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1. Вовед 
 

Општинското основно училиште „Коле Неделковски“ – Скопје е 
централно училиште. 

Учебната 2018/2019 година започна на 3 септември со свеченост 
по повод приемот на првачињата. 

Врз основа на планираната воспитно-образовна работа 
предвидена во Годишната програма се изработува и Годишниот 
извештај за работата на училиштето за учебната 2018/2019 год. 
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2. Лична карта на училиштето 

 
2.1  Општи податоци за училиштето 

Име на училиштето ООУ „Коле Неделковски“ 

Адреса, општина, место Ул. „Антоние Грубишиќ“ бр. 8,  Центар, Скопје 

Телефон 02 3117-759 

Фах 02 3117-759 

Е-маил oukolenedelkovski@yahoo.com 

Основано од Народен одбор на општина „Идадија’ 

Верификација- број на актот 21150 

Година на верификација 28.12.1957 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Година на изградба 1958 год. 

Тип на градба цврста градба 

Површена на објектот 2379 м2 

Површина на училшниот двор 2167 м2 

Површина на спортски терени и игралишта 680 м2 

Училиштето работи во смена една смена 
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2.2  Просторни услови за работа на училиштето 

 

 

Начин на загревање на училиштето централно греење 

Број на одделенија 9 

Број на паралелки 22 

Број на смени една 

Вкупен број на училишни згради 1 

Број на подрачни училишта / 

Бруто површина 5226 м2 

Нето површина 2379 м2 

Број на спортски терени 2 

Број на катови приземје и 2 ката 

Број на училници 20 

Број на помошни простории 5 

Училишна библиотека 1 

Начин на загревање на училиштето централно греење 
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2.3  Материјално - технички услови  

 

 

 

 

Материјално технички услови 

 

 

Училиштето располага со:  
- кабинет по информатика ( 1 сервер, 30 персонални компјутери, 1 LCD 
проектор, 3 ласерски печатачи, 1 LCDтелевизор, 1 лаптоп ) во 6 училници 
(170 монитори-терминали, 22 компјутери, 76 компјутерски маси и 152 
столчиња) 

- 6 LCD проектори; 40 лаптопи(мали) за наставниците; 3 фотокопира; 4 
графоскопи; 134 мали ученички лаптопи за одделенска настава; 5 ормани за 
полнење на ученичките лаптопи; 5 рутери за безжичен интернет, 1 лаптоп за 
наставници и 1 интерактивна табла. 

- 5 персонални компјутери за администрација 
- разглас во сите училници 
- 1 фотоапарат 
- 2 лаптоп компјутери за администрација 
- 3 телевизора 
- 3 озонери 
- 30 микробита за предметна настава 

 

2.4  Мапа на училиштето 
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2.5  Структура на училиштето 

 

Членови на училиштен одбор (име и презиме) 

 

 

Ред.бр. Име и презиме 
1 Филип Стојковиќ – Наставнички совет 
2 Славица Алексова - Наставнички совет 
3 Ивона Димова  - Наставнички совет 
4 Гоце Тодоров – Совет на родители 
5 Томислав Стамболиќ - Совет на родители 
6 Даниела Ивановска – Совет на родители 
7 Љиљана Савовска – Локална самоуправа 
8 Ристе Србиновски – Локална самоуправа 
9 Маја Борозан – МОН 

 

 

Членови на совет на родители (име и презиме) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред.бр. Име и презиме Паралелка 
1 Ѓултен Мустафа I-a 
2 Љупка Ѓуровска I-б 
3 Анета Николова I-в 
4 Томислав Стамболиќ II-а 
5 Милена Милошевска II-б 
6 Ирена Димитровска II-в 
7 Марија Богоевска III-а 
8 Катерина Хаџи-Иљоска 

Спировска 
III-б 

9 Зоран Младеновски III-в 
10 Трајче Малиновски IV-а 
11 Мирјана Димитриевска IV-б 
12 Наташа П.Блажевска V-а 
13 Фросина Карловицс V-б 
14 Димитар Дика VI-а 
15 Силвана Ј. Стојчетовиќ VI-б 
16 Јован Пешевски VI-в 
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17 Маја Герасимовска VII-а 
18 Гоце Тодоров VII-б 
19 Данијела Ј. Ивановска VIII-а 
20 Божо Лазетиќ VIII-б 
21 Горан Андоновски IX-а 
22 Бранкица Булукова IX-б 

 

Стручни активи (видови) - Стручен актив на оделенска настава,  
- Стручен актив на природнагрупа предмети, 
- Стручен актив на општествена група предмети 

Одделенски совети (број на наставници) - Совет на одделенска настава  - 24 наставници, 
- Совет на предметна настава  - 17 наставници 

Членови на ученичка заедница (број на ученици) 18 

 

2.6  Наставен и ненаставен кадар 

Одд. вкупно Етничка и полова структура на вработените 
Македонци Албанци Турци Роми Други 

м ж м ж м ж м ж м ж 

Број на вработени 54 7 47         

Број на наставен кадар 41 4 37         

Број на стручни соработници 3 / 3         

Административни работници 1 / 1         

Техничка служба 7 2 5         

Директор 1 / 1         
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2.7  Степен на образование на вработени 

 

Образование Број на вработени 

Високо образование 40 

Виша стручна спрема 5 

Средно образование 9 

Основно образование / 

 

2.8  Старосна структура на вработени 

 

Години Број на вработени 

20-30 1 

31-40 16 

41-50 15 

51-60 18 

61-пензија 4 
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2.9  Ученици 

Одд. Бр. на 
паралелки 

Бр. на 
ученици 

Етничка и родова структура на учениците 

Македонци Албанци Турци Роми други 

м ж м ж м ж м ж м ж 

I 3 70 35 34        1 

II 3 85 36 47        2 

III 3 83 41 42         

IV 2 68 26 42         

V 2 67 31 36         

I – V 13 373 169 201        3 

VI  3 84 39 45         

VII 2 64 37 27         

VIII  2 64 31 32       1  

IX 2 60 25 34        1 

VI–IX 9 272 132 138       1 1 

I – IX 22 645 301 339       1 4 
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2.10  Наставен јазик 

 

 Наставен јазик- 
македонски 

Наставен јазик- 
албански 

Наставен јазик- 
турски 

Наставен јазик- 
српски 

Број на паралелки 22    

Број на ученици 645    

Број на наставници 41    

 

 

3. Мисија и визија 
   

ММИИССИИЈЈАА    
 

Го поттикнуваме индивидуалниот развој на учениците и наставниците, го негуваме меѓусебното разбирање и почитување, ја 
развиваме свеста за правдата, одговорностите и за потребите од постојано надградување. 

  
ВВИИЗЗИИЈЈАА    

 

Ќе се стремиме нашето училиште да биде пријатно и безбедно место за престој и работа во кое со задоволство ќе доаѓаат 
учениците и наставниците. Наставата во него ќе биде современа, ефикасна, квалитетна и прилагодена на потребите и 
интересите на учениците и наставниците. 
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4. Веќе научено/стекнати искуства 
 

  Силни страни на училиштето се: 

 

- Високи постигања на учениците во наставата и воннаставните активности; 
- Учество на ученички натпревари; 
- Училиштето поддржува политика за штедење на топлинска и електрична 

енергија; 
- Висок степен на транспарентност при планирањето и трошењето на 

финансиските средства а согласно со приоритетите и образовните цели на 
училиштето; 

- Активен совет на родители (реализатори на базари по разни поводи за 
собирање на сретства наменети за подобрување на услови во 
училиштето) 

- Голем број на слободни ученички и воннаставни активности, застапени 
според интересите на учениците; 

- Реализација на Проект за рано изучување на Германски јазик за 
учениците од I-V одделение; 

- Редовна контрола на храната во училишната кујна; 
- Добра сефкупна грижа за здравјето на учениците и вработените; 
- Има изготвен елаборат од овластена фирма за Безбедност и проценка на 

ризик на вработените во кој исцрпно се наведени сите извршени мерења и 
процедури; 

- Вграден филтер на главниот довод за филтрирање на водата во училиштето; 
- Добра и отворена соработка со родителите; 
- Почитување на правата на децата; 
- Примерно поведение на учениците; 
- Негување на мултикултурализмот; 
- Прочистувачи на воздух. 

 

 
5. Подрачја на промени, приоритети 

 
 
Во Годишната програма на ООУ „Коле Неделковски“ – Скопје за учебната 
2018/2019 год. како приоритети и цели беа поставени: 
 

1. Проширување на училиштето со кабинетски (училишен) простор 
2. Опременост на фискултурната сала со реквизити 

   

Од наведените приоритети, се реализира вториот т.е. фискултурната сала 
беше опремена со спортски реквизити од страна на Општина Центар. 
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5.1 Интервенции направени во училиштето во учебната 2018/2019 
 
 

Во текот на учебната 2018/19 год. во ООУ „Коле Неделковски“ – Скопје 
направени се следниве интервенции: 
 

1. Инфраструктурни интервенции во училишната зграда: 
 

 варосување на сите ходници, фасадата, тоалетите, канцелариски 
простор и 3 училници 

 промена на прозори во канцелариските простории 
 поставување на венецијанер ролетни во канцелариските простории  
 поставување на канти за отпадок во училишниот двор – Општина 

Центар 
 замена на стари со нови чешми (10) и 3 умивалници во тоалетите 

промена на старите со нови филтри на главните вентили за  
 полнење на ПП апарати 
 набавена е машина за перење  
 

2. Интервенции за потребите на наставата 
 
 набавка на столчиња и клупи во 3 училници (за учениците од 1-во 

одделение)  
 набавка на 3 табли  
 набавка на 4 грејни тела (панелки)  
 озонер во една училница  
 шкафчиња за учници во 1-а и 6-а одд. 
 2 ЦД плеери за наставата по англиски и германски јазик  
 1 компјутер за администрација 
 канцелариски столчиња 
 канти за отпадоци во сите училници 
 набавка на столчиња во училишната кујна 
 набавка на 2 ласерски принтери со фотокопир за потребите на 

училиштето 
 5 персонални компјутери – донација од Комерцијална Банка 
 2 коша (Табла и обрач со мрежа) – донација од Илирика – 

Инвестементс – АД 
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6. Календар за работа 
Календар за организација и работа на OОУ„ Коле Неделковски“ – Скопје за учебната 2018/19 година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месец Денови 

Септември 

2018 

П В С Ч П С Н 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

       

Месец Денови 

Октомври 

2018 

П В С Ч П С Н 

       

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

Месец Денови 

Ноември 

2018 

П В С Ч П С Н 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

       

Месец Денови 

Февруари 

2019 

П В С Ч П С Н 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28    

       

Месец Денови 

Јануари 

2019 

П В С Ч П С Н 

 1 2 3 4 5 7 

7 8 9 10 11 12 14 

14 15 16 17 18 19 21 

21 22 23 24 25 26 28 

28 29 30 31    

       

Месец Денови 

Декември 

2018 

П В С Ч П С Н 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

11 Октомври - Ден на Востанието на македонскиот народ 
23 Октомври- Ден на Mакедонската револуционерна борба 

  

 

8 ми Декември– Св.Климент Охридски  

8 ми Септември - Ден на Независноста на Р.М 

 

1 Јануари – Нова година 
19 Јануари- Богојавление-верски празник 
1 .01.2019-18..01.2019– Зимски одмор заучениците 
22Јануари-Почеток на второ полугодие 
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Месец Денови 

Март 

2019 

П В С Ч П С Н 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

       

Месец Денови 

Април 

2019 

П В С Ч П С Н 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

       

Месец Денови 

Мај 

2019 

П В С Ч П С Н 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

       

Месеци 
Број на работни денови 

П В С Ч П Вкупно 

јануари 2 2 2 2 1 9 

февруари 4 4 4 4 4 20 

март 4 4 4 4 5 21 

април 4 5 4 4 3 20 

мај 4 4 4 5 4 21 

јуни 2 0 1 1 1 5 

вкупно 20 19 19 20 18 96 

Цела 

година 
38 35 36 36 35 180 

Месец Денови 

Јуни 

2019 

П В С Ч П С Н 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10       

Од  11 Јуни 
започнува 

летниот одмор за 
учениците 

Месеци 
Број на работни денови  

П В С Ч П Вкупно 

Септември 4 4 4 4 4 20 

Октомври 5 4 5 3 4 21 

Ноември 4 4 4 5 5 22 

Декември 5 4 4 4 4 21 

Вкупно 18 16 17 16 17 84 

26 Април-Велики петок– верски празник 
29 Април-Велигден– верски празник 

 

 

1 Мај- Ден на трудот 
24 Мај - Ден на словенските просветители  
 

 

Работни денови во прво полугодие- 84 

Работни денови во второ полугодие- 96 

Вкупно работни денови во учебната година - 180 

4  Јуни –Рамазан  Бајрам 
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-  Еколошки календар 

 
5 март Светски ден за заштеда на енергија          Изработка на паноа и ѕиден весник 
22 март Светски ден за заштеда на водите             Изработка на паноа 
7 април Светски ден на здравјето                            Разглас  уредување на училишен хол 
22 април Светски ден на планетата                           Уредување на училишен хол 
15 мај Светски ден за заштита на климата           Разглас и ѕиден весник 
31 мај Светски ден против пушењето                    Разглас , пано ,уредување на училишен 

хол 
5 јуни Светски ден за заштита на животната средина  Собирна акција ( хартија, пластични 

шишиња) 
16 септември Светски ден за заштита на озонската обвивка    Разглас,ликовен хепенинг 
22 септември Меѓународен ден без автомобили              Пано ,еколошки активности ,возење на 

велосипеди 
08 октомври Меѓународен ден за намалување на уништувањето на природата     Собирна акција 

и    еколошки активности 
15 октомври Меѓународен ден на пешаците                    Пано и разглас 
16 октомври Меѓународен ден на храната                       Еколошки активности и пано 
   Книга на соопштение и еколошки активности,уредување на училишен двор 
 
Ден на акција на еко-училиштата- се реализира два пати во текот на една учебна година книга на 
соопштение, базар, хепенинг 
Ајде Македонија- ден на еколошка акција на младите и граѓаните на Република Македонија 
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7. Настава 
 

ООУ „Коле Неделковски“ – Скопје оваа учебна година работи во 
една смена за сите паралелки од одделенска и предметна настава. 

Наставните планови и програми беа навремено изготвени од страна 
на наставниот кадар според Законот за основно образование и 
Концепцијата за деветгодишно образование. 

Според програмските документи наставата во училиштето се 
реализира според следниве воспитно-образовни подрачја: 

 
 

∗ Задолжителна настава 
 
Задолжителната настава се реализираше во една смена, за сите ученици 
од I до IX одд. кои беа распределени во 22 паралелки и тоа I – IV 
одделение целодневна настава – 11 паралелки, во V одделение класична 
настава – 2 паралелки и од VI – IX одделение предметна настава – 9 
паралелки. Наставата започнува од 8:00 часот. Секој час трае 40 минути. 
По реализирање на вториот час, учениците и наставниците имаат одмор 
од 20 минути и помеѓу секој час одмор од 5 минути. 
Целодневната настава има посебен ред на одржување на часовите 
поради времето за појадок и ручек. 
 
Распоред на звонење за часовите 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Наставата се реализира во различни простории и тоа во : 17 класични 
училници, 3 кабинети и 1 фискултурна сала. Од нив 2 училници од 
предметна настава се опремени со компјутери, а во 5 училници од 
одделенска настава има детски лаптопи и во 1 училница има интерактивна 
табла. 
 

∗ Изборна настава по одделни наставни предмети 
 

o Творештво во IV и V одделение 
o Етика на религии во VIодделение 
o Истражување на родниот крај во VII одделение 
o Вештини на живеење во VII одделение 
o Танци и народни ора во VIII одделение 

Час време 
1 час 8:00 – 8:40 
2 час 8:45 – 9:25 
3 час   9:45 – 10:25 
4 час 10:30 – 11:10 
5 час 11:15 – 11:55 
6 час 12:00 – 12:40 
7 час 12:45 – 13:25 
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o Проекти од ликовната уметност во IXодделение 
o Проекти од музичката уметност во IXодделение 

 
 

∗ Дополнителна настава 
 

∗ Додатна настава 
 

*    Слободни активности 
 
 
 

*  Опременост со учебници во учебната 2018/19 год. 
 

Целосно опремени со учебници се 1-во, 2-ро, 3-то и 5-то одд. 
 
Учебници кои недостасуваат: 
 

4-то одд – општество; 
6-то одд – македонски јазик (12), етика на религии (8), англиски јазик, 

историја, географија, техничко образование, музичко образование, 
физичко и здравствено образование, ликовно образование (32), 
информатика нема издадено учебник; 

7-мо, 8-мо и 9-то одд. – географија нема издадено учебник. 
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Преглед на вработени во ООУ „Коле Неделковски“ за 
учебната  2018/2019 год 

 
Администрација 

 
red 
br. 

ime i prezime работно место stepen na 
obrazovanie 

статус  

1 Svetlana Maslarevska direktor 

 

 

 

VSS Нeopredeleno 
2 Biljana Jovanova pedagog VSS Нeopredeleno 
3 Liljana Aleksovska sekretar SSS Нeopredeleno 
4 Vesna Trajkovska бibliotekar VSS Нeopredeleno 

5 Marija T. Bla`evska psiholog VSS Opredeleno 

 
Наставен кадар 

 
Преглед на одделенските наставници по паралелки во учебната 

2018/19 год. 
 

red 
br. 

ime i prezime 
oddele

nie 
vid na 

nastava 
stepen na 

obrazovanie 
Статус 

1 JulijanaTri~kovska 

prvo 
celodnevna 

nastava 

VSS Неопределено 
2 Kristina Ristovska VSS Неопределено 
3 Verica Bla`evska VSS Определено 
4 Aleksandra Todorova VSS Определено 
5 Ana Bla`evska VSS Неопределено 
6 Biljana Dimova VSS Opredeleno 

7 Milena Kuzmanovska  

vtoro 

 

celodnevna 
nastava 

VSS Неопределено 
8 Tina Lazarovska VSS Неопределено 
9 Katerina Petkovska VSS Неопределено 

10 Simona Simonovska VSS Oпределено 
11 Biljana Stojanovska VSS Определено 
12 Anela Atanasovska VSS Неопределено 
13 Suzana Ba~ovska  

treto 

 

celodnevna 
nastava 

VP[ Неопределено 
14 Angelina Ko~eva VSS Неопределено 
15 Nada Cuculova VP[ Неопределено 
16 Pepica Pavlova VP[ Неопределено 
17 Aneta Aleksovska VSS Неопределено 
18 Margarita Bo{kovska VSS Неопределено 
19 Suzana Petrova 

~etvrto 
celodnevna 

nastava 

VSS Неопределено 
20 Mirjana Nastevska VSS Неопределено 
21 Roze Nu{kova VSS Неопределено 
22 Slobodanka Go~eva VSS Неопределено 
23 Svetlana Bla`evska 

pettо 
klasi~na 
nastava 

VSS Неопределено 
24 Qupka Andreeva VSS Неопределено 
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Преглед на наставници во предметна настава во учебната 2018/19 год. 

 

 

red 
br. 

ime i prezime nastaven predmet fond na 
~asovi 

stepen na 
obrazovanie 

Статус 

1 Euridika Gligorova-
Goqa 

makedonski jazik 20+1 VSS Неопределено 

2 Radmila  I. Stojanovska makedonski jazik 16+4+1 VSS Неопределено 

3 Aneta ^upeska angliski jazik 21 VSS Неопределено 

4 Jasmina ^i~kari} angliski jazik 21 VSS Неопределено 

5 Jasmina Senih angliski jazik 18 VSS Неопределено 

6 Ivona Dimova germanski jazik 20+1 VSS Неопределено 

7 Lena Stojanovska matematika 20+1 VP[ Неопределено 

8 Viktorija Ilievska matematika, fizika 19+2 VSS Неопределено 

9 Filip Stojkovi} istorija, gra|ansko 
obrazovanie 

 

18+2+1 VSS Неопределено 

10 Violeta Janoska 
geografija, 

istra`uvawe na 
rodniot kraj 

 

 

18+4 VSS Неопределено 

11 Todorka Nestorovska biologija, 
prirodni nauki  

12+8+1 VSS Неопределено 

12 Slavica Aleksova hemija,  prirodni 
nauki 

8+2+1 VSS Неопределено 

13 Бранислав Ристески 

muzi~koobrazovanie
, 

tanci i narodni 
ora,proekti od muz. 

umetn., hor i 
orkestar 

9+4+2+6 VSS Определено 

14 Dragi Janevski fizi~ko 
obrazovanie 

21+1 VP[ Неопределено 

15 Liljana Savi} 
likovno obraz., 

proekti od 
likovnata  umetnost 

9+2 VSS Неопределено 

16 Valentina Zor~ec informatika, 
inovacii 

8+2+1 VSS Неопределено 

17 Voislav Gu{evski 
proekt “Rano 
izu~uvawe na 

germanskiot jazik” 
15 VSS Определено 
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Преглед на наставници во предметна настава што дополнуваат фонд 
на часови во други училишта  

 
Преглед на наставници во предметна настава што доаѓаат од други 

училишта 

 
Технички персонал 

 
red 
br. 

ime i prezime работно место stepen na 
obrazovanie 

статус  

1 Nikola Papadinov hausmajstor SSS Neopredeleno 

2 Zlatko Dimovski higieni~ar SSS Neopredeleno 

3 Marija Sazdovska higieni~ar SSS Neopredeleno 

4 Suzana Mihajlova higieni~ar SSS Neopredeleno 
5 Qubica Kol~eva higieni~ar SSS Neopredeleno 
6 Martina Gruevska higieni~ar SSS Neopredeleno 
7 @aneta Dimi{kovska higieni~ar SSS Neopredeleno 
8 Zoran Simonovski ~uvar SSS Neopredeleno 

 

red 
br. 

ime i prezime 
nastaven 
predmet 

u~ili{te vo koe 
dopolnuva 

fond na 
~asovi 

stepen 
na 

obrazov. 

1 Liljana Savi} likovno 
obrazovanie 

OOU “Goce Del~ev” 9 VSS 

2 Valentina Zor~ec informatika OOU “J.H.Pestaloci” 9 VSS 

3 Jasmina Senih angliski jazik OOU “Goce Del~ev” 2 VSS 

4 Slavica Aleksova hemija OOU “J.H.Pestaloci” 10 VSS 

5 Voislav Gu{evski germanski jazik OOU “ Sv. Kiril i 
Metodij 

4 ВСС 

red 
br. 

ime i prezime 
nastaven 
predmet 

u~ili{te od koe 
doa|a 

fond na 
~asovi 

stepen 
na 

obrazov. 

1 Ирена Попова fizi~ko 
obrazovanie 

OOU “Ko~o Racin” 6 VSS 

2 Ru`a Stojkovi} etika vo 
religiite 

OOU “11 Oktomvri” 6 VSS 

4 Biljana Georgievska etika, gra|ansko 
obrazovanie 

OOU “Dimitar 

Miladinov” 
2+2 VSS 

5 Biljana Naum~evska tehni~ko 
obrazovanie 

OOU “J.H.Pestaloci” 7 VSS 

6 Frosina Manteva fizika OOU “11 Oktomvri” 6 VSS 
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Табеларен  приказ  за реализација на наставата  
вo учебната 2018/2019 од I – IX одделение 

 
Прво одделение 

Наставни 
предмети 

Планирани 
часови 

Реализирани 
часови 

Нереализирани 
часови 

Македонски 
јазик 216 216 / 

Математика 180 180 / 

Природни науки 72 72 / 
Музичко 

образование 72 72 / 

Ликовно 
образование 72 72 / 

Физичко и 
здрав. образ. 108 108 / 

Англиски јазик 72 72 / 

Општество 36 36 / 
Рано изучување 
на герман. јазик 36 36 / 

 
Второ одделение 

Наставни 
предмети 

Планирани 
часови 

Реализирани 
часови 

Нереализирани 
часови 

Македонски 
јазик 216 216 / 

Математика 180 180 / 

Природни науки 72 72 / 

Ликовно 
образование 72 72 / 

Музичко 
образование 72 72 / 

Физичко и 
здрав. образ. 108 108 / 

Англиски јазик 72 72 / 

Општество 36 36 / 

Рано изучување 
на герман. јазик 36 36 / 
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Трето одделение  

Наставни предмети Планирани 
часови 

Реализирани 
часови 

Нереализирани 
часови 

Македонски јазик 216 216 / 

Математика 180 180 / 

Природни науки 72 72 / 

Музичко образование 72 72 / 

Ликовно образование 72 72 / 

Физичко и здрав. 
образ. 108 108 / 

Англиски јазик 72 72 / 

Општество 36 36 / 
Рано изучување на 

герман. Јазик 36 36 / 

Работа со компј. и 
осн.на програмирање 72 72 / 

 
Четврто одделение  

Наставни предмети Планирани 
часови 

Реализирани 
часови 

Нереализирани 
часови 

Македонски јазик 180 180 / 

Математика 180 180 / 

Природо 72 72 / 

Општество 72 72 / 

Техничко образование 36 36 / 

Физичко и здрав. 
образов. 108 108 / 

Музичко образование 72 72 / 

Ликовно образование 72 72 / 

Англиски јазик 108 108 / 

Рано изучување на 
герман. јазик 72 72 / 
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Работа со компј. и 
осн.на програмирање 72 72 / 

 
Петто одделение 

Наставни 
предмети 

Планирани 
часови 

Реализирани 
часови 

Нереализирани 
часови 

Македонски јазик 180 180 / 

Математика 180 180 / 

Природни науки 72 72 / 

Општество 72 72 / 

Ликовно 
образование 72 72 / 

Физичко и здрав. 
образ. 108 108 / 

Музичко 
образование 72 72 / 

Англиски јазик 108 108 / 
Техничко 

образование 72 72 / 

Рано изучување 
на герман. јазик 72 72 / 

Работа со компј. и 
осн.на 

програмирање 
72 72 / 

 
 
Шестто одделение 

Наставни 
предмети 

Планирани 
часови 

Реализирани 
часови 

Нереализирани 
часови 

Македонски јазик 145 145 / 

Англиски јазик 108 108 / 

Германски јазик 72 72 / 

Математика 180 180 / 

Историја 72 72 / 

Природни науки 74 74 / 

Географија 72 72 / 
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Техничко 
образование 36 36 / 

Ликовно 
образование 38 38 / 

Музичко 
образование 36 36 / 

Физичко и здрав. 
образ. 108 108 / 

Информатика 72 72 / 
 
Седмо одделение 

Наставни 
предмети 

Планирани 
часови 

Реализирани 
часови 

Нереализирани 
часови 

Македонски 
јазик 144 144 / 

Англиски јазик 108 108 / 
Германски 

јазик 72 72 / 

Математика 144 144 / 

Историја 72 72 / 

Географија 72 72 / 

Биологија 72 72 / 

Ликовно 
образование 36 36 / 

Музичко 
образование 36 36 / 

Физичко и 
здрав. образ. 108 108 / 

Информатика 36 36 / 

Етика 36 36 / 
 
Oсмо одделение 

Наставни 
предмети 

Планирани 
часови 

Реализирани 
часови 

Нереализирани 
часови 

Македонски 
јазик 144 144 / 

Англиски јазик 108 108 / 
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Германски 
јазик 72 72 / 

Математика 144 144 / 

Историја 72 72 / 

Географија 72 72 / 
Граѓанска 
култура 36 36 / 

Биологија 72 72 / 

Физика 72 72 / 

Хемија 72 72 / 
Ликовно 

образование 36 36 / 

Музичко 
образование 36 36 / 

Физичко и 
здрав. образ. 108 108 / 

 
Деветто одделение 

Наставни 
предмети 

Планирани 
часови 

Реализирани 
часови 

Нереализирани 
часови 

Македонски 
јазик 144 144 / 

Англиски јазик 108 108 / 
Германски 

јазик 72 72 / 

Математика 144 144 / 

Историја 72 72 / 

Географија 72 72 / 
Граѓанска 
култура 36 36 / 

Биологија 72 72 / 

Хемија 72 72 / 

Физика 72 72 / 
Ликовно 

образование 36 36 / 
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Музичко 
образование 36 36 / 

Физичко и 
здрав. образ. 108 108 / 

Иновации 36 36 / 
 
 

∗ Изборни предмети 
 
На крајот на учебната 2017/18 год. се спроведе анкетирање меѓу 
учениците за избор на изборен предмет кој ќе се изучува во учебната 
2018/19 год. 
Анкетните листови содржеа по три изборни предмети од кои секој ученик 
требаше да заокружи по еден, а потоа анкетниот лист потпишан од 
родител да се достави до училишниот педагог. 
Врз основа на добиените резултати од спроведената анкета, во учебната 
2018/19 год. во нашето училиште се реализираше настава по следниве 
изборни предмети: 

 

Наставни предмети Одделение Планирани 
часови 

Реализирани 
часови 

Творештво IV и V 36 36 

Етика на религии VI 72 72 
Истражување на 

родниот крај VII 72 72 

Вештини на 
живеење VII 72 72 

Танци и народни 
ора VIII 72 72 

Проекти од 
музичката уметност IX 72 72 

Проекти од 
ликовната уметност IX 72 72 

 
∗ Дополнителна и додатна настава 

 
Со почетокот на учебната 2018/19 год. и изработката на Годишните 
планирања на наставниците за нивната работа по предметите кои ќе ги 
реализираат се изработија и Годишната програма за дополнителна и 
Годишната програма за додатна настава а распоредот за нивна 
реализација беше доставен до 20 септември 2018 год. до МОН, Општина 
Центар и воедно истакнат на огласната табла во училиштето. 
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Дополнителна настава 
 
Дополнителната настава во учебната 2018/19 се организираше за ученици 
кои покажаа послаби резултати во учењето и на кои им беше потребна 
помош. При реализирање на дополнителната настава за овие ученици се 
користеа приспособени форми и методи за полесно совладување на 
обработените содржини. Родителите на сите ученици кои посетуваа 
дополнителна настава беа редовно информирани за обврската за 
присуство. Секој наставник воедно водеше евиденција за присуство на 
учениците. 
 
Одделенска настава 
 

Одделение Планирани 
часови 

Реализирани 
часови 

Број на 
ученици 

II  36 36 23 
III  36 36 30 
IV  36 36 34 
V  36 36 30-33 

 
 
Предметна настава 

Наставни 
предмети Одделение Планирани 

часови 
Реализирани 

часови 
Број на 
ученици 

Македонски 
јазик VI,VIII,IX 6-8 8 18 

Македонски 
јазик VI,VII,VIII 21 21 13 

Англиски јазик VI,VII,VIII,IX 36 20 8 

Англиски јазик VI,IX 18 8 8 

Хемија VIII,IX 29 29 17 

Физика VIII / / / 

Физика VIII,IX 10 6 3 

Информатика 
и Иновации VI,VII,IX 14 14 8 

Математика VI,IX 19 19 25 

Математика VI,VIII,IX 18 18 35 

Историја VI,VII,VIII,IX 24 8 8 
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∗ Додатна настава 

 
Додатна настава се организираше за ученици кои покажа значителни 
резултати по одредени предмети а воедно постигнатите резултати беа 
поткрепени со учество на натпревари и освоени награди. 

 
Одделенска настава 

 

Одделение Планирани 
часови 

Реализирани 
часови 

Број на 
ученици 

II  36 36 23 
III 36 36 30 
IV 36 36 34 
V 36 36 30-33 

 
Предметна настава 

 
Наставни 
предмети Одделение Планирани 

часови 
Реализирани 

часови 
Број на 
ученици 

Математика VII,VIII,IX 18 18 14 

Математика VI,IX 21 21 18 

Македонски 
јазик VI,VIII,IX 6-8 5 7 

Македонски 
јазик VI,VII,VIII / / / 

Англиски јазик VI,VII,VIII,IX 36 20 5 

Англиски јазик VI,IX 18 6 8 

Германски 
јазик VI,VII,VIII,IX 24 24 20 

Германски 
јазик VI,VII,VIII,IX 24 24 27 

Ликовно 
образование VI,VII,VIII,IX 18 10 1 

Географија VI,VII,VIII,IX 18 9 11 
Музичко 

образование VI,VII,VIII,IX 5 / / 

Биологија VII,VIII,IX 24 24 6 
Техничко 

образование V,VI 16 10 6 

 29 



Годишен извештај за учебната 2018 / 2019 година 

Биологија VII,VIII,IX 24 24 5 

Географија VI,VII,VIII,IX 18 9 7 

Историја VI,VII,VIII,IX 24 6 8 

Хемија VIII,IX 22 22 17 

Физика VIII 11 11 8 

Физика VIII,IX 10 7 3 
Информатика 
и Иновации VI,VII,IX 13 13 13 

Ликовно 
образование VI,VII,VIII,IX 18 15 15 

Музичко обр. VI,VII,VIII,IX 5 / / 
Техничко 

образование V,VI 16 15 8 

 
 
* Проекти кои се реализираат во училиштето 

Континуирано веќе неколку учебни години па така и оваа учебна година нашето 
училиште е вклучено во следниве проекти: 

• Proekt “ Kompjuter za sekoe dete “ 
- Nositel na proektot : Vlada na RM, MОН 

• Proekt „Рano izu~uvawe na germanskiot jazik“ од I – V  одд. 
- Nositel na proektot : MON, Gete-institut, BRO. 
 Гете институтот го организираше испитот кој се одржува секоја година со 
цел евалвација на проектот „Германски јазик од прво одделение“. На 18.12.2017 
год. се одржа писмениот и усниот испит на примерок од случајно избрани 34 
ученици од 6-то одделение. Резултатите ќе бидат познати во второто полугодие. 
Испитот го водеа испитувачи од Гете институтот од Скопје. 

• Proekt “ Standardi za ocenuvawe “ 
- Nositel na proektot: USAID 

• Proekt “ Integracija na ekolo{kata edukacija vo 
Makedonskiot obrazoven sistem “ 

- Nositel na proektot: MON, Zdru`enie na gra|ani OHO i [vajcarska agencija 
za razvoj 

• Proekt “ Me|uetni~ka integracija vo obrazovanieto “ 
- Nositel na proektot: MON, USAID 

Во второто полугодие од учебната 2018/19 год. беше објавена апликација 
компонента 3 : „Стимул за училиштата / Реновирање“. Нашето училиште врз 
основа на долгогодишна реализација на овој проект преку низа активности, 
аплицираше и беше избрано како едно од вкупно 197 апликанти. Паричниот 
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грант од 30000 $ го добија само 12 училишта, при што ООУ „Коле Неделковски“ 
беше единствено училиште од Скопје кое го доби овој грант. 

• Proekt “ Образовни асистенти за физичко образование, спорт и 
здравје за учениците во одделенска настава “ 

Од 01.10.2018 год. овој проект се реализира во нашето училиште и е 
финансиран од Општина Центар во соработка со ФФК и истиот се реализира 
преку ангажирани асистенти. 
За истиот постои Меморандум за соработка меѓу Општина Центар и ФФК. 
Овој проект се реализира во нашето училиште со следнава динамика: 

- во 1-во и 2-ро одд. со 1 час неделно; 
- во 3-то, 4-то и 5-то одд. со 2 часа неделно. 

Во текот на учебната 2018/19 год. истиот е успешно реализиран и има голем 
интерес од страна на учениците 

• Proekt “ Училишта на 21от век “ 
- Nositel na proektot: Британски Совет, МON 

Целта на овој проект е да се зајакнат вештините за критичко размислување и 
решавање проблеми, каком и подобрување на дигиталните вештини на 
учениците со помош на микробит уреди (30). 

• Proekt “ Учење преку правење – Да ти можеш “ – ученици од V и 
VIII одд. 

- Nositel na proektot: Светска банка, MON 
• Proekt “ Предизвик за млади истражувачи “ 

- Nositel na proektot: Фонд за иновации и технолошки развој, MON 
Учениците од VIII одд. и нивните ментори / наставници аплицираа со свој 

проект под наслов „Дали е се така како што изгледа“ при што добија грант во 
парична вредност која ќе биде одредена со потпишување на договор во месец 
август. 

• Proekt “ SELFIE процес “ 
- Nositel na proektot: Европска комисија, Европска фондација, MON 
 Целта на овој проект е иницијатива за вклучување на училиштата во 
процесот на саморефлексија за користење на дигиталната технологија. Преку 
користење на оваа алатка се обезбедуваат информации и можности како да се 
адаптираме на дигиталните промени. 
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* Употреба на ИКТ во наставата 

Наставник Наставен предмет 
Број на часови предвидени за реализација на час со примена на ИКТ 

септември октомври Ноември декември јануари февруари март април мај јуни 

Милена Кузмановска Одделенска настава 14 18 14 14 10 23 25 26 25 4 

Тина Лазаровска Одделенска настава 14 18 14 14 10 23 25 26 25 4 

Катерина Петковска Одделенска настава 14 18 14 14 10 23 25 26 25 4 

Симона Симоновска Одделенска настава 14 18 14 14 10 23 25 26 25 4 

Анела Атанасова Одделенска настава 14 18 14 14 10 23 25 26 25 4 

Билјана Стојановска Одделенска настава 14 18 14 14 10 23 25 26 25 4 

Пепица Павлова Одделенска настава 19 26 24 30 8 25 29 25 18 4 

Нада Цуцулова Одделенска настава 19 26 24 30 8 25 29 25 18 4 

Ангелина Кочева Одделенска настава 19 26 24 30 8 25 29 25 18 4 

Сузана Бачовска Одделенска настава 19 26 24 30 8 25 29 25 18 4 

Анета Ристовска Одделенска настава 19 26 24 30 8 25 29 25 18 4 

Маргарита Бошковска Одделенска настава 19 26 24 30 8 25 29 25 18 4 

Suzana Petrova Одделенска настава 8 10 6 11 5 6 11 8 10 4 

Mirjana Nastevska Одделенска настава 8 10 6 11 5 6 11 8 10 4 

Розe Нушкова Одделенска настава 8 10 6 11 5 6 11 8 10 4 
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Слободанка Гочева Одделенска настава 8 10 6 11 5 6 11 8 10 4 

Svetlana Bla`evska Одделенска настава 6 6 6 6 3 6 6 6 6 3 

Qupka Andreeva Одделенска настава 6 6 6 6 3 6 6 6 6 3 

Euridika Gligorova–
Goqa 

Македонски јазик 15 14 18 14 6 18 17 19 14 2 

Radmila I. 
Stojanovska Македонски јазик 13 13 15 10 7 19 16 16 10 3 

Aneta ^upeska Англиски јазик 12 16 16 16 12 12 16 12 12 / 

Jasmina ^i~kari} Англиски јазик 5 5 5 7 2 4 7 5 7 2 

Jasmina Senih Англиски јазик 6 6 6 6 6 6 6 6 6 / 

Ivona Dimova Германски јазик 8 8 8 8 2 9 8 8 8 4 

Lena Stojanovska Математика 4 4 4 4 2 4 4 4 4 / 

Викторија Илиевска Matematika, Fizika 9 12 11 7 3 9 8 11 10 4 

Фросина Мантева Физика 10 13 9 4 8 12 15 18 7 / 

Filip Stojkovi} Историја,Граѓ. образ. 9 9 10 10 9 9 9 10 10 / 

Violeta Janoska Географија 5 7 7 5 3 4 10 10 5 4 

Todorka Nestorovska Биологија,Прир. 
Науки 

10 13 18 3 5 9 9 7 8 5 

Slavica Aleksova Хемија, Прир. науки 9 7 6 5 2 8 5 1 4 1 

Бранислав Ристески Музичко 
образование.  

1 2 5 4 3 11 5 4 5 / 
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Dragi Janevski 
Физичко и 
здравствено 
образование 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 / 

Liljana Savi} Ликовно образование 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Valentina Zor~ec Inovacii 1 1 2 1 / 1 2 1 1 / 

Irena Popova 
Физичко и 
здравствено 
образование 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Ru`a Stojkovi} Еtika vo religiite 1 2 1 2 3 2 2 2 2 / 

Biljana Georgieva Еtika, Граѓ. образ. / 1 / 1 / / / 1 1 / 

Билјана Наумчевска Тehni~ko 
obrazovание 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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8. Оценување на учениците 
 

Оценувањето на постигнатиот успех на учениците во текот на 
учебната 2018/19 год.  се реализира на следниов начин: 

 
Прво и трето тромесечие  

∗ Описно оценување за учениците од I до VI одд. 
∗ Бројчано оценување за учениците од VII до IX одд. 

 
Крај на прво полугодие и на учебната година 

∗ Описно оценување за учениците од I до III одд. 
∗ Бројчано оценување за учениците од IV до IX одд. 

 
Оценувањето на учениците за учебната 2018/19 год. беше евидентирано 
во евидентните листови, дневникот за работа на паралелката, е-
дневникот, матичните книги и свидетелства. Воедно се одржуваа и 
родителски средби на кои секој родител беше известен и задолжен да се 
потпише на евидентните листи за успехот и поведението на своето дете. 
За успехот и поведението родителите беа информирани и со „Приемен 
ден на родители“ кој се реализираше со наставниците кои предаваат од VI 
– IX одд. секој прв понеделник во месецот. 
 
Успех и поведение на учениците 
  

Во учебната 2018/2019 година во ООУ „Коле Неделковски“ – Скопје, 
опфатени беа 645 ученици кои беа распределени во 22 паралелки од I – IX 
одделение. Од нив 373 ученика во 13 паралелки од I – V одделение и 272 
ученика во 9 паралелки од VI – IX одделение. 
 

∗ Бројна состојба на учениците 
 

Одделение Број на 
паралелки 

Вкупен број на 
ученици Број на женски 

I 3 70 35 
II 3 85 48 
III  3 83 42 
IV 2 68 42 
V 2 67 36 

I –V 13 373 204 
VI  3 84 45 
VII  2 64 27 
VIII 2 64 32 
IX 2 60 35 

VI –IX 9 272 140 
I – IX 22 645 343 
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∗ Изостаноци на учениците на крајот од учебната 2018/2019 година 
 

Одд 
Вид I II III IV V VI VII VIII IX Вкупно 
Оправдани 3195 1070 2171 629 2224 3155 2905 3764 3995 23108 
Неоправдани / / / / / 32 55 31 81 199 
Вкупно 3195 1070 2171 629 2224 3187 2960 3795 4076 23307 

 
 
 

∗ Поведение на учениците 
 

Сите 645 ученици од 1-во до 9-то одд. учебната 2018/19 год. ја завршија со 
примерно поведение. Еден ученик од 8-мо одд. поради чести отсуства од 
училиште со поднесено барање од родител полагаше класен испит. 
Еден ученик од 8-мо одд. беше оставен на продолжителна настава по 
математика. 
Ученикот Нино Наумовски од 8-б одд. доби стипендија за талентиран 
ученик од Општина Центар. 
На Наставничкиот Совет одржан на 9.04.2019 год. ученикот Миа Чичкариќ 
од 9-б одд. беше избрана за талентиран ученик и беше парично наградена 
од Општина Центар. Наставниците Сузана Петрова – одделенски 
наставник и Лилјана Савиќ – предметен наставник беа избрани за 
најдобри наставници и беа парично наградени од Општина Центар. 
Еден ученик од 5-то одд. кој е од социјално ранлива група доби парична 
помош од Општина Центар. За ученици на генерација беа избрани Нина 
Костадиновска 9-а одд. и Теа Димитриевска 9-б одд. 
 

 

 36 



Гodi{en izve{taj za u~ebnata 2018 / 2019 godina  

Преглед на успехот на крајот од учебната 2018/2019 година 
 

Одделение Број на 
ученици 

Број на ученици според постигнатиот 
успех 

Број на ученици со слаби 
оцени 

Среден 
 успех 

одлични мн.добри добри доволни 
со 
1 
сл 

со 
2 
сл 

повт.
год. неоценети 

I  70 
Учениците се описно оценети 

/ 

II 85 / 

III 83 / 

IV 68 67 1 / / / / / / 4.98 

V 67 66 1 / / / / / / 4,98 

IV–V 135 133 2 / / / / / / 4,98 

VI 84 78 6 / / / / / / 4,78 

VII 64 56 8 / / / / / / 4,84 

VIII 64 58 6 / / / / / / 4,85 

IX 60 56 4 / / / / / / 4,89 

VI – IX 272 248 24 / / / / / / 4,84 

IV –IX 407 381 26 / / / / / / 4,88 
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Споредбени резултати за годишниот успех на учениците за трите 
последни учебни години 2016/17, 2017/18 и 2018/19 год. 

 
2016/2017 год. 

 

Одд. Број на 
ученици Одлични Мн. 

Добри Добри Доволни Со 1 
слаба 

Со 2 
слаби 

Средна 
оцена 

I–III Описно оценување 
IV 83 83 / / / / / 4.98 
V 68 68 / / / / / 5,00 

IV–V 151 151 / / / / / 4,99 
VI 66 65 1 / / / / 4,87 
VII 62 54 7 1 / / / 4,80 
VIII 59 50 8 1 / / / 4,60 
IX 76 74 2 / / / / 4,79 

VI-IX 263 243 18 2 / / / 4,76 
IV –IX 414 394 18 2 / / / 4,84 

 
2017/2018 год. 

 

Одд. Број на 
ученици Одлични Мн. 

Добри Добри Доволни Со 1 
слаба 

Со 2 
слаби 

Средна 
оцена 

I–III Описно оценување 
IV 68 68 / / / / / 4.98 
V 85 85 / / / / / 4,99 

IV–V 153 153 / / / / / 4,98 
VI 68 65 3 / / / / 4,90 
VII 66 61 4 1 / / / 4,88 
VIII 61 52 9 / / / / 4,76 
IX 58 54 4 / / / / 4,90 

VI-IX 253 252 20 1 / / / 4,86 
IV –IX 406 385 20 1 / / / 4,90 

 
2018/2019 год. 

 

Одд. Број на 
ученици Одлични Мн. 

Добри Добри Доволни Со 1 
слаба 

Со 2 
слаби 

Неоц. Средна 
оцена 

I–III Описно оценување 
IV 68 67 1 / / / / / 4.98 
V 67 66 1 / / / / / 4,98 

IV–V 135 133 2 / / / / / 4,98 
VI 84 78 6 / / / / / 4,78 
VII 64 56 8 / / / / / 4,84 
VIII 64 58 6 / / / / / 4,85 
IX 60 56 4 / / / / / 4,89 

VI-IX 272 248 24 / / / / / 4,84 
IV-IX 407 381 26 / / / / / 4,88 
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Споредбени резултати за направените изостаноци на крај за трите 
последни учебни години 2016/17, 2017/18 и 2018/19 год. 

 
2016/2017 година 
 

Одд 
Вид I II III IV V VI VII VIII IX Вк. 

Оправдани 1705 731 1529 1261 325 1769 3364 3246 4866 15550 
Неоправдани / / / / / 1 58 70 94 223 
Вкупно 1705 731 1529 1261 325 1770 3422 3316 4960 15773 

 

2017/2018 година 
 

Одд 
Вид I II III IV V VI VII VIII IX Вк. 

Оправдани 590 2219 1019 1878 2890 2731 4243 3659 2775 22004 
Неоправдани / / / / / 32 32 111 84 259 
Вкупно 590 2219 1019 1878 2890 2763 4275 3770 2859 22263 

 
2018/2019 година 
 

Одд 
Вид I II III IV V VI VII VIII IX Вк. 

Оправдани 3195 1070 2171 629 2224 3155 2905 3764 3995 23108 
Неоправдани / / / / / 32 55 31 81 199 
Вкупно 3195 1070 2171 629 2224 3187 2960 3795 4076 23307 

 

∗ Самоевалуација на училиштето 
 
На Наставничкиот совет одржан на 20.02.2019 год. беше формиран тим за 
изработка на Самоевалуација за работата на училиштето за периодот 2017/2019 
год. Целта на Самоевалуацијата е согледување на клучните јаки страни и 
надминување на слабите страни за реализација на воспитно-образовната 
работа.  

Преглед на тимовите за евалвација на работата на училиштето 

Ред. 
Бр. Подрачје Координатори на 

тимовите по подрачја 

I.  Организација и реализација на настава и 
  

Филип. Стојковиќ 
II.  Постигања на учениците Пепица Павловска 

III.  Професионален развој на наставниот кадар Маргарита Бошковска 
IV.  Управување и раководење со училиштето Розе Нушкова 
V.  Комуникации и односи со јавноста Мирјана Настевска 
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VI.  Училишна клима и култура Јулијана. Тричковска 
VII.  Соработка со родители Катерина Петковска 
 

Останатите вработени од наставниот кадар во училиштето се 
распределени пропорционално во секое од подрачјата на 
Самоевалуацијата. 

 

9. Воннаставни активности 
 
* Училишен спорт 
 
Во рамките на воспитно-образовната работа во училиштето во учебната 
2018/19 год. се формираа спортски тимови составени од  ученици кои беа 
распределени според нивните афинитети и организирани од наставникот 
по физичко образование. 
Беа формирани следниве тимови: 
- кошарка 
- ракомет 
- фудбал 
- одбојка 
 
Учениците од ООУ „Коле Неделковски “ – Скопје учествуваат и во 
следниве спортски клубови кои ја изнајмуваат фискултурната сала и сами 
партиципираат: 
 

o Работнички – кошаркарски клуб  
o Кошаркарски клуб – „Дрим тим баскет“ 
o Карате клуб „Центар“ 
o Работнички – одбојкарски клуб  
o Металург – ракометен клуб  
o Работнички – атлетски клуб  
o Тениски клуб – „ТК Југ“  
o „Виктори“ - фудбалски клуб  
o П.У. за англиски јазик „Филос“ – изучување на англиски јазик  
o „МАН академија“ – креативна работилница  
o „Мјузик хаус“ – музичка работилница  
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* Секции и слободни ученички активности 
 
 Преку слободните ученички активности се создаваат претпоставки за 
индивидуализација на образовниот и воспитниот процес, за задоволување 
и развивање на индивидуалните интереси и способности на учениците за 
заедничка работа која придонесува за развивање на меѓусебна доверба и 
дружење во слободното време. 
 Преку работата на овие активности кај учениците се поттикнува и 
негува љубопитноста, самостојноста, истрајноста, креативноста и желбата 
за црпење на нови знаења. 
 Овие активности им овозможија на учениците да ја согледаат 
предноста на правилно користење на слободното време. 

 
 

Преглед на реализација на слободните ученички активности по 
наставни предемети 

 
Одделенска настава 
 
Назив на секцијата Наставник Број на ученици 

Ликовна секција 

С. Бачовска 
Т. Лазаревска 
К. Петковска 
М. Н. Бошковска 

30-34 

Драмско - 
литературна секција 

Љ. Андреева 
С. Петрова 
Р. Нушкова 

30-34 

Музичка секција П. Павлова 26-32 
 
Предметна настава 
 

Назив на секцијата Наставник Број на ученици 

Литературна секција Радмила Стојановскa 25 
Информатичка секција Валентина Зорчец 10 
Биолошка секција Тодорка Нестороска 15 
Спортски активности Драги Јаневски 12 
Библиотекарска Весна Трајковска 10 
Новинарска секција Еуридика Глигорова 30 
Секција за англиски 
јазик 

Анета Чупеска 10 

Млади географи Виолета Јаноска 10 
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10. Ученички натпревари 
 
 

- Ликовно образование 
 

o Учество на Републичка детска ликовна изложба „11 Октомври“  
 Ива Јакимовска VIб– 1 место 

 
o Учество на Меѓународна детска ликовна изложба „Флора и фауна – 

извор на животот и убавината“ 
 Ива Наумовска  VIа – 1 место 
 Мила Петровска VIа – 2 место 

 
o Учество на Меѓународна детска ликовна изложба „13 Ноември“  

 Ива Јакимовска VIб – 1 место 
 

o Учество на натпревар во организација на Центар за визуелни 
комуникации на тема „Во какво општество сакам да живеам“  

 Калина Јовковска IXа – признание 
 

- Информатика 
 

o Учество на Интернационален натпревар „Дабар 2018“ во 
организација на Здружение на информатичари на Македонија 

 Ученици од VI одд – освоени сертификати за учество. 
 

- Физика 
 

o Учество на Месец на науката во организација на Друштво на 
физичари на Р.М. 

 Леа Георгиевска IXб одд – 2 награда 
 

o Учество на општински натпревар во организација на МОН 
 Нина Глигорова VIIIа одд – 2 место 
 Ведран Павловски VIIIа одд – 3 место 
 Кристина Пешева VIIIа одд – 3 место 
 Мила Билинска VIIIа одд – 3 место 
 Иван Дограмаџиев IXа одд – 1 место 
 Леа Георгиевска IXб одд – 3 место 

 
o Учество на регионален натпревар во организација на Народна 

техника 
 Леа Георгиевска IXб одд – 1 место 
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- Математика 
 

o Учество на општински натпревар во организација на Сојуз на 
математичари 

 Александар Гавриловски Vб одд – 1 место 
 Петар Поповски Vб одд – 2 место 
 Љубен Ефтимовски Vб одд – 2 место 
 Дарија Петровска Vа одд – 3 место 
 Хана Јовановска Vа одд – 3 место 
 Ана Камбовска Vа одд – 3 место 
 Давид Младенов Vа одд – 3 место 
 Лука Дворник VIа одд – 1 награда 
 Лука Караџов VIа одд – 1 награда 
 Оливер Момировски VIб одд – 1 награда 
 Тео Петровски VIа одд – 2 награда 
 Сташа Стоименовска VIIа – 2 награда 
 Зоран Михаилов VIIIб – 1 награда 
 Нино Наумовски VIIIб – 1 награда 
 Арзу Исмаили VIIIб – 2 награда 
 Луна бошковска VIIIб – 1 награда 
 Теа Димитриевска IXб – 2 награда 
 Тереза Китановска IXб – 3 награда 

 
o Учество на регионален натпревар во организација на Сојуз на 

математичари 
 Александар Гавриловски Vб одд – 1 место 
 Петар Поповски Vб одд – 1 место 
 Давид Младенов Vа одд – 2 место 
 Љубен Ефтимовски Vб одд – 2 место 
 Дарија Петровска Vа одд – 3 место 
 Лука Дворник VIа одд – 1 награда 
 Лука Караџов VIа одд – 1 награда 
 Оливер Момировски VIб одд – 1 награда 

 
- Техничко образование 

 
o Учество на регионален натпревар во организација на Народна 

техника 
 Никола Ташков IXб одд – 2 место 

 
o Учество на државен натпревар во организација на Народна техника 

 Никола Ташков IXб одд – 1 место 
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- Германски јазик 
 

o Учество на регионален натпревар во организација на Друштво на 
наставници по германски јазик во соработка со БРО и Гете Институт 

 Миа Чичкариќ IXб одд – 1 место 
 Теа Димитриевска IXб одд – 3 место 
 Ангела Наумовска VIIа одд – 3 место 

 
o Учество на државен натпревар во организација на Друштво на 

наставници по германски јазик во соработка со БРО и Гете Институт 
 Миа Чичкариќ IXб одд – 4 место 

 
- Англиски јазик 

 
o Учество на општински натпревар во организација на ЕЛТАМ 

 Петар Илиќ VIIа одд – 1 место 
 Симона Живковиќ IXа одд – 3 место 

 
o Учество на регионален натпревар во организација на ЕЛТАМ 

 Симона Живковиќ IXа одд – 3 место 
 Петар Илиќ VIIа одд – 6 место 

 
o Учество на државен натпревар во организација на ЕЛТАМ 

 Симона Живковиќ IXа одд – 5 место 
 

- Хемија 
 

o Учество на општински натпревар во организација на СХТМ 
 Нино Наумовски VIIIб одд – 2 награда 
 Ведран Павловски VIIIа одд – 3 награда 

 
- Географија 

 
o Учество на општински натпревар во организација на Геогравско 

друштво 
 Никита Поп Тонев VIб одд – 2 награда 

 
o Учество на регионален натпревар во организација на Геогравско 

друштво 
 Никита Поп Тонев VIб одд – 3 награда 

 
- Природни науки 

 
o Учество на општински натпревар во организација на Македонско 

друштво на биолози 
 Ема Туфекџиева VIб одд – 3 награда 
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- Физичко образование 
 

o Учество на натпревар меѓу основни училишта на ниво на Општина 
Центар 

 Одбојка женски – 1 место 
 Фудбал машки – 3 место 

 
- Музичко образование 

 
o Учество на регионален натпревар во организација на ЗПМ во ООУ 

„Димитар Миладинов“ - Скопје 
 хор – 1 место 
 оркестар – 2 место 

 
o Учество на државен натпревар во организација на ЗПМ во ООУ 

„Димитар Миладинов“ - Скопје 
 хор – 2 место 

 
 

11.  Општествено хуманитарна работа - активности 
 

o Учество во хуманитарна акција „Ден на гладтта“ 
o Учество во хуманитарна акција „Месец на книгата “ 
o Учество на Новогодишен Базар 
o Учество на приредба за прием на првачиња 
o Учество по повод Денот на Општина Центар 
o Учество на Новогодишен концерт во АРМ 
o Учество на литературно читање на тема „Насилство“ 
o Учество на предавање од Медиумска писменост на тема 

„Интернетот денес“ 
o Учество на проектот „Сообраќајна патрола“ во организација на 

Општина Центар 
o Учество на настан во организација на Халк банка и Кроација 

осигурување – Цртање на тема „Живот, сигурност, семејство“ 
o Учество на Меѓународен ден на мирот 
o Учество на дебата на тема „Булинг во училиштата“ 
o Учество на дебата на тема „Надминување на насилното 

однесување на родителите врз децата“ и прикажување на филмот 
„Мојата порта“ во организација на Општина Центар и 
Меѓународниот филмски фестивал Киненова 

o Учество на работилница на тема „Булинг“ на ученици од 7 до 9-то 
одд. одржана од страна на училишниот психолог. 

o Учество на „Априлијада“ – Градски парк 
o Учество во проект „Хортикултурна библиотека“ 
o Учество во Еко акција (ученици од VIIа и IXа одд.) во организација на 

ЈП паркинзи на Општина Центар, општинската администарција и 
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Пакомак со цел расчистување на отпадот во делот околу Домот на 
Градежниците. 

o Учество во литературно читање и средба со писателот Стојан 
Тарапуза во библиотеката „Браќа Миладиновци“ 

o Учество во литературно читање и средба со писателот Трајче 
Коцаров во библиотеката „Браќа Миладиновци“ 
 

Училиштето оваа учебна година на 10 ученика кои се од социјално 
ранлива група им овозможи бесплатен топол оброк и бесплатни екскурзии. 
 

12. Грижа за здравјето на учениците 
 
* Хигиена во училиштето 

 
На почетокот на учебната 2018/19 г. беше спроведена дезинсекција, 
дератизација и дезинфекција на целиот училишен простор во училиштето 
со цел да се спроведат превентивни мерки за заштита од вируси и 
болести. Хигиената се одржува од страна на технички персонал. 
 

Во согласност со превентивните мерки за учениците кои се 
предвидени во Годишната програма на училиштето за учебната 2018/2019 
година реализирани се:  

 
o 5 - 12.10.2018 год. “- VII А,Б одд.– систематски стоматолошки преглед  

– З.У. „Идадија“.  
o 8.10.2018 год. – IА, Б, В одд – вакцинирање (морбили) и систематски 

преглед - З.У. „Бит Пазар“ –школска. 
o 26 - 29.10.2018 год. – IIА, Б, В одд и IX А,Б одд.– вакцинирање 

(дифтерија,тетанус,детска парализа)  - З.У. „Бит Пазар“ – школска. 
o 12 - 16.11.2018 год. – VI А, Б, В одд. – систематски стоматолошки 

преглед - З.У. „Идадија“. 
o 3 - 14.12.2018 год. – VА, Б одд. – систематски стоматолошки преглед 

- З.У. „Идадија“. 
o 1.02.2019 год. – од II до IX одд. – вакцинирање (морбили) - З.У. „Бит 

Пазар“ – школска. 
o 18 - 21.02.2019 год. – IVА, Б одд. – систематски стоматолошки 

преглед - З.У. „Идадија“. 
o 22.02.2019 год. – од I до IX одд. – вакцинирање (морбили) во 

училиште  - З.У. „Бит Пазар“ – школска. 
o 4 - 12.03.2019 год. – IIIА, Б, В одд. – систематски стоматолошки 

преглед - З.У. „Идадија“. 
o 22.04.2019 год. – од I до IX одд. – вакцинирање (морбили) во 

училиште  - З.У. „Бит Пазар“ – школска. 
o 9,10.04.2019 год. – IIА одд. – систематски стоматолошки преглед - 

З.У. „Идадија“. 
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o 11,12.04.2019 год. – IIБ одд. – систематски стоматолошки преглед - 
З.У. „Идадија“. 

o 15,16.04.2019 год. – IIВ одд. – систематски стоматолошки преглед - 
З.У. „Идадија“. 

o 14,15,16.05.2019 год. – IА, Б, В одд. – систематски стоматолошки 
преглед - З.У. „Идадија“. 

 
Реализирани предавања: 

 
Ноември 
 

• Градба и функција на оралната празнина““ –IА, Б, В одд. – др. Тања 
Стефановска – З.У. „Идадија“ 

 
Декември 
 

• „Хигиена и здрави навики“ – IIIА, Б, В одд.. –организација на Општина 
Центар 

• „Заштита од петарди за учениците“ – VI-IX одд. д-р Благоја Србов – 
Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија. 
 

Април 
 

• „Градба и функција на оралната празнина“ – IА, Б, В одд. и IVА, Б одд.  – 
др. Тања Стефановска – З.У. „Идадија“ 

• Предавања од ALWAYS за пубертет кај девојчињата од VI одд – 
подржана од МОН и  Procter & Gamble. 
 
 

13. Училишна клима и односи во училиштето 
 
* Дисциплина 
 
Дисциплината во училиштето се одржува со активно учество на сите 
субјекти а со доследно спроведување на Кодексот на однесување на 
учениците, наставниците и родителите. 
Училиштето во текот на целиот наставен ден има дежурни наставници и 
ученици. На влезот на училишната зграда дежураат по двајца ученици од 
7 до9 –то одд. кои ротираат по паралелки. 
 
* Естетско и функционално уредување на просторот во училиштето 
 
Во текот на целата учебна година одделенските и предметните 
наставници со активно учество на учениците придонесуваат за постојани 
промени во изгледот на училниците и просторот пред нив. 
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Секоја паралелка има свое пано на кое во склад со одредени наставни 
содржини или одбележување на некој празник го уредува и со тоа се 
подобрува изгледот на училиштето. 
 

14. Професионален развој на образовниот кадар 
 
За стручно усовршување на наставниот кадар во одделенската и 
предметната настава, а со цел поквалитетна реализација на воспитно 
образовниот процес, наставниот кадар од нашето училиште 
присуствуваше на обуки и тоа: 
 

ОБУКА ОРГАНИЗАТОР УЧЕСНИЦИ 
Насоки за користење на 
збирките во наставата по 
математика 

Просветно дело 
одделенски и 
предметни наставници 
по математика 

Наставник по физичко 
образование за сите ученици 

Педагошки факултет, 
Просветно дело одделенски наставници 

Стратегии за справување со 
ADHD во училиштата 

МАПП ( македонска 
асоцијација за 

применета 
психологија) 

В. Зорчец 

Инклузија кај децата со 
посебни потреби 

Општина Центар Р. И. Стојановска 

Математика и примени ПМФ В. Илиевска 

XLII Школа „Млади физичари“ ПМФ Ф. Мантева 

Правата на децата 
Еразмус, Општина 

Центар 
В. Јаноска,  
Ј. Чичкариќ 

Креативност кај децата Ефектива 
К. Ристевска, 
С. Симоновска,  
К. Петковска,  
Р. И. Стојановска 

Читањето е супер моќ Филозофски факултет А. Атанасова, 
Б. Стојановска 

Обука за кртитичко 
размислување, решавање 
проблеми и кодирање 

Британски совет, 
МОН, БРО 

В. Зорчец, 
Р. И. Стојановска, 
В. Илиевска, 
А. Чупеска, 
В. Трјкова, 
В. Јаноска 

Обука за идентификување на 
деца- жртви на трговија со 
луѓе за трудова експлоатација 

Европска унија, Совет 
на Европа, МТСЦ 

В. Зорчец, 
Р. И. Стојановска, 
Е. Глигорова 

Курс за инклузивно 
образование 

БРО В. Зорчец 

ЕУ проекти Општина Центар Р. И. Стојановска 
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Креативно користење на 
технологијата во училница 

Еразмус И. Димова, 
С. Алексова 

Развој и подршка на 
талентирани деца 

Фонд за иновации, 
УКИМ 

В. Илиевска, 
М. Трпчевска 

Интеграција на нови 
технологии 

Еразмус, Општина 
Центар В. Илиевска 

SELFIE – проект ЕTF 
В. Илиевска, 
М. Трпчевска, 
С. Масларевска 

Предизвик за млади 
истражувачи 

Фонд за иновации и 
технолошки развој, 

МОН 

В. Илиевска, 
В. Зорчец 

 
 

15. Вклученост на семејството во училиштето 
 
Во текот на првото полугодие од учебната 2018/19 год. Советот на 
родители беше активно вклучен во животот, работата и активностите во 
училиштето. 
 
* Во процесот на учењето беа вклучени преку Советот на родители 
групни и индивидуални средби со наставниците, стручната служба и е- 
дневникот.Со сето ова им беше дадена можност да бидат навремено 
информирани и да делуваат по прашањето на успехот и поведението на 
своите деца. 
 
* Во активностите на училиштето родителите беа вклучени со учество 
во разни манифестации, продажни, изложбени и собирни акции, учество 
во посета на одредени институции и реализирање на многубројни проекти 
поврзани со НПП. 
 
 

16. Комуникција со јавноста и промоција на училиштето 
 
 

∗ Брошура за родители  
 

За подобро запознавање на родителите со работата и активностите на 
училиштето изработена е брошура во која како основен акцент е ставено 
на: 

- Организираност на наставата 
- Условите за работа 
- Вон-наставни активности 
- Проекти кои се реализираат 
- Услови ( документи) за упис во прво одделение. 
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∗ Посети и набљуденија 
 
Во учебната 2018/2019 година реализирани се следниве посети и 
набљуденија: 

 
o Посета на ЗОО градина 
o Посета на Царинска управа 
o Посета на Забна ординација 
o Посета на Музеј на илузии 
o Посета на претстава „Чекинг пред зграда“ 
o Посета на МТВ 
o Посета на „Pickotale“ 
o Посета на книжарница 
o Посета на спомен куќа на Мајка Тереза 
o Посета на Природонаучниот музеј на Р. Македонија 
o Посета на библиотеката „Браќа Миладиновци“ 
o Посета на неолитското село „Тумба Маџари“ 
o Посета на UNIGA DESIGN – фабрика за мебел 
o Посета на Македонската филхармонија ( Новогодишен концерт 

„Дизни“) 
o Посета на Народна техника 
o Посета на Архитектонски факултет 
o Посета на театарска претстава „Малиот принц“ 
o Посета на театар „Сенки и облаци“ 
o Набљудување на „Видови почва во нашето опкружување“ 
o Посета на театар МНТ – детска претстава „Нашата љубов“ 
o Посета на Софтверска компанија „Матрикс - Глобал“ 
o Посета на Собрание на РСМ 
o Посета на изложбен центар и хидроцентрала Матка 
o Посета на Воениот и Меѓународниот аеродром Скопје 
o Посета на печатница „Про принт“ 
o Посета на „Музејот на холокаустот“ 
o Посета на „Музејот на македонската револуционерна борба“ 
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Прилози 
 
 

1. Организација на воспитно - образовниот процес 
 
Во ООУ „Коле Неделковски“ – Скопје воспитно-образовната работа 

која е примарна ја реализираат 41 наставник од кои 24 во одделенска 
настава и 17 во предметна.  

Целокупниот наставен кадар е со соодветно образование кое е во 
склад со работните задачи кои ги реализираат. 
 

1.1  Работа на директорот 
 
Планирањето на работата на директор за училиштетот е неопходна 

за успешна реализација на воспитно-образовниот процес. 
 

Активности Начин на реализација Време на 
реализација 

Анализа на материјално -
техничката состојба во училиштето 

Организирање на 
административно-техничкиот 
персонал 

Август 

Учество во изготвувањето на 
Годишната програма за работа на 
училиштето 

Идеи, анализи, заклучоци Август 

Учество во изработка на 
Програмата за екскурзии и нивна 
реализација. 

Планирање и реализирање Август 

Учество во изготвување на 
Годишната програма за Интеграција 
на еколошката едукација во 
македонскиот образовен систем 

Идеи, анализи, заклучоци Август 

Распределба на 72 ученика во прво 
одделение во 3 паралелки за 
учебната 2018/19 год. 

Планирање и реализирање Август 

Распределба на часови, класни 
раководства и одд. раководители 

Планирање и реализирање Септември 

Прием на првачиња 
- подготовка и организирање на 
свеченост 

Идеи, планирање и 
реализирање 

Септември 
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Активности Начин на реализација Време на 
реализација 

Запишување и распределба на 
новодојдени ученици за учебната 
2018/2019 год. од други основни 
училишта (вкупно 3) од кои: 
Во прво полугодие: 
- 1 ученик (1 женско) во II одд. 
- 1 ученик (1 женско) во IV одд. 
- 1 ученик (1 машко) во VI одд. 
Во второ полугодие: 
- 1 ученик (1 женско) во II одд. 
- 1 ученик (1 машко) во IV одд. 

Планирање и реализирање 

во текот на 
учебната 
година 

Отпишување на ученици и 
префрлање во други основни 
училишта за учебната 2018/2019 
год. (вкупно 10) од кои: 
Во прво полугодие: 
- 1 ученик (1 машко) од I одд. 
- 2 ученикa (1 машко и 1 женско) одII 
одд. 
- 1 ученик (1 женско) од III одд. 
- 2 ученика(2 женски) од IVодд. 
- 1 ученик (1 женско) од Vодд. 
- 2 ученика (2 женски) од VIодд. 
- 2 ученика (2 машки) од VII одд. 
- 2 ученика (2 машки) од VIII одд. 
- 1 ученик (1 женско) од IX одд. 
Во второ полугодие: 
- 1 ученик (1 машко) од I одд. 
- 2 ученикa (1 машко и 1 женско) одII 
одд. 
- 1 ученик (1 женско) од III одд. 
- 2 ученика (1 машко и 1 женско) од 
VII одд. 
Одложена учебна година на 1 
ученик (1 женско) од I одд. на 
барање на родител од 24.01.2019 
год. 

Планирање и реализирање 

во текот на 
учебната 
година 

Проучување и анализа на 
Глобалните тематски планирања на 
наставата 

Анализа и заклучоци Септември 

Формирање на тим за изработка на 
Развојниот план на училиштето за 
период 2019/22 год. 

Информирање, договарање, 
планирање 

Ноември 
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Активности Начин на реализација Време на 
реализација 

Посета на часови во одделенска и 
предметна настава од кои: 
 
во I полугодие вкупно 41 од кои 28 
часови во одделенска и 13 часови 
во предметна настава  
I одд. –музичко образ, општество, 
математика, македонски јаз., 
англиски јаз., физичко образ 
II одд. – македонски јаз., природни 
науки, математика, музичко образ., 
англиски јаз. 
III одд. – ликовно образ,општество, 
математика, македонски јаз., работа 
со компј. и осн. на програмирање. 
IV одд. – македонски јаз., 
математика, англиски јаз., техничко 
образ. 
V одд. –македонски јаз., 
математика.  
VI одд. – математика, ликовно 
образ., информатика. 
VII одд. – истoрија, германски јаз., 
македонски јаз., физичко и здр. 
образование. 
VIII одд. – георграфија, македонски 
јаз., музичко образование. 
IX одд. – англиски јаз., биологија, 
физичко и здр. образование. 
 
во II полугодие вкупно 29 од кои 15 
часови во одделенска и 14 часови 
во предметна настава  
I одд. – математика, македонски јаз. 
II одд. – македонски јаз., природни 
науки, математика, англиски јаз. 
III одд. – математика, македонски 
јаз., природни науки. 
IV одд. – македонски јаз., 
математика, англиски јаз., 
општество. 
V одд. – македонски јаз., општество. 
 

Увид, следење, анализа, 
заклучок 

октомври / 
декември 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

март / април 
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Активности Начин на реализација Време на 
реализација 

VI одд. – македонски јаз., англиски 
јаз., информатика, етика на религии 
VII одд. – англиски јаз., физика, 
етика, хемија.  
VIII одд. – физика, биологија, 
историја, германски јаз.,музичко 
образование. 
IX одд. – географија 

  

Разговори и советувања  со 
ученици, наставници и родители. 

Советување, информирање, 
објаснување 

во текот на 
учебната 
година 

Увид во водењето на педагошката 
евиденција и документација 

- дневник на паралелката 
- дневни подготовки 
- матична книга 

Проверување, информирање во текот на 
учебната 
година 

Организирање на учество на 
семинари за стручно усовршување 
на наставниците 

Информирање, организирање, 
реализирање 

во текот на 
учебната 
година 

Учество во работата на:  
- Одделенски и Наставнички совет 
- Стручни активи 
- Совет на родители    

Подготовки,планирање, 
Информирање 

во текот на 
учебната 
година 

Учество во работата на Органот на 
управување - Училишен одбор 

Советување,разговори,инфор
мирање 

во текот на 
учебната 
година 

Учество и помош во организирање 
на училишни натпревари. 

Организирање,информирање, 
планирање, реализирање 

во текот на 
учебната 
година 

Соработка за реализирање на 
едукативни предавања за 
учениците и наставниците. 

Договарање, информирање во текот на 
учебната 
година 

Учество во обработката на 
статистички податоци и извештаи 
потребни за училиштето, БРО, 
МОН, Општина Центар и останати 
институции. 

Насочување, објаснување, 
информирање, следење, 
анализа 

во текот на 
учебната 
година 

Учество во Проект на меѓуетничка 
интеграција во образованието. 

Договарање, насочување, 
објаснување, информирање, 
следење, анализа. 

во текот на 
учебната 
година 

Пратење и увид во финансиското и 
материјалното работење на 
училиштето 

Изготвување извештаи, 
почитување на законски акти 

во текот на 
учебната 
година 
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Активности Начин на реализација Време на 
реализација 

Учество во изработка на 
Полугодишниот извештај за 
работата на училиштето. 

Планирање, собирање 
податоци, советување, 
анализа. 

декември / 
јануари 

Формирање на тим за изработка на 
Самоевалуација на училиштето за 
период 2017/19 год. 

Информирање, договарање, 
планирање 

Февруари 

Учество во изработка на Развојната 
програма 

 Февруари 

Формирање на комисија за упис на 
првачиња за учебната 2019/20 год. 

Договарање, информирање Април 

Учество на семинар на тема :  
- Техники за успешна комуникација 
и јавно говорење – КДС 
- Стрес и стрес менаџмент – КДС 
- Училиште на 21-от век – Британски 
совет и МОН 
- SELFIE проект 

 Во текот на 
учебната 
година 

Учество во изготвување на 
Годишниот извештај за работата на 
училиштето за учебната 2018/19 
год. 

 Јуни 

Учство во изработка на Годишниот 
извештај за реализација на 
Годишната програма за екскурзии, 
излети и настава во природа за 
учениците за учебната 2018/19 год. 

 Јуни 

Учество во изработка на 
Самоевалуацијата на училиштето. 

 Јуни 
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1.2  Работа на училишниот педагог 
 

Во текот на првото полугодие од учебната 2018/2019 година 
педагогот ја реализираше својата програма преку следниве работни 
содржини: 
 

Работна содржина Соработник 

Учество во изготвување на Годишната 
програма за работа на училиштето за учебната 
2018/2019 год.  

Одделенски и предметни 
наставници  
Директор 

Учество во изготвување на Програмата за 
екскурзии, Полугодишниот и Годишниот 
извештај за учебната 2018/2019 год. 

Одделенски и предметни 
наставници  
Директор 

Учество во изготвување на Годишната 
програма, Полугодишниот и Годишниот 
извештај за проектот  „Интеграција на 
еколошката едукација во македонскиот 
образовен систем“ – за учебната 2018/2019 год. 

Одделенски и предметни 
наставници 

Учество во изготвување на Годишната 
глобална програма, Полугодишниот и 
Годишниот извештај за проектот  „Меѓуетничка 
интеграција во образованието“ – за учебната 
2018/2019 год. 

Членови на СИТ – от 

Учество во работата на ученичката заедница Ученици, наставник 

Распределба на 72 ученика во прво одделение 
во 3 паралелки за учебната 2018/19 год. 

Комисија од одделенски 
наставници 

Запишување и распределба на новодојдени 
ученици за учебната 2018/2019 год. од други 
основни училишта (вкупно 3 ) од кои: 
Во прво полугодие: 
- 1 ученик (1 женско) во II одд. 
- 1 ученик (1 женско) во IV одд. 
- 1 ученик (1 машко) во VI одд. 
Во второ полугодие: 
- 1 ученик (1 женско) во II одд. 
- 1 ученик (1 машко) во IV одд. 

Директор 
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Работна содржина Соработник 

Отпишување на ученици и префрлање во други 
основни училишта за учебната 2018/2019 год. 
(вкупно 10) од кои: 
Во прво полугодие: 
- 1 ученик (1 машко) од I одд. 
- 2 ученикa (1 машко и 1 женско) од II одд. 
- 1 ученик (1 женско) од III одд. 
- 2 ученика (2 женски) од IVодд. 
- 1 ученик (1 женско) од Vодд. 
- 2 ученика (2 женски) од VIодд. 
- 2 ученика (2 машки) од VII одд. 
- 2 ученика (2 машки) од VIII одд. 
- 1 ученик (1 женско) од IX одд. 
Во второ полугодие: 
- 1 ученик (1 машко) од I одд. 
- 2 ученикa (1 машко и 1 женско) одII одд. 
- 1 ученик (1 женско) од III одд. 
- 2 ученика (1 машко и 1 женско) од VII одд. 
Одложена учебна година на 1 ученик (1 женско) 
од I одд. на барање на родител од 24.01.2019 
год. 

Директор 

Учество во подготовка на Годишните 
планирањаи педагошкото досие на 
одделенските и предметните наставници 

Одделенски и предметни 
наставници  

Учество во работата на Стручните активи ( одд. 
настава, природни науки и јазици) 

Директор и членовите на 
стручните активи 

Следење на прилагоденост на учениците во 
прво одделение, учениците кои преминуваат од 
V во VI одд. и на новозапишаните ученици. 

Одделенски и предметни 
наставници 

Разговори и советување со ученици, 
наставници и родители 

Директор, психолог 

Следење на примена на ИКТ во наставата 
(одделенска и предметна). 

Наставници 
Директор 

Внесување на податоци во EMIS, HAREM и 
ADMIN системот за потребите на е-дневникот 
за учебаната 2018/19 год. 

Одделенски и предметни 
наставници 
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Работна содржина Соработник 

Посета на часови во одделенска и предметна 
настава од кои: 
 
во I полугодие вкупно 41 од кои 28 часови во 
одделенска и 13 часови во предметна настава  
I одд. –музичко образ, општество, математика, 
македонски јаз., англиски јаз., физичко образ 
II одд. – македонски јаз., природни науки, 
математика, музичко образ., англиски јаз. 
III одд. – ликовно образ,општество, математика, 
македонски јаз., работа со компј. и осн. на 
програмирање. 
IV одд. – македонски јаз., математика, англиски 
јаз., техничко образ. 
V одд. –македонски јаз., математика.  
VI одд. – математика, ликовно образ., 
информатика. 
VII одд. – истoрија, германски јаз., македонски 
јаз., физичко и здр. образование. 
VIII одд. – георграфија, македонски јаз., 
музичко образование. 
IX одд. – англиски јаз., биологија, физичко и 
здр. образование. 
 
во II полугодие вкупно 29 од кои 15 часови во 
одделенска и 14 часови во предметна настава  
I одд. – математика, македонски јаз. 
II одд. – македонски јаз., природни науки, 
математика, англиски јаз. 
III одд. – математика, македонски јаз., природни 
науки. 
IV одд. – македонски јаз., математика, англиски 
јаз., општество. 
V одд. – македонски јаз., општество. 
VI одд. – македонски јаз., англиски јаз., 
информатика, етика на религии 
VII одд. – англиски јаз., физика, етика, хемија.  
VIII одд. – физика, биологија, историја, 
германски јаз.,музичко образование. 
IX одд. – географија 

Директор 

Учество во Наставничкиот совет, Одделенските 
совети, Советот на родители и Подготвување 
на извештаи. 
Учество во работата на Училишниот Одбор. 

Одделенски и предметни 
наставници  
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Работна содржина Соработник 

Соработка со З.У. „Бит пазар“ – школска и З.У. 
„Идадија“ за реализација на систематски 
прегледи и вакцинирање. 
- систематки прегледи - стоматолошки (I, II, III, 
V, VI и VII) одд. 
- вакцинирање (I, II и IX) одд.- морбили, 
дифтерија, тетанус, детска парализа. 

Одделенски и предметни 
наставници 

 З.У. „Бит пазар“ –
школска и З.У. „Идадија“ 

Соработка за реализирање на едукативни 
предавања за учениците. 
- Предавање за „Хигиена и орална празнина“ 
- Предавање на тема „Хигиена и здрави 

навики“ 
- Заштита од петарди за учениците од 6-то 

до 9-то одд. 

 
 

З.У.„Идадија“ 
Општина Центар 

 
Клиника за пластична и 

реконструктивна 
хирургија 

 
 

 - Работилници на тема „Булинг во училиштата“ 
во VII и IX одд. 

 - Учество во дебата на тема „Булинг“ 
- Следење на проекција на филм „Моја порта“ 
во VII и IX одд.  

Училишниот психолог 
Општина Центар 
Општина Центар, 

Меѓународниот филмски 
фестивал Киненова 

Предавање на тема „Промени во пубертетот кај 
девојчињата“ 

ALWAYS, PROCTER & 
GAMBLE, МОН 

Учество во реализација на проектот „Учење 
преку правење“ 

Светска банка, МОН 

Запишување на првачиња за учебната 2019/20 
год. 

Комисија за упис 

Учество на предавање на тема „ Спречување и 
борба против трговија со луѓе“ 

Британски Совет, МТСП, 
МОН, Општина Центар 

Учество во презентација на Наставните 
планови и програми за средни училишта за 
учениците од IX одд. 

Наставници, ученици 

Учество во изработка на Развојниот план за 
работата на училиштето 

Наставници 

Учество во изработка на Самоевалуацијата на 
училиштето 

Наставници 

Учество во изработка на Годишниот извештај 
за работата на училиштето за учебната 2018/19 
год. 

Директор, наставници 

Обработка на статистички податоци и извештаи 
потребни за училиштето, БРО, МОН, Општина 
Центар, Завод за статистика и други 
институции. 

Директор, 
одделенски и предметни 

наставници 
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Во нашето училиште од 1.11.2018 год. е вработен стручен соработник 
психолог кој е приправник со одреден ментор на Наставничкиот совет 
одржан на 1.11.2018 год. 
Во текот на периодот до крајот на првото полугодие од учебната 2018/19 
год. психологот активно е вклучен во воспитно образовната работа во 
училиштето со што постепено ги стекнува своите знаења неопходни за 
понатамошната работа. 
Од Општина Центар и оваа учебна година еднаш неделно доаѓа 
ангажиран мобилен дефектолог кој работи со ученици кои имаат потреба 
од истиот. 
 

1.3  Работа на училишниот психолог 
 

Во текот на учебната 2018/2019 година психологот ја реализираше 
својата програма преку следниве работни содржини: 
 

Работна содржина Соработник 

Учество во изготвување на Полугодишниот 
извештај за учебната 2018/2019 год. 

Одделенски и предметни 
наставници  
Директор 
Педагог 

Учество во работата на ученичката заедница Ученици, наставник 

Запишување и распределба на новодојдени 
ученици за учебната 2018/2019 год. од други 
основни училишта од кои: 
Во второ полугодие: 
- 1 ученик (1 машко) во IV одд. 
- 1 ученик (1 женско) во II одд. 

Директор 

педагог 
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Работна содржина Соработник 

Отпишување на ученици и префрлање во други 
основни училишта за учебната 2018/2019 год. 
(вкупно 10) од кои: 
Во прво полугодие: 
- 1 ученик (1 машко) од I одд. 
- 2 ученикa (1 машко и 1 женско) од II одд. 
- 1 ученик (1 женско) од III одд. 
- 2 ученика (2 женски) од IVодд. 
- 1 ученик (1 женско) од Vодд. 
- 2 ученика (2 женски) од VIодд. 
- 2 ученика (2 машки) од VII одд. 
- 2 ученика (2 машки) од VIII одд. 
- 1 ученик (1 женско) од IX одд. 
Во второ полугодие: 
-2 уеника (1 машко и 1 женско) од VII одд. 
-1 ученик (1 женско ) од III одд. 

Директор 

Педагог 

Учество во работата на Стручните активи ( одд. 
настава, природни науки и јазици) 

Директор, членовите на 
стручните активи, педагог 

Разговори и советување со ученици, наставници 
и родители 

Директор, педагог 

Следење на примена на ИКТ во наставата 
(одделенска и предметна). 

Наставници 
Директор 
Педагог 
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Работна содржина Соработник 

Посета на часови во одделенска и предметна 
настава од кои: 
 
во I полугодие вкупно 41 од кои 28 часови во 
одделенска и 13 часови во предметна настава  
I одд. –музичко образ, општество, математика, 
македонски јаз., англиски јаз., физичко образ 
II одд. – македонски јаз., природни науки, 
математика, музичко образ., англиски јаз. 
III одд. – ликовно образ,општество, математика, 
македонски јаз., работа со компј. и осн. на 
програмирање. 
IV одд. – македонски јаз., математика, англиски 
јаз., техничко образ. 
V одд. –македонски јаз., математика.  
VI одд. – математика, ликовно образ., 
информатика. 
VII одд. – истoрија, германски јаз., македонски 
јаз., физичко и здр. образование. 
VIII одд. – георграфија, македонски јаз., музичко 
образование. 
IX одд. – англиски јаз., биологија, физичко и здр. 
образование. 
 
во II полугодие вкупно 29 од кои 15 часови во 
одделенска и 14 часови во предметна настава  
I одд.-македонски јазик, математика 
II одд.-природни науки, македонски јазик, 
математика, англиски јазик 
III одд.-македонски јазик, природни науки, 
математика 
IV одд.-математика, македонски јазик, 
општество, англиски јазик 
V одд.-македонски јазик, општество 
VI одд.-англиски јазик, информатика, македонски 
јазик, етика во религиите 
VII одд.-англиски јазик, физика, етика во 
религиите, музичко образование 
VIII одд.-физика, биологија, музичко 
образование, историја, германски јазик 
IX одд.-географија 

Директор, педагог 

Учество во Наставничкиот совет, Одделенските 
совети, Советот на родители и Подготвување на 
извештаи. 

Одделенски и предметни 
наставници, педагог 
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Работна содржина Соработник 

Соработка со З.У. „Бит пазар“ – школска и З.У. 
„Идадија“ за реализација на систематски 
прегледи и вакцинирање. 
- систематки прегледи - стоматолошки (V, VI, VII, 
I, II, III)одд. 
- вакцинирање (I, II и IX) одд.- морбили, 
дифтерија, тетанус, детска парализа. 

Одделенски и предметни 
наставници 

 З.У. „Бит пазар“ –
школска и З.У. „Идадија“ 

Соработка за реализирање на едукативни 
предавања за учениците. 
- Предавање за „Хигиена и орална празнина“ 
- Предавање на тема „Хигиена и здрави 

навики“ 
- Заштита од петарди за учениците од 6-то до 

9-то одд. 

 
З.У.„Идадија“ 

Општина Центар 
 

Клиника за пластична и 
реконструктивна 

хирургија 
 - Учество во дебата на тема „Булинг“ 
- Следење на проекција на филм „Моја порта“ во 
VII и IX одд.  

Општина Центар, 
Меѓународниот филмски 

фестивал Киненова 
Учество во следење и стручна помош при 
организацијата на наставата (задолжителна, 
изборна,  додатна, дополнителна и целодневна 
настава) 

Педагог 
Наставници 

Учество во следење и реализација на 
Годишната програма за работа на Училиштето 

Директор, педагог 

Следење и учество во работата на стручните 
активи 

Директор, педагог 

Учество во следење и помош во организацијата 
и реализацијата на слободни ученички 
активности (ученички натпревари, заедницата на 
учениците, производна и друга општествено 
корисна работа и ученички екскурзии) 

Педагог 
Ученици, наставници и 

други субјекти 

Следење на ефикасноста на организацијата на 
работата во Училиштето (распоред на часовите 
од редовната настава и воннаставните 
активности, стручни средби во училиштето и сл) 

Директор 
Педагог 

Наставници 

Проширување, вреднување и унапредување на 
сопствената работа 

Биро за развој 
МОН 

Соработка со одделенските раководители за 
одредени прашања 

Наставници 

Вклучување во работата на одделенските 
заедници и заедницата на ниво на училиште 

Педагог 
Одделенски раководител 

Советодавно консултативна работа со 
наставници за воннаставна активност во 
училиштето 

Одговорен наставник на 
секцијата 
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Работна содржина Соработник 

Советодавно инструктивна работа со 
наставници за разрешување на одредени 
прашања проблеми на релација ученик, 
наставник, семејство 

Наставници, родители, 
директор, педагог и 

др.субјекти 

Учество во барање на рационални можности за 
одмерено ангажирање на учениците во други 
видови настава (додатна, дополнителна, 
изборна, секции, натпревари) 

Наставници 

Советодавна работа со родители чии деца 
имаат проблем во учењето, однесувњето и 
изостаноците и оние кои брзо напредуваат 

Ученици 
Наставници 
Родители 
Педагог 

Советодавно консултативни работи со 
наставниците за наставние задолженија на 
учениците 

Наставници 

Консултации со наставници на план на 
унапредување на воспитно образовниот процес 

Наставници 

Откривање  на причините и тешкотиите на 
учениците кои заостануваат во учењето од 
педагошки аспект 
 

Педагог 
Ученици 

Наставници 
Родители 

Учество во реализирање на програмите што 
Бирото за развој ги реализира во Училиштето 

Биро за развој 
наставници 

Учество во реализирање на проекти во кои е 
вклучено училиштето 
 

Директор 
Наставници 

Педагог 
Учество во изработка на Самоевалуација на 
училиштето 

Наставници 
 

Учество и реализација на работилници на теми: 
“Булинг” 
“Емоцинална интелигенција” 
“Снегулка” 
“Заеднички круг” 
“Самопочит” 
“Пишување во круг” 
“Другарство” 

Ученици 
Наставници 

Педагог 

Учество вореализација на проекти во 
училиштето: 
“СЕЛФИ” проект 
“Училишта на 21 век” 

European Training 
Fondation 

British Council, МОН,БРО 

Присуство на панел дискусија “Развој и подршка 
на талентирани деца” 

Фонд за иновации и 
технолошки развој 
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Работна содржина Соработник 

Присуство на конференција за сеопфатно 
сексуално образование “Чук Чук се извинувам 
што ви пречам на часот, ССО имате”? 

ХЕРА 

Присуство на обука на тема “Инклузија на 
ученици со оштетен вид” 

Универзитет на 
Југоисточна Европа 

Запишување на првачиња за учебната 
2019/2020 година 

Комисија за упис 

Учество во изработка на Годишен извештај за 
работа на училиштето за учебната 2018/19 
година 

Наставници 
Педагог 

 
 

1.4  Работа на училишната библиотека 
 

Во месец септември беа примени, потпечатени и распределени 
новите учебници. Беа селектирани оштетените учебници од минатата 
учебна година и сместени во библиотеката и истите беа заменети со нови. 
Беше направен и записник за примени, доделени и вратени учебници за 
2018/2019 год. 
Овој месец беа одржани подготвителни часови со учениците кои ќе 
учествуваат на натпреварот „Млади библиотекари“ следниот месец. 
Се спроведе уредување на училишната библиотека според новиот список 
на лектири. 

Во октомври се одржа натпреварот „Млади библиотекари“ во 
Градската библиотека „Браќа Миладиновци“ (на 26.10.2018 г.) на кој 
претставници од нашето училиште беа учениците Зоран Михаилов од 8б 
одд. и  Анисија Угриновска од 9а одд. Учениците и библиотекарот добија 
благодарници за учество на натпреварот и се пласираа на прво и второ 
место со што ученикот Зоран Михаилов кој освои прво место продолжува 
на републичкиот натпревар во месец ноември.  
Библиотекарот заедно со членовите на библиотекарска секција направија 
план за активностите во текот на првото полугодие.   
Податоците за  позајмените книги беа писмено и електронски архивирани. 
Беа распределени списанијата „Наш Свет“, „Другарче“ и „Развигор“. 

Се изработи табеларен преглед за отпуст и расходување на учебници кои 
се вон употреба и се направи договор за нивен откуп од странa на 
НУТРИВЕТ ДООЕЛ. 
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Се изработија записници за примени и распределени учебници за оваа 
учебна година. 

Во ноември по повод Денот на книгата (од 5-9.11.2018 г.) беше 
организирана акцијата „Подари книга“ на која учениците донираа 406 
книги, (лектири, енциклопедии, детска литература, белетристика). Беше 
извршено писмено и електронско архивирање на книгите, а на 
одделенијата кои донираа, им беа доделени пофалници. Донираните книги 
беа потпечатувани и внесувани во Инвентарната книга во писмена и 
електронска форма. 
На 05.11.2018 г. по повод Денот на Општината учениците од 
библиотекарска секција заедно со библиотекарот ја посетија читалната 
„Славко Јаневски“ во Општина Центар и одржаа литературно читање на 
извадоци од дела на Славко Јаневски („Шеќерна приказна“, „Црни и 
жолти“, „Кучешко распетие“).  
На 16.11.2018 г. се одржа републичкиот натпревар „Млади библиотекари“ 
во Демир Хисар каде се натпреваруваше ученикот Зоран Михаилов од 8б 
одделение, а беше присутен и библиотекарот. За учеството ученикот беше 
награден со пофалница и книга. 
Податоците за позајмените книги беа писмено и електронски архивирани, 
како и податоците во инвентарната книга. 
Во соработка со административната служба, беа внесувани податоци за 
вработените во програмот за систематизација HRMIS. 
Беа распределени списанијата „Наш Свет“, „Другарче“ и „Развигор“. 
Беше посетена театарската претстава „Малиот принц“ во тетарот на сенки 
„Сенки и облаци“ како соработка со литературната секција и наставникот 
по македонски јазик. 

Во месец декември податоците за позајмените книги беа писмено и 
електронски архивирани, како и податоците во инвентарната книга. 
 Учениците од библиотекарската секција спроведоа анкета помеѓу 
учениците од 6 до 8 одделение на тема „Популарни странски писатели и 
книги“ и со резултатите од анкетата изработија презентација во Power 
Point. 
Учениците од 2б одделение ја посетија училишната библиотека и беа 
запознаени со просторот и начинот на позајмување и враќање книги. 
Беа распределени списанијата „Наш Свет“, „Другарче“ и „Развигор“ и се 
средуваа уплатите за списанијата. 
Овој месец беа донирани 26 книги. 
Се изготви план за активностите во второ полугодие. 
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Во месец јануари библиотекарот и ученици од библиотекарската секција 
го посетија Саемот на книга во книжарницата „Матица Македонска“.Се изготви 
Извештај за опременост на библиотеката со учебници и се направи попис на 
учебниците. 

Секој месец се врши распределба на списанијата „Наш Свет“, „Другарче“ и 
„Развигор“. 

Во февруари во соработка со администартивната служба библиотекарот 
внесуваше податоци во програмата за систематизација HRMIS.  

Учениците од прво одделение ја посетија библиотеката,  а учениците од 
второ одделенија се зачленија. Учениците од библитекарската секција направија 
презентација на тема „Популарни писатели и книги“ во шестите одделенија. 

На 22.02.2019 г. библиотекарот и психологот за едно со ученици од 9 
одделение го посетија Собранието на РМ. 
  Во ГБ „Браќа Миладиновци“ на 22.01.2019 г. на манифестацијата 
„Читатели рекордери за 2018 г.“на учениците кои учествуваа на натпреварот 
„Млади библиотекари“ и освоија прво и второ место им беа доделени 
благодарници. На 25.02.2019 г. со цел промовирање на германското катче во 
библиотеката, библиотекарот со библиотекарската секција одржа час посветен 
на писателот Херман Хесе.  

Овој месец библиотекарот учествуваше на Трибина за детска литература 
(Актуелни состојби во образованието поврзани со изучувањето и читањето на 
литературата за деца во РМ) која се одржа на 28.01.2019 г. во ГБ „Браќа 
Миладиновци“. 

Беа внесувани податоци од картотеката во електронската архива. 
Се направи список за порачка на книги за наградени ученици и за 

полуматурантите во „Просветно дело“. 

Март. Овој месец со учениците од библиотекарската секција имаше 
циклус средби и разговори на тема: „Појава и развој на писмото“. 

Библиотекарот учествуваше на советување на тема: Улогата на 
литературните списанија за деца во усвојувањето и негувањето на мак.јазик и 
мак.литература за деца во организација на „Просветно дело“ и Филолошки 
факултет „Блаже Конески“. 

Во библиотеката се зачленија учениците од второ одделение. 
Библиотекарот заедно со наставникот по македонски јазик и група ученици 

учествуваа на литературно читање на расказите на Марко Цепенков и разговор 
за раскажувањето во ГБ „Браќа Миладиновци“ на 28.03.2019 г.  

Овој месец учениците донираа 6 книги. 

Библиотекарот учествуваше на обука на тема :Училиште на 21 век- 
критичко мислење и употреба на микробит во наставата од 29-31март 2019 г. 
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Во април по повод Патрониот празник на училиштето се доделија книги и 
пофалници на наградените ученици од литературниот и ликовниот  конкурс на 
тема „За македонскиот јазик“.  

Учениците од библиотекарската секција направија презентација во првите 
одделенија на тема „Светот на сликовниците и Х.К.Андерсен“. 

На 13.04.2019 г. библиотекарот посети обука на тема: Децата и 
креативноста во Музејот на Современа уметност во организација на Литера. 

На 17.04.2019 г. во рамки на проектот Еразмус библиотекарот посети 
обука на тема: Модернизација на наставата преку ИКТ вештини. 

На 18.04.2019 г. библиотекарот во соработка со наставникот по 
македонски јазик и ученици учествуваше на доделувањето на наградата „Ванчо 
Николески“ за најдобар кус роман на писателот Трајче Кацаров. 
Учениците донираа 7 книги. 

Во соработка со административната служба библиотекарот внесуваше 
податоци во програмата за систематизација HRMIS.  
Податоците од картотеките и инвентарната книга беа писмено и електрoнски 
ажурирани. 

Во мај беше посетен  традиционалниот Саем на книга (10.05.2019 г.).  
На 13.05.2019 г. библиотекарот заедно со наставникот по мак. јазик одржаа час 
со тема „Повторување за лектира за Годишен тест“ со употреба на микробит во 
рамки на проектот Училиште на 21 век. 

Беа донирани 7 книги од учениците и 15 енциклопедии за ликовна 
уметност од Општина Центар. Истите беа потпечатении заведени во инвентарна 
книга. 

Се остварија средби на библиотекарот и одговорните наставници со 
Советник по информатика за изработка на проектен час со употреба на микробит 
„Со музика до знаење за различните култури“-проект Училиште на 21 век. кој ќе 
се реализира наредната учебна година. 

На 28 мај библиотекарот посети обука во Министерство за труд и 
социјална политика за Образовен додаток. 
Се изработи попис на состојбата на учебниците и се подготви список на порачка. 
Се изработи потсетување на учениците за враќање на книги од библиотеката и 
уплати за списанија. 

 Во месец јуни беше направена размена на учебници помеѓу учениците и 
им беа доделени сметки за изгубени учебници. Учениците ги враќаа позајмените 
лектири и книги и беа заведени во писмена и електронска архива. Беа направени 
и списоци на ученици кои должат уплата за списанијата „Другарче“, „Росица“ и 
„Наш Свет“.  

Учениците од библиотекарска секција со библиотекарот ја посетија 
редакцијата на списанието „Наш свет“. Со учениците од библиотекарска секција 
се направи договор за активностите во текот на следната учебна година. Беше 
пополнет формуларот за нарачка на учебници за учебната 2019/20 година. 
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1.5  Работа на училишниот одбор 
 

Во текот на учебната 2018/2019 година во ООУ „Коле Неделковски“ – 
Скопје се одржаа 8 состанока со членовите на Училишниот одбор со 
следнава содржина: 
 

Содржина на работата Време на 
реализација 

• Разгледување и усвојување на Годишната програма за работа 
на ООУ „Коле Неделковски“ – Скопје за учебната 2018/19 год. 

• Разгледување и усвојување на Програмата за екскурзии, 
излети и настава во природа за учебната 2018/19 год. 

• Донесување Одлука за ангажирање ноќно обезбедување во 
училиштето од сопствени средства 

• Известување за инфраструктурни зафати во училиштето 
• Формирање Комисија за разгледување на понуди за екскурзии 

во учебната 2018/19 год. 
• Донесување одлука за распишување оглас за реализација на 

екскурзии во учебната 2018/19 год. 

Август 

• Известување за добиено Одобрение од Совет на Општина 
Центар и мислење од БРО за Годишната програма за 
екскурзии, излети и настава во природа за учебната 2018/19 
год. 

• Донесување Одлука за објавување оглас за реализација на 
екскурзии 

• Известување за добивање Согласност од Градоначалник за 
објавување оглас за изнајмување на училишен простор 

• Донесување Одлука за објавување оглас во однос на истата 
согласност 

Септември 

• Разгледување и усвојување Записник и донесување Одлука за 
реализирање на екскурзии, излети и настава во природа за 
учебната 2018/19 год. 

• Извештај од работата на Комисијата за селекција на кандидати 
по оглас за вработување психолог ( ново финансирање на 
определено време до 31.08.2019 год.) 

Октомври 
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Содржина на работата Време на 
реализација 

• Кооптирање членови на Училишниот одбор претставник од 
Совет на родители 

• Извештајод реализирани екскурзии во првото полугодие. 
• Донесување Одлука за касов максимум за 2019 год. 
• Донесување Одлука за формирање пописна комисија 
• Донесување Одлука за вршење попис на средства и нивните 

извори за 2018 год. 
• Донесување Одлука за помош на Ирена Танчева за лекување. 
• Формирање комисија за разгледување молби за пријавени 

кандидати на оглас за слободни работни места на определено 
време до 31.08.2019 год. 

Ноември 
 

• Кооптирање член на Училишниот Одбор делегиран од МОН 
• Разгледување и усвојување на Полугодишниот извештај  за 

работата на училиштето во учебната 2018/2019година 
• Разгледување и усвојување на Полугодишниот извештај за 

реализација на екскурзии, излети и настава во природа за 
учебната 2018/2019 година. 

• Разгледување и усвојување на Извештајот од извршениот 
попис на средства и нивните извори со состојба до 31.12.2018 
год. во ООУ „Коле Неделковски“ – Скопје. 

• Извештај од работата на Комисијата за селекција на кандидати 
по оглас за вработување на определено работно време до 
31.08.2018 год. и донесување Мислење за кандидатите. 

Јануари 

• Разгледување и усвојување на Развојната програма за работа 
на ООУ „Коле Неделковски“ за период 2019-2023 год. 

• Разгледување и усвојување на Финансискиот извештај за 
годишна сметка за 2018 год. 
- буџетска општинска сметка 903-14 
- буџетска општинска сметка 603-12 
- сопствена сметка 787 – 10 

Февруари 

• Донесување одлука за Статут на ООУ „Коле Неделковски“ – 
Скопје 

Март 

• Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за 
работата на ООУ „Коле Неделковски“ за учебната 2018/19 год. 

• Известување за допис од МОН за доброволно изучување на 
српски јазик. 

• Разгледување и усвојување на Извештајот за реализирани 
екскурзии, излети и настава во природа на ООУ „Коле 
Неделковски“ за учебната 2018/19 год. 

• Донесување одлука за издавање под закуп училишен простор, 
фискултурна сала и училници 

• Донесување одлука за паричен надоместок за изработка на 
распоред на часови за 2019/20 год. 

Јуни 
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1.6 Работа на Советот на родители 
 
Во учебната 2018/2019 година се одржаа 6 состанока со членовите 

на Совет на родители со следнава содржина: 
 

Програмска содржина Време на 
реализација 

• Разгледување и усвојување на Програмата за Совет на 
родители за учебната 2018/19 год. 

• Запознавање со Годишната програма за работа на 
училиштето за учебната 2018/19 год., мислења, предлози, 
дополнувања. 

• Дополнување на Советот на родители со нови членови од 
1-во одд. 

• Запознавање на Советот на родители со Проектот за 
меѓуетничка интеграција во образовниот систем (МИО) 

• Организациони прашања во врска со подготовките за 
одвивање на наставата и работата во тековната учебна 
година од: 

- подготвеност на објектот 
- спроведување на поедини активности во 

училиштето со учениците и помош на родителите 
(општествено корисна работа) 

- исхрана на учениците 
- организација на одделенската настава 
- информациај за поделбата на бесплатни учебници 

од 1-во до 9-то одд. 
- информација за употреба на е-дневник во 

наставата 
- информација за промена на наставните планови и 

програми за учебната 2018/19 год. 
- известување за осигурување на учениците 
- известување за физичко обезбедување 

Септември 
 

• Избор на член на Совет на родители за во Училишен 
Одбор поради завршен мандат 

• Успехи поведение на учениците во првото тромесечие од 
учебната 2018/2019год. 

• Извештај од реализираните екскурзии и излети во 
учебната 2018/19 год. 

• Извештај за здравствената заштита на учениците 
(систематски и стоматолошки прегледи) 

• Извештај одспроведенитехуманитарни акции по повод 
„Месец на книгата“ и „Ден на гладта“. 

• Извештај за ново финансирање – вработен психолог 
• Предлог за Новогодишен Базар 

Ноември 
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Програмска содржина Време на 
реализација 

• Разгледување и усвојување на Полугодишниот извештај за 
работата на ООУ „Коле Неделковски“ во учебната 2018/19 
год. 

• Усвојување Извештај за реализирани екскурзии во првото 
полугодие од учебната 2018/19 год. 

• Усвојување Извештај за успехот и поведението на 
учениците во првото полугодие од учебната 2018/19 год. 

• Извештај за собрани средства од реализиран 
Новогодишен базар 

• Покана за учество на трибина 
• Известување за образец за социјално загрозени семејства 
• Договор за апарати за храна и пијалоци 

Февруари 

• Извештај за успехот и поведението на учениците во 
третото тромесечие од учебната 2018/19 год. 

• Извештај за здравствената заштита на учениците од 1-во 
до 9-то одд. 

• Разгледување на Развојната програма за период од 2019-
2023 год. 

Април 

• Извештај за Допис од Општина Центар 
• Извештај за проектот „Училиште на 21-от век“ 
• Известување за спроведување на анкета за упис на 

ученици во новото училиште „Капиштец“ во учебната 
2019/20 год. 

• Известување за добиен грант за реновирање на 
училиштето 

Април 

• Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за 
работата на ООУ „Коле Неделковски“ за учебната 2018/19 
год. 

• Известување за допис од МОН за доброволно изучување 
на српски јазик. 

• Разгледување и усвојување на Извештајот за реализирани 
екскурзии, излети и настава во природа на ООУ „Коле 
Неделковски“ за учебната 2018/19 год. 

• Извештај за успехот и поведението на учениците на крајот 
на учебната 2018/19 год. 

• Извештај за запишани првачиња за учебната 2019/20 год. 

Јуни 

 
На 20.12.2018 год. се  реализира Новогодишен базар на иницијатива на 
членовите во Советот на родители и со подршка од сите родители од 
училиштето. Собраните парични средства беанаменети за хуманитарна 
помош за семејство од нашето училиште кои семејниот дом го изгубија во 
пожар. 
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1.7 Работа на Наставничкиот совет 
 

Наставничкиот совет во учебната 2018/19 год. одржа 17 состанока со 
следниве содржини: 
 

Содржина на активноста Време на 
реализација 

• Распределба на часови и одделенски раководства 
• Формирање на Стручни активи за учебната 2018/19 

год. 
• Извештај  за запишанипрвачиња во учебната 2018/19 

год. 
• Договор за прием на првачиња  
• Изработка на програми за екскурзии 
• Распределба на одговорни наставници за е-

дневникот 

Август 
 

• Разгледување и усвојување на Годишната програма 
за работа на училиштето во учебната 2018/2019год. 

• Разгледување и усвојување на Програмата за 
екскурзии, излети и настава во природа за учебната 
2018/2019год. 

• Договор за родителска средба. 

Август 
 

• Известување за оглас за доделување на стипендија 
за талентиран ученик од VIII и IX одд. (од Општина 
Центар) 

• Известување за оглас за доделување на стипендија 
на ученици од социјално загрозени семејства (од 
Општина Центар) 

• Формирање тим за обука за изготвување апликации 
за доделување грантови според програмата 
„Еразмус“ 

• Известување за наставници по физичко образование 
од 1-во до 5-то одд. 

• Известување за филмска работилница за ученици 
• Известување за осигурување на ученици ( ОК „Сава 

Осигурување“) 
• Известување за учество на Ликовен хепенинг во 

Градски парк 
• Известувањље за учество на Ден на мирот на 

21.09.2018 год. 
• Назначување ментор за одделенски наставник 

Александра Тодоровска во 1-во одд. 
• Барање Согласност од родител Фросина К. за 

формирање тим од музикални ученици од 9 до 13 
год. за учество во мјузикл. 

Септември 
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Содржина на активноста Време на 
реализација 

• Известување за „Недела на мобилност“ (без 
автомобили) со траење од 16 до 22 септември 

• Формирање тим за проектот МИО 

Септември 

• Доделување решение за трансформација на работен 
однос од определено на неопределено работно 
време 

• Разгледување барање од родители за ученик Марија 
Трпезановска 

• Известување за ново вработување на психолог 
Марија Трпчевска Блажевска 

• Назначување ментор за нововработен психолог 
• Договор за организација на „Месецот на гладта“ 
• Договор за организација на „Месец на книгата“ 
• Извештај за спроведени излети и екскурзии 
• Информација за изготвување Развоен план на 

училиштето 
• Известување за покана од МТВ 

Ноември 

• Извештај за реализација на Наставните планови и 
програми во првото тромесечие од учебната 
2018/2019год. 

• Успех и поведение на учениците во првото 
тромесечие од учебната 2018/2019 год. 

• Договор за изработка на Развојната програма 
• Договор за родителска средба 
• Известување за учество на проектот „Толеранција“ 

на 15.11.2018 год. 
• Известување за посета на театарска претстава во 

театар „Сенки“ 
• Известување за проектот „Сообраќајна патрола“ 
• Извештај за реализираните хуманитарни акции 

„Месец на книгата“ и „Ден на гладта“. 
• Информација за осигурување на вработени 
• Информација во врска со попладневното 

обезбедување 

Ноември 
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Содржина на активноста Време на 
реализација 

• Известување за работни денови 
• Мислење од Наставнички Совет за одделенскиот 

наставник Верица Блажевска за полагање 
приправнички испит 

• Известување за организирање предавања од 
Пластична хирургија за ученици од 6-то до 9-то одд. 
за опасност од петарди 

• Известување за хуманитарен концерт на ниво на 
Општина Центар 

• Формирање инклузивен тим 

Декември 

• Успех и поведение на крајот од првото полугодие од 
учебната 2018/19 г 

• Реализација на наставните планови и програми на 
крајот од првото полугодие од учебната 2018/19 год. 

• Договор за родителска средба 
• Формирање комисија за прегледување дневници 

Јануари 

• Разгледување и усвојување на Полугодишниот 
извештај за работата на училиштето за учебната 
2018/19год. 

• Разгледување и усвојување на Полугодишниот 
извештај за реализацијата на екскурзии, излети и 
настава во природа за учебната 2018/19 год. 

• Барање од родител на ученик од 1-во одд. за 
префрлување во друга паралелка. 

Јануари 

• Разгледување и усвојување на Развојната програма 
• Формирање тим за Самоевалуација на училиштето 
• Информација за престојните обуки 

Февруари 

• Договор за обуки на наставници 
• Договор за патронен празник на училиштето 
• Известување за театарска претстава 
• Извештај за е-дневник 
• Разгледување на барања од родители 
• Информации и известувања за тековниот период 

Март 

• Успех и поведение на учениците на крајот од третото 
тромесечие од учебната 2018/19 год. 

• Реализација на наставните планови и програми во 
третото тромесечие во учебната 2018/19 год. 

• Договор за родителска средба 

Април 
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Содржина на активноста Време на 
реализација 

• Формирање комисија за упис на првачиња во 
учебната 2019/20 год. 

• Формирање комисија за избор на истакнат наставник 
од одделенска и предметна настава и талентиран 
ученик 

• Номинирање на наставник од одделенска и 
предметна настава и талентиран ученик, како и 
ученик на генерација од 9-а и 9-б одд. 

• Разгледување барања од родители 
• Допис од Општина Центар 
• Известување за изработка на Самоевалуацијата на 

училиштето 
• Известување за анкета за упис на ученици во новото 

училиште во населба Капиштец 
• Известување за допис од ОИК во врска со 

престојните избори 

Април 

• Извештај за реализирани екскурзии за 3-то одд. и 
настава во природа за 5-то одд. 

• Формирање комисија за полагање класен испит за 
ученик од 8-б одд. Тамара Трпезановска. 

• Известување за работна сабота 
• Договор за одделенски совети, наставнички совет, 

родителски средби 
• Известување за проектот „Селфи“ 
• Извествање за Самоевалуација на училиштето 
• Формирање комисија за изработка Програма за 

екскурзии за 2019/20 год. 
• Договор за прием на првачиња 
• Известување за ученик на генерација 

Мај 

• Извештај за реализација на Наставните планови и 
програма за 9-то одд. на крајот од учебната 2018/19 
год. 

• Извештај за успехот и поведението за 9-то одд во 
учебната 2018/19 год. 

• Договор за родителска средба за 9-то одд. 
• Договор за поделба на свидетелства за 9-то одд. 
• Формирање комисија за преглед на дневници за 9-то 

одд. 

Јуни 
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Содржина на активноста Време на 
реализација 

• Реализација на Наставните планови и програми на 
крајот од учебната 2018/19 год. од 1-во до 8-мо одд. 

• Успех и поведение на учениците од 1-во до 8-мо одд. 
на крајот од учебната 2018/19 год. 

• Доделување решенија за неопределено време на 
двајца вработени 

• Договор за родителска средба за учениците од 1-во 
до 8-мо одд. 

• Поделба на свидетелства за ученици од 1-во до 8-мо 
одд. 

• Формирање комисија за прегледување на дневници 
од 1-во до 8-мо одд. 

Јуни 

• Разгледување и усвојување на Годишниот извештај 
за работата на ООУ „Коле Неделковски“ – Скопје за 
учебната 2018/19 год. 

• Известување за допис од МОН за доброволно  
изучување на српски јазик. 

Јуни 
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1.8 Работа на стручните активи 
 

Во текот на учебната 2018/2019 година од страна на Стручните активи беа 
реализирани следниве состаноци: 
 

 
* Годишен извештај од работата на стручниот актив во одделенска 

настава ( I – V одд. ) 
 

Содржина на работа Време на 
реализација 

Носител на 
активностите 

- Изготвување на план за работа на 
стручниот актив за учебната 
2018/2019год. 
- Планирање на наставниот материјал – 
глобално и тематско 
- Изготвување план за наставно-научна 
екскурзија, еднодневни излети (есенски 
и пролетен) за соодветните одделенија. 
Реализација на план за подготовка на 
почетокот на учебната 2018/19 год. 

Август  С. Гочевска 
Љ. Андреева 
М. Кузмановска 
С. Блажевска 
Б. Јованова 
С. Маслеревска 

- Изготвување на евидентни листови за 
следење и оценување на постигањата 
на учениците 

- Планирање и реализација на 
дополнителна и додатна настава 

Септември К. Петковска 
Р. Нушкова 
М. Настевска 
С. Гочевска 
Б. Јованова 

- Соработка со семејствата и можност за 
нивно вклучување во работата 
- Анализа на успехот и поведението на 
учениците во првото тромесечие 
- Мерки за подобрување на успехот 
- Работа со ученици кои имаат 
потешкотии во наставниот процес и 
организација на дополнителна настава 

Ноември А. Кочева 
М. Николоска 
С. Гочевска 
М. Настевска 
Љ. Андреева 
Б. Јованова 
М. Кузмановска 

-Анализа на успехот и поведението на 
учениците во првото полугодие од 
учебната 2018/19 год. 
- Мерки за подобрување на успехот 
- Запознавање на стручниот актив со 
психологот 
- Информација за Новогодишен базар 

Декември П. Павлова 
С. Гочевска 
Р. Нушкова 
С. Симоновска 
М. Кузмановска 
М. Настевска 
С. Маслеревска 

-Идентификација и истакнување на 
надарените деца по одредени предмети 
-Состојби и проблеми со изборните 
предмети 

Февруари А. Кочева 
М. Николоска 
С. Гочевска 
М. Настевска 
Љ. Андреева 
Б. Јованова 
М. Кузмановска 
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Содржина на работа Време на 
реализација 

Носител на 
активностите 

-Одбележување на Денот на дрвото и 
Денот на екологијата 21 Март 
-Учество на математичкиот натпревар 
Кенгур 
-Анализа на успехот и поведението на 
учениците во третото тромесечие 

Март А. Кочева 
М. Николоска 
С. Гочевска 
М. Настевска 
Љ. Андреева 
Б. Јованова 
М. Кузмановска 

-Ликовен и литературен конкурс – 
патронен празник 
-Меѓуодделенски натпревар – патронен 
празник 
-Анализа на постигнатите резултати и 
организирање помош на послабите 
ученици 

Април А. Кочева 
М. Николоска 
С. Гочевска 
М. Настевска 
Љ. Андреева 
Б. Јованова 
М. Кузмановска 

-Организирање и реализација на 
пролетни еднодневни излети 
-Разгледување на успехот и 
поведението на учениците 

Мај П. Павлова 
С. Гочевска 
Р. Нушкова 
С. Симоновска 
М. Кузмановска 
М. Настевска 
С. Маслеревска 

-Средување на педагошката евиденција 
и документација 
-Изготвување на Годишен извештај од 
ртаботата на стручните активи 

Јуни А. Кочева 
М. Николоска 
С. Гочевска 
М. Настевска 
Љ. Андреева 
Б. Јованова 
М. Кузмановска 

 
 

Одговорен наставник 
  Слободанка Гочева 
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* Годишен извештај од работата на стручниот актив на општествена 
група предмети 

 
Содржина на работа Време на 

реализација 
Носител на 

активностите 
- Разгледување и усвојување на 
Годишната програма за работа на 
стручниот актив за учебната 
2018/2019год. 
- Разгледување на Годишните 
планирања на предметните наставници 
- Посета на час по германски 
јазикнатема: ,,Мои пари, мои работи” во 
IX одд. 
- Посета на час по историја „Настанокот 
на човекот“ во VI одд. 

Септември Радмила И. 
Стојановска 
Ивона Димова, 
Филип Стојковиќ 
Билјана Јованова 
Светлана Масларевска 

- Разговор и разменување на идеи со 
стручните активи од други училишта 
- Недостатоци при подготовка на дневни 
подготовки 
- Посета на часот по изборниот предмет 
„Танци и народни ора“ на тема 
„Визуелна презентација на 
Македонското оро ,,Тешкото” – Мијаците 
Западно играорно подрачје“во VIII одд. 

Октомври Радмила И. 
Стојановска 
Бранислав Ристески 
Јасмина Чичкарич 
Еуридика Глигорова 
Анета Чупеска 
Билјана Јованова 
Светлана Масларевска 

- Дискусија на теми,,Моќните вештини 
на слушањето”, и „Музика во учењето“. 
- Дискусија за воспитната улога на 
наставникот покрај образовната. 
- Посета на часот по англиски јазик на 
тема:„Придавки обработка“ во VI одд. 

Ноември Радмила И. 
Стојановска 
Анета Чупеска 
Јасмина Чичкарич 
Јасмина Сених 
Бранислав Ристески 
Билјана Јованова 
Светлана Масларевска 

- Анализа на постигнатите резултати во 
првото полугодие по предметите од 
општествената група 
- Учество на наши ученици на патрониот 
празник на ООУ,,Кочо Рацин”. 
Литературно читање на слободна тема. 
- Посета на часот по англиски јазик на 
тема: „Познати Борци за мир“ (ИКТ) во 
IX одд. 

Декември Радмила И. 
Стојановска 
Ивона Димова 
Анета Чупеска 
Јасмина Чичкарич 
Јасмина Сених 
Бранислав Ристески 
Воислав Гушевски 
Еуридика Глигорова 
Билјана Јованова 
Светлана Масларевска 
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Содржина на работа Време на 
реализација 

Носител на 
активностите 

-Унапредување на педагошката улога на 
наставникот 
-Лична надградба, соработка и 
едукација 
-Соработката со учениците  
-Љубов кон пишаниот збор -  
литературен конкурс  

Февруари Радмила И. 
Стојановска 
Ивона Димова 
Анета Чупеска 
Јасмина Чичкарич 
Јасмина Сених 
Бранислав Ристески 
Воислав Гушевски 
Еуридика Глигорова 

-Анализа и дискусија; начин на 
планирање на наставни единици 
-Организација на квиз по англиски и 
гермаски јазик помеѓу одделенија од 
иста генерација.  
-Практични часови: 
   - Музичко образование-Трајко 
Прокопиев ,,Лабина Дојрана” дискусија 
за балет VII одд 
   - Македонски јазик - VI одд. Интервју: 
,,Немаме резервна планета- извадок од 
весник. 

Март Радмила И. 
Стојановска 
Ивона Димова 
Анета Чупеска 
Јасмина Чичкарич 
Јасмина Сених 
Бранислав Ристески 
Воислав Гушевски 
Еуридика Глигорова 
Билјана Јованова 
Светлана Масларевска 

-Активностите за подготовка на  
Патрониот празник на ООУ ,,Коле 
Неделковски”.  
-Посета на Саемот на книга 2019 
-стратегии на учењето – мотивација и 
напредок 
-Дискусии за демократичност и 
почитување на индивидуалните разлики 
кај учениците и нивните потреби 
 -Практичен час: 
    - германски јазик ,,Медиумите во 
секојдневието” VII одд.  
- Унапредување на системот за 
следење и оценување на успехот на 
учениците, размена на идеи и искуства. 

Април Радмила И. 
Стојановска 
Ивона Димова 
Анета Чупеска 
Јасмина Чичкарич 
Јасмина Сених 
Бранислав Ристески 
Воислав Гушевски 
Еуридика Глигорова 
Билјана Јованова 
Светлана Масларевска 
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Содржина на работа Време на 
реализација 

Носител на 
активностите 

-Учество на регионални и државни 
натпревари и анализа на резултати 
добиени од нив 
- Обновување на училишната 
библиотека со донации од ученици и 
наставници 
-Анализа и дискусии: поединец, тим, 
групи – предности и негативни страни 
-Самокртитичност – чекор кон 
подобрување на сопствениот израз – 
насоки и идеи 
-Практичен час: 
     - Англиски јазик во одделенска 
настава Повторување на вокабулар за 
облека низ игри III одд. 

Мај Радмила И. 
Стојановска 
Ивона Димова 
Анета Чупеска 
Јасмина Чичкарич 
Јасмина Сених 
Бранислав Ристески 
Воислав Гушевски 
Еуридика Глигорова 
Билјана Јованова 
Светлана Масларевска 

- Заклучоците за дополнителна настава, 
дали и како им помага на учениците кои 
имаат потреба од неа. 
- Позитивните и негативните страни од 
примената на информатичките 
технологии при учење на странски 
јазици 
- Разгледување и усвојување на 
извештајот за работата на стручниот 
актив за учебната 2018/19 год. 
 - Насоки и идеи за изработување на 
план и програма за следната учебна 
година 
- Заложба за поголема ефикасност на 
активот за општествената група 
предмети – поставување нови цели. 

Јуни Радмила И. 
Стојановска 
Ивона Димова 
Анета Чупеска 
Јасмина Чичкарич 
Јасмина Сених 
Бранислав Ристески 
Воислав Гушевски 
Еуридика Глигорова 
Билјана Јованова 
Светлана Масларевска 

 
 

        Одговорен наставник: 
      Радмила И. Стојановска 
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* Годишен извештај од работата на стручниот актив по природна 
група предмети 

 

Содржина на работа Време на 
реализација 

Носител на 
активностите 

 Разгледување и усвојување на 
Годишната програма за работа. 

 Разгледување на наставните 
планови и прилагодување кон новите 
барања за процесно тематските 
планирања во наставата. 

 Посета на наставен час по 
географија усогласен според 
програматa ,, Физичко-географски 
карактеристики на Европа“ во 8-мо 
одд. 

Септември С. Алексова, 
В. Илиеска, 
Л. Стојановска 
В. Зорчец 
Б. Јованова 
С. Масларевска 

 Посета на наставен час по 
информатика усогласен според 
програмата „Внесување на 
хиперврски во документ и нивна 
употреба“ во 7-мо одд. 

 

Октомври В. Зорчец 
Л. Стојановска 
В.Илиевска 
С. Алексова 
Б. Јованова 
С. Масларевска 

 Разгледување на степенот на 
примена на стандардите за 
оценување и потешкотиите при тоа. 

 Стратегии на учењето – активности 
кои ја подобруваат продуктивноста и 
ја потикнуваат мотивацијата на 
учениците. 

Ноември В. Јаноска 
В. Илиевска 
С. Алексова 
Л. Стојановска 
В. Зорчец 

 Анализа на резултатите постигнати 
во првото полугодие од природната 
група предмети и математика. 

 Посета на наставен час по биологија 
усогласен според 
програмата,,Фетален развој’’ во 9-то 
одд. 

Декември Т. Нестороска 
С. Алексова 
В. Илиеска, 
В. Зорчец 
Б. Јованова 
М. Трпчевска 

 Посета на наставен час по хемија 
усогласен според програмата ,,Закон 
за зачувување на масата”- 9-то одд. 

 Посета на наставен час по физика 
усогласен според програмата 
,,Изведбена активност за 
зачувување на Енергија’’ 8-мо одд’’. 
 

Јануари/Февруа
ри 

Т. Нестороска 
С. Алексова 
В. Илиеска, 
В. Зорчец 
В. Јаноска 
Л. Стојановска 
Б. Јованова 
М. Трпчевска 
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Содржина на работа Време на 
реализација 

Носител на 
активностите 

 Усогласување на наставните 
планови и програма и 
прилагодување со програмата  ,, 
Интеграција за еколошката 
едукација во македонскиот 
образовен систем’’. 

 Посета на наставен час по 
математика усогласен според 
програмата ,,Права пропорција’’. 

Март Т. Нестороска 
С. Алексова 
В. Илиеска, 
В. Зорчец 
В. Јаноска 
Л. Стојановска 
Б. Јованова 
М. Трпчевска 

 Утврдување на успехот и 
поведението во третото тромесечие 
од учебната година. 

 Активности за подготовка на 
Патрониот ден на училиштето. 

Април Т. Нестороска 
С. Алексова 
В. Илиеска, 
В. Зорчец 
В. Јаноска 
Л. Стојановска 

 Учество на регионални натпревари и 
анализа на резултатите добиени од 
нив. 

 Анализа на успехот на учениците 
направена врз основа на 
статистиката добиена од 
портфолието на учениците. 

Мај Т. Нестороска 
С. Алексова 
В. Илиеска, 
В. Зорчец 
В. Јаноска 
Л. Стојановска 

 Разгледување и усвојување на 
извештајот од работата на стручниот 
актив за учебната 2018/2019 година. 

 Насоки за изработување на план и 
програма за следната учебна година 

Јуни Т. Нестороска 
С. Алексова 
В. Илиеска, 
В. Зорчец 
В. Јаноска 
Л. Стојановска 

 
 

Одговорен наставник: 
    Славица Алексова 

 

1.9 Ученички екскурзии 
 
Во Годишната програма на ООУ „Коле Неделковски“ – Скопје, за  

учебната 2018/2019 година согласно Правилникот за начинот на 
изведување на ученички екскурзии и излети и други слободни активности, 
изработена е Програма во која се предвидени: 

 
o Еднодневен есенски излет за учениците од I – IX одделение 
o Настава во природа за учениците од V одделение 
o Дводневна историско - географска екскурзија за учениците од VI 

одделение 
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o Тродневна општо образовна, научно – рекреативна екскурзија за 
учениците од IX одделение 

o Еднодневна екскурзија за учениците од III одделение 
 
По добиената согласност за реализација на Програмата за излети и 
екскурзии за учебната 2018/2019год. од страна на : 
 БРО 
 Советот на Општина Центар 
 Советот на родители 

 
во учебната 2018/2019 год. беа реализирани : 
 
 Eднодневен есенски излет во с. Дељадровце–Кумановско за 

учениците од II до IX одд. – агенција „Кондор“, додека учениците од I 
одд. беа во посета на Градски парк. 
 

Содржина и активности: 

Реализиран на ден 18.10.2018 год. Поаѓање во утринските часови, 
пристигнување во комплексот на манастирот „Св. Ѓорѓија“ разгледување и 
запознавање со неговата историја, одмор, игра и рекреација на учениците, 
фотографирање и враќање во попладневните часови. 

 

 Дводневна историско – географска екскурзија низ Источна 
Македонија за учениците од VI одделениe – сместени во детското 
одморалиште „Михајлово“ – Кавадарци – агенција „Кондор“ 

 Содржини и активности : 

Прв ден : (30.10.2018 год.)  
 

• Посета на Велешкото езеро 
• Посета и разгледување на Народниот Музеј во Велес  
• Посета на археолошкиот локалитет Стоби 
• Сместување во одмаралиштето.Во вечерните часови,организирана 

вечера покрај логорски оган и организирана диско забава во 
објектот.  
 
Втор ден : (31.10.2018 год.) 
 

• Прошетка низ планината Кожув.Спортско рекреативно дружење и 
спортување. 

• Посета на приградската населба Ваташа, враќање по  
• Враќање во Скопје во попладневните часови. 
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 Тродневна општообразовна научно-рекреативна екскурзија низ 
Западна Македонија за учениците од IX одделение - сместени во 
детското одморалиште „Михајлово“ – Кавадарци – агенција „Кондор“ 

 Содржини и активности : 

Прв ден : (24.10.2018 год.) 
 

• Посета на Народниот музеј во Велес и спомен куќата на Кочо Рацин. 
• Посета на Штип со тврдината. 
• Посета на Радовиш и црквата Св. Троица“ 
• Панорамско разгледување на Неготино 
• Сместување во одмаралиштето. 

 
Втор ден : (25.10.2018 год.) 
 

• Прошетка низ планината Кожув и посета на караулата „Ниџе“ 
• Организирани спортски натпревари во фудбал и кошарка 
• Во вечерните часови,организирана вечера покрај логорски оган и 

организирана диско забава во објектот.  
 

Трет ден: (26.10.2018 год.) 
 

• Посета на фабриката „Кожувчанка“  во с. Мрежичко  
• Посета на античкиот локалитет Стоби 
• Враќање во Скопје во попладневните часови. 

 
 

 Настава во природа низ Западна Македонија, месец Април 2019 г, 
за учениците од V одделение - сместени во хотелот Конгресен 
Центар – Охрид – агенција „Кондор“ 

 Содржини и активности : 

Прв ден : 
  

• Посета на Вевчани и Вевчанските извори 
• Посета на Струга и реката Црн Дрим 
• Посета на Природно-научниот музеј Незлобински 
• Посета на Спомен дом на Браќата Миладиновци 
• Разгледување на Струга 
• Сместување во хотелот 
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Втор ден : 
  

• Посета на Билјанини извори 
• Посета на Св. Јован Канео 
• Посета на црквата Св. Софија 
• Посета на Амфитеатарот 
• Посета на Плаошник 
• Посета на Самоиловата тврдина 
• Организирани спортски активности 

 
Трет ден : 
  

• Посета на Заливот на коските 
• Организирани спортски активности 
• Шетање по крајбрежјето на хотелот 

 
Четврти ден : 
  

• Посета на Старата чаршија во Охрид 
• Враќање во Скопје во попладневните часови 

 
 
 
 Еднодневна екскурзија во национален парк Маврово за учениците 

од III одделение – агенција „Кондор“ 

 

 Содржини и активности : 

• Посета на националниот парк Маврово 
• Посета на врвовите на Шара 
• Посета на селото Вруток 
• Посета на падините на Бистра 
• Посета на Маврови Анови 

 
Извештаите од реализираните планирани екскурзии и излети за учебната 
2018/19 год. беа разгледани и усвоени на : 
 

• Наставнички совет 
• Училишен одбор 
• Совет на родители 
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1.10  Работа на ученичката заедница 
 
Ученичката заедница во ООУ „Коле Неделковски“ е составена од ученици 
од VI – IX одд. од секоја паралелка по 2 ученика. 
Во учебната 2018/19 год. се реализираа 5 средби на учениците со 
одговорниот наставник Ивона Димова и се реализираа слдниве работни 
содржини: 
 

Работна содржина Време на реализација 
- Избор на раководство на  ученичката 
заедница (претседател, заменик, членови и 
записничар)  
- Запознавање со задачите и работата на 
ученичката заедница. 
- Ученичката заедница како работен колектив 
во кој секој придонесува за попријатна 
атмосфера 
- Редовност и дисциплина 

Октомври 

- Однесување на учениците во училиштето и 
на јавни места 
- Како да се подобрат работните навики, 
работната дисциплина и условите за работа 
во училиштето 
- Разговор на тема: Добиените оценки се 
резултат на моето учење. Како да го 
подобриме успехот?  
- Разговор за полугодишниот успех на 
учениците; 
- Активности за подготовка за реализирање 
на Новогодишниот Базар во училиштето. 

Декември 

- Разговор на тема: Треба да го чуваме 
угледот на училиштето, да се грижиме за 
редот, дисциплината и училишниот 
инвентар. 
- Разговор на тема: Поттикнување и помош 
на помалку успешните ученици во наставата. 
- Одгоговорност за постапките и делата. 

Февруари 
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- Проблеми во одделението како единка и 
како да ги решиме. 
- Одбележување на Денот на екологијата 
- Предавање за заштита од алкохол, дрога и 
пушење 
- Разговор на тема: Подигање на еколошката 
свест и остварување на ЕКО стандардите во 
училиштето. 
- Одбележување на 1 април – Денот на 
шегата 

Април 

- Разгледување на успехот и поведението на 
учениците пред крајот на учебната година. 
- Анализа на работата на ученичката 
заедница. 

Мај 

 
Членови на ученичката заедница 

 
Паралелка Име и презиме  

VIа Ведран Андреевски 
Дарјан Димовски 

VIб Никита Поп Тонев 
Ана Стојчетовиќ 

VIв Амина Белкиса Бабиќ 
Горјан Стојков 

VIIa Ања Михајлоска 
Јован Лукиќ 

VIIб Данил Ордевски 
Александар Тодоров 

VIIIа Ведран Павловски 
Петар Илиќ 

VIIIб Арзу Исмаили 
Предраг Лазетиќ 

IXа Симона Живкова 
Емилија Петровска 

IXб Диана Бушиноска 
Мојсо Бошковски 

 
 

1. 11 Професионална ориентација на учениците 
 

Професионалната ориентација на учениците од I до IX одд. се реализира 
преку темите кои се обработуваат на часот по животни вештини 
(одделенскиот час) и преку проектот „Заедничка грижа за насочување на 
учениците“ кој се реализира секоја учебна година. 
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Во учебната 2018/19 год. професионалната ориентација на учениците се 
реализираше преку следниве активности: 

 
Активност Тим Време на реализација 

Запознавање со професија 
- стоматолог 
- архитект 

Родител 
Наставник 
Ученици од Iа одд. 

октомври/февруари 
 

Запознавање со професија 
- доктор за уво, нос и грло 
- архитект 

Родител 
Наставник 
Ученици од Iб одд. 

октомври/април 

Запознавање со професија 
- продавач во книжара 
- поштар 

Родител 
Наставник 
Ученици од Iв одд. 

октомври/март 

Запознавање со професија  
- цариник 
- програмер 

Родител 
Наставник 
Ученици од IIа 
одд. 

септември/март 
 

- Посета на книжара со 
учество на преведувач 
- Запознавање со 
професија пилот 

Родител 
Наставник 
Ученици од IIб 
одд. 

ноември/април  

- Посета на продавница за 
велосипеди и презентација 
на истите 
- Запознавање со 
професија куклар 

Родител 
Наставник 
Ученици од IIв 
одд. 

октомври/мај  

Запознавање со професија  
- музички педагог 
- пилот 

Родител 
Наставник 
Ученици од IIIа 
одд. 

ноември/април 

Запознавање со професија  
- професор по англиски 
јазик 
- еколог 

Родител 
Наставник 
Ученици од IIIб 
одд. 

декември/мај 

- Посета на фабрика за 
мебел  
- Запознавање со 
професија тишлер 

Наставник 
Ученици од IIIв 
одд. 

ноември 

- Запознавање со 
професија градежен 
инженер 

Родител 
Наставник 
Ученици од IVа 
одд. 

октомври 

Запознавање со професија  
- кожен лекар 
- физичар 

Родител 
Наставник 
Ученици од IVб 
одд. 

ноември/мај 
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Запознавање со професија  
- биохемичар 
- контролор на летање 

Родител 
Наставник 
Ученици од Vа 
одд. 

ноември/април 

- Посета на изложба на 
куќи и запознавање со 
професија архитект 

Родител 
Наставник 
Ученици од Vб  
одд. 

ноември 

- Запознавање со 
професија стоматолог 

Родител 
Наставник 
Ученици од VIa 
одд. 

декември 

Запознавање со професија  
- архитект 
- информатичар 

Родител 
Наставник 
Ученици од VIб 
одд. 

ноември/април 

- Запознавање со 
професија архитект 

Родител 
Наставник 
Ученици од VIв 
одд. 

ноември 

- Запознавање со 
професија архитект 

Родител 
Наставник 
Ученици од VIIa 
одд. 

ноември 

Запознавање со професија  
- стоматолог 
- агент за осигурување 

Родител 
Наставник 
Ученици од VIIIa 
одд. 

ноември/мај 

Запознавање со професија 
- музичар 
- автомеханичар 
- електроинженер 

Родител 
Наставник 
Ученици од IXa 
одд. 

декември/февруар/април 

 
 

Во склоп на овој проект учениците од 3-б одд. во соработка со 
одделенските раководители и родителите на оваа паралелка реализираа 
проект „Самоучење“ во кој презентери беа учениците, а нивните родители 
асистенти.  
Реализирани беа 12 активности со теми од наставниот предмет Природни 
науки, при што покрај презентациите на учениците беа реализирани 
изработки на плакати, компјутерски анимции, експерименти и др. 
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2. Годишен извештај за реализирани активности од 
програмата за антикорупциска едукација на учениците  

 

Активност Соработници Време на реализација 

1. Презентација на програмата за 
антикорупциска едукација на 
учениците. 

Ученици од 9 одд. Септември 

2. Пополнување на прашалници за 
предзнаења на учениците со 
поимите корупција и aнтикорупција 

Ученици од 9 одд. Октомври 

3. Говорна активност - „Дискусија 
за поимите - корупција, 
антикорупција, социјален 
притисок, интегритет“ 

Ученици од 9 одд. Март 

4. Предавање за улогата на ДИК и 
механизмите за спречување на 
корупција. 

Председател на 
Антикорупциска 

комисија и ученици 
од 9 одд. 

Мај 

 
Одговорен наставник  

                   Филип Стојковиќ 
 

 

3. Годишен извештај од реализираните активности од 
проектот “Iнтеграција на еколошката едукација во македонскиот 

образовен систем”  

 
1. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНА АКЦИЈА 

 
Акција:1. Замена на старите вентили од филтрите за довод на вода со нови  
               2. Замена на дотраените чешми и мијалници во тоалетите со нови и замена на 
дозерите за сапун во тоалетите и поставување на нови 
 
Цел на акцијата: Заштеда и заштита на водата за пиење, а наша цел е да ја сочуваме 
чиста и здрава. 

 
Опис: 

Рационално користење на водата за потребите во просториите на училиштето. 
Наменско користење на водата за хигиената воучилиштето. 
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Подготовка на акцијата 
 

Бр Активности Време на 
реализација Одговорен Потребни 

средства 

1 
 

Да се спознае важноста на здравата питка 
вода за сите живи суштества и важноста од 
чување на изворите на вода 

 јуни -август / 
2018 

Еко одбор, 
директор 

 

Од сопствени 
сретства на 
училиштето 

 
 
Реализација на акцијата: 
 

Бр Постигнати резултати Индикатори 
Собрани 
средства 

1 
 Квалитетна и чиста вода за 
пиењe 
 

Создавање на личен позитивен 
однос кон  зачувување на 
чистотата и заштита на водата за пиење 

/ 
 

2 
Наменско користење на водата 
за хигиената во училиштето 

Мотивирање на децата за активно 
однесување и пренесување на 
наученото меѓу пријателите и во семејната 
средина. 

/ 
 

3 

 Подигање на свеста за 
значењето на водата  и начините 
како да ја заштедиме и 
заштитиме од загадување,  се со 
цел обезбедување на чиста вода 
за пиење 

Формирање на навики за 
секојдневно одговорно однесување 
на децата кон нашата околина, луѓето околу 
нас и светот во кој 
живееме 
 

/ 
 
 

4 

Рационално користење на водата 
за потребите во просториите на 
училиштето. 

Да се спознае важноста наздравата питка 
вода за сите живи суштества и важноста од 
чување на изворите на вода 

/ 

 
 
Учесници во акцијата:  
 

Бр Учесници Машки Женски 
1. Ученици / / 
2. Наставници / / 
3. Вработени  / / 
5. Општина / / 
6.  Соработници / / 
7. Останати учесници / / 
ВКУПНО / / 
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2. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНА АКЦИЈА 
 
Акција: 
1. Целосна замена на старите прозорци со нови во канцелариите на училиштето, како и 
поставување на нови внатрешни ролетни на истите 
      2. Поставување на нови канти за ѓубре пред сите училници и помошни простории                 
во училиштето 
      3. Целосна замена на старите клупи и столчиња со нови во прво одделение и во  
училишната кујна 
      4. Поставен еден прочистувач на воздух во второ одделение 
      5. Варосување на сите ходници во училиштето и наставничката канцеларија и на 
надворешната предна фасада на училиштето 
      6. Замена на оштетените стакла од надворешните врати со нови армирани стакла 
      7. Набавени нови училишни нагледни помагала:                                                                                                              
- стиропори пред сите училници,                                                                                                                                         
- три нови училишни табли,                                                                                                                                                  
- нови работни облеки за техничкиот персонал,                                                                                                                          
- два нови CD системи за англиски и германски јазик,                                                                                                             
- еден нов компјутер за психологот,                                                                                                                                  
- опремување на кабинетот по хемија со нови нагледни помагала (лабараториски 
прибор),    
- нови шкафови за учениците од прво одделение, 
- четири греалки за потребите на училиштето, 
- спортски реквизити 
 

Цел на акцијата: 
- Одржување на зградата,  здрава и чиста внатрешна средина за учење и работење и         
обезбедување на здрави услови за работење и престој воучилиштето. 
- Намалување на потрошувачката на електрична енергија 

 
Опис: 

Обновување на канцелариите со нови прозорци и ролетни  од ПВЦ материјал, кој 
гарантира долготрајност, функционалност и квалитет, направен по сите светски 
квалитети  и  Еко - стандарди.   Исто така, сите клупи, столчиња и шкавчиња се 
изработени од квалитетен материјал по сите ЕКО стандарди кои гарантираат 
функционалност,  долготрајност и квалитет. 
 
Подготовка на акцијата 
 

Бр Активности 
Време на 

реализација Одговорен 
Потребни 
средства 

1 

Целосна замена на старите 
прозорци со нови во 
канцелариите на училиштето, 
како и поставување на нови 
внатрешни ролетни на истите 

октомври, 
2018 
 
 

Еко одбор, директор 

 

од сопствени 
средства на 
училиштето 
 

2 
Поставување на нови канти за 
ѓубре пред сите училници и 
помошни простории во 
училиштето 

 октомври, 
2018 
 

Еко одбор, директор 

 

од сопствени 
средства на 
училиштето 
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3 
Целосна замена на старите 
клупи и столчиња со нови во 
прво одделение и во 
училишната кујна 

 октомври, 
2018 
 

Еко одбор, директор 

 

оператор "Стара 
Ванила" 
 
 

4 Поставен еден прочистувач на 
воздух во второ одделение 

 октомври, 
2018 

Еко одбор, директор спонзорство од 
родител 

5 
Варосување на сите ходници во 
училиштето и наставничката 
канцеларија и на надворешната 
предна фасада на училиштето 

 јули - август, 
2018 
 
 

Еко одбор, директор 

 

од сопствени 
средства на 
училиштето 
 

6 
Замена на оштетените стакла 
од надворешните врати со нови 
армирани стакла 

 јули - август, 
2018 

Еко одбор, директор 

 

од сопствени 
средства на 
училиштето 

7 

Набавени нови училишни 
нагледни помагала:                                                                              
- стиропори пред сите 
училници, 
- три нови училишни табли, - 
нови работни облеки за 
техничкиот персонал,  
- два нови CD системи за 
англиски и германски јазик, - 
еден нов компјутер за 
психологот,     
- опремување на кабинетот по 
хемија со нови нагледни 
помагала (лабараториски 
прибор), - нови шкафови за 
учениците од прво одделение,  
- четири греалици за потребите 
на училиштето, 
- спортски реквизити 

септември, 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Еко одбор, директор 

 

 

 

 

 

од сопствени 
средства на 
училиштето,  
 
 
 
 
 
 
 
 
Општина "Центар" 
 

 
Реализација на акцијата: 
 

Бр Постигнати резултати Индикатори Собрани средства 

1  - обезбедување  на здрави услови за 
работење и престој во училиштето 

- квалитетна настава во 
чисти и уредни училници, 

/ 
 

2 
 - чиста, уредна и пријатна средина за 
престој и учење на  учениците и на 
вработените во училиштето 

- долготрајност 
- функционалност и 
- квалитет 

/ 
 

3 
- рационално користење на 
топлинската енергија и нејзина 
заштеда 

- долготрајност 
- функционалност и 
- квалитет 

/ 
 
 

4 
- поквалитетна изолација 
 

- долготрајност 
- функционалност и 
- квалитет 

/ 

5 

- да се научат учениците и вработените 
за можните начини на рационално 
трошење на енергијата и да се знае  
дека со рационална потрошувачка 
може да штедиме и чуваме ресурси на 
планетата и да штедиме пари 

 

/ 
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6 
- едукација на учениците за енергијата 
низ интеграција на наставните 
содржини во редовната настава и вон 
наставните активности 

 

/ 

 
Учесници во акцијата: 
 

Бр Учесници Машки Женски 
1. Ученици / / 
2. Наставници / / 
3. Вработени  / / 
4. Родители / / 
5. Општина / / 
6.  Соработници / / 
7. Останати учесници / / 
ВКУПНО / / 

 
 

3. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНА АКЦИЈА 
 
 
Акција: Одбележување на Меѓународниот  ден за заштита на озонската обвивка 
 
Цел на акцијата:Да се претстават информациите за проблемите предизвикани од 
истенчувањето на озонската обвивка, која претставува значителна опасност за 
човековото здравје.Подигање на свеста кај учениците и потребата за негово 
сочувување. 
 
Опис: 
 
Во одбележувањето на Меѓународниот ден за заштита на озонската обвивка (16 
септември) - учество земаа поголемиот дел од учениците и вработените во нашето 
училиште, преку реализација на повеќе активности. 
 
Подготовка на акцијата 
 

Бр Активности Време на 
реализација Одговорен Потребни средства 

1 
 Изработка на Еко-пано - "Да ја 
спасиме озонската обвивка" 
 

       14.09.2018 
 

Волета Јаноска 
и Викторија 
Илиеска 

хамер, интернет, 
хартија, постери, 
фломастери 

2. 
 Презентација во Power Point 
од ученици од 9 одд. на тема 
"Да ја спасиме озонската 
обвивка" 

       14.09.2018 
 

Виолета 
Јаноска 

ЛЦД проектор, 
видеопрезентација 
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Реализација на акцијата: 
 

Бр. Постигнати резултати Индикатори 
Собрани 
средства 

1. 

Подигање на свеста кај 
учениците од опасните 
последици од 
зголемувањето на УВ-
зрачењето за човековото 
здравје и животната 
средина 

Учениците се запознаваат функцијата на озонската 
обвивка,  со поимот "озонска дупка ", како и со 
потребните мерки кои ги презема светската 
заедница за обновување и санација на озонската 
обвивка 

/ 
 
 
 

 
Учесници во акцијата: 
 

 
 
 

4. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНА АКЦИЈА 
 

Акција: Меѓународен ден без автомобили 
 
Цел на акцијата:Подигање на свеста кај учениците за намалување на бројот на 
автомобили на улицитево корист на позелена животна средина, намалување на емисијата на 
стакленички гасови, Зголемување на енергетската ефикасност и поголемо користење на 
обновливи извори на енергија,да се разберат негативните ефекти од транспортот врз 
животната средина.Позитивно влијание врз физичкото и психичкото здравје на учениците. 
 
 
Опис: 
 

На 21.09 (петок) по повод "Меѓународниот без автомобили", учество земаа поголем дел 
од учениците и вработените во нашето училиште. Според планот и програмата 
реализирани се повеќе активности на кој се потенцираше значењето на овој ден. 
Родителите и учениците за овој ден беа известени со флаери (изработени од самите 
ученици)и беа поделени од страна на Еко-патролата на училиштето, под мотото - ЗА 
ПОЗЕЛЕНА ЖИВОТНА СРЕДИНА!ПРИДРУЖИ СЕ! 

 
 
 
 

Бр Учесници Машки Женски 
1. Ученици 12 5 
2. Наставници / 2 
3. Вработени  / / 
4. Родители / / 
5. Општина / / 
6.  Соработници / / 
7. Останати учесници / / 
ВКУПНО 12 7 
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Подготовка на акцијата 
 

Бр Активности 
Време на 

реализација Одговорен 
Потребни 
средства 

1  Изложба на велосипеди-нивен 
изглед (хронолошки низ годините) 
 

 21.09.2018 
 

Љупка Андреева 
 

Хартија, бои, 
интернет, 
фломастери, 
постери 

2  Ликовна работилница на тема – 
Велосипед  21.09.2018 

Лилјана Савиќ и 
Биљана Наумчевска Хартија, бои 

3. 
 Читање на есеј "Да ги ослободиме 
тротоарите за пешаците " 

 21.09.2018 Радмила Илиевска-
Стојановска 

Хартија 

 
Реализација на акцијата: 
 

Бр Постигнати резултати Индикатори 

1 

Ликовна изложба на цртежина 
тема - велосипед 
 
 
 

Подигање на Еко-свест за придобивките на користење на 
велосипед како превозно средство, развивање на 
критичко мислење и подигнување на јавната свест за 
зголемена употреба на овие алтернативни форми на 
сообраќај: како пешачење, велосипедизам, користење 
јавен превоз и др. 

2. 
 Продолжување со користење 
на железни огради за 
паркирање на велосипеди 

/ 

 
Учесници во акцијата:  
 

Бр Учесници Машки Женски 
1. Ученици 4 4 
2. Наставници / 4 
3. Вработени  / / 
4. Родители / / 
5. Општина / / 
6.  Соработници / / 
7. Останати учесници / / 
ВКУПНО 4 8 

 
 

5. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНА АКЦИЈА 
 
Акција:Меѓународен ден за намалување на уништувањето  на природата 
 
Цел на акцијата: Да се развие свеста кај младата популација за значењето и 
потребата на зачувување на здрава животна средина,  да се научи како може да се 
создаде почиста и позелена околина за себе и за идните генерации. 
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Опис: 
 
На  08 Октомври  по повод "Меѓународниот  ден за намалување на уништувањето  на 
природата", учество земаа учениците од 8 и  9 одделение со нивните наставници. 
Според планот и програмата реализирани се активности на кој се потенцираше 
значењето на овој ден, под мотото - "Македонија без отпад " 
 
Подготовка на акцијата 
 

Бр. Активности 
Време на 

реализација Одговорен Потребни средства 

1 

 Презентација во Power 
Point  - 08 Октомври  - 
Меѓународен ден за 
намалување на 
уништувањето на 
природата 

08.10.2018 
 
 

Виолета Јаноска  
и  Анета Чупеска 

ЛЦД проектор, интернет 
 
 

2 
 Изработка на Еко - пано со 
пораки за заштита на 
природата од уништување 
 

08 – 
09.10.2018 

 
 

Виолета 
Јаноска, 
Викторија 
Илиеска,  

Хамер, бои, интернет, 
фломастери, хартија во 
боја 

3 

Породолжување на 
соработката со ПАКОМАК 
(донација за течен сапун и 
собирање на пластична 
ПЕТ амбалажа) 

Во текот на 
целата 

учебна година 
 
 

одд.настав.и 
класни 
раководители 
Виолета Јаноска 

Хамер, бои, интернет, 
фломастери, хартија во 
боја 

 
Реализација на акцијата: 
 

Бр. Постигнати резултати Индикатори 
Собрани 
средства 

1. 

 Одговорно 
однесување кон 
природата за да ја 
заштитиме од 
уништување 
 
 
 
 
 
 

Подигање на Еко - свест за придобивките од 
зачувување на природата од уништување,  
развивање на критичко мислење и подигнување 
на јавната свест дека природата ја има се 
помалку и затоа треба  внимателно да го 
чуваме и почитуваме она што преостанало. 
- Добивање на знаење за  
одделно собирање на отпадоците од пакување 
и придобивките за сите нас, градот, во кој 
живееме, 
животната средина и општеството  
како целина; 
- Создавање на личен позитивен 
 однос кон одделното собирање 
 на отпадот, зачувување на 
 чистотата и заштита на животната 
 средина; 
- Формирање на навики за 
 секојдневно одговорно однесување 
на децата кон нашата околина, 
 луѓето околу нас и светот во кој 

 
/ 
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живееме; 
- Мотивирање на децата за активно однесување 
и пренесување на наученото меѓу пријателите и 
во семејната средина. 

 
Учесници во акцијата:  
 
 Учесници Машки Женски 

1. Ученици 10 6 
2. Наставници / 3 
3. Вработени / / 
4. Родители / / 
5. Општина / / 
6. Соработници / / 
7. Останати учесници / / 
ВКУПНО 10 9 

 
 
 

6. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНА АКЦИЈА 
 
Акција:Меѓународен ден на гладта 
 
Цел на акцијата:Меѓународниот ден на гладта во светот се одбележува за да се 
подигне свеста на луѓето за проблемот со гладта, како и за достигнувањата на милиони 
луѓе кои веќе го надминале проблемот со гладта и ги задоволуваат основните потреби. 
 
Опис: 
 
Црвениот крст на Република Македонија по овој повод се вклучува во одбележувањето 
на 16 Октомври со организирање на кампања под мотото „Помислете и на нас“.  Во 
нашето училиште се организираше акција за  донирање на храна. Во реализација на 
проектот учествуваа сите ученици, наставници и вработени во  училиштето.Донираната 
храна беше поделена на едно социјално ранливо семејство во нашето училиште. 
 
Подготовка на акцијата 
 

Бр. Активности 
Време на 

реализација Одговорен 
Потребни 
средства 

1. 
 Соопштување на акцијата - 
плаката на огласна табла во 
училиштето 

06 и 
07.11.2018 
 

директор и педагог 
/ 

2. 
 Еко - пано со изработени 
пораки, слогани и рецепти за 
здрава храна  (Halthy food) 

06 и 
07.11.2018 

Јасмина Чичкариќ и 
Јасминка Сених 

Хамер, 
интернет, бои, 
хартија во боја, 
фломастери 

3. 
 Презентација во Power Point - 
"Здраво, а вкусно " 06 и 

07.11.2018 

Тодорка 
Несторовска 

ЛЦД - проектор, 
интернет, 
видеопрезентац
ија 
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4. 
Усна презентација (Power Point)  
– Значењето на 
биодиверзитетот во природата 

06 и 
07.11.2018 

Тодорка 
Несторовска 

 ЛЦД - проектор, 
интернет, 
видеопрезентац
ија   

 
 
Реализација на акцијата: 
 

Бр. Постигнати резултати Индикатори 

1. 
 Меѓународниот ден на гладта има за цел да ги 
инспирира ученицитеда ја покажат својата солидарност и 
да дадат подршка за да овозможат уште многу луѓе да го 
надминат проблемот со гладта и сиромаштијата. 

Собрана количина на храна 

 
 
Учесници во акцијата:  
 

 Учесници Машки Женски 
1. Ученици учество на ученици од целото училиште 
2. Наставници учество на наставниците  од целото училиште 
3. Вработени  учество на вработените од целото училиште 
4. Родители поголем дел од родителите преку своите деца 
5. Општина / / 
6.  Соработници / / 
7. Останати учесници / / 
ВКУПНО   
 
 

7. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНА АКЦИЈА 
 
 
Акција:  06.03.2019  -  СВЕТСКИ ДЕН ЗА ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА 
 
Цел на акцијата: Eдукација на учениците од  11 – 14 години на тема енергија, за која 
преку креативн, теоретски и практични примери учениците ќе се запознаат и ќе го научат 
значењето на енергијата, енергетската ефикасност и нејзиниото производство и 
употреба од страна на луѓето. Во текот на проектот во теоретскиот дел ќе биде 
објаснето значењето на електричната енергија и енергијата како општ поим, а исто така 
преку интересни практични вежби учениците ќе можат самите да ја осознаат и увидат 
важноста на алтернативните начини на производство на електрична енергија и 
бенефициите за животната средина од истите, преку истото развивање на свеста за 
намалување на потрошувачката и заштедата на електрична енергија. 
 
Опис: 
 
Едукација за значењето на енергијата преку креативни теоретски и практични примери 
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Подготовка на акцијата 
 

Бр. Активности Време на 
реализација Одговорен Потребни средства 

1 

 Презентација во Power 
Point на тема  "Светски  ден 
за заштеда на енергија  " 

 
06.03.2019 

Виолета 
Јаноска  
ученици од 9б 
одд.  

Информации добиени од 
интернет-линкови 

2 

 Изработка на флаери за 
енергетска ефикасност  

    06.03.2019 Викторија 
Илиеска - 
ученици од 9а 
одд.  

Информации добиени од 
интернет-линкови 

 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

Дебата на тема на  
часовите по физика  и  
зработка на хамери, со 
истакнување на 
позитивните страни на 
обновливите, наспроти 
негативните страни на 
необновливите извори на  
електрична енергија 
(уредување на еко-паното) 

12 месец  
2018 
 
03 месец  
2019 

Викторија 
Илиеска - 
ученици од 9а 
одд.  
 
 
 
 
 

Компјутер, хартија, тонер 
за печатење,  
фломастери, книга 
“Енергетска ефикасност” 
 
 
 
 
 
 

4 

 Дебата на тема- Кога „ЗА“ 
штедливите сијалици"-  на 
часовите по физика 

 11 месец 
2018 
 
 

Викторија 
Илиеска 

Информации добиени од 
интернет, книги, 
енциклопедии 

5 

 Изработка на рекламен 
материјал за идеја –ЕКО 
хотел во Македонија, со 
енергетски ефикасни 
материјали и произвдии, на 
часовите по Иновации 

  01 месец  
2019 
 
 
 

Викторија 
Илиеска, 
Валентина 
Зорчец - 
ученици од 9а 
одд.  
 

Информации добиени од 
интернет, книги, 
енциклопедии 

ВКУПНО  
 
 
Реализација на акцијата: 
 

Бр. Постигнати резултати  Индикатори 
Собрани 
средства 

1 

 Зголемена свесност на учениците за 
потребата од заштеда на електричната 
енергија.  
Збогатување на знаењата на учениците за 
различните видови на обновливи извори 
на енергија и за нивната енергетска 
ефикасност при заштедата на 
електричната енергија. 

Дискусиите кои се водени со 
учениците на предавањата за 
заштеда на електрична 
енергија и начините за 
добивање на енергија преку 
обновливи извори, како 
алтернативни и нивни 
предности.   

2 

 Запознавање на родителите, вработените 
и учениците во училиштето со различните 
начини на добивање на електрична 
енергија (алтернативни извори) и 
енергетската ефикасност 

Намалена потрошувачка на 
електрична енергија во 
училиштето 
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Учесници во акцијата:  
 
 Учесници Машки Женски 
 
1. 
 
 

Ученици 
 
 

Проектот е во тек со избрани 25 
ученици со сегашна возраст на 
11 - 13 години 
 

2. Наставници 1 4 
3. Вработени 1 4 
4. Родители / / 
5. Општина / 1 
6. Соработници 1 2 
7. Останати учесници / / 
ВКУПНО   
 
 
 
Медиумска покриеност: 
 

Медиум Број на испратени 
соопштенија 

Број на 
објави 

Број на 
гостувања 

Број на присутни 
медиуми 

Електронски медиуми / 4 / / 
Веб-страница www.ecologic.mk,  

http://www.ecologic.mk/Default.aspx#p=7066, 
http://oukolenedelkovski.edu.mk/description.php?id=34, 
http://oukolenedelkovski.edu.mk/description.php?id=35, 
https://www.youtube.com/watch?v=favUqQ3IQYo 

 
 
 

8. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНА АКЦИЈА 
 
 
Акција: 22.03.2019  -  СВЕТСКИ ДЕН ЗА ЗАШТИТА НА ВОДИТЕ 
 
Цел на акцијата: Едукација на учениците за значењето на водата за здравјето на 
луѓето, за која преку креативен , теоретски и практични примери учениците ќе се 
запознаат и ќе научат колкаво е значењето на безбедната вода за нашето здравје и како 
да ја штедиме водата.  Во текот на презентацијата учениците го објаснија значењето на 
чистата вода за здравјето на луѓето.  На крајот од презентацијата учениците одговараа 
на поставени квиз-прашања и се здобија  со основните сознанија за значењето на 
водата за здравјето на луѓето и за состојбата со безбедна вода во Светот и кај нас. 
 
Опис: 

 
Учениците заедно со одговорните наставници изведувајќи разни активности по повод 
Светскиот ден за заштита на водите ја развиваат свеста за заштита на водите од 
загадување. Колку повеќе ја почитуваме водата и колку повеќе ќе се грижиме за 
ресурсите на безбедна вода за пиење, таа толку повеќе ќе ни возврати. БЕЗ ВОДА 
НЕМА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ! 
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Подготовка на акцијата 
 

Бр. Активности 
Време на 

реализација Одговорен 
Потребни 
средства 

1. 

Презентација во Power Point на тема 
- "Заштита на водите" 
 
 
 
 

22.03.2019 
 
 
 
 
 

Виолета Јаноска - 
ученици од 9б 
одд.  

Информации 
добиени од 
интернет-
линкови, 
енциклопедии.... 

2. 

Изработка на флаери за " Штедење 
на водата "  

22.03.2019 Љупка Андреева  
5а 
 
 
  

Информации 
добиени од 
интернет-
линкови, 
енциклопедии.... 

3. 

Дебата на тема "Нејзиното 
височество - ВОДАТА" на часовите 
по Природни Науки, а целта да 
покаже дека доволните количини 
вода и квалитетна вода може да го 
сменат животот и егзистенцијата на 
луѓето, бидејќи според статистиките 
повеќе од 1/3 од училиштата во 
земјите во развој немаат пристап до 
чиста вода за пиење и за хигиена. 

 22.03.2019 
 
 
 
 
 
 
 

Тодорка 
Несторовска 6а/ 
б/в 
 
 
 
 
 

Информации 
добиени од 
интернет-
линкови, 
енциклопедии.... 

 
Реализација на акцијата: 
 

Бр. Постигнати резултати Индикатори 
1.  Изработка на цртежи на тема - "Водата и околината" Ликовни творби 
2.  Изработка на проект  на хамер Изработени  2 хамери 

3.  Изработка  на ЕКО пано со пораки за штедење и 
рационално користење  на водата 

Изработени пораки 

4.  Изработка на флаери Изработени флаери 

5.  Напредок во ликовно изразување, како инспирација теми 
поврзани со развивање на еколошката свест 

Ликовни творби / цртежи 
 

 
Учесници во акцијата:  
 

 Учесници Машки Женски 
1. Ученици 12 9 
2. Наставници 2 14 
3. Вработени  / 2 
4. Родители / / 
5. Општина 1 3 
6.  Соработници / / 
7. Останати учесници / / 
ВКУПНО 15 28 
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9. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНА АКЦИЈА 
 
Акција: 30.03.2019  - ЧАСОТ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА - ИСКЛУЧЕТЕ ГИ СВЕТЛАТА ВО 
21:30 часот 
 
Цел на акцијата: Денес го одбележуваме часот на планетата Земја, која е најголема 
волонтерска акција со еколошки карактер, која  има цел преку симболично исклучување 
на осветлувањето во период од 1 час да се испрати силна порака за спас на планетата 
Земја. 
 
Опис: 

 
Учениците преку практичен пример  ќе се запознаат и ќе го осознаат значењето на 
електричната енергијата и енергијата како општ поим. Учениците ќе можат самите да ја 
осознаат и увидат важноста на електрична енергија за планетата Земја  и бенефициите 
за животната средина, како и развивање на свеста за намалување на потрошувачката и 
заштедата на електрична енергија. 
 
Подготовка на акцијата 
 

Бр. Активности 
Време на 

реализација Одговорен 
Потребни 
средства 

1. 

Презентација во Power Point по 
предметот  Информатика  на тема - 
"ЗАШТЕДА НА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА " 

 
 
   30.03.2019 

Валентина 
Зорчец 7а 

ЛЦД проектор, 
компјутер, 
информации 
добиени од 
интернет -
линкови... 

 
 
Реализација на акцијата: 
 

Бр. Постигнати резултати Индикатори 

1. 
Зголемена свесност на учениците за потребата од 
заштеда на електричната енергија 
 

Дискусии кои се водени со 
учениците на предавањата за 
заштеда на електрична енергија 

2. 
Запознавање на вработените и учениците во 
училиштето со различните начини за штедење на 
електричната енергија 

Намалена потрошувачка на 
електрична енергија во 
училиштето 

 
Учесници во акцијата:  

 Учесници Машки Женски 
1. Ученици 4 12 
2. Наставници / 2 
3. Вработени  1 1 
4. Родители / / 
5. Општина 2 4 
6.  Соработници / / 
7. Останати учесници / / 
ВКУПНО 7 19 
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10. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНА АКЦИЈА 

 
Акција: 22.04.2019 - ДЕН НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА 
 
Цел на акцијата: Оваа година со најразлични активности ќе му се даде значење на 
овој ден во 175 држави ширум светот.  Исто така, и во нашата држава ќе биде 
спроведена масовна еколошка акција, со цел подигнување на еколошката свест  
особено кај помладата популација уште од најрана возраст за сопствената одговорност 
за своето место на живеење - планетата Земја (преку намалување на емисијата на 
стакленички гасови, зголемување на енергетската ефикасност и поголемо користење на 
обновливи извори на енергија). 
 
Опис: 

 
Во одбележувањето на Светскиот ден на планетата Земја, учениците од одделенска 
настава земаа учество во ликовниот конкурс во самото училиште на тема – "Да ја 
чуваме нашата планета", а учениците од 9 одд. изработија презентација во Power Point 
на тема -"Стаклена Градина, Извори на енергија и Енергетски ефикасни производи" 
 
Подготовка на акцијата 
 

Бр. Активности 
Време на 

реализација Одговорен 
Потребни 
средства 

1. 
Соопштување за ликовен конкурс на 
дадена тема 

23.04.2019 Одделенски 
наставници од  1 - 
5 одд. 

Хартија, 
Интернет, бои 

2. 
Презентација во Power Point на тема 
- Стаклена Градина, Извори на 
енергија и Енергетски ефикасни 
производи 

23.04.2019 
 
 

Викторија 
Илиеска - ученици 
од 9б одд.  

ЛЦД проектор, 
интернет 
линкови, 
компјутер 

 
Реализација на акцијата: 
 

Бр. Постигнати резултати Индикатори 

1. 
Одржување на ликовен конкурс, каде низ 
креативност учениците добиваат знаења од 
еколошки теми 

Пофалници за добиени I,II и III 
награда за најдобрите ученици, но 
и за тие кои земаа учество. 

2. 

Ликовна изложба на цртежи - Еко пано 
 
 
 
 

Подигање на Еко-свест за начините 
како ние самите да се грижиме за 
планетата на која живееме, 
твориме, .... развивање на критичко 
мислење, учење на тоа како да 
влијаат учениците на повозрасните 
во секојдневните позитивни навики. 

 
Учесници во акцијата:  
 

 Учесници Машки Женски 
1. Ученици 19 31 
2. Наставници / 22 
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3. Вработени  / / 
4. Родители / / 
5. Општина / / 
6.  Соработници / / 
7. Останати учесници / / 
ВКУПНО 19 53 
 
 

11. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНА АКЦИЈА 
 
 
Акција: 15.05.2019 - МЕЃУНАРОДЕН ДЕН ЗА ЗАШТИТА НА КЛИМАТА 
 
Цел на акцијата: 

        - Продолжување на соработката со НВО-ПАКОМАК  
        - Одбележување на 15  Мај - Меѓународен  ден за заштита на климата 

 - Здобивање на знаење за одделно собирање на отпадоците од 
пакување и придобивките за сите нас, градот, во кој живееме, животната средина и 
општеството како целина;  
 - Создавање на личен позитивен однос кон одделното собирање на отпадот,  
зачувување на чистотата и заштита на животната средина;  
 - Формирање на навики за секојдневно одговорно однесување на децата кон нашата 
околина, луѓето околу нас и светот во кој живееме;  
- Мотивирање на децата за активно однесување и пренесување на наученото меѓу 
пријателите и во семејната средина. 
 
Опис: 

 
Главна цел - едукација на учениците за придобивките од селектирање на отпадот и 
негово рециклирање, подигнувањед на свеста за поголема грижа за Земјата, 
единствениот дом кој го имаме (зачувување на природата, водата за пиење, шумите и 
други ресурси). Главно мото е дека човекот мора да го смени своето однесување и да 
престане да ги уништува сите богатства и убавини на земјата. 

Подготовка на акцијата 
 

Бр. Активности 
Време на 

реализација Одговорен 
Потребни 
средства 

1. 

Продолжување на соработката со 
ПАКОМАК (донација за течен сапун 
и собирање на пластична ПЕТ 
амбалажа) 
 

Во текот на 
целата 
учебна 
година 
 

Одделенски 
наставници 
Класни 
раководители, 
Виолета Јаноска 
 

 

2. 

Избор на одделение и ученици од 
страна на самото училиште, кои 
собрале најмногу пластични 
шишиња според статистика водена 
од одговорниот наставник 

Од 
Септември 
2018 до Јуни 
2019 

Виолета Јаноска   

3. Презентација во Power Point на тема 
- "Глобално затоплување" 

15.05.2019 Виолета Јаноска - 
ученици од 9б  
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4. 
Изработка на еко-пано со пораки за 
бенифитите од рециклирање на 
потрошени батерии 

Од 10.05. - 
15.05.2019 

Лилјана Савиќ - 
ученици од 8 и 9 
одделение 

Хамер, бои, 
фломастери, 
слики од 
интернет 

5. 
Изработка на постер на тема- ”Колку 
време и треба на природата, да 
разгради производ што ќе го 
заборавите на излет ” 

Од 10.05. - 
15.05.2019 
 

Лилјана Савиќ - 
ученици од 8 и 9 
одделение 

Хамер, бои, 
фломастери, 
слики од 
интернет 

 
Реализација на акцијата: 
 

Бр. Постигнати резултати Индикатори 

1. 

Изведена едукација за 
одделно собирање и употреба 
на отпадоците од пакување и 
заштита на животната 
средина 
 
 
 
 
 
 
 

- Здобивање на знаење за одделно собирање на 
отпадоците од пакување и придобивките за сите 
 нас, градот, во кој живееме, животната средина и 
општеството  како целина; 
- Создавање на личен позитивен  однос кон одделното 
собирање  на отпадот, зачувување на  чистотата и  
заштита на животната средина; 
- Формирање на навики за  секојдневно одговорно 
однесување на децата кон нашата околина, 
 луѓето околу нас и светот во кој живееме; 
- Мотивирање на децата за активно  однесување и 
пренесување на  наученото меѓу пријателите и во  
семејната средина. 

 
Учесници во акцијата:  
 

 Учесници Машки Женски 
1. Ученици 24 10 
2. Наставници /   2 
3. Вработени  / / 
4. Родители / / 
5. Општина / / 
6.  Соработници 2 / 
7. Останати учесници / / 
ВКУПНО 26 12 
 

 
12. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНА АКЦИЈА 

 
 
Акција:  Активности во општина Центар - собирање и рециклирање  на отпад 
 
Цел на акцијата: проширувања на знаењата за отпад и правилно ракување со истиот, 
зголемување на свесноста за вистинската вредност на отпадот како збир на ресурси и 
нивно понатамошно процесуирање (намалување, повторна употреба, рециклирање и 
слично), потикнување на позитивен однос кон чиста и здрава животна средина, јакнење 
на заедништвото, взаемната доверба и одговорноста. 
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Опис: 
 
Во акцијата зедоа учество учениците од (9а и 7а), вработени од училиштето, и 
претставници од општина Центар со градоначалникот. На учениците и на вработените 
од училиштето и општината им беа поделени ракавици и вреќи за собирање и 
рециклирање  на отпадот. Во оваа работна акција се собра одредена количина отпад кој 
потоа беше адекватно одложен во во соодветен контејнер. 

 
Подготовка на акцијата 

Бр. Активности 
Време на 

реализација Одговорен 
Потребни 
средства 

1 

Да се спознае важноста за зачувување 
на животната средина во која живееме 
и начините како да ја заштитиме од 
загадување, се со цел обезбедување 
на чиста и здрава средина за 
живеење. 

    14.06.2019 
 
 

Oпштина 
Центар 
 
 

               / 
 
 

 ВКУПНО  
 
 
Реализација на акцијата: 

Бр. Постигнати резултати Индикатори 
Собрани 
средства 

1 

Подигање на свеста кај учениците и 
вработените за одржување на здрава 
средина преку собирање на пластика, 
хартија и стакло 
 

Создавање на личен позитивен 
однос кон  зачувување на 
чистотата и заштита на 
животната средина 
  

2 

Да се изнајде најсоодветен начин на 
целосно рециклирање на хартијата и 
продажба на пластиката 
 

Мотивирање на децата за 
активно 
однесување и пренесување на 
наученото меѓу пријателите и во 
семејната средина.  

3 

Да се информира и инволвира 
јавноста за корисната употреба на 
стари материјали 
 
  

Формирање на навики за 
секојдневно одговорно 
однесување 
на децата кон нашата околина, 
луѓето околу нас и светот во кој 
живееме  

 
 
Учесници во акцијата:  
 

 Учесници Машки Женски 
1. Ученици                                                                                                    26  28 
2. Наставници                                                                                                 2    3 
3. Вработени    
4. Родители   
5. Општина                                                                                                       3    2 
6.  Соработници   
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7. Останати учесници   
ВКУПНО                                                                                                          31    33 

 
 
Медиумска покриеност: 
 

Медиум Број на испратени 
соопштенија 

Број на 
објави 

Број на 
гостувања 

Број на 
присутни 
медиуми 

Радио     
Телевизија     
Електронски медиуми     
Печатени медиуми     
Интерно гласило     
Веб-страница     
Информатор на 
општината 

                 1           1   

 
 
 

Одговорен наставник 
    Виолета  Јаноска 

 
 
4. Годишен извештај од реализираните активности од проектот 
„Меѓуетничка интеграција во македонскиот образовен систем“ 

 

 ООУ „Коле Неделковски“ – Скопје од учебната 2013/2014 год. е 
вклучено во ПМИО (Проект за меѓуетничка интеграција во образованието) 
во организација на МОН и Македонскиот центар за граѓанско 
образованиеи активностите ги реализира со партнер училиштето „Тефејуз“ 
Општина Чаир. 
 
Ностители на реализацијата на овој проект во нашето училиште се: 
 

• Пепица Павлова – одделенски наставник (координатор) 
• Светлана Масларевска – директор (член) 
• Биљана Јованова – педагог (член) 
• Филип Стојковиќ – наставник по историја (член) 
• Славица Алексова – наставник по хемија (член) 
• Весна Џатевска – одделенски наставник (член) 

 
 Во месец август членовите на СИГ – тимот изработија Годишно 
глобално планирање кое беше дел од Годишната програма на 
училиштето. 
  

 110 



Гodi{en izve{taj za u~ebnata 2018 / 2019 godina  

На 24.08.2018 год. се одржа првиот состанок на членовите на тимот со 
следниов 

Дневен ред 
 
1.Договор за реализирање на активности. 
2. Договор за изработка на листа на самостојни и заеднички активности 
3. Договор за реализирање на работна средба со членовите на СИТ-от од 
партнер училиштето за усогласување на заеднички активности. 

Записник 
 
По однос на првата точка членовите се договорија активностите да 
продолжат и во тековната 2018/2019 година, како и да бидат вклучени 
поголем број на ученици. 

По однос на втората точка членовите предложија различни активности и 
беше решено на следната средба заедно со членовите од партнер 
училиштето да се образложат активностите и заеднички да направат план 
за реализација. 

По однос на третата точка беше договорено да се одржи средба на 
19.09.2018 заедно со членовите на партнер училиштето. 

 
На 19.09.2018 год. се одржа вториот состанок на членовите на тимот со 
следниов 

Дневен ред 
 

1.Договор за реализирање на активности. 
2.Договор за следна средба. 

Записник 
 
По однос на првата точка членовите ги договорија активностите за 
тековната 2018/2019 година,  и тоа: 
-заеднички литературен и ликовен натпревар на учениците од првите 
оделенија на тема“Моето училиште“-октомври 
- заедничка презентација „Модна ревија од материјал што се рециклира“-
ноември 
-заедничка презентација „Прослава на Нова Година“(активност на 
историската секција)-декември 
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-натпревари во спортски вештини,Кошаркарски натпревар и Шаховски 
натпревар (натпревари по повод недела на активности за Патронот на 
училиштето)-април 
 
По однос на втората точка членовите се договорија следната средба да се 
одржи 31.10.2018 
 

На 31.10.2018 год. се одржа третиот состанок на членовите на тимот со 
следниов 

Дневен ред 
 

1.Извештај од реализирана заедничка активност 
2.Договор за следна активност 
3.Договор за следна средба 

Записник 
 
По однос на првата точка членовите поднесоа извештај за реализираниот 
литературен и ликовен натпревар на учениците од првите и одделенија на 
тема: „Моето училиште“ и беше заклучено дека овие активности ја 
зголемуваат самодовербата на учениците но и развиваат самокритичко 
мислење. 
 
По однос на втората точка членовите се договорија за следната 
активност„Модна ревија од материјал што се рециклира““да се одржи на 
21.11.2018. 
 
По однос на третата точка беше договорено следната средба да се одржи 
на  21.11.2018. 
 
 
На 21.11.2018 год. се одржа четвртиот состанок на членовите на тимот со 
следниов 

Дневен ред 
 

1.Извештај од реализирана заедничка активност 
2.Договор за следна активност 
3.Договор за следна средба 
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Записник 
 
По однос на првата точка членовите поднесоа извештај за реализираната 
активност „Модна ревија од материјал што се рециклира“ и беше 
заклучено дека активноста беше многу успешна, беа презентирани 
фустани и сукњи од материјали што можат да се рециклираат а учениците 
со особено задоволство ги изработуваа. Овие активности ја зголемуваат 
самодовербата на учениците но и развиваат самокритичко мислење. 

По однос на втората точка членовите се договорија за следната 
активност„Прослава на Нова Година“-активност на историската секцијада 
се одржи на 19.12.2018. 

По однос на третата точка беше договорено следната средба да се одржи 
на 10.04.2019. 

 

На 10.04.2019 год. се одржа четвртиот состанок на членовите на тимот со 
следниов 

Дневен ред 

1. Извештај од реализирана заедничка активност 
2. Договор за следна активност 
3. Договор за следна средба 
. 

Записник 

По однос на првата точка членовите поднесоа извештај за реализираната 
активност „Прослава на Нова Година“ и беше заклучено дека активноста 
беше многу успешна, беа презентирани различни видови на храна и беа 
пуштани различни видови на музика, а учениците со особено задоволство 
се забавуваа и играа на различните видови на музика. Овие активности ја 
зголемуваат самодовербата на учениците но и развиваат самокритичко 
мислење. 

По однос на втората точка членовите се договорија за следната 
активност„Спортски натпревари по повод патронот на училиштето “-
заедничка активност на учениците од двете партнер училишта и се 
договорија активноста да се оддржи од 22 до 25.04.2019. 

Во однос на третата точка беше договорено следната средба да се одржи 
на 29.05.2019 год. 
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На 29.05.2019 год. се одржа петтиот состанок на членовите на тимот со 
следниов 

Дневен ред 

1. Извештај од реализирана заедничка активност 
2. Договор за следна средба 
 

Записник 

По однос на првата точка членовите поднесоа извештај за реализираната 
активност „Спортски натпревари по повод патронот на училиштето“и беше 
заклучено дека активноста беше многу успешна, беа одржани различни 
натпревари во кошарка, влечење на јаже, шах,со мешани екипи од двете 
партнер училиште а учениците со особено задоволство се забавуваа. 
Овие активности ја зголемуваат самодовербата на учениците но и 
развиваат самокритичко мислење. 

Во однос на втората точка беше договорено следната средба да се одржи 
на 26.08.2019 год. 
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5. План за заштита и спасување од природни катастрофи и 
незгоди 

 

1. Опис и локација 

ООУ  "Коле Неделковски" – Скопје се наоѓа во централното градско 
подрачје во Дебар Маало на ул."Антоние Грубишиќ" бр. 8 во непосредна 
близина на Министерството за култура и Градски парк, помеѓу бул. 
"Партизански Одреди" и бул. "Илинден". 

2. Технички опис 

Училиштето е тврда градба од 1958 год. со подрум, приземје и два ката. 
Во училиштето има вкупно 20 училници и фискултурна сала. Вкупната 
квадратура на училиштето е 2379 м2. 

Во училиштето има вкупно 645 ученици, 54 вработени. Училиштето не 
располага со сопствено возило.  

 Во подрумскиот дел има : 
- една училница 
- училишна кујна 
- подрумска просторија ( пумпи за парно греење ) 
 На приземје има : 
- седум училници 
- фискултурна сала 
- две соблекувални 
- два тоалета 
- просторија за техничкиот персонал 

 
 На првиот спрат има : 
- шест училници 
- два тоалета 
- наставничка канцеларија 
- канцеларии за директор, педагог и секретар 
- тоалет за наставници 
- помошна просторија по ликовно 

 
 На вториот спрат има : 
- шест училници 
- библиотека 
- два тоалета 
- архива 
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 Во училиштето има: 
- хидрантна мрежа – 4 хидранти 
- ПП апарати – 8 
- громобранска инсталација за која има А-тест 

 

Квадратурата на училишниот двор е 2167 м2. 

Подот во фискултурната сала е паркет, а подот во сите училници е 
ламинат. Ходниците се обложени со терацо, а тоалетите и помошната 
кујна со плочки. 

Прозорците во училишната зграда се ПВЦ освен во наставничката 
канцеларија каде што се дрвени. 

Училиштето е приклучено на централното греење на град Скопје. 

Електричната инсталација во училиштето е од 2013 год. 

Осветлувањето во целото училиште е неонско. 

 

3. Мерки на загрозеност 

 Можни претпоставки од пожар 
 

- заборавени електрични апарати во училишната зграда т.е од кујната 
во училиштето; 

- пожар предизвикан од дефект на компјутер или ТВ приемник;   
 

Исто така, доколку дојде до пожар опасноста е поголема затоа што во 
училниците има ламинатен под, а подот во фискултурната сала е 
паркет. Сето тоа би го распламтило пожарот повеќе. 

 Можни претпоставки од поплави 
 

- излевање на браната Матка, браната Козјак и браната во изградба 
Св. Петка; 

- излевање на реката Вардар; 
- пукање на водоводни цевки и цевки од топлификација; 

 

Со излевање на браната Матка, браната Козјак и браната во изградба Св. 
Петка водостојот на р.Вардар би се зголемил и тоа би довело до излевање 
на р. Вардар ( училиштето се наоѓа на 500м од р. Вардар ). 
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Пукањето на водоводните цевки и хидрантната мрежа може да предизвика 
поплава во училиштето, но и појава на електрицитет и пожар во 
училиштето. 

 Можности од епидемии 
 

- жаришта на епидемија; 
- загадена вода; 

 

Училиштето може да биде жариште на епидемија затоа што во него учат 
голем број ученици, а исто така во текот на денот има и голема 
фрекфенција на родители кои ги носат и ги земаат своите деца. 

 Проценка на загрозеност од земјотрес 
 

Училиштето "Коле Неделковски" – Скопје е цврста градба без статички 
податоци на издржливост. Скопската Котлина и градот Скопје се трусна 
површина каде се јавуваат повремени потреси. 

Со оглед на тоа што училиштето се наоѓа во Општина Центар која според 
картата на сеизмичка активност се наоѓа во 8-ми и 9-ти степен на 
сеизмичка активност,  се карактеризира  со висок степен на загрозеност од 
земјотреси. 

 Загрозеност од воени дејствија 
 

Во случај на воени дејствија Општината Центар е од прв степен на 
загрозеност бидејќи сите објекти од витално значење се наоѓаат токму во 
оваа општина. Од ова произлегува дека и ние како училиште во случај на 
авионско бомбардирање и друг вид напади би биле загрозени од ваков 
вид на дејствија. 

 

План за заштита и спасување 

Планот за заштита и спасување опфаќа три фази: 

1. Превентивни мерки и активности 
2. Оперативни активности  
3. Отстранување на последици 
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 Превземени мерки во случај на пожар  
 

По појава на пожар во училишната зграда или фискултурната сала најпрво 
лицата од вработените кои се задолжени за гасење ( обезбедувањето, 
хаусмајсторот, наставникот по ОТП ) настапуваат со гасење на истиот, а 
во исто време хаусмајсторот ја исклучува електричната инсталација т.е 
доводот на електрична енергија. 

Доколку одговорните за гасење пожар не можат да го изгасат, секретарот 
на училиштето или друго лице ја известува ПП - единица на град Скопје. 
Во тој случај се прави евакуација на учениците и вработените (секој 
наставник со својата паралелка). 

Потоа се врши обесчадување на просториите со отворање на прозорци и 
врати таму каде што е најпотребно доколку е можно за да не дојде до 
распламтување на огнот. 

Ова обесчадување е важно затоа што огнот ретко убива, додека чадот 
најчесто доведува до гушење. 

 Превземени мерки во случај на поплави 
 

Во случај на поплава во внатрешноста на објектот се евакуираат 
учениците од местото каде што е јавена оваа појава. 

Во случај на пукање на браната Матка треба да се контактира со 
Локалната самоуправа Центар. Исто така се исклучува електричната 
инсталација. 

 Превземени мерки во случај на земјотрес 
 

- организирана евакуација на ученици без паника; 
- одредување безбедно место; 
- дефинирање правци на евакуација; 
- одредување зборно место; 
 

Врз основа на проценка во случај на земјотрес не смее да има паника, 
треба да останеме на местото таму каде што сме се нашле, на некоја 
безбедана позиција: под клупа, во ќошот на училницата, под касата на 
вратата и др. места. По завршување на тресењето веднаш се напушта 
училиштето и се оди на зборното место одредено со мерката евакуација, а 
тоа е училишниот двор. 
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Доколку дојде до рушење на објектот единицата која е формирана од 
страна на училиштето веднаш  почнува со претрага по повредени и 
преживеани . 

Давање прва медицинска помош – ќе се даде на сите лица со сите 
средства со кои располага училиштето, а доколку некој е со потешки 
повреди веднаш ќе се префрли во болница. 

Училиштето не располага со сопствено возило. 

 Превземени мерки во случај на воени дејствија 

Во случај на воени дејствија учениците и вработените би се засолниле во 
училишниот подрум. Потоа би се контактирало со единиците на Локалната 
самоуправа за понатамошни инструкции. 

 Превземени дејствија во случај на епидемија 

- редовно евидентирање на отсутните ученици; 
- давање насоки за заштита од епидемија; 
- редовно проветрување на просториите; 
- зајакната хигиена во училиштето ( чистење на училниците, 

ходниците, тоалетите, кваките на вратите и клупите со дизентал ); 
- редовна дезинфекција на училиштето, задолжително два пати  

годишно, а по потреба и повеќе пати во текот на годината; 
- контактирање со Локалната самоуправа и Центарот за јавно здравје; 

 

 Евакуација 

- напуштање на објектот од местото што е најпогодено од  
     елементарната непогода; 
- секој наставник е одговорен за класот во кој се затекнал; 
- обезбедувањето или хаус-мајсторот е должен да провери дали некој 

останал. Ова се прави доколку е можно. 

Во училиштето учат 645 ученици. 
Во училиштето има 54 вработен. 
Училиштето не располага со сопствено возило. 
 
Контакт телефонски броеви: 

078 427-266   Светлана Масларовска - директор 
078 427-233   Лилјана Алексовска - секретар 
076 423-988   Никола Пападинов - хаус-мајстор 
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Тим кој учествувал во изработката на Годишниот извештај: 

 

• Светлана Масларевска – директор,  

• Билјана Јованова – педагог,  

• Марија Т. Блажевска – психолог, 

• Валентина Зорчец – наставник по информатика, 

• Виолета Јаноска – наставник по географија, 

• Филип Стојковиќ – наставник по историја,  

• Радмила И. Стојановска  – наставник по македонски јазик, 

• Славица Алексова – наставник по хемија,  

• Слободанка Гочевска – одделенски наставник. 

 

 

 

 

 

24.06.2019 г.   мп    Директор  

   Скопје       ___________________ 
        Масларевска Светлана 

 

            
        

            
       Претседател на училишен одбор
            
                 _____________________________
              Стојковиќ Филип 
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