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ВОВЕД 
 

ОΟУ „Ацо Шопов“ – Бутел, Скопје својата воспитно-образовна дејност во учебната 2021/2022 година ја остварува во согласност со:  
 

 Законот за основно образование;

 Законот за наставници и стручни соработници;

 Наставните планови и програми;

 Статут на училиштето;

 Програма за развој на училиштето;

 Програмата за работа на училиштето од 2021/22 година;

 Kонцепцијата за деветгодишно основно образование;

 Документи и акти на МОН;

 Извештаи и укажувања  од  БРО, ДПИ и Општина Бутел;

 Самоевалуација;

 Развојниот план;

 Советот на родители;

 Училишен одбор.
 
Врз основа на наведените документи изработен е годишен извештај, кој има за цел јасно да ги отслика и презентира состојбите во 
остварувањето на програмските определби предвидени со Годишната програма за работа на училиштето во учебната 2021/2022 
година. 
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1. Општи податоци за основното училиште 

 
1.1. Табела со општи податоци 
 

 

 

Податоци  

Име на основното училиште ООУ „Ацо Шопов“ 

Адреса, општина, место „Радишанска“ 68а, Бутел, Скопје 
Телефон 2 673 178 

Факс 2 601 757 

Веб-страна www.acosopov.edu.mk 

Е-маил aco.sopov@yahoo.com 

Основано од Од собрание на Општина Чаир 08- 1886 24.05.1984 
г 

Верификација – број на актот 10-837/3 

Година на верификација 1994 
Јазик на кој се реализира наставата во училиштето Македонски јазик 

Година на изградба 1984 

Тип на градба Тврда 

Внатрешна површина на објектот 3500m2 
Површина на училишен двор 20 000 m2 

Површина на спортски терени и игралишта 800 m2+364 m2+ 400 m2 

Начин на загревање на училиштето Нафта (сопствено парно) 

Јазик на кој се реализира наставата Македонски јазик 

Број на одделенија Од I до IX 

Број на паралелки 33 

Број на комбинирани паралелки Нема, заради почитување на протоколите 

Во основното училиште има паралелки за ученици со 
посебни образовни потреби 

Нема 

Училиштето работи во смена Две смени 

Датум на добиен статус 08-1886 од 24.05.1984 

Во основното училиште има паралелки од музичко 
училиште 

Нема 

Во основното училиште има ресурен центар Нема 

Други податоци карактеристични за основното училиште / 

http://www.acosopov.edu.mk/
mailto:aco.sopov@yahoo.com
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1.2. Органи на управување, стручни органи и ученичко организирање во основното училиште 

 

 

Членови на Училишен одбор 

Од редот на наставниците: Марија Димовска, Настасја Давидовска, 
Виолета Тодоровска, Од редот на Совет на родители: Зоран Велковски, 
Гордана Николовска Стојчевска, Корнелија Утевска Глигоровска, 
преставник од општина: Методија Секуловски 

Членови на Совет на родители 
Претставници од секоја паралелка-33 член 
Претседател Александар Величковски 

Стручни активи 
Актив на одделенска настава 
Актив на природна група предмети 
Актив на хуманитарна група предмети 

Одделенски совети 
Совет на одделенски наставници-21 
Совет на предметни наставници-30 

Членови на училишениот инклузивен тим 
Марина Минциковска Апостоловска, Марица Попоска, Марина 
Станојковска, Весна Додевска, Весна Јарева и Валентина Гацовска 

Заедница на паралелката 33 

Членови на ученичкиот парламент 33 член , претседател Јана Ангеловска 

Ученички правобранител Росана Гошева 
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2. Податоци за условите за работа на основното училиште 
 

2.1 Мапа на основното училиште 

 
Локација 
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2.2. Податоци за училишниот простор 
 
           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Просторија Вкупен број 

Вкупен број на училишни згради Една 
Број на подрачни училишта Нема 
Бруто површина 20.000m2 

Нето површина 3.500m2 

Спортска сала 1 
Број на спортски терени 1+3 
Број на катови П+1 
Број на училници 18 
Број на помошни простории 3 
Училишна библиотека, медијатека 1 

Начин на загревање на училиштето сопствено парно 
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 2.3. Простор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Мала спортска сала 1 / 

Број на помошни простории 10 Потреба од канцеларии и помошни простории 

Училишна кујна 1 Дистрибутивна кујна 

Просторија Вкупен број 
Површина 

(m2) 

Состојба (се оценува од 
1 до 5, согласно 

Нормативот од 2019 
година) 

Забелешка (се наведува 
потребата од дополнителни 
простории, реконструкции и 

сл.) 

Училници 15 864 5 Потреба од повеќе училници 

Кабинети 2 162 4 Повеќе кабинети 

Библиотека 1 16 3  

Медијатека 1 21 3  

Спортска сала 1 503 4  

Мала спортска сала 1 47 4  

Канцеларии 7 145 3  

Училишен двор 1 20 000 3  

Аула 1 240 4  

Кујна 1 43 3  

Трпезарија 1 48 3  

Скривница 1 225 4  

Котлара 1 95 4  

Работилница за хаусмајстор 1 70 4  

Подрумски простории 1 145 4  

Помошни простории 6 73 3  

Просторија за технички персонал 1 8 5  

Забна орднација 1 12 5  

Терен за тенис 1 800 4  

Терен за фудбал 1 364 4  

Терен за кошарка 1 400 4  
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           2.4. Опрема и наставни средства согласно „Нормативот и стандардите за простор, опрема и наставни средства“ 
 

Наставен 
предмет 
(одделенска и 
предметна 
настава) 

Постоечка опрема и наставни средства 
Потребна опрема и 
наставни средства 

Македонски 
јазик 

Интерактивна табла, компјутер, училишна табла,ТВ монитор, принтер и камера со 
микрофон и звучник, таблет, интернет, лектирни изданија, изданија кои не се застапени 
во лектирите, едукативни игри, букварки, глинамол, пластелин, брашно и песочни 
табли/кутии за цртање и пишување, 
Бело платно и светилка, разнобојни платна, штофови, конци, волници и друг материјал 
за кукли, марионети, костими и разни реквизити. Предмети со геометриски и други 
форми од кои може да се состават буквите од македонската азбука и некои 
интерпункциски знаци. Еластични стапчиња за креирање правилни и неправилни 
дводимензионални форми. Наставни листови, плакати, постери, илустрации со слики 
(одделени или во низа) поврзани со содржините и активностите. 
Сликовници и книги (приказни, басни, бајки, стихотворби, гатанки, брзозборки, бројалки).  
Списанија за деца, илустрирани енциклопедии за деца, илустрирани речници. 
Анимирани филмови, аудиовизуелни записи од театарски претстави, селотејп, лепаци, 
силиконски лепак и пиштол за силиконско лепење хартија во боја, ламинатор,апарат за 
укоричување, дупчалка, фолии 

нови наслови на лектирни 
изданија кои не се 
застапени во библиотека, 
едукативни игри, букварки, 
играчки за продолжен 
престој (друштвени игри, 
сложувалки, коцки ), 

Англиски јазик 

Телевизор, интерактивна табла, проектор, десктоп компјутер, печатар, фотокопир и 
скенер (3 во 1) интернет, звучници за компјутер камера со микрофон и звучник , ЦД 
плеер, таблет, глинамол, пластелин, брашно и песочни табли/кутии за пишување. Кукли 
за игровни активности, фотографии, слики, играчки, материјал за изработка на 
роденденски честитки/роденденска честитка, хартија, ножици, хартија во боја, лепак, 
блокови, пластелини, дрвени боички, фломастери, селотејп, лепаци, силиконски лепак и 
пиштол за силиконско лепење хартија во боја, ламинатор, апарат за укоричување 

Звучници за компјутер  
 

Германски 
јазик 

TV, смарт табли, принтери, компјутер, ЦД плеер, интернет 
 

 

Ликовно 
образование 

Интернет, образовни софтвери ,Смарт табла, печатач/принтер/скенер/копир,интернет, 
компјутер, камера со микрофон и звучник, таблет, Аудиовизуелни средства: Телевизор, 
ДВД-плеер, ЛЦД-проектор, касетофон,  
фото апарат и дигитална камера, таблет за цртање, средства и материјали за цртање 
(хартија, молив, дрвени боици, мрсни боици, креди, фломастери, природни материјали, 
штафелаи...).  
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Нагледни средства (цртежи, фотографии, изработки, списанија, плакати, постери, 
апликации, илустрации, проспекти, посета на музеи и ликовни изложби и др.).  
Средства и материјали за сликање (водени боици, блок, четки, хамер-хартија, темперни 
боици, колаж, палета, хартија во боја, лепак, природни и вештачки материјали).  
Средства и материјали за печатење (печат, шаблони и материјали за изработка на 
шаблони, картон, еколошки бои и др.). 
 Средства за пластично обликување (пластелин, тесто, глина, песок, снег, стиропор, 
пластика и др.).  
Творечки неликовни материјали (чешел, четки за заби, шминки, лак за нокти, свеќа, 
сапун, чадор, шапка, камен, газа, ЦД, соковник, зеленчукови и овошни плодови, текстил и 
др.). дупчалка, ламинатор, фолии 

Музичко 
образование 

Пијано, ТВ монитор, компјутер, звучник, табла, принтер/скенер/копир, интернет камера со 
микрофон и звучник, таблет, уреди за репродукција на аудио- и видеозаписи (ЦД И ДВД-
плеер, хај-фај уред, микрофони, детски ритмички инструменти (тропалки, ритмички 
стапчиња, кастањети, гонг, чинели, ксилофон, триангл, маракас, дајре); аудио- и 
видеозаписи: аудио и видео ЦД со соодветна содржина, дрвени или метални прачки, 
стаклени, дрвени, метални предмети со разновидна звучност во училницата); разни 
извори на учење од природата и непосредната околина, апарат за укоричување, 
хефталица, дупчалка 

Поголем број на детски 
музички инструменти 

Физичко и 
здраствено 
образ. 

Топки за (ракомет, одбојка, кошарка, фудбал), мрежи за фудбал 2, фудбалски стативи 2, 
обрачи за кошарка 4, јажиња,чуњеви-маркери, обрачи, ѓуле големо и мало, рипстови, 
греда ниска, шветска клупа, справи: јарец, прескок, отскочна даска, комлети  за шах, 
табла за прецизност, душеци, мрежа за одбојка реквизити за физичко, јажиња, палки, 
конуси, обрачи, хулахопи, топки, дресови, јажиња за скокање, спортски маркер за тренинг 
(баскет, фудбал, одбојка, ракомет, мали меки топки), стативи, мрежи, касетофони, 
интернет, камера со микрофон и звучник, таблет, 

голем душек –за скок во 
височина 
 

Природни 
науки 

Интерактивна табла ,TV, смарт табли, принтер/скенер/копир,интернет, камера со 
микрофон и звучник, таблет, уреди за слушање музика. Торзо, скелет, модели на 
човечкото тело.Висинометри (метарски стап), огледала (пластични), лупи, платнени 
вреќички со врвка, превез за очи, очна табела, метални лажици, меки играчки, ѕвонче , 
свирче, хартиени чаши.  Флипчарт (мала пренослива табла на која може да се црта и 
пишува), маркери, хартија за цртање, боички, линијар, ножици, лепило, леплива лента, 
сликарски материјали (боја, четки, садови за вода, престилка), пластелин, волница, 
салфетки. Кутии, хартиени чинии или кругови од хартија. Збирка од живи и неживи нешта 
(предмети) или слики: парче овошје, цвет, животно, гранче, празна школка, камен, 
лажица, стакло, примероци од карпи и сл. Мали саксии, саксиски растенија, збирка 
семиња и семиња за засадување, хумусна почва. Различни материјали: дрво, камен, 
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метал, пластика, гума, стакло, керамика, хартија, текстил и предмети изработени од нив. 
Торбички за изработка на збирки од материјали, капалка, алуминиумска фолија, 
пластична фолија, теглички, ластичиња, памук, пластични кеси. Подвижни детски играчки 
(топки, автомобилчиња, велосипеди и сл.),јаже, шишенца со сапуница, магнети со 
различна големина и форма,ситни метални предмети (монети, спојувалки, накит и сл.). 
Материјали за изработка на вртелешка (хартија, спојувалки, дрвено стапче). Материјали 
за изработка на извори на звуци: жици, картонски кутии, ориз, суви мешунки, еластични 
ленти или ластици со различна ширина, лимени кутии, пластични шишиња, метални 
чаши, тенџере, дрвени/метални лажици, различни ткаенини, шапки, памук и сл.Мали 
музички инструменти (ударни, жичени и дувачки), звучна виљушка, играчки, ѕвона и сл.  
Работни листови (според учебник/прирачник). дупчалка,ламинатор,фолии. 

Општество 

Интерактивна табла, TV, , принтер/скенер/копир,интернет, карти, камера со микрофон и 
звучник, таблет, Видеоснимки и/или фотографии од роденденски прослави. Украсни 
материјали (на пример, балони со различни облици, бои и големини). 
Фотографии/илустрации за месеците во годината.  Временска лента на настани за една 
недела и временска лента за тоа што правиме наутро, преку ден, навечер и преку ноќ. 
Сложувалки или илустрации со ликови на човечки лица со различни емоции. Илустрации 
за поддршка на содржините/активностите поврзани за дом и семејство/заедница. 
Играчки за поддршка на содржините/активностите (градинарски алат, прибор за лична 
хигиена и хигиена во домот, мебел, коцки за конструирање). Реквизити: семафор, знакот 
стоп, униформи, стетоскоп, докторски прибори и други играчки од ваков вид. Аудио- или 
видеоматеријал со снимени звукови (сирени) од полициско, амбулантно или возило од 
пожарна. Играчки – возила: амбулантно, противпожарно или полициско возило или 
фотографии од истите. дупчалка,ламинатор,фолии 

 

Математика 
одделенска 

Интерактивна табла ,TV, принтер/скенер/копир,интернет, компјутер, Едукативни игри, 
ваги, тасови, тегови, модели на 3Д форми, голема сметалка, манипулативи, камера со 
микрофон и звучник, таблет, табела стотка со броеви, бројни низи, карти со броеви, 
картички со зборови и поими, празни ленти и ненумерирани низи од хартија, лизгачки 
ленти со броеви, низи со броеви, сметалки, абакус (бројалка со дрвени топчиња), 
цртежи, картони со отпечатени симболи (< , > , =), тркало со броеви, графикон со месна 
вредност, математички плочки. Комплет 2Д-форми и 3Д-форми (пластични, метални, 
магнетни, картонски), геотабла, огледало, хартиени форми и коцки кои се поврзуваат 
меѓу себе. Дигитални игри, на пример, Домино, Не лути се човече… Различни предмети 
за мерење: чаши, пластични шишиња, бокали, садови обележани со литри, ленти од 
хартија и ткаенина, вага, часовник (песочен часовник, аналоген часовник со стрелки кои 
ученикот може да ги придвижува, дигитален часовник, нацртани монети и банкноти од 1, 
2, 5 и 10 денари, вистински пари, цени, етикети. Кутии, садови, играчки, жетони и други 
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манипулативи (капачиња, макарони, дрвени стапчиња и сл.) кои ќе помогнат во 
броењето, молив, хартија, линијар, ножици, лепак, различни видови материјали за 
правење примероци (волница, ластичиња, конец, закачалки, штипки, кошнички, 
пластелин, семиња, лисја, камчиња и сл.). 

Математика 
предметна 

Интерактивна табла ,компјутер,дрвени и пластични тријаголници,линијари,модели на 3Д 
форми,ваги,метра,часовници ,принтер/скенер/копир,интернет, камера со микрофон и 
звучник, таблет 

 

Техничко 
образование 

TV, смарт табли, принтери, компјутер,алати за обработка на дрво,картон и хартија . 
 

 

Историја 
TV, смарт табли, принтери, компјутер, 
историски карти 

 

Географија 
TV, смарт табли, принтери, компјутер, 
Географски карти 

 

Физика 

Динамометар, училишни магнети – послаби (прачкаст, потковичест, магнетна игла), 
волтметар и амперметар (недигитален), вага (недигитална), лост, железни струготини, 
стаклена и ебонитна прачка, пружина, дрвен триаголник, пластичен агломер, пластичен 
шестар, метро за мерење, дигитална вага (за мерење маса во грамови), филтри во разни 
бои (црвена, зелена, сина), Паскалов закон ( модел на демонстрација на Паскаловиот 
закон во вид на пумпа ), стаклено ѕвоно со вакум пумпа, цилиндар ( метален со три 
отвори за демонстрација на хидростатскиот притисок ), Њутново нишало, електромотор 
модел со турбина на ветер (ветерница), термометри за вода, ширење на тела при 
загревање (метален статив со ланец со месингано топче и месинган прстен) 

Училишни магнети – силни 
(прачкаст, потковичест), 
модел на парна машина 
мултиметар (дигитален), 
ласер, бунсенов пламеник, 
колба, заштитни очила, 
барометар, метална 
прачка, различни изолатори 
(прачки), различни 
спроводници, штрафцигер, 
фазометар, жички за 
тестирање од различни 
материјали, дебелини и 
должини, мали физички 
магнети, музичка вилушка, 
осцилоскоп 

Хемија 

Атомски модели, периоден систем на елементите, збирка на минерали и руди, 
лабораториски прибор (епрувети, ерленмаери, лабораториски чаши, мензури, 
колби,тиквички, спиртна ламба, триножник, азбестни мрежи, стативи, клеми, дрвени 
штипки, заштитни очила), вага, дигитална вага, алкохолен термометар, метален прстен 
за филтрирање, pH метар, стаклена када, пластична туба за дестилирана вода, пинцета, 
стаклени шишиња за реагенси, пумпици за пипетирање, сет со пипети, тапи за епрувети, 
безбедносна запалка, електричен бокал и решо, канта за лабораториски отпад, 
ракавици, мантил) 

Модел на атом 3D, сталаци 
за епрувети, кристална 
решетка на CO2 или на 
NaCl, магнезиумова лента, 
стаклена спирна ламба 
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Супстанци: индикатори, киселини (H2SO4, HCl,HNO3), бази (NaOH, NH4OH) соли, 
фелингови раствори, железни струготини 

Биологија   

Интерактивна табла, компјутер, принтер/скенер/копир, интернет, камера со микрофон и 
звучник, микроскопи, лупи, микроскопски препарати, модели (торзо, бубрег, цвет, развој 
на жаба),опрема за дисекција, слики, таблет,микроскопски препарати,слики со анатомска 
градба на човек, животно и растение, градина за одгледување на растенија и учење на 
процес на ртење. Модели на: сетилни органи, клетка, репродуктивен систем 

 

Граѓанско 
образование 

TV, смарт табли, принтери, компјутер 
 

 

Информатика 
12 компјутери, 1 интерактивна табла, 1 проектор, 1 компјутер за интерактивна табла, 40  
микробитови, принтер/скенер/копир, интернет 

 

Иновации TV, смарт табли, принтери, компјутер      

Запознавање 
со религиите 

Смарт табла, компјутер, принтер        

Етика  Смарт табла, компјутер, принтер       

Продолжен 
престој 

Смарт табла ,ТВ монитор, принтер, скенер, копир, компјутер, интернет, играчки, 
друштвени игри, сложувалки, коцки, боенки, математички игри, магнетни апликации. 

 

 
 
 
 
 
 
 

2.5. Податоци за училишна библиотека 

 
Ред. 
број 

Библиотечен фонд Количество 

1 учебници 530 

2 лектири 1200 

3 стручна литература 530 

4 енциклопедии 43 

5 разна литератута 1444 

6 странска литература 300 

 
Донирано книги од разни жанрови од вработени од училиштето како и од физички лица. 
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2.6. Обновување и адаптација во основното училиштето   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ШТО СЕ ПРЕУРЕДУВА ИЛИ ОБНОВУВА ПОВРШИНА ВО М2 НАМЕНА ВРЕМЕ 

Започнат процес за добивање дозвола за 

надградба на дел од училиштето во соработка со 

основачот на училиштето 

/ Зголемување на бројот на 
училници 

2021 

Изградба на рекреативно катче со лулашки, 

лизгалки со обезбедени средства од основачот  

120м2 Подобро користење на одморите и 

слободното време 

Октомври 2021 

Изградба на рекреативно катче со спортски 

реквизити со обезбедени средства од 

основачот 

120м2 Подобро користење на одморите и 

слободното време 

Октомври 2021 

Комплетно опремен кабинет по информатика 

со 12 современи компјутери и една смарт 

табла со обезбедени средства од основачот 

 За реализација на наставата по 

информатика  

Декември 2021 

Комплетно опремен кабинет по хемија со  

обезбедени средства од Министерство за 

образование и наука 

 За реализација на наставата по 

хемија и природни науки 

Декември 2021 

Изградба на кошаркарско игралиште со 

обезбедени средства од основачот 

 За реализација на наставата по 

физичко и здравствено 

образование и користење на 

слободното време 

Декември 2021 

Обновување на безбедносниот системот за 

надгледување 

 За безбедност во училиштето и 

училишниот двор 

Јануари 2022 

Обновување на сијаличните места во секоја 

училница 

 За поголема светлина во 

училницата 

Фебруари 2022 

Уредување на училишниот двор  За повејќе зеленило и уредување Март-Април 2022 

Бојадисување на училишната ограда од 

предната страна на училишниот двор 

 Заштита од корозија  Јуни 2022 

 Изградба на училишен летниковец 20м2 Изведување настава на отворено Јуни 2022 
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3. Податоци за вработените и за учениците во училиштето  
3.1. Податоци за вработените кои ја остваруваат воспитно-образовната работа 

  
                

Ред
Бр. 

Име и презиме 
Година на 
раѓање 

Звање 
Степен на 
образование 

Работно место 
Ментор/ 
советник 

Години 
стаж 
вкупно 

Години стаж 
во 
образование 

1 
Златка 

Давиткова 
1975 педагог ВСС Одд. наставник  21 21г 7м 

2 
Олгица 

Џоровска 
1962 Проф. по одд. настава ВСС Одд. наставник  35 35г 5м 

3 
Силвана 

Ѓуровска 
1964 Наставник по одд.настава ВШС Одд. наставник  27 26г 10м 

4 
Валентина 

Јоцевска 
1965 Проф. по одд. настава ВСС Одд. наставник  35 35г 1м 

5 
Александра 

Неделковска 
1964 Проф. по одд. настава ВСС Одд. наставник  35 22г 

6 
Благица 

Јанковска 
1986 Проф. по одд. настава ВСС Одд. наставник  6 1 г 6м 

7 
Дијана 

Серафимовска 
1974 Проф. по одд. настава ВСС Одд. наставник  24 22г 4м 

8 
Магдалена 

Андонова 
1978 педагог ВСС Одд. наставник  20 20 7м 

9 
Ирена 

Трајковска 
1980 Проф. по одд. настава ВСС Одд. наставник  17 15г 

10 Ивона Бојчева 1982 Проф. по одд. настава ВСС Одд. наставник  14 14г 7м 

11 
Наташа 

Стојановска 
1983 Проф. по одд. настава ВСС Одд. наставник  13 14г 3м 

12 Елена Јешиќ 1983 Проф. по одд. настава ВСС Одд. наставник  13 13г 5м 

13 
Сашка 

Смилковска 
1983 Проф. по одд. настава ВСС Одд. наставник  12 12г 10м 

14 
Светлана 

Л.Пислевска 
1985 Проф. по одд. настава ВСС Одд. наставник  12 12г 4м 

15 
Билјана 

Трајановска 
1982 Дипломиран учител ВСС Одд. наставник  12 12г 7м 
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16 
Марина 

Станојковска 
1983 Проф. по одд. настава ВСС Одд. наставник  15 14г 12м 

17 
Елена Јоциќ 

Блажевски 
1987 педагог ВСС Одд. наставник  7 8г 1м 

18 
Живка 

Радичевска 
1982 Проф. по одд. настава ВСС Одд. наставник  10 4 

19 
Марија 

Ангелова 
1978 Проф. по одд. настава ВСС Одд. наставник  14 2г 7м 

20 
Анета 

Андоновска 
1981 Проф. по одд. настава ВСС Одд. наставник  16 4г 3м 

21 Никола Арсов 1996 
Проф. по физичко 
здравствено образование 

ВСС 
Наст. физичко 
и здравствено 
обр. 

 
 

1г 3м 1г 3м 

22 Ване Ѓорговски 1972 Дипл. графичар ВСС 
Наст. ликовно 
образ. 

 20 21г 5м 

23 Соња Алчевска 1975 Дипл. проф.по хемија ВСС Наст. по хемија  13 9м 

24 
Маја 

Чубриноска 
1971 Дипл. Проф. по биологија ВСС 

Наст. по 
биологија 

 19 20г 1м 

25 
Марија 

Димовска 
1978 Дипл.социолог ВСС Наст. по етика  13 13г 7м 

26 
Весна 

Стојановска 
1977 

Проф. по руски и 
германски 

ВСС 
Наст. по 
германски 

 14 14г 11м 

27 
Александра 
Јорданоска 

1982 

Дипломиран професор по 

македонски јазик и 

македонска книжевност 

ВСС 
Наст. по 
македонски јаз. 

 14 12г 

28 
Весна 
Јакимовска 

1978 
Проф. по математика и 

физика 
ВСС 

Наст. матем.и 
физика 
 

Наставник 
ментор 

13 14г 

29 
Лиле 
Рабреновиќ 

1982 
Дипл. проф.по физичка 

култура 
ВСС 
магистар 

Наст. физичко 
и здравствено 
обр. 

 14 11г 

30 Весна Додевска 1973 

Дипл.професор по 

македонски книжевност и 

јужнословенски книжевности 
и македонски јазик 

ВСС VII/А 

магистер 

Наставник 

македонски 

јазик 

 10 11г 

31 
Дара 

Драгановска 
1964 

Наст. по  математика  и 
физика 

ВШС 
Наст. по 
матем. 

 30 31г 5м 
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32 Елена Златкова 1974 
Дипломиран Проф. по 
математика 

ВСС 
Наст. по 
матем. 

 14 11 г 

33 
Валентина 

Зотевска 
1983 Дипл.проф.по англиски јазик ВСС 

Наст. по 
англиски јазик 

 14 14г 9м 

34 
Виолета 

Тевдовска 
1982 Дипл.проф.по англиски јазик ВСС 

Наст. по 
англиски јазик 

 12 8г 9м 

35 
Димитар 
Димитров 

1980 
Дипл. музичар 
теоретичар,педагог-сонолог 

ВСС 
Наставник по 
музичко 
обр. 

 14 14г 8м 

36 
Билјана 
Р.Стомнароска 

1979 
Проф. по македонски јазик и 

книж. 
ВСС 

Наставник 
македонски 
јазик 

 16 16г 6 м 

37 
Дарко 

Костенцов 
1990 Дипл. историчар ВСС Наст. историја  7 7 г 8м 

38  
Виолета 

Тодоровска 
1972 Дипл.проф. по географија ВСС 

Наст. 
географија 

 18 18 г 3м 

39 
Настасија 
Давидовска 

1985 

Дипл. филолог по англиски 
Јазик и книжевност-
преведувачка насока со 
положена методска и 
психолоска педагошка 
подготовка 

ВСС 
Наст. по 
англиски јазик 

 13 13г 9м 

40 
Билјана 

Јосимовска 
1980 Дипл. проф. по географија ВСС 

Наставник по 
географија 

 13 13г 9м 

41 
Катерина 

Тоневска 
1997 

Дипл. проф.по физичко и 

здравствено образование 
ВСС 

Наст. физичко и 

здравствено 

обр. 

 1 5 м 

42 
 

Јане 
Карајованов 

 

1977 
Дипл. Проф.по физичка 

култура 
ВСС 
магистар 

Наст. физичко 

и здравствено 

обр. 

 13 1г 6м 

43 

Радица 
Милковска 

Станковска 

1978 
Дипл.професор по 

италијански јазик 
ВСС 

Наставник по 

италијански 
јазик 

 12 6г 2м 

44 
Марина 

Дионисиева 
1990 Дипл.проф.по англиски јазик ВСС 

Наст. по 
англиски јазик 

 6 6м 

45 Весна Пановска 1983 Дипл.проф.по англиски јазик ВСС 
Наст. по 
англиски јазик 

 8 6 г 

46 Зорица Мојсоска 1999 Природно математички ССС Наст. по  / / 
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факултет апсолвент математика 

47 
Ивана 

Давиновска 
1997 Дипл. професор по хемија ВСС 

Наст. по 
природни 
науки 

 
10 
месеци 

10м 

48 
Даниела Е. 

Стојановска 
1987 

Дипл. професор по 
германски јазик 

ВСС 
Наст. по 
германски 
јазик 

 8 5г 5м 

49 Нина Дуковска 1999 Дипл. информатичар ВСС 
Наст. по 
информатика 

 1 месец 5 м 

50 Игор Бошковски 1975 Дипл. проф. по историја ВСС 

Наставник по 
историја и 
граѓанско 
образование 

 12 13г 

51 Марица Попоска 1959 психолог 
ВСС 
магистар 

психолог  37 37г 8м 

52 Маја Ивановска 1986 педагог ВСС педагог  12 8г 

53 
Звонко 

Николовски 
1973 Дипл. Проф. По историја ВСС библиотекар  12 13г 1м 

54 
Марина 

М.Апостоловска 
1986 

Дипл. Специјален едукатор 
и рехабилитатор 

ВСС 
Специјален 
едукатор и 
рехабилитатор 

 14 1г 
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3.1.1. Податоци за вработени кои надополнуваат во нашето училиште 
 
 

Ред 
Бр. 

Име и 
презиме 

Година на 
раѓање 

Звање 
Степен на 

образование 
Работно 

место 
Ментор/ 

советник 

Години 
стаж 

вкупно 

Години стаж во 
образование 

1 

Оливера 
Костадинова 

1966 Интердисциплинарни студии 

по производно-техничко 
образование 

ВШС Наставник  по 
производно-
техничко 
образовани
е 

 

24 24 

 
   

 
 

3.2. Податоци за раководни лица 
 

Ред 
Бр. 

Име и презиме 
Година на 

раѓање 
Звање 

Степен на 
образование 

Работно 
место 

Ментор/ 
советник 

Години 
стаж 

Години стаж во 
образование 

1 

Билјана 
Симоноска 
Антовска 

1978 
Дипл.инж.по 
информатика 

ВСС 
ВД 
Директор 

 15 14 

 
 

 

 
3.3. Податоци за воспитувачи 
 

Ред 
Бр. 

Име и презиме 
Година 

на 
раѓање 

Звање 
Степен на 

образование 
Работно 

место 
Ментор/ 
советник 

Години 
стаж 

Години стаж во 
образование 

1 
Елена Јанчевска 
Терзиевска 

1984 воспитувач ВСС 
Восп. во 
продолжен 
престој 

 13 13 
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3.4. Податоци за административни службеници 
 

Ред 
Бр. 

Име и презиме 
Година 

на 
раѓање 

Звање 
Степен на 

образование 
Работно место Години стаж 

1. Виолета Петровска 1959 Дипломиран правник ВСС Секретар 26 

2. Наталија Рајчин 1968 

Дипломир економист, 
финансиско 
сметководствено 
банкарство 

ВСС Сметководител 9 

 

 
3.5. Податоци за помошно-технички персонал 

 
 

Ред 
Бр. 

Име и презиме 
Година 

на 
раѓање 

Звање 
Степен на 

образование 
Работно место Години стаж 

1 Димитар Ѓаковски 1973 Машински техничар ССС домаќин 29 

2 Коце Чанкуловски 1965 / основно хаусмајстор 39 

3 
Сунчица 
Бошковиќ 

1970 продавач ССС хигиеничар  
23 

4 
Славчо 
Балуловски 

1966 економски техничар ССС хигиеничар  
33 

5 Милица Рајевска 1960 / основно хигиеничар   30 

6 Ружа Тапчановска 1962 готвач ССС хигиеничар 35 

7 
Виолета 
Кузмановска 

1981 продавач ССС хигиеничар 4 

8 
Зорица Накевска 1974 готвач ССС хигиеничар  

9 

9 
Снежана 
Милошевска 

1966 продавач ССС хигиеничар 8 

10 
Даниела 
Величковска 

1973 конфекционер ССС хигиеничар  
11 

11 
Елизабета 
Павловска 

1977 конфекционер ССС хигиеничар 5 

12 Зоран Кекеновски 1961 бравар ССС чувар 29 
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3.6. Податоци за ангажиран образовен медијатор 
 
 

Ред 
Бр. 

Име и презиме 
Година 

на 
раѓање 

Звање 
Степен на 

образование 
Години стаж 

Временски 
период за кој е 

ангажиран 

1 Мартина Иљаз 1985 дефектолог ВСС 5 
15.10.2021-
01.10.2022 

 
3.7. Вкупни податоци за наставен и ненаставен кадар 

 
 

 Вкупно 
етничка и полова структура на наставниците 

Македонци албанци турци роми други 
м Ж м ж м ж м ж м ж 

Број на вработени 70 13 56         

Број на наставен кадар 50 7 44         

Број на воспитувачи 1  1         

Број на стручни соработници 4 1 3         

Административни работници 2  2         

Помошно-технички персонал 12 4 8         
Директор 1  1         
Образовен медијатор 1        1   

 

 

 

 

3.8.  Вкупни податоци за степенот на образование на вработените  
 

Образование Број на вработени 
Последипломски студии-втор циклус 4 

Високо образование 52 
Виша стручна спрема 2 
Средно образование 10 
Основно образование 2 
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3.9. Вкупни податоци за старосната структура на вработените  
 

 
Години Број на вработени 

20- 30   5 

31- 40 21 

41- 50 27 

51- 60 13 

Над 61-пензија 4 

 

3.10. Податоци за учениците во училиштето 
 

Во комисија за упис на првачиња за следната учебна година беа: Марица Попоска; Маја Ивановска и Дијана 
Серафимовска. 
 

Одд. 
Бр. на 

паралелки 
Бр. на 

ученици 

Етничка и полова структура на учениците 

Македонци Албанци Турци Срби Роми Други 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

I 4 85 45 32       2 2 2 2 

II 4 101 52 40       4 4 1  

III 3 83 39 41     2     1 

IV 4 97 50 40     1   4 1 1 

V 4 106 43 52     3  1 3 1 3 

I-V 19 472 229 205     6 / 7 13 5 7 

VI 4 91 48 34     1 1 1 2 2 2 

VII 3 98 51 43       1 1 1 1 

VIII 3 84 44 38         2  

IХ 4 95 54 32       3 2 2 2 

V/-IХ 14 368 197 147     1 1 5 5 7 5 

I-ХI 33 840 426 352     7 1 12 18 12 12 
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4. Материјално-финансиско работење на основното училиште  ДИРЕКТОТ И СМЕТКОВОДИТЕЛ 
 

Материјалното и финансиското работење во ООУ „Ацо Шопов“-Скопје, се реализира согласно Законот за сметководство за 
буџетите и буџетските корисници, и истото се се искажува преку: 
1.сметка 903-776010442190319-Општинска сметка за блок дотации 
2. сметка 787-776010442178714-Сопствени приходи од самофинансирачки активности 
3. сметка 603 сметка за одобрени проекти од МОН  

Средствата добиени од Основачот, од самофинансирачки активнoсти - закуп на простории и одобрените стредства за 
проекти од МОН, го подобруваат квалитетот на наставата  и условите за работа во училиштето. 
Заклучно со состојба 31.12.2021 од сметководствената евиденција, се пристапи кон изготвување на завршните сметки и финансиски 
извештаи за наведените сметки. 

Финансиските извештаи беа презентирани  до Училишниот одбор на датум 18.02.2022 и истите беа усвоени. Беше 
констатирано усогласување на фактичката состојба од пописот, со финансиската состојба од сметководствената евиденција. 
Завршните сметки, претходно потпишани од директорот, беа поднесени на дата 23.02.2022 со запазување накрајниот рок 
28.02.2022 и тоа во соодветните институции: 
1. Државен завод за ревизија 
2. Централен регистар 
3. Управа за јавни приходи 
4. Општина 
5. Министерство за финансии 

Согласно законот, рокот за објава 15 Март беше запазен и завршните сметки за 903, 787, 603 беа транспарентно истакнати 
на Web  странатa на училиштето. 

Предлог- финансискиот план за 2022 г. за двете сметки (903;787), беше изработен,  разгледан и усвоен од Училишниот 
одбор и истиот се предложи до Основачот, во Септември 2021г. 

Советот на Општината, со измени достави План за одобрени средства за сметките 903 и 787, по кој се раководиме во текот 
на работењето за 2022г. 

Врз основа на Законот за Јавни Набавки, тендерската постапка преку Бирото за јавни набавки ја реализира овластено лице 
Минковска Милка. 

За набавките со помала вредност, не се спроведува тендерска постапка и истите квартално се внесуваат во евиденција на 
Бирото за ЈН, а потоа се објавуваат. 

Уредно се водат деловни книги-дневник, главна книга, книга на благајна, како и  книгата на основни средства и помошни 
книги-книга на влезни и излезни фактури. 

Во текот на работењето се пристапува кон благовремено и ажурно евидентирање на сметководствената евиденција, 
согласно распоредот на сметки  од сметководствениот план на буџетите и буџетските корисници. 
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  Мото на училиштето → Училиште со еднакви можности за развој и напредување 

 

5. Мисија и визија на училиштето 

 
Приоритетните цели на нашето училиште во развојниот план се темелат на долгогодишно стручно и лично искуство на 

раководниот тим, наставниот кадар, учениците и родителите, како и нивните согледувања во текот на реализацијата на 
воспитно – образовниот дејност во училиштето. Целите и приоритетите на училиштето претставуваат препознатлива изјава 
во мисијата на училиштето во која се содржани вредностите, верувањата, очекувањата, потребите и интересите на 
учениците, наставниците, вработените, родителите, како и на пошироката општествена средина. 

 

Мисија → Квалитетно знаење – пат кон иднината 
 

Изјава за мисијата → Го поттикнуваме учењето и личниот, емоционалниот и социјалниот 
развој на учениците преку создавање на услови кои промовираат етничка интеграција и 

здрава училишна средина 
 

 

 

 

Визија → Создавање современа, ефикасна и квалитетна настава, 
приспособена според потребите, можностите интересите на 
учениците – средината во која што ќе се почитуваат разликите 
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6. „LESSONS LEAMED“- Веќе научено/стекнати искуства 

  

При планирање на работата, училиштето постојано ги користи искуствата од работата во изминатите учебни години и анализата 
на работењето на сите органи и тела кои функционираат во него. Тие придонесуваат за подобрување на работниот процес во 
училиштето, за изготвување на годишните програми на училиштето и на сите стручни органи и тела и програмите за работа на 
наставниците.  

За успешно постигнување на поставените цели училиштето најмногу ги користи искуствата добиени од следниве релевантни 
извори: анализи и заклучоци од извештајот од спроведената Самоевалуација за работа на училиштето; Развојна програма на 
училиштето; Извештајот од интегралната евалуација на училиштето; Одлуки и препораки од Училишниот одбор и Советот на 
родители; Анализи и искуства од работењето на Наставнички совет, Одделенски совет, Стручни активи; Извештаи од реализација 
на наставните планови и програми; Стекнати знаења и компетенции од посетени обуки, семинари и работилници; Правилници за 
работа и етички кодекси за сите целни групи; Критериуми и стандарди за оценување на постигањата на учениците; Примена на 
ИКТ во наставата и воннаставните активности; Реализација на воннаставни активности, секции, проекти и слободни ученички 
активности; преку програма за интеграција на еколошката едукација во образовниот систем, проекти за меѓуетничка интеграција во 
образованието. 

 
7. Подрачја на промени, приоритети и цели 

 
 

Од стратешките цели на училиштето, приоритетите, можностите, човечките и материјалниите ресурси,самоевалуацијата на 
нашето училиште, извештаите на училиштето, потребите на учениците,наставниците и другите вработени,соработката со 
родителите и локалната средина, 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 тие да 
бидат остварливи и да се во рамките на нашите можности. 

Анализирајќи ги годишниот извештај од учебната 2019/2020 год., самоевалуацијата на училиштето од учебната 2018/2020година, 
Развоен план за 2020/2024 година, во учебната 2020/2021 година училиштето како приоритети ги издвои: 
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Приоритетно подрачје „Наставни планови и програми“ и „ Училишна  клима“ 

Стратешка цел 1. Вклучување на учениците во воннаставни активности, без разлика на пол, етничка 
припадност и социјална состојба, вклучително и децата со ПОП 
Развојна цел 1.1. Поттикнување на сите ученици да се вклучат во воннаставни активности според нивниот 
интерес, по пол и етничка припадност 
Развојна цел 1.2. Мотивирање на учениците со ПОП, да се вклучат во воннаставни активности според 
нивни интереси 

Приоритетно подрачје „Учење и настава“ 

Стратешка цел 1. Обука за наставниците за изведување на онлајн настава 
Развојна цел 1.1. Избор на соодветна онлајн платформа за успешна комуникација за учење од далечина 
Развојна цел 1.2. Оспособување на наставниците за користење на онлајн платформа 

Приоритетно подрачје „Управување и раководење и креирање политика“ 

Стратешка цел 1. Зголемување на просторните капацитети – училници во училиштето 
Развојна цел 1.1. Доградба/надградба на училници во училиштето 
Развојна цел 1.2. Доуредување на училишниот двор 

 
 

7.1.План за евалуација на акциските планови 
 

Со следење и формативна евалуација се проверува и утврдува дали акционите планови се остваруваат и се проценува 
успешноста на реализацијата на истите. 

Одговорен за следење – директор, тим од наставници, стручни соработници, Ученички парламент, одговорен наставник за 
работа со Ученичкиот парламент, Ученичкиот правобранител, Наставнички совет, Совет на родители, Училишен одбор. 

Критериум за успех- Наставниците се максимално вклучени и насочени  во остварувањето на целите кои произлегуваат од 
стандардите. Активности на учениците, редовно учество, постигнати резултати, доследност во  спроведувањето на активностите. 

Процедурите за следење вклучуваат: состаноци на кои се разговара за напредокот во однос на критериумот на успех, се 
издвојуваат и нагласуваат тешкотиите, се предлагаат мерки за решавање на настанатите проблеми. Со формални и неформални 
дискусии и разговори со реализаторите  со цел да се добие повратна информација за текот и успешноста на реализацијата во 
однос успешна реализација или причината за одложување, доцнење, потребни ресурси и почитување на роковите .  

Инструменти - Програма за работа на ученичкиот парламент; записници; анкета за родители; анкета за ученици; анкети за 
наставници. 

Индикатор за успешност - Извештаи; записници; анализи за подобрување на состојбата. 
Повратна информација - За сите активности кои се реализираат со акцискиот план училиштето изработува извештаи преку кои  

ја добиваме повратната информација за спроведеноста, ефикасноста и влијанието. Извешиаите ги презентираме на состаноците 
на сите тела во училиштето: Наставнички совет, Совет на родители, Ученички парламент и Училишен одбор, а истите се содржани 
и во Годишниот извештај за работа на училиштето. 
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8. Програми и организација на работата  

 
8.1. Календар за организацијата на работата  
 

Учебната година започна на 01.09.2021 година за сите паралелки. Наставата за учениците од прво до девето одделение 
започна со настава со физичко присуство и настава на далечина преку Microsoft Teams согласно барањата на родителите.  

 
Седмица 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18    

прво полугодие  

Работни денови  Септември Октомври Ноември Декември Вк. Неработен работни 

Понеделник  6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27  17 1 16 

Вторник  7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28  17 / 17 

Среда 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29  18 2 16 

Четврток 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30  18 / 18 

Петок 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31  18 / 18 

Сабота 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25      

Недела 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26      

Вкупно работни денови во прво полугодие 3 85 

 
Седмица 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39   

второ полугодие  

Работни денови Јануари Февруари Март Април Мај Јуни Вк. 
неработни работни 

Понеделник  24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 20 2 18 

Вторник  25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 20 1 19 

Среда  26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 20 / 20 

Четврток 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 21 / 21 

Петок 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 21 1 20 

Сабота 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4     

Недела 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5     

Вкупно работни денови во второ полугодие 4 98 

Вкупно работни денови во учебната година 7 183 
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Понеделници 34 

Вторници 36 

Среди 36 

Четвртоци 39 

Петоци 38 

Вкупно 183 

 
 
 
 

Неработни денови 
8 Септември (среда) Ден на независноста на Република Северна Македонија 
11 Октомври (понеделник) Ден на народното  востание-неработен понеделник 
23 Октомври (сабота) Ден на македонската револуционерна борба 
8 декеври(среда) „СвКлиментОхридски“  
15 април (петок) Велики Петок, петок пред  Велигден 
17 април( недела ) Велигден 
18 мај (понеделник) Втор ден Велигден – неработен понеделник  
1мај (недела) Ден на трудот 
2 Мај- (понеделник) Рамазан  Бајрам 
24 Мај (вторник) „Св Кирил и Методиј“  
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8.2.  Поделба на класно раководство, поделба на часовите на наставниот кадар, распоред на часовите 

 
На часот на одделенската заедница се разработуваат содржини за личниот и социо-емоционалниот развој на учениците според 

програма што ја утврдува министерот, на предлог на Бирото за развој на образованието и други активности поврзани со 
паралелката. 

 
 

Р.б
р. 

Име и презиме Предмет 
Класно 
раков. Р.бр. Име и презиме Предмет 

Класно 
раков. 

1 Билјана Трајаноска Одд.наставник 1а 20 Елена Златкова Математика 6а 

2 Марина Станојковска Одд.наставник 1б 21 Виолета Тодоровска Географија 6б 

3 Валентина Јоцевска Одд.наставник 1в 22 Весна Јакимовска Физика 6в 

4 Елена Јешиќ Одд.наставник 1г 23 Весна Додевска Македонски јазик 6г 

5 Златка Давиткова Одд.наставник 2а 24 Билјана Јосимовска Географија 7а 

6 Марија Ангелова Одд.наставник 2б 25 Маја Чубриноска Биологија 7б 

7 Александра Неделковска Одд.наставник 2в 26 Билјана Р.Стомнароска Македонски јазик 7в 

8 Анета Андоновска Одд.наставник 2г 27 Дарко Костенцов Историја 8а 

9 Ивона Бојчева Одд.наставник 3а 28 Виолета Тевдовска Англиски јазик 8б 

10 Магдалена Андонова Одд.наставник 3б 
29 

Лиле Рабреновиќ  
Физичко и 
здраствено 
образование 

8в 

11 Олгица Џоровска Одд.наставник 3в 30 Дара Драгановска Математика 9а 

12 Наташа Стојановска Одд.наставник 4а 31 Валентина Зотевска Англиски јазик 9б 

13 Светлана Л. Пислевска Одд.наставник 4б 
32 

Димитар Димитров 
Музичко 
образование 

9в 

14 Ирена Трајковска Одд.наставник 4в 33 Александра Јорданоска Македонски јазик 9г 

15 Сашка Смилковска Одд.наставник 4г     

16 Силвана Ѓуровска Одд.наставник 5а     

17 Живка Радичевска Одд.наставник 5б     

18 Дијана Серафимовска Одд.наставник 5в     

19 Елена Јоциќ Блажевски Одд.наставник 5г     

 
 

ПРИЛОГ  Распоред на часови 
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8.3. Работа во смени 
 

 

 Училиштето работи во две смени, а наставата се реализира во адаптирани училници и кабинети по одредени предмети. 
Наставата за прва смена започнува во 07:30 часот, а за втора смена во 13:30 часот. 

 

Распоред на ѕвонење 

1 0730-0810 1330-1410 

2 0815-0855 1415-1455 

3 0915-0955 1515-1555 

4 1000-1040 1600-1640 

5 1045-1125 1645-1725 

6 1130-1210 1730-1810 

7 1215-1255 1815-1855 
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8.4. Јазик/јазици на кој/и се изведува наставата 
 

 
Македонски 

јазик 
Албански 

јазик 
Турски 
јазик 

Српски 
јазик 

Босански 
јазик 

Број на 
паралелки 

33     

Број на 
ученици 

840     

Број на 
наставници 

50     

 
 

 

8.5. Проширена програма 
 

Училиштето организираше прифаќање и заштита на учениците од прво, второ и трето одделение согласно Планот за 
реализирање на наставата и Протоколот за учениците. Наставници кои ги прифаќаат и згрижуваат учениците се одделенските 
наставници според направен распоред објавен на огласна табла. Продолжен престој за ученици од паралелките се формираше за 
заинтересирани ученици согласно Протоколите. 

 
 

8.6. Комбинирани паралелки 
 

Во училиштето нема комбинирани паралелки. 
 

 
8.7. Странски јазици што се изучуват во основното училиште 

 
Во нашето училиште се изучуваат англиски јазик како прв странски јазик во 33 паралелки или 840 ученика, германски како втор 

странски јазик го изучуваат 319 ученика во 14 паралелки и италијански јазик како втор странски јазик го изучуваат 44 ученици во 2 
групи.  
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8.8. Реализација на физичко и здраствено образование со учениците од прво до петто одделение 
 

Часовите по физичко и здраствено образование со учениците од прво до петто одделение беа реализирани од страна на 
одделенските наставници со тандем наставници по физичко и здраствено образование и тоа: 

 
Име и презиме на тандем наставник Одделение 

Катерина  Тоневска 1а,1б,1в,1г 

Јане Карајованов 2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б,3в 

 
 

8.9. Изборна настава 
 

Со изборните предмети во основното училиште на учениците им се дава можност да ги прошируват и продлабочуваат знаењата 
и да ги развиваат своите индивидуални способности. Оваа настава е задолжителна, а ја следат ученици кои се изјасниле на 
претходно направена анкета.  

 
Во училиштето се реализираше изборна настава по следните предмети: 
 
Р.бр. Изборен предмет Наставник Неделен број на часови  Одделение  

1 Хотикултурно уредување Светлана Л.Пислевска 2 4б 

2 Заштита на животната 
средина 

Сашка Смилковска 2 4г 

3 Креативни работилници Ирена Трајковска 2 4в 

4 Математичко-логичко 
размислување 

Наташа Стојановска 2 4а 

5 Изборен спорт Лиле Рабреновиќ 
Никола Арсов 

2 9г 
9а 

6 Проекти од музичка уметност Димитар Димитров 2 9в 

7 Вештини на живеење Виолета Тодоровска 
Весна Јакимовска 

2 7б;7в;8а;8б;8в 
7а 

8 Програмирање Нина Дуковска 2 9б 

9 Класична култура во европски 
цивилизации 

Александра Јорданоска 
Весна Додевска 
Билјана Р.Стомнароска 

2 6б 
6г 
6а;6в 
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8.10. Дополнителна настава 
 

 За оние ученици за кои се оцени дека им е потребна неопходна дополнителна помош таа беше организирана и се изведуваше со 
еден час неделно за учениците од I до IX оддление. Истата е во склоп со Законот за основно образование и е задолжителна. 
Дополнителната настава се огранизираше за учениците кои имаат тешкотии во учењето и заостануваат по одделни наставни 
предмети или од оправдани причини подолго време oтсуствувале од редовната настава. Во дополнителната настава покрај 
образовните компоненти се работеше и на: изградување на работни навики, развивање на чувство за лична одговорност во 
работата, мотивирање за работа и постигнување на успех, социјално прилагодување и сл. Идентификацијата на учениците се 
изврши на основа на сознанија од претходната учебна година и совладувањето на содржините од наставните програми во тековното 
одделение. Во врска со тоа се воспостави и соработка со родителите кои се известени за потребата на неговото дете три дена 
однапред и се побара нивна согласност. Образовните групи за дополнителната настава се формираа во различни периоди, во 
зависност од времето кога се појавија одредени слабости кај одредени ученици по одредени предмети.  

Во текот на оваа учебна година во нашето училиште оддржани се вкупно 1087 часови по дополнителна настава по различни 
предмети по кои децата постигнуаа послаб успех и со овие часови опфатени беа 697 ученици. Од вкупно 1087 часа во одделенска 
настава реализирани се 567, а додека во предметна настава 520 часа (некои од нив учествуваа по повеќе предмети). 

 

  
 

8.11. Додатна настава 
 
 

Додатна настава се реализира со учениците кои постигнуваат посебни значителни резултати за определени научни и наставни 
дисциплини и напредуваат во рамките на задолжителната настава. Нејзина основна цел е да обезбеди систематска работа со 
ученици кои напредуваа во текот на редовната настава, нивно креативно ангажирање, унапредување на способностите, учество на 
натпревари итн. Оваа настава се изведува со еден час неделно за учениците од I до IX оддление. Додатната настава ја реализираа 
сите наставници според планот и програмата и во соработка со родителите на учениците. Содржините за додатната настава, главно 
се поспецифични за секој ученик. Во овој вид настава се применуваат индивидуални форми на работа, тандем, групни форми на 
работа и проектни активности. Идентификувањето и избирањето на учениците се изврши преку систематско следење, испитување и 
вреднување на развојните способности и желба на секој ученик. 

Во текот на оваа учебна година во нашето училиште оддржани се вкупно 1060 часови по сите предмети за кои учениците покажаа 
интерес и потреба, а беа опфатени 726 ученици (некои од нив учествуваа по повеќе предмети) . Во одделенска настава во додатна 
беа опфатени 457 ученици со кои се реализираа 550 часа, а додека во предметна настава во додатана беа опфатени 269 ученици 
со кои се раелизираа 510 часа. 
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8.12. Работа со надарени и талентирани ученици 

 
Во училиштето се организира настава од еден час неделно со претходно изработени програми за работа со надарени и 

талентирани ученици. Надареноста по правило се однесува на високи постигнувања во областа на природни науки, физика, хемија, 
биологија, математика, македонски јазик, англиски јазик, германски јазик.Tалентираноста се однесува на предметите во областа 
на уметностите, ликовно образование, музика, дизајн и спорт. 

Наставниците преку листа за идентификација го препознаваа талентот и надареноста кај одредени ученици па во текот на 
оваа учебна година издвоени се 56 надарени ученици со кои се реализираа вкупно 375 часа, а во однос на талентот беа издвоени 
вкупно 44 ученици со кои беа реализирани вкупно 302 часа. 

 
 

8.13. Работа со ученици со посебни образовни потреби 
 
На почеток на годината беше направена Годишна програма на училишниот инклузивен тим за учебна 2021-2022 година. За 

таа програма се направи и акциски план. Инклузивниот тим создава услови за поголем напредок на учениците со ПОП. Во 
училиштето оваа учебна година идентификувани учениците со ПОП се вкупно 16. 

Во одделенска настава имаме 11 ученика, а во предметна настава 5 ученика со ПОП. Од нив 8 ученика  работата според 
ИОП, еден е по прилагодена програма, но со сите останати ученици кои имаат мислење, а не се со препорака за работа  по ИОП 
се работи со диференцирани цели. Еден ученик е со хендикеп, 2 се со надмината возраст, 3 со аутизам, 1со дравет синдром и 
епилепсија и уште 1 ученик со епилепсија, останатите ученици се со потешкотии во учење, помнење, проблем со внимание или 
тешкотии во читање и пишување. Меѓу нив 3 ученици се со образовен асистент секојдневно, 2 ученика со личен асистент, кај 1 
ученик на крајот од годината му доделија образовен асистент и тоа за два дена од неделата, а за само  еден ученик не успеавме 
да обезбедиме образовен асистент. 

Во текот на учебната година тимот за ИОП на ниво на ученик и тимот на ИОП на ниво на училиште редовно одржуваше 
состаноци заради ревизија на програмите и целите што учениците требеа да ги постигнат, како и заради други воститно образовни 
потреби ( адаптација, прифакање од учениците и нивно успешно вклопување начинот и методот на работа како и обезбедување на 
соодветни нагледни сретства и материјали за работа). 

Беа направени консултации со родителите со цел да се слушне нивното мислење и согледување за целите дали се 
соодветни според потребата на ученикот, и како ученикот истите поуспешно да ги реализира. Од родителите се бараше мислење 
предлози, идеи за начинот и  формите на работа кои ќе придонесат за понатамошна успешна работа во воспитно-образовниот 
процес. Исто така беа направени разговори со раководителите на пралелките кои имаат ученици со ПОП со цел да се види дали 
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учениците успешно се вклопуваат во средината со другите ученици, дали се прифатени, како се однесуваат и сл. заради 
поуспешно  совладување на  целите кои се поставени во ИОП. 

Тимот исто така имаше постојана соработка со надлежните стручни институции (МКФ и ,,ПОУ Иднина,,) Со цел да се добие 
мислења за состојбата како и препораки во однос на работата со овие ученици. 

Во текот на  второто полугодие Инклузивниот тим и покрај пандемијата ја следеше работата на учениците и нивниот однос 
кон учењето. 

 

       ПРИЛОГ  Годишен извештај за училишен инклузивен тим 
 

 
8.14. Туторска поддршка на учениците 

 
Училиштето има поднесено барање до МОН со цел да ни обезбеди тутор за ученик кој е со надмината возраст и следи настава 

со ученици од петто одделение, но по прилагодена програма за четврто одделение. Училиштето сеуште нема добиено одговор на 
доставеното барање.    

 
8.15. Образовен медијатор 

 
  

Улогата на образовниот медијатор е да помогне и презема активности за подобрување на информираноста за можностите и 
пристапот до училиштата, спроведува редовни средби за сензибилизација на населението и вработените во основното училиште 
со спецификите и потребите на ранливите групи во делот на образованието, редовно соработува со стручните соработници и 
наставниците за подобрување на постигањата на учениците, презема активности за намалување на напуштањето на воспитно-
образовниот процес на учениците. Задачите и одговорностите на медијаторот се: да работи со учениците; да соработува со 
училиштето; да работи и соработува со родителите и заедницата и да реализира редовни посети на терен и да работи со 
локалната самоуправа, граѓанскиот сектор и други институции и организации. 

 
ПРИЛОГ  Годишен извештај за образовен медијатор 

 
 

9. Воннаставни активности 
 

 

Воннаставните активности преставуваат голема разноликост од активности кои овозможуваат да се подобри напредокот на 
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ученикот од социолошко, психолошко и функционално гледиште. Тие на ученикот му овозможуваат да стекне нови навики, знаења 
и умеења и истите да ги примени во натамошниот животен раст и развој. 

Во рамките на воспитно-образовната дејност во училиштето се организираат и се остваруваат разновидни воннаставни 
активности во согласност со развојните потреби и интереси на ученицитe и со нивното активно учество, со цел училиштето да 
стане место за социјализација на учениците и привлечна средина за учење. 
Воннаставните активности придонесуваат за когнитивниот, социо-емоционалниот и психомоторниот развој на учениците. Нивната 
основна цел е да овозможат стекнување на знаењата, вештините и вредностите/ ставовите зацртани со Националните стандарди 
за основното образование, особено кога се работи за оние што не се покриени или не се доволно покриени со наставните 
активности. Притоа, посебен акцент се става врз знаењата, вештините и вредностите/ставовите вклучени во следните подрачја за 
соодветниот возрасен циклус на учениците: Личен и социјален развој, Демократска култура, мултикултура и граѓанство, Уметничко 
изразување и култура и Претприемништво и финансиска писменост. 

Воннаставните активности се инклузивни и недискриминативни. Тие се достапни за сите ученици без оглед на полот/родот, 
етничката припадност, способностите, социо-економскиот статус, здравствената состојба и училишниот успех. Тие исто така 
овозможуваат развивање на интеркултурни компетенции кај учениците, ја овозможуваат соработката на училиштето со родителите 
и локалната средина. 
Воннаставни активности : 
 Краткотрајни воннаставни активности ( излети и екскурзии,  еднократни работилници, акции во училиштето или во 
заедницата) 

 Подолготрајни воннаставни активности (секции, клубови) 

 Проекти 

 
 ПРИЛОГ  Годишен извештај за воннаставни активности 
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 9.1. Училишен спортски клуб 
  

Под покровителство на Министерството за образование и наука и Агенцијатa за млади и спорт,како и Федерацијата на училишен 

спорт на Македонија го организира и реализираа проектот-Организирање на зонски,регионални и државни спортски лиги во футсал, 

кошарка,  и одбојка, со основна цел да се унапреди училишниот спорт со зголемување на бројот на ученици во спортските 

активности и системот на натпревари во функција на забрзан развој на системот УЧИЛИШЕН СПОРТ  и целокупниот спорт во 

нашатадржава. 

Приоритети за учество имаа училиштата во кои училишните спортски клубови работат според насоките за успешно 

функционирање на училишните спортски клубови, дадени од Федерацијата на училишен спорт на Македонија. 

Датум Вид натпревар Учесници Освоена награда Одговорни 
наставници-тренери 

29.11.2021 Општински натпревар во футсал машки Ученициод VI-IXодд 1 место  
Лиле Ребреновиќ 
Никоа Арсов 
 
 
 
 

30.11.2021 Општински натпревар во кошарка машки Ученициод VI-IXодд 1 место 

30.11.2021 Општински натпревар во кошарка женски Ученициод VI-IXодд 1 место 

01.12.2021 Општински натпревар во ракомет машки Ученициод VI-IXодд 1 место 

01.12.2021 Општински натпревар во одбојка машки Ученициод VIII-IXодд Учество 

01.12.2021 Општински натпревар во одбојка женски УченициодVIII IXодд 2 место 

13.12.2021 Регионален натпревар во футсал машки УченициодVIII -IXодд 2 место 

15.12.2021 Регионален натпревар во кошарка машки Ученициод VII -IXодд 1 место  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.12.2021 Регионален натпревар во кошарка женски Ученициод VII -IXодд 1 место 

14.12.2021 Регионален натпревар во ракомет машки Ученициод VII -IXодд 1 место 

16.12.2021 Регионален натпревар во одбојка машки Ученициод VII -IXодд 2 место 

30.03.2022 Општински натпревар во футсал Општински 
натпревар во кошарка 
Општински натпревар во ракомет 
Општински  натпревар во одбојка 

Екипно-машки 
Екипно- машки  
Екипно-женски 
Екипно-женски 

1 место 
1 место 
1 место 
1 место 

01.04.2022 Меѓуопштински натпревар во футсал  Eкипно –машки 2 место 

01.04.2022 Меѓуопштински натпревар во ракомет  Eкипно -машки 1 место 
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01.04.2022 Меѓуопштински натпревар во кошарка  Eкипно -машки 1 место  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.04.2022 Меѓуопштински натпревар во кошарка  Eкипно-женски 1 место 

01.04.2022 Меѓуопштински натпревар во одбојка Eкипно –машки 2 место 

8.04.2022 Гредски натпревар во кошарка  Екипно-женски  3 место 

04.05.2022 Општински натпревар одбојка 
   

Екипно-машки VI и VIIодд 1 место 
 

04.05.2022 Општински натпревар одбојка 
 

Екипно-женски VI и VII oдд 1 место 
 

20.05.2022 Општински натпревар футсал Екипно-машки VI и VIIодд 1 место 
 

23.05.2022 Регионален натпревар 
кошарка 

Екипно-женски VI и VII oдд 1 место 
 

 

25.05.2022 Регионален натпревар 
футсал 

Екипно-машки VI и VIIодд 1 место 
 

27.05.2022 Завршни активности на Проект ,,Фудбал во 
училиште“ 

Екипно II и III одд. 
 

Екипно IV и V одд 

1 место 
 
1 место 
 

Никола Арсов  
Лиле Рабреновиќ  
Јане Карајованов 

 

 
                                                                                                                                                                       

9.2. Секции/Клубови 
 

На почетокот на учебната 2021/2022 година учениците преку брошура имаа можност да се запознаат со видовите секции/клубови 
во нашето училиште и одговорните наставници за секоја секција. Секој ученик преку пополнување анкетен лист имаше можност да 
се запише во една до две секции најмногу според своите лични интереси и афинитети, по што следуваше распределба на 
членовите и формирање на групите од ученици, како и презентирање на програмите за работа од страна на секој наставник.  

Во табелата се дадени  податоци за одговорниот наставник за секоја секција, бројот на членови на секцијата/одделнието на кое 
му припаѓаат и бројот на реализирани часови во учебната година. Поради пандемијата и потребата од почитување на протоколите 
за заштита од Ковид19, поголем број од наставниците работеа со помали групи ученици или ученици од едно одделение, некои од 
секциите реализираа дел од програмата.  



44 
 

 
      Одделенска настава 
  

УЧЕНИЧКА СЕКЦИЈА/КЛУБ 
 

ОДДЕЛЕНИЕ 
 

НАСТАВНИК 

 
БРОЈ НА 
УЧЕНИЦИ 

БРОЈ НА 
РЕАЛИЗИРАНИ 

ЧАСОВИ 

Новинарска секција 1-5 одд. Силвана Ѓуровска 5 33 

  Млади англичани 1ви,3ти и 5 ти одд. Марина Дионисиева 11 32 

  Млади англичани 2ри и 4тиодд. Настасја Давидовска 29 32 

  Рецитаторска секција 1-5 одд. Златка Давиткова 6 35 

  Рецитаторска секција 1-5 одд. Ивона Бојчева 3 34 

  Ораторство 1-5 одд. Живка Радичевска 1 27 

Млади математичари 1-5 одд. Елена Јоциќ Блажевски 8 20 

Ритмичка секција 2 ро и 3 ти одд.   Александра Неделковска 25 32 

Ритмичка секција 1 во и 3 ти одд.   Марина Станојковска 21 30 

Ритмичка секција 1 во и 4 ти одд. Валентина Јоцевска 22 30 

Ритмичка секција 1 во и 5 ти одд. Елена Јешиќ 22 22 

Еколошко-хортикултурна секција  1-3 одд. Марија Анѓелова 8 30 

Еколошко-хортикултурна секција  4 ти и 5 ти одд. Светлана Латиновска Пислевска 16 32 

Драмска секција 5ти одд.   Дијана  Серафимовска 5 29 

Драмска секција   3ти, 4 ти одд. Наташа Стојановска 7 32 

Драмска секција 1 ви и 2 ри одд. Благица Јанковска 26 32 

Ликовна секција 3 в, 4тиодд Олгица Џоровска 13 31 

Ликовна секција 1 виодд Елена Јанчевска Терзиевска   

Ликовна секција  3а, 3б и 5аодд Магдалена Андонова 8 30 

Ликовна секција 5б, 5 в, 5 г одд. Билјана Трајановска 20 32 

Ликовна секција 2 ри одд. Анета Андоновска 6 29 

Хористи „Распеани дечиња“ 1-5одд. Димитар Димитров 5 34 

Детска организација 1-9одд. Валентина Јоцевска   

Литературна секција 1-5одд. Сашка Смилковска 4 32 

Литературна секција 1-5одд. Ирена Трајковска 4 32 



45 
 

Подмладок на Црвен Крст 1-5 одд. Ирена Трајковска 26 32 

Спорт 2ри и 3тиодд. Јане Карајованов   

Спорт 1ви, 4ти и 5ти одд. Катерина Тоневска   
 

 
 

  
                      Предметна настава 
 

УЧЕНИЧКА СЕКЦИЈА/КЛУБ ОДДЕЛЕНИЕ НАСТАВНИК 
 

БРОЈ НА 
УЧЕНИЦИ 

БРОЈ НА 
РЕАЛИЗИРАНИ 

ЧАСОВИ 

Новинарска секција 6– 9одд. Билјана Ристоска Стомнароска 7 32 

  Литературна секција 6– 9 одд.  Александра Јорданоска 6 32 

  Драмско-рецитаторска секција 6– 9одд. Весна Додевска   7 32 

  Ликовна секција 6– 9одд. Ване Ѓорговски 6 32 

Кошарка, Фудбал, Ракомет,  

Одбојка 

(клубови за ученици од двата пола) 

7ми и 8 ми одд 

6ти и 9ти одд. 

Лиле Рабреновиќ 

Никола Арсов  

 

  Информатичка секција 
6– 9 одд. 

Билјана Симоноска Антовска 

 ( Нина Дуковска) 
6 

6 

Математичка секција 6тии 9тиодд. Дара Драгановска 5 32 

  Математичка секција 7ми и 8ми одд.   Елена Златкова 5 32 

Млади физичари 7– 9 одд.   Весна Јакимовска 10 32 

Англискијазик-млади англичани 6ти и 8миодд.   Виолета Тевдовска 12 30 

Англискијазик-млади англичани 7ми и 9ти одд.   Валентина Зотевска 14 16 

Германски јазик-клуб на млади 

германисти 
6– 9 одд. 

Весна Стојановска 
9 

32 

Германски јазик-клуб на млади 

германисти 
6ти и 9ти Даниела Ефтимова Стојановска 

2 
13 

Биолошка секција 7– 9 одд. Маја Чубриноска   4 32 

Млади хемичари 8ми и 9ти одд.   Соња Алчевска 18 32 

Географска секција 6 ти и 7ми одд.   Виолета Тодоровска 3 26 
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Географска секција 8ми и 9ти одд. Билјана Јосимовска 5 34 

Историска секција 6– 9 одд. Дарко Костенцов 10 25 

Етика кај младите 7 ми одд. Марија Димовска 4 11 

Подмладок на Црвен Крст 6– 9 одд Валентина Зотевска 11 16 

 
 

9.3. Акции 
 
Оваа учебна година во ООУ„ Ацо Шопов“ се имаат реализирано акции за расчистување и уредување на училишниот двор и 
околината по повод „Денот на Екологијата“, активности од Проектот МИО: спортски натпревар-кошарка, литературно читање и 
уредување на училишен двор и Спроведена Еко акција „Од семе до прекрасни сончогледи“ - Грижа за животната средина, разубавување 
на просторот позади училиштето. 

 
 

9.3.1 Подмладок на црвен крст 
 

Друштвото на Подмладокот на Црвениот Крст има своја важност и задачи. Друштвото на ПЦК како здравствена и социјална 
воспитна организација во Основното училиште треба да го придонесува да го подигне нивото на здравствена култура и да ги 
оспособува младите да го пазат и унапредуваат своето здравје и околина, да ја развивање смисла за меѓусебна помош, солидарност, 
развивање меѓународно пријателство и разбирање меѓу луѓето на национален и интернационален план, без оглед на национална и 
расна припадност, што треба да придонесе за зачувување на мирот во светот, да ги запознае учениците со задачите на Црвениот 
крст, за ублажување на последиците од вооружени воени судири и елементарни непогоди и да ги оспособува и тие да земат активно 
учество во реализацијата на такви акции и програми. 

Подмладокот на Црвениот Крст односно тимот од ученици и наставници директно беа вклучени во организирање и спроведување 
на акции, предавањата, одбележувања на важни датуми од календарот на Црвениот Крст. Според календарот на Црвениот Крст се 
одбележаа и неколку поважни датуми како што се Неделата на детето, Недела на старите лица и забоздравствена заштита, а 
особено се обрна внимание на личната хигиена и здравјето во услови на пандемија од Ковид-19. Подмладокот на Црвениот Крст при 
нашето училиште изготви предавање и  рекреативни активности и со тоа го одбележа  Денот на здравјето како многу важен сегмент 
во зачувување на здравјето општо, како и предавања за срцево садови заболувања и предавања и вежби за правилно држење на 
телото и раздвижување при седење. Исто така оваа година се спроведе акција за  донации на пренхранбени производи на ученици 
од социјално загрозени семејства со што се покажа хуманоста и емпатијата кај учениците и родителите во ова време на пандемија. 
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Активност 
Време на 

реализација Организатор Целна  група 
Ефекти од  
активноста 

Формирање на тим за 
активности во областа на 
Црвениот крст 
 

1-9 
септември 

Одговорни наставници 
Валентина Зотевска и 
Ирена Трајковска 

Сите ученици од 
предметна и одделенска 
настава 

Голем број на ученици покажаа 
интерес за членување во 
секцијата со што се формираше 
тим за активности во областа 
на Црвениот крст 

 Разгледување на програмата 
за работа  

16 
септември 

Одговорни наставници 
Валентина Зотевска и 
Ирена Трајковска 

Сите ученици од 
предметна и одделенска 
настава 

Учениците се запознаа со 
програмата на Црвениот крст и 
активностите кои ќе се 
реализираат во текот на 
годината 
 

Предавање за одржување на 
лината хигиена како 
превенција за заштита од 
Ковид 19 

1 октомври 
Одговорни наставници 
Валентина Зотевска и 
Ирена Трајковска 

Сите ученици од 
предметна и одделенска 
настава 

Учениците се запознаа со 
потребата за одржување на 
личната хигиена како 
превенција за заштита од 
заразни болести 

Недела на детето 
5-9 
октомври 

Одговорни наставници 
Валентина Зотевска и 
Ирена Трајковска 
Валентина Јоцевска 

Сите ученици од 
предметна и одделенска 
настава 

Учениците се потсетија на 
нивните правата  и  нивната 
заштита 

Недела на грижа на стари 

лица 

11 – 17 

ноември 

Одговорни наставници 

Валентина Зотевска и 

Ирена Трајковска 

Сите ученици од 
предметна и одделенска 
настава 

Се подигна свеста кај 
учениците за старите лица , 
преку почитување и заштита на 
истите во овој период на 
пандемија како и потребата за 
грижа и помош на истите во 
домашни услови  

Собирна акција за загрозени 

семејства 

 

13- 19 

декември 

Одговорни наставници 

Валентина Зотевска и 

Ирена Трајковска 

Сите ученици од 
предметна и одделенска 
настава 

Хуманитарна акција за помош и 
поддршка на семејства од 
социјално-ранлива категорија 
од нашето училиште. 
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Подигнување на свеста за 
солидарност и поддршка. 

Недела на забоздравствена 

заштита 

15 – 21 

декември 

Одговорни наставници 

Валентина Зотевска и 

Ирена Трајковска 

Сите ученици од 
предметна и одделенска 
настава 

Се подига свеста кај учениците 
за одржување на оралната 
хигиена преку едукација за 
правилна нега на забите и 
редовна посета на стоматолог 

Анализа на работата на ПЦК 
во училиштето-извештај 

 јануари 2022 
Одговорни наставници 
Валентина Зотевска и 
Ирена Трајковска 

Наставник и ученици од 
ПЦК 

Учениците подготвија извештај за 
сработеното во орвото полугодие 

Превенција од грип и 
настинки-предавање 

21 јануари 
Одговорни наставници 
Валентина Зотевска и 
Ирена Трајковска 

Одговорен наставник и 
ученици од ПЦК 

Да се подигне свеста  за 
превенција од болести 

Хигиена во средината во која 
живееме и работиме-
предавање 

13 февруари 
Одговорни наставници 
Валентина Зотевска и 
Ирена Трајковска 

Одговорен наставник и 
ученици одПЦК 

Да се подигне свеста  за 
превенција од болести 

Едукација за рециклирање и 
уредување на училишниот 
двор 

22 март 
Одговорни наставници 
Валентина Зотевска и 
Ирена Трајковска 

Еко тим,насатавници и 
ученици од 1-9 
одделение,родители, 
локална самоуправа 

Да се поттикне свеста кај 
младите за зачувување на 
животната средина 

Одбележување на 7ми Април 
светски ден на здравјето под 
мотото „Наша планета, наше 
здравје“ 

7 април 
Одговорни наставници 
Валентина Зотевска и 
Ирена Трајковска 

 
Да се подигне свеста кај 
маладите за своето и 
колективното здравје 

Одбележување на светскиот 
ден на Црвениот крст и 
Црвената полумесечина 

8 мај 
Одговорни наставници 
Валентина Зотевска и 
Ирена Трајковска 

Наставниви и ученици од 
ПЦК 

Да знае која е целта на Црвениот 
крст како организација 

Излет во блиската околина 23 мај 
Одговорни наставници 
Валентина Зотевска и 
Ирена Трајковска 

Наставник и ученици од 
ПЦК 

Да се поттикне свеста кај 
младите за здравиот начин на 
живот 
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9.3.1 Детска организација  
 
 

 

Активност 
Време на 

реализација Организатор Целна група Ефекти од  активноста 

Одбележување на почетокот 
на учебната година за 
првачињата 

 
1. 9. 2021 

Раководителите  на 
секциите и 
учениците кои се 
членовина 
секциите 

Првачињата запишани во учебната 
2021/22 година, директорот на 
училиштето г- ѓа Лепосава Дохчева, 
градоначалникот на Општина Бутел 
г – дин Велимир Смилевски и 
стручните соработници од 
општината, 
стручната служба и одговорниот 
наставник на Детската оргнизација - 
Валентина Јоцевска 

Запознавање со наставникот, 
училиштето и другарчињата од 
паралелката 

Избор на раководство на 
Детската организација 

3. 9. 2021 Одговорен 
наставник и 
членови на 
секцијата 

Ученици од I до IХ одделение Развивање на свеста за избор на 
раководсво на Детската 
организација по демократски 
постапки  

Одбележување на ДЕТСКАТА 
НЕДЕЛА – Преку планирани 
активности учениците беа 
запознаени со правата на 
децата и беше презентирана 
Декларацијата за правата на 
децата . 
Во текот на „Неделата на 
детето” беа изработувани 
ликовни и литературни творби 
и пароли со правата на 
децата. На крајот на 
седмицата беше реализирана 
свечена приредба на која 
првачињата официално со 
заклетвата станаа членови на 
Детската организација 

 
4 - 8. 10. 2021 

Раководителите  на 
секциите и 
учениците кои се 
членовина 
секциите 

Ученици од I до IХ одделение Откривање на правата и 
обврските на децата, 
остварување на правото секое 
дете да се изрази на свој начин 
со личните способности , желби 
и интереси 
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Одбележување на 11 
Октомври - Ден на народното 
востание 

 
8. 10. 2021 

Одговорен 
насатвник и 
членови на 
секцијата 

Ученици од I до IХ одделение Преку предавање и презентација 
учениците се запознаа со 
значењето на 11 Октомври – Ден 
на народното востание 

Одбележување на 23 
Октомври – Ден на 
Македонската 
Револуционерна Борба 
 
 

 
22.10. 2021 

 

Одговорен 
насатвник, 
одделенски 
раководители, 
ученици членови 
на секциите 

Ученици од I до IХ одделение Учениците се запознаа со 
историското минато и значењето 
на Денот на Македонската 
Револуционерна Борба - 23 
Октомври 

Одбележување на 24 
Октомври – Ден на ООН 

 
24.10 2021 

 

Одговорен 
наставник и 
членови на 
секцијата 

Ученици од I до IХ одделение Откривање на улогата и 
значењето на ООН 

Запознавање на учениците со 
резултатите од отворен повик 
за избор на ученик 
правобранител и негови 
заменици и избраниот ученик 
правобранител преку 
соопштение 

 
 

25.10 2021 

Одговорен 
наставник и 
членови на 
секцијата 

Ученици од I до IХ одделение Запознавање на учениците со 
резултатите од избор на ученик 
правобранител и негови 
заменици и избраниот ученик 
правобранител 

Одбележување 31 Октомври 
– Меѓународен ден на 
штедењето 

 
29. 10. 2021 

Одговорен 
насатвник и 
членови на 
секцијата 

Ученици од I до IХ одделение Создавање навика 
заекономичност и штедливост, 
вреднување на трудот на секоја 
индивидуа што го вложува 

Како да се подобри успехот 
- насоки за распоред на 
времето 

 
02. 11. 2021 

Одделенски 
раководители, 
Ученици 

Ученици од I до IХ одделение Насоки за правилно 
распоредување на времето со 
цел да се подобри успехот 

Одбележување на 
ослободување на Скопје 

 
12. 11. 2021 

Одговорен 
насатвник и 
членови на 
секцијата 

Ученици од I до IХ одделение Преку реферат учениците 
стекнаа знаење за денот на 
ослободување на Скопје, 
твореа на тема „Скопје е мојот 
роден град“ и истражуваа 
податоци на интернет 

Одбележување на Светскиот 
ден на детето 

 
23. 11. 2021 

Одговорен 
насатвник и 
членови на 
секцијата 

Ученици од I до IХ одделение Откривање на правата на децата 
со истакнување членови од 
декларацијата за правата на 
децата и нивна заштита 
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Акција за уредување на 
работниот простор и 
околината 

 
30. 11. 2021 

Одделенски 
раководители, 
Ученици 

Ученици од I до IХодделение Создавање  естетски  чувства за 
уреден простор, вреднување на 
трудот на секоја индивидуа што 
го вложува 

Одбележување на 8 
Декември-Ден на Св.Климент 
Охридски 

 
7.12.2021 

Одговорен 
насатвник и 
членови на 
секцијата 

Ученици од I до IХ одделение Преку предавање се запознаа со 
значењето на Св.Климент 
Охридски и изработуваа 
презентација 

Одбележување на раѓањето 
на Ацо Шопов 

 
17.12. 2021 

Одговорен 
насатвник и 
членови на 
секцијата 

Ученици од I до IХ одделение Учениците преку презентации се 
запознаа со животот и делото на 
Ацо Шопов 

Украсување на паноата по 
повод на Нова година 

 
21.12.2021 

Одговорен 
насатвник, 
одделенски 
раководители, 
ученици членови 
на секциите 

Ученици од I до IХодделение Учениците со своите ракотворби 
ги украсуваа паноата во 
училиштето 

Приредба за правачињата по 
повод Новата година и 
поделба на пакетчиња од 
градоначалникот на Општина 
Бутел - Дарко Костовски 

 
28.12.2021 

Одделенски 
раководители, 
учениците од прво 
одделение 

Ученици од I одделение Учениците со задоволство ја 
проследија приредбата и со 
новогодишното  пакетче ја 
почуствуваа новогодишната 
атмосфера 

Одбележување на 4 февруари 
- Раѓањето на Гоце Делчев - 
предавање 

4.2.2022 Одговорен 
насатвник, 
одделенски 
раководители, 
ученици членови 
на секциите 

Ученици од I до IХодделение Учениците проследија 
предавање  и изработуваа 
презентација 

Одбележување на 8 Март – 
Денот на жената 

8.3.2022 Одговорен 
насатвник,  
ученици членови 
на секциите 

Ученици од I до IХодделение Учениците  се запознаа со 
значењето на -Денот на жената и 
изработуваа оригами 

- Избор на маски по повод 
Денот на шегата и смеата - 1 
Април 
- Учество на Априлијада 

1.4.2022 Одговорни  
настaвници,  
ученици, Општина 
Бутел 

Ученици од I до IХодделение Учениците изработуваа маски, ја 
применија  креативноста, 
развиваа естетски чувства и   
натпреварувачки дух 
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организирана од Општина 
Бутел 

Одбележување на 7 Април – 
Светски ден на здравјето 
 

7.4.2022 
 
 
 

Одговорен 
насатвник,  
ученици членови 
на секциите 

 Учениците  се запознаа со 7 
Април – Светскиот  ден на 
здравјето,  значењето на 
здравјето за секоја индивидуа 

Споведување  акција за 
засадување цвеќе во 
училишниот двор  „Од семе до 
прекрасни сончогледи“ 

8.4.2022 Раководителите  на 
секциите и 
учениците кои се 
членовина 
секциите 

Ученици од I до IХодделение Активно учествуваа во акцијата  
за засадување цвеќе во 
училишниот за разубавување на 
просторот 

Одбележување на 1 Мај-Ден 
на трудот 

 
29.4.2022 

Раководителите  на 
секциите и 
учениците кои се 
членовина 
секциите 

Ученици од I до IХодделение Преку предавање и презентација 
учениците се запознаа со 
значењето на   1 Мај-Ден на 
трудот 

Одбележување на смртта на 
Гоце Делчев 
 

4.5.2022 
 

Одговорен 
насатвник,  
ученици членови 
на секциите 

Ученици од I до IХодделение Учениците  се запознаа за 
значењето на овој ден, 
проследија 
предавање  и изработуваа 
презентација 

Учество на учениците во 
Меѓународен  натпревар – 
Кенгур 
 

8.5.2022 Одговорен 
насатвник,  
ученици членови 
на секциите 

Ученици од I до IХодделение Учениците учествуваа на  
Меѓународен  натпревар – 
Кенгур, ги прикажаа  своите 
знаења и способности, 
развиваа самодоверба  и  се 
поттикнуваше натпреварувачки 
дух 

Одбележување на 9 Мај - Ден 
на победата над фашизмот 

9.5.2022 Одговорен 
насатвник,  
ученици членови 
на секциите 

Ученици од I до IХодделение Преку предавање и презентација  
учениците се запознаа со 
значењето на 9 Мај - Ден на 
победата над фашизмот  

Свечена приредба по повод  
Денот на училиштето 

17.5.2022 Одговорени  
насатвници,  
раководителите  на 
секциите и 
учениците кои се 

Ученици од I до IХодделение Учениците  на свечената 
приредба успешно се 
претставија со точки подготвени 
од учеството на секциите  
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членовина 
секциите 

Одбележување на 24 Mај – 
Ден на словенските 
просветители  Кирил и 
Mетодиј 

23.5.2022 Раководителите  на 
секциите и 
учениците кои се 
членовина 
секциите 

Ученици од I до IХ одделение Преку предавање и презентација  
учениците се запознаа со 
значењето на  24 Mај – Ден на 
словенските просветители 

Учество во завршни 
активности од проектот 
 „Фудбал во училиште“ 

27.5.2022 Раководителите  на 
секциите и 
учениците кои се 
членовина 
секциите, Општина 
Бутел  

Ученици од I до IХ одделение Развивање  натпреварувачки дух 

 

10. Ученичко организирање и учество 
 

Во учебната 2021/2022 ученичкиот парламент беше формиран според насоките, на демократски начин и учествуваа подеднакво 
сите ученици според национална и полова припадност. Во него учествуваат ученици – претставници на секоја паралелка од прво 
до деветто одделение од нашето училиште. 

Во текот на годината ученичкиот парламент  во нашето училиште работеше  активно и според програмата. Членовите се 
состануваа еднаш месечно, а и почесто во зависност од потребите.  Соработката меѓу членовите беше на високо ниво, но и во 
рамки на секое одделение посебно. Ученичкиот парламент  зеде учество во процесот на јакнење на свеста кај учениците за 
водење сметка за хигиената, посебно во услови на пандемијата со Ковид-19. Преку разговори и сугестии ученичкиот парламент  
навлезе во сите сфери на училиштето, како во наставниот процес, така и во работата на сeкциите и дополнителната и додатната 
настава.   

 
ПРИЛОГ  Годишен извештај за ученички парламент 
 

10.1. Ученички правобранител 

 
Според членот 68, став 8, Законот за основно образование препознава ученички правобранител, чија улога е да „се грижи за 

заштита и унапредување на правата на учениците во училиштето“. Ученички правобранител е ученичка функција и должност која 
претставува нов модел на ученичко учество, доста значаен за заштита на детските права во училиштето. 
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             ПРИЛОГ  Годишен извештај за ученички правобранител 

 

11. Вонучилишни активности 

 
11.1. Екскурзии, излети и настава во природа 

 

Поради мерките за заштита и предвидените протоколи за спречување на ширење на ковид 19, почитувајки ги протоколите и 
упатствата од МОН и ЈЗУ предвидените излети, посети и екскурзии кои беа предвидени со Годишната програма, не се реализираа. 

 

 
12. Натпревари за учениците 

 

Ученички натпревари се составен дел од воннаставните активности кои во себе содржат воспитна компонента. Натпреварите 
имаат цел да се развива натпреварувачкиот дух, да се прошират и збогатат знаењата, да се развива и негува другарството, 
остварување контакти со учениците од други средини. Тие играат значајна улога во развојот на личноста на ученикот. 

Училиштето  континуирано вложува во својот развој и создава позитивна, продуктивна и стимулативна училишна клима создава 
ученици кои го вложуваат својот максимум за реализација на сопствените афинитети и вештини.  

Секој ученик се гордее со своите лични постигнувања, како и со постигнувањата кои ги носи во име на училиштето. Клучот на 
успехот лежи во сите нас кои ги поттикнуваме мотивот за самодокажување на учениците и желбата за афирмација во општеството. 

 
ПРИЛОГ  Годишен извештај за ученички натпревари 
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13. Унапредување на мултикултурализмот/интеркултурализмот и меѓуетничката интеграција  

Согласно годишната програма за работата на ПМИО во текот на учебната 2021/2022 год. беа предвидени повеќе активности со 
што воедно се постигнаа и главните цели предвидени за оваа учебна година, како: 

  придонес  за личниот, емоционалниот и социјалниот развој на учениците, на тој начин што го помага развојот на 

психосоцијалните вештини, оспособувајќи ги учениците за успешно справување со предизвиците на секојдневниот живот. 

  запознаваање со важноста и значењето на меѓусебната соработка и почитување на мултиетничките заедници, се 

поттикнуваат на соживот и умеат да ја претстават својата земја во позитивно светло почитувајќи ги симболите на националниот 

идентитет. 

 надминати предрасуди, стререотипи кај учениците кои се огледуваат во текот на самите средби и активности со 

соучениците од партнер училиштата. Учениците се обидуваат и ги учат зборовите на другиот, се почитуваат, работат во мешани 

групи и продуктите се на двата јазика, македонскиот и турскиот или албанскиот јазик.  

 

ПРИЛОГ  Годишен извештај за унапредување на мултикултурализмот/интеркултурализмот и меѓуетничката интеграција  
 

 
 

14.  Проекти што се реализираат во училиштето 
 

14.1. Еко-прооект 
    
 

Еко проектот се стреми кон продлабочување на свеста кај сите субјекти за зачувување и одржување на околината и создавање 
на подобри услови за живеење.Опфатени се повеќе активности во чија реализација се вклучуваат не само училиштето, туку и 
други институции кои ни даваат голема поддршка. 

Еко–одборот редовно се состанува и одржува состаноци со своите членови во состав: директор, наставници, педагог, ученици, 
родители претставници од општината, бизнис секторот, медиумите, домаќин хаусмајстор, технички персонал. 

Училиштето има Еко-програма 
Редовно се спроведуваат Еко-акции: 
-за одбележување на „Светскиот ден на глобална чистота“, 
-за отстранување на отпаден материјал, 



56 
 

-изработка на предмети од материјали кои се рециклираат, 
-расчистување и уредување на училишниот двор и околината по повод „Денот на Екологијата“ 
-собирање на пластична амбалажа и хартија, 
Направени се Еко-патроли (вкупно 15 ученика) кои се одговорни за: 
-дали редовно се собира отпадот во училниците и училишниот двор, 
-дали се исправни чешмите, 
-дали се штеди струја (гаснење на сијалиците кога не се употребуваат) 
Училиштето има Еко-кодекс, Еко-химна, Еко-календар, во училишниот весник се промовираат еколошките активности, има Еко-

беџ. Се реализираат сите 9 Еко-стандарди. 
 

 
14.2. Антикорупциска едукација на учениците 

 

 
Програмата за антикорупциска едукација на учениците опфати предавања за запознавање на учениците со поимите, 

можностите за заштита и превентивно делување кон корупциските активности и пополнување на прашалници од учениците пред 
почетокот на проектот со кој се утврдуваат предзнаењата на учениците за поимите корупција и антикорупција. 

Во првото полугодие од страна на учениците беше пополнет прашалник со кој се утврдија основните предзнаења за поимите 
корупција и антикорупција.Откако се утврдија основните презнаења на учениците за поимите корупција и антикорупција беше 
одржано предавање и вежби со кои учениците се стекнаа со основни знаења за поимите корупција и антикорупција. 
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14.3. Ненасилно однесување во училиште 

 

Програмата за проектот „Ненасилно однесување во училиште” во учебната 2021/2022 година се реализира со целосна примена 
на  предвидените приоритети: 

 Обезбедување на сигурност и доверба меѓу учениците 

 Да развива вештини за толеранција, дијалог, почитување и соработка со другите ученици 

 Да развива вештини за почитување и соработка со другите 

 Да се зголеми другарството кое е основа за ненасилно однесување 

 Да ги запознава правилата на доброто однесување меѓу другарите 

 Да се зголеми степенот на меѓусебно разбирање и толеранција меѓу учениците 

 Да ја сфаќа смислата и функцијата на бонтотнот како научено пристојно и правилно однесување 

 Да се намали насилството преку социјалните мрежи 

 Да се запознаат а воедно и заштитат учениците од злоупотреба на лични податоци 

 Да се намали вербалното насилство меѓу учениците 

 Да се оспособат за решавање на конфликтни ситуации 

 Да се применува фер плеј однесување на учениците во спортот 

 Зголемување на свеста за ненасилно однесување преку медиуми 
 
 
 

ПРИЛОГ  Годишен извештај за проекти во училиштето  
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15. Поддршка на учениците 

 
 15.1. Постигнување на учениците 

 
Постигањата на учениците се составен дел на извештаите за успех кои редовно се изготвуваат. Во врска со постигањата на 

учениците се изготвени и споредбени анализи од страна на стручните соработници. 

Училиштето континуирано ги следи постигнувањата на учениците од различен пол, етничка припадност и наставни предмети. 

Со цел подобрување на резултатите во постигањата на учениците училиштето промовира уверување дека постигањата на сите 
ученици може да се подобрат и организира дополнителна, додатна настава и слободни активности. Секој наставник на почетокот 
на учебната година изготви годишна програма за овие форми на настава. На ниво на предметна настава се изработува распоред за 
реализација на овие програми, според планираниот број на додатни, дополнителни часови и часови за слободни активности во 
рамките на една паралелка. За дополнителната настава изготвени се и посебни известувања до родителите на учениците кај кои 
се воочени потешкотии во совладувањето на матријалот по поедини предмети. 

Стручните соработници преку разговори и листи за идентификација со одделенските наставници/раководители ги идентификуваа 
учениците со потешкотии во учењето. Континуирано се следи емоционалниот, социјалниот и личниот развој на овие ученици преку 
советодавно консултативна работа со нив, наставниците и нивните родители/старатели. По завршување на секој класификационен 
период се следат индивидуалните постигања, односно успехот на овие ученици. Во рамките на активностите за подобрување на 
постигањата на учениците, родителите на учениците кои имаат три и повеќе слаби се повикуваа на советување кај психологот на 
училиштето, а исто така со овие ученици психологот одржува групни советувања работилници за постигнување на горе наведената 
цел. 

Редовната настава во континуитет се унапредува со нови проекти, техники и методи на работа. 

Училиштето посветува особено внимание на промовирањата на постигнувањата на учениците и тоа им го овозможува, како 

преку редовната настава, така и преку воннаставните активности. Преку веб страната на училиштето, како и преку соработка со 

медиумите, културни установи и институции, преку учество на литературни читања, ликовни изложби и хепенинзи, спортски 

натпревари, квизови, музички настапи итн. Училиштето не само што ги промовира личните постигања на учениците, туку и 

постигањата во имe на училиштето. 

Стручните соработници изготвуваат анализи и извештаи за успехот и поведението на учениците по завршување на 
класификационите периоди, исто така изготвуваат и споредбени анализи за успехот на учениците по предмети, паралелки, 
националност и по пол за 3 години наназад. 

 
Во учебната 2021/2022 година учениците во однос на предметите го постигнаа следниот успех: 
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 Наставен предмет (одделенска и предметна 

настава) Среден успех 

Македонски јазик 4,27 
Англиски јазик 4,31 

Германски јазик 3,97 
Италјански јазик 3,93 

Ликовно образование 4,78 
Музичко образование 4,64 

Физичко и здраствено образование 4,82 
Работа со компјутер 4,74 

Природни науки 4,44 
Општество 4,55 

Историја и општество 4,46 
Математика 4,10 

Техничко образование 4,62 
Техничко образование и информатика 4,50 

Историја 4,56 
Географија 4,46 

Физика 3,74 
Хемија 4,06 

Биологија 4,42 
Граѓанско образование 4,79 

Информатика 4,78 
Етика 4,43 

Иновации 4,88 
Изборен спорт (изборен) 4,94 

Проекти од музичка уметност (изборен) 4,87 
Математичко-логичко размислување (изборен) 4,79 

Вештини на живеење (изборен) 4,87 
Креативни работилници (изборен) 5,00 

Програмирање (изборен) 5,00 
Класична култура (изборен) 4,77 

Хотикултурно уредување (изборен) 5,00 
Заштита на животната средина (изборен) 5,00 

Среден успех на ниво на училиште 4,55 
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Извештај за избор на ученик на генерација и пофалени и истакнати ученици 
 

Согласно правилникот за номинирање, избор и прогласување на ученик на генерација, Комисијата констатира дека според 
критериумите од Правилникот за ученик на генарација/истакнат ученик за: 

- деветто одделение е избран Лука Златков од 9б одделение  

- за осмо одделение Иван Кнежевиќ од 8б одделение, 

- за седмо одделение Софија Зенговска од 7в одделение, 

- за шесто одделение Давид Зариоски од 6в одделение,  

- за петто одделение Ангела Димитровска 5б одделение. 

За ученик на генерација е избрана Росана Гошева од 9б одделение.  

 

 

 

15.2. Професионална ориентација на учениците 
 

Училиштето во второто полугодие превзеде конкретни активности за професионална ориентација на учениците. Целта на сите 
активности е навремено и правилно професионално информирање и ориентирање на учениците, учениците да се запознаат со 
можностите кои ги нудат средните училишта, со структурите и занимањата, да се информираат за условите и критериумите за упис 
во средно училиште, откривање на интереси и желби на учениците за продолжување на образованието, давање помош за 
правилен избор на струка и занимање.  

Психологот  на училиштето изврши  тестирање на учениците од деветто одделение со следниве тестови: Тест за интелегенција 
„Тифин“ и тестови за специјални способности од серијата „Дат“ (S,M,P). Учениците од девето одделение беа запознаени со 
факторите за правилен избор на занимање преку стручни предавања. 

 

ПРИЛОГ  Годишен извештај за професионална ориентација  
 
 

 
15.3. Промоција на добро состојба на учениците, заштита од насилство, од злоупотреба и запуштање, спречување дискриминација 
 

Училиштето секоја година изработува програма со активности преку кои  ја промовира добросостојбата на учениците, 
спроведува превенција од меѓуврсничко насилство и спречување на секаков облик на дискриминација. Целта е намалување на 
насилното однесување на учениците и подигнување на свеста за можните последици. Училишниот тим за намалување на насилното 
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однесување на учениците прави детектирање на видовите насилно однесување во училиштето, местата каде се случуваат и 
превзема соодветни мерки за справување и разрешување на истите. Стручните соработници и наставниците остваруваат 
советодавна работа со учениците-жртви на насилно однесување и учениците кои манифестираат насилно однесување, како и со 
нивните родители, со цел надминување на ваквите појави. Директорот на училиштето е должен да го пријави до надлежните 
институции секој облик на насилство, злоупотреба или занемарување сторено врз ученик од страна на друг ученик, родител / 
старател, наставник, стручен соработник или кое било друго лице вработено во училиштето. Во оваа учебна година се со цел 
успешно решавање на одредени конфликти меѓу сите субјекти, врз основа на член 66 од Закон за основно образование стручната 
служба во соработка со директорот изготви Протокол за постапка за пријавување и заштита на ученик жртва на која било од 
формите на насилство, злоупотреба и занемарување. Истиот беше усвоен на наставнички совет и објавен на веб страната на 
училиштето. 

 
16. Оценување 

 
16.1.  Видови на оценување и календар на оценувањето 

  
Видови оценување 
Основната цел на оценувањето е да го поддржува учењето на учениците и да придонесе за достигнување на очекуваните 

резултати, па затоа истото е составен дел од сите видови планирања кои ги прави училиштето и наставниците.  
Во развојните и годишните планирања на училиштето се посочуваат базичните принципи, политиките и практиките на оценување, 

како, на пример, кои методи ќе се користат, како ќе се обезбеди објективност при оценувањето и конзистентност на критериумите од 
еден до друг наставник, како ќе се информираат учениците и родителите/старателите, како ќе им се дава поддршка на учениците 
коишто имаат тешкотии во постигнување на очекуваните резултати, како ќе се анализираат и користат добиените резултати од 
оценувањата кои ги спроведуваат наставниците, но и од оценувањата кои се добиени со надворешни тестирања. 

При планирање на поучувањето секој наставник вклучува елементи на оценување: од следење на напредокот на секој ученик, 
преку користење на различни методи за формативно оценување со или без вклучување на учениците, до определување на методите и 
инструментите за сумативно оценување. Резултатите од оценувањето кои ги добива во текот и по поучувањето наставникот ги користи 
за да го вреднува сопственото поучување и сознанијата до кои ќе дојде потоа ги вградува во следното планирање на наставата. 

За учениците да можат да прикажат што и колку постигнале, при оценувањето се користи широк дијапазон на постапки и методи 
(како, на пример, есејски задачи, тестови, квизови, проблемски задачи, проекти), а на учениците им се дава можност да ги прикажат 
своите постигања преку пишани продукти, практични продукти, усни презентации, изведби и др. 

Училиштата имаат јасно поставен систем за информирање на учениците и родителите во врска со методите кои се користат при 
оценување, со стандардите и критериумите за оценување, со принципите на почитување на приватноста и дигнитетот на учениците и 
родителите, како и со подготвеноста за давање дополнителни информации. 

Формативно и сумативно оценување 
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За да овозможат секој одделен ученик да ги постигне очекуваните резултати, наставниците применуваат формативно оценување, 
познато и како оценување за учење. Тоа налага наставникот да го следи учењето и напредокот на секој ученик во сите наставни 
ситуации, навремено да му дава повратни информации за учењето и постигањата, да го поттикнува на саморефлексија и 
самооценување, да му помага да си постави цели за учење и да му дава насоки како да ги постигне. 

Бележењето и документирањето на напредокот и достигнувањата на учениците им овозможува на наставниците да направат 
рефлексија врз сопствената работа, вреднувајќи ја ефективноста на одделни приоди во наставата од аспект на нивниот придонес во 
постигнување на поставените цели на учењето. Наставниците ги користат ваквите сознанија за да ја прилагодат својата настава на 
потребите на учениците и на тој начин да ги мотивираат за учење и во крајна линија – да обезбедат постигнување на резултати од 
учењето. Документирањето на напредокот и достигнувањата на учениците им овозможува на наставниците да ги вклучат родителите/ 
старателите во пообјективно анализирање на постигањата, но и во следните чекори во учењето на нивните деца. 

Сумативното оценување е поврзано со определени периоди во наставната година (крај на одделна тема, тримесечие, полугодие 
и крај на учебна година) и има за цел да укаже на тоа колку ученикот успеал да научи, односно колку ги постигнал очекуваните 
резултати за конкретна тема или период. Сите информации за постигањата се дадени во вид на кус опис (кај описните оценки) и во 
вид на бројка (кај бројчените оценки). 

Календар на оценување 
Учениците кои се опфатени во првиот период I – III одделение во текот на наставната година по задолжителните и изборните 

предмети се оценети со описни оценки. Овие ученици, на крајот на прво полугодие добија известување за успехот со описни оценки,  а 
на крајот на учебната година добија свидетелство со описни оценки. Во вториот период IV – VI одделение, постигањата на учениците 
во текот на наставната година по задолжителните и изборните предмети се запишуваат со описни и бројчани оценки. Учениците 
опфатени во вториот период, на крајот на првото полугодие добија известување за успехот со описни оценки, а на крајот од учебната 
година свидетелство со бројчани оценки и оценка за општ успех.  

Во третиот период VII – IX одделение, постигањата на учениците во текот на наставната година по задолжителните и изборните 
предмети се запишуваат со бројчани оценки. Учениците кои се опфатени во третиот период, на крајот на првото полугодие добија 
известување за успехот со бројчани оценки, а на крајот од учебната година свидетелство со бројчани оценки и оценка за општ успех. 

Општиот успех на ученикот се утврдува врз основа на годишните оценки од сите предмети според наставниот план на крајот на 
годината, а за учениците упатени на поправен испит по завршувањето на поправните испити. 

Учениците опфатени со првиот период I - III, кои следат настава според ИОП се оценети описно. Во вториот период IV – VI и 
третиот период VII – IX, учениците кои следат настава според ИОП се оценети описно и бројчано. 

 
16.2. Тим за следење, анализа и поддршка  
 

Следење, анализа и поддршка при усогласувањето на оценувањето со предвидените стандарди врши директорот и стручната 
служба. Тимот за следење и проверка на усогласеноста на оценувањето со предвидените стандарди има изготвено план за посета на 
часови и има обврска преку посетата на часови и изготвување на протоколи и евидентни листи да го следи имплементирањето на 
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стандардите и критрериумите за оценување на учениците. Со стандардите и критериумите за оценување се запознаени учениците и 
родителите. Одделенскиот наставник, односно раководител на паралелката е должен да го извести родителот за успехот на ученикот 
најмалку два пати во секое полугодие. Годишните оценки одделенскиот, односно раководителот на паралелката на родителите ги 
соопштува на родителска средба која се одржува три дена по денот на одржувањето на наставничкиот совет на кој се утврдуваат 
годишните оценки на учениците.  

Во секој класификационен период се одржуваат родителски средби на кои одделенскиот раководител ги известува родителите 
за постигнатите резултати на учениците.  

Стручната служба изготвува извештај за успехот на учениците по одделенија, предмети, пол, етички состав и наставен јазик 
квартално по тромесечија, на полугодие и на крајот на годината според податоци добиени од одделенските раководители како и за 
поведението и редовноста на учениците по одделенија, пол, етички состав и наставен јазик. 

 
16.3. Стручни посети за следење и вреднување на квалитетот на работата на воспитно-образовниот кадар 

 
Тимот за следење и анализа е составен од Директорот на училиштето и стручните соработници. Преку изработените инструменти 

за следење на наставен час, часови по дополнителна и додатна настава и воннаставна активност се следеше работата на наставниот 
кадар.  

Целтта е утврдување на нивото на реализација на наставните цели од програмата, следење на постигнувањата на учениците и 
нивното напредување, согласно стандардите на програмата, односот на наставник кон ученик со потешкотии во учењето и/или работа 
со талентиран односно ученик со посебна програма за работа.  

Доколку одреден наставник има потешкотии и остварува послаби резултати во работата се приоѓа кон поддршка за подобрување 
на работењето. 

 
16.4. Самоевалуација на училиштето 
 

Врз основа на чл. 129 од Законот за основно образование (Сл. весник број 161/19), според закон број 08-4389/1од 30.07.2019, од 
Министерот за образование и нука, училиштето изработи „Самоевалуација за периодот 2020/2022 година“ чија реализација е во 
посебен документ . Самоевалуацијата се прави со цел да се детектираат, а потоа и да се елиминираат слабите страни на работата на 
училиштето што се добиени по пат на анализа на претходната самоевалуација (примена на анкети, интервју, компарација на 
резултати), а да се зајакнуваат позитивните придобивки и да се јакне добрата страна на работата на училиштето, а се во насока на 
исполнување на визијата на нашето училиште.  

Самоевалуацијата ги опфати следните подрачја:  
- Наставни планови и програми;  

- Постигања на учениците;  
- Учење и настава;  
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- Поддршка на учениците;  

- Училишна клима и односи во училиштето;  

- Ресурси; 
- Управување, раководење и креирање на политика; 
- Комуникации и односи со јавноста.  

 

 
 
17. Безбедност во училиштето 

 
Училиштето: 

- Развива и спроведува политики за сигурна и безбедна училишна средина. 
- Применува превентивни активности за безбедност. 
- Развива и применува превентивни активности за почитување на правата на учениците (безбедност, недискриминација и сл). 
- Создава услови за почитување на индивидуалните разлики и развој на сите ученици. 
- Има инклузивен пристап во воспитно-образовниот процес и ги разбира потребите на различни групи ученици. 
- Поттикнува активности од мултиетнички и мултикултурен карактер. 
- Обезбедува слободно и конструктивно вклучување на учениците во животот на училиштето. 
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18. Грижа за здравјето 
 

18.1. Хигиена во училиштето 
 

Училиштето во текот на учебната година, водеше грижа за хигиената во училишниот објект така што во ходниците се 
поставени антибактериски дезинфекциони средства, а на влезовите на училиштето поставени се сунѓери со средства за 
дезинфекција за чевли и дел од вработените кои се прераспределени ја мерат температурата и вршат задолжителна 
дезинфекција на рацете. Во училиштето  се вршеше дезинфекција, дезинсекција и дератизација. Ходниците, тоалетите, 
училниците, се чистеа и одржуваа во текот на денот со средства за хигиена и се дезинфицираа.  
 

 
18.2. Систематски прегледи 
 

- Задолжителни систематски прегледи;  
- Задолжителни стоматолошки прегледи;  
- Сите вработени еднаш годишно одат на санитарен преглед, а на секои две години на систематски преглед. 
- При запишувањето на децата во прво одделение задолжително се доставува и потврда за имунизација и стоматолошки преглед 
за детето како услов за запишување.  

 
18.3. Вакцинирање 
 

Вакцинирањето се врши според Програмата за имунизација на учениците од основните училишта, согласно Правилникот за 
имунопрофилакса и хемопрофилакса при Министерството за здравство, Државен санитарен и здравствен инспекторат. Вакцинација 
се врши за ученици од одделенска и предметна настава и истата се врши во поликлиника Чаир со присуство на родителите и 
одделенските раководители. 
 

18.4. Едукација за здрава исхрана-оброк во училиштето 
 

Во текот на учебната година, училиштето континуирано реализира активности и врши едукација за здрава храна, преку редовни 
наставни содржини, како и преку соработка со стручни лица во вид на предавања и работилници. Училиштето организира ужина и 
топол оброк за учениците во текот на годината. 

 
 

ПРИЛОГ  Годишен извештај за грижа за здравјето на учениците 
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19. Училишна клима 

 
Климата за работа во училиштето е добра што се отсликува преку: позитивни меѓучовечки односи како и водење политика 

на взамено почитување и рамноправен третман на сите структури. Односдите меѓу Н-Н, Н-Д-СТС, Н-У, Н-Р и сл., се на високо 
ниво. Вработените се почитуваат меѓу себе. Сите ученици се прифатени во училиштето без оглед на индивидуалните 
способности, род, етичка припадност, вера и потекло  од страна на возрасните и другите ученици. Постои работна атмосфера во 
училиштето за време на наставата, а вработените постојано се грижат за однесувањето и безбедноста на учениците за време 
на одморите, при приемот на учениците и при нивното заминување. 

Добрата клима се обезбедува и преку континуираната соработка со родителите преку: советот на родители, вклучување на 
родители во комисии од различен тип, редовно информирање на родителите кои се однесуваат на сите аспекти од работата на 
училиштето и нивото на постигања на учениците. Родителите учествуваат во решавање на проблеми и донесување одлуки од 
различен аспект. 

Во училиштето исто така се превземаат активности за обезбедување на инклузивност во наставата како резултат на што се 
изготвуваат и програми за деца со посебни образовни потреби и индивидуални програми за истите. 

Училиштето има формирано училишна заедница избрана на демократски начин која функционира според изготвена 
програма за активности. 

 

19.1.  Дисциплина 

Училиштето спроведе активности за подобрување на училишната дисциплина на учениците и вработените. Постои Куќен ред 
во училиштето и Кодекс на однесување на учениците, наставниците и родителите. 

Училиштето изготви распоред на дежурни наставници кои ја следат и контролираат дисциплината, однесувањето и 
безбедноста на учениците во ходниците, училниците, санитарните јазли, училишниот двор и сите други простории, од отворањето 
до затворањето на училиштето во текот на денот. Распоредот е истакнат на огласна таблa во наставничката канцеларија и 
дежурните наставници, тековно подготвуваат и водат писмена евиденција за тековното збиднување за време на одморите. 

Покрај дежурствата на наставниците во училиштето се организира и дежурства од страна на учениците кои работат според 
правилник за дежурства на учениците кои евидентираат влез, излез на надворешни лица. 

 
 

 19.2. Естетско и функционално уредување на просторот во училиштето 
 

Сите вработени и учениците придонесуваат и се грижат за естетско и функционално уредување на просторот  во училиштето. 
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Наставниците и учениците го уредуваат и одржуваат просторот во училиштето и опкружувањето на училиштето. Имено преку 
уредување на паноата со ученички изработки совладувајќи разни теми и проекти, творејќи ликовно и литературно, техничко 
изразување до уредување на зеленилото, садниците и останатата холтикултура. Посебно се обрнува внимание при одбележување 
на значајни датуми: Денот на училиштето, организираните хепенинзи кога се уредува целосно училиште почнувајќи од бината за 
свечености, аулата, ходниците, училишниот двор, просторија со изработки од учениците. Паноата се уредуваат и со изработки од 
активностите на учениците реализирајќи ги предвидените содржини во проектите: „Еко проект“, „Стоп за насилството“, 
„Мултиетничко образование“. 

Проектот мултиетничко образование опфаќа активности со партнер училиштето и на заедничко задоволство се изработуваат 
заеднички паноа на трите јазици: македонски, албански и турски. 

 
19.3. Етички кодекси 
 

Во нашето училиште постои Кодекс на однесување во кој одредени се: општи правила за однесување на учениците; правила 

врзани за наставата; правила за однесување за време на одмор; правила за однесување на наставниците и другите вработени во 

училиштето и правила за однесување на родителите. Покрај овој кодекс постои и Етички кодекс за оценувањето на постигањата на 

учениците во кој се одредени правила за оценување. Сите се истакнати на видно место во училиштето и во училиштето се стремат 

кон почитување на овие етички кодекси. Исто така во училиштето има изработено куќен ред. Сите етички кодекси се истакнати на 

видно место во училиштето и објавени на веб страната. 
 

ПРИЛОГ  Правилник за однесување на ученици, наставници и родители 
 

19.4. Односи меѓу сите структури во училиштето 
 

Училиштето води политика на взаемно почитување и рамноправен третман на сите структури што учествуваат во училишниот 
живот. Со цел подигнување на квалитетот на комуникацијата и меѓусебната доверба и соработка, вработените во училиштето 
остваруваат: 

формални средби: состаноци, работилници, дебати. 
неформални средби: заедничко еднодневно дружење на сите вработени на крајот од учебната година. 
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20. Професионален и кариерен развој на воспитно-образовниот кадар  
 

20.1. Детектирање на потребите и приоритетите 
 

Училиштето води грижа за професионалниот развој на образовниот кадар водејќи сметка редовно да се посетуваат обуките и 
семинарите кои се одобрени и организирани од МОН и БРО. Стручната служба води професионално досие за секој наставник.  

 
20.2. Активности за професионален развој 
 

Училиштето има формира тим за професионален развој кој воспостави систем (процедури за планирањето и реализирањето 
на стручното  усовршување) што  опфаќа: 

• Идентификување на потребите на наставниците/стручните  соработници  за професионален  развој; 
• Донесување одлуки за приоритети на училиштето врз основа на самопроценката и  програмата за развој; 
• Подготовка на личен план за професионален развој од страна на секој наставник/стручен соработник и  усогласување  на 

ниво на  акти; 
• Групирање на индивидуалните потреби за стручно усовршување на наставниците/стручните соработници и нивно 

усогласување со приоритетите на училиштето; 
• Идентификување на ресурсите  потребни  за  поддршка  на  програмата  за  професионален развој; 
• Следење  на  реализацијата  и  ефектите  од  професионалниот  развој  и користење  на  резултатите при  идното  

планирање  на  професионалниот  развој; 
• Ангажирање на искусниот кадар во улога на обучувачи за десиминирање на иновациите и во  улога  на  ментор  и  за  

поддршка  на   професионалниот  развој  на  колегите; 
• Планирање на заеднички професионален развој  содруги  училишта  преку воспоставување  мрежи за  заемна  поддршка. 

 
20.3. Личен професионален развој 
 

За сопственото стручно усовршување, наставникот прави личен план за професионален развој за секоја учебна година преку 
самоевалуација на професионалните компетенции, резултатите од интегралната евалуација и извештаите од посети на директорот 
на училиштето, советници од БРО, Центарот и ДПИ. Формата и содржината на личниот план за професионален развој на 
наставникот и стручниот соработник ги уредува министерот, на предлог на БРО и Центарот. 
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20.4. Хоризонтално учење 
 

Дел од професионалниот развој е и хоризонталното учење, процес кога наставниците учат еден од друг. Хоризонталното 
учење подразбира различни видови на организирано и планирано пренесување на знаења или размена на професионални 
искуства внатре во училиштето или помеѓу училиштата. Toa искуство се разменува и споделува со останатите наставници и 
стручни соработници преку изведување, присуствување и анализирање на нагледни и отворени часови, прикази на стручни теми, 
држење на интерни обуки, дисеминации, работилници и колегијална менторска поддршка. 

 

20.5. Кариерен развој на воспитно-образовниот кадар 

 

Професионалниот развој води кон кариерно напредување на воспитно-образовниот кадар. Во процесот на кариерен развој на 
наставниците, проценувањето на исполнетоста на стандардите за напредување во звања се врши од неколку аспекти, и ја прави 
училиштето. За таа цел воспитно-образовниот кадар во училиштето е запознаен со: Основните професионални компетенции кои 
треба да ги поседува наставникот, Професионалните стандарди за наставник-ментор, Професионалните стандарди за наставник- 
советник. Проценката од училиштето се прави за оној наставник кој се подготвува и се пријавил за напредување во звање и ја 
базира врз информации добиени од: родители, ученици, наставници и училишна документација. Во нашето училиште има еден 
наставник-ментор. 

 
ПРИЛОГ  Годишен извештај за професионален и кариерен развој на воспитно-образовниот кадар 
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21. Соработка на училиштето со родителите/старателите 
 

21.1. Вклученост на родителите/старателите во животот и работата на училиштето 
 

ООУ ,,Ацо Шопов “ од Скопје активно ги вклучува родителите во работата и животот на училиштето и тоа : заедничко 
организирање наставни часови и предавања со наставниците, учество во организирање и реализација на екскурзии и излети, 
преземање активности од спортски, културен, едукативен и забавен карактер. Целта е да се зајакне врската родител-ученик- 
наставник. Родителите соработуваат со наставниците и другите субјекти во училиштето не само преку индивидуални и заеднички 
средби, туку и како активни членови во работата на Советот на родители и Училишниот одбор и комисии и тимови. Воспоставува 
ефективни механизми за комуникација и континуирано унапредување на соработката со семејството. Соработува со Советот на 
родители заради поголема вклученост на родителите во животот и работата на училиштето. 

 
 

21.2. Вклученост на родителите/старателите во процесот на учење и воннаставни активности 
 

Родителите имаат можност да дадат свој придонес во насока на унапредување на воспитно-образовната работа на 
училиштето така што заедно со наставниците планираат и релизираат наставни часови од одредни теми блиски за нив и во 
согласност со нивната стручна подготовка, учествуваат во организирање на разни работилници, трибини и дебати,  помогнат при 
набавка и обновување на нагледни и технички средства, помагала и материјали. Училиштето има воспоставено механизми за 
редовно прибирање повратни информации од семејствата во насока на подобрување на квалитетот на наставата. 

 
21.3. Едукација на родителите/старателите 

 

Училиштето редовно ги известува и едуцира родителите преку презентации, соопштенија на веб страна, брошури и флаери. 
Едукацијата на родителите се реализира преку работилници за Советот на родители, едукативни предавања реализирани на 
општите родителски средби, разговори и советувања. Во училиштето се реализира Програма за советување родители, со која 
родителите се советуваат и едуцираат како да им помогнат на своите деца во надминување на проблемите и подобрување на 
училишниот успех. Стручните соработници секојдневно спроведуваат советодавно-консултативни разговори со родителите и 
вршат едукација на родителите на учениците кои имаат слаб успех, голем број изостаноци и имаат асоцијално однесување. Со 
почетокот на учебната година училиштето изготви Училишен информатор за целокупната работа во училиштето. 

 
 ПРИЛОГ  Годишен извештај за соработка на училиштето со родителите/старателите 
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22. Комуникација со јавноста и промоција на училиштето 

 
 

Училиштето има континуирана соработка со локалната самоуправа како еден од главните услови за успешно и квалитетно 
реализирање на бројни актиности во склоп на програмата на училиштето и имплементација на проекти. Планирање, 
реализирање и следење на активности меѓу училиштето и заедницата со кои се подобруваат постигањата на учениците  

( посети, реализација на наставни и воннаставни активности ). 
- Информирање на заедницата за потребите на училиштето и обезбедување на поддршка. 
- Соработува со локалната заедница при справување со кризни ситуации што го засегаат училиштето и локалната заедница  
( непогоди, епидемии, насилство, криминални појави и слично ). 
- Организира соработка со родителите и заедницата преку формирање разни тела за решавање одредени актуелни 
прашања. 
- Се вклучува во организацијата и реализацијата на превентивни, хуманитарни и културни активности на локалната  заедница. 

- Соработува со заедницата со цел сите деца да бидат вклучени во  образованието. 
- Соработува со воспитно – образовни институции во и надвор од државата. 
- Ги поттикнува вработените и обезбедува услови за соработка со други училишта. 
- Соработува со граѓанскиот сектор и активно ги вклучува вработените и учениците во проекти од интерес на заедницата и на 
училиштето. 
- Обезбедува можности учениците нивното знаење и искуство да го надградат преку соработка во јавниот, деловниот и 
граѓанскиот сектор. 
- Промовира и прифаќа вклучување волонтери во училиштето и волонтерско ангажирање на учениците и вработените во 
заедницата. 
- Соработка со соодветни агенции за заштита и поддршка на младите. 

Училиштето со цел зачувување на здравјето на децата и вработените редовно соработува со  институции  како: 
Поликлиника Чаир, Координативно тело за спроведување на Националната стратегија за превенција на оралните заболувања 
кај деца од 0 – 14 год. во РСМ, Центар за јавно здравје, Завод за ментално здравје. 

Соработува со институции надлежни за образованието (МОН, БРО, ЦСОО, ДИЦ, ДПИ и др.).ПОУ„Иднина“.Ја поттикнува 
меѓу  училишната соработка и обезбедува соработка со други училишта со различен наставен јазик. Учествува во планирање, 
реализирање и следење на активности кои промовираат интеркултурно  образование. 
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ПРИЛОЗИ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИШТЕТО 
 

1. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ДИРЕКТОРОТ 

Работа на директорот е насочена кон органзирање на севкупната работа на училиштето во организација и реализација на 
воспитно - образовната и стручната работа и во обезбедувањето на најоптимални услови за нормално изведување на наставата. 
Поставените цели и задачи ги остварува во согласност со законските нормативи и Годишната програма за работа на училиштето 
за учебната 2021/2022 година која е појдовна основа за успешна реализација на планирањата за оваа учебна година. 
Работата на директорот ова полугодие беше насочена кон следните активности: 

да обезбедува услови за најефикасно давање на воспитно-образовни, научно-истражувачки, едукативни, развојни и 
информатички услуги. 
да обезбедува стратегија за развој на училиштето која нема да биде подложна на влијание од окружувањето и на чести 
промени и нестабилност. 

да обезбедува услови на организација кои ќе ги задоволат барањата на оние државни органи кои ја контролираат нејзината 
работа (МОН, БРО, Државен просветен инспекторат општината и др.) 

да обезбеди континуирано користење на информатичкиот систем кој ќе овозможи ползување на достигањата кај другите, 
но и нудење на своите достигања во науката, воспитанието, образованието, образовната технологија. 
да делува како авторитет кој компетентно и одговорно ги води организацијата, раководењето, мотивирањето и контрола 
над работата. да ја следи работата на учениците и да соработува со родителите во однос на успешно решавање на 
проблеми и тешкотии кои ги покажуваат учениците во наставата. 

да ја следи работата на наставниците и учениците на наставните часови и да придонесува за поквалитетно планирање и 

одржување на наставата. 
Покрај педагошко-инструктивната работа директорот го следеше финанскиското работење на училиштето; доставување на 
документи за финансирање и обработка на истите; следење и реализирање на изводи, налози, чекови, уплатници; 
изработување на административно статистички извештаи, анализи, пресметки, изготви финансиски план и друго. 
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Подрачје на работа: АДМИНИСТРАТИВНО – ОРГАНИЗАЦИСКА РАБОТА И ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ 

Задачи Создавање услови за работа во училиштето 
АКТИВНОСТИ ЦЕЛИ СОРАБОТНИЦИ ФОРМИ НА 

РАБОТА 

ЕФЕКТИ ВРЕМЕ НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

Технички подготовки на училишната Создавање просторни и Технички персонал Разговори Подготвени училишни VIII/IX 2021 
зграда и училниците за почеток на технички услови за Хаусмајстор Консултации објекти за успешен  

учебната година за непречен почеток на успешен почеток на Домаќин Набавки почеток на новата  

учебната година  учебната година Специјализирани и Решенија учебна година  

  обучени екипи    

Обезбедување човечки ресурси Наставен кадар по 
норматив 

Секретар ,јавен 
сектор при Општина 
Бутел,МОН 

Согласности 
Огласи 
Решенија 

Обезбедување 
соодветен наставен 
кадар 

VIII/IX /XII 2021 
III 2022 

Подготовки за прием на ученици на прв 
училишен ден во училиште 

Успешен прием 
на првачињата на 
прв училишен ден 

Одговорни 
наставници 

Тимска 
работа 

Промоција на работата 
на училиштето 

1.X.2021 

Континуирано создавање технички Прилагодување на Хаусмајстор Анализа на Подобри услови IX,X, 
услови за престој и работа во училиште просторот и опремата Домаќин состојбата  XI,XII 2021 

I,II,III, IV 2022 
   Тимска   

   работа   

Училиштето преку јавни набавки ја Набавка на основни Директор Анализа на Подобри услови IX,X, 
зголеми опременоста со основни сретства за работа во  состојбата и  XI,XII 2021 
сретства корист на наставата  потребата   

      

Задачи Организација на воспитно образовната работа 
Формирање одделенија и паралелки во Правилно Стручна служба Тимска Формирање на четири VIII 2021 
прво одделение а,б,в,г ,и определување распределување на Наставници во прво работа први одделенија  

на одделенски наставници по паралелка првооделенците одделение Договори   

   Анализи   

Распределба на наставници по 
предмети и одделенија Распределба на 
часови и задолженија -Транспарентно 
изготвува план за распределба на 
работниот ангажман на вработените. 

Успешна подготовка и 
организација на воспитно 
– образовната работа 

Наставници од 
одделенска и 
предметна настава 

Договори 
Анализи 

Правична застапеност 
на фондот на часови - 
според потребните и 
карактеристики за 
различни работни 
места. 

VIII 2021 

Обезбедува ментори на приправници По норматив и закон за 
основно образование 

Наставници од 
одделенска и 
предметна 
настава,стручна 

Решенија за 
ментор 

Успешен приправнички 
стаж 

континуирано 
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служба 

Следење редовност на учениците и 
превземање мерки пропишани со закон 
за ученици кои прават отстапки во 
редовноста 

Аналитички податоци за 
бројната состојба на 
редовноста 
наученици 

Одделенски 
раководители, 
стручна служба 

Анализи Редовност на 
учениците 

континуирано 

Изготвување на распоред на часови 

-Ја следи и вреднува ефикасноста на 
организацијата на работата (распоред 
на наставни часови, 
наставни и воннаставни активности, 
вонучилишни активности и др.). 

Успешна подготовка и 
организација на воспитно 
– образовната работа 

Одговорни 
наставници 

Договори 
Анализи 

Ефикасна настава VIII 2021 
 

Определување класни раководства во 
VI одделение на а,б,в,г 

Водење,раководење и 
грижа за паралелката 

наставници 
 

Договори 
Анализи 

Одговорно водење на 
паралелката и 
административните 
работи во однос на 
неа 

VII 2021 

Распределба на задачи и задолженија за 
Тимови и поединци,стручни активи 
изработка на програми, нормативни акти 
заради успешна подготовка и организација 
на воспитно –образовната работа 

Успешна подготовка и 
организација на воспитно – 
образовната работа 

Тимови Тимска работа 
Договори 
Анализи 

Добра училишна клима континуирано 

Ја следи реализацијата на развојна 
програма на училиштето за период од 
четири години 2020-2024 

организација на воспитно – 
образовната работа 

тимови Тимска работа 
Договори 
Анализи 

Ефикасност во воспитно 
образовната работа и 
целокупната 
работа на училиштето 

континуирано 

Изработка и усвојување на Годишна 
програма за работа на училиштето 

Запазување на 
критериуми за 
изработка на 
Годишната програма за 
работа на училиштето 

Тимови,стручна 
служба 

Тимска 
работа 
Договори 
Анализи 

Ефикасност во 
воспитно образовната 
работа и целокупната 
работа на училиштето 

VII 2021 

Формирање тим и изготвување 
програма за ученички екскурзии 

Соодветна,квалитет на 
програма за ученички 
екскурзии 
(дестинации,знамен 
итости и др.) 

Одговорни 
Наставници-Тим 
Родители 
предложени од 
Советот на 
родители 

Тимска 
работа 
Договори 
Анализи 
Огласување 

Соодветна,квалитет на 
програма за ученички 
екскурзии 
(дестинации,знамен 
итости и др.) 

VII 2021 

Задача Увид и контрола на работата на технички и администрати вен кадар 

Увиди и контрола на уреденоста и 
хигиената на училишниот објект, 
Санитарни чворови,училници, 

Обезбедување хигиенски 
услови за работа на 
училиштето 

Технички 
персонал 
Домаќин 

Договори 
Увиди 
Косултации 

Создавање добри, 
санитарни, услови за 
работа 

континуирано 
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Соблекувални,фискултурна 
сала 

Работни 
акции 
Одлуки 
Соопштенија 

Контрола на безбедноста на објектите 
и опремата – сервисирање и поправка 
на безбедносните камери 

Безбедност и заштита од 
кражби, 

Технички персонал 
Хаусмајстор 
Чуварска служба 
Сервис за 
поправка на 
безбедносните 
камери 

Договори 
Увиди 
Косултации 
Одлуки 
Соопштенија 
Сервисирање 

Создавање добри 
технички, безбедни 
услови на училишната 
зграда 

VIII ,IX,X, 
XI,XII 2021 
I, II, III, 
2022 

Правење распоред на смени и 
дежурства на 
вработените од технички персонал 

Покривање на сите делови 
од училишната зграда со 
хигиеничар. 

Технички персонал Договори 
Увиди 
Косултации 
Одлуки 
Соопштенија 

Хигиенски чисто 
училиште 

VIII ,IX,X, 
XI,XII 2021 
I,II,III,IV,V, 
VI 2022 

 Материјално- финансиско работење на училиштето 

Организација на попис на ситен 
инвентар и на основни сретства и на 
благајничка каса и 
формирање на пописни комисии 

увид во употребливиот 
инвентар и расходување 
на неупотреблив 

Домаќин 
Сметководител 
Пописна комисија 

Увиди 
Статистичка 
анализа 

Успешно домаќинско, 
рационално 
финансиско работење 
на 
училиштето 

XI 2021 

-Го следам наменското трошење на 
средствата во согласност со одобрениот 
буџет на училиштето во целина. 
-Буџетот го користам за различни цели 
фокусирани на подобрување на квалитетот 
на наставата и учењето и развојот на 
училиштето во целина. 
Изработувам финансов план и 
предвидување на финансиските трошоци. 
Изготвувам план за јавни набавки. 
Обезбедувам донесување на буџетот 
согласно предвидените процедури. 

законитоста во 
финансовото работењето 
на училиштето 

Сметководител Анализа,прес 
метка 

Успешно финансиско 
работење на училиштето 

континуирано 

- Постапките за финансиско работење што 
ги спроведувам се во согласност со 
законските акти. 
Ги информирам органите и телата во 
училиштето за трошењето на 
финансиските средства. 
Обезбедувам навремено исполнување на 

законитоста во 
финансовото работењето 
на училиштето 

Сметководител Анализа 
Предвидувањ е 
Финансово 
планирање 

Успешно финансиско 
работење на училиштето 

континуирано 
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деловните обврски. 
Јавните набавки ги вршам согласно 
законот. 
Ги следам постапките за реализирање на 
јавните набавки. Обезбедувам услови за 
транспарентно усвојување на завршната 
сметка. 
Континуирано ја следам законитоста во 
финансиското работење. 

Задача Набавка на основни средства за работа 

-Обезбедени се потребни дидактички 
средства, работни материјали, 
инструменти и друг материјал. 
технички наставни средства, 
материјали за работа, опрема, мебел 
и др.: 

Осовременување на 
условите за современа 
настава 

Сметководител 
домаќин 

Анализи 
Набавки по 
пат на 
објавување 
тендер со 
јавна набавка 
за смарт 
таблите 

Создавање поволни 
технички услови за 
работа, запазување на 
стандардите за 
современа технологија 

X,XI,XII 2021 
III 2022 

Обезбедува наставни средства и 
помагала согласно нормативот по 
сите наставни предмети 
Направена е проверка на наставни 
технички средства, технички помагала и 
нивна поправка и ставање во функција 
 

користење на современа 
технологија во наставата 

Сервис служба 
и одговорно 
лице од 
Информатичко 
општество 

Набавка, 
сервисирање 

Создавање поволни 
технички услови за 
работа, запазување на 
стандардите за 
современа технологија 

IX,X,XI 2021 
III 2022 

Води грижа библиотеката да биде 
соодветно опремена и отворена за 
користење од страна на учениците 
во текот на целиот училиштен 
ден. 

Зголемен библиотечен 
фонд 

 Набавки, 
донации 

Создавање услови и 
поттик за користење и 
читање на книги 

IX,X,XI,XI.2021 
I,II,III,IV,V, VI 
2022 

Организира и обезбедува услови за 
натпревари на ниво на 
општина,регион,држава 

Промоција на 
знаење,вештини 

Одговорни 
наставници,уч еници 

Анализа,фина 
нсиско 
планирање 

Мотивација за лични 
докажувања за 
афинитетите,знаењата, 
вештините 

X,XI,XI. 2021 
I,II,III,IV,V, VI 
2022 

Набавка на потребни средства за 
одржување на хигиената 

Користење ЕКО сретства 
за одржување на 
хигиената во Училиштето 

Домаќин 
Технички 
персонал 

набавка Создавање чиста 
работна средина без 
штетни последици по 
децата 

VIII ,IX,X, 
XI,XII 2021 
I,II,III,IV,V, 
VI 2022 

 Подрачје на работа: Педагошко-инструктивно подрачје 

задача планирање 



77 
 

Изработка на Годишна програма за 
работа на училиштето, полугодишен 
извештај за работата на училиштето 
 

Запазување на 
критериуми за 
изработка на 
Годишната програма за 
работа на 
училиштето 

Тимови, стручна 
служба, 
одговорни 
наставници 

Тимска 
работа 
Договори 
Анализи 

Ефикасност во 
воспитно 
образовната работа и 
целокупната работа 
на училиштето 

VIII , 2021 
I, VI 2022 
 

Организира изведување на учење од 
далечина(дома) 

 Тим анализа Ефикасност во воспитно 
образовната 
работа 

континуирано 

Задача  
Поддршка на наставата и учењето 

Планирање и програмирање на увидите 
во редовната, дополнителната, 
додатната, изборната настава ; четири 
пати во годината (два пати во 
полугодие) 
- Ги анализира сознанијата од 
следењето на различни аспекти на 
наставата (индивидуализација и 
диференцијација на наставата, 
иновативни приоди во наставата, 
користење на ИКТ и сл.), изготвува 
извештаи и дава предлози за 
подобрување. 
-Изработува и користи инструменти за 
следење на наставата (подготовки, 
реализација). 

Следењето на 
квалитетот на работата 
на воспитно- 
образовниот кадар се 
врши врз основа на 
професионалните 
компетенции што треба 
да ги поседува кадарот и 
други стандарди за 
квалитет на работата 
Следи наставни 
часови и дава 
повратни 
информации. 

Стручна 
служба 
Наставен 
кадар 

инструменти 
за следење 
на наставата 
педагошкиот 
картон на 
наставникот 
обрасци од 
следењето 

Увидите првенствено 
имаат формативна 
улога и треба да му 
помогнат на 
наставникот во 
подигање на 
квалитетот на 
работата. 

континуирано 

Следење на реализацијата на 
воннаставните активности 
-Обезбедува услови за реализација на 
воннаставни активности за реализација 
на меѓупредметни цели (животни 
вештини, претприемништво, 
мултикултурализам, меѓуетничка 
интеграција во образованието, 
еколошки проекти и сл.). 

-Воспоставува 
процедури за 
планирање на 
воннаставните 
активности. 
Ги поддржува 
наставниците при 
планирањето. 

Наставници 
Стручна служба 

Анализа и 
пополнетит
е обрасци 
од 
следењето 
за 
реализираи 
воннастави 
активности 

Вклучено поголем 

број на ученици според 
личниот 
афинитет.социјали 
зација,мултикултур 
ализам,меѓуетничк а 
толеранција 

континуирано 

Следење на реализацијата на 
програмата за работа на стручниот 
соработник и увид во доказите за 
реализираните активности 

Реализацијата на нивните 
активности е директно 
поврзана со учениците, 
наставниците и 

Педагог Психолог Анализа и 
пополнетите 
обрасци од 
следењето на 
реализацијат

придонесуваат во 
градењето и 
спроведувањето 
развојни и 
превентивни стратегии 

континуирано 
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а 

Координирање и следење на работата 
при изготвување и реализација на 
распоредот на 
часови 

реализирање на 
наставните предмети 
според 
законски норматив, 

Наставници Тим Анализа 
Договор
и Тимска 
работа 

реализирање на 
наставните предмети 
според 
законски норматив, 

VII, XI. 2021 
III 2022 

Изработка на календар за работа на 
училиштето 

План за реализација на 
наставните и 
воннаставните 
активности 

Наставници Тим Анализа 
Договори 
Тимска 
работа 

Подобра организација 
и навремена 
подготовка за 
реализирање на 
наставни и 
воннаставни 
активности 

VIII .2021 

Изработка на распоред за дежурства на 
наставниците 
 

Следење на 
однесувањето на 
учениците и 
воспоставување ред 
пред,за и 
послередовната 
настава 

Наставници Тим Анализа 
Договори 
Тимска 
работа 

Училишна клима VIII . 2021 

Задача Професионален и кариерен развој 
Изготвување на проекти за санирање на 
приоритетни проблеми. 
Дава совети и конструктивни предлози 
што ги мотивираат 
вработените дополнително да се 
ангажираат. 

При распределба на 
работните ангажмани води 
грижа за интересите на 
вработените. 

Наставници Тим Анализа 
Договори 
Тимска 
работа 

Применува техники за 
мотивација согласно 
ситуацијата и 
вклучените актери. 

континуирано 

Изготвување програма за стручно 
усовршување на наставниот кадар 
Ги менаџира активностите предвидени 
во годишниот план за професионален 
развој. 

-Воспоставува систем за 
интерно стручно 
усовршување на 
вработените (предавања, 
работилници и 
сл.).Идентификува и 
обезбедува ресурси 
потребни за реализација 
на планот за 
професионален развој. 

Наставници Тим Анализа 
Договори 
Тимска 
работа 

Обезбедува 
транспарентна и 
правична распределба 
на ресурси и можности 
за професионален 
развој. 

континуирано 

Учество на состаноци, советувања и 
семинари за 
директори. 

Ефикасно раководење Колеги Тимска работа Ефикасно раководење- 
успешно училиште 

континуирано 

Во текот и на ова полугодие остварена е 
посета на сите предметни наставници и 

Работата на воспитно- 
образовниот кадар ја следи 

Наставници Стручна 
служба 

Листи за 
следење на 

Унапредување на 
воспитно- образовната 

континуирано 
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одделенски наставници. директорот преку посета на 
отворени часови и други 
видови презентација на 
работата. 

работата на 
наставниците. 

работа и воведување на 
новитети. 

Следење, проверување и вреднување на 
успехот на учениците по класификациони 
периоди. Водење на соодветна евиденција 
и документација за следењето ( протоколи, 
евиденциони листови, извештаи анкети и 
др ). 

Увид и анализа на успехот и 
поведението на учениците 
на тромесечие и на 
полугодие 

Наставници Стручна 
служба 

Анализа 
Договори 
Тимска работа 

Појдовна основа за 
подобрување на успехот 
и поведението кај 
учениците 

континуирано 

Задача Комуникација и односи со јавноста 

Користење разни медиуми и начини на 
презентирање во согласност со 
целта и ситуацијата. 

Успешно презентирање 
на себеси и училиштето 
кое го претставува. 

Одговорни 
наставници 

Анализи, 
договори 

Придонесување за 
градење и одржување 
на угледот 
на училиштето. 

континуирано 

Уредување на WEB страната на 
училиштето,како и постирање 
активности на 
социјалните мрежи 

Претставување на 
училиштето пред 
јавноста 

Директор, Ване 
Ѓорговски 

Договори 
анализа 

Запознавање на 
другите со работата во 
училиштето 

континуирано 

Задача  
Примена на законски и подзаконски акти 

Обезбедува примена на законската 
регулатива во училиштето Воспоставува 
систем за информирање на вработените 
и претставниците од училишните органи 
и тела за релевантните законски 
прописи. 

Користење стратешки и 
законски документи што 
се однесуваат на 
образованието во 
правец на развој на 
воспитно – образовниот 
процес во училиштето. 

секретар Анализи Раководење на 
училиштето согласно 
законската регулатива 

континуирано 

Задача Изработка и примена на интерни акти и документација 

-Организира и учествува во работата на 
тимови за изработка на интерни акти. 
-Донесени се интерни акти во моја 
надлежност. 
- Ги промовирам интерните акти и 
документи пред училишните органи и 
тела и обезбедува да бидат достапни 
за сите заинтересирани страни. 
- Спроведува одлуки на училишен 
одбор 

Интерните акти 
донесени од 
соодветните органи и 
тела се во согласност со 
релевантната законска 
регулатива. 

Секретар 
Стручна 
служба 

Анализи 
Законска 
регулатива 

-Обезбедува доследно 
спроведување на 
интерните акти. 

континуирано 
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2. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГОТ 

 

Бр. Содржини на работата  Цели Соработници 
Време на 
реализација 

Ресурси Ефекти 

1 
Изработка на годишна 
програма за сопствената 
работа  

Унапредување на 
дејноста   

 
психолог 

јуни 
документи и 
стручна 
литература 

Функционална 
годишна програма 

2 
Изработката на програма за 
дополнителна настава на ниво 
на училиште  

Постигнување на 
подобри резултати кај 
учениците 

психолог  
наставници 

јуни 
годишни 
планирања на 
наставници 

Подобар успех 

3 
Учество во изработка на ИОП 
за деца со ПОП 

Приспособување на 
развојните и 
индивидуалните 
потреби и 
достигнувања на овие 
ученици 

УИТ октомври 
литетатура 
стручни лица и 
институции 

Да се планираат 
соодветни техники и 
стратегии во 
наставниот процес 

4 
Учество во изготување на 
Годишната програма за работа 
на училиштето  

Унапредување на 
дејноста 

директор 
психолог 
наставници 

јуни/јули 
документи и 
стручна 
литература 

Функционална 
годишна програма 

5 

Учество во изготување на 
полугодишен извештај, 
годишен извештај за работа на 
училиштето и годишен 
статистички извештај 

Согледување на 
состојбите 

Комисија 
јануари 
јуни 

Документи 
извештаи 

Утврдување на 
состојбите 

6 
Изготвување  на личен план за 
професионален развој  

Развивање на 
професионални 
вредности  

психолог 
јуни 
 

литература 
Унапредување на 
личните способности 

7 
Изготвување на полугодишен 
и годишен извештај и за 
сопствената работа 

Согледување на 
состојбите  

директор 
психолог 

јануари 
јуни 
 

документи 
Утврдување на 
состојбите 
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8 

Учество во изготвување на 
План и протокол за 
постапување на ООУ„Ацо 
Шопов“ за реализација на 
воспитно-образовниот процес 
со физичко присуство на 
учениците  

Организација на 
наставата со 
почитување на 
заштитни мерки  

комисија август 

 
план 
протокол  
уредби 

Зачувување на 
здравјето на 
учениците и 
вработените 

9 

Учество во изготвување на 
„Протокол за постапка за 
пријавување и заштита на 
ученик жртва на било која од 
формите на насилство, 
злоупотреба и занемарување“ 

Да ја уреди 
постапката за 
пријавување и 
заштита на учениците 
жртви на било која 
форма на насилство, 
злоупотреба и 
занемарување. 

психолог 
директор 
 

март 

Упатство за 
постапка за 
пријавување и 
заштита на 
ученик жртва на 
било која од 
формите на 
насилство, 
злоупотреба и 
занемарување 
издадено од 
МОН (бр.18-
6570/1 од 
06.07.2020) 

Системски пристап за 
поттикнување на 
когнитивниот, социо-
емоционалниот и 
психомоторниот развој 
на ученикот. 

10 

Учество во изготвување на 
„Правилник за номинирање, 
избор и прогласување на 
ученик на генерација, 
пофалени и истакнати 
ученици“ при ООУ„Ацо Шопов“ 

Номинирање и избор 
на ученик на 
генерација и 
пофалени ученици. 

Комисија мај 

Член 75 од 
Закон за 
основно 
образование 
(Сл.весник на 
РСМ 161/2019)   

Мотивација на 
учениците за нивното 
напредување, 
залагање и успех во 
учењет, учество на 
натпревари, 
конкурси... 

11 
Соработка со ромскиот 
образовен медијатор 

Мотивирање на 

родителите и 

учениците за поголема 

вклученост  

психолог континуирано 
податоци 
 

Постигнување подобри 
резултати кај 
учениците од ромска 
националност 
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12 

Водење евиденција на 
училишните обврзници во 
тековната година и 
известување на родителите за 
уписот и потребната 
документација. 

Јасна слика за 
состојбата  

директор 
психолог 

тековно 
 

документи 
Овозможување на 
услови за работа 

13 
Дополнителен упис на деца во 
прво одделение 

Целосен опфат на 
учениците што 
припаѓаат во реонот  

комисијата  
психолог 

август/ 
септември 

документација 
од родител 

Овозможување на 
задолжително 
образование 

14 
Формирање на паралелки за 
прво одделение 

Примена на 
проверени 
критериуми   

психолог  
директор 

август документација 
Еквивалентни 
паралелки 

15 
Запишивање на нови ученици и 
нивно распоредување во 
паралелки 

Целосен опфат на 
учениците  

директор 
психолог 

континуирано документација 
Овозможување на 
услови за работа 

16 
Следење и водење на 
педагошка евиденција и 
документација во училиштето 

Следење и анализа 
директор 
психолог 
наставници 

континуирано документација 
Давање на соодветна 
помош 

17 
Следење на прилагоденоста на 
ученици од прво одд. и 
новодојдени ученици 

Адаптација 
наставник 
психолог  
 

октомври  
континуирано 

 
Позитивен однос кон 
учењето 

18 
Доставување на податоци за 
ученици кои се приматели на 
Образовен додаток  

Намалување на 
детската сиромаштија 

МТСП 
наставници 
родители 

ноември  
јануари 
април 
јуни 

компјутерски 
програм  
податоци 
потврди 

Подобрување на 
условите на децата од 
ранливи категории 

19 

Спроведени активности за  
Ученик правобранител 
 
- подготовка на отворен повик 
за избор на ученички 
правобранител. 
-подготвена и споделена 
презентација за наставници и 
ученици. 
-организиран и реализиран 
избор на ученик правобранител. 

 
 
Учениците да се 
запознаат со нивните 
права 

 
 
Одговорен 
наставник за 
ученички 
парламент 
 
психолог 

октомври 
 
 
 
04-11.10.2021 
 
 
 
22.10.2021 

Водич за 
ученичко 
учество, 
ученичко 
организирање и 
заштита на 
детските права. 
 
 
презентација 

Оспособување за 
користење на своите 
права во текот на 
растењето. 
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20 

Реализирана работилница со 
ученици од 7-9-то одделение 
кои имаа 1 или 2 слаби оценки 
на првото тримесечје на тема: 
„Менаџирање на слободното 
време“ 
 
 

Учениците да знаат кои 
начини на користење на 
слбодното време се 
продуктивни, а кои се 
непродуктивни.  

Да умеат да направат 
баланс меѓу 
слободното и 
работното време.  

Да умеат да си го 
организираат 
слободното време. 

 06.12.2021 

 
литература  
работни листови 
 

Учениците да станат 
посвесни за времето 
што го посветуваат на 
одредени активности и 
би им помогнало 
правилно да ги 
распоредат истите. 
 

21 
Водење евиденција за 
сопствената работа 

Увид во сопствената 
работа 

 континуирано 
документи 
дневник за 
работа 

Успешно обавување 
на функцијата 

22 
Следење  на оценувањето на 
учениците 

Редовна и навремена 
повратна 
информација  

наставници 
психолог  

континуирано дневници 

Почитување на 
критериуми и 
стандарди на 
оценување 

23 
Водење на педагошки картон за 
работата на наставниците 

Согледување на 
состојбите 

наставници континуирано 
педагошки 
картон 

Професионален развој 
на кадарот 

24 
Учество во тимови за поддршка 
за ученици на кои им е 
изречена педагошка мерка 

Надминување на 
проблемот. 

психолог 
наставници 

во текот на 
годината 

податоци 
Позитивен однос кон 
учењето и околината 
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25 

Поддршка, следење и 
унапредување на работата на 
ученичкиот парламент и 
ученичкиот правобранител 
Редовни состаноци 
Заеднички активности 
 
 
 
Презентации на тема: 
1.„Комуникација, лидерство и 
тимска работа“ 

2. „Дебата во образованието“ 

 
Работилници на тема:  
1.„Права од Конвенцијата на 
права на детето и улогата на 
ученичкиот правобранител“ 
2.„Превземање акција во 
училиште“ 

Заедничко решавање 
на тековни прашања и 
проблеми 
Поголема соработка и 
заеднички  
согледувања  
за потребите на  
учениците  
-Учениците да се 
запознаат со видовите 
на комуникација, 
вештини за успешна 
комуникација и 
лидерство. 
-Учениците да се 
запознаат со дебата 
како едукативен метод. 
-Учениците да се 
запознаат со нивната 
улога во одбрана на 
детските права. 

психолог 

Континуирано 
 
 
 
 
22.11.2021г 
 
 
 
 
 
 
 
10.12.2021г. 
 
 
14.03.2022 
 
 
06.06.2022 
 
 
 
 

Материјали 

Презентаци 
 

Подобрување на 
состојбите 
 
Вклученост на 
учениците во 
животот на 
училиштето 
 
Стекнуување на 
вештини за успешна 
комуникација 
 
 
Успешно изведување на 
дебата како едукативен 
метод 
 
 
Оспособување за 
користење на своите 
права во текот на 
растењето. 

26 
Следење на напредокот и 
постигањата на учениците со 
посебни образовни потреби. 

Идентификување на 
потребите според 
можностите на децата 

УИТ 
З.М.З. 

Класификацио
ни периоди 

документи  

Извлекување на 
максималните 
способности од 
ученикот 

27 
Посета на наставни часови и 
консултации со наставниците  

Стручна помош на 
наставниците 

психолог 
наставници 

декември 
дневна 
подготовка 

Професионален развој 
на кадарот 

28 
Учество во работата на 
стручните тимови и активи. 

Унапредување на 
работата 
 

директор 
психолог 
наставници 

во текот на 
годината 

литература 
Подобрување на 
состојбите 

29 

Советодавна работа со 
родители за проблеми во 
учењето, редовноста и 
дисциплината. 

Разрешување на 
проблеми 

наставници 
психолог  
 

континуирано информации 
Подобрување на 
состојбите 
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30 
Соработка со Советот на 
родители. 

Соработка, поддршка 
и размена на 
информации 

наставници 
психолог  
родители 

континуирано 
записници 
информации 

Подобрување на 
состојбите 

31 

Статистика за успехот, 
редовноста и поведението на 
учениците за класификациони 
периоди. 

Согледување на 
состојбите 

директор 
психолог  
наставници 

класификацио
ни периоди 

прегледи и 
податоци 

Одредување на 
соодветни мерки 

32 

Споредбена анализа (три 
години)  за оценувањето на 
учениците од страна на 
наставниците кои предаваат ист 
предмет 

Согледување на 
начинот на 
оценување. 

 Февруари 
прегледи и 
податоци 

Согледување на 
критеримите на 
оценување. 

33 
Соработка со други стручни 
соработници од основните 
училишта. 

Унапредување на 
сопствената работа  
Размена на податоци 

педагози 
психолози 

континуирано 
литература 
податоци 

Личен професионален 
развој 
Подобрување на 
состојбите 

34 
Учество во работата на 
Здружението на педагози на 
град Скопје 

Соработка, размена 
на искуства и идеи, 
помош во реализација 
на некои новини и 
проекти 

педагози во 
основни 
училишта 

континуирано 
Стручни 
согледувања 

Успешно следење и 
примена на новини во 
образованието 

35 

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

Прибирање на 
соодветни 
информации и помош 
во разрешување 
проблеми 

стручни лица по потреба 
податоци и 
документи 

Давање на соодветна 
помош 

36 
Советодавна работа со 
ученици. 

Откривање на 
причини и давање 
помош 

 
во текот на 
годината 

Лични искуства  
Давање на соодветна 
помош 



86 
 

37 

Стручно- педагошко и лично 
усовршување  
-посета на онлајн обука на 
тема:„Спречување и борба 
против трговија со деца“. 
-посета на онлајн обука на 
тема:„Правилно користење на 
електронските портали за 
иматели и баратели на 
информации од јавен карактер“ 
-присуство на обука на 
тема:„Улогата на директорот на 
училиште во професионалниот 
развој на наставниците “ 
-присуство на обука на 
тема:„Проценка на когнитивен и 
на бихевиорален статус кај 
деца и млади“ 

 
Личен професионален 
развој 
 
Правилно користење 
веб портали  
 
 
 
Стекнување на 
компетенции за 
процена на 
когнитивен и 
бихевиорален статус 
кај децата 

 
БРО 
 
Агенција за 
заштита на 
правото на 
слободен 
пристап до 
информации од 
јавен карактер 
 
Академија Цес 
 
Когниција-
Центар за 
невропсихологи
ја, 
психотерапија 
и психологија 

12.11.2021 
 
 
 
 
17.12.2021 
 
 
 
 
 
26.05.2022 
 
 
 
04-05.06.2022 

Податоци и 
документи 
 
 
 
Презентација и 
веб портали 
 
 
 
 
 
Презентација 
 
 
 
Два модуи  
Тестови 
презентација 

Унапредување на 
сопствената работа 
Транспарентност и 
отчетност на јавната 
администрација 
Јанкење на 
капацитетите за 
вршење процена на 
внимание, 
концентрација, 
помнење и 
детектирање на 
потешкотии во 
менталниот развој. 

38 
Спроведени анкети со ученици, 
наставници и родители за 
воннаставни активности-секции 

Согледување на 
интересите на 
учениците и 
афинитетите на 
наставниците. 

психолог април-мај 
анкета  
литература 

Учество на учениците 
во изборот на 
понудени секции. 

39 
Соработка со одговорниот 
инспектор од  државен 
просветен  инспекторат  

Следење и анализа  
во текот на 
годината 

Податоци и 
документи 

Утврдување на 
состојбите 

40 
Учество во работата на 
одделенските и наставничките 
совети  

Согледување на 
состојбите 

директор 
психолог 
наставници 

во текот на 
годината 

Педагошка 
документација и 
евиденција 

Утврдување на 
состојбите 

41 
Соработка со одделението за 
јавни дејности на општината 

Информирање за 
состојбата во 
училиштето 

 
во текот на 
годината 

Податоци и 
документи 

Промовира соработка 
со локална заедница 
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42 

Активности за професионална 
информација:флаери и 
рекламен материјал од средни 
училишта, реализирани 
презентации од страна на 
претставници од средни 
училиште,  изготвен 
информатор со конкурс за за 
упис во средни училишта. 

Запознавање со 
условите за упис 
заради правилен 
избор на занимање. 

психолог март-мај 

конкурс 
флаери 
материјали 
информатор 

Правилен избор на 
занимање 

43 

Запишување на деца во прво 
одделение; давање податоци 
на запишани ученици до 
институции 

Опсервација на 
децата; 
Списоци 

Комисија за 
 упис  

мај-јуни 

Соопштение  
Податоци 
Материјали 
Адресар 
Списоци на деца 
од МВР 

Опфат на деца од 
нашиот реон; 
Утврдување на 
зрелоста за 
започнување на 
образование. 

44 
Давање мислење за ученици 
кои имаат право на избор за 
упис  

Опсервација;  
Разговори 

психолог мај-јуни 
Формулар за 
набљудување 
на учениците 

Правилна одлука на 
родителите 

45 

Учество во комисии: Избор на 
ученички правобранител, 
инклузивен тим на ученик, упис 
на првачиња, изработка на 
годишен извештај на 
училиштето, изработка на 
годишна програма на 
училиштето. 

Утврдување на 
состојбите 

Членови од 
комисија 

во текот на 
годината 

извештаи 
податоци 
документи 

Подобрување на 
состојбите 
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3.  ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ПСИХОЛОГОТ 
 

Содржини на работата  Цели Соработници 
Време на 
реализација 

Ресурси Ефекти 

Изработка на годишна програма за 
сопствената работа 

Унапредување на дејноста 
 
педагог 

јули/август 
 

Документи и стручна 
литература 

Функционална 
годишна програма 

Изработка на програма за додатна 
настава на ниво на училиште 

Насочување на учениците 
кон прави вредности 

психолог 
наставници 

јули/август 
Годишни планирања 
на наставници 

Афирмација на 
училиштето 

Изготвување на личен план за 
професионален развој 

Развивање на 
професионални вредности 

психолог јули/август литература 
Унапредување на 
личните 
способности 

Изготвување програма за ментор на 
приправник  
 

Мислење за односот и 
работата на приправникот 

приправници септември 
Согледувања од 
соработката 

Успешно 
прилагодување и 
прифаќање на 
обврските во 
работата 

Изготвување на Пано-Информатор 
за одбележување на значајни 
датуми 

Навремено организирање 
на активности по повод 
значајни датуми 

директор октомври 
програми 
материјали 

Успешна 
реализација на 
планираните 
активности 

Учество во изработка на ИОП за 
деца со ПОП 

Приспособување на 
развојните и 
индивидуалните потреби 
и достигнувања на овие 
ученици 

УИТ октомври 
Литетатура 
Стручни лица и 
институции 

Да се планираат 
соодветни 
техники и 
стратегии во 
наставниот 
процес 

Средување на податоци за 
учениците кои се запишани во 
средните училишта 

Информација за избор на 
средно училиште од 
страна на ученици 

Колеги од 
средни 
училишта 

октомври/ 
ноември 

Писмени 
известувања 

Опфат на ученици 
во задолжително 
образование 

Учество во изготување на 
Годишната програма за работа на 
училиштето 

Определување на 
конкретни активности 

директор 
педагог 
наставници 

јули/август 
Извештаи 
Развоен план 
Стручна литература 

Функционална 
годишна програма 
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Изготвување на програма за работа 
со талентирани ученици на ниво на 
училиште 

Откривање на надарени и 
талентирани ученици 

 јули/август 

скала на процена 
листи за 
карактеристики 
литература 

Развој на 
индивидуалните 
способности и 
интереси на овие 
ученици 

Изготвување на Полугодишен и 
годишен извештај за сопствената 
работа 

Согледување на 
состојбите 

директор 
педагог 
 

Јануари 
Јуни 
 

документи 
Утврдување на 
состојбите 

Изготвување на протокол за 
реализација на вос. Образовната 
работа 

Јасна слика за состојбата 
директор 
педагог 

тековно 
 

Документи 
Овозможување на 
услови за работа 

Формирање на паралелки за прво 
одд 

Примена на проверени 
критериуми 

Директор 
педагог 

септември Документација 
Еквивалентни 
паралелки 

Изготвување на информатор за 
родителите 

Информираност на 
родителите 

 
педагог 
 

септември 

 
Распоред, време на 
реализација на нас. 
и вбон наставни 
активности 

 Соработка со 
родителите 

Следење на прилагоденоста на 
ученици од прво одд. и новодојдени 
ученици 

Адаптација 

наставник 
педагог 
директор 
 

октомври 
континуирано 

Посета на часови и 
разговори со 
наставници 

Социјализација и 
позитивен однос 
кон учењето 

Реализирано стручно предавање со 
родителите на учениците од прво 
одд. на тема: „Како да му помогнеме 
на нашето прваче“ 

Помош на родителите за 
правилно насочување на 
учениците 

психолог септември 
 
Литетатура 
 

Успешно 
прилагодување на 
учениците од 
прво одд. 

Советување на родители за ученици 
кои имаат 3 и повеке слаби оценки 

Откривање на причините 
за слабиот успех 

Психолог- кл. 
раководители 

декември 
Програма за 
советување на 
родители 

Подобрување на 
успехот 

Советување на родители за ученици 
кои нередовно ја посетуваат 
наставата 

Советодавна работа за 
важноста од 
редовнапосета на 
наставата 

Психолог-кл. 
раководители 

ноември- 
декември 

Литература 
Материјали 
Презентација 

Намалување на 
отсуството од 
настава 
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Реализирање на роботилници со 
учениците кои имаат негативен 
успех. ,,Успех-Неуспех,, 

Зголемување на 
самодоверба кај 
учениците 

Психолог  
 

06.12.2020 Животни вештини 
Постигнување на 
подобар успех 

Реализирана работилница со 
учениците од 6г одд.на тема 

Напаѓачко однесување Психолог 13.11.2021 Животни вештини 
Подобрување на 
однесувањето 

Реализирана презентација на тема 
„Анализа на успех, поведение и 
редовноста на учениците“ за првото 
и  третото тромесечје, полугодие и 
крај на учебната година 

Запознавање на 
родителите и наставниот 
кадар со постигнатиот 
успех 

Психолог-  
Педагог 

15.11.2021  
Статистички 
податоци 
презентација 

Подобрување на 
успехот 

Споредбена анализа за 
оценувањето на учениците по 
предметите со успехот постигнат во 
претходните три години 

Согледување на 
валидност во 
оценувањето  

педагог 
Јануари 
Јуни 
 

Статистички 
извештаи од 
претходни три 
години 

Утврдување на 
критериуми на 
оценување 

Водење евиденција за сопствената 
работа 

Увид во сопствената 
работа 

Психолог континуирано 
документи 
дневник за работа 

Успешно 
обавување на 
функцијата 

Следење  на оценувањето на 
учениците 

Редовна и навремена 
повратна информација 

Директор 
наставници 
педагог 

континуирано дневници 

Почитување на 
критериумире и 
стандардите на 
оценување 

Соработка со Училишна заедница 
Учество во демократски избор на 
претседател и тековни активности 

Заедничко решавање на 
тековни прашања и 
проблеми 

Педагог 
 

тековно Според концепцијата 

Соработка со 
учениците 
 
 

Учество во активности за Ученички 
правобранител: 
Реализирани презентации на 
тема:„Насоки и препораки за 
Ефективни состаноци“ и  
„Спроведување истражување преку 
Прашалник“ 

Узбор на Ученик 
правобранител 

Педагог 
10.12.2021.год. 
 
22.11.2021.год. 

Водич за ученичко 
организирање и 
заштита на детските 
права  

Заштита на 
детските права 
Соработка и 
правилно 
насочување на 
учениците 
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Следење на напредокот и 
постигањата на учениците со 
посебни образовни потреби 

Идентификување на 
потребите според 
можностите на децата 

УИТ 
З.М.З. 

континуирано документи 

Извлекување на 
максималните 
способности од 
ученикот 

Следење на работата на  наставни 
ците преку посета на часови  

Стручна помош на 
наставниците 

 
педагог 
наставници 

декември дневна подготовка 
Професионален 
развој на кадарот 

Учество во работата на стручните 
тимови за подршка на учениците 

Советодавна  работата 
 

 
психолог 
наставници 

Ноември 
декември 

литература 
Подобрување на 
состојбите 

Советодавна работа со родителитли 
за проблеми во учењето, редовноста 
и дисциплината 

Разрешување на 
проблеми 

Директор 
наставници 
педагог 

континуирано информации 
Подобрување на 
состојбите 

Размена на искуства со други 
стручни соработници од основните 
училишта 

Унапредување на 
сопствената работа 

педагози 
психолози 

континуирано литература 
Личен 
професионален 
развој 

Помош соработка и советодавна 
работа со приправникот -
дефектологот 

Помош во реализација на 
активностите од вос. 
Образ. карактер 

дефектолог тековно Стр.литература 

Успешно 
вклопување 
иреализирање на 
програмата 

Индивидуална работа со ученик О.Д.- 
ученик со ПП 

Емоционална подршка 
Индивидуален 
асистент  
Одд. наставник 

Еднаш неделно  Мислење од МКФ 
Успешна 
адаптација 

Водење на професионално досие на 
наставниците 

Согледување на 
состојбите 

наставници континуирано 
Професионално 
досие 

Професионален 
развој на кадарот 

Соработка со образовни, здраствени, 
социјални институции и други 
установи заради остварување на 
целите и задачите на вос.- образ.раб. 

Прибирање на соодветни 
информации и помош во 
разрешување проблеми 

стручни лица по потреба 
податоци и 
документи 

Давање на 
соодветна помош 

Учество во работата на 
одделенските и наставничките 
совети 

Согледување на 
состојбите 

директор 
педагог 
наставници 

во текот на 
полугодието 

Педагошка 
документациа и 
евиденција 

Утврдување на 
состојбите 



92 
 

Реализирана презентација на тема 
„Споредбена анализа на успех, 
поведение и редовноста на 
учениците“ за тромесечје, полугодие  
и крајот на учеб. год. 

Запознавање на 
наставниот кадар со 
постигнатиот успех 

јануар јануари 
Статистички 
податоци 
презентација 

Подобрување на 
успехот 

Запишување на деца во прво 
одделение; давање податоци на 
запишани ученици до институции 

Опсервација на децата; 
Списоци 

Комисија за 
 упис  

мај-јуни 

Соопштение  
Податоци 
Материјали 
Адресар 

Опфат на деца од 
нашиот реон; 
Утврдување на 
зрелоста за 
започнување на 
образование. 

Давање мислење за ученици кои 
имаат право на избор за упис  

Опсервација;  
Разговори 

психолог мај-јуни 
Формулар за 
набљудување на 
учениците 

Правилно одлука 
на родителите 

Активности за професионална 
информација  

Запознавање со условите 
за упис заради правилен 
избор на занимање. 

педагог март-мај 
конкурс 
флаери 
материјали 

Правилен избор 
на занимање 

Стручно предавање на учениците од 
9-то одд. и родителите  
1.„Моето идно занимање“ 
2.„Улогата на родителот при изборот 
на занимање“ 

Запознавање на 
учениците за важноста и 
улогата за правилен избор 
на занимање 

учениците  
од 9-то одд. 

март стручно предавање 
Правилен избор 
на занимање 

 Примена на психо тест „Кој сум јас 
што сакам да бидам,, 
 

Самоспознавање 
учениците  
од 9-то одд. 

март упатство  
Спознавање на 
сопствените 
интереси 

Примена на тест за општи и 
интелектуални способности-ТИФИН 

Спознавање на 
способностите 

учениците  
од 9-то одд. 

март тестови 

Откривање на 
општите 
интелектуални 
способности 
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Примена на тест за специфични 
способности-В невербала, Ѕ 
математика, М механика 

Спознавање на 
специфичните 
способности 

учениците  
од 9-то одд. 

март 
април 

тестови 
Откривање на 
специфичните 
спсобности 

Обработка на податоците и 
индивидуална советодавана работа 
со учениците 
 

Правилно насочување на 
учениците 

учениците  
од 9-то одд. 

мај скала на одговори 
Правилен избор 
на занимање 

Спроведени анкети со ученици, 
наставници и родители за 
воннаставни активности-секции 

Согледување на 
интересите на учениците 
и афинитетите на 
наставниците. 

педагог април-мај 
анкета  
литература 

Учество на 
учениците во 
изборот на 
понудени секции. 

Учество во изготвување на 
„Протокол за постапка за 
пријавување и заштита на ученик 
жртва на било која од формите на 
насилство, злоупотреба и 
занемарување“ 

Да ја уреди постапката за 
пријавување и заштита на 
учениците жртви на било 
која форма на насилство, 
злоупотреба и 
занемарување. 

педагог 
директор 
 

март 

Упатство за 
постапка за 
пријавување и 
заштита на ученик 
жртва на било која 
од формите на 
насилство, 
злоупотреба и 
занемарување 
издадено од МОН 
(бр.18-6570/1 од 
06.07.2020) 

Системски 
пристап за 
поттикнување на 
когнитивниот, 
социо-
емоционалниот и 
психомоторниот 
развој на 
ученикот. 

Реализација на работилници со 
ученички парламент на тема:„ 
Културите се различни но и еднакво 
важни“ 
Право на избор за „Вон-наставни 
активности“ 

Едукација и соработка со 
учениците 

педагог март 
Концепција за 
Ученички парламент 

Соработка и 
правилно 
насочување 

 
 
 
 
 
 



94 
 

 
 
 
 

4.   ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СПЕЦИЈАЛЕН ЕДУКАТОР И РЕХАБИЛИТАТОР  
 
 
 
 
 

             

ПОДРАЧЈЕ 1:ПЛАНИРАЊЕ И ПОДГОТОВКА НА ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА 

Содржина на работа Цели 
Време на 
реализација 

Очекувани резултати Соработници 

Учество во комисија на упис на 
првачиња во учeб. 2022/23 год. 

Тестирања на 
предшколски 
предзнаења 

Мај,Август,2022г
од. 

Успешна реализација 
психолог- ментор, 
педагог,родители 
 

Изработка на сопствена годишна 
програма за работа во учeб. 
202/22 год. 

Унапредување на 
работата 

Јуни,2022год. Успешна реализација 
психолог- ментор,  
 
 

Изработка на  Месечна програма 
за работа во учеб. 2021/22 год 

Реализација на 
предвидените  
активност 

Секој месец 
Навремено реализирање 
на активностите 

 
Психолог ментор 

Изработка на годишна извештај за 
работа на Училишениот 
инклузивен тим во учеб. 2021/22 
год. 

Определување на 
конкретни активности 
за децата 

Фебруари-Мај 
2022год. 

Реализација  Инклузивен тим 

Соработка и учество во 
инклузивен тим на ученик 

Индивидуална 
поддршка на ученик 

контунуирано Инклузија 
Психолог-
ментор,Педагог,родител,наст
авник 

Член и соработка во училишен 
инклузивен тим 

Подршка на 
учениците со ПОП 

контунуирано Поефикасна инклузија Инклузивен тим,родител 
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ПОДРАЧЈЕ 2:СОРАБОТКА СО НАСТАВНИЦИ И ИНКЛУЗИВЕН ТИМ 

Содржина на работа Цели 
Време на 
реализација 

Очекувани резултати Соработници 

Индивидуална работа со децата 
со ПОП Инклузија на учениците 

Практична работа 
според потребата на 
учениците со ПОП 

Континуирано  
Во соработка со 
Инклузивниот 
тим 

Поефикасна Инклузија и 
поддршка на 
наставниците и 
учениците  

Ученици, наставници и 
родители, ИТУ 

Следење на реализацијата на 
програмите според ИОП 

Успешна реализација 
според 
индивидуалните 
потреби на учениците 

 
Континуирано 

Постигнување на 
поставените цели 

Со наставниците и 
родителите, образовен 
асистент 
 

Индивидуална работа со 
наставниците во однос на 
попреченоста кај учениците  

Вклучување во 
заеднички активности 
на децата со ПОП и 
според  каракте-
ристиките. на лицата 
со ПОП 

 
 
 
Континуирано 

Подобро разбирање и 
успешна интеграција на 
инклузијата 

Учениците со ПОП 
образовен асистент 
, наставниците 

Инструктивно- советодавна 
работа со наставниците  во однос 
на изготвените ИОП програми 
 

Поддршка во 
реализација  на 
ИОПпрограмите 

 
Континуирано во 
текот на 
годината 

Размена на информации 
и искуства за 
надминување на 
предизвиците и 
унапредување на 
инклузивноста 

Наставници, Стручна служба 

Планирање стратегии за 
оценување на знаењето на 
учениците со ПОП 

Оценување според 
можностите  

 
 
јуни 

Постигнување на 
подобри успеси кај 
учениците 

Наставници, психолог- 
ментор, инклузивен тим 

Документирање на 
постигнувањата на учениците со 
ПОП 

Успешно 
проценување на 
постигнувањата 
кај учениците 

 
Континуирано  

Водење на досие на 
ученикот со негови 
активности 

Наставник, родител и 
стручна служба 
Образовен асистент 

Помош и поддршка на 
наставниците за примена на 
индивидуализиран и 
диференциран пристап во 
работата 

 Учениците да 
напредуваат според 
своите можности и 
способности 

 
Континуирано  

Развој на индивидуални 
способности 

Наставници,  
Образовен асистент 
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ПОДРАЧЈЕ 3:НЕПОСРЕДНА РАБОТА СО УЧЕНИЦИТЕ 

Содржина на работа             Цели 
Време на 
реализација 

Очекувани резултати Соработници 

Посета на часови и други 
активности  
Вкупно (55 часа)  

Следење на 15 
ученици со ПОП преку 
обсервација 

Континуирано 
 

Запознавање со 
однесувањето, 
потребите и можностите 
на  ученици 

наставници, 
психолог- ментор 

Дефектолошка проценка на 
учениците 

Индивидуална работа 
со ученици со ПОП 

Континуирано  
По потреба 

Правилно проценување 
на можностите и 
потребите на учениците 

наставници, 
Стручна служба образовен 
асистент 

Индивидуална работа со ученици 
со ПОП 
часа од по 45мин. и  блок часови 

Вежби за 
надминување на 
потешкотиите во 
учењето: 
дискалкулија, 
диграфија и 
дислексија 
Психомоторна 
реедукација  
 

Двапати 
неделно со секој 
ученик посебно, 
15 ученика 

Постигнување на 
подобар успех и 
социјализација на 
учениците 

Соработка со одделенските 
наставници на Ученици со 
ПОП 

Индивидуална работа со децата 
со ПОП по повод Светски ден на 
лицата со даунов синдром  

Вклучување во 
заеднички активности, 
цртање чорапчиња со 
шари и нивно боење 

21 Март 

Соработка,интерес. 
Подигнување на свеста 
за лицата со Даунов 
синдром и нивно 
вклучување во во 
инклузивното 
образование. 

Ученици со ПОП,наставници 

Индивидуална работа со децата 
со ПОП по повод „Меѓународен 
ден на лицата со аутизам“ 

Вклучување во 
заеднички активности, 
цртање сложувалки и 
рачиња, нивно 
сечење и боење 

2 април 

Соработка,интерес, 
Подигнување на свеста 
за лицата со аутизам и 
нивно вклучување во 
инклузивното 
образование.  

Ученици со ПОП, 
Наставници 
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Водење досие за секој ученик со 
ПОП 

Следење на развојот 
на ученикот 

Континуирано во 
текот на годинат 

Евидентирање  на 
напредокот, и 
постигнувањата  на 
учениците 

Наставници,  психолог- 
ментор 

Евалуација на ИОП 

Согледување на 
реализацијата според 
предвидените 
активности и цели 

Јуни, 2022                
Согледување на 
постигнувањата  
 

Ученици со ПОП 
Наставници, инклузивен тим 

     ПОДРАЧЈЕ 4 : СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИ 

Содржина на работа Цели 
Време на 
реализација 

Очекувани резултати Соработници 

Инструктивно- советодавна 
работа со родителите на 
учениците  
 

Информираање 
на родителите за 
стручни лица и 
сервиси за поддршка 
во заедницата 
 

 
 
Континуирано 

 
Остварување на 
ефективна соработка. 

Родители Наставници, 
психолог- ментор, 
инклузивен тим 

Запознавање со процесот на 
Инклузија и вклучување во 
процесот на изработка на ИОП 

Постигнување на 
целите 

 
 
Континуирано 

Успешно постигнување 
на целите според 
содржините 

Родители наставници, 
психолог- ментор, 
инклузивен тим 

Упатување на соодветни стручни 
установи согласно потребата на 
ученикот 

Добивање на стручно 
мислење од 
соодветни стручни 
лица 
 

 
 
Континуирано 

Согледување на 
моменталната 
состојбата на ученикот 

Родители на УПОП психолог- 
ментор,  
Инклузивен тим 

Соработка со родителите за 
нивните права, обврски и 
бенефиции  

Информирање на 
родителите за 
правата и 
бенифициите на 
нивните деца 
 

 
Континуирано 

Користење на   нивните 
права и обврски во 
однос на деца со ПОП 
 

Родители на психолог- 
ментор, инклузивен тим, 
наставници 
 
 



98 
 

Консултаци со родителите за 
напредокот на учениците  
 

Редовно 
информирање на   
родителите за 
напредувањето на 
нивните деца 
 

 
 
Континуирано 

Постигнување на 
поставените цели  

Родители, психолог- ментор, 
наставници,  

ПОДРАЧЈЕ 5:СОРАБОТКА СО ЛОКАЛНА ЗАЕДНИЦА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ 

Содржина на работа Цели 
Време на 
реализација 

Очекувани резултати Соработници 

Соработка со здравствени 
установи и институции заради 
дијагностика и третман 

Рано откривање, 
детекција,дијагностик
а и третман  на 
учениците со посебни 
образовни потреби 

 
 
 
Континуирано 

Подобрување на 
нивните потенцијали 
Постигнување подобар 
училишен успех 

Наставници, ученици и 
родители психолог- ментор 
специ 
 
 

ПОДРАЧЈЕ 6:ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ 

Содржина на работа Цели 
Време на 
реализација 

Очекувани резултати Соработници 

Учество на обуки, семинари  
-Вовед во педагошки пристапи кон 
инклузивно,дигитално и 
комбинирано учење 

Запознавање со 
карактеристиките на 
деца со аутизам 

 
 
17.05.2022 

Професионален 
напредок и стручно 
усовршување 

 
 
МОН 

Ангажирање на негувателите во 
поддршка на социјалното и 
бихејвиоралното ушење кај мали 
деца со или изложени  на ризик од 
аутистичен спектар на наушување 

Рана интервенција и 
искуства 

 
28.04.2022 год. 

Професионален 
напредок и стручно 
усовршување 

МНЗА 

-Искуства на нашите 
професионалци во странство со 
Флорина  Магденовска  

Поддршка на 
општеството за 
лицето со 
попрешеност 

 
14.04.2022 

Пракса и вештини за 
студенти со физичка и 
нителектуална 
попреченост 

МНЗА 

_,,Бегање кај поединци со 
нарушување на спектарот на 
аутизам-процена на ризик и 
стратегии за превенција ,,  

Експерт за 
аутизам,професор во 
медицинска школа 

31.03.2022год 
Професионален 
напредок и стручно 
усовршување 

МНЗА 
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Аутизмот и можностите на лицата 
со аутизам во Нов Зеланд 

Искуства на нашите 
професионалци од 
странство-М-Р Марија 
М.Атанасовска 

 
05.05.2022 

Искуства со лица со 
интелектуална 
попреченост 

МНЗА 

COVID-19 

Водење евиденција 
на учениците кои 
имаат 
 COVID-19 

континуирано 

Закажување, 
пријавување, 
следење на времето за 
изолација и враќање на 
истите ученици 

МОН, 
Центар за јавно здравје, 
наставник 

 

 

 

 

 

5. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА БИБЛИОТЕКАРОТ 
 

Активностите на Библиотеката во текот на Првото полугодие беа условени од пандемијата на covid 19 во нашата земја. 
На почеток да истакнам дека уште во крајот на месец јули 2021 г Црвениот Крст на Македонија на нашето училиште подарил 80 

наслови-лектири од I до IX одд. На 17 Август 2021 г. ги во училиште беа донесени безплатните учебници од МОН. Во контекст на ова 
да напоменам дека учебниците за IV одд беа доставени во форма на скрипти на 05.10.2021 од општина Бутел  и истите беа поделени 
на учениците. 

На 06.10.2021 год колешката Олгица Џоровска на нашата училишна библиотека подари 10 примероци од Прирачник за 
Образование на Младите Луѓе за Човековите Права- Компас и тие се уредно заведени. 

 
Во Ноември месец 2021 г родител на наш ученик вработен во Миадинска Книга од Скопје подарил 620 наслови за нашата 

училишна библиотека(книги,енциклопедии,сликвници и стручна литература).Овде да напоменам дека на предлог на нашата 
директорка Г-ѓа Билјана Антовска Смоновска дел од подарените наслови од спменатата издавачка куќа беа подарени на 
наставниците и другите вработени во нашето училиште. 

Во текот на второто полугодие поточно од 23 Март 2022 година издавачката куќа ПРОСВЕТНО ДЕЛО започна со дистрибуција на 
детските списанија РОСИЦА и ДРУГАРЧЕ во нашето училиште вкупно 6 броја додека списанијата НАШ СВЕТ и РАЗВИГОР не беа 
воопшто дистрибуирани со образложение од нивна страна дека причините се од техничка природа на самата издавачка куќа. 

Во периодот меѓу 15-17 Мај 2022 година беа по електронски пат порачани безплатните учебници за учениците од I –во до IX-то 
Одд од МОН односно беше пополнет образецот-формуларот за безплатни учебници. 
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6. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР  
 

Училишниот одбор при ООУ „Ацо Шопов“ - Скопје, Бутел работи согласно Годишната програма на Училишниот одбор. 
Во учебната 2021/2022 година Училишниот одбор е во состав од Билјана Трајаноска- претседател (претставник од редот на 

наставниците од 28.11.2018 година), Гордана Николовска Стојчевска - заменик претседател од 18.11.2020 (претставник од Совет на 
родители од 16.10.2019). Виолета Тодоровска-записничар (претставник од редот на наставниците од 20.9.2019 година), Наталија 
Радивојевиќ Миленкова (преставник од Општина од 22.2.2019 година 13 04 2022), Методија Секуловски од 16.05.2022 (претставник 
од Општина ) Зоран Велковски (претставник од Совет на родители од 10.6.2019 година od 25 11 2021 –претседател на Училишниот 
одбор), Корнелија Утевска Глигоровска (претставник од Совет на родители од 16.10.2019 година) и Настасја Давидовска 
(претставник од редот на наставниците од 29.9.2020 година). 

Сите седници се редовно одржани, со мнозинство на членовите од Училишниот одбор, а со нив раководи претседателот на 
Учиишниот одбор. Состаноците се од отворен карактер и по потреба присуствуваат покрај членовите на Училиниот одбор и 
директорот, секретарот, претставници од детски парламент, стручната служба, членови на комисии, одговорни на тимови и слично. 
Одлуките кои се донесени од страна на Училишниот одбор се транспарентни и редовно се објавуваат на огласната табла. 
Според Годишната програма на Училишниот одбор од 1.7.2021 година до 15.06.2022 година реализирани се следниве активности: 

 

 
Датум Активности Присутни на состанокот 

5.8.2021 

 -Давање предлог до директорот за избор на кандидати за наставници по 
објавен оглас за учебната 2021/2022 година и тоа: 

 Наставник по историја со 8 наставни часа, 1 (еден) извршител, старо 
финансирање на определено време до 31.8.2022 година; 

 Наставник по граѓанско образование со 7 наставни часа, 1 (еден) извршител, 
старо финансирање на определено време до 31.8.2022 година; 

 Наставник по италијански образование со 4 наставни часа, 1 (еден) 
извршител, старо финансирање на определено време до 31.8.2022 година; 

 Наставник по физичко и здравствено образование со 18 наставни часа, 1 
(еден) извршител, старо финансирање на определено време до 31.8.2022 
година; 

 Наставник по физичко и здравствено образование со 3 наставни часа, 1 
(еден) извршител, старо финансирање на определено време до 31.8.2022 
година; 

 Наставник по физичко и здравствено образование со 21 наставни часа, 1 

 
 БилјанаТрајаноска-претседател, 
Гордана Николовска Стојчевска-заменик 
претседател- претставник од Советот на 
родители, Виолета Тодоровска-
записничар, Настасја Давидовска-
претставник од наставници,  Корнелија 
Утевска Глигоровска- претставник од  
Советот на родители и Лепосава 
Дохчева директор на училиштето. 
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(еден) извршител, старо финансирање на определено време до 31.8.2022 
година; 

 Наставник по одделенска настава со 20 наставни часа, 1 (еден) извршител, 
старо финансирање (замена за директор) на определено време до 31.8.2022 
година; 

 Специјален едукатор и рехабилитатот со 40 работни часа неделно на 
македонски наставен јазик 1 (еден) извршител, старо финансирање, на 
определено време до 31.8.2022 година; 

 Наставник по германски јазик со 8 наставни часа, 1 (еден) извршител, старо 
финансирање на определено време до 31.8.2022 година; 

 Наставник по математика со 14 наставни часа, 1 (еден) извршител, старо 
финансирање на определено време до 31.8.2022 година; 

 Наставник по англиски јазик со 11 наставни часа, 1 (еден) извршител, старо 
финансирање (мирување на работен однос) на определено време до 
31.8.2022 година; 

 Наставник по англиски јазик со 20 наставни часа, 1 (еден) извршител, старо 
финансирање (замена за мирување на работен однос) на определено време 
до 31.8.2022 година; 

21.10.2021 
-Известување по поднесено барање од директорот Лепосава Дохчева; 
 

 БилјанаТрајаноска-претседател, 
Гордана Николовска Стојчевска-заменик 
претседател- претставник од Советот на 
родители, Настасја Давидовска-
претставник од наставници,  Зоран 
Велковски и Корнелија Утевска 
Глигоровска- претставник од  Советот 
на родители и Лепосава Дохчева 
директор на училиштето 

25.11.2021 

-Известување за именување на вршител на должноста директор на ООУ „Ацо 
Шопов“; 

-Известување по поднесено барање од Фолклорното Студио „Плетеница“-
Скопје; 

-Предлог формирање комисија за попис на основни средства и ситен инвентар 
со состојба 31.12.2021 година; 

-Предлог формирање комисија за попис на благајна со состојба 31.12.2021 
година; 

-Предлог финансиски план до основачот- Општина Бутел; 

 БилјанаТрајаноска-претседател, 
Гордана Николовска Стојчевска-заменик 
претседател- претставник од Советот на 
родители, Виолета Тодоровска-
записничар, Настасја Давидовска-
претставник од наставници,  Зоран 
Велковски и Корнелија Утевска 
Глигоровска- претставник од  Советот 
на родители, Билјана Симоноска 
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-Верификација на мандатот на член на Училишниот одбор од наставници, 
воспитувачи и стручни соработници од училиштето; 

-Избор на претседател на Училишниот одбор согласно Законот за основно 
образование и Статутот на училиштето; 

Антовска- директор на училиштето, 
Виолета Петровска секретар на 
училиштето, Марија Димовска-нов член, 
претставник од наставници и еден 
претставник од Ученички парламент 

25 11 2021 

  -Разгледување на полугодишен извештај за воспитно – образовната работа на 

училиштето во учебната 2021/2022 година; 

  -Разгледување и предлог за усвојување извештај од пописна комисија за 

извршен попис на основни средства и ситен инвентар за 2021 година; 

  -Разгледување и предлог за усвојување извештај од пописна комисија за 

извршен попис на парични средства, фондови и благајна за 2021 година; 

 -Предлог одлука за усвојување на завршни сметки за 2021 година за сметките 

787, 903 и 603; 

  -Предлог одлука за утврдување касов максимум за 2021 година; 

  -Предлог одлука за издвојување средства за превозни услуги, телефон и  

интернет  

  -Информација за финансовиот план за расходи за 2022 година одобрен од 

Општина Бутел 

 

 

Зоран Велковски –претседатал 
претставник од Советот на родители,од 
редот на наставниците Марија Димовска и 
Настасја Давидовска. Од Советот на 
родители присуствуваа: Корнелија Утевска 
Глигоровска и Гордана Николовска 
Стојчевска. Претставник од Основачот 
беше Наталија Радивојевиќ Миленкова. 
Оправдано и најавено отсутен беше 
записничарот Виолета Тодоровска.  
Претседателот го снимаше состанокот и ќе 
го подготви Записникот од оваа седница. 
На состанокот присуствуваа ВД 
Директорот Билјана Симоноска Антовска, 
Секретарот на училиштето Виолета 
Петровска, Сметководителот Наталија 
Рајчин и Претседателот на пописната 
Комисија Марија Анѓелова. 

18 02 2022 

 -Верификација на мандат на член на Училишниот одбор претставник од 
Основачот-Општина Бутел; 

 - Комисија за објавување оглас за екскурзии;  
 - Разгледување на Протокол за постапка за пријавување и заштита на ученик 

жртва на која било од формите на насилство, злоупотреба и занемарување 
 - Донесување на Одлука за донесување на  Статутарна одлука за измени 

дополнување на Статутот 
 - Разгледување и донесување Статутарна одлука за именување и дополнување 

на Статутот  на ООУ Ацо Шопов  Скопје и зготвување на Пречистен текст 
 -Разгледување и донесување на Правилници од областа на заштита на личните 

податоци 
 -Правилник за безбедност на обработка на личните податоци во ООУ Ацо 

Шопов Скопје 
 -Правилник за заштита на лични податоци кои се дел од збирката на лични 

На состанокот присуствуваа од редот на 

наставниците: 

Марија Димовска и Настасја Давидовска и 

Виолета Тодоровска записничар. 

 Од Советот на родители присуствуваа 

Зоран Велковски- претседател и Гордана 

Николовска Стојчевска. 

На состанокот присуствуваше новиот член 

претставник од Основачот-Општина Бутел-

Методија Секуловски.  

Оправадано отсутна беше Корнелија 

Утевска Глигоровска-претставник од 
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податоци кај контролорот 
     - Правилник за процесот на проценка на влијанието за заштита  на лични 

податоци во ООУ Ацо Шопов Скопје 
 Тековни прашања- Молба од МЕХАНИК СЕРВИС ДОО Скопје во однос на 

киријата 
 

Советот на рпдители.На  состанокот беше 

присутен секретарот на училиштето Ана 

Апостоловска  Митровска и Вд директорот 

Билјана Симоновска Антовска 

25 05 2022 

- Давање предлог до Директорот  за избор на кандидат за наставник по 
математика со 14 наставни часа,односно28 работничаса неделно на 
македонски наставен јазик 1 (еден извршител,старо финансирање на 
определено врема до 31 08 2022година 

- Давање предлог до Директорот за избор на кандидат за Хигиеничар-
подгрупа I(одржување на објекти и опрема),категорија А,ниво А1шифра ОБН 
04 01 АОI 002- 1 (еден) извршител на неопределено и полно работно време 

  

На состанокот присуствуваа од редот на 

наставниците: 

 Марија Димовска и Настасја Давидовска и 

Виолета Тодоровска-записничар. 

 Од Советот на родители присуствуваа 

Зоран Велковски- претседател и Гордана 

Николовска Стојчевска. 

На состанокот присуствуваше новиот член 

претставник од Основачот-Општина Бутел-

Методија Секуловски.  

Оправадано отсутна беше Корнелија 

Утевска Глигоровска-претставник од 

Советот на родители.На  состанокот беше 

присутен секретарот на училиштето Ана 

Апостоловска  Митровска и Вд директорот 

Билјана Симоновска Антовска 

 
 
 

7. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА СОВЕТОТ НА РОДИТЕЛИ   
 

        Советот на родители при ОOУ „АЦО ШОПОВ“ – Скопје во учебната 2021/2022 година беше под раководство на пpетседателот 
Александар Величковски. На состаноците покрај членовите на Советот на родители понекогаш присуствуваа и: директорот Билјана 
Симоноска Антовска, психологот Марица Поповска, педагогот Маја Ивановска како и други родители од училиштето. Оваа учебна 
година образованието се одвиваше со физичко присуство и тоа првото полугодие и дел од второто со строго одредени протоколи за 
спречување на ширење на Ковид 19 а во остатокот се мерките се укинаа и полека образовниот процес во училиштето се врати во 
нормала. 
Во текот на учебната година, односно во првото полугодие од учебната 2021/2022 година беа одржани вкупно 3 (три) редовни 
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состаноци а еден закажан состанок не се исполни кворумот за работа. Првиот состанок се одржа во септември и на тој состанок се 
потврди мандатот на новите членови на советот и се реизбра претседателот на советот. Од страна на органите на школото, 
членовите на советот беа информирани за случувањата во школото и протоколите за одвивање на наставата со физичко присуство 
како и новиот наставен план за прво и четврто одделение и притоа се разви дискусија околу дигитализацијата на учебниците каде 
претставниците од советот имаа нај многу забелешки.  
На вториот состанок најголема дискусија имаше пак околу дигиталните учебници во четврто одделение  и околу протоколите за 
изведување  на часовите по физичко кој не содејствуваат со протоколите по кој работат спортските клубови. 
На третиот состанок пред советот се престави и в.д. Билјана Симоноска Антовска и одговори на прашањата кои беа доставени до 
раководството на училиштето од претходниот состанок. 
Четвртиот редовен состанок не се одржа поради немање на кворум за работа. 
Во текот на второто полугодие од закажаните 4 (четири) состаноци успешно се реазираа 2 (два), на останатите два совет не достигна 
кворум за работа. На првиот успешно реализиран состанок на кој имаше и присуство на огромен број родители од училиштето 
најголем акцент се даде на протоколите за заштита од Ковид 19, за кој група на родители бараа од раководството на школото да ги 
укине (да се симнат заштитните маски) иако не беа укинати на национално ниво. Состанокот беше во тензична атмосфера и со 
постојано навраќање и инсистирање на истите работи за укинување на мерките. По реакцијата на претседателот и отстранување на 
дел од родителите поради непочитување на деловникот за работа се избраа работни групи во рамки на советот.  
Во наредниот период работните групи одржуваа повеќе пати состаноци и дискутираа на разни теми и покренаа повеќе иницијативи, 
кој некој од нив се реализираа а некој не се успеа да се реализираат поради штрајкот на просветните работници. Успешно се 
реализираше купување на миксета за потребите на школото и забава за учениците од IX-тите одделенија. 
И при крајот на школската година после два не успешни закажани состаноци се одржа и последниот состанок на кој се реизбра 
членот на Училишниот одбор од редот на советот и членот на тимот за само евалуација и потврди работата на работата на Групата 
за социо-културни активности во училиштетто . 
Советот на родители во учебната 2021/2022 година скоро сите планирани активности поради пандемијата од вирусот Ковид-19 
односно почитување на мерките и протоколите за спречување на ширење на вирусот за заштита на населението како и 
двонеделниот штрајк ги одложи односно не успеа да ги реализира. На следниот табеларен приказ се дадени само реализираните 
активности од годишната програма. 
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Активности Време на 
реализација 

Учесници  цели заклучоци забелешка 

Конституирање на 
Советот на родители и 
избор на претседател на 
Советот 

Септември 
2021 година 

Претставници од 
секоја паралелка, 
Директор,педагог
, психолог 

Конституирање на 
Советот на родители 
и избор на 
претседател на 
советот 

Реизбран Александар Величковски 
претставник од IXб за претседател 
на Советот на училиште 

 

Разгледување на 
Годишната програма за 
работа од страна на 
директорот 

Септември 
2021 година 

Претставници од 
секоја паралелка, 
Директор, 
педагог, психолог 

Подетално 
информирање со 
програмата за работа 
на училиштето 

Сите активности ќе се изведуваат 
согласно протоколите за заштита од  
КОВИД-19 и ќе се инсистира на 
немешање на групите 

Поделено 
електронски 

                         
 

                                                                                                                                          Претседател: Александар Величковски 

 
 
 
  

8. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА НАСТАВНИЧКИ СОВЕТ   
 
 

Наставничкиот совет како највисок стручен орган во училиштето водеше грижа за целокупната стручна и воспитно-образовна дејност во 
училиштето. Во текот на второто полугодие од учебната 2021/2022 година, одржани се 9(девет) седници на кои се разгледани 
Полугодишниотизвештај за работа на училиштето, организација и реализација на слободните ученички активности и училишните натпревари 
како и утврдување на успехот, поведението и редовноста на учениците во вторототримесечие и на крајот на учебната година. Истовремено на 
Наставнички совет разгледувани се разни статистички анализи, извештаи и информации од сите области на работење на училиштето и други 
точки кои се од важност за работата на институцијата. 

 

 

Време на 

реализација 
Дневен ред Заклучоци 

20.8..2021 г 1.Подготовки за учебната 2021/22 год. 

 
1.Се назначува Тим за изготвување на протоколи за работа. Активот на 
одделенска настава треба да направи концепција за изборни предмети за 
4-то одд. 
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24.8.2021 г 1.Предлог за слободни изборни предмети за 4 
одд. 

2.Разно 

1.Во однос на првата точка-Предлог за слободни изборни предмети за 4 
одд. директорката истакна дека по налог на Министерството дадени се  12 
изборни предмето од 4 категории. 

31.8.2021 г 1.Усвојување на распоредот за одделенска и 
предметна настава за учебната 2021/22 
год.како и усвојување на протоколот за работа. 

2.Разно 

 

1.Во однос на првата точка беа ставени на гласање распоредот за 
тековната година  и протоколот за работа и истите беа едногласно усвоени 
со дадените измени и анекси. 

 

28.9.2021 г 1.Формирање комисија за полагање гемански 
јазик за ученичката Марија Глигорова од 7а 
одд. 

2.Реализација на развојното планирање и 
самоевалуација. 

3.Реализација на СУА 

1.Во однос на првата точка- формирање комисија за полагање гемански 
јазик за ученичката Марија Глигорова од 7а одд.беше истакнато дека е 
приложено барање од родителите на ученичката да го изучува германскиот 
јазик, а досега има учено италијански јазик. Беше кажано дека ученичката 
треба да полага од материјалот по германски за 6 одд. Како членови на 
комисија беа одредени наставниците по германски јазик:Весна Стојановска 
и Даниела Ефтимова Стојановска како и одделенскиот раководител на 
паралелката. 
2.Потребно е сите лидери на тимовите за самоевалуација да ги разгледаат 
приоритетите бидејќи во Јуни следува самоевалуација и потребно е да се 
среди целокупната документација. 
3.Сите изведени активности на СУА со слики и текст да се испратат кај 
наставникот одговорен. 

29.10.2021 г 1.Мислење за приправниците Драгана 
Василевска и Дејан Спасовски 

2.Насоки за избор на член за училишен одбор од  
редот на наставниците и стручната служба 

3.Разно 

1.Во однос на првата точка беа прочитани мислењата на менторите на 
приправниците Драгана Василевска и Дејан Спасовски. 
2.Насоки за избор на член за училишен одбор од редот на наставниците и 
стручната служба. 

12.11.2021 г 1.Информации за назначување на ВД директор 
на училиштето 

2.Утврдување на успехот,поведението и 
редовноста на учениците во првото тромесечие 
од учебната 2021/22 год. 

3.Договор за родителски средби 
4.Потсетување за избор на член за училишен 

одбор од редот на наставниците и стручната 
служба 

5.Тековни прашања 

1.Информации за назначување на ВД директор на училиштето,се 
претстави ВД директорот на училиштето Билјана Симоноска Антовска која 
е дел од нашето училиште 
2.Во однос на втората точка од дневниот ред-Утврдување на 
успехот,поведението и редовноста на учениците во првото тримесечје на 
учебната 2021/22год.,наставниците беа запознаени со 
успехот,поведението и редовноста на учениците  третото тримесечје во 
учебната 2021/2022 
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17.11.2021 г 1.Текстуална анализа на успехот,поведението и 
редовноста на учениците во првото тромесечие 
од учебната 2021/22 год. 

 2.Педагошка документација 
3.Избор на претставник  од редот на 
наставниците и стручните соработници за 
Училишен одбор 

4.Именување на класен раководител 
5.Тековни прашања 
-дополнителна и додатна настава 
-информација од Јавно здравје 

1. Усвојување на   извештај за  успехот, поведението и редовноста  на 
учениците во првото полугодие во учебната 2021/2022 споредбено со 
минатите две учебни години т.е. 2019/2020 и 2020/2021 
2.Средувањето на е-дневникот да биде тековно и доколку има проблеми 
истите да бидат пријавени 
3.По тајното гласање беа преброени гласовите и констатирано дека 
Марија Димовска е избрана за член на училишен одбор 
4.Именувани одделенски раководители 

14.01.2022 г 1. Утврдување на успехот,  поведението и 
редовноста на учениците за првото полугодие 
во учебната 2021/2022 

2. Мислење за приправник Благица Јанковска 
3. Договор за родителска средба 
4. Тековни прашања 

1.Во однос на втората точка од дневниот ред-Утврдување на 
успехот,поведението и редовноста на учениците во првото тримесечје на 
учебната 2021/22год.,наставниците беа запознаени со 
успехот,поведението и редовноста на учениците  третото тримесечје во 
учебната 2021/2022 
2.Усвојување на мислење  за приправникот Благица Јанковска 

31.01.2022 г 1. Анализа на успехот, поведението и 
редовноста  на учениците во првото 
полугодие во учебната 2021/2022 

2. Усвојување на полугодишниот извештај 
3. Давање мислење за приправникот Јане 

Карајованов 
4. Тековни прашања 

1. Усвојување на   извештај за  успехот, поведението и редовноста  на 
учениците во првото полугодие во учебната 2021/2022 споредбено со 
минатите две учебни години т.е. 2019/2020 и 2020/2021 
2. Усвојување на мислење  за приправникот Јане Карајованов 

17.02.2022 г. 1. Избор на ментор на наставникот по физички 
образование Катерина Тоневска 
2. Формирање на комисија за патронат 
3. Формирање на комисија за фотографирање 
4. Информација за почитување на протоколи 
5. Барање од родители за неосење на маски 
6. Тековни прашања. 

1. Избран ментор  на наставникот  по физичко образование Катерина 
Тоневска-Весна Јакимовска 
2. Формирани комисии за патронат и фотографирање 
3. Одлука за поочитување на протоколите и насоките дадени нод Комисија 
за заразни болести, МОН и Министерство за здравство. 

 
8.03.2022 

1. Мислење за приправник Марина Дионисиева 

2. Мислење за приправник Мартина Хаџи 

Тоневска 

3. Тим за изготвување на Протокол за постапка 

за пријавување и заштита на ученик жртва на 

1. Усвојување на мислење  за приправниците  Марина Дионисиева и 
Мартина Хаџи Тоневска 
2.Формиурање тим за  изготвување на Протокол за постапка за 
пријавување и заштита на ученик жртва на која било од формите на 
насилство, злоупотреба и занемарување. 
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која било од формите на насилство, 

злоупотреба и занемарување. 

4. Тековни прашања 

21.03.2022г 1. Реализација на МИО активности 
2. Промена на распоред на часови  за 

предметна настава 
3. Тековни прашања 

1.Детален извештај за добиениот Грант и за активностите кои треба да се 
реализираат  во наредниот период 
2.Се изврши промена во распоредот на часови во предметна настава 
 

06.04.2022 г 
 

1. Утврдување на успехот,редовноста и 
поведението на учениците во третото 
тримесечје во учебната 2021/2022 
2. Реализација на наставниот план и програма 
3. Тим за поддршка за 6б за ученик Џемаил 
Веселовиќ 
4. Договор за одржување на родителски средби 
5. Договор за патрониот празник на училиштето 
6. Договор за велигденски хепенинг 
7. Комисија за спроведување на постапка за 
ексурзии во учебната 2021/2022 
8. Тековни прашања. 
 

1.Во однос на првата точка од дневниот ред-Утврдување на 
успехот,поведението и редовноста на учениците во првото полугодие на 
учебната 2021/22год.,наставниците беа запознаени со 
успехот,поведението и редовноста на учениците  третото тримесечје во 
учебната 2021/2022 
Беше формиран тим за поддршка на ученикот Џемаил Веселовиќ од 6б 
одд 
Се одредија датумите за одржување на родителска средба, за 
реализација на Велигденски хепенинг како и датум за одржување на 
патронатот 
Се формираше комисија за  спроведување на постапка за ексурзии во 
учебната 2021/2022 
 

29.04.2022 г 1.Анализа на успехот, редовноста и 
поведението на учениците во третото 
тримесечје споредбено со полугодие и со истиот 
период минатата учебна година 
2.Предлог за формирање на комисија за упис на 
првачиња 
3. Предлог за формирање на комисија за 
запишување на ученици со надмината возраст а 
не се вклучени во настава 
4. Предлог за формирање на комисија за прием 
и распределба на учебници 
5. Тековни прашања 
 
 

Првата точка беше дадена детална анализа за   успехот, редовноста и 
поведението на учениците во третото тримесечје споредбено со полугодие 
и со истиот период минатата учебна година. Беа формирани комисии за  
упис на првачиња, ученици со надмината возраст а не се вклучени во 
настава  и  комисија за прием и распределба на учебници 
 

17.05.2022 г 1.Разгледување на Протокол за ненасилство, 
тим за ненасилство и контакт лице 

Во однос на првата точка беше разгледан и усвоен   Протоколот за 
ненасилство, и беше формиран тим за ненасилство и контакт лице. Беа 
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2.Предлог за изборни предмети за шесто, 
седмо, осмо и деветто одделение, кај 
одделенска настава  и втор странски јазик 
3. Комисија за првенец и пофалени и истакнати 
ученици на генерација 
4. Правилник за првенец на генерација и 
истакнати ученици 
5. Информација за објава на интерен оглас за 
првенец и пофалени и истакнати ученици на 
генерација 
6. Тековни прашања 
 

дадени предлог изборните предмети  за шесто, седмо, осмо и деветто 
одделение, кај одделенска настава  и втор странски јазик .Беа дадени 
насоки да се спроведат анкети Беше дадена информација за објава на 
интерен оглас за првенец и пофалени и истакнати ученици на генерација. 
Се формираше Комисија за првенец и пофалени и истакнати ученици на 
генерација  
 

30.05.2022 г  1. Комисија за полагање на класен испит по 
германски јазик за ученикот Горјан Иванов 
Ѓошев од 6г одд 
2. Тим за самоевалуација 
3. ТТековни прашања 
 

За избор на првенец на генерација според критериумите  беше  избрана 
ученичката Росана Гошева.  
Беше формирана комисија за  полагање на класен испит по германски 
јазик за ученикот Горјан Иванов Ѓошев од 6г одд 
Дадени беа насоки за извештаите за самоевалуација 

9.06.2022 г 1.Утврдување на успех, поведението и 
редовноста на учениците од 9 одд во учебната 
2021/22год. 

2.Реализација на наставен план и програма 
3.Договор за родителска средба 
4.формирање на комисија за прегледување на 

педагошка документација за 9 одд. 
5. договор за поделба на сведителства за 9 одд 
6.Истакнат ученик на знаење во 9то 
7.Тековни прашања 

Во однос на првата точка- Утврдување на успехот,поведението и 
редовноста на учениците од 9одд.во учебната 2020/21 год. како и 
реализација на наставната програма беше прочитан записникот од 
одделенскиот совет и усвоен без забелешки 
Беа дадени насоки за одржување на родителска средба и поделба на 
свидетелствата 
Се формираше комисија за . прегледување педагошка документација за 
9то одделение 

14.06.2022 г 1.Утврдување на успех, поведението и 
редовноста на учениците од 1-8 одд во 
учебната 2021/22год. 

2.Реализација на наставен план и програма 
3.Договор за родителска средба 
4.Насоки за годишен извештај за учебната 

2021/2022год. 
5.Комисија за изготвување на годишен извештај 
6.Комисија за уништување на медицински 

Во однос на првата точка- Утврдување на успехот,поведението и 
редовноста на учениците од 1-8одд.во учебната 2020/21 год. како и 
реализација на наставната програма беше прочитан записникот од 
одделенскиот совет и усвоен без забелешки 
Беа дадени насоки за одржување на родителска средба и поделба на 
свидетелствата 
Се формираше комисија за . прегледување педагошка документација за 1-
8 то одделение и комисија за изготвување на годишен извештај и 
уништување на изборни предмети. 
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белешки 
7.формирање на комисија за прегледување на 

педагошка документација за 1-8 одд. 
8. Анализа од анкетите за втор изборен 

задолжителен странски јазик 
9.Анализа од анкетите за задолжителни изборни 

предмети за 6,7,8,и 9 одд и за слободни 
изборни предмети во 4 и 5 одд. 

10.Тековни прашања 

Се направи анализа на изборните предмети за вотр странски јазик, за 
задолѓителните изборни предмети за 6,7,8,9,одд. како и слободните 
изборни предмети за 4 и 5 одд. 
 

20.06.2022 г 1. Разгледување по приговор за оценка од 
родител на 7в 

2.Насоки за изработка на годишна програма на 
училиште во 2022/2023. 

3. Стручен тим за екскурзии и раководители 
4. Инклузивен тим 
5.Тековни прашања 

 

Се разгледа приговорот за оценка и истиот не се прифати. 
Дадени се насоките за изготвување на годишна програма. 
Се формира стручен тим за екскурзии кои треба да ја изготви годишната 
програма за екскурзии 
Се формира инклузивен тим 
 
 

27.06.2022 г 1. Анализа на успехот, редовноста и 
поведението на учениците на крајот на учебната 
година 2021/22 год. 
 2.Текстуална анализа на успехот,поведението и 
редовноста на учениците на крајот од учебната 
2021/2022 и со истиот период минатата учебна 
година 
3. Разгледување на годишен извештај за 
работата на училиштето 
4. Комисија за изработка на годишна програма 
5.Тековни прашања 
 

Се разгледа годишниот статистички  изввештај за учебната 2021/2022 
Беше презентирана споредбена анализа за успех, редовност и 
поведението на крајот од учебната 2021/2022 и со истиот период минатата 
учебна година 
Се разгледа годишниот извештај за работата за училиштето во учебната 
2021/2022 
Се формира комисија за изработка на годишата програма за училиштето 
за учебната 2022/2023 
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9.  ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУЧЕН АКТИВ НА ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА  
 

 

Согласно годишната програма на стручниот актив на одделенска настава и  целите и задачите од годишната програма 
реализирани се следните активности по месеци во учебната 2021/22година. 

Следи  преглед на активности по месеци 
активност Време на 

реализација 
учесници Место на реализација 

 Извештај за реализирани активности и 
изготвување предлог програма за работа на 
активот 

21.06.2021 Наставници од одделенсканастава, 
Директор,дефектолог, 
психолог,педагог 

училиште 

 Договор за СУА 21.06.2021 Наставници од одделенска настава, 
Директор,дефектолог, 
психолог,педагог 

училиште 

 Договор за изготвување годишни и тематски 
планирања 

23.08.2021 Наставници од одделенсканастава, 
Директор,дефектолог, 
психолог,педагог 

училиште 

 Организирана е  приредба за првачињата 01.09.2021 Одговорни наставници, 
директор 

училиште 

 Реализирани активности по повод Детската 
недела и прием на  првачињата во истата 

Септември, 
ноември 

Одговорни наставници, 
директор 

училиште 

 Консултации и средби со тимови на 
родители-договор за обезбедување 
наставни средства и други помагала 

01.10.2021 совет на родители  
сите наставници 

онлајн 

 Анализа на успехот и поведението 
 

12.11.2021 Марица Попоска психолог 
Маја Ивановска педагог  
сите наставници 

училиште 

 Работилници МИО на часовите по животни 
вештини 

12.2021 Актив на  V одделение  училиште 

 Прослава на Нова година 28.12.2021 Ритмичка од II и IVодд 
Рецитаторска  секција II  одд 

училиште 
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 Стручно предавање на тема – Работа во 
парови 

28.01.2022  Елена Јешиќ училиште 

 Одбележан патрониот ден, приредба 7.05.2022 Ритмичка секција  од II одд училиште 

Отворени часови со примена на техники  во 
образованието програми за математика и 
природни науки, јазична писменост,употреба на 
современи техники, ИКТ, смарт табла, платформа 
teams  
Отворен час со примена на техника -  Бура на идеи 

20.05.2022  
Светлана Л. Пислевска 
 
 

училиште 

Отворени часови со примена на техники  во 
образованието програми за математика и 
природни науки, јазична писменост, употреба на 
современи техники, ИКТ, смарт табла, платформа 
teams . Отворен час со примена на групна форма 
на работа 

23.05.2022 Ивона Бојчева 
 
 
 
 

училиште 

Отворени часови со примена на техники  во 
образованието програми за математика и 
природни науки, јазична писменост,употреба на 
современи техники, ИКТ,смарт табла, платформа 
teams. Отворен час со примена на работа во 
парови 

30.5 2022 
 
 
 
 
 
 

Дијана Серафимовска 
 
 

училиште 

Анализа и примена на снимени online часови на  
eduino платформата за потребите на МОН и БРО 
од стрна на наставниците од одделенска настава  
( 16 на број ) 

сите наставници преку целата учебна година  

Анализата на успехот и поведението перманентно се следеше во текот на целота учебна 2021/22година. 
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10.  ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ  АКТИВОТ НА ХУМАНИТАРНАТА ГРУПА ПРЕДМЕТИ   
 

Согласно годишната програма за работата на стручниот актив во текот на учебната 2021/2022 год. беа предвидени повеќе 
активности  со што воедно се постигнаа и главните цели  предвидени за првото полугодие, како:  

 перманентно следење и оценување на учениците со различни инструменти , показатели, стандарди;  
 подобрување на квалитетот на наставата преку внесување на современи методи,форми и нагледни средства во наставниот 

процес;  
  зголемување на мотивацијата и одговорноста на наставниците за сопствено напредување; 
 споделување на искуства и дидактички стратегии во функција на образовниот процес; 
 примена на стратегии,техники и методи и др. 

Од предвидените активности во текот на првото полугодие беа реализирани следниве:   
           

 
АКТИВНОСТ 

ВРЕМЕ НА 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

РЕАЛИЗАТОРИ /УЧЕСНИЦИ 
МЕСТО НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА 
 

ЕФЕКТИ 

Изготвување и усвојување предлог програма 
за работа на активот од хуманитарната група 
предмети за учебната 2021/2022 година. 

6.9.2021 година 
Предметните наставници од 
хуманитарната  група предмети, 
директор, психолог и педагог 

 
 
училиште 

Усвојување 
на 

програмата 

Реализација на практичен час по македонски 
јазик : 
Самостојна анализа на песните,,Копачите“од 
К.Рацин и ,,Црвена“од К.Абрашевиќ 

 
 
02.11.2021 

 
Практичниот час го следеа сите 
наставници-членови на активот, 
директор, психолог и педагог. 
 

 Училиште 
-училница 
 

Размена на 
искуства,уна
предување 
на 
образовниот 
процес 

  
Реализација на стручно предавање:”Групна 
форма на работа“ од наставникот  
Димитар Димитров 

 
29.12.2021 година 

Стручното предавање го следеа 
сите наставници-членови на 
активот, директор, психолог и 
педагог. 
 

 
 
Училница 

Размена на 
искуства, 
унапредувањ
е на 
образовниот 
процес 

Реализација на практичен час:,,Обработка на 
граматички структури –пасивни конструкции 
со  Future Simple IKT 

4.03 2022 Практичен час по предметот 
Англиски јазик 
го следеа сите наставници-
членови на активот, директор, 
психолог и педагог. 

Училница Размена на 
искуства,уна
предување 
на 
образовниот 
процес 
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Реализација на практичен час по физичко и 
здравствено  образование 
Увежбување корективни вежби за Лордоза 
 

20.05.2022 година Практичен час по предметот 
Физичко и здравствено 
образование  
го следеа сите наставници-
членови на активот, директор, 
психолог и педагог. 

Училишна сала Размена на 
искуства,уна
предување 
на 
образовниот 
процес 

Реализација на стручно 
предавање:„Мегуврсничко насилство 
Сајбербулинг“ од наставникот  
Радица Милковска-Станковска 

7.06.2022 година Стручното предавање го следеа 
сите наставници-членови на 
активот, директор, психолог и 
педагог 

Училница Размена на 
искуства,уна
предување 
на 
образовниот 
процес 

 

 
11.  ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА АКТИВОТ НА ПРИРОДНА ГРУПА 
 

 

Согласно годишната програма за работата на стручниот актив во  текот на учебната  2021/2022 год. беа предвидени повеќе 
активности со што воедно се постигнаа и главните цели предвидени за учебната 2021/2022 год, како: 

 Мотивирање на учениците за рамноправна вклученост во воннаставните активности според пол,етничка припадност и деца 
со посебни потреби 

 Континуирани обуки на наставниците за успешна реализација на наставата во согласност со новитетите во образованието 
 Афирмирање на училиштето преку промовирање на знаењата и вештините на учениците  

 

Од предвидените активности во текот на учебната година беа реализирани следниве: 
 
Активност Време на 

реализација 
Реализатори / Учесници Место на 

реализација 
Ефекти 

Изготвување и усвојување предлог програма за 
работа на активот од природна група предмети 
за учебната 2021/2022 

23.08.2021 Предметните наставници од 
природна група предмети, 
директор, психолог и педагог 

Училиште Усвојување на 
програмата 

Реализирана е завршна заедничка МИО 
активност (работна средба) помеѓу училиштата 
ООУ„Ацо Шопов“-Скопје и ООУ„Мустафа Ќемал 

28.10.2021 Предметните наставници по 
биологија Маја Чубриноска и по 
географија Виолета Тодоровска 

Онлајн на 
платформата 
Teams 

Последици од 
загадувањето на 
непосредната животна 
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Ататурк“-Пласница со ученици од 8 и 9 одделение  околина 

Стручно предавање и  обука за изработка на 
интерактивни работни листови 
 

26.11.2021 Наставник по физика  Весна 
Јакимовска  
Присутни: наставници – 
членови на активот од 
природна група предмети 

Онлајн на 
платформата 
Teams 

Изработка на 
интерактивни работни 
листови и нивна 
примена во наставата 

Реализација на практичен час по предметот 
хемија 
Тема Брзина на реакциите 
Наставна содржина: 
Влијание на катализатор 
 

17.12.2021 Наставник по хемија Соња 
Алчевска ученици од  9б 
одделение 
Присутни: наставници – 
членови на активот од 
природна група  

Училиште Размена на знаења и 
искуства и 
унапредување на 
наставата 
Да се подобри 
квалитетот на 
наставата преку 
размена на искуства 

Реализација на практичен час по предметот 
географија 
Тема: Население и населби нa Р. Македонија 
Наставна содржина: Градски населби 
 

24.12.2021 Наставник по географија 
Билјана Јосимовска ученици од 
7б одделение 
Присутни: наставници – 
членови на активот од 
природна група  

Училиште Размена на знаења и 
искуства и 
унапредување на 
наставата 
Да се подобри 
квалитетот на 
наставата преку 
размена на искуства 

Реализација на практичен час по предметот  
математика 
Тема: 2А Број и решавање на проблеми 
Наставна содржина: Повторување, решавање 
задачи од тема Број 
 
 
 

25.02.2022 Наставник по математика 
Елена Златкова                
ученици од 7а одделение 
Присутни: наставници – 
членови на активот од 
природна група 

Училиште Размена на знаења и 
искуства и 
унапредување на 
наставата 
Да се подобри 
квалитетот на 
наставата преку 
размена на искуства 

Одбележување на „ Ден на планетата Земја“ -
работилница со истражувачки активности 
Тема: „ Како да ја спасиме нашата планета од 
загадување “ 

29.04.2022 Предметниот наставник по 
биологија Маја Чубриноска  
ученици од 7б одделение 
Присутни: наставници – 
членови на активот од 

Училиште Последици од 
загадувањето на 
непосредната животна 
околина 
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природна група 

Стручно предавање 
Тема: Употреба на наставните форми, методи и 
техники во наставата 

06.06.2022 Наставник по географија 
Виолета Тодоровска 
Присутни: наставници – 
членови на активот од 
природна група 
 

Училиште Размена на искуства  
за можностите и 
ефектите од примената 
на формите, методите 
и техниките во 
совладувањето на 
наставните содржини 

 

 

 

12. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ОДДЕЛЕНСКИ  СОВЕТИ 
 

Време на 
реализација 

Дневен ред Заклучоци 

11.11.2021 1.Разгледување на 
успехот, поведението и 
редовноста на учениците за 
првото тромесечје од првото 
полугодие од учебната 
2021/2022 година; 

2.Реализација на 
наставниот план и програма; 

3.Договор за родителска 
средба. 

4.Тековни прашања.  
 

         Во однос на првата точка секој одделенски раководител го истакна бројот на ученици (машки 
и женски) во своето одделение,бројот на изостаноци (оправдани и неоправдани)направени во 
првото тромесечје,  бројот на ученици со физичко присуство и онлајн настава, ученици кои 
послабо напредуваат, ученици кои покажуваат значителен напредок или талент и ученици кои 
нередовно ја посетуваат наставата,како и број на ученици кои се запишале и отпишале во првото 
тромесечје. Сите ученици од прво до петто одделение се описно оценети. 
         Во однос на втората точка сите одделенски раководители истакнаа дека наставниот план и 
програма предвиден за првото тромесечје во целост е реализиран. 
          Во однос на третата точка стана збор за договор за родителска средба  да биде онлајн на 
Теамс во среда (17.11.2021) во термини кога им одговара на одделенските наставници. 
Во однос на четвртата точка Маја Ивановска педагогот на училиштето предложи на родителските 
средби да се упатат родителите за начинот на потврдување на евидентните листови во 
електронскиот дневник и дека не треба да се печатат. Наставничката Александра Неделковска 
истакна дека согласно протоколот за онлајн настава учениците да следат онлајн настава само 
доколку имаат барање кое е одобрено од директор или се во изолација.Останатите (настинати, 
стомачен вирус и сл.) да се водат како отсутни и за нив да нема он лајн настава и замоли да се 
почитува тоа рамноправно за сите, бидејќи настанува хаотична состојба. Директорката истакна 
дека не се согласува со тоа и заклучи ова прашање да остане за наставничкиот совет. Со тоа 
состанокот заврши. 
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13.01.2022 1.Разгледување на 
успехот, поведението и 
редовноста на учениците од 
првото полугодие од учебната 
2021/2022 година; 

2.Реализација на 
наставниот план и програма; 

3.Тековни прашања. 

      Состанокот се реализираше со физичко присуство во аулата во училиштето. 
      Во однос на првата точка секој одделенски раководител го истакна бројот на ученици (машки и 
женски) во своето одделение, бројот на изостаноци (оправдани и неоправдани) направени во 
првото полугодие, бројот на ученици со физичко присуство и онлајн настава, ученици кои послабо 
напредуваат, ученици кои нередовно ја посетуваат наставата, ученици кои имаат проблеми со 
дисциплината, но и оние кои работат со училишниот дефектолог,како и број на ученици кои се 
запишале и отпишале во првото полугодие. Сите ученици од прво до петто одделение се описно 
оценети. 
        Во однос на втората точка сите одделенски раководители истакнаа дека наставниот план и 
програма предвиден за првото полугодие во целост е реализиран. 
        Во однос на третата точка  Директорката Билјана Симоноска Антовска напомена дека на 
Наставничкиот совет кој треба да се одржи утре (14. 01.2022 ) петок ќе се одлучи кога ќе закаже 
родителска средба за првото полугодие. 
 

05.04.2022 1.Разгледување на 
успехот, поведението и 
редовноста на учениците од 
третото тромесечје од 
учебната 2021/2022 година; 

2.Реализација на 
наставниот план и програма; 

3.Тековни прашања.  
  

  Состанокот се реализираше  со физичко присуство во аулата во училиштето.  
Во однос на првата точка секој одделенски раководител го истакна бројот на ученици (машки и 

женски) во своето одделение, бројот на изостаноци (оправдани и неоправдани)направени во 
првото тромесечје, бројот на ученици со физичко присуство и онлајн настава, ученици кои послабо 
напредуваат, ученици кои нередовно ја посетуваат наставата,како и број на ученици кои се 
запишале и отпишале во третото тромесечје. Сите ученици од прво до петто одделение се описно 
оценети. 
        Во однос на втората точка сите одделенски раководители истакнаа дека наставниот план и 
програма предвиден за третото тромесечје во целост е реализиран. 
Во однос на третата точка - тековни прашања, директорката напомена родителските состаноци да 
бидат одржани најдоцна до петок (08.04.2022). 
 

14.06.2021  
1.Разгледување на 

успехот, поведението и 
редовноста на учениците на 
крајот од учебната 2021/2022 
година; 

          Состанокот се реализираше со физичко присуство во наставничката канцеларија. 
       Во однос на првата точка секој одделенски раководител го истакна бројот на ученици (машки и 
женски) во своето одделение,бројот на изостаноци (оправдани и неоправдани)направени во текот 
на целата учебна 2021/22 година,бројот на ученици со физичко присуство и онлајн настава,  
ученици кои послабо напредуваат, кои нередовно ја посетуваат наставата, ученици кои посебно се 
истакнале во текот на годината, како и средниот успех на одделението. Учениците од прво до 
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13. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА УЧИЛИШЕН ИНКЛУЗИВЕН ТИМ 
 

          Инклузивен тим: 
         Марина Минциковска Апостоловска-Специјален едукатор и рехабилитатор 
         Марица Поповска- Психолог 
         Марина Станојковска-одд.наставник 
         Весна Додевска-пред.наставник 
         Весна Јарева -родител 
         Валентина Гацовски-родител 

 
               

Р.бр. Дневен ред од одежаниот состанок   Цели на состанокот      Дата 

1. 1.Изготвување на годишна програма. 
2. Изнесување на бројот на ученици со попреченост 
3.Како училишниот тим може да придонесе  за развој на 
инклузивното образование во заедницата?-мислења и 
идеи 

 Давање насоки околу содржината на програмата. 
Прилагодување на целите за реализација ,целите 
да не се превисоки и соодветно изработување на 
ИОП. 
Давање идеи околу набавка на 
моторни,тактилни,сензорни,дидактички 
материјали. 

   
       
1.Септември 

2. 1.Доставување на документи од МКФ . 
2.Следење на работата на учениците и нивниот однос кон 
учењето. 
3.Повикување на родителот и разговор. 
4.Ревизија на ИОП 

Да им се помогне во совладување на наставните 
содржини 
прилагодени според нивните можности и потреби. 

1.Континуирано 
 

3. 1.Соработка со стручната служба –разговор со ученици. 
2.Соработка со родители-стручна служба-наставник. 

Да се види дали учениците успешно  ги совладале 
поставените цели во ИОП-от  

1. Континуирано 
 

2.Реализација на 
наставниот план и програма 
во учебната 2021/22 година; 

3.Тековни прашања.  
 

трето одделение се описно оценети, додека учениците од четврто и петто одделение се бројчано 
оценети. 
Во однос на втората точка наставниците истакнаа дека наставниот план и програма во целост се 
реализирани. 
      Во однос на третата точка Директорката истакна дека поделбата на свидетелства ќе биде на 
25.06.2022 година 
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3.Разгледување на постигнати цели - Ревизија на ИОП 

4. 1.Изработка на годишен извештај. 
2.Ревизија на ИОП 
3.Предлози и прашања 

 Мај-Јуни 

5. 1.Соработка со надворешни 
институции(МКФ,ПОУ,,ИДНИНА,, и други) 
2.Советодавна работа со наставници за индивидуален 
пристап со учениците. 

Да се види напредокот на учениците и 
советодавна работа со наставници. 

Тековно 

         
 

 
 

14. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ОБРАЗОВЕН МЕДИЈАТОР 
 

 
Мартина Иљаз- ромскиот образовен медијатор, ООУ„Ацо Шопов“-Бутел, Скопје работеше според предвидените 

активности за реализација на програмата за ромските образовни медијатори 
 
Спроведени активности: 

 Во учебната година 2021/2022 година директно беа следени 33 ромски ученици од 1 до 9 одделение кои следеа 
настава во ООУ „Ацо Шопов“во однос на редовност, успех и поведението. 

 Вкупно 15 семејства беа посетени и контактирани на терен чии деца се ученици во  ООУ „Ацо Шопов“ Скопје 

 информирање за потребната документација на семејсвата на терен за запишување на учениците во прво 
одделение;  

 консултација за ученици кои имаат проблем со следење на настава и совладување на тековнот матријал; 

 редовно консултирање со родителите и падагошко - психолошка служба за потребите на ромските ученици 

 работа на терен со родителите и учениците за значењето на образовниот процес; 

 следење и помош при упис на ученици кои завшија 9 одделение во ООУ „Ацо Шопов“ и го продолжија 
образованието во средни училишта. 
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15. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 
 

Во учебната 2021/2022 ученичкиот парламент беше формиран според насоките, на демократски начин и учествуваа           
подеднакво сите ученици според национална и полова припадност. Во него учествуваат ученици – претставници на секоја паралелка 
од прво до деветто одделение од нашето училиште. 
  
 

Активност 
Време 

на реализација 
Организатор Целна група Ефекти од активноста 

Запознавање на членовите 
со работата на УП 

 
15.09.2021 

Директор на 
ООУ Ацо Шопов  

 
-Сите членови на УП 
-Психолог, педагог и 
одговорен наставник 

 Претставување на Ученичкиот 
Парламент, неговата улога и 
начин на дејствување 

Избор на претседателство на 
УП 

05.10.2021 Одговорен 
наставник 

              
Членовите на УП 

Избран претседател и записничар 
на Ученичкиот Парламент 

Избор на комисија за избор 
на ученички правобранител 

19.10.2021 Претседател на 
УП 

             Членовите на УП Избрана тричлена комисија за 
избор на Ученички правобранител 

Избор на два члена во 
Ученички одбор. 

19.10.2021  Претседател на 
УП 

Членовите на УП Избрани два члена од УП во 
Ученички одбор 

Избор на Ученички 
Правобранител 

Октомври 2021 Тим за подршка Учениците од седмо, осмо и 
деветто одделение. 

 Избран ученички правобранител 
и негов заменик 
 

 Претставување на Ученички 
Правобранител преку 
презентација 

 
22.11.2021 

 Ученички 
Правобранител 

Членовите на УП, 
Ученичкиот Правобранител, 

Психолог и Педагог 

 Запознавање со Ученичкиот 
Правобранител и неговата улога 

Презентација од страна на 
Педагогот за подобрување на 
комуникацијата меѓу 
учениците 

 
22.11.2021 

Педагог на ООУ 
Ацо Шопов 

Членовите на УП, 
Ученичкиот Правобранител, 

Психолог и Педагог 

 Објаснување на учениците како 
да ја подобрат комуникацијата, 
насока кон слободно изразување 
на своите лични ставови, 
мислења или проблеми. 

Презентација од страна на 
Психологот за права и 
обврски на учениците 

 
22.11.2021 

Психолог на 
ООУ Ацо Шопов 

Членовите на УП, 
Ученичкиот Правобранител, 

Психолог и Педагог 

 Објаснување на учениците за 
нивните права и одговорности кои 
тие ги имаат 
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16. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА УЧЕНИЧКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ 
 

Според членот 68, став 8, Законот за основно образование препознава ученички правобранител, чија улога е да „се 
грижи за заштита и унапредување на правата на учениците во училиштето“. Ученички правобранител е ученичка функција 
и должност која претставува нов модел на ученичко учество, доста значаен за заштита на детските права во училиштето. 

 
 
 

Повторно избирање на 
членови на УО, овој пат со 
тајно гласање советувано од 
инспекција. 

 
02.12.2021 

Одговорен 
наставник 

 
Членовите на УП 

 

Избор на членови на Училишен 
Одбор од редот на членови на УП 
со тајно гласање 

Договор за поставување на 
кутија за писма по повод 
празникот Прочка 

 
28.02.2022 

Одговорен 
Наставник и 
Претседател на 
УП 

 
Членовите на УП 

 Дадена идеа како тоа учениците 
на ООУ Ацо Шопов можат да се 
извинат меѓу себе по повод 
празникот Прочка 

Работен час одржан од 
страна на Педагогот со 
презентација за правата на 
децата. 

 
14.03.2022 

Педагог на ООУ 
Ацо Шопов 

Членовите на УП, Педагогот 
и Психологот 

Запознавање со првата на децата 
и совладување на нови прва кои 
не сме ги запознале до сега 

Презентација од страна на 
Ученичкиот Правобранител 
за мито и корупција 

 
22.03.2022 

Ученички 
правобранител 

Членовите на 
УП,Ученичкиот 

Правобранител, Педагогот и 
Психологот 

Запознавање на тема мито и 
корупција 

Презентација од страна на 
Психологот и Педагогот на 
тема за слободни ученички 
активности 

 
22.03.2022 

Психолог и 
Педагог на ООУ 
Ацо Шопов 

Членовите на 
УП,Ученичкиот 

Правобранител, Педагогот и 
Психологот 

 Запознавање на слободни 
ученички активности и дискусија 
за овозможување на нови 

Презентација од страна на 
Психологот за запознавање 
на поимите култура, 
мултикултура и 
мултикултурализам  

   
30.05.2022 

Психологот на 
ООУ Ацо Шопов 

  Членовите на УП и 
Психологот 

Запознавање и совладување на 
поимите и разбирање на 
различните култури и начин на 
нивно препознавање 
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Реден 
Бр. 

Планирани активности Реализирани активности 
Временска 

рамка 
Учесници 

 1 
Подготовка на отворен повик за 
избор на ученички правобранител и 
негови заменици. 

Подготовен и објавен отворен повик за 
избор на ученички правобранител и 
негови заменици. 

октомври 

 педагог 
психолог 
одговорен наставник 
на ученички 
парламент 

 
2 

Да се подготви и сподели 
презентација за наставници и 
ученици. 

 
Подготвена и споделена презентација 
за наставници и ученици. 

октомври 
 
04.10.2021 

Педагог 
 
психолог 

 
3 

 
Организација и реализација на 
избор за ученик правобранител. 

 
Организиран и реализиран избор на 
ученик правобранител. 

 
20.10.2021 

комисија 

 
4 

Споделување на резултати од 
изборот за ученик правобранител 
и прогласување на 
Ученик правобранител 

Споделени резултати од изборот за 
ученик правобранител 
и прогласување на Ученик 
правобранител 

 
22.10.2021 

Наставен кадар 
 
комисија 

 
5 

Состанок со ученички 
правобранител и негов заменик  

Состанок со ученички правобранител и 
негов заменик за давање насоки за 
работа и договор за следни активности 

 
09.11.2021 

Педагог 
 
психолог 

 6 
 Запознавање на учениците со 
нивните права и конвекцијата за 
правата на децата 

Состанок со ученички правобранител и 
негов заменик, споделен поширок обем 
на правата на децата 

 14.03.2022 
Психолог 
Педагог 
 

 7 
 Запознавање на учениците со 
поимите мито и корупција 

Состанок со ученички правобранител, 
со давање примери и насоки 

 22.03.2022 
Психолог 
Педагог 
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17. РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ 

 
 
 
 
 
 
 

 

РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ – ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА ВО УЧЕБНАТА  2021/22 год.  

 ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВРТОК ПЕТОК 
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РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ – ПРЕДМЕТНА  НАСТАВА ВО УЧЕБНАТА  2021/22 год.   
Предметеннаставни
к 

Наставенпредмет Понеделник Вторник Среда Четврток Петок 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

АлександраЈордано
ска 

Македонскијазик-
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7
в 

9
б 

9
а 

       7
б 

8
б 

7
а 

8
в 

Д
Д 

   9
а 

9
б 

9
г 

С
У
А 

Н
У 

ВеснаЈакимовска Физика-Математика 6
в 

6
в 

9
г 

8
б 

9
а 

 Д
Д 

Н
У 

6
в 

8
а 

8
б 

 8
в 

9
в 

Д
П 

С
У
А 

   6
в 

9
б 

7
а
в
ж 

7
а
в
ж 

 9
в 

6
в 

9
г 

9
б 

9
а 

      6
в 

8
в 

8
а 

  

Соња Алчевска Хемија – 
Природнинауки 

 8
б 

6
а 

 6
б 

6
в 

Д
Д 

Н
У 

9
в 

6
а 

 6
г 

6
б 

8
а 

С
У
А 

 8
в 

8
б 

6
в 

8
а 

9
г 

 Д
П 

 9
б 

9
а 

6
г 

8
в 

    9
в 

9
а 

9
г 

9
б 

    

Нина Дуковска Информатика-
Програмирање 

7
б 

7
а 

6
в 

   Д
П 

С
У
А 

♦ 
 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦   6
г 

6
б 

 9
б
П
Р 

6
а 

   ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦   6
в 

6
а 

6
г 

7
в 

6
б 

9
б
п
р 

Д
Д 

Н
У 

ВанеЃорговски Ликовнообр.-
Иновации-  

6
а 

6
г 

а
д
м 

7
в 

  С
У
А 

 9
а 

9
б 

9
г 

6
в 

а
д
м 

а
д
м 

Т
У 

      8
б 

9
в 

Д
Д 

7
а 

9
б
и
н 

9
а
и
н 

6
б 

8
в 

9
г
и
н 

9
в
и
н 

Д
П 

7
б 

8
а 

а
д
м 

     

ДимитарДимитров Музичкообр.-ПМУ-
Хор-Оркестар 

9
в 

9
б 

♦ 8
в 

7
в 

6
б 

8
а 

Д
Д 

    6
г 

6
в 

9
а 

Д
П 

6
а 

9
г 

♦ 9
в 

8
б 

7
б 

о
р
к
е
с 

о
р
к
е
с 

    9
в
п
м
у 

9
в
п
м
у 

7
а 

о
р
к
е
с 

Хор-СУА-ТУ 

Никола Арсов Физичко и здр. 
образование-
Изборен спорт 

    6
в 

9
а
и
с 

9
а
и
с 

С
У
А 

6
г 

6
в 

9
б 

6
а 

9
в 

6
б 

Д
Д 

Т
У 

   6
г 

6
б 

9
а 

9
б 

Д
П 

 9
в 

6
а 

 9
б 

6
б 

9
а 

 9
а 
 
 

6
г 

♦ 6
а 

6
в 

9
в 

  

ЛилеРабреновиќ Физ.здр.обр.-
Изборенспорт 

8
в 

8
а 

8
б 

9
г 

        8
б 

7
б 

9
г 

Д
Д 

7
в 

7
а 

8
в 

8
б 

♦ 9
г
и
с 

9
г
и
с 

Д
П 

9
г 

7
а 

7
в 

8
а 

7
б 

8
в 

С
У
А 

Т
У 

7
а 

7
б 

7
в 

8
в 

8
а 

   

МаријаДимовска Етика ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦      7
б 

7
а 

7
в 

 Д
Д 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦   

ОливераКостадино
вска 

Техничкообразован
ие 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦   ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦      6
г 

6
в 

6
а 

6
б 

Д
П 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦   
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18. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОЕКТИ ВО УЧИЛИШТЕТО 
 

ЕКО ПРОЕКТ 
 
Еко проектот се стреми кон продлабочување на свеста кај сите субјекти за зачувување и одржување на околината и 

создавање на подобри услови за живеење. Опфатени се повеќе активности во чија реализација се вклучуваат не само 
училиштето ,туку и други институции кои ни даваат голема поддршка. 

 

Активности Цели Учесници Време на 
реализација 

Исходи 

Состаноци со членовите на 
Еко-одборот (септември 
2021- јуни 2022) 

Разгледување на 
предвидените 
активности за 
тековниот период 

Директор, наставници, 
ученици, родители, 
претставници од општина, 
Бизнис сектор, новинар, 
домаќин, хаусмајстор, 
технички персонал 

3.9.2021 -изведени активности според 
предвидениот план и програма 

Одбележување на 
„Светскиот ден на заштита 
на озонската обвивка“-
16.9.2021 год. 

Развивање на свеста 
за заштита на 
озонската обвивка 

Ученици, наствници Маја 
Чубриноска и Ване Ѓорговски 

16.9.2021 -развивање на свеста за 
заштита на озонската обвивка 

Расчистување на 
училишниот двор и 
околината-одбележување 
на „Светскиот ден на 
глобалната чистота“-
20.9.2021 год. 

Развивање на свеста 
за одржување на 
чиста животна 
средина 

Директор, ученици, 
наставници, родители, 
технички персонал, 
домаќи, хаусмајстор 

20.9.2021 -одржување  и средување на 
училишниот двор и околината 
и одбележување на 
,,Светскиот ден на глобалната 
чистота,, 

Одбележување на 
„Светскиот ден без 
автомобили“ со ликовни 
изработки 
22.9.2021 год. 

Одржување на чиста 
животна средина и 
намалување на 
загадувањето со 
издувни гасови 

Ученици, наствници Маја 
Чубриноска и Ване Ѓорговски 

22.9.2021 -развивање на свеста кај 
учениците за намалување на 
загадувањето со издувни 
гасови 
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-Одбележување на 
„Меѓународниот ден на 
храната“-16.10.2021 со 
работилница на тема 
„Здрава исхрана“ 
 
 

Развивање на свеста 
за применување на 
здравата исхрана  
како и создавање на 
натпреварувачки дух 
кај учениците  

Ученици,наставници 
 
 

16.10.2021 -развивање на свеста кај 
учениците за правилна и 
здрава исхрана 
- создавање на 
натпреварувачки дух кај 
учениците 

- Предавање на тема 
„Влијание на загадувањето 
на почвата, водата и 
воздухот врз здравјето на 
луѓето“ (16.12.2021) 

Развивање на свеста  
за влијание на 
загадувањето на 
почвата,водата и 
воздухот врз здравјето 

Ученици, наставник Маја 
Чубриноска 

16.12.2021 -развивање на свеста  за 
влијание на загадувањето на 
почвата,водата и воздухот врз 
здравјето 
 

Презентации 
за материјали кои се 
рециклираат 

Правилна употреба на 
материјали кои се 
рециклираат 

ученици, наставник Маја 
Чубриноска, Еко-тим 

23.2.2022  

Одбележување Денот на 
екологијата 21-ви Март  
– еколошка акција на 
засадување на украсни 
цвеќиња,нивно окопување и 
расчистување на 
училишниот двор 
- Работилница-творење и 
сликање на тема „Денот на 
екологијата“ 

Работилница-творење 
и сликање на тема,, 

Денот на екологијата,, 
- еколошка акција со 
цел 
создавање  навики кај 
децата  и возрасните 
за убава животна 
средина 
 

ученици,наставник Маја 
Чубриноска, Еко-тим 

21.3.2022 Создавање  навики кај децата  
и возрасните за убава животна 
средина 
 

Одбележување на 
„Светскиот ден за зачување 
на планетата Земја“ 
-работилница и 
презентација на ликовни и 
поетски творби  

Презентација на 
ликовни, поетски 
творби  

 

ученици,наставник Маја 
Чубриноска, Еко-тим 

29.4.2022 Зголемување на лична 
одговорност за одбележување 
на  значајни датуми 
 

Предавање од страна на 
едукатори од страна на ЈП 
Комуална хигиена на тема 
„Правилно постапување  со 
комунален отпад“ акција на 

Развивање на свеста 
за одржување и 
чување на околината 

ученици, наставници, ЈП 
Комуална хигиена 

11.5.2022 Зголемување на лична 
одговорност за правилно 
постапување  со комунален 
отпад 
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учениците за правилно 
селектирање на отпадот 

Одбележување на Светски 
ден за зашита на животната 
средина на тема: Екологија-
хигиена за подолг живот 
(презентација на  ликовни и 
поетски творби) 

презентација на  
ликовни и поетски 
творби 
 
 

ученици,наставник Маја 
Чубриноска, Еко-тим 

5.6.2022 -Зголемување на лична 
одговорност 
-Повисоко ниво на свест за 
зачувување на средината и 
грижа за здравјето 

 

 
 

        
 
       НЕНАСИЛНО ОДНЕСУВАЊЕ ВО УЧИЛИШТЕ 

 

Активности 
Време на 

реализација 
Учесници Исходи 

 Предлагање и усвојување на  Годишната програма  10.09.2021  Виолета Тодоровска 
  Марица Попоска 
Дарко Костенцов  
Игор Бошковски 

Показатели за идни активности 

Секојдневно дежурство од страна на наставниците со 
определено место и задачи 

септември – 
декември 2021 

сите наставници Превенција  инциденти од 
насилно однесување 

Изработка на проектна активност за намалување на 
насилно однесување: Достоинство, предрасуди и 
дискриминација 

  29.09 2021 Ученици од 8 в 
наставник Игор Бошковски 

Намалување на формите на 
насилно 
однесување,запознавање со 
проблемите на ранливите групи 
деца  

Одбележување на светскиот ден на ненасилство 
Денот на раѓањето на големиот миротворец Махатма Ганди 

4. 10 2021 Ученици од 8а одд 
  наставник Дарко Костенцов 

Значењето на најпознатите 
личности на модерната епоха кој 
користел етички идеи и 
развивал движење за отпор без 
насилство 
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Разговор со учениците за правилата на добро 
однесување 
Изработка на презентации со правила за добро 
однесување 
Изработка на  хамери со правила за добро однесување – 
бонтон 

18.10 2021  Ученици од 9 г одделение 
наставник -Александра 
Јорданоска 
Ученици од 5 в одделение 
наставник-Дијана 
Серафомовска 

Да ја сфатат функцијата на 
бонтонот како правила за 
пристојно и правилно ненасилно 
однесување 

 
 
 

  АНТИКОРУПЦИСКА ЕДУКАЦИЈА НА УЧЕНИЦИТЕ 
 
Програмата за антикорупциска едукација на учениците опфати предавања за запознавање на учениците со поимите, 

можностите за заштита и превентивно делување кон корупциските активности и пополнување на прашалници од учениците пред 
почетокот на проектот со кој се утврдуваат предзнаењата на учениците за поимите корупција и антикорупција. 

Во првото полугодие од страна на учениците беше пополнет прашалник со кој се утврдија основните предзнаења за поимите 
корупција и антикорупција.Откако се утврдија основните презнаења на учениците за поимите корупција и антикорупција беше 
одржано предавање и вежби со кои учениците се стекнаа со основни знаења за поимите корупција и антикорупција. Исто така беше 
реализирано предавање со кое учениците се запознаа што значи одолевање на социјален притисок и превземање на мерки за 
спречување на корупција и активна борба против корупција.Завршната активност од проектот за Антикорупциска едукација на 
учениците беше реализирана со изработка на флаери поврзани со темата. 
 

Активности Време на реализација Учесници Наставници 

Пополнување на прашалник за утврдување на предзнаења за  
корупцијата и антикорупцијата 

17.10.2021 
 

20 ученици од VIII и  IX 
одделение 

Дарко Костенцов 
 

Предавање за причини и последици од корупцијата 24.11.2021 20 ученици од VIII и  IX 
одделение 

Дарко Костенцов 
 

Активна борба против корупцијата 16.4.2022 20 ученици од VIII и  IX 
одделение 

Дарко Костенцов 
 

Изработка на постери во врска со темата 18.5.2022 20 ученици од VIII и  IX 
одделение 

Дарко Костенцов 
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19. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ 
 

Во учебната 2021/22 година во ООУ ,,Ацо Шопов“ се реализираа бројни воннаставни активности преку кои се одбележаа важни 
датуми, се промовираа знаењата и способностите на учениците преку учество на натпревари, манифестации и приредби. Преку 
вонанаставните активности се истакна работата на слободните ученички активности и спортските клубови, како и проектите во кои е 
вклучено нашето училиште. За дел од активностите беше остварена соработка со институциите од локалната средина. Информации 
за истите беа споделени преку социјалните медиуми и веб страната на училиштето.  
 

Време на 
реализацијa 

 

Активности Ефекти Учесници Одделение Број на 
ученици 

Број на 
реализирани 
часови 

01.09.2021 Прием на 
првачињата 
 
 
 

Запознавање со наставникот, 
училиштето и другарчињата од 
паралелката  
 
 
 

Првачињата запишани 
во учебната 2021/22 
година, одговорни 
наставници во прво 
одделение, директорот 
на училиштето, 
градоначалникот на 
Општина Бутел  и 
стручните соработници 
од општината,  
одговорниот наставник 
на Детската оргнизација 
- Валентина Јоцевска 

I 84 2 

08.09.2021 Одбележување на 
Денот на 
независноста 

Запознавање со значењето на 
Денот на независноста 

Наставници од 
одделенска и 
предметна настава 

I -IX сите 1 

22.09.2021 Одбележување на 
Светкиот ден на 
мирот 21 Септември 

Разговор за значењето на мирот 
и слободата во светот наспроти 
војните и ропството 

ученици 
наставник Силвана 
Ѓуровска 

V 22 1 

22.09.2021 Одбележување на 
Светскиот ден без 
автомобили-22 
Септември 

Поттикнување на свеста кај 
учениците за заштита на 
животната средина од 
загадување и зачувување на 
здравјето –предавања, 
презентации, лични творби 

ученици 
наставник Маја 
Чубриноска, Силвана 
Ѓуровска (еколошка 
секција и новинарска 
секција) 

V, VI-IX 
 

35 2 
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27.09.2021 Одбележување на 
Светски ден на 
јазиците 

Истражување за различните 
јазици кои се зборуваат во 
светот,сличности и разлики, 
значењето на јазикот  

ученици 
наставници Валентина 

Зотевска 
Весна Стојановска 
Радица Милковска 

VI-IX 20 2 

29.09.2021 Ликовна колонија 
„Љубанци 2020“ 

Да се развие детската 
креативност и да се унапредат 
техниките за сликање 

Ване Ѓорѓовски VI-IX 2 10 

29.09.2021 Одбележување на 
Недела на спортот 

Активности од спортски и 
забавен карактер 

Јане Карајованов, Леле 
Рабреновиќ, 
Александра 
Неделковска и Златка 
Давиткова 

IIа и  IIв 50 1 

22.10.2021 Одбележување на 
денот на есента 

Изработен плакат за денот на 
есента 

Магдалена Андонова IIIб 6 1 

05.10.2021 
 

Одбележување на 
Денот на учителот 
се запознаа со 
неговото значење и 
твореа литературна 
и ликовна секција 

Учениците се запознаа со денот 
на учителот 

Наставници од 
одделенска настава 

I-V 25 1 

04-08.10.2021 Одбележување на 
Детска недела .Во 
текот на неделата 
на детето беа 
изработувани 
ликовни и 
литературни творби 
и пароли со правата 
на децата.  

учениците беа запознаени со 
правата на децата и беше 
презентирана Декларацијата за 
правата на децата 

Наставници од 
одделенска настава 

I-V 25 4 

08.10.2021 Прием на 
првачињата во 
Детската 
организација 

Организирана беше свечена 
приредба за првачињата  

Одговорниот наставник 
на Детската оргнизација 
- Валентина Јоцевска, 
одделенски наставници 
во прво одделение 

I 84 1 

8.10.2021 Одбележување на 
11 Октомври - Ден 

Преку предавање, презентација 
и рецитирање на стихотворби 

Одделенски наставници I-V  1 
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на народното 
востание 

учениците се запознаа со 
значењето на народното 
востание  

15.10.2021 Одбележување Ден 
на храната 

Учениците се запознаа со 
придобивките за здрава храна 

ученици 
наставници 

I-V   

17.12.2021 Одбележан Денот 
на миењето раце 

Подигнување на свесноста и 
разбирањето за важноста од 
редовно и темелно миење раце 
како еден од условите за добро 
здравје и заштита од болести 

ученици 
наставник Валентина 

Зотевска 

VI-IX 10 2 

22.10.2021 Одбележување на 
23 Октомври-Ден на 
македонската 
револуционерна 
борба 

Преку предавање и презентација  
учениците се запознаа со 
значењето на Денот на 
македонската револуционерна 
борба 

ученици 
одд.раководители 

одговорен наставник 
Дарко Костенцов и 
Силвана Ѓуровска 

I-IX сите 1 

24.10.2021 Одбележување на 
Денот на 
Обединетите нации 

Запознавање со значењето на 
Обединетите нации 

ученици 
наставници од 

секцијата Млади 
англичани 

VII, IX 18 2 

25.10.2021 Одбележување на 
Месецот на книгата-
уредување на паноа 

Создавање навика за читање кај 
учениците и промовирање на 
вредностите на книгата 

ученици 
одговорни наставници 

од ликовната, 
литературната и 

новинарската секција 

VI-IX 30 2 

28.10.2021 Завршна МИО 
активност 

Заедничка завршна МИО 
активност на училиштета ООУ 
„Ацо Шопов“ од Скопје и 
ООУ„Мустафа Ќемал Ататурк“ 
од Пласница – онлајн работна 
средба преку Тимс платформа 
на тема „Загадување на 
непосредната околина“ 

ученици 
наставници од двете 

училишта 
одговорен наставник 

Силвана Ѓуровска 
Дарко Костенцов 
Маја Чубриноска 

VI-IX 26 3 

09.11.2021 Ученичка квизотека Учество во Ученичка квизотека 
организирана од ДКЦ-освоено 
прво место 

наставници Ване 
Ѓорговски, Дарко 

Костенцов, 
ученици 

VI-IX 3 2 

12.11.2021 Одбележување на Одбележување на Денот на ученици VI-IX 25 2 
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13 Ноември ослободувањето на градот 
Скопје со ликовни и литературни 
творби, реферати 

наставници одговорни 
на историската, 

ликовната и 
литературната секција 

18.11.2021 Одбележување на 
раѓањето на К.П. 
Мисирков 

Литературно читање-цитати од 
книгата „За македонцките 
работи“  

ученици 
наставник Весна 

Додевска 

VIII, IX 5 1 

20.11.2021 Спортско-
рекреативни 
активности 

Одбележување на неделата 
посветена на спортот под 
мотото „Движи се во природа“ од 
13 до 21 ноември 

ученици 
наставници по 

физичко и 
здравствено 
образование   

I, VII, IX 40 3 

21.11.2021 Учество во 
Училишна квизотека 

Успешен влез во вториот круг во 
Училишната квизотека 
организирана од ДКЦ 

наставници Ване 
Ѓорговски, Дарко 

Костенцов, 
ученици 

VI-IX 4 2 

06.12.2021 Одделенски и 
меѓуодделенски 
натпревари 

Одбележување на месецот 
декември под мотото ,,Дали 
играта има граници“ под 
покровителство на Агенција за 
спорт и млади 

ученици 
наставници по 

физичко и 
здравствено 
образование  

II-IX   

7.12.2021 Одбележување на 8 
Декември-
Св.Климент 
Охридски 

Преку предавање и презентација  
учениците се запознаа со делото 
на Св. Климент Охридски 

ученици 
наставници 

 

I-IX 7 1 

20.12.2021 Украсување на 
училиштето по 
повод Новата 
година и доаѓањето 
на зимата 

Уредување на паноата во аулата 
и бината со изработки на тема 
,,Зима“/,,Нова година“: плакати, 
честитки, елки и други украси 

ученици од ликовната 
секција 

наставници Олгица 
Џоровска, Магдалена 

Андонова, Марија 
Анѓелова 

II, III  30 8 

23.12.2021 Хуманирана акција 
за помош на 
социјално ранливи 
семејства 

Собрани прехранбени продукти 
за помош на социјално ранливи 
семејства во периодот од 13 до 
17 декември 

ученици 
одговорни наставници 

на ПЦК 
Валентина Зотевска, 

Ирена Трајковска 

I-IX 26 10 

27.12.2021 Литературно читање Одбележување на раѓањето на ученици, VI-IX 12 2 
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патронот Ацо  Шопов наставници по 
македонски јазик 
Весна Додевска, 
Билјана Ристоска 

Стомнароска, 
директор на 
училиштето 

градоначалникна 
Општина Бутел 

27.12.2021 Одбележување на 
раѓањето на Кочо 
Рацин  

Презентирање на ликовни, 
литературни и историски творби 
од ученици 

ученици 
одговорни наставници 

на литертурната, 
испориската, 

новинарската и 
ликовната секција 

VI-IX 20 2 

28.12.2021 Приредба по повод 
поделба на 
новогодишни 
пакетчиња на 
првачињата од 
општина Бутел 

Поттикнување на позитивна 
предновогодишна атмосфера во 
училиштето, радост и весело 
расположение кај најмладите 
ученици 

Првачињата запишани 
во учебната 2021/22 
година, одговорни 
наставници, директорот 
на училиштето, 
градоначалникот на 
Општина Бутели 
стручните соработници 
од општината 

I-V 60 3 

04.02.2022 Одбележување на 
150 години од 
раѓањето на Гоце 
Делчев 

Презентирање на ликовни, 
литературни и историски творби 
од ученици 

ученици, 

одговорни наставници 
на литертурната, 
историската, 
новинарската и 
ликовната секција 

V-IX 30 5 

04.03.2022 Одбележување на 
празникот Прочка во 
организација на 
Ученичкиот 
парламент 

Пишување пригодни пораки Ученици од 
Ученичкиот парламент 

I-IX 20 2 
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08.03.2022 Одбележување на 8 
Март-Меѓународен 
ден на жената 

Изработка на литературни и 
ликовни творби, подготовка на 
рецитали, украсување училишни 
паноа 

ученици, 
одговорни наставници 
на литертурната, 
новинарската, 
ликовната и 
рецитаторската  
секција 

I-IX 45 5 

11.03.2022 Одбележување на 
Пи ден  
(14 март) 

Училишен натпревар во 
решавање Судоку и изработка 
на плакат 

ученици, одговорни 
наставници на 
математичката секција 

V-IX 20 2 

11.03.2022 Едукативно 
предавање од ЈП 
„Комунална хигиена“ 
на тема 
„Рециклирање на 
отпад“ 

Подигнување на еколошката 
свест кај учениците 

еколошка секција 
наставник Маја 
Чубриноска 

VII  25 1 

18.03.2022 Учество на конкурс 
од Пакомак во 
соработка со Пивара 
Скопје и Би Милк 
„Од отпад до 
уметничко дело“ 

Развивање свест за 
рецииклирање и поттикнување 
креативни и ликовни вештини 

Ива Аврамовска  
Милена Спировска 

IX б 2 10 

21.03.2022 Одбележување на 
21 Март-Ден на 
екологијата 

Работни акции за расчистување 
на училишниот двор, садење 
дрвца, творење –ликовни и 
литературни творби  на тема 
Екологија 

сите наставници и 
ученици 

ликовна, литературна, 
новинарска, еколошка 

и хортикултурна  
секција 

I-IX сите 4 

22.03.2022 Одбележување на 
Светскиот ден на 
водата 

Негување на свест за важноста 
и заштитата на водата 

Ученици   
 наставници Марија 

Анѓелова 
Анета Андоновска 

II б и II г 45 2 
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01.04.2022 Одбележување на 
Денот на шегата- 
Дефиле на маски во 
училиштето и 
учество на 
најдобрите маски на 
Априлијада во 
Општина Бутел 

Поттикнување на креативноста 
на учениците, наставниците и 
родителите 

ученици 
наставници –Тим за 

избор на маски 
Ване Ѓорговски 

Олгица Џоровска 
Дијана Серафимовска 
Магдалена Андонова 

I-IX сите ученици 
25 избрани 
за најдобри 

6 

07.04.2022 Одбележување на 7 
Април-Ден на 
здравјето под 
мотото „Наша 
планета, наше 
здравје“-пишување 
пораки и едукативни 
предавања 

Подигнување на свеста кај 
учениците за заштита на 
здравјето 

ученици од ПЦК 
наставник Ирена 

Трајковска 
еколошка секција 
наставник Маја 

Чубриновска 

I-IX 28 3 

4.- 8.април Спроведена Еко 
акција „Од семе до 
прекрасни 
сончогледи“ 

Грижа за животната средина, 
разубавување на просторот 
позади училиштето 

ученици 
наставници 

координатор Светлана 
Пислевска и Марија 

Анѓелова 

II-V 350 6 

17.04.2022 Манифестација по 
повод пуштање во 
употреба на новото 
кошаркарско 
игралиште во 
ООУ,,Ацо Шопов“ 

Подобрување на условите за 
спортување на жителите на 
Општина Бутел 

директор 
наставници и др. 

вработени од 
училиштето  

ученици 
градоначалник 

советници 
музичари 

танцова школа 
,,Еурека“ 
граѓани 

I-IX 50 3 
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29.04.2022 Учество на 16. 
Меѓународен 
фестивал на детска 
поезија „Дечје 
царство“ во Бања 
Лука 

Промовирање на млади поети Росана Гошева 9 б 
ментор Александра 

Јорданоска 

IX 2 4 

04.05.2022 Гостување на 
Одбојкарскиот 
училишен клуб во 
училишната емисија 
Ѕвон на МРТ 

Промовирање на работата на  
Одбојкарскиот училишен клуб 
ООУ ,,Ацо Шопов“ како дел од 
младите категории на Јанта 
Волеј Форца 

членови на  
училишниот спортски 

клуб 
тренери Мартин 

Јовановски 
Лиле Рабреновиќ 

VI-IX 20 3 

04.05.2022 Одбележан Денот 
на смртта на Гоце 
Делчев 

Почит кон делото на Гоце 
Делчев 

ученици од 
новинараската секција 

наставник Силвана 
Ѓуровска 

V 7 1 

05.05.2022 Одбележан Денот 
на мајчиниот јазик 
со литературно 
читање од наши 
македонски автори 
во паркот пред 
Општина Бутел 

Негување на македонскиот 
литературен јазик 

ученици од 
рецитаторска секција 

наставници Весна 
Додевска и 
Александра 
Јорданоска 

VI-IX 5 1 

20.05.2022 Свечена приредба 
по повод Денот на 
училиштето  под 
мотото „Езеро на 
животот“ и 
положување свежо 
цвеќе пред бистата 
на Ацо Шопов 

Одбележан денот на нашиот 
патрон Ацо Шопов 

ученички секции 
одговорни наставници 
директор Билјана С. 

Антовска 

I-IX 130 3 
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23.05.2022 Активности од 
Проектот МИО: 
спортски натпревар-
кошарка, 
литературно читање 
и уредување на 
училишен двор 

Јакнење и унапредување на 
меѓуетничката  соработка и 
разбирање  

координатор Силвана 
Ѓуровска 

директор Билјана С. 
Антовска 

ученици и наставници 
од ООУ „Ацо Шопов“ и 

ООУ„Панајот 
Гиновски“ 

VI-IX 30 3 

23.05.2022 Одбележување на 
24 Мај-Ден на 
сесловенските 
просветители Кирил 
и Методиј 

Презентирање на предавања, 
есеи, песни и ликовни творби од 
ученици 

ученици 
одговорни наставници 

на литертурната, 
историската, 

новинарската и 
ликовната секција 

I-IX 25 3 

27.05.2022 Завршни активности 
од Проектот 
„Фудбал во 
училиште“ 

Промовирање на фудбалот Ученици од 2 и 3 одд 
Ученици од 4 и 5 одд 
Наставници по 
физичко и 
здравствено 
образование 

II-V 31 3 

27.05.2022 Организирање 
забава за 
полуматурантите во 
холот на нашето 
училиште 

Поттикнување на другарството, 
припадност кон училиштето 

ученици 
одд. раководители и 
наставници на 9. одд 

IX 90 2 

01.06.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наградување на 
истакнати ученици 
на крајот на 
учебната година со 
вредносни ваучери 
од Градоначалникот 
на Општина Бутел 
 
 

Афирмација на постигањата на 
учениците и мотивирање за 
постигнување успех во иднина 
 
 
 
 
 

Росана Гошева 9 б 
Иван Кнежевиќ  8б 
Софија Зенговска 7 в 
Давид Зариоски 6в 
Ангела Димитровска 5б 
Надица Митева 9а 
Александар Антиќ 9в 
наставници 
градоначалник Дарко 
Костовски 

V-IX 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 
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09.06.2022 Одбележување на  
Манифестацијата 
„Олимписки ден“ во 
организација на 
Општина Бутел и 
средба со 
претседателот на 
ИОК д-р.  Томас Бах. 
Учество на нашето 
училиште со 
презентирање стари 
традиционални игри 

Промовирање на спортот меѓу 
учениците,  градење на здрави 
навики, натпреварувачки дух 

Ученици, 
наставниците по 
физичко и 
здравствено 
образование,  
градоначалник Дарко 
Костовски,   
претседателот на 
ИОКд-р. Томас Бах 

V- VIII 
 

35 5 

 

 
 

20. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА УЧЕНИЧКИ НАТПРЕВАРИ 
 

 

Одделенска настава 
 

Предмет Ментор Ученик Вид на натпревар Освоена награда 

 
Македонски јазик 

 
Елена Јоциќ 
Блажевски 

 
Шефија Шакири 

Книжевна манифестација „Есен во 
Гази Баба“- „Есеј 
во есен“ 

 
диплома 

Македонски јазик  
 
 

 

Елена Јоциќ 
Блажевски 

Мила Трајановска 
Шефија Шаќири 
 

Здружение на просветни 
Работници 
Литературен конкурс 
по повод 8 Март 

 1 во место 
1 во место 

Maтематика Елена Јешиќ Ангел Славковски 1 г одд. Математички натпревар Кенгур-Прв 
круг (Меѓународен натпревар) 

1. награда 
 

Математика Магдалена Андонова Калина Барџовска 3 б одд. 
Марко Младеновиќ Кметовиќ 
3 б одд. 

Математички натпревар Кенгур-Прв 
круг (Меѓународен натпревар) 

1. награда 
3. награда 

Математика Магдалена Андонова Калина Барџовска 3 б одд. 
Марко Младеновиќ Кметовиќ 

Математички натпревар Кенгур, 
Втор-Финален круг (Прв државен 

1. награда-Златен медал 
1. награда-Златен медал 
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3 б одд. натпревар за ученици од 1-5 одд.) 

Математика Елена Јоциќ 
Блажевска 

Анастасија Кекеновска  5 г 
одд 

Општински натпревар пофалница 

Математика Дијана Серафимовска Марко Стојановиќ 5 б одд 
 

Општински натпревар пофалница 

Математика Живка Радичевска Меланија Настева 5 б одд 
Ангела Димитровска 5 б одд 
Ива Христова 5 б одд 
Петар Николоски 5 б одд 

Општински натпревар 1. награда 
1. награда 
2. награда 
2. награда 

Математика Живка Радичевска Ангела  Димитровска 5 б одд 
 

Регионален натпревар 2. награда 

Математика Дијана Серафимовска Марко  Стојановиќ 5 в одд Регионален натпревар 2. награда 

Англиски јазик  Марина Дионисиева Јана Крстевска 5 а одд 
Андреа Стојковска 5 г одд 

Општински натпревар 3. награда 
1. награда 

Англиски јазик  Марина Дионисиева Јана Крстевска 5 а одд 
Андреа Стојковска 5 г одд 

Регионален натпревар 1. награда 
3. награда 

Предметна настава 

Предмет Ментор Ученик Вид на натпревар Освоена награда 

 
 Македонски јазик 

 
Александра Јорданоска 

 
Леона Ширкова 7 в одд. 

Поетска манифестација за деца и 
млади 
,,Пролет на сребрените соништа“ 

 
1. награда 

 
 Македонски јазик 

 
Александра Јорданоска 

 
Росана Гошева 9 б одд. 

16. Меѓународен фестивал на 
детска поезија ,,Дечје царство“ 
Бања Лука 

 
3. место 

Англиски јазик Весна Пановска Дамјан Стојановски 7 в одд. Општински натпревар  
1. место 

Англиски јазик Валентина Зотевска Максим Наумовски 7 а одд. 
Благојче Јовески 9 г одд. 
Марија Стерниша 9г одд 

Општински натпревар 1. место 
1.место 
1. место 
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Англиски јазик Валентина Зотевска Максим Наумовски 7 а одд. 
Благојче Јовески 9 г одд. 
Марија Стерниша 9г одд 

Регионален натпревар 1. место 
1.место 
пофалница 

Англиски јазик Валентина Зотевска Максим Наумовски 7 а одд. 
Благојче Јовески 9 г одд. 

Државен натпревар учество 
учество 

Ликовна изложба 
„Ликовна 
колонија 2020“ 

Ване Ѓорговски Ангела Исовска 
Теа Петрова 

Ликовна изложба 1.награда 
2. награда 

 
 
Италијански јазик 

 
 
Радица Милковска 

Софија Зенковска  7в Марија 
Мишевска  7а Дамјан 
Петковски  6б Андреј Василов 
7а 

Dante Chi lo Conosce- Квиз по 
повод неделата на 
италијанскиот јазик во светот 

1. награда  
благодарница 
 благодарница  
благодарница 

 
 
Италијански јазик 

 
 
Радица Милковска 

Софија Зенговска 
Викторија Габреска 
Дамјан Петковски 

Државен натпревар 1. награда 
2. награда 
благодарница 

 
Квиз на знаење 

Ване Ѓорговски Дарко 
Костенцов 

Росана Гошева Вера 
Јовановска 
Калина Бошковска 

Училишна квизотека во 
организација на 
ДКЦ Карпош 

 
1. место и влез во втор 
круг 

 Физичко и 
здравствено 
образование 

Никола Арсов 
Лиле Рабреновиќ 
Мартин Христов 

Екипно-машки 
Екипно- машки Екипно-женски 
Екипно-машки 
Екипно-женски 

Општински натпревар во футсал 
Општински натпревар во кошарка 
Општински натпревар во ракомет 
Општински 
натпревар во одбојка 

1. место 
1. место 
1. место 
место 
место 

 Физичко и 
здравствено 
образование 

Никола Арсов  
Лиле Рабреновиќ  
Мартин Христов 

Eкипно –машки Eкипно -машки 
Eкипно -машки Eкипно -женски 
Eкипно –машки 

Меѓуопштински натпревар во 
футсал Меѓуопштински натпревар 
во ракомет Меѓуопштински 
натпревар во кошарка 
Меѓуопштински натпревар во 
кошарка Меѓуопштински натпревар 
во одбојка 

 2.место  
1.место  
1.место  
1.место  
2.место 

 Физичко и 
здравствено 
образование 

Никола Арсов 
Лиле Рабреновиќ 

 

Екипно-женски кошарка Гредски натпревар 3. место 
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Физичко и 
здравствено 
образование 

Никола Арсов 
Лиле Рабреновиќ 

 

Екипно-машки 6. И 7.одд 
Екипно-женски 6. И 7. Одд 
Екипно-машки 6. И 7. одд 

Општински натпревар одбојка   
Општински натпревар одбојка 
Општински натпревар футсал 

1. место 
1. место 
1. место 

Физичко и 
здравствено 
образование 

Никола Арсов  
Лиле Рабреновиќ  
  

Екипно-женски 
Екипно машки 6. и 7. одд 

Регионален натпревар 
кошарка 
Регионален натпревар 
футсал 

1. место 
1 место 

Физичко и 
здравствено 
образование 

Никола Арсов  
Лиле Рабреновиќ  
 

Ива Згонц 
Стефан Настев 

Противпожарен крос на ниво на град 
Скопје 

1. место 
2. место 

Физичко и 
здравствено 
образование 

Никола Арсов  
Лиле Рабреновиќ  
Јане Карајованов 

Екипно 2. и 3 одд. 
Екипно 4. И 5. одд 

Завршни активности на Проект 
,,Фудбал во училиште“ 

1. место 
1. место 

Македонски јазик Весна Додевска Кристина Шатроска VIIа  
Анастасија Ѓорѓиевска IX 

Меѓународен фестивал на детска 
поезија „Дјечије 
царство“ 

Финалист диплома 

 Физика Весна Јакимовска Анѓел Крстевски 9 г Натпревар за научна фотографија Учество 

 Физика Весна Јакимовска Филип Величковски IX б 
Росана Гошева IX б 
 Давид Зариоски VI в 

Натпревар Physics in advent учество 

 
Физика 

 
Весна Јакимовска 

 Филип Величковски 9 одд 
Патар Златков 9 одд 
Ангел Крстевски 9 одд 
Лука Златков 9 одд 
Клаудија Павловска 9 одд 
Иван Кнежевиќ 8 одд 

Општински натпревар 3. награда 
 3. награда 
пофалница  
пофалница 
учество 
 3. награда 

 
Физика 

 
Весна Јакимовска 

Иван Кнежевиќ 8 одд 
Петар Златков 9 одд 
Лука Златков 9 одд 
Ангел Крстевски 9 одд 

Регионален натпревар 3. награда 
пофалница 
пофалница 
учество 

 
Физика 

 
Весна Јакимовска 

Иван Кнежевиќ 8 одд 
Петар Златков 9 одд 
Лука Златков 9 одд 

Државен 
натпревар 

учество 
 пофалница 
пофалница 
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Физика Весна Јакимовска Лука Златков 9 б 
Петар Златков 9 б 
Ангел Крстевски 9 г 

Манифестација 
„Денови на електротехниката“ 

3.  место  

Математика Весна Јакимовска Давид Зорбовски 6 одд 
Давид Зариоски 6 одд 

Општински натпревар 3. награда 
пофалница 

Математика Весна Јакимовска Давид Зариоски 6 одд Регионален натпревар 3. награда 

Математика Елена Златкова Мила Тасевска  6 одд 
Марија Глигоровска 7 одд 
Иван Кнежевиќ 8 б одд 

Општински 
натпревар 

1. награда 
2. награда 
1. награда 

Математика Елена Златкова Иван Кнежевиќ 8 одд Регионален натпревар пофалница 

Математика Дара Драгановска Ана Кочоска 7 одд 
Петар Златков 9 одд  
Лука Златков  9 одд 

Општински натпревар пофалница 
2. награда 
2. награда 

Математика Дара Драгановска Петар Златков 9 одд 
Лука Златков  9 одд 

Регионален натпревар пофалница 
3. награда 

Математика Весна Јакимовска 
Дара Драгановска 

Давид Зариоски 6 одд 
Лука Златков  9 одд 

Државен 
натпревар 

учество 
учество 

Хемија Соња Алчевска Патар Златков 9 одд 
Клаудија Павловска 9 одд. 
Георги Николчов 9 одд. 
Лука Златков 9 одд. 
Јана Велковска 9 одд. 
Мила Кафеџиска 9 одд. 
Прохор Дамјански 9 одд. 
Леона Ширкова 9 одд. 

Општински  
натпревар 

2. награда 
2. награда 
3. награда 
3 награда 
3. награда 
3. награда 
3 награда 
3. награда 

Хемија Соња Алчевска Георги Николчов 9 одд 
Клаудија Павловска 9 одд  
Лука Златков 9 одд 
Петар Златков 9 одд 

Регионален натпревар 1. награда 
2. награда 
3. награда 
пофалница 

Хемија Соња Алчевска Георги Николчов 9 б одд. Државен натпревар 3. награда 

Ликовно 
образование 

Ване Ѓорговски Надица Митева  9 одд. 
Теодор Филиповски  6 одд 
Симона Софревска  6 одд 

Ликовна колонија Љубанци 2022 
год 

 



145 
 

 

 
 

21. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМОТ/ИНТЕРКУЛТУРАЛИЗМОТ И МЕЃУЕТНИЧКАТА 
ИНТЕГРАЦИЈА 

 
 

 
Активност 

Време на 
реализација 

 
Учесници 

Место на 
реализација 

/организација 

Ефекти 

1. Работен состанок помеѓу ООУ„Ацо Шопов“ и 
ООУ„Мустафа Кемал Ататурк“ за 
конкретизирање на групите ученици и дата на 
реализација на онлајн работилница по добиен 
гранд од МОН 
 

 
30.09.2021 

 

Маја Чубриноска и Виолета 
Тодоровска -реализатори, 
членови на Тим МИО: Марица 
Попоска, Дарко Костенцов, 
Силвана Ѓуровска 
(координатор) Директор 
Лепосава Дохчева 

 
Онлајн средба на 
платформа Зоом 

 

 
формирање на 
групи, поделба 
на задачи  и 
активности  на 
групите 

2. Заедничка завршна online МИО активност 
(долгорочна) по биологија и географија 
Тема: Истражување за загадувањето на 
средината и претставување на 
местоположбата на училиштата 

 
 

 
28.10.2021  

 

ученици од 7 и 8 одделение, 
наставници Маја Чубриновска и 
Виолета   Тодоровска, 
координатори на ПМИО, 
Директори на училиштата 
(ученици и наставници од 
партнер училиштето) 

 
Онлајн работилница 
на платформа Тимс  

 

 
Презентации на 
двата јазика 
(македонски и 
турски јазик) 

3.Извештај за реализирана завршна МИО 
активност по добиен гранд од МОН 
 
 

 
01.11.2021 

 

Координатор Силвана 
Ѓуровска  

Електронска 
изработка 
пратена во 
МОН 

Извештај во 
електронска 
форма 

4.Апликација на јавен Конкурс за 
заедничка активност за унапредување 
на мултикултурализмот 

 
3.12.2021 

Координатор Силвана 
Ѓуровска и  
Вд Директор Билјана 
Антовска Симоновска 

Електронска 
изработка 
пратена во 
МОН на емаил 

Изработена 
Апликација за 
гранд од МОН 

5.Прашалник од МОН за ПМИО 

 

9.12.2021 Координатор Силвана 
Ѓуровска и  

Вд Директор Билјана Антовска 

Симоноска 

Електронска 
изработка пратена 
во МОН на емаил 

Пополнет Прашалник 
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6. Полугодишен извештај 
12. 01.2022 Координатор Силвана 

Ѓуровска  
Електронска 
изработка 

Полугодишен 
извештај 

7.Континуирано ажурирање на информации на 
порталот за МИО активности на училишната 
Web странa 
 

прво 
полугодие од 
учебната 
2021/22 

Координатор Силвана 
Ѓуровска и администратор 
Ване Ѓорѓоски 

училишната Web 
странa 

Афирмација на 
училиштето  

8. Реализирање на  работилници со МИО 
активнопсти  од ОЖВ (за сензибилизација) -
најмалку три / реализатори  

Во текот на 
учебната 
година 

сите наставници и ученици 
од 2-9 одделение  

ООУ„Ацо Шопов“ 
реализирани часови  

9. Добиено Решение за одобрен Гранд од 
МОН по јавен конкурс  

9  март 2022 Тим МИО и МОН ООУ„Ацо Шопов“ Решение за одобрен 
Гранд 

10. Работни средби -онлајн, електронска 
и телефонска комуникација со партнер 
училиштето ОО„Панајот Гиновски“ со 
цел конкретизирање на МИО 
активностите, формирање на групи и 
определување време на реализација  

(март-април ) 
2022 

 

Тим МИО и nнаставници i 
реализатори : Александра 
Јорданоска,Ване Ѓорѓоски, 
Маја Чубриноска и  Никола 
Алексов  

ООУ„Ацо Шопов“ Акционен план за 
реализација на МИО 
активности 

11. Заедничка МИО активности  со партнер 
училиштето ООУ„Панајот Гиновски“ поддржан 
од МОН: Разубавување и уредување на 
училишниот двор со засадување цвеќиња во 
училишната градина и фарбање на 
училишната ограда 

23.05.2022 Маја Чубриноска и ученици 
од 8 одд 

ООУ„Ацо Шопов“ уредена градина и 
офарбана ограда  

12.Заедничка МИО активности  со партнер 
училиштето ООУ„Панајот Гиновски“ поддржан 
од МОН: Работилница  со литературно и 
ликовно творење на тема „Другаруваме, учиме 
и твориме“ 

23.05.2022 Александра 
Јорданоска,Ване Ѓорѓоски и 
ученици од 7 и 8 одделение 

ООУ„Ацо Шопов“ албум од литературни 
и ликовни творби 

13.Заедничка МИО активности  со 
партнер училиштето ООУ„Панајот 
Гиновски“  поддржан од МОН: Спортски 
натпревар во кошарка помеѓу мешани 
групи  машки и женски  

23.05.2022 Никола Алексов и ученици 
од 6 одделение 

ООУ„Ацо Шопов“ 
спортски натпревар 
во кој сите се 
победници 

14.Извештај за реализирани Мио активости по 
добиен гранд од МОН  

25.05.2022 Координатор Силвана 
Ѓуровска и Вд Директор 
Билјана Антовска Симоноска 

ООУ„Ацо Шопов“ 
Извештај 
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15. МИМО истражување од 25.05.до 
10.06.2022 

Тим Мио, наставници, 
ученици и родители 
реализатори на МИО 
активности  

онлајн 
онлајн пополнето 
истражување 

16. Годишен извештај 15.06.2022 Силвана Ѓуровска 
(координатор) 

ООУ„Ацо Шопов“ 
Годишен извештај 

 
 

 
22. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА  ОРИЕНТАЦИЈА 

 

Активности Цели 
Носители на 
активности 

Форми/методи 
на работа 

Ресурси 
Очекувани 
ефекти 

Индикатори 

Информирање на учениците 
со поимот и целта  на 
професионално 
информирање и орентирање 

Правилно 
сваќање и 
разбирање на 
поимите  

Психолог 

Фронтална  

Индивидуални 
разговори 

материјали 
Успешна 
ориентација 

Правилен избор 
на средно 
училиште 

Информирање за можностите 
за образование и видот на 
професии 

Согледување на 
условите  

Стручни 
ссоработници 

Групна 

Индивидуална 
Презентации  

Помош при 
одлучување 

Видови 
професии 

Посета од претставници на 
средни училишта - државни и 
приватни 

Запознавање со 
условите во 
училиштата 

Психолог 

Педагог 

Претставници 
од средни 
училишта 

Одделенски 
раководители 

Групна 

 

Презентации 

Флаери 

 

Согледување 
на условите 

Соработка со 
средни 
училишта 

Стручно предавање за 
учениците и 
родителите„Улогата и 
значењето на правилниот 
избор на занимање” 

Сваќање на 
важноста на и 
улогата при 
избор на идно 
зан. 

психолог Фронтална 
Стручна 
литература 

Откривање на 
она што е 
најбитно при 
одлуката 

Информираност 
на родителите  
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Психотест- Писмеен состав со 
учениците „Кој сум јас и што 
сакам да  бидам” 

Самоспознавањ
е на учениците 

психолог 
Фронтална  

 
Психо-тест 

Соочување со 
сопствено јас 

Потреба за 
размислување 
за себе 

Тестирање на учениците Тест 
за општите интеллектуални 
способности „ТИФИН” 

Откривање на 
општи 
способности 

психолог 
Фронтална  

Групна 

Тест-
„Тифин“ 

Откривање на 
интелектуални 
способности 

Резултат од 
тестот 

Тестирање за откривање на 
специфични способности „Б”-
односи меѓу зборовите  „С”-
сметање,  „М”- механички 
односи -  

Откривање на 
специфични 
способности 

психолог Групна 
Тестови од 
серија „Дат“ 

Запознавање 
со 
специфичните 

Резултат од 
тестот 

Прегледување на тестовите 
на посебна скала -за 
нормирани тестови за 
стандарден пример 

Средување на 
резултатите 

психолог Индивидуална 
Клуч за 
одговори 

Реална 
состојба на 
ученикот 

Постигнати 
резултати 

Разговори со ученици и 
родители во врска со уписот 
според резултатите од тестот 

Запознавање со 
резултатите 

психолог Индивидуална 
Резултат од 
тест 

Помош и 
соработка  

Успех, резултат 
од тест и желба 

Изработка на ученичко пано- 
видови струки и занимања 

Информираност 
за мрежата на 
средни 
училишта 

педагог 
Групна 

Индивидуална 

Конкурс за 
упис во 
средни 
училишта 

Информирано
ст на сите 
ученици 

Јавен конкурс 
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23. ПРАВИЛНИК ЗА ОДНЕСУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИ, НАСТАВНИЦИ И РОДИТЕЛИ 
 

ОПШТИ ПРАВИЛА ЗА ОДНЕСУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 
1. Учениците се должни да ја посетуваат наставата редовно, како и да ги извршуваат сите обврски утврдени со Годишната 
програма за работењето на училиштето. 
2. Во училиштето се доаѓа 15 минути пред почнувањето на наставата, без задоцнување, задоцнувањето се смета како 
неоправдано отсуствување. 
3. Отсуствувањето од часови ученикот или родителот се должни да ги оправдаат во рок од најмногу 8 дена, во спротивно ќе се 
сметаат за неоправдани. 
4. Строго е забрането носење на оружје и орудија во училиштето, со кои би можело да се повредат другите. 
5. Строго е забрането носење и конзумирање на алкохол, цигари и дрога во објектот и дворот на училиштето.  
6. Забрането е и казливо фрлање петарди во објектот и дворот на училиштето. 
7. Казливо е секакво физичко и психичко малтретирање и предисвикување на тепачки, како и учествувањето во истите.  
8. Учениците се должни да се почитуваат меѓусебно, како и да ги почитуваат наставниците, вработените во училиштето и 
возрасните. 
9. Задолжително е учениците да ги почитуваат учениците од друга нација и вероисповед. 
10. Забрането е навредување и омаловажување на учениците на основа на материјалниот и социјалниот статус. 
11. Постарите ученици имаат обврска да ги заштитуваат помладите ученици и меѓусебно да се почитуваат. 
12. Најстрого е забрането изнудување на пари или други предмети од учениците. 
13. Се казнува допишување на оценки и други податоци во дневникот, како и во евидентните листови. 
14. Строго е забрането и казливо уништувањето на училишниот имот, пишувањето по зидови, чкртање по маси и столови и 
слично. 
15. Забрането е и казливо да се снима со мобилен телефон, да се снимаат ученици или пак тепачки помеѓу нив. 
16. Ученикот го претставува училиштето и кога не е во неговите простории и треба да знае дека тоа неговото однесување го 
зголемува или намалува угледот на училиштето. 
17. На училиште се доаѓа чист, исчешлан и во гардероба која е соодветна за возраста и ситуацијата. Строго се забранува на 
училиште да се доаѓа во мини-сукња, маица на прерамки, кратки панталони.... 
18. Забрането е во училиште да се доаѓа нашминкано, може да се користи само сјај за усни... 
19. Учениците не треба да се огледуваат на лоши примери, има многу позитивни примери за идентификација. 
20. Учениците би требало да развиваат позитивни особини на личноста како што се: несебичност, чесност, искреност.... 
21. Задолжително е книгите од училишната библиотека како и учебниците да се враќаат навреме, во дадениот рок и во состојба 
каква што биле кога се земале. 
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ПРАВИЛА ВРЗАНИ ЗА НАСТАВАТА 
 

1. Ученикот има обврска редовно да посетува настава и да биде мисловно вклучен во наставниот процес. 

2. Неприфатливо е зборување и пречење во текот на наставата. 

3. Часот не е наменет за конзумирање на јадење и пијалоци, за тоа е предвиден одморот. 

4. Забрането е користење на мобилни телефони, МП3, МП4 плеери во текот на наставата. Доколку некој од учениците го 

користи, наставникот има право да му го одземе, да го однесе кај Директорот или педагошко-психолошка служба, каде ќе остане се 

додека не дојде родител да го земе. 

5. Казливо е препишувањето на контролните и писмените задачи, како и секакво друго однесување со кое може да им се 

наштети на останатите ученици. 

6. На час треба постојано да се следи, а не да се лула со столчето, да се лежи на клупата и слично. 

7. Учениците кои имаат незадоволителни оценки, треба да посетуваат дополнителна настава. 

8. Учениците не смеат неоправдано да отсуствуваат од часови. Отсуствувањето од одреден час го одобрува предметниот 

наставник, а отсуствувањето во текот на целиот ден го одобрува одделенскиот-наставник раководител. Подолгите отсуства ги 

одобрува дитекторот во соработка со одделенскиот совет. 

9.  

ПАВИЛА НА ОДНЕСУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ОДМОРОТ 
1. Во училиштето треба да се влегува во ред и без туркање. 

2. Строго се забранува трчање по ходниците и скалисата. 

3. Учениците треба во ред да го чекаат почетокот на часот пред училница, а а не да седат и лежат по ходниците. 

4. Забрането е да се фрла ужинка низ ходниците и училишниот двор. 

5. Училишниот тоалет треба да служи за својата намена, а не за собирање на учениците во него како и за фрлање на отпадоци 

од ужинки, пластични шишиња и сл. 

6. Казливо е непристојно допирање со кое се навредува личноста на друг ученик. 

7. Треба да се избегнува излегувањето во дворот за време на малиот одмор. 

 
ПРАВИЛА НА ОДНЕСУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ ВРАБОТЕНИ ВО УЧИЛИШТЕТО 

1. Обврска на наставниците е да држат часови од редовна, дополнителна и додатна настава и слободни ученички активности. 

2. Наставниците несмеат да доцнат на час. 
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3. Наставниците мораат редовно да дежураат по ходниците, како би се подигнала безбедноста на учениците на повисоко ниво. 

4. Наставниците во училиштето треба да доаѓаат уредни и чисти. Облекувањето треба да биде прихладно- не смее да се доаѓа 

во кратки сукњи, кратки маици, маици на прерамки, ниту во облека со многу длабок израз. Во тренерки можат да доаѓаат само 

наставниците по физичко образование. Шминката не треба да биде нападна. 

5. На наставниците им се забранува употребувањето на мобилни телефони за време на часот. 

6. Наставниците мора да бидат способни да го одржат редот на часот, за да можат учениците да ги слушаат предавањата и 

објаснувањата. 

7. Наставниците не смеат да им викаат на учениците. 

8. Наставниците несмеат да ги бркаат учениците од час, доколку ученикот смета на час, треба во присуство на наставникот да се 

прати кај педагошко-психолошката служба или кај директорот. 

9. Наставниците треба да ја прилагодат наставата кон учениците и да им објаснат се што не им е јасно. 

10. Наставниците треба да ја почитуваат ичноста на ученикот, несмеат да навредуваат, да им даваат ментални класификации, да 

ги исмејуваат пред одделението, да ги дискриминираат по било која основа, ниту да изразуваат реваншизам. Сите ученици треба 

да бидат рамноправни, наставниците несмеат да фаворизираат определени ученици. 

11. Секое напредување и резултат или успех кој ученикот ќе го постигне, треба да се пофали, наставникот неможе да го 

омаловажува успехот на ученикот ако не ги задоволува критериумите кои наставникот ги поставил. 

12. Во работата со учениците, наставникот мора да изрази толеранција, да им овозможи секаква помош која им е потребна и да ги 

охрабрува учениците. 

13. Наставниците на работа доаѓаат 20 минути пред почнувањето на наставата, а дежурните наставници 30 минути пред 

започнување на наставата. Наставниците од прво до трето одделение на работа доаѓаат еден час пред започнување на наставата. 

14. Наставникот не смее за време на настава и на одморите да праќа ученици надвор од училишниот објект за било какви 

потреби. 

15. Наставникот за време на часот не смее да конзумира храна, кафе, мастики за џвакање и сл. 

16. Наставникот е должен да присуствува на родителските средби и на отворените денови (секој последен четврток во месецот). 

 
ПРАВИЛА НА ОДНЕСУВАЊЕ НА РОДИТЕЛИТЕ 

1. Родителот или старателот е должен своето дете редовно да го праќа во училиште. 

2. Родителот е должен редовно да го следи успехот, учењето и поведението на своето дете. 

3. Соработката со училиштето треба да биде редовна, а не само пред крајот на полугодието или крајот на учебната година. 
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4. Родителот треба да соработува со одделенскиот наставник, да го информира за изостаноците на ученикот како и за 

индивидуалните карактеристики на своето дете. 

5. Родителот треба да ги почитува наставниците и останатите врабтени во училиштето, а тоа да го пренесе и на своето дете. 

6. Во контактот со наставниците, родителот треба да покаже почит, физичките и вербални напади се забранети. 

7. Родителот е должен да се придржува кон термините предвидени за индивидуални разговори, неможе да инсистира 

наставникот да го прими во некој друг термин, освен во случај да се работи за нешто итно и неодложно. 

8. Родителот треба да ги почитува налозите и предлозите на дежурниот наставник, како и куќниот ред на училиштето. 

9. Родителот треба да соработува со предметните наставници. 

10. Обврска на родителот е да доаѓа на родителските состаноци и отворени денови. 

11. Пожелно е родителите да му помагаат на училиштето во остварувањето на воспитниот процес и планираните задачи, како и 

во настојувањето да се подобрат условите за работа. 

12. Сите лица кои не се вработени ниту ученици во училиштето, должни се на вратата на училиштето да се легитимираат, или да 

покажат службена покана или друга исправа за идентификација. 

13. Родителите, ниту останати лица несмеат да се задржуваат по ходниците на училиштето, ниту смеат да го попречуваат 

работењето, туку од страна на дежурното лице да се упатуваат во просторијата за прием или одредена канцеларија. 

14. Родителите треба да се запознаат со правилата на однесување во училиштето и да го мотивираат своето дете тие правила да 

ги прифати. 

 
КОДЕКСОТ НА ОДНЕСУВАЊЕ е донесен на предлог на Наставничкиот совет и Ученичката заедница. 
 

 
24. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН И КАРИЕРЕН РАЗВОЈ НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИОТ КАДАР 

 
 

Посетен семинар / обука /работилница  
во учебната 2021/22 

Наставници кои 
посетувале 
семинар/обука 

Време на 
одржување 

Место на 
одржување 

Организатори 
 

„Спречување и борба против трговија со деца“ Ирена Трајковска 
Виолета Тодоровска 
Весна Стојановска 

 
 
22. 11. 2021 

ZOOM БРО 

Едуино вебинар Училишна клима-градење 
училишна клима 

Ирена Трајковска 01. 12. 2021 Online БРО 

Едуино вебинар Ирена Трајковска 15.12. 2021 Online БРО 
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Обука-прва помош на работно место Ирена Трајковска 21. 12 .2021 Црвен Крст на 
РСМ 

Црвен Крст на РСМ 

Конференција: Bring Teachers Виолета Тевдовска 
Валентина Зотевска 
Марина Дионосиева 
Настасја 
Давитковска 

27.05.2022  Double Tree by 
Hilton Hotel 

Hamilton House 
Publishers and 
Академска Книга 

‘EP SUMMIT 2022 - ELT Training Rooms’  
- 32 Hours of Training  

Виолета Тевдовска 
 

25-27 март 2022 online  
Express Publishing 

Бегање на поединци со нарушување на спектарот 
на аутизам_процена и ризик и стратегии за 
превенција 

Марина 
Минциковска 

31.03.2022  Скопје  
МНЗА 

Аутизмот и можностите на лицата со аутизам во 
Нов Зеланд 

Марина 
Минциковска 

05.05.2022  МНЗА 

Вовед во педагошки пристапи кон инклузивно, 
дигитално и комбинирано учење 

Марина 
Минциковска 

17.05.2022  МОН 

Искуства на нашите професионалци во странство 
со Флорина Магденовска_подршка на општеството 
со лицата со попреченост 

Марина 
Минциковска 

14.04.2022  МНЗА 

Ангажирање на негувателите во поддршка на 
социјалното и бихејвиоралното учење кај мали 
деца со или изложени на ризик од аутистичен 
спектар на нарушување  

Марина 
Минциковска 

28.04.2022  МНЗА 

e-Twining Елена Јоциќ 
Блажевски 

17.01.2022 online- Национална 
агенција за европски 
образовни програми 
и мобилност 

Училишна клима и курикулум-Градење на 
училишна клима и култура + сесија за развој и 
воведување на слободни изборни предмети и 
воннаставни активности 

Елена Јоциќ 
Блажевски 

01.12.2021 едуино вебинар-
online 

БРО, Unicef, smart up 

Bringing Teachers Together Марина Дионисиева 27.05.2022 Double Tree by 
Hilton Hotel 

Hamilton House 
Publishing 

Предизвици и перспектива во наставата по 
физичко образование (Професионален развој и 
стручно усовршување на тандем наставниците/ 
Методски аспекти на основните елементи од 

Златка Давиткова 26.10.2021 Онлајн БРО и Факултет за 
физичко 
образование, 
здравје и спорт 
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спортските игри во одделенската тандем настава) 

Предизвици и перспектива во наставата по 
физичко образование (Пристапи во раното 
образование и дидактички аспекти во 
одделенската настава/Основи на атлетика и 
гимнастика во одделенската настава) 

Златка Давиткова 25.11.2021 Онлајн БРО и Факултет за 
физичко 
образование, 
здравје и спорт 

Едуино вебинар-Училишна клима и курикулум – 
Градење на училишна клима и култура + сесија за 
Развој и воведување на слободни изборни 
предмети и воннаставни активности 

Златка Давиткова 01.12.2021 Онлајн МОН и БРО 

ЕДУИНО ВЕБИНАР „Методика и педагогија на 
квалитетна настава на далечина“ 

Златка Давиткова 25.01.2021 Онлајн МОН и БРО 

Настава насочена кон учениците Златка Давиткова 07.12.2021 Онлајн  Мировен корпус 

Менаџирање на наставниот час Златка Давиткова 23.12.2021 Онлајн  Мировен корпус 

Обука за Е Twinning Златка Давиткова 17.01.2022 Онлајн  Национална 
агенција за европски 
образовни програми 
и мобилност 

Разбирање на различностите кај учениците  Златка Давиткова 03.02.2022 Онлајн  Мировен корпус 

Менаџирање на стресот кај наставниците и 
учениците за време на пандемија 

Златка Давиткова 01.03.2022 Онлајн  Мировен корпус 

Обука за Е Twinning Магдалена 
Андонова 

17.01.2022  Онлајн  Национална 
агенција за европски 
образовни програми 
и мобилност 

Разбирање на различностите кај учениците  Магдалена 
Андонова 

03.02.2022  Онлајн  Мировен корпус 

Менаџирање на стресот кај наставниците и 
учениците за време на пандемија 

Магдалена 
Андонова 

01.03.2022  Онлајн  Мировен корпус 

Запознавање со наставните планови и програми 
за четврто одделение според новата Концепција 
за основно образование 

Магдалена 
Андонова 

17.06.2022 
20.06.2022 

ООУ ,,Вера 
Циривири-Трена“ 
-Скопје 

МОН и БРО 

Граѓанско образование 
Онлајн работилница на тема: Собранието и 
граѓанското образование 

Игор Бошковски 11 февруари 
2022г. 

Онлајн 
работилница 

Парламентарен 
институт на 
Собрание на РС 
Македонија 

Конференција – Bringing teachers together Настасја Давидовска 27.05.2022 Хилтон Хотел, Издавачка куќа 
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Скопје Хамилтон и 
Академска книга 

Едуино вебинар „Вовед во педагошки пристапи 
кон инклузивно, дигитално и комбинирано учење 
за сите ученици“ 

Настасја Давидовска 17.05.2022 Платформа Zoom  Биро за развој на 
образование 

Teaching SEND learners in the English language 
classroom  

Настасја Давидовска 04.03.2022 On line 
платформа 

ELTOC Oxford 
University Press 

Едуино вебинар „Интердисциплинарен пристап во 
наставата за климатските промени“ 

Настасја Давидовска 10.11.2021 Платформа Zoom Биро за развој на 
образование 

Конференција – Bringing teachers together Настасја Давидовска 27.05.2022 Хилтон Хотел, 
Скопје 

Издавачка куќа 
Хамилтон и 
Академска книга 

Едуино вебинар „Вовед во педагошки пристапи 
кон инклузивно, дигитално и комбинирано учење 
за сите ученици“ 

Настасја Давидовска 17.05.2022 Платформа Zoom  Биро за развој на 
образование 

Превртена училница –концепт,стратегии и 
потребни ресурси за спроведување  

Даниела Ефтимова - 
Стојановска 

20.10.2021 Онлајн /zoom Едуино вебинари 

Натава насочена на учениците Даниела Ефтимова - 
Стојановска 

07.12.2021 Онлајн /zoom Професионален 
развој за наставници 
/ Мировен корпус 

Менаџирање на наставниот час Даниела Ефтимова - 
Стојановска 

23.12.2021 Онлајн /zoom Професионален 
развој за наставници 
/ Мировен корпус 

Дигитални алатки и употреба на Onedrive во 
наставата 

Даниела Ефтимова - 
Стојановска 

25.01.2022 Microsoft Teams Здружение на на 
наставниците по 
германски јазик и 
книжевност (Билјана 
Пејовска) 

Тестови во наставата Даниела Ефтимова - 
Стојановска 

28.01.2022 Microsoft Teams Здружение на на 
наставниците по 
германски јазик и 
книжевност (Билјана 
Пејовска) 

Обука за,,Безбедност и здравје при работа,, Марија Анѓелова 27.12.2021 Училиште,,Ацо 
Шопов, 

ЕМУЦ-ИНСПЕКТ 

„Обука за дигитални алатки“ Марија Анѓелова 22.11.2021 Он лајн - Zоом Здружение на 
просветни 
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работници на град 
Скопје 

Вештини на јазична и пишувана продукција 
зборувањето и пишувањето во наставата по 
италијански јазик  

Радица 28 февруари -1 
март 2022 

Одржан на Зум 
платформа 

организатор 
Филолошки 
факултет Катедрата 
за италијански јазик 

Подготовка за тематски процесот планирање и 
изработка на оперативен план за час одржана на  

Радица 17 .06 .2022 на платформата 
Зум 

организатор 
Филолошки 
факултет Катедра за 
италијански јазик. 

Обука за планирање и реализирање на наставата 
во прво одделение по новата концепција 

Елена Јоциќ 
Блажевски 
Силвана Ѓуровска 
Дијана 
Серафимовска 
Живка  

17 и 20.06.2022  
 

ООУ „Вера 
Циривири 
Трена“ 

МОН и БРО 

e-Twining Силвана Ѓуровска 17.01.2022 
 

online- Национална 
агенција за европски 
образовни програми 
и 
мобилност,БРО,Unic
ef,smart up 

Shtreber webinar Силвана Ѓуровска 16.03.2022 
24.03.2022 

Online-zoom БРО, Unicef,  

Конференција, поврзаност меѓу добросостојбата 
на децата и нивните постигнувања 

Силвана Ѓуровска 9 и 10.03.2022 Online БРO, МОН 

Вовед во формативно оценување  Силвана Ѓуровска 10.05.2022 Online-zoom БРО, МОН 

Вовед во наставни компетенции со технолошка 
подршка на наставата 

Силвана Ѓуровска 25.05.2022 Online-zoom БРО , МОН 
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25. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СОРАБОТНА НА УЧИЛИШТЕТО СО РОДИТЕЛИТЕ/СТАРАТЕЛИТЕ 

 

И оваа година посебно внимание се посвети на соработката со родителите и тоа преку секојдневни средби и разговори, родителски 
средби кои се реализираа преку платформата teams.  
Семејствата и родителите на нашите ученици во текот на учебната 2021/2022 година беа редовно и навремено информирани и 
вклучени во сите активности кои ги планираше и реализираше училиштето. Родителите редовно се информираа за работењето на 
училиштето преку индивидуалните и групни родителски средби и седниците на Совет на родители. 
 
Сите информации кои требаа да ги добијат родителите се истакнуваа на влезната врата, (распоредот на часови, приемниот час за 
секој наставник) како и по електронски пат од страна на одделенските раководители. 
  
Родителите имаа можност да ги следат нашите активности преку WEB страната на училиштето,која редовно се ажурира. 
Од посебно значење беше соработката со советот на родители кои несебично се ангажираа и помогнаа околу набавка на озвучување 
за потребите на училиштето.  
Исто така родителите се вклучија во организација и реализација на забава за учениците од IX -тите одделенија.  
За да им ја пренесеме љубовта кон книгата на нашите ученици добивме донација од  620 книги (атласи, сликовници, енциклопедии, 
поезија) од страна на  родителот од  IIa одд. Тања Крстевска koja  е вработена во издавачка куќа Младинска книга. 

 
 

26. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СОРАБОТКА СО ЛОКАЛНА СРЕДИНА И ЛОКАЛНА ЗАЕДНИЦА 
 

                        
Активност Место на 

реализација 
Организатор, 

одговорни лица 
Учесници / гости Период на 

реализација 
Слики 

Поделба на 
пакетчиња 

Училиште Општина Бутел Ученици од 1 – 5 одделение 28 12 2021 

 
Одбележување на 
„Ден на екологија“ 

Училиште Училиште, Маја 
Чубриноска 

Ученици, наставници, 
претставници од локална 

самоуправа 

21.03.2022 
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Априлијада 2022 Општина Бутел Општина Бутел Ученици,наставници,претставници 
од локална самоуправа 

01.04.2022 

 
Одбележување на 
Денот на азбуката 

Општина Бутел Општина Бутел 
Весна Додевска,  

Александра 
Јорданоска 

Ученици,наставници,претставници 
од локална самоуправа 

05.05.2022 

 

Одбележување на 
Денот на 

училиштето 

Училиште ООУ Ацо Шопов 
Александра 
Јорданоска, 
Александра 

Неделковска, 
Димитар 

Диммитров, Лиле 
Рaбреновиќ, Ване 

Ѓорговски 

Ученици,наставници,претставници 
од локална самоуправа, родители 

20.05.2022 

 

Отварање на 
кошаркарски терен 

Училиште Општина Бутел Ученици,наставници,претставници 
од локална самоуправа,родители 

16.04.2022 

 
Децата,иднина на 

секоја држава 
Општина Бутел Општина Бутел Наградени ученици за постигнат 

успех 
01.06.2022 

 
Олимписки ден Општина Бутел Олимписки комитет Ученици,наставници,претставници 

од локална самоуправа, родители, 
дп Томас Бах 

9.06.2022 

 
Ликовна колонија 

Љубанци 2022 
Општина Бутел Општина Бутел 

Ване Ѓорговски 
3 ученици  и менторот Ване 

Ѓорговски 
16.06.2022 
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27. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ГРИЖА ЗА ЗДРАВЈЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ 

 
Училиштето води перманентна грижа за здравствената заштита и здравственото воспитување на учениците со цел да се 

придонесе во градењето на здрави личности во психофизички и социо-емоционален аспект кои ќе можат нормално да 
функционираат во средината во која учат и живеат и ќе им се обезбедат потребните услови за оптимален развој и безбедност 
во истата. Заштитата и унапредувањето на здравјето на учениците е обврска на сите ученици и вработените во училиштето, 
во непосредна соработка и подршка од родителите, здравствената служба и пошироката заедница. Тоа влијае на 
унапредување на здравјето и благосостојбата на сите, при што ќе се негува здрав стил на живеење.  

Во првото полугодие оваа учебна година беа реализирани низа активности за таа цел и тоа: 
 

АКТИВНОСТ 
ВРЕМЕ НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА УЧЕСНИЦИ 
МЕСТО НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА 
ИСХОДИ И ЕФЕКТИ 

Предавање за примена и 
почитување на протоколите за 
заштита од Ковид 19 во 
училиштето 

септември 
Одделенски 
раководители  
Ученици  

Училиште  
Безбедност по здравјето на децата и 
почитување на протоколите за заштита од 
ковид 19 

Изготвување на распоред на 
часови по протокол со почеток 
во различен временски период и 
различен влез и 
излез 

септември 

Директор и тим за 
изготвување план за 
работа во време на 
пандемија 

Училиште  
Безбедност по здравјето на децата ,а и 
вработените во училиштето почитувајки ги 
препораките за заштита од ковид 19 

Презентации за заштита од Ковид 
19 и правилно носење маска и 
миење раце 

септември 
Ученици 
Одделенски 
раководители 

Училиште  
Безбедност по здравјето на децата и 
почитување на протоколите за заштита од 
ковид 19 

Контрола на исхраната  септември 
Одделенски 
раководители 

Училница  
Следење на начинот на исхрана на 
учениците и давање совети за нејзино 
подобрување 

Преземање мерки за заштита од 
вошливост 

септември 
Одделенски 
раководители 

Училница 
Преземање превентивни мерки за заштита 
од вошливост 

Преглед на лична хигиена септември 
Одделенски 
раководители 

Училница 

Контрола на личната хигиена на учениците и 
укажување за евентуално подобрување на 
истата 
Едукација како правилно да одржуваат 
чистота на телото 
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Систематски преглед и 
ревакцинација 

12 октомври 
Ученици од Ia, Iб, Iв и 
Iг одделение 

Поликлиника Чаир 

Скенирање на состојбата на здравјето на 
учениците и понатамошно превземање 
мерки за заштита и подобрување на 
здравјето 

15 Октомври – глобален ден за 
хигиена на раце 

октомври 
Одделенски 
раководители  
Ученици  

Училница  
Едукација како правилно да ја одржуваат 
хигиената на рацете како една од основните 
превентивни мерки за заштита од Ковид 19 

Обезбедување согласност од 
родители за учество на ученик во 
превентивно тестирање за Ковид 
19 

октомври 
Одделенски 
раководители 

Училиште  
Обезбедување согласност за учество на 
учениците во скрининг тестирање за Ковид 
19 

Грижа за менталното здравје октомври 
Одделенски 
раководители и 
ученици 

Училница  
Развивање на свесност за менталното 
здравје 

Стоматолошки преглед и 
залевање на заби 

14 октомври 
Ученици од Ia, Iб, Iв и 
Iг одделение 

Стоматолошка 
амбуланта во 
училиштето 

Залеани се трајни заби кај учениците и 
дадени се насоки за расипани заби кај 
учениците 

Скрининг тестирање за Ковид 19 9 ноември Пријавени ученици Училиште 
Детектирање на ученици позитивни на Ковид 
19 

Стоматолошки преглед 17 ноември 
Ученици од VI a, VI б, 
VI в и VIг  

Стоматолошка 
амбуланта во 
училиштето 

Скенирање на состојбата на забите на 
учениците и понатамошно превземање мерки 
за поправки и залечување на забите. 
Навика за одржување и зачувување на 
забите. 

Стоматолошки преглед и 
залевање на заби 

30 ноември 
Ученици од II a, II б, II 
в и II г одделение 

Стоматолошка 
амбуланта во 
училиштето 

Залеани се трајни заби кај учениците и 
дадени се насоки за расипани заби кај 
учениците 

Систематски преглед и 
ревакцинација 

17 ноември 
Ученици од Ixa, Ixб, 
Ixв и Ixг одделение 

Поликлиника Чаир 
Скенирање на состојбата на здравјето на 
учениците и понатамошно превземање мерки 
за заштита и подобрување на здравјето 

Разговор за влијанието на 
физичката активност врз здравјето 

ноември 
Одделенски 
раководители, 
 Ученици 

Училиште 
Развивање на свесност за физичката 
активност во услови на пандемија 

Организирање ужина  тековно Пријавени ученици Училиште 

Организирање безбедна и здрава исхрана за 
учениците 
Грижа за правилен раст и развој на 
учениците 
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Предавање- „Како да се 
заштитиме од настинка и грип“ 

декември 
Одделенски 
раководители и 
ученици 

Училница  
Едукација за начините за заштита од 
настинка и грип 

Разговор - Облекување во зимски 
услови 

декември 
Одделенски 
раководители и 
ученици 

Училница 
Развивање на свесност за заштитата на 
сопственото здравје 

Грижа за здравјето во услови на 
пандемија 

декември 
Одделенски 
раководители и 
ученици 

Училница 

Развивање на свесност за заштитата на 
сопственото здравје 
Преземање превентивни мерки против 
ширење на корона вирус 
Обезбедување безбедна средина за учење 

Мерење на температура на сите 
вработени,ученици и надвоешни 
лица кои влегуваат во училиштето. 
Дезинфекција на просториии во 
училиштето по неколку пати на 
ден.Обезбедени сретства за 
дезинфекција на подови,работни 
површини и дезинфекција на 
рацете. 

 
Септември,окто 
мври,ноември,декемв
ри 

Директор,помошно 
технички персонал и 
посембо одговорни 
лица од редот на 
наставници и стручна 
служба. 

Училиште( влезни 
врати,портали со 
поставени сретства 
за дезинфекција на 
раце и 
обувки,училници, и 
други простории во 
училиштето) 

Безбедност по здравјето на децата ,а и 
вработените во училиштето почитувајки ги 
препораките за заштита од ковид 19 

Престој на 
чист воздух 

Тековно 
Одд. Раководители 
Ученици  

Училишен двор 

Обезбедување на услови за правилен 
психофизички развој на учениците 
Поттикнување за престој на чист воздух за 
време на големите одмори и почесто 
проветрување на училиниците 

Како да го 
сочуваме 
здравјето – 
препораки од 
СЗО 

декември 
Одделенски 
раководители и 
ученици 

Училница 
Развивање на свесност за заштитата на 
сопственото здравје 

Вируси и 
бактерии – 
истражувам и 
знам 

декември 
Одделенски 
раководители и 
ученици 

Училница 

Развивање на свесност за заштитата на 
сопственото здравје 
Едукација за начините за заштита од 
настинка и грип 
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 Во второто полугодие се реализираа следниве активности и тоа: 

АКТИВНОСТ 
ВРЕМЕ НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА УЧЕСНИЦИ 
МЕСТО НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА 
ИСХОДИ И ЕФЕКТИ 

Организирање на топол оброк и 
ужинка 

тековно 
Одделенски 
раководители  
Ученици  

Училиште  

Организирање безбедна и здрава исхрана за 
учениците 
Грижа за правилен раст и развој на 
учениците 

Потсетување на Протоколите за 
заштита од Ковид 19 

февруари 
Одделенски 
раководители  
Ученици 

Училиште Едукација за начините за заштита од Ковид 19 

Како да се заштитиме од настинка-
разговор февруари 

Одделенски 
раководители  
Ученици 

Училиште  
Едукација за начините за заштита од настинка 
и грип 

Скрининг тестирање за Ковид 19 
на пријавени ученици февруари Пријавени ученици Училиште  

Детектирање на ученици позитивни на Ковид 
19 

Систематски стоматолошки 
преглед и залевање на фисури 16 февруари 

Ученици од Va, Vб, 
Vв 

Стоматолошка 
амбуланта во 
училиштето 

Скенирање на состојбата на забите на 
учениците и понатамошно превземање мерки 
за поправки и залечување на забите. 
Залевање на фисури. 
Навика за одржување и зачувување на забите. 

Грижа за менталното здравје февруари 
Одделенски 
раководители  
Ученици 

Училиште  Развивање на свесност за менталното здравје 

Разговор - значењето на правилна 
и разновидна исхрана за здравјето 

март 
Ученици 
Одделенски 
раководители 

Училиште  
Развивање на свесност за правилна и 
разновидна исхрана за правилен раст и 
развој на учениците 

Вакцинација против дифтерија, 
детска парализа и тетанус 

14 март 
Ученици од II a, IIб, 
IIв, IIг 

Поликлиника Чаир 
Заштита на учениците против дифтерија, 
детска парализа и тетанус преку 
вакцинација 

Систематски стоматолошки 
преглед и залевање на фисури 

03 март 
Ученици од III а, IIIб, 
IIIв 

Стоматолошка 
амбуланта во 
училиштето 

Скенирање на состојбата на забите на 
учениците и понатамошно превземање мерки 
за поправки и залечување на забите. 
Залевање на фисури.Навика за одржување и 
зачувување на забите. 

Правилна облека и исхрана во 
потоплите денови 

март 
Одделенски 
раководители 
Ученици 

Училница  
Едукација за заштита на здравјето на 
учениците во потоплите денови 
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Последици и промени по прележан 
вирус 

март 
Одделенски 
раководители 
Ученици 

Училница  
Едукација за последиците и промените по 
прележан вирус 

Чиста и здрава животна средина 
услов за здрави поколенија-
предавање 

март 
Одделенски 
раководители 
Ученици 

Училница 
Развивање на свесност за значењето на чиста 
и здрава животна средина 

Светски ден на лицата со Даунов 
синдром, јакнење на свесност за 
прифаќање на овие лица 

март 
Одделенски 
раководители 
Ученици 

Училница 
Јакнење на свеста за прифаќање на лицата со 
Даунов синдром и нивна подобра инклузија во 
општеството 

Користење на слободното време 
за прошетка на чист воздух и 
редовно проветрување на 
просториите 

тековно 
Одделенски 
раководители 
Ученици  

Училишен двор 

Обезбедување на услови за правилен 
психофизички развој на учениците 
Поттикнување за престој на чист воздух за 
време на големите одмори и почесто 
проветрување на училиниците 

Одбележување на светскиот ден 
на - лица со Аутизам 

април 
Одделенски 
раководители 
Ученици 

Училиште  
Јакнење на свеста за прифаќање на лицата 
со аутизам и нивна подобра инклузија во 
општеството 

Одбележување 7 април- Светски 
ден на здравјето - предавање од 
ПЦК 

април 
Одделенски 
раководители 
Ученици  

Училница 
Развивање на свесност за заштитата на 
сопственото здравје 

Уредување на дворот ,уредување 
на домот,уредување на 
училницата. Навики за поздрав 
живот. 

април 
Одделенски 
раководители 
Ученици 

Училница Создавање навики за поздрав живот 

Заштита од пролетни алергии Мај  
Одделенски 
раководители 
Ученици  

Училница 
Едукација за начините за заштита од 
пролетни алергии 

Систематски преглед на учениците  03 Мај, 10 Мај 
Ученици од IIIa, IIIб, 
IIIв, 
Va, Vб, Vв 

Поликлиника Чаир 

Скенирање на состојбата на здравјето на 
учениците и понатамошно превземање 
мерки за заштита и подобрување на 
здравјето 

Како да се заштитиме од топлото 
време - предавање 

јуни 
Одделенски 
раководители  
Ученици  

Училница  
Едукација како правилно да се заштитиме од 
топлото време 

Контрола на исхраната тековно 
Одделенски 
раководители  
Ученици 

Училница 
 

Развивање на свесност за правилна и 
разновидна исхрана за правилен раст и 
развој на учениците 
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28. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ЈАВНА И КУЛТУРНА ДЕЈНОСТ НА УЧИЛИШТЕТО 

 
 

Училиштето има континуирана соработка со локалната самоуправа како еден од главните услови за успешно и 
квалитетно реализирање на бројни актиности во склоп со програмата на училиштето и имплементација на проекти.  

 
Во текот на  првото полугодие на учебната 2021 / 2022  год.се реализираа следниве активности: 
 

Активност Место на 
реализација 

Организатор/ 
Одговорни 

лица 

Учесници/Гости Период на 
реализација 

СЛИКИ 

Свечена приредба по 
повод приемот на 
првачиња во 
училиштето 

Училиштето Одговорен 
наставник 
Валентина 
Јоцевска 

- Учениците од прво 
до петто одделение 
членови на секциите 
-Родителите на 
учениците од прво 
одделение 

01.09.2021 

 

Одбележување на 
еввропскиотт денн на 
јазиците 26 септтември 

Училиштето Одговорни 
наставници 
Валентина 
Зотевска 
Весна 
Стојановска 
Радица 
Милковска 

- Ученици од осмо и 
деветто одделение 

 

 

Отварање на ликовна 
колонија Љубанци 

 

Општина 
Бутел 

-Општина Бутел 
Ване Ѓорговски 

-Ученици од шесто и 
деветто одделение 
и ученици од 
училиштата на 
општина Бутел 
 

29.9.2021 
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Одбележување на 
„Европска недела на 
спортот“ 
 во ООУ „Ацо Шопов" 
 

Училиштето Предметни 
наставници по 
физичко и 
здравствено 
образование 
Лиле 
Ребреновиќ 
Јане 
Карајованов 

Учениците од второ 
одделение 

29.9.2021 

 

Приредба по повод 
„Приемот на 
првачињата во 
Детската организација” 

ООУ„Ацо 
Шопов“ 

Организатор 
одделенски 
наставник 
Валентина 
Јоцевска 

- Учениците од прво 
до петто одделение 
членови на секциите 
-Родителите на 
учениците од прво 
одделение 

08.10 2021 

 
Одбележување на 16- 
Октомври – 
„Меѓународен ден на 
храна“ 

 Еко-тимот на 
ООУ„Ацо 
Шопов“ 

Ученици од прво 
одделение 

14.10.2021 

 

Училишта на 21 век – 
програма на Британски 
совет 

Училиштето 

Наставник по 
информатика 
Билјана 
Симоноска 
Антовска 

Учениците од клубот 
за кодирање 

20.10.2021 https://youtu.be/A-zAlhDwWAE 

https://youtu.be/A-zAlhDwWAE
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Одбележување на 
месецот на книгата 

ООУ„Ацо 
Шопов“ 

Предметни 
наставвници по 
македонски 
јазик и ликовно 
образование 

Уцесниви од шесто 
до деветто 
одделение 

25.10.2021 

 

Квиз на општи знаеења 
ДКЦ Карпош 

ДКЦ Карпош ДКЦ Карпош 

Ученици од осмо и 
деветто одделение 

9.11.2021  

 

„Движи се во природа“ 
ООУ„Ацо 
Шопов“ 

Национална 
федерација 
Спорт за сите, 
покровител- 
Агенција за 
млади и спорт  
Наставник по 
физичко и 
здравствено 
образование 
Лиле 
Рабреновиќ 

Ученици од прво  
седмо и деветто 
одделение 

20.11.2021 

 

Општински натпревари 
футсал 

Општина 
Бутел 
 

Општина Бутел 
Наставник по 
физичко и 
здравствено 
образование 
Никола Арсов 

Ученици од шесто 
до деветто 
одделение 

29.11.2021 
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Општински натпревари 
по кошарка и одбојка 

Општина 
Бутел 
 

Општина Бутел 
Наставник по 
физичко и 
здравствено 
образование 
Никола Арсов 
Мартин Христов 

Ученици од шесто 
до деветто 
одделение 

30.11.2021 

 

Дали играта има 
граници 

ООУ„Ацо 
Шопов“ 

Национална 
федерација 
Спорт за сите, 
покровител 
Агенција за 
млади и спорт 
Наставници по 
физичко и 
здравствено 
образование 

Ученици од второ до  
деветто одделение 

6.12.2021 

 

Хуманитарна акција за 
поддршка на социјално 
ранливите семејства 

ООУ„Ацо 
Шопов“ 

Подмладок на 
црввениот крст 
и Мировен клуб 

Сите ученици од 
предметна наставва 

13-
17.12.2021 

 

Одбележување на 
раѓањето на Ацо 
Шопов со литературно 
читање 

ООУ„Ацо 
Шопов“ 

Одговорен 
наставник 
Весна Додевска 

Ученици од шесто 
до деветто 
одделение 

27.12.2021 
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Поделба на 
новогодишни 
пакетчиња 

ООУ„Ацо 
Шопов“ 

Општина Бутел 
 

Ученици од прво 
одделение 

28.12.2021 

 

Одбележување на 150 
години од раѓањето на 
еден од најголемите 
војводи Гоце Делчев 

ООУ„Ацо 
Шопов“ 

Одговорни 
наставници 
Дарко 
Костенцов, 
Силвана 
Ѓуровска 

Ученици од петто и  
осмо одделение 

04.02.2022 

  

Одбележан празникот 
Прочка со пораки кои 
не учат дека сите 
грешиме и дека треба 
да простуваме на секој 
кој ни згрешил 

ООУ ,,Ацо 
Шопов“ 
 

Одговорн 
наставник 
Елена Златкова 
 

Ученици од прво до 
деветто одделение 

04.03.2022 
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Одбележување на 
меѓународен де на 
жената 8 ми Март 

ООУ ,,Ацо 
Шопов“ 
 

Одговорни 
наставници 
Александра 
Јорданоска 
Весна Додевска 

Ученици од седмо, 
осмо и деветто 
одделение 

08.03.2022 

 
 

Квиз на општи знаеења 
ДКЦ Карпош 

ДКЦ Карпош Одговорни 
наставници 
Ване Ѓорговски 
Дарко 
Костенцов 

Ученици од седмо, 
осмо и деветто 
одделение 

10.03.2022 

 

 
Одбележан 
Меѓународен ден на 
математиката 

ООУ „Ацо 
Шопов“ 
 

Одговорни 
наставници 
Весна 
Јакимовска 
Елена Златкова 
Дара 
Драгановска 

Ученици од петто, 
шесто, седмо, осмо 
и деветто одд. 

11.03.2022 

 
 
Едукативно предавање 
од ЈП „Комунална 
хигиена“ на тема 
Рециклирање на отпад 

ООУ „Ацо 
Шопов“ 
 

Одговорен 
наставник 
Маја 
Чубриноска 
 

Ученици од петто, 
шесто, седмо, осмо 
и деветто одд. 

11.03.2022 
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Учество на конкурсот 
„Од отпад, до 
уметничко дело!“ 

Пакомак во 
соработка со 
Пивара – 
Скопје и Би 
Милк 

Одговорен 
наставник 
Ване Ѓорговски 

Ученици од деветто 
одд. Ива 
Аврамовска 
Милена Спировска 

18.03.2022 

 
 
Осввоено 3то мессто 
на градски натпревари 
кошарка женски 

ООУ „Ацо 
Шопов“ 
 

Одговорни 
наставници 
Никола Арсов 
Лиле 
Рабреновиќ 
 

Ученици од седмо 
до деветто 

21.03.2022 

 
 
 
Одбележување на Ден 
на екологија и Ден на 
пролетта со ученици од 
нашето училиште 

ООУ „Ацо 
Шопов“ 
 

Одговорни 
наставници 
Александра 
Неделковска 
Олгица 
Џоровска 
Елена 
Јанчевска 
Терзиевска 
Магдалена 
Андонова 
Марија 
Ангелова 
Билјана 
Златеска 

Ученици од прво до 
деветто одд 

21.03.2022 

 
 



171 
 

Маја 
Чубриноска 

 
 
Одбележување на 22 
Март Светскиот ден на 
водата 

ООУ „Ацо 
Шопов“ 
 

Одговорни 
наставници 
Марија 
Ангелова 

Ученици од второ 
одд 

22.03.2022 

 
 
Регионален натпревар 
по математика 

ООУ „Ацо 
Шопов“ 
 

Во организација 
на Сојузот на 
математичари 
на Македонија. 
Одговорни 
наставници 
Весна 
Јакимовска  
Елена Златкова 

Ученици од четврто 
до деветто одд 

26.03.2022 

 
 

Освоено прво место на 
општинските 
натпревари кошарка 
женски и трето место 
кошарка машки. 
 
 

ООУ „Ацо 
Шопов“ 
 

Одговорни 
наставници 
Лиле 
Рабреновиќ и 
Никола Арсов 

Ученици од 6 и 7 
одд 

29.03.2022 
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Освоени прво место 
футсал машки на 
општински натпревари. 

ООУ „Ацо 
Шопов“ 
 

Одговорни 
наставници 
Лиле 
Рабреновиќ и 
Никола Арсов 

Ученици од 6 и 7 
одд 

30.03.2022 

 
 
Учество во 
организација на 
„Априлијада 2022“ 

Општина 
Бутел 

Одговорни 
наставници 
Александра 
Јорданоска 
Весна Додевска 
Ване Ѓорговски 

Ученци од шесто до 
деветто одд 

01.04.2022 

 
 
Регионален натпревар 
по физика 

ООУ „Ацо 
Шопов“ 
 

Одговорен 
наставника 
Весна 
Јакимовска 

Ученици од осмо и 
деветто одд 

02.04.2022 

 
 
Одбележан „7 Април-
Ден на здравјето“ под 
мотото „НАШЕ 
ЗДРАВЈЕ“ 

ООУ „Ацо 
Шопов“ 
Општина 
Бутел 
 

Одговорен 
наставник  
Валентина 
Зотевска 
Маја 
Чубриноска 

Ученици од прво до  
деветто одд, 
членови на 
подмладокот на 
Црвен крст 

07.04.2022 
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Отварање на ново 
кошаркарско 
игралиште со 
специјална подлога 

ООУ „Ацо 
Шопов“ 
Општина 
Бутел 
 

Организатор 
Општина Бутел 
Одговорни 
наставници 
Александра 
Јорданоска 
Ване Ѓоргоски 
 

Ученици од шесто 
до деветто одд 

17.04.2022 

 

 
 
Учество на 16 
Меѓународен фестивал 
на детска поезија 
„Djecije carstvo“ во 
Бања Лука 

 
 
 
 
Бања Лука 

 
 
 
Организатор 
фестивал  
„Djecije carstvo“ 
во Бања Лука 

Ученичка од деветто 
одд Росана Гошева, 
освоено трето место 
 

29.04.2022  

 
 
Одбележан 5 Мај 
Денот на 
македонсккиот јазик 

Општина 
Бутел 

Организатори 
Александра 
Јорданоска 
Весна Додевска 

Ученици од седмо 
до деветто одд 

05. 05.2022 
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Учество и освоено 
трета награда на 
Денови на 
електрониката 

 
 
СЕТУГС 
„Михајло 
Пупин“ 

Одговорен 
наставник  
Весна 
Јакимовска 

Ученици од деветто 
одд. 

12.05.2022 
13.05.2022 

 
 
 
 
Учество на 
математичкиот 
натпревар „Кенгур“ и 
осввоено прва награда 

 
Машински 
факултет 

Одговорен 
наставник  
Магдалена 
Андонова 

Ученици од прво до 
петто одд. 
Калина Барџовска и 
Марко Младеновиќ 
Ќметовиќ од трето б 
освоија прва 
награда. 

15.05.2022 

 
 
 
 
 
Учество на 
Противпожарен крос 

 
 
 
 
Против 
пожарен 
сојуз 

Одговорни 
наставници 
Лиле 
Рабреновиќ,  
Никола Арсов и 
Јане 
Карајованов 

Ива Згонц освоено 
прво место 
Стефан Настев 
освоено второ 
место. 

18. 05. 2022 
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Патронен празник на 
училиштето 

ООУ „Ацо 
Шопов“ 
 

Одговорн 
наставник 
Александра 
Јорданоска 

Ученици од прво, 
шесто, седмо, осмо 
и деветто одд. 

20.05. 2022 

 

 
 
 
 
 
Учество во МИО проект 

ООУ „Ацо 
Шопов“ 
 
 

Одговорен 
наставник  
Александра 
Јорданоска 
Ване Ѓорговски  
Маја 
Чубриноска 
 

Ученици од шесто 
до деветто одд. 

23.05.2022  

 

 
 
Одбележување на 24 
мај Денот на 
сесловенските 
просветители Св.Кирил 
и Методиј 

ООУ „Ацо 
Шопов“ 
 

Одговорни 
наставници 
Весна Додевска 
Александра 
Јорданоска 
Марија 
Анѓелова 

Ученици од деветто 
одд. 
 

24.05.2022 
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Учество на општински, 
регионален и државен 
натпревар по хемија 

Во 
организација 
на 
Институтот 
за хемија при 
Природно – 
математички
от факултет 
во Скопје 

Одговорен 
наставник 
Соња Алчевска 

Ученици од деветто 
одд 
Геоги Николчов 
трета награда на 
државен . 

29.05.2022 

 
 
 
Учество на 
Меѓународен Ден на 
детето манифестација 
по повод доделување 
сттипендии на 
најдобрите ученици 

Општина 
Бутел 

Организатори 
Општина Бутел 
Одговорен 
наставник 
Александра 
Јорданоска 

Учениците Надица 
Димовска и 
Александар Антиќ 
како водители на 
манифестацијата и 
наградените 
ученици од нашето 
училиште 

01.06.2022 
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 Тим кој учествувал во изработка на Годишниот извештај: 
 

Билјана Симоноска Антовска-вд директор 
Маја Ивановска-педагог 
Марица Попоска-психолог 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Потпис на вд Директор 
 
 ------------------------------------- 
 

                            Потпис на претседател на Училишен одбор 
 Дата: 28.06.2022 година 

Место Скопје -------------------------------------------- 
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