување на знаења 
со помош на ИКТ 

 

 
 
                                                                               Одговорен наставник: Ленче Алаџајкова 
 
 

Годишен извештај за работата на секцијата по англиски јазик 

 

 

Р.б. Содржина  Време на 
реализација 

 Цели Реализатор 

1. Изработка на постер 
Британски наспроти 
Американски англиски 

26.09.2016 
03.10.2016 

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

Ученици од  8 

одделение 



2. Изработка на проект 
Видови филмови 

 
 
31.10.2016 
07.11.2016 

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

Ученици од 7 

одделение 

3. Изработка на проект 
Мојот омилен град 

14.11.2016 
21.11.2016 

Преку изработка на постер за 
одреден град учениците да се 
запознаат со културата, 
историјата, знаменитостите како 
и географските карактеристики на 
истиот 

Ученици од 7 и 8 

одделение 

4. Изработка на постер 
Празници во светот и кај 
нас  ( Божик во Британија) 

12.12.2016 
19.12.2016 
 

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, да се 
стекнат со знаења за празниците 
во Велика Британија и начинот на 
нивното прославување 

Ученици од 7 

одделение 

5. Изработка на проект за 
Св. Валентин (за 
историјата и начинот на 
прославување) 

13.02.2017 

Преку изработка на проект 
учениците да се запознаат со 
историјатот и начинот на 
прославување на празникот Св. 
Валентин 

Ученици од 7 и 8 

одделение 

6. Изработка на проект 
Запознавање со 
традицијата и обичаите 
на другите 

06.03.2017 

Учениците да истражуваат и да 
се запознаат со  традицијата и 
обичаите како и начинот на 
прославување на најголемите 
празници кај нас и во светот 

Ученици од 7 и 8 

одделение 

7. Изработка на еко-постер 

03.04.2017 

Преку изработка  на постер 
учениците да ја подигнат свеста 
за значењето и зачувувањето на 
животната средина 

Ученици од 7 и 8 

одделение 



8. Пишување на еко пораки 

21.03.2017 

Пишување на еко пораки по 
повод Денот на екологијата 

Ученици од 7 

одделение 

9. Изработка на постер 
Традиционални јадења во 
Велика Британија 

10.04.2017 

Преку изработка на постер 
учениците да научат за 
најпопуларните традиционални 
јадења во Велика Британија 

Ученици од 8 

одделение 

10. Изработка на проект 
Загрозени видови 
животни 

08.05.2017 

Подигнување на свеста кај 
учениците за грижа за 
растенијата, животните и 
воопшто животната средина 

Ученици од 7 и 8 

одделение 

11. Патување низ Македонија 
(изработка на краток 
водич) 

29.05.2017 

Претставување и истакнување на 
најпопуларните и најпознатите 
места во Македонија преку 
изработка на краток водич 

Ученици од 7 и 8 

одделение 

 
                                                                         Предметен наставник: Даниела Станчевска 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Годишен извештај за работата на секцијата по француски јазик 
 
  

Р.б Содржина Време на 
реализација 

Постигнати цели Реализатор 



1. Пишување состав-
Comment j'ai passé mes 
vacances d'été 21.09.2016 

Писмено изразување со 
примена на лексика за одмор и 
рекреација 

ученици од 

9 одделение 

2. Изработка на постер за 
Париз 

 
26.09.2016 

Потикнување креативност и 
примена на јазични структури 

ученици од 

8 одделение 

3. Претставуање,поздравува
ње(пишување кратки 
дијалози и драматизација 
на истите) 

                                  
17.10.2016 

Збогатување на лексиката за 

запознавање 

ученици од 

6одделение 

4. Изработување на постер-
Le corps humain 

26.10.2016 

Креативност со примена на 
изучената лексика 

ученици од 

7одделение 

5. Пишување писмо на 
пријател/ка(Ecrire une 
lettre à un/une ami(e) 16.11.2016 

Писмено изразување, 
употреба лексички и јазични 
структури 

ученици од 

8одделение 

6. Les saisons et qu'il temps 
fait-il?/Сезони и 
временски(метео)феноме
ни 

                                  
23.11.2016 

Збогатување на лексиката за 

метео феномени(изговор и 

пишување) 

ученици од 

7одделение 

7.  
Слушање божиќни и 
новогодишни песнички 

                           
21.12.2016 

Стекнување навики за 

слушање музика, 

ученици од 

6 одделение 

8. Изработка на 
новогодишни честитки 

26.12.2016 
 
 

Поттикнување на креативноста 
и инвентивноста кај учениците, 
да ги увежбаат начините на 
честитање Божиќ и Нова 
година 

ученици од 

9 одделение 

 
9. 

Mes vacances d'hiver-
пишување куси состави 

30,01.2017 

Усно и писмено изразување со 
примена на изучени јазични 
структури 

ученици  

од6 -9 



одделение 

 
10. 

Presenter une famille/ 
изработка на семејно 
стебло 

08.02.2017 Збогатени лексички знаења за 
семејство поттикнување на 
креативноста и инвентивноста 
кај учениците 

ученици  

од6 -9 

одделение 

 
11. 

Изработка на постер за 
Passé composé avec être 

22.02.2017 

Потикнување креативност и 
естетско уредување на 
училницата 

ученици  

од6 -9 

одделение 

 
12. 

Les repas et les nourritures 
/Храна  и  намирници                                                                                                             

08.03.2017 

Збогатени лексички /јазични 
знаења за храна и 
намирници,типична храна за 
Франција 

ученици  

од6 -9 

одделение 

 
13. 

                                            
Пишување еко-пораки                         

22.03.2017 

Примена на знаења во кратки 
и едноставни еко пораки  

ученици  

од6 -9 

одделение 

 
14. 

Празници во Франција 
Велигденски празници - 
обработка на нов 
вокабулар 

12.04.2017 

Стекнати знаења за начинот 
 на прославување на  
Велигден кај нас и  
во Франција 
 

ученици  

од6 -9 

одделение 

 
15. 

Правење покани по некој 
повод                                                               

10.05.2017 

Збогатени лексички знаења за 
пишување покани по повод 
роденден,венчавка,забава 

ученици  

од6 -9 

одделение 

 
16. 

Разговор за летен распуст 
и читање со разбирање 
на текстот Vacances au 31.05.2017 

Правилно изразување   
при усна комуникација на 
зададена тема ;читање и 

ученици  

од6 -9 



vert идентификување основни 
информации во непознат текст 
 

одделение 

 
                                                                                               Наставник: Јаворка Китевска 
 

 

Годишен извештај за работата на секцијата по физика 

 
  

Р.б Содржина  Постигнати цели Реализатори Време на 
реализација 

1. Формирање на 
секцијата и избирање 
раководство. Разговор 
за работата на 
секцијата 

да стекнат пошироки 
знаења од одредени  
наставни теми од 
областа на физиката и да 
ја зголемат способноста 
за забележување и 
доближување на 
физиката до 
секојдневието. 

Наставник по 

физика, ученици 

од VIII и IX 

одделение 

9.9.2016 

2. Осврт кон програмата 
од VIII и IX одд. 
Редослед во 
активностите при 
изведување 
експеримент 

да стекнат пошироки 
знаења од одредени  
наставни теми и да ја 
зголемат способноста за 
изведување и 
забележување на 
активностите од 
експерименталната работа. 

Наставник по 

физика, ученици 

од VIII и IX 

одделение 

 
 
 
13.9.2016 
 
 
 
13.9.2016 



3.  
Експеримент: 
Сублимација и 
ресублимација 

да ја зголемат способноста 
за изведување и 
забележување на 
активностите од 
експерименталната работа. 

Наставник по 

физика, ученици 

од VIII одделение 

20.9.2016 

 4.  
Истражување: “Зошто 
секоја капка вода е 
важна?”  
 

да ја зголемат способноста 
за забележување и 
доближување на физиката 
до секојдневните појави во 
природата. 

Наставник по 

физика, ученици 

од VIII и IX 

одделение 27.9.2016 
 

5. Каде е север? Да стекнат пошироки 
практични знаења. 

Наставник по 

физика, ученици 

од  IX одделение 
4.10.2016 

6. Колку е далеку една 
светлосна година? 

Да стекнат пошироки 
знаења за светлосна 
година. 

Наставник по 

физика, ученици 

од VIII одделение 
18.10.2016 

7. Животот и делото на 
Исак Њутн 

Да стекнат пошироки 
знаења за животот и 
делото на најголемите 
научници 

Наставник по 

физика, ученици 

од VIII одделение 
8.11.2016 

8. Практична вежба: 
Изработка на 
електромотор 

да ја зголемат способноста 
за забележување и 
доближување на физиката 
до секојдневието. 

Наставник по 

физика, ученици 

од IX одделение 15.11.2016 
 

9. Животот и делото на 
Никола Тесла 

Да стекнат пошироки 
знаења за животот и 
делото на најголемите 
научници. 

Наставник по 

физика, ученици 

од IX одделение 
22.11.2016 



11. Сончевиот систем, 
Земјата и останатите 
планети 

Да стекнат пошироки 
знаења за Сончевиот 
систем, Земјата и  
другите планети. 

Наставник по 

физика, ученици 

од VIII одделение 
6.12.2016 

12. Како била измерена 
големината на 
Земјата? 

Да стекнат пошироки 
знаења за Сончевиот 
систем, Земјата и  
другите планети. 

Наставник по 

физика, ученици 

од IX одделение 
13.12.2016 

13. Што е комета, 
астероид, метеорид и 
метеор? 

Да стекнат пошироки 
знаења за Сончевиот 
систем, кометите, 
астероидите, метеорите. 

Наставник по 

физика, ученици 

од VIII одделение 
20.12.2016 

14.  
Ефектот на 
детергентите врз 
нечистотијата 

да ја зголемат способноста 
за забележување и 
доближување на физиката 
до секојдневието. 

 

Наставник по 

физика, ученици 

од VIII одделение 
24.1.2017 

15. Истражување за 
животот и делото на 
Михајло Пупин  

Да стекнат пошироки 
знаења за животот и 
делото на најголемите 
научници 

Наставник по 

физика, ученици 

од IX одделение 
7.2.2017 

16. Теоријата на Големата 
Експлозија за 
настанокот на 
вселената 

Да стекнат пошироки 
знаења за Сончевиот 
систем, Земјата и  
другите планети. 

Наставник по 

физика, ученици 

од IX одделение 
21.2.2017 

17.  
Како би изгледал 
животот на Земјата без 
Месечината 

Да стекнат пошироки 
знаења за Сончевиот 
систем, Земјата и  
другите планети. 

Наставник по 

физика, ученици 

од VIII одделение 
7.3.2017 



18.  
Како се случува 
промената на ден и ноќ 
и промената на четири 
годишни времиња? 

да ја зголемат способноста 
за забележување и 
доближување на физиката 
до секојдневието. 

Наставник по 

физика, ученици 

од VIII и IX 

одделение 

 
 21.3.2017 

19.  
Зошти ѕвездите 
треперат? 

Да стекнат пошироки 
знаења за Сончевиот 
систем, Земјата и  
другите планети. 

Наставник по 

физика, ученици 

од IX одделение 4.4.2017 
 

20.  
 
Дали знаете зошто 
небото е сино? 

да стекнат пошироки 
знаења од одредени  
наставни теми и да ја 
зголемат способноста за 
забележување и 
доближување на физиката 
до секојдневието. 

 

Наставник по 

физика, ученици 

од IX одделение 

18.4.2017 

21.  
 
Научно објаснување на 
виножитото 

да стекнат пошироки 
знаења од одредени  
наставни теми и да ја 
зголемат способноста за 
забележување и 
доближување на физиката 
до секојдневието. 

 

Наставник по 

физика, ученици 

од IX одделение 

2.5.2017 

22.  
Животот и делото на 
Алберт Ајнштајн 
 

Да стекнат пошироки 
знаења за животот и 
делото на најголемите 
научници 

Наставник по 

физика, ученици 

од VIII одделение 
16.5.2017 

23.  
 
 

да стекнат пошироки 
знаења од одредени  
наставни теми и да ја 

Наставник по 

физика, ученици 

6.6.2017 



Видео игри со примена 
на Физиката 

зголемат способноста за 
забележување и 
доближување на физиката 
до секојдневието. 

од VIII и IX 

одделение 

 

                                                                          Наставник Христина Антоноска Борисовска 
 
 

Годишен извештај за работата на секцијата по географија 
 

 

Ред. 
број 

Тема Постигнати цели Реализатори Време на 
реализација 

1. Сончев систем-изработка 
на проект 

стекнување на 
нови знаења  

ученици од VI 
одд. 

19.09.2016 

2. Сончев систем-
изработка на 
проект   

 

стекнување на 
нови знаења 

ученици од VI 
одд. 

26.09.2015 

3 Пустини во 
Африка-изработка 
на фото-албум   

 

стекнување на 
нови знаења 

ученици од IX 
одд. 

10.10.2016 

4 Вулкани во нашата 
земја (читање на 
текстови)  

 

Продлабочување 
на знаења 

ученици од VII 
одд. 

17.10.2016 

5 Милионски градови во 
Европа-фото-албум 

стекнување на 
нови знаења 

ученици од 
VIII одд. 

01.11.2016 

6 Месечина и месечински 
мени 

Практични знаења ученици од VI 
одд. 

14.11.2016 
 
 

7 Национални паркови во 
Р.Македонија 

Продлабочени 
знаења 

ученици од VII 
одд. 

12.12.2016 
 



8 Заштитени подрачја во 
нашата земја-
презентација 

Продлабочени 
знаења 

ученици од VII 
одд. 

19.12.2016 
 

9 Глацијален релјеф-
анализа на фотографии 

Практични знаења ученици од VII 
одд. 

23.1.2017 

10 Миграции-изработка на 
есеј 

Практични знаења ученици од VII 
одд. 

6.2.2017 

11 Русија-земја на два 
континенти-читање на 
карта 

Продлабочени 
знаења 

ученици од 
VIII одд. 

13.2.2017 

12 Амазонија-најголема 
природна зоолошка 
градина-читање текстови 

Продлабочени 
знаења 

ученици од IX 
одд. 

6.3.2017 

13 Зошто се појавува 
цунами?-презентација 

Продлабочени 
знаења 

ученици од , 
VI, VII, VIII, IX 
одд. 

13.3.2017 

14 Карневали во 
Р.Македонија-проекти 

Продлабочени 
знаења 

ученици од VII 
одд. 

27.3.2017 

15 Океани и мориња-живиот 
свет во нив-изработка на 
проекти 

Продлабочени 
знаења 

ученици од VI 
одд. 

10.4.2017 

16 Велигден кај нас и во 
светот-текстови 

Продлабочени 
знаења 

ученици од IX 
одд. 

17.4.2017 

17 Велигденска работилница Практични знаења ученици од VII 
одд. 

24.4.2017 

18 Патувам-истражувам Продлабочени 
знаења 

ученици од 
VIII одд. 

8.5.2017 

19 Во пресрет на денот на 
македонските 
просветители 

Продлабочени 
знаења 

ученици од VII 
одд. 

15.5.2017 

20 Составување на 
географски прашања за 
квиз 

Продлабочени 
знаења 

ученици од , 
VI, VII, VIII, IX 
одд. 

29.5.2017 

21 Квиз за географија Продлабочени 
знаења 

ученици од , 
VI, VII, VIII, IX 
одд. 

5.6.2017 



       

Предметен наставник: д-р Билјана Гичевски 
 

 
Годишен извештај за работата на секцијата по  биологија 
 

Ред. 
број 

Тема Постигнати 
цели 

Реализатори Време на 
реализација 

1. Општински 

натпревар по 

биологија и 

природни науки 

3 први 

награди,10 втори 

награди и 11 

трети награди 

33 ученици од 5,6,7,8 

и 9 одд. 

4.3.2017 

2. Регионален 

натпревар по 

биологија и 

природни науки 

1 прва награда, 

10 втори награди 

и 11 трети 

награди 

27 ученици од 5,6,7,8 

и 9 одд. 

8.4.2017 

3. Државен натпревар 

по биологија и 

природни науки 

3 трети награди Ученици од 7 одд. 

Огнен Јосифовски 

Петар Муратовски  

и 9 одд. 

Теодора Довлева 

20.5.2017 

4. Работилница по 

биологија за 

одбежување на 

светскиот ден во 

Стекнување 

практични 

вештини и 

зајакнување на 

Ученици од 9 одд. 

Калина Качоровска, 

Константина 

Поповска, Јана 

31.5.2017 



борбата против 

пушењето 

истражувачката 

работа 

Зографска,Симона 

Стојанова,Душана 

Петревска 

                                                                                   Предметен наставник: Горан Тодоровски 
 
 

 

 

 

  Годишен извештај за работата на  ликовната  секција 

 
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;                             
 
Во текот на учебната година учениците земаат активно учество а воедно и беа наградувани на повеќе натпреварувања и тоа 
: 
 
Годишен извештај за учество на натпревари и освоени дипломи по 
 Ликовно образование од учебната 2016/17 година 
 
Во текот на учебната година учениците земаат активно учество а воедно и беа наградувани на повеќе натпревари и тоа : 
Одговорен наставник: Лилјана Ружиновска 
 

 Временска  рамка ( месеци)     
активност 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 носител начин на очекувани одговорно 



спроведува
ње 

резултати лице 

Ликовен 
детски 
едукати-
вен камп 
„Вангел 
Коџоман“ 
Струга 
2016 
Изложба 
на 
7.9.2016 

         x Учени-
ци од 
  6 – 9 
одд. 
Настави
к 

„Детски 
ликовен 
центар“; 
Министерст
во за 
култура 

Да се развие 
креативност 
кај учениците, 
дружење, 
творечки спо-
собности, 
естетика 
 
Дипломи за 
учество:  
менторот; 
Анастасија 
Јакчулева 
VIIIa, Ангела 
Грозданов 
VIIIа  и Илина 
Филиповска  
VIб одд. 
 

 
Наставник 
по  Ликовно 
образова-
ние -
Лилјана 
Ружинов-
ска 

XМеѓунар
одна 
детска 
ликовна 
колонија 
„Св. 
Пантелеј
мон“ – 
Нерези 
16,17.09.2
016 

x          Учени-
ци  
Настави
к 

„Детски 
ликовен 
центар“; 
Општина 
Карпош 

Стимулирање 
на ликовното 
творење, 
Реализирање 
на 
индивидуал-на 
ликовна 
творба 
 
Дипломи: за 
менторот; 
Ангела 
Грозданов IXб 
и Илина 
Филиповска 

Наставник 
по  
Ликовно 
образова-
ние 
 
 



VIIб одд. 
Учество 
на 
ликовен 
хепенинг  
и изложба 
по повод 
„Денови 
на 
Општина  
Карпош“ 
во Кино-
теката на 
РМ 
26.10. 
2016 

 x         Учени-
ци  
Настави
к 

Општина 
Карпош 
Детски 
ликовен 
центар 

Да се развие 
интерес за 
натпревар,због
атување на 
знаења и 
анализа на 
уметничките 
творби 
презентација 
 
Дипломи за: 
училиштето, 
Менторот; 
Теодора Дов-
лева IXб и 
Анастасија 
Јакчулева IXб 

Наставник 
по ликовно 
образова-
ние 



Меѓуна-
родна 
детска 
ликовна 
изложба 
по повод 
„13 
Ноември“ 
17.11. 
2016 

  x        Учени-
ци  
Наставн
ик 

Детски 
ликовен 
центар; 
Град Скопје 

Анализа на 
специфичност
и и разлики во 
уметничките 
творби на 
различните 
култури; 
 
Дипломи за: 
менторот; 
I место: Мариа 
Јовановска 
VIIб; Катерина 
Брковска VIIIa 
одд.; III место 
Мила Јовано-
вска VIa; Јак-
ов Грашковс-ки 
VIб и Или-на 
филиповс-ка 
VIIб одд. 

Наставник 
по 
Ликовно 
образова-
ние 

Koнкурс 
за 
фотограф
ии на 
ниво на 
РМ, на 
тема:„Мот
иви од 
мојата 
таткови-

       x   Учени-
ци; 
Наставн
ик 

Министерст
во за 
култура на 
РМ и Детски 
ликовен 
центар-Ск. 

Кадрирање на 
простор; 
 
Дипломи за:  
Училиштето, 
Менторот,  
I место Дебора 
Милошевска 
8а 
II место  

Наставник 
по ликовно 
образова-
ние 



на-РМ 
20.04 
.2017 

Катерина 
Брковска 8а  
 
 

Учество 
во 
проектот 
„Графика
та 
заеднички 
јазик“ 

         x Ученик 
од 7 
одд. 
Наставн
ик 

Министерст
во за 
култура, 
СЕНСУС 
едукатор  

Едукација за 
изработка на 
графичките 
техники во 
КИЦ 
 
Диплома за: 
Илина 
Филиповска, 
7б 
и 
Менторот 

Наставник 
по ликовно 
образова-
ние 

 
                                                                                 
 



1 .Ања Ангелова   IIа  I награда 

2 .Антонија Пановска   IIа I награда   

3 Нина Бојовиќ                    IIа II награда 

4 .Андреј Митевски        IIа III награда 

5 Даниел Колевски      IIа III награда 

6 Михаела Карадимче     IIа III награда 

7 Мила Блажевска IIб III награда 

8. Ведран Боровски IIб III награда 

9 Бојан Кировски IIб III награда 

10 Милица Сиљаноска IIб III награда 

11 Јоана Симјаноска IIб III награда 

12 Андреа Стевоска IIб I награда 

13 Мари Црвенов IIб III награда 

14 Сергеј Заљесов IIIа III награда 

15 Доријан Домика IIIа III награда 

16 Бошева Ана                    IIIб III награда 

17 Кироска Кристина          IIIб I награда 

18 Миланоска Матеа          IIIб III награда 

19 Пешевска Андреа          IIIб III награда 

20 Србиноска Мина             IIIб I награда 

21 Темов Кирил                    IIIб I награда 

22 Тодорова Мила                IIIб пофалница 

23 Матеј Василев IVб II награда 

24 Ведран Старковски IVб II награда 

25 Матеа Теохарова IVб II награда 

26 Огнен Смилевски IVб II награда 

27 Стефанија Карадимче IVб III награда 

28 Бојана Кралевска        Vб II награда 

29 Мартин Кироски    Vб II награда 

30 Дарија Пенчев  Vб  III награда 

31 Марија Јовановска  Vб III награда 



Годишен извештај за учество на 
натпревари и освоени дипломи  
Одделенска настава     
 

“Кенгур” 
 
 
 
Предметна настава 

 

р.б. Име и презиме одд ментор поени награда 
1. Игор Довлев VI Витомир Лазороски 98,75 I 
2. Нина Величковска VI Витомир Лазороски 68,75 III 
3. Јована Столевска VI Витомир Лазороски 66,5 III 
4. Ања Јовановиќ VI Витомир Лазороски 63,75 П 
5. Дариа Ефтимова VI Витомир Лазороски 63,75 П 
6. Данило Миленковиќ VI Витомир Лазороски 60 П 
7. Петар Муратовски VII Христина А. Борисовска 91,25 II 
8. Марко Доневски VIII Витомир Лазороски 105 I 
9. Мартин Димитровски VIII Витомир Лазороски 82,5 II 

10. Никола Придаенкоски VIII Витомир Лазороски 82,25 II 
11. Тамара Придаенкоска VIII Витомир Лазороски 81,25 III 
12. Мила Јованоска VIII Витомир Лазороски 81,25 III 
13. Гала Дувлис VIII Витомир Лазороски 71,25 III 
14. Бојан Живковиќ VIII Витомир Лазороски 63,75 П 
15. Ана Николовска VIII Витомир Лазороски 63,75 П 
16. Матеј Чавкоски VIII Витомир Лазороски 62,25 П 
17. Ана Михајловска VIII Витомир Лазороски 62,25 П 
18. Лука Грашкоски IX Витомир Лазороски 125 I 
19. Никола Кузманоски IX Витомир Лазороски 106,25 I 
20. Мила Саздова IX Витомир Лазороски 106,25 I 
21. Јаков Пановски IX Витомир Лазороски 105 II 
22. Мила Лазарова IX Витомир Лазороски 93,75 II 
23. Никола Алчев IX Витомир Лазороски 82 III 
24. Теодора Довлева IX Витомир Лазороски 80,25 III 

32 Сергеј Младеновски  Vб III награда 

33 Теодор Хаџи-Попоски  Vб III награда 

34 Даријан Митев    Vб пофалница 



25. Анастасија Јакчулева IX Витомир Лазороски 80 III 
26. Катерина Старковска IX Витомир Лазороски 71,25 П 
27. Дамјан Илиевски IX Витомир Лазороски 68 П 
28. Андреј Ѓеоргиев IX Витомир Лазороски 65 П 

 
Одговорен наставник 

Витомир Лазороски 
 
 
 

Општински натпревар математика оддел
ение 

Освоени награди 

 Матеј Василев IVб Прва награда                                                                                                                      
 Мартин Кироски                                                                                                                       Vб Прва награда                                                                                                                      
Даријан Митев Vб Прва награда 
Марија Јовановска  Трета награда 

Бојана Кралевска Vб Трета награда  
 
 

Нина Зикова Vа Втора награда                                                                                                           
Димитар Личков Vа Трета награда  

 
Регионален  натпревар математика   
Матеј Василев IVб Трета награда  
Нина Зикова Vа Втора награда                                                                                                           
Мила Јовановска Vа Трета награда  
Димитар Личков Vа Трета награда  
Републички натпревар  математика   
Бојана Кралевска Vб Втора награда                                                                                                           
Марија Јовановска Vб Втора награда                                                                                                           
Мартин Кироски Vб пофалница 

 
 

 
 



 
Регионален натпревар по техничко образование 
 

Име и презиме Одделение Освоено место 
Нина Зикова Vа IV 
Лара Јовановска Vа V 
                                                                                  Одговорен наставник: Лазе Смилевски 
 
 
 
Годишен извештај за учество на натпревари и освоени дипломи по 
 Хемија    
 
 

Име и презиме одд. награда 

Лука Грашковски  9 одд 
I  награда регионален натпревар 
II награда  општински 
Државен натпревар пофалница 

Мила Саздовска  9одд 
 II награда регионаленнатпревар  
државен натпревар пофалница 
 

Мила Лазарова 9 одд општински натпревар пофалница 

Ангела Кузмановска 9 одд 
II   награда општински 
II   награда регионален 

Мартин Димитровски  8одд III награда општински 
Марко Доневски  8одд III награда општински 
Никола Придаенковски  8одд II наградаопштински 
Тамара Придаенковска  8одд III награда општински 

 
Предметен наставник : 
Даниела Радевска 

 

 
Годишен извештај за  натпреварите по математика восите категории    

 
 



 

Име и презиме одд. награда 

Општински натпревар   
Лука Грашковски 9одд I награда  
Марко Доневски 8 одд II награда  
Зорива Давидовска  8 одд Пофалница   
Мартин Димитровски 8 одд Пофалница   
Јаков Грашковски  6 одд I награда  
Игор Довлев 6 одд II награда  
Дариа Ефтимова 6 одд III награда  
Никола Михајловски  6 одд пофалница 
Регионален натпревар    
Лука Грашковски 9одд I награда  
Марко Доневски 8 одд III награда 
Зорица Давидовска 8 одд III награда 
Мартин Димитровски 8 одд пофалница 
Јаков Грашковски  6 одд пофалница 
Државен натпревар   
Лука Грашковски 9одд I награда  
Марко Доневски 8 одд III награда 
Јуниорска математичка олимпијада   
Лука Грашковски 9одд златен медал  
Марко Доневски 8 одд пофалница 

 

Лука Грашкоски беше единствениот учесник од основно училиште на Балканската натематичка олимпијада од 115 учесници 
од повеќе од 14 земји и е капитен на тимот што ќе учествува на Јуниорската балканска олимпијада 
Исто така доби сребрен медал на Иранската геометриска олимпијада од септември 2016, како и сребрен медал од Азиско-
пацифичката олимпијада 2017 година (втора по јачина во светот) 
 

     Одговорен наставник: Витомир Лазороски  
 
 



 
Годишен и звештај за учество и освоени награди на натпреварите по физика 
 
 
Општински натпревар по физика, одржан на на 18 февруари 2017 година. 
Во табелата се прикажани резултатите за секој натпреварувач поединечно: 

Име и презиме одд. награда 
   
Лука Грашкоски 9-то I награда 
Марко Доневски 8-мо II награда 
Мартин Димитриевски 8-мо II награда 
Зорица Давидовска 8-мо пофалница 

 
Регионален натпревар по физика, одржан на 8 април 2017 година. 

Во табелата се прикажани резултатите за секој натпреварувач поединечно: 

Име и презиме одд. награда 
   
Лука Грашкоски 9-то I награда 
Марко Доневски 8-мо пофалница 
Мартин Димитриевски 8-мо II награда  
Зорица Давидовска 8-мо пофалница 

 
Републички натпревар по физика, одржан на 13 мај 2017 година во Охрид. 

Во табелата се прикажани резултатите за секој натпреварувач поединечно: 

Име и презиме одд. награда 

   
Лука Грашкоски 9-то I награда 
Марко Доневски 8-мо сертификат 
Мартин Димитриевски 8-мо пофалница 
Зорица Давидовска 8-мо сертификат 
      
Во периодот од 11.11.2016 до 12.11.2016 година учествувавме и успешно се претставивме и на вторите по ред „Денови на 

науката“ организирани од ПМФ-Скопје. Учениците се натпреваруваа по теоретска и практична физика и другите науки, но и 

следеа работилници и кино проекции со останатите ученици, учесници на натпреварот од цела Македонија. 

Име и презиме Одд. награда 



Лука Грашкоски 9-то I место 
Теодора Довлева 9-то диплома 
Мила Саздова   9-то диплома 
Мила Лазарова 9-то диплома 
Јаков Пановски 9-то диплома 

                                                      Наставник :Христина Антоноска Борисовска 

 
 
 

Годишен и звештај за учество и освоени награди  на натпреварите по математика 
  
Општински натпревар по математика, одржан на на 11 февруари 2017 година. 

Во табелата се прикажани резултатите за секој натпреварувач поединечно: 

Име и презиме одд. награда 

   
Петар Николовски 6-то I награда 
Филип Дочински 6-то III награда 
Петар Муратовски 7-мо II награда 
Ивана Аврамовска 7-мо III награда 
Елеонора Кржаловска 7-мо учество 
Моника Нановска 7-мо II награда 

 
Регионален натпревар по математика, одржан на 1 април 2017 година. 

Во табелата се прикажани резултатите за секој натпреварувач поединечно: 

Име и презиме одд. награда 
   
Петар Николовски 6-то пофалница 
Филип Дочински 6-то пофалница 
Петар Муратовски 7-мо учество  
Ивана Аврамовска 7-мо пофалница 
Моника Нановска 7-мо I награда 

 
Републички натпревар по математика, одржан на  6 мај 2017 година во Охрид. 
Во табелата се прикажани резултатите за секој натпреварувач поединечно: 



Име и презиме одд. награда 
   
Моника Нановска 7-мо сертификат 
      

                                                      Наставник: Христина Антоноска Борисовска 

 
 

Годишен извештај за учество на натпревари и освоени дипломи по 
 Географија и Прва помош  
 

Регионалниот натпревар по географија се одржа на 01.04.2017 год. во СУГС „Лазар Танев“-Скопје. Правилото беше дека 
секој ментор може да учествува со по 3 ученици. Материјалот кој беше за натпревар се однесуваше на континентот Европа.  
Од ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“, по спроведениот училишен натпревар, менторот   д-р Билјана Гичевски, ги 
определи следните ученици за регионален натпревар: Давид Јовановиќ, Александра Ковачевска, Ѓорѓи Манџуковски. 
Според конечната листа на Македонското географски друштво, организатор на натпреварот, тројцата ученици се пласираа 
за државен натпревар по географија. Државниот натпревар по географија се одржа на 5.5.2017 год на Природно 
математички факултет-Скопје 
Општинскиот натпревар по Прва помош се изведе на 5.5.2017 во училишниот двор на ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“, 
додека натпреварот на ниво на град Скопје се изведе на падините на Водно на 12.6.2017. 

 

Ре
д. 
бр
ој 

Тема Постигнати цели Реализатори Време 
на 
реализа
ција 

1. Регионален натпревар 
по географија 

I место и учество на 
регионален 
натпревар 
 
I награда и учество 
на регионален 
натпревар 
 
II награда и учество 
на регионален 
натпревар 

Давид Јовановиќ 
IX б 
 
 
Ѓорѓи Манџуковски 
VIII а одд. 
 
 
Александра 
Ковачевска VIII а 
одд. 

1.4.2017 



2. Државен натпревар по 
географија 

I награда и учество 
на државен 
натпревар 
 
учество на државен 
натпревар 

Давид Јовановиќ 
IX б 
 
 
Ѓорѓи 
Манџуковски, 
Александра 
Ковачевска VIII а 
одд. 

5.5.2017 

3. Општински натпревар по 
прва помо 

I место и учество на 
општински натпревар 

Анастасија 
Јакчулева IX б 
Mила Георгиева IX 
б  
Мила Лазарова IX 
б  
Јоана Благадуша 
IX б 
Ана Михајловска 
VIII б 
Гала Дувлис VIII б 

5.5.2017 

4. Градски натпревар по 
прва помош 

III место и учество на 
градски натпревар 
 

Анастасија 
Јакчулева IX б 
Mила Георгиева IX 
б  
Мила Лазарова IX 
б  
Јоана Благадуша 
IX б 
Ана Михајловска 
VIII б 
Гала Дувлис VIII б 

12.6.2017 

 
      Одговорен наставник: д-р Билјана Гичевски 

 



 
 
 

Годишен извештај за учество на натпревари и освоени дипломи по 
 Природни науки  и биологија  
 
 
Природни науки:   Регионале натпревар 

Име и презиме одд. награда 
Димитар Личков  5 одд II награда  
Бојана Кралевска 5 одд II награда 
Мила Јовановска 5 одд II награда 
Тина Димковска 5 одд III награда 
Теодор Хадџи- Попоски 5 одд III награда 
Дарија Пенчев 5 одд пофалница 
Сергеј Младеновски 5 одд пофалница 
Горјан Анѓушев 6 одд II награда 
Петар Николовски  6 одд II награда 
Филип Дочински  6 одд III награда 
Јаков Грашкоски  6 одд III награда 
Дариа Ефтимова 6 одд пофалница 
Михаела Ичитракова 6 одд пофалница 

Природни науки:   државен  натпревар 
 

Име и презиме одд. награда 
Димитар Личков  5 одд учество 
Бојана Кралевска 5 одд пофалница 
Мила Јовановска 5 одд учество 
Горјан Анѓушев 6 одд пофалница 
Петар Николовски  6 одд пофалница 

 
Биологија:    регионале натпревар 

 

Име и презиме одд. награда 
Максим Милошевски 7 одд II награда 



Петар Муратовски 7 одд II награда 
Огнен Јосифовски 7 одд II награда 
Елеонора Кржаловска 7 одд  III награда 
Матеј Инадески 7 одд  III награда 
Моника Алексовска 7 одд  III награда 
Андреј Бубалов 7 одд  учество 
Ана Николовска  8 одд II награда 
Катерина Брковска 8 одд II награда 
Гала Дувлис 8 одд III награда 
Мила Јовановска 8 одд III награда 
Ана Михајловска 8 одд III награда 
Ива Богоевска 8 одд пофалница 
Теодора Довлева 9 одд. I награда 
Мила Лазарова 9 одд III награда 
Мила Саздова 9 одд пофалница 

 
 
Биологија:    државен натпревар 

 

Име и презиме одд. награда 
Максим Милошевски 7 одд учество 
Петар Муратовски 7 одд III награда 
Огнен Јосифовски 7 одд III награда 
Теодора Довлева 9 одд. III награда 

 
 

Годишен извештај за учество на натпревари и освоени награди  по 
 Македонски јазик 

 

Име и презиме  
 
 

Одделение  Награда 



Мила Димковска 
 
 
 

9б 1 место (гран при ) 
на литературен конкурс на 
град Скопје ,на тема 
„Климентовата мисла ,наша 
сегашност и иднина“  

Одговорен наставник: Ленче Алаџајкова 
 
 
 
 
Годишен извештај за учество на натпревари и освоени награди  по 
Англиски  јазик 

 

Активност / вид натпревар Постигнати 
цели 

Реализатори Време на 
реализација 

Општински натпревар по англиски 
јазик 

I место Калина 
Качоровска 9а 

 
  18.03.2017 

Регионален натпревар по 
англиски јазик 

VI место Калина 
Качоровска 9а 

 
    8.04.2017 

        
      

Предметен наставник : Даниела Станчевска 
 
 
 
 
 

Ред. 
број 

Тема Постигнати 
цели 

Реализатори Време на 
реализација 



1. Општински натпревар по 

англиски јазик 

3 место и 

учество на 

регионален 

натпревар 

7 место 

Теодор Хаџи-

Попоски 5б 

одделение 

Бојана 

Кралевска 5б 

одделение 

 18.03.2017 

2. Регионален натпревар по 

англиски јазик 

5 место и 

учество на 

државен 

натпревар 

Теодор Хаџи-

Бошковски 5б 

одделение 

08.04.2017  

3. Државен натпревар по 

англиски јазик 

12 место  Теодор Хаџи-

Бошковски 5б 

одделение 

06.05.2017 

 
     

Предметен наставник:  Весна Аврамовска 
 
 

Годишен извештај за работата на подмладокот на Црвен крст 
 

 

Р.б Содржина  Време на 
реализација 

 Цели Реализатор 

1. „Училишен прибор за 
моето другарче“ 

1-9.9.2016 
 
 

-помош на деца од 
поплавените подрачја во 
Стајковци 

сите ученици,  
Билјана Гичевски 

2. Предавање за заштита од 
туберколоза 

20.9.2016 - едукација за заштита од 
туберколоза 

ученици од VII, 
Горан Тодоровски 



3. Одбележување на Недела 
на млади на Црвен крст 

31.10.2016 -посета на ООЦК Карпош ученицои од VIII б, 
Билјана Гичевски 

4. Одбележување на денот 
за Болестите на 
зависност 

22.11.2016 
 
 

- врсничка едукација за 
никотин, алкохол и дрога 

ученици од IX а,б  

5. Одбележување на 
Неделата на борба против 
СИДА-та 

20.12.2016 
 
 

-врсничка едукација за 
СИДА 

ученици од IX а,б 
одд., младинец од 
Црвен крст 

6. Предавања за проектот 
ПХВ  

3.2-7.2.2017 
 

-едукација за изработка на 
проекти 

ученици од IX б  

7. Собирање парични 
средства за дете со 
церебрална парализа 
(активности за проектот 
ПХВ) 

20-22.2.2017 
 
 
 
 

-помош на дете со 
церебрална парализа 

сите ученици и 
вработени 

8. Хуманитарна 
магионичарска претстава 
(активности за проектот 
ПХВ) 

8.3.2017 
 
 
 

-помош на ранливо 
население 

сите ученици 

9. Собирање на облека и 
играчки за мигранти 
(активности за проектот 
ПХВ) 

3-7.4.2017 
 
 
 

-помош на ранливо 
население 

сите ученици и 
вработени 

10. Хуманитарен велигденски 
базар (активности за 
проектот ПХВ) 

10.4.2017 
 
 

-помош на ранливо 
население 

сите ученици и 
вработени 

11. Општински натпревар по 
Прва помош 

5.5.2017 
 

-натпревар меѓу ученици ученици од IX б и 
VIII б 



12. Хуманитарна акција за 
помош на дете со 
оштетен слух од ООУ 
„Вера Циривири Трена“-
Скопје 

29-31.5.2017 
 
 
 
 

-помош на дете со 
оштетен слух 

сите ученици и 
вработени 

13. ПХВ работилница во 
Струга 

26-28.5.2017 
 

-учество на семинар ученици од IX б 

14. Градски натпревар по 
Прва помош 

12.6.2017 
 

-натпревар меѓу ученици ученици од IX б и 
VIII б 

 

                                   Одговорен наставник: д-р Билјана Гичевски 

 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СПОРТСКИТЕ НАТПРЕВАРИ  
 

Реде
н 
број 

Активност Носители на 
активноста 

Време на 
реализација 

Постигната цел 
Резултати 

Освоени 
награди 

1. Kошарка Сузана 
Здравковска 
 

Есен-пролет Учење 
игра,преку 
натпреварувањ
е на ниво на 
општина 

5 место на ниво 
на општина 

2. Фудбал- Сузана 
Здравковска 

Есен-пролет Учење 
игра,преку 
натпреварувањ
е на ниво на 
општина 

7-то место на 
ниво на 
општина 

3. Одбојка- 
женски 

Сузана 
Здравковска 

Есен-пролет Учење 
игра,преку 
натпреварувањ
е на ниво на 

6-то место на 
општински 
натпревари 



општина 
4.  

Ракомет 
Машки 

Сузана 
Здравковска 

Есен-пролет Учење 
игра,преку 
натпреварувањ
е на ниво на 
општина 
 

5-то место-и 
награден 
ученик за 
најталентиран  
и перспективен 
во цела 
општина 

5.  
Ролеријада 

Сузана 
Здравковска 

Април/2017г
од. 

Масовно 
учество во 
возење 
ролерки на 
ниво на 
општина 

Масовно 
учество 
Во машка и 
женска 
категорија-
Градско ниво 

 Тенис 
Машки-
Женски 

Сузана 
Здравковска 

Март-мај Индивидуално 
натпреварувањ
е на ниво на 
општина 

4-то освоено 
место на 
општинско ниво 

                                                             
                          Одговорен наставник: Сузана Здравковвска 

 

Реализирани  активности на Детската организација 

Ред. 
Број 

Тема Постигнати цели Реализатори Време на 
реализација 

1. Прием на 

првачињата  

Развивање на позитивен однос 

кон училиштето..негово 

прифаќање како образовна 

институција 

Дочинска 

Катерина 

Елена Чакаловска 

Терзиќ 

Маја Јанковска 

Цакиќ 

01 9 2016 

год 



Валентина 

Ковачевска 

2. 3 Октомври 

Светски ден на 

детето 

Истакнување на одредбите од 

конвенцијата на правата на 

детето 

Наставници од 1 

до 9 одд 

03 10 2016 

год 

3.  И децата се 

прашуваат 

Развивање на свест кај децата 

за донесување на одлуки во 

семејството 

Ученици од 1 до 5 

одд 

04 10 2016 

4. Библиотека 

-културна 

институција 

Развивање на љубов кон 

читањето и позитивен 

однос,навики за посета на 

културни институции 

Наставници и 

ученици 

05 10 2016 

год 

5. Учам за моите права  Наставници и 

ученици од 2 до 4 

одделение 

06 10 2016 

год 

6. Свечен прием на 

првачиња во Детска 

организација 

Ветување  кое треба да го 

почитуваат како членови на 

Детската организација 

Наставници и 

ученици од 

одделенска 

настава 

07 10 2016 

год 

7.  20 Ноември 

Светски ден на 

детето 

Запознавање на учениците со 

празникот на детето што се 

одбележува во целиот свет 

СРЕЌЕН ДЕН НА ДЕТЕТО 

Одд. Нас 

Катерина 

Дочинска 

Детска амбасада 

Меѓаши 

18 11 2016 



Ангела Маневска 

ученици 

8. Патронен празник 
 

Запознавање на учениците со 

нивните права  

Директор 
Членови на 
детска 
организација 
наставници 

 

9. Ден на здравјето Поткревање на свеста за грижа 

за здравјето 

Здрава храна за зрави деца 

Родител 

Др.Деан 

Јанкулоски 

12 05 2017 

10 Спортски игри Да се потикнат на заедничко 

дружење преку игри 

Ученици 
наставници 

23 05 2017 

11. Светски дан против 

злоупотребата на 

децата 

Запознавање со формите на 

злоупотреба на детето 

Стручен 
соработник 
Дефектолог 
Марија Цакич 

 

05 06 2017 

 
одговорен наставник: Дочинска Катерина 

 

 
Ученички екскурзии 
 
ИЗВЕШТАЈ  
ЗА РЕАЛИЗИРАНА ТРИДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА 
ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД 9то одд. 
ОД ООУ”ХРИСТИЈАН Т. КАРПОШ”СКОПЈЕ  
НА 18,19,20.04.2017год. 

 
Основното училиште „Христијан Тодоровски Карпош” Општина Карпош - Скопје, со учениците од 9 одделение во учебната 
2016 / 2017 година ја изведе планираната тридневна екскурзија во Охрид во пролет на 18,19,20.04.2017 година. 



 
Цел и времетраење на Наставно –научната екскурзија за 9 одделение изведена во времетраење од три дена. 

-  Да се запознаат учениците  со природното, културното и историското наследство на  Р.Македонија, 
-   Да се развијат патриотски чувства и чувства на припадност кон својата земја, 
- Да се поттикнува развојот на самостојност кај учениците, социјализација и колективна заштита, 
- Да ги почитуваат традицијата и културното наследство на својата заедница и другите заедници во родниот крај, 
- Да се развива љубопитноста ( да се поставуваат прашања и да се одговара на нив), 
- Стекнатите знаења во училница да се применат во конкретни ситуации на терен, 
- Да се разберат настаните и појавите во природата( животот покрај река, езеро, во ридски предели) и градење на еколошки 
нави 
- Поттикнување на позитивни чувства( успешност, самосвест, позитивен однос кон стекнување на знаења,трајност на 
стекнати  знаења),           
- Едукација, другарувања, рекреација, спортски активности. 

 
Организација на патувањето: 
Место на поаѓање: пред училиште 
Време на поаѓање: 8,00 часот 
Времетраење на екскурзијата: 
 

Прв ден 

 Посета на Крушево,спомен куќата на Тодор Проески,споменик„Македониум“, споменик „Мечкин камен“,посета на 

Широк сокск во Битола,пристигнување во Охрид . 

 Втор ден 

 Посета во Охрид – посета на Самоиловата тврдина, Плаошник, Св. Софија, Антички град, Стари град; 

Трет ден 

 Посета на Св,Наум Охридски,попладне во Струга - Природонаучен музеј; 

 Кањонот на Радика, Св. Јован Бигорски; 

              Стручен тим на екскурзијата: 

         Лида Симјаноска- директор 
         Сузана Здравковска 
         Ангел Ќосев 

 
                                                                    Раководител на екскурзијата:   Ангел Ќосев 

 



 Сместување:  
Во Хотел „Десарет” во околината на градот Охрид.Сместувањето беше солидно,во комотни услови со сите пропратни 

елементи во истите.Храната,исто така беше добра и квалитетна.Хигиената во просториите и целосно,беше исто така 
солидна. 
Екскурзијата беше финансирана од Родители-Старатели на учениците 
Екскурзијата помина во најдобар ред,без никакви забелешки и проблеми. 
Враќањето  во училишниот двор беше во 17часот-ден Четврток-20.04.2017год. 

 
 Изготвиле: 
Сузана Здравковска 
Ангел Ќосев 

 
 
Извештај за реализирана дводневна екскурзија 6 одд. учебна 2016/2017г. 
 
Во деновите 18.4.2017 и 19.4.2017 е реализирана дводневна екскурзија од научно-наставен и рекреативен карактер. 
Првиот ден тргнувањето беше во 8 часот и 15 минути.Во предпладневните часови направивме панорамско разгледување на 
градот Велес и реализиравме посета на спомен куќата на Кочо Рацин.Во попладневните часови го посетивме градот Прилеп 
и музејот на тутун,како и градот Битола и неговите знаменитости - Широк сокак,куќата на Милтон Манаки,Саат 
кулата,Безистенот и црквата Св.Димитрија.Во доцните попладневни часови пристигнавме во Охрид и следеше сместување 
во хотел,вечера,слободни активности и ноќевање. 
Вториот ден,по појадокот се упативме кон центарот на градот Охрид и ја посетивмецрквата Св.Софија,пристаништето и 
старата охридска чаршија.Следуваше враќање во хотелот и ручек.Во попладневните часови реализиравме посета на градот 
Струга и неговите знаменитости и прошетка по кејот на реката Црн Дрим.Враќањето беше во 19 часот и 30 минути пред 
училишниот двор. 
         Одговорен наставник 

Горан Тодоровски 
 
ИЗВЕШТАЈ  

за реализација на екскурзија  
 
На 22. 5. 2017 година, е реализирана еднодневна екскурзија до Кавадарци, во која учествуваа учениците од трето а, трето 
б, четврто а и четврто б одделение. Со нив беа и нивните одделенски наставници, директорот на училиштето, како и 

членовите на стручната служба.  
Екскурзијата беше од научен карактер, со цел учениците да се запознаат со археолошкиот локалитет Стоби, да се 
запознаат со производството во винаријата ,,Тиквеш,, како и со градот Кавадарци.  



Времето на поаѓање на автобусите беше во 9:00 часот. Автобусите тргнаа во точниот термин.  
Најнапред се направи посетата на  античкиот град и археолошки локалитет Стоби, во кој нѐ пречека кустосот којшто 

овозможи соодветно разгледување преку запознавање со исцрпни информации.  
Следуваше посета на винаријата ,,Тиквеш,,, во која исто така беше овозможено разгледување на сите објекти за 

производство на вино и со процесот на производство од страна на вработен технолог/енолог во винаријата.  
Потоа се посети градот Кавадарци и паркот во Кавадарци, каде учениците се одморија и релаксираа.  

Во 16:30 часот, автобусите со сите ученици, наставниците и останатите се упатија кон Скопје. Приситигнувањето во Скопје 
беше во 18 : 00 часот.  

За време на екскурзијанта немаше никаков проблем и сѐ помина во одлична атмосфера.  
 
        Одговорен наставник  

         М-р Мирјана Алексова 

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОДДРЖАН ПОЛУДНЕВЕН ИЗЛЕТ ВО КУЧКОВО НА 09 05 2017 ГОДИНА 
 
Во вторник, 09 мај 2017 година, учениците и наставниците од ООУ„Х.Т.Карпош“ реализираа полудневен излет во месноста 
„Крстот“ во околината на Кучково. Излетот беше изведен успешно, во периодот од 8 часот до 13 часот. Притоа беше 
реализирани повеќе слободни активности со учениците, определени од просторот каде што се наоѓаа. 

 
Одговорен наставник 
Витомир Лазороски 

 
Извештај за полудневен  излет во Пеленица 

На 20.10.2016  , учениците и наставниците од ООУ„Х.Т.Карпош“ реализираа полудневен излет во месноста „Пеленица “. 
Излетот беше изведен успешно, во периодот од 8 часот до 13 часот. Притоа беше реализирани повеќе слободни активности 
со учениците, определени од просторот каде што се наоѓаа. 
     

Одговорен наставник 
Ленче Алаџајкова 
Катерина Дочинска 

Настава во природа 
 
Извештај  
Од изведената настава во природа во  Охрид 



     Во периодот од 22.05 до 25.05.2017 год. се  изведе  односно реализира претходно планирана настава во природа со 
учениците од 5а и б одделение. Во наведениот период учениците престојуваа во хотелот " Десарет "- Охрид. 
    Наставата во природа имаше повеќе цели и задачи: 

 учениците да се запознаат со природните богатства на Р.М. како и културно историските наследства; 
 да развијат патриотско чувство и чувство на припадност кон својата татковина; 
 да ја почитуваат традицијата и културата на сопствената но и другите заедници; 
 да развијат љубопитност и истражувачки дух: 
 да се поттикнува развојот на самостојноста кај учениците, социјализација и колективна одговорност; 
 стекнатите знаења од училиште да ги применат на терен; 
 едукација, другарување, рекреација, спортски дух...... 

 
  На денот на тргнувањето 22.05.2017год. учениците и наставниците беа во училиштето во 07h и 30 min. 
      Се сместија во автобус и тргнаа во 8.00h. Во текот на патувањето беа посетени: 
 

 Градот  Тетово,Гостивар,Маврово,Манастирот Св.Јован Бигорски,Дебар,Вевчанските извори и градот Струга. 
 

 Околу 18h  Учениците и наставниците се сместија во хотелот  „Десарет” 
 

Вториот ден : 

 
 Беа посетени –  Градот Охрид: Старата чаршија,Куќата на Робевци, Св.Софија,Св.Јован Канео,Самоиловата тврдина 

и Плаошник. 
Третиот ден беше посетен: 

“Островот на коските” и Св Наум . 
 
Четвртиот ден на враќање кон Скопје беа посетени:  

 
 Градот Крушево: “Македониумот”и Музејот на:” Тоше Проевски” 

 

  На 25.05. учениците се подготвија за тргнување дома. По појадокот во 11h  патувањето го продолжија кон Крушево каде 
што ручаа(lanch paket) ,а потоа патот го продолживме кон Скопје. Автобусот  пристигна во училишниот двор во 18h и 30min 
каде учениците беа пречекани од своите родители. 
                                                                      Одделенски  наставници 
                                                                        Елеонора Ѓеоргиева 
                                                                        Снежана Симовска 
 



 
Извештај за  реализирани посети 
 

 

Содржина  Цели Реализатори Време на 
реализација 

Посета на НБРМ Да се запознаат со 

функцијата на НБРМ во 

државата  

Одд.наставници и 

ученици од второ а 

одд. 

17.11.2016 

Посета на театарска 

претстава„Снежана и 

седумте џуџиња 

Развивање на љубов  и 

интерес за драмски 

претстави 

Одд.наставници и 

ученици од прво до 

четврто одд 

30.11.2016 

Посета меѓународна детска  
ликовна изложба по повод 
13 ти ноември 
 

Создавање навики за 

културно однесување на 

театарска претстава и 

развивање навики за 

културни манифестации 

Одд.наставници и 

ученици од прво до 

четврто одд. 

30.11.2016 

Посета и учество на 
манифестацијата “Карпош 
има талент” 

Поттикнување на љубов 

и интерес кон 

уметноста, развивање 

на натпреварувачки дух 

Наставник 

ученици 

27.10.2017 

Посета на Македонски 
меѓународен фестивал за 
анимација Анимакс Скопје - 
фест 

 Одделенски 

наставници и ученици 

Четврто одделение 

1.12.2016 



Посета на Уметничка 
галерија 

Развивање љубов кон 

уметноста 

Одд.наставници и 

ученици од прво до 

четврто одд 

5 .06.2017 

Посета на Библиотека на 

тркала,дел од проектот 

ЕГРА 

Потикнување љубов и 

интерес за читање книги 

и развивање навика за 

посета на библиотека 

Одделенски 

наставници и ученици 

12.04.2017 

Панорамско разгледување 

на Скопје и посета на 

Милениумски крст на Водно 

во организација на ЈСП 

Скопје-“Скопје сити тур“ 

Запознавање со 

знаменитостите на 

нашиот главен град-

Скопје и убавините на 

планината Водно 

Одделенски 

наставници 

директор,ученици,стр

учна служба 

13.04.2017 

Посета на УХМР-Скопје Запознавање со 

мерните инструменти и 

улогата на 

метеоролошката 

станица 

Ученици,наставници 

од трето и четврто 

одд. 

03.03.2017 

 
 
 
Општествено корисна и  хуманитарна работа   

 

Р.б Содржина  Време на 
реализација 

 Цели Реализатор 

1. Училишен прибор за 
моето другарче 1 - 9. 09.2016 

помош на деца од 
социјално загрозени 
семејства 

ученици 
наставници 



 Собирање прибор за 
учениците од 
поплавените подрачја 

5-9. 09.2016 
помош на деца од 
социјално загрозени 
подрачја 

ученици 
наставници 

3. Селекција на електронски 
отпад 

30.11.2016 создавање на свест за 
заштеда на електрична 
енергија 

ученици 
наставници 

 Одбележување на Денот 
на дрвото 

30.11.2017 развивање позитивен 
однос кон природата  

ученици 
наставници 

4. Презентација 
Рециклирање на 
пластични шишиња 

21.12.2016 

Запознавање на 
учениците со значењето 
на рециклирањето на 
отпаден материјал 

 
ученици 
наставници 

6. Собирање на парични 
средстваза дете со 
церебрална парализа 

20 – 
22.02.2017 

помош на другарчето  
ученици 
наставници 

7. 
 

Хуманитарна 
магионичарска претстава 

9.03.2017 
 

Собирање средства за 
помош 

ученици 
наставници 

8. Хуманитарен Велигденски 
базар 10.04.2017 

Собирање средства за 
помош 

ученици 
наставници 

9. Учество во проектот 
Садница +, од семче до 
дрвце 8.05.2017 

Развивање на љубов кон 
природата 

ученици 
наставници 

10. Хуманитарна помошза 
дете со оштетен слух 

29-31.05.2017 
 

помош на другарчето ученици 
наставници 

11. „Еколошка акција на Еко 
патрола чистење на отпад 
од училишниот двор 21 .03.2017 

ученици 
наставници 

Ученици од VIIIб 

12.  „Ден на дрво-садница 18.4.2016 -засадување на семенски сите ученици и 



плус“  
 

материјал од ела наставници 

 
 
 
 
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 220 4.82 103 4.74 117 4.90 

Македонци 214 4.80 100 4.65 114 4.95 

Други етнички 

заедници 

6 4.78 4 4.56 3 5.00 

 

 
 
 
ПРЕГЛЕД  на постигањата на учениците по наставни предмети   на крајот од  од учебната   година 

 

                                        Вкупно Анализа според полова припадност 

Р.б
р 

Предмет 
Бр.на 
ученици 

Среде
н 
успех 

Бр. на 
ученици 

Среден 
успех 

Бр.на 
ученици Среден 

успех 
Женски  машки 



1 Македонски јазик 220 4.74 117 4.87 103 4.62 

2 Англиски јазик 220 4.80 117 4.80 103 4.80 

3 Германски јазик 1 5.00 1 5.00   

4 Француски јазик 119 4.60 116 4.80 103 4.39 

5 Математика 220 4.67 117 4.78 103 4.56 

6 Историја 153 4.64 84 4.80 69 4.47 

7 Биологија 112 4.81 65 4.90 47 4.72 

8 Географија 153 4.49 84 4.70 69 4.28 

9 Етика 38 5.00 27 5.00 11 5.00 

10 
Граѓанско 
образование 

74 4.78 38 4.87 36 4.69 

11 Физика 74 4.39 38 4.72 36 4.06 

12 Хемија 74 4.40 38 4.65 36 4.16 

13 
Ликовно 
образобвние 

220 4.96 117 5.00 103 4.91 

14 
Музичко 
образование 

220 4.99 117 5.00 103 4.98 

15 
 Физичко 
образование 

220 4.99 117 5.00 103 4.98 

16 Иновации 42 4.97 23 5.00 19 4.94 

17 Информатика  79 4.61 46 4.61 33 4.61 



18 
Нашата 
татковина(изборен 
предмет) 

33 5.00 19 5.00 14 5.00 

19 
Техничко 
образование 

67 4.93 33 4.97 34 4.90 

20 
Вештини за 
живеење(изборен 
предмет) 

37 5.00 23 5.00 14 5.00 

21 

Класична култ. на 
евро. 
цивил.(изборен 
предмет) 

41 4.91 19 4.94 22 4.88 

22  Природни науки 108 4.92 52 4.97 56 4.88 

23 
Танци и народни 
ора(изборен 
предмет) 

42 5.00 23 5.00 19 5.00 

24 Општество 67 4.94 33 5.00 34 4.89 

25 Творештво 67 4.96 33 5.00 34 4.92 

26 
Работа со 
компјутер(изборен 
предмет) 

33 5.00 20 5.00 13 5.00 

   Вкупно  4.82  4.90  4.74 

 
 
Средниот успех на учениците од IV до IX одделение на крајот од учебната година изнесува 4,82.  
Средниот успех на машките учениците од IV до IX одделение на крајот од учебната година изнесува 4,74, а на женските 
ученици средниот успх изнесува 4,90. 
 
 
Најнизок постигнат успех учениците имаат по предметот Физика 4,39 и хемија 4.40, 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  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 м ж вк 

IVа 4,93 4.94 4,94 
IVб 4,90 4.96 4,94 
Vа 4,71 5.00 4,83 
Vб 5.00 5.00 5.00 

VIа 4.77 4,92 4,58 
VIб 4,50 4,70 4,71 
VIIа 5.00 4,93 4,96 
VIIб 4,80 4,84 4,83 
VIIIа 4,71 4.77 4,74 
VIIIб 4,65 5.00 4,83 
IXа 4,01 4,62 4,33 
IXб 4.70 4.97 4.85 

 м ж вк 

IVа 4,93 4.94 4,94 
IVб 4,90 4.96 4,94 
Vа 4,71 5.00 4,83 
Vб 5.00 5.00 5.00 

VIа 4.77 4,92 4,58 
VIб 4,50 4,70 4,71 
VIIа 5.00 4,93 4,96 
VIIб 4,80 4,84 4,83 
VIIIа 4,71 4.77 4,74 
VIIIб 4,65 5.00 4,83 
IXа 4,01 4,62 4,33 
IXб 4.70 4.97 4.85 

 м ж вк 

IVа 4,93 4.94 4,94 
IVб 4,90 4.96 4,94 
Vа 4,71 5.00 4,83 
Vб 5.00 5.00 5.00 

VIа 4.77 4,92 4,58 
VIб 4,50 4,70 4,71 
VIIа 5.00 4,93 4,96 
VIIб 4,80 4,84 4,83 
VIIIа 4,71 4.77 4,74 
VIIIб 4,65 5.00 4,83 
IXа 4,01 4,62 4,33 
IXб 4.70 4.97 4.85 



 
 

ПРЕГЛЕД 
На општиот успех на учениците на крајот  од учебната 2016/2017 година 

 

одд Вкупно    вкупно 3  Среден 
успех учени

ци 
одлични мн.добри добри неоцен. описно 

Вк `` бр % бр % бр %  бр бр % бр %  

Iа 23  / / / / / / / / / / 23 100% / 

Iб 25  / / / / / / / / / / 25 100% / 

IIа 26  / / / / / / / / / / 26 100% / 

IIб 28  / / / / / / / / / / 28 100% / 

IIIа 18  / / / / / / / / / / 18 100% / 

IIIб 18     /     /     /     /   /     /   /    /    /     / 18 100% описно 

IVа 17  17 100% / / / / 17 / / /        /         /     4,94 

IVб 16  16 100% / / / / 16 / / / / /  4,92 

Vа 17  16 94,12 / / 1 5,88 17 / / / / /     4,93 

Vб   17  17 100%               5,00 

I-V 205  66  / /   205    138             4,95 

VIa 21  14 66,7 7 33,3 / / 21 / / / / / 4,58 

VIб 20  18 90% 2 10% / / 20    / / / / / 4,85 

VIIа 19  19 100% / / / / 19 / / / / / 4,96 

VIIб 19  18 94,73
% 

1 5,26 / / 19 / / / / / 4,83 

VIIIа 14  12 85,71
% 

2 14,29
% 

/ / 14 / / / / / 4,74 

VIIIб 18  16 88,89 2 11,11 / / 18 / / / / /     4,82  

IXа 21  11 52% 6 29% 4 19% 21 100 / / / / 4,41 

IXб 21  20 95,24 / / 1 4,76 21 / / / / / 4.85 

VI-IX 153  128  20  5        4,75 



I –IX 
 

358  194         
 

 
 

 
 

 
 

4.82 

 
 

ПРЕГЛЕД 
на бројот на изостаноци по паралелки и пол на крајот од  учебната 2016/2017 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 13 10 23 601 / 601 353 / 353 954 / 954 46 35 41 
Iб 14 11 25 333 / 333 290 / 290 623 / 623 24 26 25 
IIа 11 15 26 772 / 772 736 / 736 1508 / 1508 70 49 58 
IIб 16 12 28 291 / 291 313 / 313 604 / 604 18 26 22 
IIIа 7 11 18 405 / 405 383 / 383 788 / 788 58 35 44 
IIIб 

7 11 18 328 / 328 382 / 710 710 / 710 47 35 39 
IVа 6 11 17 302 / 302 360 / 360 662 / 662 50 33 39 
IVб 7 9 16 210 / 210 198 / 198 408 / 408 30 22 26 
Vа 10 7 17 285 12 297 204 / 204 489 12 501 28 12 29 
Vб 11 6 17 338 / 338 103 / 103 441 / 441 31 17 26 
I-V 102 103 205 3865 12 3877 3322 / 3322 7187 12 7199 40 29 35 

VIа 13 8 21 354 7 361 426 4 430 780 11 791 27 53 37 
VIб 9 11 20 380 6 386 540 / 540 920 6 926 42 49 46 
VIIа 6 13 19 476 8 484 718 1 719 1194 9 1203 79 55 63 
VIIб 5 14 19 140 4 144 841 8 849 981 12 993 28 60 52 
VIIIа 8 6 14 528 2 530 422 1 423 950 3 953 66 70 68 
VIIIб 9 9 18 129 / 129 138 / 138 267 / 267 14 15 15 
IXа 10 11 21 912 58 970 514 44 558 1426 102 1528 91 47 68 
IXб 9 12 21 616 28 644 913 1 914 1529 29 1558 68 76 73 

VI-IX 69 84 153 3535 113 3648 4512 59 4571 8047 172 8219 52 53 53 

I- IX 171 187 358 7400 125 7525 7834 59 7893 15234 184 15418 42 44 43 

 



 

 

 

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 IXб Вкупно 

Број на 
ученици 

23 25 26 28 18 18 17 
16 17 17 

21 20 19 19 14 18 21 21 
358 

Број на 
изостаноци 

954 623 1508 604 788 710 662 408 501 441 791 926 1203 993 953 267 1528 
1558 

15418 

Просек по 
ученик 41 25 58 22 44 39 39 

26 
29 26 38 46 63 52 68 15 73 74 

43 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Споредбена анализа  на успехот, редовноста и 
поведението на учениците  во учебните 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 г. 

 
 

 

Учебна година 
Прво 
полугодие 

Одделенска/предмет
на 
настава 

Број на 
ученици 

Среден 
успех 

Вкупен број 
на 
изостаноци 

Во просек 
оправдни 

Неоправдан
и 
изостаноци 

Во 
просек 
 
 

2014/2015 
 

одделенска настава 186 4,97 5216 28 5 0,03 

2014/2015 предметна  настава 130 4,66 6027 46 143 1,1 

ВКУПНО-
2014/2015 

 
 

316 4,76 11243 35,5 148 0,5 

2015/2016 
 

одделенска настава 200 4,83 5965 
 

30 
5 0,025 

2015/2016 
 

предметна  настава 133 4,50 7828 
 

59 
 
190 

1,4 

ВКУПНО-
2015/2016 

 
 

333 4,65 13793 41 
 
195 

0,6 

2016/2017 одделенска настава 
 

205 4,95 7199 
35 

16 1 

2016/2017 предметна  настава 
 

153 4,70 8219 
54 

172 1 

ВКУПНО-
2016/2017 

 358 4,81 15418 43 184 0,51 



 

 
 

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 учебната 2016/2017 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 

 28.10.2016 
година 

6а,б Детски диспанзер 
Карпош 

Вакцина против дифтерија, 
тетанус и детска парализа 

03.09.2016 година 9а,9б Детски диспанзер 
Карпош 

Вакцина против дифтерија, 
тетанус и детска парализа 

05.10.2016 година 2а,б Детски диспанзер 
Карпош 

Систематски преглед 05.10.2016 година 7а,б Детски диспанзер 
Карпош 

Систематски преглед  11.09.2016 година 5а,б Детски диспанзер 
Карпош 



Систематски преглед со 
залевање на забите 

15.12.2016 година 4а,б Детски диспанзер 
Карпош 

Систематски преглед на 
забите 

06 и 07.10.2016 
година 

7а,б Детски диспанзер 
Карпош 

Систематски преглед со 
залевање на забите 

18.11.2016 година 5а,б Детски диспанзер 
Карпош 

Систематски преглед 29.01.2017 година 3а,б Детски диспанзер 
Карпош 

Систематски преглед со 
залевање на забите 

03.02.2017 година 3а,б Детски диспанзер 
Карпош 

Систематски преглед со 
залевање на забите 

11 и 12.04.2017 
година 

2а,б Детски диспанзер 
Карпош 

Систематски преглед со 
залевање на забите 

04 и 05.04.2017 
година 

1а,б Детски диспанзер 
Карпош 

Систематски преглед и 
вакцинација 

16 и 17.05.2017 
година 

1а,б Детски диспанзер 
Карпош 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Училишен педагог: Елена Арсовска  

 
 

УЧИЛИШНА КЛИМА И ОДНОСИ ВО УЧИЛИШТЕТО 
 

Дисциплина во училиштето во текот на учебната 2016/2017 година е на задоволително ниво. Примерно поведение имаат 

358 ученици.  

Педагошки мерки: 

1. Усна опомена кај 6 ученици од раководителот на паралелката поради недисциплина; 

2. Усна опомена кај една ученичка од раководителот на паралелката заради несоодветно однесување (непочитување 

на Куќниот ред); 

3. Две педагошки мерки кај еден ученик – Писмена опомена од одделенскиот совет  на паралелката заради 20 

неоправдани изостаноци и Писмена опомена од Директорот на училиштето поради направени 24 неоправдани 

изостаноци; 

4. Усна опомена кај двајца ученици од раководителот на паралелката поради несоодветно (агресивно) однесување: 

5. Писмена опомена кај еден ученик од раководителот на паралелката поради направени 9 неоправдани изостаноци; 

6. Писмена опомена кај еден ученик од раководителот на паралелката поради направени 14 неоправдани изостаноци; 



7. Писмена опомена кај една ученичка од директорот на училиштето поради направени 29 неоправдани изостаноци; 

8. Писмена опомена кај еден ученик од одделенскиот совет на паралелката поради направени 16 неоправдани 

изостаноци. 

Етичките кодекси за однесување 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, 2016 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, 2016  
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 
 

Извештај 
Од работата на тимот за професионален развој на наставниците и стручните соработници 

 
   На почетокот од учебната година тимот за професионален развој  спроведе анкета за детектирање на потребите на 
наставниците и стручните соработници.  
Врз основа на анализата на добиените одговори  како приоритетни за оваа учебна година се издвоени  следните теми :  
 
- Работа со надарени ученици 
- Техники за учење 
- Комуникациски вештини 
- Работа со ученици со емоционални потешкотии 
 Во текот на учебната година  реализирани се следните  активности: 

- Работилници  на тема :   
  “Поим за надареност и  работа со со надарени ученици”. Ја подготви и водеше   психологот во училиштето  Вера 

Димовска. 
  “Работа со ученици со емоционални потешкотии “ 

Ги подготви и водеше   психологот во училиштето  Вера Димовска. 
 

- Презентација за Техники на учење ја реализираше наставничката Силвана Арсовска. 
 
- Обука Асретивна комуникација на која присуствуваа сите наставници, а ја реализираше надворешен обучувак д-р 
Константин Петковски . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ОБУКИ НА НАСТАВНИЦИТЕ И СТРУЧНИТЕ СОРАБОТНИЦИ 

 

наставник Назив на обуката Во организација 
на 

Време на 
реализација 

Сузана Здравковска Континуирано 
усовршување на 
наставниците по 
физичко образование 

Факултет за 
физичка култура 

октомври 
2016 

Благица Топалова 
Благица Цветановска 
Светлана Зашева 
 
Анета Георгиева 

Работа со компјутери и 
основи на 
програмирање за 
четврто одделение. 

Биро за 
образование на 
Република 
Македонија 

8.10.2016 

Катерина Дочинска 
Силвана Арсовска 
Анета Аначкова 

Со читање до 
лидерство-математичка 
писменост 

Фондација “Чекор 
по Чекор” 

8.10.2016 

Благица Цветановска 
Елена Арсовска 
Катица Богоевска 
Даниела Станчевска 
 
Вера Димовска 

Талент менаџмент Факултет за 
туризам 

8.10.2016 

Вера Димовска 
Елена Арсовска 
Марија Цакиќ 

Значењето на 
формалното 
образование во 
создавање  на 
компетенции на 
директорите и стручните 
соработници 

Факултет за 
туризам 

10.11.2016 

Вера Димовска Менаџмент на 
интелектуален капитал 

Здружение на 
педагози 
Коучинг Н 

28 .10.2016 

Ангел Ќосев Јавни набавки ПИФС 15.11.2016 



Мирјана Алексова 
Татјана Велкова 
Елеонора Ѓеоргиева 
Оливера Павловска 

Со читање до чидерство 
–јазична писменост 

Фондација “Чекор 
по Чекор” 

19.11.2016 

Вера Димовска Проектен менаџмент и 
спроврдување 
истражување 

Здружение на 
педагози 
Коучинг Н 

24 11. 2016 

Благица Топлалива 
Катица Богоевска 
Валентина Ковачевска 
Елена Арсовска 
Татјана Велкова 

Мини –конференција за 
еТвининг  

Национална 
агенција за 
европски 
образовни 
програми 

23.11.2016 
, 

Билјана Огнаноска Меѓународна 
конференција Знаењето 
во пракса 

Институт за 
знаење и 
менаџмент 

16-
18декември 
2016 

Христина Антоноска Меѓународна 
конференција Знаењето 
во пракса 

Институт за 
знаење и 
менаџмент 

16-
18декември 
2016 

Марија Цакиќ Меѓународна 
конференција Знаењето 
во пракса 

Институт за 
знаење и 
менаџмент 

16-
18декември 
2016 

 
Татјана Велкова 
Оливера Павловска 
 
 
 

Трансфер на 
традицијата:мартинката-
извор на информација 
за начинот на живеење 
во минатото“ 

ЦККС 15.03.2017 

Катица Богоевска 
Снежана Бангиевска 
Татјана Велкова 
Оливера Павловска 
Катерина Дочинска 
 
 

     
Формативно и 
сумативно оценување  
 
 

БРО 16 - 17 мај   
2017 

 



 
 
 
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 
 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. 

 
Извештај од Советување на родители 
 

Согласно Законот за основно образование и Програмата за Советување на родители  во текот на учебната 
2016/17год. 
 Реализирани се неколу групи  на советување на родители  по основ  „Нередовно посетување настава”. 
На советувањето беа поканети и присуствуваа  родители на ученици од  I до IX одделение. 
 
 

Реализирана 
активност 
 

Присутни 
родители 

Носители на 
активноста 

Време на реализација 

Советување на 
родители 

24 психолог 
родители 

Во текот на годината 

                                                                                                                                                                                                           



 
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 учебната 2016/2017 година контиунирано 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“. 

 

Локална заедница 

Училиштето како воспитно-образовна институцијае во постојан дијалог со локалната заедница, остварува перманентна и 

континуирана соработка,вклучувајќи го локалнотонаселение и родителитевореализацијанаучилишнитепроекти, 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, изложбенипаноа, учествовомедиумите и електронска 

комуникација. 

     

 

 

 



 

Реализирани 
содржини 

9 1
0 

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

Хуманитарна 
акција 
организирана од 
ЦК  општина 
Карпош „Прибор 
за моето 
другарче“ (за 
учениците од 
поплавените 
подрачја) 

х            Ученици од 1-9 одд., наставници, 
родители и соработници од Црвен Крст 

Предавање за 
заштита од 
туберколоза, 
организирано од 
Црвен крст 

х            Ученициод VII a,бодд.,одд. наставници 

Посета на 
ООЦК Карпош и 
запознавање со 
активностите на 
организацијата 

 x           Ученици од VIII б одд., одговорен 
наставник 

Посета на 
предавање 
„Верувај во 
себе“ во 
организација на 
општина 
Карпош 

 x           Ученици од 7а одд., одд. наставник 

Музички настап   
на ученици по 
повод Денови 
на општина 
Карпош(40 

 x           Ученици  од Vб, IX б одд., наставници 



години 
постоење) 
Учество на 
цветно дефиле 
по повод Денот 
на општина 
Карпош 

  х          Ученици од IV одд.,одд. наставници 

„Најчести три 
зависности на 
човекот“ – 
едукација за 
никотин, 
алкохол и дрога  
организирана од 
ООЦК Карпош 

  x          Ученици од IXа,б одд.,одд. наставници 

Презентација 
„Селекција на 
електонски 
отпад“ 
изработена од 
ученици од еко-
школо 

  x          Ученици од  VI а,б, VII а,б одд.,VIII a,б 
одд.,IX а, б одд.,одговорен наставник 

Еко акција 
(собирање 
стара хартија за 
рециклирање) 

  х          Библиотекар,  наставници- членови на 
Еко одборот 

Еколошки 
активности по 
повод Денот на 
дрвотопод 
мотото „ Засади 
успех“- чистење 
и средување на 
училниците и 
училишниот 
двор, пишување 

   х         Ученици и наставници  



еко-пораки 
Презентација 
„Рециклирање 
на пластика“ 
изработена од 
ученици од еко-
школо 

   x         Ученици од  VI а, б одд., VII а,б одд.,VIII 
a, б одд.IX а, б одд., одговорен 
наставник 

Доделување на 
награди по 
повод 8 
Декември за 
најдобар текст 
на тема„ 
Климентовата 
мисла, наша 
сегашност и 
иднина“ во 
библиотеката 
Другарче 

   x         Ученичка од 9 б одд., наставник по 
македонски јазик и литература 

Врсничка 
едукација за 
сида, во ООЦК 
Карпош 

   х         Ученици  од IX а,б одд., одд. 
наставници 

Организација и 
реализација на 
новогодишна 
работилница со 
родители  

   х         Ученици од  III а,б  одд. наставници, 
родители 

Реализација на 
проект 
„Промоција на 
хумани 
вредности 
(ПХВ)“ 
-Собирање на 
парични 

     x       Ученици (5-9) одд., наставници, 
вработени во училиштето и родители 



средства  за 
дете со 
церебрална 
парализа 
Еколошка  
акција  на „Еко 
патролата“ – 
чистење на 
отпад од  
училишниот 
двор 

      x      Ученици од VIII а, б одд.,  IX б одд., 
одговорни наставници, членови на Еко- 
одборот 

Хуманитарна 
магионичарска 
претстава 

      x      Ученици (5-9) одд., наставници, 
вработени во училиштето и родители 

Презентација на 
тема „И ти 
можеш да ја 
запреш 
туберколозата“ 
организирана од 
Црвен крст 

      x      Ученици од VIIа, б одд., одд. 
наставници 

Собирање на 
облека  и 
играчки за деца- 
мигранти 

       x     Ученици (5-9) одд., наставници, 
вработени во училиштето и родители 

Хуманитарна 
акција  за 
помош на дете 
со оштетен слух 
од ООУ „Вера 
Циривири 
Трена“ 

        x    Ученици (5-9) одд., наставници, 
вработени во училиштето и родители 

 

 



 

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 годинаодржуваат 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 целата учебна  2016/17 година училиштето перманентно соработуваше  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 и др. Соработката сереализираше  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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Реализирани 
содржини 

9 1
0 

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

Денови на 
природни науки 
и натпревар по 
природни науки 

  x          Ученициод  IX б одд., наставник 

Предавање за 
проектот 
„Промоција на 
хумани 
вредности 
(ПХВ)“ во 
гимназија 
Никола Карев 

     x       Ученици од  IX б одд., одговорен 
наставник 

Креативна 
ликовна 
работилница за 
копаничарство 
во ООУ „Аврам 
Писевски“ во 
организација на 
општина 
Карпош 

       x     Ученици од  VIIIa одд.,наставник по 
ликовно образование 

 

 

 

 

 

 



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. 

 Време на реализација  
Реализирани 
содржини 

9 1
0 

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

Учество на 
учениците во 
работилница 
„Среќен ден на 
детето“ 
,организирано 
од страна на 
Првата детска 
амбасада 
„Меѓаши“ 

 x           Ученици IIа,б, IIIа,б одд., одд. 
наставници,претставник од „Меѓаши“ 
 

Посета на 
Библиотека на 
тркала,дел од 
проектот ЕГРА 

       x     Одделенски наставници и ученици 

 

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 здравјетона 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 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 Исајловска, Ангел Ќосев, Благица Цветановска и 

Стефанија Урдовска. 

 

 

 

 

 

 



 Време на реализација  
Реализирани 
содржини 

9 1
0 

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

Учество и 
следење на 
манифестацијат
а „Карпош има 
талент “- 
натпреварувачк
о талент шоу 
(Драмски 
театар) 

  x          Ученичка-учесничка од 7б одд., 
библиотекар, наставник по музичко 
образование, ученици од 7а, б одд. и 
одд. наставници 
 
 

Гостување и 
учество во 
МРТВ во 
емисија за деца 
и млади „Голем 
одмор“ 

      x      Библиотекар, ученици (1-9) одд., одд. 
наставници,наставник по музичко 
образование и наставници по мак. јазик 

Гостување и 
учество во 
МРТВ во 
емисија за деца 
и млади „Голем 
одмор“ 

         x   Библиотекар, ученици (2-5) одд., одд. 
наставници 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
          

 
 

Реализирана 
активност 

Време на 
реализација 

Реализатор Постигнати ефекти 

 Советување на 
учениците 

Во текот на 
гполугодието 

Стучна служба, 
наставници, директор 

Вопитно делување за 
спречување појава на  
насилство  

Работилница “Тивки 
сведоци” 

Во текот на 
годината 

психолог Свесност за 
последиците од насилно 
однесување 

Состанок со 
Училишната заедница  

Еднаш 
месечно  

Одговорен 
наставникнаставник 

Позитивното 
однесување на 
учениците 

Образование за 
животни вештини 

На 
одделенски 
часови 

Одделенски 
раководители 

Решавање на 
конфликтите по мирен 
пат 

Индивидуални средби 
со родители 

По потреба Стучна служба, 
наставници, директор 

Вопитно делување за 
спречување појава на  
насилство 

Работилници на 
одредени теми  

Во текот на 
полугодието 

Психолог, 
наставници  

Подигнување на 
свесноста на учениците 

 
                                                  Психолог: Вера Димовска 

 
 

 

 

 



Извештај за  работата на библиотекарот во учебната 2016/2017 година 

 

  Училишниот библиотекар во текот на учебната 2016/17 година, успешно ги реализираше предвидените активности 
преку различни форми на работа, во соработка  со Kлубот на млади библиотекари, новинарската секција и наставно-
воспитниот  кадар. Библиотекарот 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.  

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 
2016/17 година 

Библиотекар Август- 
Септември 

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

Библиотекар, комисија 
за 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 Р.Македонија (читање 
реферат) 

Библиотекар,ученици и 
наставници 

Септември 

15. Учество на Регионалниот  натпревар   „Млади 
библиотекари“- Скопје 

Библиотекар, Клуб на 
млади библиотекари 

Октомври 

16 Учество на Републичкиот  натпревар   „Млади 
библиотекари“- Велес 

Библиотекар, Клуб на 
млади библиотекари 

Октомври 

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. Одбележување на 23 Октомври, Ден на 
Македонската револуционерна борба 
(промовирање и изложба на монографии за 
познати историски личности и дела, значајни 
за празникот) 

Библиотекар, Клуб на 
млади библиотекари, 
ученици, наставници 

Октомври 

18. Еко акција (собирање стара хартија за 
рециклирање) 

Библиотекар, 
наставници- членови 
на Еко одборот  

Ноември 

19. Награден ликовен и литер.конкурс и 
литературно читање на наградените творби  
по повод одбележувањето на празникот 

Библиотекар, Клуб на 
млади библиотекари, 
ученици, наставник по 

Декември 



„Св.Климент Охридски “ мак.јазик и литер. 

20. Учество на единаесетатта меѓународна 
конференција„KNUWLEDGE IN PRACTICE“ – 
Банско, Бугарија 

Библиотекар 16-18 Декември 

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

Библиотекар Декември 

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

Библиотекар, Клуб на 
млади библиотекари, 
ученици, наставник по 
музичко образование и 
родители 

Декември 

23. Упис на нови членови во библиотеката 
(учениците од II одд.) 

Библиотекар, ученици Јануари 

24. Одбележување на Патрониот празник, 
(положување  цвеќе пред бистата на херојот  
со однапред  подготвена  пригодна (свечена)   
програма и специјални гости ) 

Библиотекар, ученици 
(1-9)одд., наставници и 
вработени од 
училиштето 

Февруари 

25. Гостување на манифестацијата „Читатели 
рекордери“ во ГБ „Браќа Миладиновци, 
свечено доделување на дипломи на учениците 
и менторот за освоено I место на 
Регионалниот натпревар „Млади 
библиотекари“ 

Библиотекар, ученици  
од  VIIIа, б одд. 

Февруари 

26. Гостување  и учество  во МРТВ во емисија за 
деца и млади „Голем одмор“, по повод 
одбележувањето  8-ми Март - Меѓународниот 
ден на жената,  Март- месец на мартинките 
(мото, прилози, песни на истоимените  теми)  

Библитекар, ученици 
(1-9) одд., наставник по 
музичко образование, 
одд. наставници 

Март 

27. Набавка , евиденција ( печатирање, 
инвентарирање и сигнирање) на новокупени  
книги  - стручна литература, лектирни 
изданија,  белетристика   и промоција на 
истите 

Библиотекар, 
педагошко-психолошка 
служба, стручни 
активи, директор                      

Март 

28. Техничка обработка  ( печатирање, 
инвентарирање и сигнирање) на подарени 

Библиотекар Март 



книги  од проектот „Sвезди на светската 
книжевност“, преотстапени од МОН 

29. Посета на  29 – ти  Меѓународен саем на 
книгата 2017 год. 
- Гостување  на штандот на редакцијата 
Детска радост и Просветно дело, при 
промоција на романи од познати писателки во 
регионот и пошироко 

Библиотекар, ученици 
од  VII, VIII, IX одд. и  
одделенски 
наставници 
 

Април 
 
 

30. Нарачка на учебници за наредната   2017/18 
учебна година 

Библиотекар Мај 

31. Одбележување на 24ти -Мај, Денот на 
словенските просветители браќата Св.Кирил и 
Методиј 
- Презентација за „Животот и делото на првите 
словенски просветители и мисионери“ 

Библиотекар, ученици 
од 9а, б одд., 
наставник по 
македонски јазик 
 

Мај 

32. Гостување и учество  во МРТВ во емисија за 
деца и млади „Голем одмор“ 

Библиотекар, ученици 
(2-5) одд., одд. 
наставници 

Јуни 

33. Подготовка на сценарио за завршен  концерт 
-(Доделување  пофалници  на учениците кои 
постигнале успех и забележителни резултати 
во текот на  учебната година и  наставниците - 
ментори) 
-Прогласување на читатели - рекордери  за 
учебната 2016/17 година (доделување 
пофалници и награди на истите) 

Библиотекар,наставник  
по музичко 
образование, 
наставник по  
македонски јазик, 
ученици-клуб на млади 
библиотекари, 
ученици-учесници и 
директор 

Јуни 

34. Враќање ( раздолжување) на учебниците од 
страна на учениците и одделенските  
раководители 
Евиденција(пополнување записници за 
вратени/ невратени учебници и надомест за 
истите) 

Библиотекар, ученици, 
наставници, родители 
и директор 

Јуни 
 

35. Попис за изгубени и невратени книги  во 
библиотеката, надомест и замена  за истите 

Библиотекар, ученици, 
наставници, родители 

Јуни 
 



 

Библиотеката сама по себе е јавен и културен дел на училиштето и локалната средина.Таа иницира и е центар на сите 
збиднувања од областа на јавниот и културниот живот во училиштето. Организира литературни читања, средби со писатели, 
изложби, посети на промоции на книги, саем на книгата, библиотеки од отворен тип, натпревари и сл. 
 
 

36. Договор   со  наставниците и  набавка на  
литература за ученици и наставници, со цел 
збогатување  на книжниот фонд во 
библиотеката 

Библиотекар, 
наставници 

Јуни 

37. Анализа за работата на библиотекарот и 
Клубот на млади библиотекари (годишен 
извештај) 

Библиотекар Јуни 

38. Средување на книгите и  естетскиот изглед на 
библиотеката 

Библиотекар Август - 
септември 



  

Републички натпревар „Млади библиотекари„ Велес 
 
 



 
                          Гостување во МРТВ на емисијата  „Голем  одмор“ 



 
Гостување во МРТВ на емисијата  „Голем  одмор“ 

 
Библиотеката е едукативен центар во училиштето, како за учениците така и за наставниот кадар. Таа е неопходна и 
најсилна логистика во реализација на современата настава и во целост е инкорпорирана во наставниот процес. 

 
 

  Билјана Огнаноска, училишен библиотекар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                               

 Време на реализација  
Реализирани 
содржини 

9 1
0 

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

Прием на 
првачиња 
(свечена 
приредба) 

х            Одд. наставници од 5 а, б одд.,1а, б 
одд.  и ученици 
 

Одбележување 
на Денот на 
независноста  
8 ми септември 
(читање 
реферат) 

х            Библиотекар, ученици од 5-9 одд. 

Посета на 
изложба и 
доделување 
дипломи од 
детската 
ликовна 
колонија 
„Вангел 
Коџоман“-
Струга, 2016 

x            Ученици  од  VII б, IX б  одд., наставник 
по ликовно образование 

Учество и 
посета  на 10 – 
та 
Меѓународна  
детска ликовна 
колонија 
„Св.Пантелејмо

x            Ученици од VII б, IX б   одд., наставник 
по ликовно образование 

XIV.  Јавна и културна дејност 

 



н“ – Горно 
Нерези 

Ретроспективн
а изложба 
„Детски 
историски 
видувања“ по 
повод 5 год. 
Јубилеј на НУ 
Музеј на мак. 
Борба за 
државности 
самостојност-
Скoпје 

x            Ученици одIX б одд., наставник по 
ликовно образование 

Одбележување 
на Детска 
недела 
(приредба по 
повод прием 
на првачиња 
во Детската 
организација) 

 x            
Одговорен одд.наставник и ученици 
 
 
 
 

Одбележување 
на Денот  на 
востанието на 
Република 
Македонија 
11 Октомври 
(читање на 
подготвен есеј 
за соодветниот 
настан) 
 

 x           Наставник по историја, ученици од 7а, 
б и 8а, б одд. 



Одбележување
на 23 
Октомври, 
ДеннаМакедон
скатареволуци
онернаборба 
(изложбаи 
промовирање 
намонографии
запознатиистор
искиличности и 
дела, 
значајнизапраз
никот) 

 х            
Библиотекар, 
Клубнамладибиблиотекари, ученици од 
9а,б одд, наставници 
 
 

Одбележување 
на Денот на 
ослободување 
на град Скопје 
13 Ноември 

  x          Одговорни одд. наставници, ученици-
учесници, ученици (1-5) одд. 

 Учество на 
меѓународен 
ликовен 
конкурс по 
повод 13-ти  
Ноември  

  x          Ученици, наставници во соработка со 
детски ликовен центар 

Учество на 
филмски 
фестивал за 
деца и млади  
„Џифони 
Македонија“ во 
кинотека на 
Македониja 

 х           Ученици од VIII б, IX а,б одд., 
наставници, стручни соработници  



Учество на 
ликовен 
хепенинг и 
изложба  по 
повод „Денови 
на општина 
Карпош“ 

 x           Ученици IX б одд., наставник по 
ликовно образование 

 Учество на 
меѓународен 
ликовен 
конкурс по 
повод 13-ти  
Ноември  

 x           Ученици, наставници во соработка со 
детски ликовен центар 

Посета на 
Меѓународна 
детска ликовна 
изложба по 
повод 13-ти 
Ноември во 
кинотека на 
Р.Македонија 

  x          Ученици од  VI a,VII б,наставник по 
ликовно образование 

Посета на 
НРБМ 
(едукативно 
предавање за 
штедење и 
посета на 
ковачници за 
пари) 

  x          Ученици од IIa,VI aи одд. наставници   

Посета на 
театарската 
претстава 
,,Снежана и 
седумте 
џуџиња“ во 
Драмски 

  x          Ученици ( I- IV) одд. и одд. наставници  



театар 

Посета на 
меѓународен 
фестивал за 
анимација 
,,Анимал 
Скопје фест,, 
во Кинотека на 
Македонија 

   x         Ученици од 3а, б и 4 а,б одд. и одд. 
наставници  

Следењенахум
ористичнапрет
става-
Хумористиченч
ассоактеротВој
чеКитановски и 
кукларотВален
тинo 

   x         Ученици од (1-5) одд. и одделенски 
наставници 
 
 
 
 
 
 
 

Посета на 
Парламентот 
на Р.М 

   x         Ученици од  5 a, бодд. и одд. 
наставници 

Награден 
ликовен и 
литературен 
конкурс по 
повод 
празникот 
Свети Климент 
Охридски 
(изложба и 
литер. читање 
на  

   х         Библиотекар, ученици, комисија за 
јавна и културна дејност 



наградените  
творби) 

Предновогоди
шенхепенинг 
(изведбанамуз
ичкинастапи,ба
летскиточки ) 

   х         Библиотекар, 
Клубнамладибиблиотекари, ученици (1-
5) одд., одд. наставници, 
наставникпомузичкообразование 

Одбележување
наПатрониотпр
азник, 
(положувањецв
еќепредбистат
анахеројотсоод
напредподготв
енапригодна 
(свечена) 
програма и 
специјалнигост
и) 

     x       Библиотекар, ученици 
(1-9)одд., наставници и 
вработениодучилиштето 

Гостувањенам
анифестацијат
а 
„Читателиреко
рдери“ во ГБ 
„БраќаМиладин
овци, 
свеченододелу
вањенадиплом
инаучениците 
и 
менторотзаосв
оено I 
местонаРегион
алниотнатпрев
ар 

     x       Библиотекар, ученициодVIIIа, б одд 



„Младибиблиот
екари“ 

Следењенатеа
тарскапретстав
а-
Убаватапринце
заГалена 

      x       Ученици (1-4) и 
Одделенски наставници 

Одбележување 
на Светскиот 
ден на водите-
гледање филм 
за карстниот 
извор, 
Слатински 
Извор 

      x      Ученици од  VIIaодд., наставник по 
географија 

Посетана 
УХМР-Скопје 

      x      Ученици од III и IV одд., одд. 
наставници  

Организација и 
учество на 
хуманитарен 
(продажен) 
Велигденски 
базар 

       x     Ученици (1-9) одд, наставници, 
вработени во училиштето и  родители 

Учество на 
ликовен 
конкурс за 
фотографија 
на 
тема:„Мотиви 
од мојата 
татковина РМ“ 
-Освоено I и II 
место 

       x     Ученици од VIII а одд., наставник по 
ликовно образование 



Посетана  29 – 
тиМеѓународен
саемнакнигата 
2017год. 
-
Гостувањенаш
тандотнаредак
цијатаДетскара
дост и 
Просветнодело
, 
припромоцијан
ароманиодпозн
атиписателкив
орегионот и 
пошироко 

       x     Библиотекар, ученициодVII, VIII, IX 
одд.и  одделенскинаставници 
 

Панорамскораз

гледувањенаСк

опје и 

посетанаМиле

ниумскикрстна

Водновооргани

зацијана ЈСП 

Скопје-

„Скопјесититур“ 

       x     Одделенски наставници 

директор,ученици,стручна служба 

Одбележување
на 24ти -Мај, 
Денотнасловен
скитепросветит
елибраќатаСв.
Кирил и 
Методиј 
- 
Презентацијаз

        x    Библиотекар, ученициод 9а, б одд., 
наставникпомакедонскијазик 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а „Животот и 
делотонапрвит
есловенскипро
светители и 
мисионери“ 
Ликовна 
изложба од 
проектот 
„Графиката-
заеднички 
јазик“ во  КИЦ 

         x   Ученици  од VIIб одд. , наставник по 
ликовно образование 

Подготовканас
ценариозазавр
шенконцерт 
-
(Доделувањеп
офалницинауч
еницитекоипос
тигналеуспех и 
забележителни
резултативотек
отнаучебнатаго
дина и  
наставниците - 
ментори) 

         x   Библиотекар,наставникпомузичкообраз
ование, наставникпомакедонскијазик, 
ученици-клубнамладибиблиотекари, 
ученици-учесници и директор 



ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИШНИОТ ПСИХОЛОГ 
 

Работата на психологот во учебната 2016/17  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 
 - програма за работа со надарени 
ученици  
- програма за советување на 
родители 
-програма за професионален развој 
на наставниот кадар и стручните 
соработници 

директор 
наставници 
стручна служба 

август- 
септември 

5. Формирање на паралелките 
директор 
наставници 
стручна служба 

август -
септември 

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 
годината 



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 
годината 

4. 

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

стручна служба 
наставници 

во текот на 
годината 

5. 
Учество во работата на 
одделенските совети и 
наставнички совет 

стручна служба 
наставници 

во текот на 
годината 

6. 

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

наставници 
ученици 
стручна служба 

во текот на 
годината 

7. 

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  
годината 

8. 

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  
годината 

9. 
Учество во работата на Советот 
на родители 

наставници 
стручна служба 
директор 
родители 

во текот на  
годината 



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 отсуствуваарт од  
настава,конфликтни ситуации, 
емоционални и семејни 
потешкотии.Работено во повеќе 
наврати со примена на Гешталт 
техники 

наставници 
родители 
ученици 

во текот на  
годината 

2. 

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

наставници 
ученици 

во текот на  
годината 

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 

4. 

Советодавно инструктивни 
разговори и пружање поддршка 
на младите наставници и 
нововработените 

наставници 
стручна служба 
директор 

во текот на  
годината 

5. 

Советодавни разговори со 
родители кои се обратиле за 
помош или биле повикани поради 
проблеми во однесувањето на 
учениците и непочитување на 
правилата во училиште. 

наставници 
родители 
стручна служба 

во текот на  
годината 



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  
годината 

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  
годината 

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 
поедини класификациони 
периоди. 

наставници 
стручна служба 

во текот на  
годината 

4. 

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

Стручни 
соработници од 
Средните 
училишта 

септември 

5. 
Статистички извештај Наставници, 

стручна служба 
септември 

6. 
Извештај за реализирано 
Советување на родители 

 во текот на  
годината 



 

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  
годината 

3. Соработка со средните училишта 
и организирање на презентации 

 во текот на 
второто 
полугодие 

4. Работа на сопствено и стручно 
усовршување учество на  

 во текот на  
годината 

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

директор 
наставници 
стручна служба, 
ученици 

во текот на  
годината 



 

 

 

 

 

6. Програмско подрачје - Педагошка евиденција и документација 

Бр. Содржини на работа Соработници 
Време на 
реализација 

1. Досие на ученици  контиунирано 

2. Дневник за работа психологот  контиунирано 

3. Портфолио на наставниците  контиунирано 

4. 

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

 контиунирано 

5. Електронска евиденција  контиунирано 
                                                                                                                                                    
        Училишен психолог: Вера Димовска                                                                                  
 
 

 
 
 

 

 

 



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 работата 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 2016/2017 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 

Наставници 

Стручна служба 

Август 

Септември 



3. 

Координација во наставните планови за 

додатна, дополнителна настава, 

одделенска заедница, секции, екскурзии 

настава во природа 

Наставници 

Стручна служба 

Август 

Септември 

4. 

Учество во изработката на плановите и 

програмите за работа на стручните 

органи на училиштето 

Наставници 

Стручна служба 
Континуирано 

5. 

Изработка на Годишна програма и 

месечни планирања за работа на  

педагогот 

Стручна служба 
Септември 

Секој месец 

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

Бр. Содржини на работа Соработници 
Време на 

реализација 

1. 

Правење на анализа на 

карактеристиките на идните првачиња и 

учество во формирање на паралелките 

Стручна служба Август 

2. 

Запознавање на наставниците од прво 

одделение со карактеристиките на 

идните првачиња 

Стручна служба 

Наставници 
Август 

3. 
Распределување на доселени ученици 

од други училишта 
Стручна служба Континуирано 

4. 

Следење и давање помош при 

организација и реализација на 

задолжителнaтa, додатнaтa и 

дополнителната настава 

Наставници 

Стручна служба 

Август 

 

5. 

Следење и водење на педагошка 

евиденција и документација во 

училиштето 

Наставници 

Стручна служба 
Континуирано 



6. 

Следење на прилагодувањето на 

учениците во I одд. преку 

- посета на часови 

- разговор со ученици 

- разговор со родители 

Наставник 

Стручна служба 

 

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 

         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 

Стручна служба 

Ученици 

 

Континуирано 

3. 
Советодавна работа со наставниците 

приправници 

Стручна служба 

Наставници 
Континуирано 

4. 

Консултативни-советодавна работа со 

наставниците во разрешувањето на 

проблемите на релација ученик-ученик 

и ученик-наставник 

Директор 

Стручна служба 

Наставници 

Континуирано 

6. 
Давање помош на наставниците во 

реализација на одредени часови  

Наставници 

Стручна служба 
Периодично 

7. 

Советодавна работа со родителите чии 

деца имаат проблеми со учењето, 

редовноста и дисциплината 

Наставници 

Стручна служба 
Континуирано 

8. 
Давање, подршка и помош во работата 

на Советот на родители 

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 

2. 

Изработка на анализа за успехот и 

дисциплината на учениците на 

класификациони периоди 

(прво и трето тримесечие, полугодие и 

крај на учебна година) 

Стручна служба 

Наставници 

Ноември 

Јануари 

Април 

Јуни 

3. 

Анализа на часовите на редовната 

настава и дручите облици на воспитно-

образовната работа на кои 

присуствувал педагог  

Педагог 

Наставници 
Континуирано 

5. 

Проверка на предчитачките 

способности на ичениците од 2 одд. 

- инструмент за дијагностичка проценка 

со цел да се процени познавањето на 

буквите и читањето од страна на 

ученикот во почетокот од 2 одд. 

 

Педагог 

 
Октомври 



        

 

  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, други училишта ) 

Педагог 

Наставници 

Еднаш месечно 

и по потреба 

 

2. Соработка со образовни, здраствени 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 

педагози и психолози од други 

училишта на ниво на град Скопје 

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 

         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:  

                                                                               м-р  Елена Арсовска                                                                                                                                                                                                                                     

 

 
 
 
 
 
 

 



Извештај 
За работа на училишниот дефектолог во учебната 2016/2017 година 

 
Работата на дефектологот во учебната 2016/2017 година се реализираше согласно со активностите кои беа 
планирани во Годишната програма за работа на училиштето и Годишната програма на дефектологот. Сите 
предвидени активности беа успешно реализирани во соработка со стручната служба на училиштето.  
 

- Годишен извештај на стручен соработник – дефектолог во учебната 2016/2017 
година 

- Извештај за работа со деца со посебни образовни потреби во учебната 2016/2017 
година 

Број Програмско 
подрачје  

Содржина на 
работа 
(активност)  

Соработници Време на 
реализација 

1.Планирање и 
програмирање на 
воспитно – 
образовна работа  

Учество во 
изготвување на 
Годишната 
програма за 
работа на 
училиштето 

Изработка на 
одделни планови 
и програми за 
работа на 
стручни органи 
на училиштето 
Изготвување на 
годишен и 
месечен план за 
сопствена 
работа  

Директор  
Стручна 
служба  
Дефектолог 
Наставници  

Август  

2. Работа со 
ученици со ПОП  

Поддршка на 
ученици со ПОП 
Следење на 
развојот на 
учениците со ПОП  

Прием на 
првачиња и 
распоредување 
на деца со ПОП 
по паралелки 
Детекција на 
деца со ПОП од 
прво одделение 
Опсервација на 
часови кај 
ученици со ПОП  

Дефектолог  

Стручна 
служба  
Наставници  

Септември –  
Контиунирано  



Увид во 
состојбата и 
ревизија на 
постигнувањата 
на ученици со 
ПОП  
Дефектолошка 
дијагностика на 
ученици со ПОП 
Индивидуална 
работа со 
ученици со ПОП 
и ученици со 
потешкотии во 
развојот  

3. Работа со 
наставници 

Поддршка на 
наставниците за 
планирање и 
реализирање на 
воспитно-
образовниот 
процес и 
самоевалуацијата  

Инструктивно-
советодавна 
работа со 
наставници со 
цел пружање 
поддршка  и 
стручна помош 
за неопходните 
модификации и 
адаптации на 
наставата.  
Давање насоки 
при изготвување 
на ИОП за 
ученици со ПОП 
Стручна помош 
на наставници 
преку обуки  

Дефектолог Контиунирано  

4. Работа со 
родители  

Индивидуални и 
групни советувања 
со родителите  

Консултативно-
советодавна 
работа со 

Дефектолог  
Стручна 
служба  

Контиунирано 



родители на 
деца со ПОП  

Наставници  

5. Соработка со 
заедницата  

Соработка со 
локалната 
заедница и 
соработка со други 
институции 
(сорабтка со 
Центарот за 
Mентално 
здравје,Институтот 
за дефектологија.) 
 
 

Ги поврзува 
карактеристиките 
на учениците со 
формите на 
практична 
настава  
Соработка со 
здравствени 
установи и 
институции во 
полето на раното 
откривање, 
дијагностика и 
третман на 
учениците со 
ПОП  

 
Дефектолог  
Стручна 
служба  

Контиунирано  

6.Професионален 
развој и 
професионална 
соработка  

Професионално 
усовршување на 
дефектологот  
Посета на 
обуки,конференции 
кои ќе бидат 
предвидени во 
текот на учебната 
2016/2017 година 

Посета на обуки, 
конференции 
предвидени во 
текот на 
учебната 
2016/2017година 

Дефектолог  Контиунирано  

7. Аналитичко-
истражувачка 
работа  

Истражување во 
воспитно- 
образовната 
работа 
Училишна 
структура, 
организација и 
клима 
Училишна 

Aкциски 
истражувања за 
подобрување на 
наставата и 
да се утврдат 
бариерите на 
инклузивното 
образование, со 
тоа да се делува 

Дефектолог 
Стручна 
служба  

Контиунирано  



структура и 
организација  
Училишна клима, 
безбедна средина 
и демократско 
учество  

да се тргнат 
бариерите 
 
 

 

                                                                                                                                                           Дефектолог: 
    м-р Марија Цакиќ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ДИРЕКТОРОТ 
ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 

 
 Работата на директорот во текот на учебната 2016/2017 се одвиваше низ следниве подрачја и потподрачја:  
 
I.ВОДСТВО 
 

I.1.СТРАТЕГИСКО ВОДСТВО 

 

 

- Во текот на учебната година пратење  на националните и локалните политики и глобалните текови во образованието 

- Градење, споделување и остварување  на визијата заедно со сите вработени  за развој на училиштето 

- Особено придавање на значењето на соработката со УО и другите органи и тела во училиштето  

 

- Градење на вистински вредности за реализација на секојдневните обврски на вработените 

- Формирање на тимови мза работа и  поставување на водачи, давањена авторитет и одговорност на истите и слобода за 
дејствување 

- Континуирана соработка со органите и телата во училиштето  

 

 

I.1.2.УЧИЛИШНА КЛИМА И КУЛТУРА 

 

-Поодршка на наставниците и учениците за нивни високи постигања 

- Создавње на атмосфера на позитивна клима и прифаќање и почитуавање на сите 

- Создавње на систем учениците да се чувствуваат безбедни и прифатени во училиштето, вклучувајќи ги и учениците со 
посебни образовни потреби 

- заедно со наставниците, учениците и нивните родители промовирање на вредностите на училиштето 

- Обезбеди услови за реализација на активностите од инклузијата, мултикултурализмот, екологија 

--Грижа за учениците, вработените, родителите согласно донесеноте Кодекси 

-Преземање на активности за подобрување на училишната клима и култура 

- Директорот преземаше активности  за навремено инфомирање  и помагање  

на ранливата категирија на ученици( семејно, емоционално, социјално запоставени) 



-Во текот на целата учебна година  директорт ги поттикнуваше учениците, вработените и родителите да се грижат за 
напредокот, развојот, околината, хигиената на училиштето... 

 

 

I.1.3. СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИТЕ И ЗАЕДНИЦАТА  

 

-Подобрување на комуникацијата на училиштето со родителите(старателите) 

- Презентирање на работата на училиштето и промовирање на постигањата на учениците и на анставниците 

-Организација и реализација на хуманитарни и културни активности на училиштето со родителите и локалната  заедница 

- Соработка со месната заедница за навремено информирање за запишување на децата во прво одделение- 

- Соработуваше со институции од областав на образованието(МОН, БРО, ДПИ 

- Поттикнување на наставниците за соработка со други училишта 

- Соработуваша со Советот на родителите 

- Организирање и учество во работата на  родителските средби 

 

II.РАКОВОДЕЊЕ СО ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ 

 

II.1.Комуникација и односи со јавноста 

 

-  Комуницирање со вработените(наставниците)  непосредно во писмена и електронска форма 

-Создавње и одржување на позитивни односи со вработените, родителите, учениците  

- Планирање и редовно навремени информирање на вработените за состаноци 

-На состаноците со наставнниците, вработените  го во предвид мислењето на другите , конструктивно насочување на 

дискусијата на учесниците 

-Активности за градење на односи со јавноста  

 

II.2. Унапредување на меѓучовечките односи 

- Изградба на добри меѓочовечки односи и надминување на пројавените конфликти меѓу вработените и родителите 

- Ги земаше во предвид потребите на вработените во комуникацијата  и организацијата на работата 

- Вклучување на вработените во донесување одлуки, поставување цели и промени  



 

II.3. Професионален и кариерен развој 

-Планира и обезбедува услови за професионален развој на наставниците и стручните соработници 

-Учество на стручни усовршувања 

- Следење на стручна литература и информации од областа на образованието и  воспитувањето 

-Интерно стручно усовршување на вработените  ( педавње, работилници, презентации) 

- Идентификација на приоритети за професионален развој на вработаните 

-Учество во проекти, стручни посети и размена на мислења и искуства 

 

II.4. Обезбедување кадар, работно воведување и ангажирање 

 

-Во текот на целата учебна година промовирање на тимска работа 

-Поддршка на наововработените 

- Континуирано следење на работата на сите вработени и обезбедување  

соодветна поддршка и развој 

- Формирање на тимови и комисии за работа, следење на нивната работа и евалуација на резултатите 

 

III.ПЕДАГОШКО РАКОВОДЕЊЕ НА УЧИЛИШТЕТО  

III.1.Планирање 

 

- Изгрдаување на систем за вклучување на вработените  во планирање на работата на училиштето 

- Изработка на Програма за сопствената работа 

- Увид во Годишни,тематските, дневните планирања на наставниците 

-Анализи на податоците од  трите класификациони периоди 

 

III.2.Поддршка на наставата и учењето 

 

- Поддршка на наставниците при планирање 

-Анализа на сознанијата добиени од следењето на наставата 

- Користење на наставата и воннаставните активностите (подготовките, реализацијата) 



-Следење на часови и давање на информации на наставницте 

 

III.3.Обезбедување квалитет (евалуација, самоевалуација и развој) 

 

- Следење и вреднување на ефикасноста на реализација на наствата (распоредот на часови, наствавни, воннаставни 
активности) 

- Следење на реализацијата на Годишните планови и програми 

-Поддршка на наставниците да ги следат постигањата на учениците по однос на по, паралелка, по предмети..) 

- Изградување систем за редовно следење на постигањата на ученииците 

-Советодавно инструктивни разговори со наставните, учениците и родителите 

-Обезбедување на потребните дидактички средства, работни материјали, инструментии друг материјал 

III.4.Обезбедување здрава, безбедна и демократска средина за учење и развој на ученикот 

 

- Обезбедување на услови за безбедност и заштита на учениците 

- Обезбедување за реализација на додатната и дополнителната настава 

- Згрижување и соодветната работа со учениците с посебни образовни потреби 

-формирање на инклузивен тим 

-Пратење на работата на ученичките организаии и заедница 

 

IV. ФИНАНСИСКО РАКОВОДЕЊЕ  

 

IV.1.Раководење со финансиските ресурси 

 

- Изнаоѓање на дополнителни финансиски средства за училиштето 

- Следење на наменското трошење на средствата во согласност со одобренио буџет за училиштето 

- Во текот на целата учебна година користење на буџетот за подобрување на квалитетот на наставата и учењето и развојот 
на училиштето во целина 

- Информирање на органите и телата за трошењето на финансиските средства 

-Обезбедување на услови за транспарентно усвојување на завршната сметка 

- Следење континуирано на законитоста на финансиското работење 



 

IV.2.Раководење со материјалните ресурси 

 

- Проценувањена потребите и утврдување на приоритетите 

- Обезбедување на наставни средства и помагала согласно потребите 

-Навремено обезбедување со потребните средства за одвивање на секојдневната работа и грижа за нивното рационално 
користење 

 

V.ЗАКОНСКО И АДМИНИСТРАТИВНО РАБОТЕЊЕ НА УЧИЛИШТЕТО 

 

V.1.Примена на законските и подзаконските акти 

 

- Обезбедување примена на законската регулатива на училиштето 

- Информирање на вработените и претставниците од училишните органи и тела за релевантните законски прописи 

 

V.2.Изработка и примена на интерни акти и документација 

 

- Организирање и учествување во работата на тимови за изработка на интерни акти 

- Доследност во спроведување на интерните акти 

-Спроведување на одлуките на Училишниот одбор 

 

V.3. Раководење со аднинистративните процеси 

 

- Формирање и континуирано и непречено функционирање на стручните органи и тела и учествување во нивната работа 

- Организирање и следење на работата на вработените и обезбедување соодветни услови 

- Давање на задачи на вработените, обезбедување да се почитуваат роковите и непосредно раководење со процесот 

-Воспоставување на добро организиран систем за административно работење согасно соодветна законска регулатива 

 

V.4.Примена на информациските системи во училиштето 



 

- Обезбедување услови за развој и функционирање на информациските системи 

- Одржување и правилно користење на информациско-комуникациската опрема 

- Користење на информациски систем во секојдневната работа 

 

 

Директор: Лида Симјаноска 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Прилог статистика 
 
Машки  
 

  ВКУПНО IV-IX  
Број на 
оценети  

  5   4   3 2   1   среден успех 

  Предмет б
р

 

%
 

б
р

 

%
 

б
р

 

%
 

б
р

 

%
 

б
р

 

%
 

  

1 Mакедонски јазик 103 62 60,19 33 32,04 8 7,77 0 0,00 0 0 4,52 

2 Англиски јазик 103 81 78,64 12 11,65 7 6,80 3 2,91 0 0 4,66 

4 Француски јазик 69 39 56,52 16 23,19 13 18,84 1 1,45 0 0 4,35 

5 Математика 103 61 59,22 27 26,21 7 6,80 4 3,88 0 0 4,29 

6 Историја 69 41 59,42 16 23,19 9 13,04 3 4,35 0 0 4,38 

7 Биологија 47 36 76,6 6 12,77 5 10,64 0 0,00 0 0 4,66 

8 Географија 69 35 50,72 19 27,54 8 11,59 6 8,70 0 0 4,16 

9 Етика 11 11 100 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 5,00 

10 Граѓанско образование 36 27 75 6 16,67 3 8,33 0 0,00 0 0 4,67 

11 Физика 36 15 41,67 13 36,11 7 19,44 1 2,78 0 0 4,17 

12 Хемија 36 17 47,22 6 16,67 6 16,67 7 19,44 0 0 3,92 

13 Ликовно образование 103 95 92,23 7 6,80 1 0,97 0 0,00 0 0 4,91 

14 Музичко образование 103 102 99,03 0 0,00 1 0,97 0 0,00 0 0 4,98 

15 Физичко образование 103 101 98,06 1 0,97 1 0,97 0 0,00 0 0 4,97 

16 Иновации  19 16 84,21 3 15,79 0 0,00 0 0,00 0 0 4,84 

17 Информатика 33 21 63,64 9 27,27 3 9,09 0 0,00 0 0 4,55 

18 Нашата татковина  14 14 100 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 5,00 

19 Творештво 34 34 100 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 5,00 

20 Техничко образование 56 52 92,86 3 5,36 0 0,00 1 1,79 0 0 4,89 



21 Вештини за живеење 14 14 100 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 5,00 

22 Природни науки 56 49 87,5 6 10,71 0 0,00 1 1,79 0 0 4,84 

23 Танци и народни ора 19 19 100 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 5,00 

24 Општество 34 32 94,12 1 2,94 0 0,00 1 2,94 0 0 4,88 

25 Класична култура на ев. Цив. 22 19 86,36 3 13,64 0 0,00 0 0,00 0 0 4,86 

26 Раб. со комп. и осн. на прог. 14 14 100 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 5,00 

  ВКУПНО IV- IX 1306 1007 77,11 187 14,32 79 6,05 28 2,14 0 0 4,76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Женски  
 
 

  ВКУПНО IV-IX  
Број на 
оценети  

  5   4   3 2   1   среден успех 

  Предмет б
р

 

%
 

б
р

 

%
 

б
р

 

%
 

б
р

 

%
 

б
р

 

%
 

  

1 Mакедонски јазик 118 102 
86,4

4 12 10,17 2 1,69 0 0,00 0 0 4,78 

2 Англиски јазик 118 103 
87,2

9 10 8,47 5 4,24 2 1,69 0 0 4,86 

3 Германски јазик 1 0 0 1 
100,0

0 0 0,00 0 0,00 0 0 4,00 

4 Француски јазик 83 70 
84,3

4 11 13,25 0 0,00 2 2,41 0 0 4,80 

5 Математика 118 91 
77,1

2 24 20,34 4 3,39 2 1,69 0 0 4,81 

6 Историја 84 74 88,1 6 7,14 2 2,38 2 2,38 0 0 4,81 

7 Биологија 65 61 
93,8

5 2 3,08 2 3,08 0 0,00 0 0 4,91 

8 Географија 84 71 
84,5

2 5 5,95 5 5,95 3 3,57 0 0 4,71 

9 Етика 27 27 100 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 5,00 

10 Граѓанско образование 38 35 
92,1

1 1 2,63 0 0,00 2 5,26 0 0 4,82 

11 Физика 38 32 
84,2

1 4 10,53 0 0,00 2 5,26 0 0 4,74 

12 Хемија 38 32 
84,2

1 2 5,26 2 5,26 2 5,26 0 0 4,68 

13 Ликовно образование 118 116 
98,3

1 1 0,85 1 0,85 0 0,00 0 0 4,97 

14 Музичко образование 118 118 100 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 5,00 

15 Физичко образование 118 118 100 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 5,00 

16 Иновации  23 23 100 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 5,00 

17 Информатика 46 33 
71,7

4 9 19,57 4 8,70 0 0,00 0 0 4,63 

18 Нашата татковина  19 19 100 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 5,00 

19 Творештво 33 33 100 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 5,00 



20 Техничко образование 53 52 
98,1

1 1 1,89 0 0,00 0 0,00 0 0 4,98 

21 Вештини за живеење 23 23 100 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 5,00 

22 Природни науки 53 52 
98,1

1 1 1,89 0 0,00 0 0,00 0 0 4,98 

23 Танци и народни ора 23 23 100 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 5,00 

24 Општество 33 33 100 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 5,00 

25 Класична култура на ев. Цив. 19 18 
94,7

4 1 5,26 0 0,00 0 0,00 0 0 4,95 

26 Раб. со комп. и основ. на прог. 20 20 100                 5,00 

  ВКУПНО IV- IX 1511 
137
9 

91,2
6 91 6,02 27 1,79 17 1,13 0 0 4,87 

 
 



Вкупно  
 
 
 

  ВКУПНО IV-IX  
Број на 
оценети  

  5   4   3 2   1   среден успех 

  Предмет б
р

 

%
 

б
р

 

%
 

б
р

 

%
 

б
р

 

%
 

б
р

 

%
 

  

1 Mакедонски јазик 221 164 74,21 45 20,36 10 4,52 0 0,00 0 0 4,66 

2 Англиски јазик 221 184 83,26 22 9,95 12 5,43 3 1,36 0 0 4,75 

3 Германски јазик 1 0 0 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0 4,00 

4 Француски јазик 153 109 71,24 27 17,65 13 8,50 0 0,00 0 0 4,52 

5 Математика 221 152 68,78 51 23,08 11 4,98 6 2,71 0 0 4,57 

6 Историја 153 115 75,16 22 14,38 11 7,19 5 3,27 0 0 4,61 

7 Биологија 112 97 86,61 8 7,14 7 6,25 0 0,00 0 0 4,80 

8 Географија 153 106 69,28 24 15,69 12 7,84 0 0,00 0 0 4,33 

9 Етика 38 38 100 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 5,00 

10 Граѓанско образование 74 62 83,78 7 9,46 3 4,05 2 2,70 0 0 4,74 

11 Физика 74 47 63,51 17 22,97 7 9,46 3 4,05 0 0 4,46 

12 Хемија 74 49 66,22 8 10,81 8 10,81 9 12,16 0 0 4,31 

13 Ликовно образование 221 211 95,48 8 3,62 2 0,90 0 0,00 0 0 4,95 

14 Музичко образование 221 220 99,55 0 0,00 1 0,45 0 0,00 0 0 4,977 

15 Физичко образование 221 219 99,1 1 0,45 1 0,45 0 0,00 0 0 4,986 

16 Иновации  42 39 92,86 3 7,14 0 0,00 0 0,00 0 0 4,93 

17 Информатика 79 54 68,35 18 22,78 7 8,86   0,00 0 0 4,59 

18 Нашата татковина  33 33 100 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 5,00 

19 Творештво 68 68 100 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 5,00 



20 Техничко образование 109 104 95,41 4 3,67 0 0,00 1 0,92 0 0 4,94 

21 Вештини за живеење 37 37 100 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 5,00 

22 Природни науки 109 101 92,66 7 6,42 0 0,00 1 0,92 0 0 4,91 

23 Танци и народни ора 42 42 100 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 5,00 

24 Општество 68 66 97,06 1 1,47 0 0,00 1 1,47 0 0 4,94 

25 Класична култура на ев. Цив. 41 37 90,24 4 9,76 0 0,00 0 0,00 0 0 4,90 

26 Раб. со комп. и основ. на прог. 35 35 100 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 5,00 

  ВКУПНО IV- IX 2821 2389 84,69 281 9,96 105 3,72 31 1,10 0 0 4,81 
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