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ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ
„КРСТЕ МИСИРКОВ”
ГАЗИ БАБА - СКОПЈЕ

ГОДИШЕН
ИЗВЕШТАЈ

за работата на училиштето во
учебната 2021/2022 година

Директор
_________________

_
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МИСИЈА

“Создаваме отворено училиште кое овозможува навремени информации, дава поддршка и

нуди трајни знаења. Чекориме напред во остварување на нашата цел - Нема изговори

само резултати“.

ВИЗИЈА

Книгата е мудрост, пријател, знаење. Со читање и осознавање да се поттикне

креативноста на учениците и да се стимулираат наставниците кои го трасираат

патот

„LESSONS LEAMED“- Веќе научено/стекнати искуства

Училиштето успешно ги организира наставата и воннаставните активности со
поставување јасни и високи очекувања во однос на постигањата и редовноста на учениците.
Учениците имаат можности, согласно своите споспобности и интереси, да ги изразат своите
креативни потенцијали во наставата и во воннаставните активности. Училиштето дава
можност учениците без разлика на пол, социјална и национална припадност, да учествуваат во
општински, национални и меѓународни проекти, со пoдготовка и реализација на различни
работилници во кои се вклучени наставниците, учениците и родителите.

Училиштето води политика на позитивно вреднување и промовирање на етничката,
културната, верската и јазичната разноликост во училиштето и заедницата. Училиштето ги
поттикнува и поддржува ученичките иницијативи и  активности и помага во нивно успешно
реализирање. Училиштето се грижи за индивидуалните потреби на учениците.

Навремено се идентификуваат потребите од материјално-технички средства и истите
тековно се обезбедуваат. Постојните нагледни средства и опрема се во функција и оптимално
се користат. Училиштето планира и обезбедува средства за нивно континуирано одржување.
Континуирано се интервенира и се обезбедуваат средства за подобрување на
инфраструктурата на училиштето. Училиштето има воспоставено соработка со локалната
самоуправа и заедницата во однос на подобрувањето на инфраструктурата
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ЛИЧНА КАРТА, УСЛОВИ ЗА РАБОТА И РЕСУРСИ
ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА УЧИЛИШТЕТО

КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ
(1874-1926)

Општинското основното училиште „Крсте Мисирков” - Скопје е основано со решение
на Собранието на општина Саат кула - Скопје од 1964 година, а со работа започнува на
01.09.1964 год., со 1065 ученици распоредени во 30 паралелки. Од 1966 год. училиштето
работи под името „Крсте Мисирков” - Маџари 2 – Скопје, во чии рамки е опфатено и
подрачното училиште во село Брњарци.

Во училиштето наставата се изведува на македонски наставен јазик. Во училиштето
учат вкупно 572 ученика распоредени во 29 паралелки во централното и 2 комбинирани
паралелки во подрачното училиште.



4

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ
1.1. Табела со општи податоци

ПОДАТОЦИ
Име на основното училиште ООУ „Крсте Мисирков“ – Скопје
Адреса, место, општина Ул.Среќко Пужалка бр.65 А
Телефон 02 2522-398
Факс 02 2527220
Веб-страница www.km.edu.mk
Електронска пошта krstem@yahoo.com
Основано од Општинскиот комитет за општествени

дејности на  Собранието на Општина Гази
Баба

Верификација-број на актот 14-1206/1 од 26.02.1986
Година на изградба 1964/подрачно -1963
Тип на градба Монтажно/подрачно -тврда градба
Внатрешна површина на
училиштето (m2)

3 271 м2/ подрачно-124 м2

Училиштен двор (m2) 14 403 м2/подрачно -2231м2
Површина на спортски терени и
игралишта

1003 м2

Начин на загревање на
училиштето

Парно греење на нафта (централно
училиште) Дрва (подрачно училиште)

Училиштето работи во смени Две смени
Број на паралелки 29
Број на комбинирани паралелки 2
Јазик/јазици на кој/кои се
реализира наставата во
училиштето

Македонски

Во основното училиште има
паралелки за ученици со посебни
образовни потреби

Не

Во основното училиште има
паралелки од музичко училиште

Не

Во основното училиште има
ресурсен центар

Не

Други податоци карактеристични
за основното училиште

/
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1.2. Органи на управување, стручни органи и ученичко организирање во
основното училиште

Членови на училиштен одбор
(име и презиме)

Зоран Коцевски
Ѓоко Арсов
Мимоза Црвенова
Лидија Петрушевска
Анета Придаенкоска
Коте Јанакиевски
Наташа Атанасовска

Членови на советот на родители
(име и презиме)

Ива Спировска
Ѓоко Арсов
Билјана Богдановска
Флорида Милошевска
Марија Сотировска
Трајанка Илиевска
Ангелина Петковска
Виолетa Барукчиќ Михајловска
Игор Јовановски
Кети Голубовска
Елена Матовска
Везира Идризовиќ
Марија Петровска
Моника Димитриевска
Наташа Атанасовска
Коте Јанакиевски
Христина Петковска
Александар Тодоров
Валентина Алчева
Марија Петровска
Нада Здравковска
Јулија Симоновска
Радмила Тасева
Лидија Костова
Фросина Поповска Јакимовска
Адеса Скоко
Дејан Петров
Александра Подолешова
Наталија Ралповска
Maja Анастасовска

Стручни активи
(видови)

Стручен актив – одделенска настава
Стручен актив на општествено-
хуманитарни предмети
Стручен актив на природно
математичка група на предмети

Одделенски совети
(број на наставници)

49
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Членови на училиштниот инклузивен тим
(име и презиме)

Марија Бошковска
Сања Станковска
Анета Топалова
Анкица Младеновска
Маја Стоименова
Јасмина Вусљанин
Наташа Тргачевска-Мојсовски

Заедница на паралелката
(број на ученици)

По тројца од секоја паралелка
31 паралелка по 3 ученици, вкупно
93 ученици.

Членови на ученичкиот парламент
(број на ученици, име и презиме на

претседателот на ученичкиот парламент)

Ученичкиот парламент се состои од
32 ученика,
претседател на ученичкиот
парламент e Михаела Левковска

Ученички правобранител Калина Ацевска
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Вовед
Извештајот за работа на ООУ„Крсте Мисирков” – Скопје е изработен согласно Законот

за основно образование, Статутот на училиштето, Годишната програма за работа на
училиштето во учебната 2021/2022 година и Анекс програмите на истата.

Целта и задачите на Извештајот е да се проследат материјално техничките услови за
работа во училиштето, организацијата и начинот на остварување на воспитно-образовната
работа во училиштето, формите на наставна и воннаставна активност, грижата за здравјето на
учениците, соработката со локалната средина, следењето, вреднувањето и унапредувањето на
воспитно-образовната работа во училиштето и успехот на учениците што допринесува во
развојот на училиштето.

Услови за остварување на воспитно-образовната работа

Материјално - технички услови

Општинското основно училиште „Крсте Мисирков” – Скопје е од монтажен тип
и има 24 училници, 2 специјализирани училници (кабинет по информатика и музичко,
1 фискултурна сала,спортска сала и 1 библиотека со вкупна површина од 3 271 м 2 .
Училиштето располага со дворна површина од 14 403 м 2 . Во училишниот двор се
наоѓаат и два спортски терени за фудбал и ракомет.
Пред почетокот на учебната 2021/2022 година и за време на првото полугодие во
ООУ„Крсте Мисирков”- Скопје се извршија следните градежно-занаетчиски работи:
- Уредување на зелените површини на училишниот двор
- Набавување на нагледни средства
- Набавување на лаптопи
- Молерисување на училници и крпење со гипс картон
- Поставување на лед светла по училници
- Оспособување на кабинетот по биологија и хемија со нови клупи и нов пулт и
Водоводна и одводна мрежа
- тековно одржување на зградата
- термо фасада на спортската сала
- набавка на смарт табла
- набавка на принтери
-набавка на платна за проектори
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Приоритетни задачи за учебната 2021/2022 година
Приоритетите кои беа утврдени во Годишната програма на училиштето и кои се

реализираат:

Приоритетно
подрачје на промени Организација и реализација на наставата и учењето

Цели: Надополнување и проширување на библиотекарниот фонд со нови лектирни изданија и
современа литература

Очекувани исходи: зголемување на бројот на лектирни изданија

Задачи: Зголемување на бројот на лектирни изданија и друга литература,

Нови наслови на лектирни изданија според наставната програма

Активности Индикатор
и за успех

Носители
на

активности

Временска
рамка за

имплемент
ација

Ресурси

Тим за
следење

на
реализац

ија
- Организирање на
хепенинг:
- Изработка на
новогодишни украси
со намена истите да се
разменат: „Украс за
книга“
- Работилници за
изработка на маркери
за книги:
- Изработка на
обележувачи за
страници/книги по
повод 23 април,
Светскиот ден на
книгата: „Донирај
книга земи си маркер“
- Донација од дете за
дете: донирање на
книги по повод
одбележувањето на 5
мај, Денот на
македонската азбука
- Набавка на нови
наслови на лектирни
изданија

Збогатен
библиотечен
фонд.

Библиотекар

Наставници

Директор

Стручни
соработниц
и

Ученици

родители

Во текот на
цела учебна
година

Потребни
материјали
за изработка
на разни
видови
обележувачи
за
страници/кн
иги, и украси

Штанд

Парични
средства

Библиотек
ар

Наставни
ци

Директор

Стручни
соработни
ци

Ученици

родители
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Приоритетно
подрачје на

промени

Организација и реализација на наставата и учењето

Цели: Обезбедување на поддршка на надарените ученици преку реализација на настава
соодветна на нивните можности и потреби

Очекувани исходи:

- Зајакнување на капацитетот на  наставниците за работа со надарени ученици преку:

- Едукација (обука) на наставниците за креирање и остварување на успешна работа со
надарени ученици;

- Изготвување на систем за идентификување и поддршка на надарените ученици;
- Соработка на наставниците со стручните соработници;

- Обезбедување на поквалитетна реализација на активности за работа со талентирани
ученици и нивно поголемо мотивирање за учество во различни активности.

Задачи:

- Професионално усовршување на наставниците преку посета на обуки за
идентификување и работа со надарени ученици;

- Примена на стекнатите знаења од обуката во реализација на воспитно образовната
работа;

- Активности за зголемување на соработката на наставникот со стручните соработници
преку работилници, отворени часови и предавања околу работата со надарени ученици.

Активности Индикатори
за успех

Носители на
активности

Временска
рамка за

имплемент
ација

Ресурси

Тим за
следење

на
реализаци

ја
Анализа на

потребата на
наставниците за
професионално
усовршување за

раабота со
надарени
ученици

Идентификувањ
е на провајдер за

обука

Посета на обуки
за

идентификување
и работа со
надарени
ученици

Сертифицира
ни и

оспособени
наставници за
препознавање

и работа со
надарени
ученици

Поквалитетна
реализација

на активности
со надарени
учениците

Директор

Стручна
служба

Наставници

Тим за
професионале

н развој

Во текот на
цела учебна

година

- Програми за
обука од
различни

провајдери

- Материјали од
обуки

- Записници од
состаноци на

стручни активи

- Наставнички
портфолија

- Извештаи од
имплементиран
и активности со

надарени
ученици во

секојдвневата
работа

- Планови и

Директор,

стручна
служба
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Идентификација
на надарени
ученици во
училиштето

Реализација на
активности со

надарени
ученици во

секојдневата
работа

Реализирање на
отворена

комуникација
која ќе ги

опфати сите
вработени во

училиштето за
работа со
надарени
ученици

извештаи од
работата на
тимовите и
стручните

активи

Приоритетно
подрачје на

промени

Училишна клима и култура

Цели: Обезбедување на поддршка на учениците за себепочитување и почитување на другите
преку функционално воспитување. Обезбедување на услови за целосно учество на учениците во
подготовка на Програма за Ученички парламент со свои иницијативи. Успешна соработка со
наставниците,стручната служба и родителите.

Очекувани исходи:

- Зајакнување на капацитетите на учениците за меѓусебно почитување преку воспитување
во функција на себепочитување и почитување на другите;

- Изготвување на програма на (Ученичкиот парламент), Ученичката заедница, која ќе
биде во функција на зајакнување на капацитетите на учениците за меѓусебно
почитување (организирање работилници, дебати, панел дискусии);

- Користење на искуства од меѓународни проекти;

- Воспоставнеа успешна соработка со наставниците, стручната служба и родителите за
постигнување ефективни резултати.

Задачи:

- Активности за континуирано воспитување во функција на себепочитување и почитување
на дугите;
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- Соработка со наставниците, стручната служба и родителите за постигнување ефективни
резултати;

- Вклучување на Ученичката заедница (Ученичкиот парламент), во изготвување на
програма на која ќе биде во функција на зајакнување на капацитетите на учениците за
меѓусебно почитување;

- Имплементација на програмата за зајакнување на капацитетите на учениците за
меѓусебно почитување.

Активности Индикатори
за успех

Носители на
активности

Временск
а рамка за
имплемен

тација

Ресурси

Тим за
следење

на
реализац

ија
- Анализа на
состојбата

помеѓу
учениците за

меѓусебно
почитување
- Заедничка
анализа на

состојбата и
реализација на

активности
(работилници,
дебати, панел
дискусии) во

насока на
воспитување
на учениците

за
себепочитувањ
е и почитување

на дугите.
- Изготвување
на програма за
зајакнување на
капацитетите
на учениците
за меѓусебно
почитување

-Организирање
работилници,
дебати, панел

дискусии.

Подобрена
лична и

меѓусебна
почит, во

функција на
градење на

конструктивна
личност со

самодоверба.

Директор
Стручни

соработници
Наставници
Ученички
парламент
Ученици
Родители

НВО

Во текот
на цела
учебна
година

- Анкета за
ученици

спроведена за
потербите на

самоевалвација.
- Конфликтни

ситуации
констатирани во

стручната служба
- Записници од
состаноци нa

стручни активи
- Записници од

работа на стручни
соработници

- Констатации од
Ученик

правобранител
- Користење на

искуства од
меѓународни

проекти
- Презентации,

видеа,
симулирани

ситуации
- Програма за

зајакнување на
капацитетите на

учениците за
меѓусебно

почитување
- Стручна

литература

Директор
,

стручна
служба

наставни
ци
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Приоритетно
подрачје на
промени

Организација и реализација на наставата и учењето

Цели: Надополнување и проширување на библиотекарниот фонд со нови лектирни изданија и
современа литература

Очекувани исходи: зголемување на бројот на лектирни изданија

Задачи: Зголемување на бројот лектирни изданија и друга литература,

Нови наслови на лектирни изданија според наставната програма

Активности Индикатори
за успех

Носители
на

активности

Временска
рамка за

имплементациј
а

Ресурси
Тим за

следење на
реализација

- Организирање
на хепенинг:

- Изработка на
новогодишни
украси со
намена истите
да се разменат:
„Украс за
книга„

- Работилници
за изработка на
маркери за
книги:

- Изработка на
обележувачи за
страници/книги
по повод 23
април,
Светскиот ден
на книгата:
„Донирај книга
земи си
маркер“

- Донација од
дете за дете:
донирање на
книги по повод
одбележувањет
о на 5 мај,
Денот на

Збогатен
библиотече
н фонд.

Библиотека
р

Наставници

Директор

Стручни
соработниц
и

Ученици

родители

Во текот на
цела учебна
година

Потребни
материјали за
изработка на
разни видови
обележувачи за
страници/книги
, и украси

Штанд

Парични
средства

Библиотека
р

Наставници

Директор

Стручни
соработниц
и

Ученици

родители
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македонската
азбука

- Набавка на
нови наслови
на лектирни
изданија

Приоритетно
подрачје на
промени

Организација и реализација на наставата и учењето

Цели: Обезбедување на поддршка на надарените ученици преку реализација на настава
соодветна на нивните можности и потреби

Очекувани исходи: Зајакнување на капацитетот на  наставниците за работа со надарени
ученици преку:

- Едукација (обука) на наставниците за креирање и остварување на успешна работа со
надарени ученици;

- Изготвување на систем за идентификување и поддршка на надарените ученици

- Соработка на наставниците со стручните соработници

Обезбедување на поквалитетна реализација на активности за работа со талентирани ученици и
нивно поголемо мотивирање за учество во различни активности.

Задачи:

- Професионално усовршување на наставниците преку посета на обуки за
идентификување и работа со надарени ученици

- Примена на стекнатите знаења од обуката во реализација на воспитно образовната
работа

- Активности за зголемување на соработката на наставникот со стручните соработници
преку работилници, отворени часови и предавања околу работата со надарени ученици

Активности Индикатори
за успех

Носители на
активности

Временска
рамка за

имплементаци
ја

Ресурси

Тим за
следење

на
реализаци

ја

- Анализа на
потребата на
наставниците
за
професионално
усовршување
за раабота со
надарени

-
Сертифицира
ни и
оспособени
наставници за
препознавање
и работа со
надарени

Директор

Стручна
служба

Наставници

Тим за
професионал
ен развој

Во текот на
цела учебна
година

- Програми за
обука од
различни
провајдери

- Материјали
од обуки

- Записници од
состаноци на

Директор,

стручна
служба
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ученици

-
Идентификува
ње на
провајдер за
обука

- Посета на
обуки за
идентификува
ње и работа со
надарени
ученици

-
Идентификациј
а на надарени
ученици во
училиштето

- Реализација
на активности
со надарени
ученици во
секојдвневата
работа

- Реализирање на
отворена
комуникација која ќе
ги опфати сите
вработени во
училиштето за работа
со надарени ученици

ученици

-
Поквалитетна
реализација
на активности
со надарени
учениците

стручни
активи

- Наставнички
портфолија

- Извештаи од
имплементира
ни активности
со надарени
ученици во
секојдвневата
работа

- Планови и
извештаи од
работата на
тимовите и
стручните
активи

Приоритетно
подрачје на
промени

Училишна клима и култура

Цели: Обезбедување на поддршка на учениците за себепочитување и почитување на
другите преку функционално воспитување. Обезбедување на услови за целосна
партиципација на учениците во подготовка на Програма за Ученички парламент со свои
иницијативи. Успешна соработка со наставниците,стручната служба и родителите.

Очекувани исходи: Зајакнување на капацитетите на учениците за меѓусебно почитување
преку

-Воспитување во функција на себепочитување и почитување на другите.
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-Изготвување на програма на (Ученичкиот парламент), Ученичката заедница, која
ќе биде во функција на зајакнување на капацитетите на учениците за меѓусебно
почитување (организирање работилници, дебати, панел дискусии). Користење на
искуства од меѓународни проекти.

-Соработка со наставниците, стручната служба и родителите за постигнување
ефективни резултати.

Задачи:

- Активности за континуирано воспитување во функција на себепочитување и
почитување на дугите.

- Соработка со наставниците, стручната служба и родителите за постигнување
ефективни резултати.

- Вклучување на Ученичката заедница (Ученичкиот парламент), во изготвување на
програма на која ќе биде во функција на зајакнување на капацитетите на учениците
за меѓусебно почитување

- Имплементација на програмата за зајакнување на капацитетите на учениците за
меѓусебно почитување

Активности Индикатори
за успех

Носители
на

активности

Временска
рамка за

имплемента
ција

Ресурси

Тим за
следење

на
реализациј

а

- Анализа на
состојбата
помеѓу
учениците за
меѓусебно
почитување

- Заедничка
анализа на
состојбата и
реализација на
активности
(работилници,
дебати, панел
дискусии) во
насока на
воспитување
на учениците
за
себепочитува
ње и
почитување на

Подобрена
лична и
меѓусебна
почит, во
функција на
градење на
конструктив
на личност
со
самодоверба.

Директор

Стручни
соработниц
и

Наставниц
и

Ученички
парламент

Ученици

Родители

НВО

Во текот на
цела учебна
година

- Анкета за
ученици
спроведена за
потербите на
самоевалвација.

- Конфликтни
ситуации
констатирани во
стручната
служба

- Записници од
состаноци нa
стручни активи

- Записници од
работа на
стручни
соработници

- Констатации
од Ученик
правобранител

Директор,

стручна
служба

наставниц
и
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дугите.

- Изготвување
на програма за
зајакнување
на
капацитетите
на учениците
за меѓусебно
почитување

- Организирање
работилници, дебати,
панел дискусии.

- Користење на
искуства од
меѓународни
проекти

- Презентации,
видеа,
симулирани
ситуации

- Програма за
зајакнување на
капацитетите на
учениците за
меѓусебно
почитување

- Стручна
литература

Наставен кадар
Во нашето училиште воспитно - образовната работа ја остваруваат 47 наставници.

Образовната структура на кадарот одговара на законските и програмските барања по наставни
предмети. Во одделенска настава, наставата ја изведуваат 18 одделенски наставници од кои
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двајца наставници изведуваат настава во подрачното училиште во две комбинирани
паралелки. Во реализацијата на наставата се вклучени и двајца предметни наставници по
англиски јазик, а во петто одделение деветгодишно образование наставата ја изведуваат
предметни наставници по природни науки, техничко образование и англиски јазик. Во
предметна настава сите наставни предмети се застапени според наставниот план и програма и
се реализираат од 25 наставници. Овие наставници ги реализираат сите задолжителни и
изборни предмети во училиштето. Во училиштето има и дневен престој во две групи со 2
одделенски наставнички.

Кадар Вкупно Етничка и полова структура на вработените
Македонци Албанци Турци Срби Роми други
м ж м ж м ж м ж м ж м ж

Број на
вработени

60 8 52 / / / / / / / / / /

Број на
наставен

кадар

47 5 42 / / / / / / / / / 1

Број на
воспитувачи

/ / / / / / / / / / / / /

Број на
стручни

соработници

4 / 4 / / / / / / / / / /

Администра-
тивни

работници

1 1 / / / / / / / / / / /

Помошно-
технички

кадар

7 2 5 / / / / / / / / / /

Директор 1 / 1 / / / / / / / / / /

Помошник
директор

/ / / / / / / / / / / / /

Образовни
медијатори
(доколку се
ангажирани

во
училиштето)

/ / / / / / / / / / / / /

Одделенски наставници за учебната 2021/2022
година

Наставник Одделение
(паралелка)

Број на часови
неделно

Милковска Ивана I-1 20
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Атанасовска Маја I-2 20
Таневска Снежана I-3 20

Младеновска Анкица II-1 24
Илиевска Славица II-2 24

Зафировска Славица II-3 24
Новеска Наташа II-4 24
Тошевска Сузана III-1 26
Цифревска Борка III-2 26

Недановска Наташа III-3 26
Богдановска Добринка IV-1 24

Цветковска Веска IV-2 24
Петрушевска Лидија IV-3 24

Црвенова Мимоза V-1 24
Пешевска Јасминка V-2 24

Димитриевска Лидија V-3 24
Наставници од подрачното училиште во с. Брњарци

Милошевска Јасминка I иIII 26
Стефановска Маргица II и IV 27

Наставници од предметна настава кои предаваат во одделенска настава

Наставник Предмет Одделение
(паралелка)

Број на часови

Анета
Придаенкоска

Англиски јазик I-1,2,3=6
II-1,2,3,4=8
III-1,2,3=9

23

Даниела З.
Стевковска

Англиски Јазик IV-1,2,3=9
V-1,2,3=9

Брњарци-3

21

Анета Топалова Природни
науки

V-1,2,3=6 6

Виолета Миноска Техничко
образование

V-1,2,3=6 6

Бобан Величковски Физичко и
здравствено
образование

Брњарци=6 5

Александар
Цветковски

Физичко и
здравствено
образование

2-1,2,3,4= 12
3-1,2,3=9

21

Бобан
Величковски

Физичко и
здравствено
образование

1-1,2,3=9 9

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Ред
бр.

Презиме и име Наставен
предмет

Одд.
раков.

Одделенија во
кои предава

Вкупно
часови
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1 Ристивојевиќ
Благица

македонски ј. 9-1 мак.9-1,2,3=12;
7-3,4=8

20+1=21

2 Малјановска
Мирјана

македонски ј. 8-2 8-1,2,3=12,
7-1,2=8

20+1=21

3 Ана Николова македонски ј.
9-2

мак.јаз. 6-1,2,3=12
вештини 9-1,3=4

16+1=17

4 Богданоска
Маријана

француски ј.
6-1

6 -1,2,3=6;
7-1,2,3,4=8,
8-1,2,3=6,

20+1=21

5 Димовска
Каролина

француски ј. 9-2,3=4 4

6 Весна
Димитровска

француски ј. 9-1=2 2

7 Костадиновска
Оливера

англиски јазик 8-3 7-1,2,3,4=12,
8-3=3,

9-1,2=6;

21+1=22

8 Алексовска
Фросина

англиски јазик
вештини за

живеење

8-1 8-1,2=6,
9-3=3

6-1,2,3=9;
вештини 8-3=2

20+1=21

9 Велјановска
Билјана

математика 7-3,4=8 8

10 Смилевска Анета математика 9-1,2,3=12,
8-1,2,3=12,

24

11 Елена Новакова математика 6-1,2,3=15,
7-1,2=8,

23+1=24
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12 Виденовиќ Маја -информатика
-иновации

-проекти од
информатката

7-3 -инфор:
6-1,2,3=6,

7-1,2,3,4=4
-иновации:
9-1,2,3=3

-проекти од
инфор.
8-1=2

-одговорна за
ЕМИС=6

21+1=22

13 Топалова Анета физика
природни науки

7-2 ф. 8-1,2,3=6,
9-1,2,3=6,

п.н. 5-1,2,3=6;
6-3=2

20+1=21

14 Крстевски Сашка -хемија,
-биологија

-унапредување на
здравјетo

х. 8-1,2,3=6,
9-1,2,3=6;
б. 9-2,3=4
здравје.

8-1,2,3=2;
9-2=2

20

15 Мишевска
Валентина

-биологија
-природни науки

7-4 б. 8-1,2,3=6,
7-1,2,3,4=8;

9-1=2
п.н. 6-1,2=4;

20+1=21

16 Чаковска Анета Географија 7-1 Гео. 7-1,2,3,4=8,
8-1,2,3=6,
9-1,2,3=6

20+1=21

17 Атанасовска
Благица

историја,
географија 6-2

историја 6-
1,2,3=6,

9-1,2,3=6,
7-4=2

географија
6-1,2,3=6

20+1=21

18 Ѓеорѓиевска
Десанка

-граѓанско
образование,

-историја

историја
7-1,2,3=6,
8-1,2,3=6,

граѓанско обр.
8-1,2,3,=3,
9-1,2,3=3

18
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19 Миновска Виолета -техничко образ
-техничко обр.

(изборен)

задол. 5-1,2,3=6,
6-1,2,3=3,

изб. тех. 7-2=2;
7-3=2;
8-2=2

15

20 Наневски Никола ликовно
образование

6-1,2,3=3,
7-1,2,3,4=4,
8-1,2,3=3,
9-1,2,3=3

13

21 Муратовска
Цветкова Фросина

-музичко обр.
-проекти од муз.

уметност
-вештини

-хор

6-1,2,3=3,
7-1,2,3,4=4,
8-1,2,3=3,
9-1,2,3=3

-проекти 7-4=2;
-хор=3

-вештини 7-1=2

20

22 Цеков Ѓорѓи музичко
образование

оркестар =3 3

23 Величковски
Бобан

-Физичко
образование 8-3

7-2,3,4=9,
9-1,2,3=9,

Брњарци=6

24

24 Ангеловски Дејан физичко
образование 6-3

6-1,2,3=9,
7-1=3,

8-1,2,3=9

21

26 Ежовска Емилија етика 7-1,2,3,4=4 4

27 Петар Ристоски етика на религии 6-1,2,3=6 6

 Миноска Виолета дополнува 6 часа во ООУ „Григор Прличев“,
 Никола Наневски дополнува 8 часа во ООУ„Наум Наумовски Борче“,
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Организација и реализација на воспитно – образовната дејност

Воспитно - образовната дејност во училиштето опфаќа настава што се организира и
изведува според наставните планови и програми и воннаставните активности.

Според Наставниот план наставниците во училиштето изведуваат настава по
задолжителни предмети, настава по изборни предмети, дополнителна и додатна настава како и
слободни ученички активности.

Организирањето на учебната година и одморите на учениците и училиштето и ова
полугодие беа утврдени според календарот за организација и работа на основните училишта,
што го донесува Министерот за образование.

Во училиштето наставата во ова полугодие ја посетуваа  ученици распоредени во 29
паралелки од I до IX одделение и две комбинирани паралелки во подрачното училиште во с.
Брњарци, вкупно 30 паралелка, како и три паралелки продолжен престој.

Активности во продолжен престој
Во текот на учебната 2021/2022 година организиран е продолжен престој  за учениците

од прво одделение. Продолжениот престој се реализира сoгласно протоколите за заштита  од
COVID-19. Учениците се распоредени во три паралелки  1-1, 1-2 и 1-3 одделение. Наставата
се одвива во две смени и тоа на следниов начин:

- Претпладне кога учениците се на настава попладне и
- Попладне кога учениците се на настава претпладне.

Во продолжениот престој каде што се згрижени учениците од прво одделение се запишани
вкупно 43  ученика и тоа:

- 1-1 одделение вкупно 14  ученика;
- 1-2 одделение вкупно 15 ученика;
- 1-3 одделение вкупно 14 ученика.

Планирањето на содржините беше врз основа на годишниот наставен план од прво одделение,
како и врз основа на годишниот –глобален план за реализација на воспитно-образовна дејност
во продолжениот престој.

Активностите во продолжен  престој се поделени на:

- Училишни (насочени) и
- Вонучилишни (слободни) активности.

Насочени активности Слободни активности

- Повторување на наставниот
материјал изучен во текот на
училишниот ден;

- Дополнување и проширување на
наставно-воспитни  содржини;

- Проверка на знаењата;
- Индивидуален пристап кон

- Вежби за обликување и правилен
раст на телото;

- Мал фудбал;
- Игри со коцки, сложувалки и

пластелин;
- Друштвени игри: Не лути се човече,

карти;
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учениците. - Гледање и слушање на ТВ и радио
емисии;

- Слушање на детски мелодии.

Настава

Учебната година започна на 1 септември 2021 година. Наставата се одвиваше без никакви
промени до крајот на првото полугодие. Реализацијата на Годишната програма во текот на
целата учебна година се одвиваше континуирано според планираното. И оваа учебна година
како и минатата се одвиваше според посебни протоколи и мерки за заштита од заразни болести,
како дел од актуелната состојба со пандемијата со корона вирусот. Планираните часови од
редовната настава се реализирани, а со тоа и планираните наставни содржини по сите предмети и во
сите одделенија.

Како новина што оваа година почна да се имплементира во образовниот процес беа
реформите во прво и четвртто одделение. Наставниците и учениците работеа по посебен план и
програма пропишани од БРО и МОН.

Во одделенска настава реализирани се следниов број на часови по предмети:
-

Задолжителни
предмети

Реализација на часови на крајот од учебната
2021/ 2022 година

I II III IV V
плaн реал план реал план реал план реал план реал

Македонски јазик 159 161 192 193 192 192 159 161 159 159
Англиски јазик 64 64 64 66 96 96 96 98 96 96
Математика 159 161 159 161 159 159 159 161 159 159
Општество 32 32 32 32 32 32 64 64
Историја и општество 64 64
Природа
Природни науки 64 66 64 65 64 64 64 65 64 64
Работа со компјутери 64 64 64 64
Техничко образование 64 64
Техничко образование и
информатика

32 32

Ликовно образование 32 33 64 68 64 64 32 32 64 64
Музичко образование 32 32 64 64 64 64 32 32 64 64
Физичко образование 96 98 96 96 96 96 96 97 96 96
Час на одд.заедница 32 32 32 32 32 32 32 32
Изборни предмети
Работа со компјутери
Творештво
Слободен изборен
предмет

32 32
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Во предметна настава реализирани се следниов број на часови по предмети:

Задолжителни предмети

Реализација на часови на крајот од учебната
2021/2022 година

VI VII VIII IX

план реал план реал план реал план реал
Македонски јазик 128 132 128 131 128 128 128 128
Англиски јазик 96 98 32 32 96 96 96 96
Француски јазик 64 64 64 66 64 64 64 64
Математика 159 161 128 128 128 128 128 128
Историја 64 65 64 66 64 64 64 64
Географија 64 66 64 65 64 64 64 64
Граѓанско образование 32 32 32 32
Биологија 64 64 64 64 64 64
Физика 64 64 64 64
Хемија 64 64 64 64
Техничко образование 32 32 64 64
Информатика 64 64 32 32
Етика 32 32
Природни науки 64 67
Иновации 32 32
Ликовно образование 32 32 32 32 32 32 32 32
Музичко образование 32 32 32 34 32 32 32 32
Физичко образование 96 96 96 96 96 96 96 96

Час на одд.заедница
32 32 32 32 32 32 32 32

Изборни предмети
Етика во религиите 64 64
Техничко образование 64 64 64 64
Вештини за живеење 64 64 64 64 64
Проекти од музичката
уметност

64 64

Проекти од информатика 64 64
Нашата татковина
Танци и ора
Програмирање
Унапредување на
здравјето

64 64 64 64

Нашата татковина
Истражување на родниот
крај
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Настава по задолжителни предмети
Оваа настава претставува содржинска основа за усвојување на знаењата од сите

области на науките. Застапеноста на наставните предмети во наставата по одделенија и
неделниот фонд на часови за секој наставик и предмет се утврдуваат со наставниот план.
Наставниот кадар ги следеше промените во наставните планови и истите ги усогласуваше во
наставниот процес. Според Законот за основно образование на часот на одделенската заедница
се разработуваа содржини за личниот и социјалниот развој на учениците според програмата за
Образование за животни вештини.

Оваа учебна година наставата се реализираше според нов протокол и начин на работа.
Учениците од прво до деветто одделение имаат право на избор дали наставата ќе ја следат со
физичко присуство или на далечина, онлајн. Оние родители кои се одлучија децата да ја
следат наставата онлајн доставуваат барање до училиштето кое што директорот и
наставничкиот совет го разледуваат и на истото даваат одговор. И оваа учебна година се
реализираше комбинирана настава, со физичко присуство и онлајн.

И оваа учебна година следењето на знаењата и успехот на учениците од прво, до
деветто одделение се вршеше преку евидентни листи за секој ученик посебно. За учениците од
прво до деветто одделение преку разни апликации и платформи беа поделени евидентни
листи. Учениците од прво до третто одделение беа описно оценети на крајот од од учебната
година. Додека учениците од четвртто до деветто одделение беа бројчано оценети на крајот од
учебната година.

Наставата по физичко и здравствено образование ја реализираат тандем наставници,
односно наставник по физичко и здравствено образование во комбинација со одделенските
наставници. Во оваа учебна година тандемската настава се реализира во прво, второ и третто
одделение.

Одделение Тандем наставници
I-1 Ивана Милковска

Бобан Величковски
I-2 Маја Атанасовска

Бобан Величковски
I-3 Снежана Таневска

Бобан Величковски
I-4 Јасминка Милошевска

Бобан Величковски
II-1 Анкица Младеновска

Александар Цветковски
II-2 Славица Илиевска

Александар Цветковски
II-3 Славица Зафировска

Александар Цветковски
II-4 Наташа Новеска

Александар Цветковски
II-5 Маргица Стефановска

Бобан Величковски
III-1 Сузана Тошевска

Александар Цветковски
III-2 Борка Цифревска

Александар Цветковски
III-3 Наташа Недановска

Александар Цветковски
III-4 Јасминка Милошевска

Бобан Величковски
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Настава по изборни предмети

Постапката за избор на изборните предмети се изведува согласно следната постапка:
- изготвување анкетни листови за учениците и родителите со понудени најмалку четири

изборни предмети, соодветни на одделението (анкетните листови содржат информации
за наставните цели на изборниот предмет и темите што ќе се обработуваат);

- презентирање на програмите за понудените изборни предмети пред родителите на
родителска средба;

- спроведување на анкета за родителите за определување на изборен предмет;
- обработка на податоците од спроведената анкета од страна на одделенските наставници

и одделенските раководители на ниво на паралелка;
- изготвување извештај за изборните предмети на ниво на училиште од страна на

стручните соработници и негово презентирање на наставнички совет;
- информирање на родителите и учениците за застапените изборни предмети;
- формирање групи од намалку 15 ученици од една или повеќе паралелки за следење на

наставата;
- изборот на наставниците кои изведуваат настава по изборните предмети се прави

согласно нормативите за наставен кадар даден во наставните програми од МОН и БРО.

Со изборните предмети во основното училиште, на учениците им се дава можност да ги
прошират и продлабочат своите знаењата и да ги развиваат своите индивидуални способности
по одделни наставни предмети. Изборот на предмети беше извршен според спроведени анкети
во месец мај, 2021 година.

Одделение Изборен предмет Наставник
VI-1,2,3 Етика на религиите Петар Ристоски

VII-1 Вештини за живеење Фросина Цветкова
VII-2 Техничко образование Виолета Миноска
VII-3 Техничко образование Виолета Миноска
VII-4 Проекти од музичката уметност Фросина Цветкова
VIII-1 Проекти од информатиката Маја Виденовиќ
VIII-2 Техничко образование Виолета Миноска
VIII-3 Вештини за живеење Фросина Алексовска

VIII-1,2,3 Унапредување на здравјето Сашка Крстевски
IX-1 Вештини за живеење Ана Николова
IX-2 Унапредување на здравјето Сашка Крстевски
IX-3 Вештини за живеење Ана Николова

Според законот за основно образование додатната и дополнителна настава се реализира
според однапред планиран распоред кој се изготвува на месечно ниво за секој наставник
поединечно.

Дополнителната настава се реализира редовно со однапред подготвени известувања со
потпис на  родителите, со тоа што за учениците кои следеа настава on line на далечина во овие
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услови на пандемија беа известувани усно, водење на евидентен лист за присуство и
изработки на учениците, како и водење на евиденција на часот во електронскиот дневник
според распоредот.

Додатната настава истотака се реализира редовно според распоредот за додатна и
дополнителна настава за сите ученици кои покажуваат особен интерес и постигнувања по
одреден предмет и истиот се евидентира во електронскиот дневник. Истотака се води
евидентен лист за присуство и изработки од учениците.

На крајот од учебната година сите наставници обрасците од педагошка евиденција за
водење на дополнителната и додатна настава во два примерока уредно ја заверуваат и
доставуваат во предвидениот рок во училиштето.

Реализирани активности за
Следење, вреднување и унапредување на воспитно образовната работа

Реализирана програмска активност време на
реализација Реализатори

1 Следење на годишни, тематски и дневни
планирања и реализација на истите

тековно Директор,Педагог,
Психолог

2 Следење на процесот на оценување на
постигнувањата на учениците во

училиштето

тековно
Одделенски и

предметни
наставници, Тим за

оценување

3 Следење на процесот на реализација на
наставата тековно

Директор, Педагог,
Психолог, Наставници

4
Состаноци на стручни активи, отворени

часови посета на семинари, обуки и
самообразование

тековно

Стручни активи,
педагошко-

психолошка служба,
Предавачи од
aкредитирани

институции, БРО, Тим
за професионален

развој

5 Анализа на педагошката евиденција и
документација

тековно Директор, Педагог,
Психолог, Наставници

6 Следење на реализацијата на
дополнителната, додатната настава тековно

Директор, Педагог,
Психолог, Наставници

7 Изработка и анализа на извештаи тековно
Директор,

Педагог,Психолог,
Наставници

8
Следење на наставата на далечина-
редовност и начин на реализација

тековно Директор,
Педагог,Психолог,

Наставници
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Видови на оценување и календар на оценување
Следењето на постигањата на учениците во текот на учебната 2021/ 2022 се изведуваше

индивидуално, групно и колективно во зависност од следената педагошка појава. Се посветува
посебен акцент на формативното следење на постигањата на учениците како важен предуслов
за подобрување на постигањата на учениците и стекнување на квалитетни и применливи
знаења. Оценувањето на учениците се врши според критериуми и стандарди утврдени од
Министерот за образование и наука и Бирото за развој на образованието.

Во рамките на годишното, тематското и дневното планирање секој наставник го планира
формативното и сумативното оценување. Тимот за следење и анализа на состојбите со
оценувањето редовно ја следи работата на наставниците во поглед на оценувањето пркеу
анализа на нивните планирања и изготвените инструменти за оценување, но и преку посета на
часови од страна на педагогот со посебен акцент на формативното оценување. Наставниците
користат различни инструменти и техники (усно и писмено проверување, тестови, писмени
вежби, контролни задачи, есеи, проекти, ученичко портфолио и др), за формативно оценување,
а значаен дел на формативното оценување е и повратната информација која ја добиваат
учениците за нивниот напредок со конкретни насоки за подобрување. Наставниците го
планираат писмено оценување на учениците и го реализираат овој план имајќи ги предвид
законските ограничувања.

Постигањата на учениците во училиштето се оценуваат описно и бројчано. Во првиот
период (I до III одд) учениците се оценуваат описно, во вториот период  (IV-VI одд)
постигањата на ученикот по задолжителни и изборни предмети се оценуваат описно во текот
на годината и бројчано на крајот на учебната година, а во третиот период (VII-IX одд)
постигањата на учесниците се оценуваат бројчано. Во училиштето се прават анализи на
постигањата на учениците во однос на: општ успех по предмети, по одделенија, пол, етничка
припадност, редовност на учениците и поведението на учениците. Родителите во училиштето
континуирано се информираат за напредокот и постигањата на учениците користејќи го
електронскиот дневник, но и преку индивидуални средби со наставниците кои се реализираат
преку различни средства на електронска комуникација. Одделенскиот раководител, односно
раководителот на паралелката за постигнатиот успех на учениците ги известува родителите
редовно според законските правила.

Поим за анализа, поддршка и следење во оценувањето
Тимот за следење, анализа и поддршка на оценувањето најмногу става акцент на

следењето на формативното оценување на учениците од страна на наставниците и на следењето
на усогласеноста на оценувањето од страна на наставниците со предвидените стандарди.
Родителите во училиштето континуирано се информираат за напредокот и постигањата на
нивните деца преку редовни родителски средби, на отворените приемни денови согласно
Законот за основно образование, на кои добиваат квалитетна повратна информација со насоки
за подобрување на учењето.

Следењето на состојбата во оценувањето се реализира преку посета на часови и увид во
дневните подготовки од страна на стручната служба и директорот, а анализата на истите се
врши со цел подобрување на состојбата на оценувањето на постигањата на учениците.
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Самоевалуација на училиштето
Врз основа на член 129, став 1,2,3,4 од Законот за основно образование (Сл.весник на

РМ бр. 161/19), училишната комисијата на крајот од учебната 2019/20 година спроведе
самоевалуација за работата и постигањата на училиштето. За поголема ефикасност во
работењето, се формираа тимови по подрачја, кои имаа средби и разговори со сите вработени
во училиштето. Се изврши проверка на потребната документација и од неа користеше повеќе
податоци. Се спроведе анкета со ученици, наставници, родители и директорот. Добиените
податоци беа обработени, анализирани и врз нивна основа се донесе следниот извештај.

За изготвување на Самоевалуацијата беа користени насоките од Законот за основно
образование и Индикаторите за квалитет на работата на училиштето, изготвени од МОН и
ДПИ. Целта на Самоевалуацијата е со конкретни анализи и осврти на сите области на
работење на училиштето да се добие слика за квалитетот во работењето, напредокот и
постигањата на училиштето, јаките но и слаби страни, за кои ќе следат предлог мерки за нивно
надминување.

Секако дека воочените слабости ќе ги мотивираат сите учесници во наставниот процес
(директни или индиректни) да ги вложат сопствените капацитети и искористат постојните
ресурси за подобрување на условите и стандардите во училиштето. На тој начин ќе се
придонесе за целосно и квалитетно реализирање на воспитно-образовниот процес.
Самоевалуацијата ги издвојува приоритетните области на делување за унапредување и
осовременување на наставните и воннаставни активности. Заедничка цел на сите субјективо
зголемуваат. Квалитетот на анализираните теми и области се евалуирани на три нивоа (се
согласувам, делумно се согласувам, не се согласувам според однапред одредените
индикатори. Врз основа на дадената оценка се изведени судовите и заклучоците каде се наоѓа
нашето училиште, во која насока се движи и кои се неговите позначајни постигања. Според
целосно извршената самоевалуација,
Комисијата ја оцени работата на училиштето со оценка – многу добар.

Оваа оценка претставува збир на целокупната состојба и работа во училиштето, која е
добиена од сите седум подрачја, кои ја опфаќаат самоевалуацијата на училиштето. Придонес
за ваквата донесена оценка имаат сите вработени во училиштето и учениците, како и
родителите.
Предлог мерки:
- Продлабочување и интензивирање на соработката со локалната заедница
- Организирање на работилници за надминување на разликите во оценување на
постигнувањата на учениците и изедначување на критериумите на наставниците
од страна на наставникот - ментор.
- Набавка на современа ИКТ опрема со цел имплементација на иновативни приоди
во наставата согласно новите образовни трендови
- Зајакнување на учеството на ученичката заедница во креирањето политики.

Горенаведените предлог мерки ќе се додадат во Годишната програма за работа на
училиштето и во Програмата за развој на училиштето за периодот 2023-2027 година.
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Инклузивен тим
Според член 16 став 2 од Законот за основно образование во училиштето е формиран

училишен инклузивен тим составен од седум члена, како и инклузивен тим за секој ученик со
посебни потреби.  Според тоа, овозможено е поуспешно функционирање, толеранција,
можност за подобро прилагодување во социјалната средина како и давање на  континуирана
поддршка на учениците со посебни потреби за кои се изработени индивидуални образовни
планови и континуирано  се следи нивниот напредок.

Училишниот инклузивен тим се грижи за инклузивните политики и практики на ниво на
целото училиште,

- ги осмислува и спроведува планираните активности и води грижа истите да бидат усогласени
и применети во воспитно-образовната работа

-наставната работа да се приспособи кон развојните, заеднички и индивидуални потреби за
напредок на учениците.

Инклузивниот тим за ученик во фокусот на својата работа го има конкретниот ученик за кого
е формиран овој тим, односно тој ги спроведува мерките за поддршка во учењето согласно со
препораките од стручните тела за функционална проценка.

Според тоа, доколку е препорачано, училишниот тим за ученик изготвува ИОП за ученикот со
попреченост согласно со неговите индивидуални потенцијали и потреби и работи со ученикот
според него. Примената на индивидуалниот образовен план е постигнување оптимална
вклученост на детето/ученикот во редовните активности во наставата, како и негова
прифатеност и независност во групата врсници.

Активности кои се реализирани од училишниот инклузивен тим за оваа учебна година се:

- Запознавање, информирање, и давање насоки  на наставниците од прво одд кои имаат
ученик со пп во своето одделение

- Запознавање на предметните наставници со учениците со пп кои преминуваат од
одделенска во предметна настава (споделување искуства, запознавање со состојбите на
учениците и сл)

- Подобрување на социјалната и емоционална состојба на учениците со пп
- Обезбедување на ученичка поддршка со  членовите од Ученичка заедница
- Организирана дебата за лица со попреченост и нивна прифатеност во нашето училиште
- Вклучување на учениците со ПП во одредени воннаставни активности согласно

нивните потенцијали
- Учество во Комисија за првачиња
- Упатување на ученици со попреченост на функционална проценка

Исто така Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“, во соработка
со своите партнери Здружение за промоција и развој на инкклузивно општество „Инклузива“
и здружението за давање услуги на лицата со попреченост „Хендимак“, започнаа со
реализација на проект „Биди ИН, биди ИНклузивен, биди ИНклудиран“. Целта на овој проект
е да обезбеди целосна и еднаква вклученост на децата со попреченост во редовните основни
училишта кои прераснуваат во безбедни средини што се отворени и пристапни за сите деца и
посветени да обезбедат квалитетно образование на децата со разновидни образовни потреби.
Како дел од овој проект продолжува стипендирањето на деца со попреченост, на еден ученик
од второ одделение и една ученичка од трето одделение во нашето училиште. Целта на овие
стипендии е да се пружи поддршка на семејствата на децата со попреченост во надминување
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на трошоците поврзани со нивното школување, училишни материјали, воннаставни
активности, асистенти за помош/едукација, трошоци за терапија, транспортни трошоци или
други слични специфични потреби.
Како дел од работата на училишниот инклузивниот тим е и упатување на учениците со пп до
Комисија за меѓународна класификација на функционирање, попреченост и здравје. Во
соработка со ОУРЦ „Иднина“, доставени се барања за тројца ученици на кои им е потребен
образовен асистент за следната учебна 2022-2023 година.

Воннаставни активности
Оваа учебна година училиштето за задоволување на потребите и интересите на учениците

и покрај ситуацијата со Ковид 19 вирусот во која што оваа учебна година се најдоа и
неставниците и учениците, за нивна поддршка се планираше, организираше и реализираше
голем број на воннаставни активности и тоа:

- Слободни ученички активности
- Ученички натпревари
- Општествено корисна работа
- Работа на заедниците на учениците

Преку слободните ученички активности се создава можност за индивидуализација на
воспитно-образовниот процес,за задоволување и негување на индивидуалните интереси и
способностите на учениците. Според карактерот и содржината на работата на слободните
ученички активности се застапени како:

-Слободни активности за проширување и продлабочување на знаењата и способностите на
учениците;
-Културно уметнички активности;
-Спортски активности;
Преку слободните ученички активности се постигнуваат значајни воспитно-образовни

резултати.Задачите на слободните ученички активности се:
-Да се потикнува и негува детската љубопитност,способностите и креативноста на

учениците;
-Да се воведуваат учениците во задачи кои бараат поголема самостојност во нивното

извршување;
-Да се негува доследноста и истрајноста во извршувањето на ученичките обврски;
-Да се создаваат навики кај учениците за правилно и рационално користење на слободното

време;
Во нашето училиште за учебната 2021-2022 год. Согласно програмата за слободни

ученички активности предвидени се следниве секции и слободни  активности и истите беа
реализирани според Годишната програма за работа на училиштето и Програмите за работа на
слободните ученички активности. Со оглед на моменталната ситуација со пандемијата со
Ковид  вирусот слободните ученички активности беа реализирани со почитување на
протоколите и мерките за заштита. Формирањето на секциите за слободни ученички
активности започнаа во септември. Учениците рамномерно беа распоредени според своите
интереси и способности во секциите и на тој начин ги реализираа програмите.

Одделенска настава
Активот на I одделение -рецитаторска

-Ликовна
-ритмичка

Актив на II одделение -ритмичка
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-ликовна
-рецитаторска

Актив на III одделение -Математичка
-ритмичка
-ликовна
-рецитаторска

Актив на IV одделение -литературна
-драмска
-рецитаторска
-математичка
-ритмичка

Актив на V одделение -математичка
-литературна
-ритмичка

Анета Приденковска
Даниела Здравева Стевковска

England Lend

Маргица Стефановска
Јасминка Милошевска
-подрачно училиште во с.Брњарци

-литературна
-драмска
-рецитаторска

Педметна настава

Ана Николова Новинарска секција
Десанка Ѓеорѓиевска
Маја Виденовиќ

Дебатна секција
Клуб за кодирање
УТТП

Анета Топалова Млади физичари-астрономи
Валентина Мишевска Еко ѕвонче
Сашка Крстевска Хемиска секција
Ристивојевиќ Благица Драмска секција
Мирјана Малјановска Литературна секција
Анета Чаковска Светот на дланка- географска
Маријана Богданоска Француска секција
Фросина Алексовска Англиска секција
Благица Атанасова Историска секција
Никола Наневски Ликовна секција
Билјана Велјановска Математичка
Елена Новакова Млади математичари
Анета Смилевска Математичка секција
Оливера Констадинова Англиска секција
Виолета Миноска Сообраќајна секција
Лилјана Димитровска Библиотекарска секција
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УЧЕНИЧКИ НАТПРЕВАРИ

Согласно планираните активности во Програмата за реализација на ученички
натпревари како дел од Годишната програма за работа на ООУ „Крсте Мисирков“ Скопје, во
период од 01.09.2021 до 10.06.2022 година учебна 2021/2022, реализирани се следните
натпревари и добиени се следните резултати:

Литературен конкурс по повод Патрониот празник

Р.Б Предмет Име и презиме Име и презиме Име и презиме
Прво место Второ место Трето место

1 Македонски
јазик

Михаела Димова 9 -
1

Марија Мишевска 8
-2

Даријан Мијатовиќ 6 - 2

Учество на 37-ми Општински противпожарен ликовен и литературен натпревар.

Р.Б Изготвил Учесници Одговорен
наставник за
активноста

Време на реализација

1 Тимот за
јавна и
културна
дејност

23 Никола Наневски До 15 ноември

Училишен натпревар по географија

Ученик Освоено место

Марија Мишевска 94 бода

Горазд Стоимановски 90 бода

Кристијан Матески 88 бода

Иво Апостоловски 82 бода

Михаил Николовски 78 бода
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Општински натпревар по природни науки за 5то и 6то одделение

Општински натпревар по биологија и природни науки

Ученик Ментор Одд Освоено место

Оле Мишевска Валентина
Мишевска

IX - 1 I награда

Јана Димитриоска Валентина
Мишевска

IX - 1 II награда

Михаела Димова Валентина
Мишевска

IX - 1 пофалница

Марија Мишевска Валентина
Мишевска

VIII - 2 I награда

Бисера Дрндар Валентина
Мишевска

VII - 2 II награда

Ања Симоновска Валентина
Мишевска

VII - 2 II награда

Стефани Стефановска Валентина
Мишевска

VII - 1 II награда

Ангела Здравковска Валентина
Мишевска

VII - 1 III награда

Филип Костов Валентина
Мишевска

VII - 4 III награда

Хамза Аласад Резма Валентина
Мишевска

VII - 4 III награда

Ученик Ментор Одд Освоено место

Тамара Јанева Анета Топалова VI - 3 I Награда

Јован Димковски Анета Топалова VI - 3 II награда

Илина Димитриевска Анета Топалова V - 1 II награда

Георгина Стојановска Анета Топалова V - 2 II награда

Давуд Меховиќ Анета Топалова V - 2 III награда

Михаела Стефановска Анета Топалова V - 2 III награда
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Училишен натпревар по математика

VI одделение

Ред. Бр. Име презиме Одд.
Ментор

Поени Награда

1 Марија Димовска VI-2 Елена Новакова 85 I награда
2 Давид Маневски VI-3 Елена Новакова 85 I награда
3 Марко Манојловски VI-3 Елена Новакова 85 I награда
4 Петар Андов VI-2 Елена Новакова 80 II награда
5 Мартин Андрески VI-2 Елена Новакова 60 III награда
6 Нина Ѓорѓиева VI-1 Елена Новакова 50 пофалница
7 Ангела Михајлова VI-2 Елена Новакова 50 пофалница
8 Јован Димовски VI-3 Елена Новакова 45 пофалница
9 Марко Стојановски VI-3 Елена Новакова 45 пофалница

10 Христијан Арсов VI-1 Елена Новакова 43 пофалница
11 Миа Анева VI-2 Елена Новакова 40 пофалница
12 Сена Ватиќ VI-2 Елена Новакова 35 пофалница

VII одделение

Ред. Бр. Име презиме Одд. Ментор Поени Награда

1 Бисера Дрндар VII-2 Елена Новакова 100 I награда
2 Матеј Велковски VII-2 Елена Новакова 40 пофалница
3 Хамза Аласад Резма VII-4 Билјана Велјановска 30 пофалница
4 Ања Симоновска VII-2 Елена Новакова 25 пофалница
5 Филип Костов VII-4 Билјана Велјановска 10 пофалница

VIII одделение

Ред. Бр. Име презиме Одд. Ментор Поени Награда

1 Теодора Стојчевска VIII-1 Анета Смилевска 85 I награда
2 Даријан Јакимовски VIII-1 Анета Смилевска 85 I награда
3 Марија Мишевска VIII-2 Анета Смилевска 80 IIнаграда
4 Александра Поповска VIII-1 Анета Смилевска 65 III награда
5 Кристијан Матески VIII-1 Анета Смилевска 60 III награда
6 Горазд Стоимановски VIII-1 Анета Смилевска 55 III награда

IX одделение

Ред. Бр. Име презиме Одд. Ментор Поени Награда

1 Оле Мишевска IX-1 Анета Смилевска 100 I награда
2 Лука Трајковски IX-1 Анета Смилевска 85 I награда
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ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАР ПО МАТЕМАТИКА

Ученик Одд Ментор Поени Освоено место

Петар Андов VI - 2 Елена Новакова 100 I награда

Марија Мишевска VIII - 2 Анета
Смилевска

95 I награда

Давид Маневски VI - 3 Елена Новакова 95 I награда

Теодора
Стојчевска

VIII - 1 Анета
Смилевска

93 I Награда

Горазд
Стоимановски

VIII - 1 Анета
Смилевска

87 I Награда

Александра
Поповска

VIII - 1 Анета
Смилевска

87 I Награда

Даријан
Јакимовски

VIII - 1 Анета
Смилевска

87 I Награда

Кристијан
Матески

VIII - 1 Анета
Смилевска

85 II Награда

Бисера Дрндар VII - 2 Елена Новакова 84 II награда

Сена Ватиќ VI - 2 Елена Новакова 59 Пофалница

Ангела Михајлова VI - 2 Елена Новакова 52 Пофалница

Оле Мишевска IX - 1 Анета
Смилевска

51 Пофалница

Нина Ѓорѓиева VI - 1 Елена Новакова 51 Пофалница

Матеј Велковски VII - 2 Елена Новакова 42 Пофалница

Христијан Арсов VI - 1 Елена Новакова 40 Пофалница

Лука Трајковски IX - 1 Анета
Смилевска

37 Учество

Миа Анева VI - 2 Елена Новакова 35 Учество

Марија Димовска VI - 2 Елена Новакова 34 Учество

Општински натпревари по физичко и здравствено образование
Р.Б Име и презиме на ученик одд ментор Осв награда Датум Натпревар

1 Ана Стојановиќ ,9-2, Александар, Дејан, Бобан 2 место 25,11,2021 Кошарка
2 Риалда Кррбардовиќ ,9-2, Александар, Дејан, Бобан 2 место 25,11,2021 Кошарка
3 Марија Маневска ,9-3, Александар, Дејан, Бобан 2 место 25,11,2021 Кошарка
4 Михалеа Димова ,9-1, Александар, Дејан, Бобан 2 место 25,11,2021 Кошарка
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5 Марија Миленковска ,8-3, Александар, Дејан, Бобан 2 место 25,11,2021 Кошарка
6 Мелани Андоновска ,7-3, Александар, Дејан, Бобан 2 место 25,11,2021 Кошарка
7 Анабела Коложегоска ,6-1, Александар, Дејан, Бобан 2 место 25,11,2021 Кошарка
8 Тамара Јанева ,6-3, Александар, Дејан, Бобан 2 место 25,11,2021 Кошарка
9 Ана Николвска ,6-3, Александар, Дејан, Бобан 2 место 25,11,2021 Кошарка
10 Марко Атанасовски ,8-3, Александар, Дејан, Бобан Учество 02,11,2021 Футсал
11 Дарко Стојанов ,8-3, Александар, Дејан, Бобан Учество 02,11,2021 Футсал
12 Христијан Маневски ,9-3, Александар, Дејан, Бобан Учество 02,11,2021 Футсал
13 Матеј Георгиевски ,8-3, Александар, Дејан, Бобан Учество 02,11,2021 Футсал
14 Дамјан Здавевски ,9-1, Александар, Дејан, Бобан Учество 02,11,2021 Футсал
15 Михаил Димов ,9-1, Александар, Дејан, Бобан Учество 02,11,2021 Футсал
16 Давид Глиров ,9-3, Александар, Дејан, Бобан Учество 02,11,2021 Футсал
17 Дамјан Десковски ,9-3, Александар, Дејан, Бобан Учество 02,11,2021 Футсал
18 Ангел Јовановски ,9-3, Александар, Дејан, Бобан Учество 02,11,2021 Футсал
19 Андреј Ангеловски ,9-1, Александар, Дејан, Бобан Учество 02,11,2021 Футсал
20 Виктор Чакаровски ,8-2, Александар, Дејан, Бобан Учество 02,11,2021 Футсал
21 Даниел Павлевски ,8-1, Александар, Дејан, Бобан Учество 02,11,2021 Футсал
22 Филип Јорданов ,8-1, Александар, Дејан, Бобан Учество 02,11,2021 Футсал
23 Матеј Велковски ,7-2, Александар, Дејан, Бобан Учество 02,11,2021 Футсал
24 Филип Костов ,7-4, Александар, Дејан, Бобан Учество 02,11,2021 Футсал
25 Дамјан Десковски ,9-3, Александар, Дејан, Бобан Учество 17,11,2021 Кошарка
26 Лео Станковиќ ,9-3, Александар, Дејан, Бобан Учество 17,11,2021 Кошарка
27 Ангел Јовановски ,9-3, Александар, Дејан, Бобан Учество 17,11,2021 Кошарка
28 Матеј Митровски ,9-2, Александар, Дејан, Бобан Учество 17,11,2021 Кошарка
29 Андреј Јанакиевски ,9-2, Александар, Дејан, Бобан Учество 17,11,2021 Кошарка
30 Даниел Петров ,8-3, Александар, Дејан, Бобан Учество 17,11,2021 Кошарка
31 Дааниел Атанасовски ,8-3, Александар, Дејан, Бобан Учество 17,11,2021 Кошарка
32 Михаил Николовски ,8-3, Александар, Дејан, Бобан Учество 17,11,2021 Кошарка
33 Тарик Скоко ,8-2, Александар, Дејан, Бобан Учество 17,11,2021 Кошарка
34 Марко Атанасовски ,8-3, Александар, Дејан, Бобан Учество 17,11,2021 Кошарка
35 Филип Коложеговски ,9-3, Александар, Дејан, Бобан Учество 17,11,2021 Кошарка
36 Елхан Јусуфи ,8-3, Александар, Дејан, Бобан Учество 17,11,2021 Кошарка
37 Христијан Маневски ,9-3, Александар, Дејан, Бобан Учество 17,11,2021 Кошарка
38 Миа Алексовска ,9-3, Александар, Дејан, Бобан Учество 24,11,2021 Одбојка
39 Марија Маневска ,9-3, Александар, Дејан, Бобан Учество 24,11,2021 Одбојка
40 Ангела Младеновска ,9-2, Александар, Дејан, Бобан Учество 24,11,2021 Одбојка
41 Риалда Кррбардовиќ ,9-2, Александар, Дејан, Бобан Учество 24,11,2021 Одбојка
42 Есма Демир ,9-1, Александар, Дејан, Бобан Учество 24,11,2021 Одбојка
43 Јована Јовановска ,8-3, Александар, Дејан, Бобан Учество 24,11,2021 Одбојка
44 Михаела Левковска ,8-3, Александар, Дејан, Бобан Учество 24,11,2021 Одбојка
45 Маида Меховиќ ,8-3, Александар, Дејан, Бобан Учество 24,11,2021 Одбојка
46 Андреја Петковска ,8-3, Александар, Дејан, Бобан Учество 24,11,2021 Одбојка
47 Миа Крстевска ,8-3, Александар, Дејан, Бобан Учество 24,11,2021 Одбојка
48 Искра Јовановска ,8-3, Александар, Дејан, Бобан Учество 24,11,2021 Одбојка
49 Бисера Митревска ,8-3, Александар, Дејан, Бобан Учество 24,11,2021 Одбојка
50 Ивона Младеновска ,8-3, Александар, Дејан, Бобан Учество 24,11,2021 Одбојка
51 Калина Ацевска ,8-2, Александар, Дејан, Бобан Учество 24,11,2021 Одбојка
52 Александра Поповска ,8-1, Александар, Дејан, Бобан Учество 24,11,2021 Одбојка
53 Хана Мартиновиќ ,8-1, Александар, Дејан, Бобан Учество 24,11,2021 Одбојка
54 Дејана Младеновска ,8-1, Александар, Дејан, Бобан Учество 24,11,2021 Одбојка
55 Марко Митевски 8 Дејан, Бобан Учество 18,05,2022 Атлетика
56 Софија Станковска 7 Дејан, Бобан Учество 18,05,2022 Атлетика
57 Бојан Бурзевски 7 Дејан, Бобан Учество 18,05,2022 Атлетика
58 Филип Костов 7 Дејан, Бобан Учество 18,05,2022 Атлетика
59 Хамза Ремза 7 Дејан, Бобан Учество 18,05,2022 Атлетика
60 Филип Јорданов 8 Дејан, Бобан Учество 18,05,2022 Атлетика
61 Андреј Ангеловски 9 Дејан, Бобан Учество 18,05,2022 Атлетика
62 Стефи Велевска 7 Дејан, Бобан Учество 18,05,2022 Атлетика
63 Даниел Павлески 8 Дејан, Бобан Учество 18,05,2022 Атлетика
64 Риалда Курбардовиќ 9 Дејан, Бобан Учество 18,05,2022 Атлетика
65 Андреј Јанакиевски 9 Дејан, Бобан Учество 18,05,2022 Атлетика
66 Матеј Велковски 9 Дејан, Бобан Учество 18,05,2022 Атлетика
67 Никола Неделков 7 Бобан 1 место 30,05,2022 Кошарка 6-7
68 Јовица Дамчевски 7 Бобан 1 место 30,05,2022 Кошарка 6-7
69 Луа Трајковски Стоимановски 7 Бобан 1 место 30,05,2022 Кошарка 6-7
70 Анес Скоко 7 Бобан 1 место 30,05,2022 Кошарка 6-7
71 Андреј Трифунов 7 Бобан 1 место 30,05,2022 Кошарка 6-7
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72 Никола Тасев 7 Бобан 1 место 30,05,2022 Кошарка 6-7
73 Доријан Величковски 7 Бобан 1 место 30,05,2022 Кошарка 6-7
74 Дарио Величковски 7 Бобан 1 место 30,05,2022 Кошарка 6-7
75 Данило Цветковиќ 7 Бобан 1 место 30,05,2022 Кошарка 6-7
76 Нина Ѓеорѓиева 6 Александар, Дејан, Бобан 2 место 27,05,2022 Одбојка 6-7
77 Јана Митовска 6 Александар, Дејан, Бобан 2 место 30,05,2022 Одбојка 6-7
78 Анали Трновска 7 Александар, Дејан, Бобан 2 место 30,05,2022 Одбојка 6-7
79 Амина Машовиќ 7 Александар, Дејан, Бобан 2 место 30,05,2022 Одбојка 6-7
80 Ана Симоновска 7 Александар, Дејан, Бобан 2 место 30,05,2022 Одбојка 6-7
81 Леона Ацевска 7 Александар, Дејан, Бобан 2 место 30,05,2022 Одбојка 6-7
82 Мила Стаменковска 7 Александар, Дејан, Бобан 2 место 30,05,2022 Одбојка 6-7
83 Ангела Каранфиловска 7 Александар, Дејан, Бобан 2 место 30,05,2022 Одбојка 6-7
84 Софија Станковска 7 Александар, Дејан, Бобан 2 место 30,05,2022 Одбојка 6-7
85 Ема Богдановска 6 Александар, Дејан, Бобан 2 место 30,05,2022 Одбојка 6-7
86 Јана Милевска 6 Александар, Дејан, Бобан 2 место 30,05,2022 Одбојка 6-7
87 Миа Анева 6 Александар, Дејан, Бобан 2 место 30,05,2022 Одбојка 6-7
88 Ивана Мишиќ 6 Александар, Дејан, Бобан 2 место 30,05,2022 Одбојка 6-7
89 Јована Јовановска 6 Александар, Дејан, Бобан 2 место 30,05,2022 Одбојка 6-7

Натпревари по хемија учебна

Ментор: Сашка Крстевски

Учесник одделение резултат

Општински 8 одд

25.02.2022

1. Марија Мишевска 8/2 72,4 Диплома – трета награда

Продолжува на регионален

Општински 9 одд

25.02.2022

1. Оле Мишевска 9/1 86,7 Диплома – втора награда

2. Михаела Димова 9/1 53,3 Пофалница

3. Јана Димитриоска 9/1 50 Пофалница

4. Лука Давитков 9/3 63,3 Пофалница

5. Сејла Реџепагиќ 9/3 53,3 Пофалница

Регионален 9 одд

06.05.2022
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1 Оле Мишевска 9/1 95 Диплома - Прва награда

Државен 9 одд

27.05.2022

1 Оле Мишевска 9/1 88 Диплома – Втора награда

Регионален натпревар по француски јазик
Ученик одд Ментори Освоено награда

Ана Јакимовска 9 - 2 Маријана Богданоска

Каролина Димовска

Весна Димитровска

II место

Михаела Стефановска 9 - 1 Маријана Богданоска

Каролина Димовска

Весна Димитровска

Влез за државен натпревар

Калина Ацевска 8 - 1 Маријана Богданоска

Каролина Димовска

Весна Димитровска

учество

Марија Миленковска Маријана Богданоска

Каролина Димовска

Весна Димитровска

учество

Миа Крстева Маријана Богданоска

Каролина Димовска

Весна Димитровска

учество

РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО БИОЛОГИЈА

Ученик одд Ментор Освоено место
Оле Мишевска 9 - 1 Валентина

Мишевска
II награда

Марија Мишевска 8 - 2 Валентина
Мишевска

III награда

Стефани Стефановска 7 - 1 Валентина
Мишевска

II награда
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Ангела Здравковска 7- 1 Валентина
Мишевска

III награда

Бисера Дрндар 7 - 2 Валентина
Мишевска

III награда

Ања Симоновска 7 - 2 Валентина
Мишевска

III награда

Регионален натпревар по природни науки за 6то одделение

Ученик одд Ментор Освоено место
Петар Андов 6 – 2 Валентина

Мишевска
I награда

Мартин Андрески 6 – 2 Валентина
Мишевска

I награда

Марија Димовска 6 – 2 Валентина
Мишевска

III награда

Теона Чаковска 6 – 2 Валентина
Мишевска

III награда

Нина Ѓорѓиева 6 - 1 Валентина
Мишевска

III награда

Регионални натпревари по физичко и здравствено образование
Р.Б Име и презиме на ученик одд ментор Осв награда Датум, Место Натпревар
1 Ана Стојановиќ ,9-2, Александар, Дејан, Бобан 3 место 25,11,2021 Кошарка
2 Риалда Кррбардовиќ ,9-2, Александар, Дејан, Бобан 3 место 25,11,2021 Кошарка
3 Марија Маневска ,9-3, Александар, Дејан, Бобан 3 место 25,11,2021 Кошарка
4 Михалеа Димова ,9-1, Александар, Дејан, Бобан 3 место 25,11,2021 Кошарка
5 Марија Миленковска ,8-3, Александар, Дејан, Бобан 3 место 25,11,2021 Кошарка
6 Мелани Андоновска ,7-3, Александар, Дејан, Бобан 3 место 25,11,2021 Кошарка
7 Анабела Коложегоска ,6-1, Александар, Дејан, Бобан 3 место 25,11,2021 Кошарка
8 Тамара Јанева ,6-3, Александар, Дејан, Бобан 3 место 25,11,2021 Кошарка
9 Ана Николвска ,6-3, Александар, Дејан, Бобан 3 место 25,11,2021 Кошарка
10 Марко Атанасовски ,8-3, Дејан 1 место- ѓуле Атлетика
11 Виктор Чакаровски ,8-2, Дејан 2 место- 800м Атлетика
12 Амина Машовиќ 7 Дејан 3 место- далеч Атлетика

ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР ПО БИОЛОГИЈА

Ученик Ментор Освоено награда

Оле Мишевска Валентина Мишевска II место

Стефани Стефановска Валентина Мишевска Пофалница

Државен натпревар по природни науки

Ученик одд Ментор Освоено награда

Петар Андов 6 - 2 Валентина Мишевска II место

Мартин Андрески 6 - 2 Валентина Мишевска Пофалница
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Државен натпревар по француски јазик

Ученик одд Ментори Освоено награда

Ана Јакимовска 9 - 2 Маријана Богданоска

Каролина Димовска

Весна Димитровска

I место

Михаела Стефановска 9 - 1 Маријана Богданоска

Каролина Димовска

Весна Димитровска

Пофалница

Државни натпревари по Физичко и здравствено образование

Р.Б Име и презиме на ученик одд ментор Осв награда Датум, Место Натпревар
1 Марко Атанасовски ,8-3, Дејан 1 место- ѓуле 09,10,21 Ку НП под 14
2 Дарко Стојанов ,8-3, Дејан 3 место- височ 09,10,21 Ку НП под 14
3 Марко Атанасовски ,8-3, Дејан 3 место- 60м 09,10,21 Ку НП под 14
4 Хамза Резма ,7-4, Дејан 3 место- 800м 09,10,21 Ку НП под 14
5 Марко Митевски ,8-1, Дејан 2 место- височ 09,10,21 Ку НП под 14
6 Филип Јорданов ,8-1, Дејан 2 место- височ 09,10,21 Ку НП под 14
7 Даниел Павлевски ,8-1, Дејан 2 место- височ 09,10,21 Ку НП под 14

8 Виктор Чакаровски ,8-2, Дејан 2 место- 1500м 16,10,21 Ск НП Крос
9 Филип Јорданов ,8-1, Дејан 2место- тим 16,10,21 Ск НП Крос
10 Марко Атанасовски ,8-3, Дејан 2место- тим 16,10,21 Ск НП Крос
11 Дарко Стојанов ,8-3, Дејан 2место- тим 16,10,21 Ск НП Крос
12 Матеј Велковски ,7-2, Александар, Дејан, Бобан 7 место 17,12,2021 Шах

13 Марко Атанасовски ,8-3, Дејан 1 место-koпје 21,05,22 Ск НП под 16
14 Андреј Ангеловски 9 Дејан 1 мес- 100м пр 21,05,22 Ск НП под 16
15 Хамза Резма ,7-4, Дејан 2 мес- 100м пр 21,05,22 Ск НП под 16
16 Филип Јорданов ,8-1, Дејан 3 мес- 100м пр 21,05,22 Ск НП под 16
17 Виктор Чакаровски ,8-2, Дејан 3 место- 1500м 21,05,22 Ск НП под 16
18 Марко Атанасовски ,8-3, Дејан 1 место-koпје 05,06,22 Ск НП под 18
19 Андреј Ангеловски 9 Дејан 2 мес- 110м пр 05,06,22 Ск НП под 18
20 Хамза Резма ,7-4, Дејан 3 мес- 110м пр 05,06,22 Ск НП под 18
21 Виктор Чакаровски ,8-2, Дејан 3 место- 3000м 05,06,22 Ск НП под 18

Турнир:
Учество на Турнир по повод патронат ООУ Кирил и Методиј Стајковци
Забелешка
СПОРТСКИ СТИПЕНДИИ од Гази Баба
Забелешка
Проект: на ФФМ и ФУСМ
ФУДБАЛ ВО УЧИЛИШТАТА
Ученици од 2-3-4-5 одделение ( вкупно 60 деца )
Одговорен наставник: Дејан Ангеловски, Александар Цветковски
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Годишен  извештај од тимот за спроведување акции во
училиштето

Во нашето училиште се организираат бројни акции и тоа согласно со предвидениот
план, како и акции иницирани во текот на учебната година.

По повод одбележување на Денот на гладта, на 16-ти октомври во нашето училиште
ООУ „Крсте Мисирков“ се одржаа неколку активности.

Првата акција опфати доделување на пакети за децата од социјално ризичната група
што беа донација од Црвениот крст. Оваа акција е резулатат на долгогодишната соработка на
нашето училиште со Црвен крст „Гази Баба“.

Се организираше и уште една хуманитарна акција за собирање на парични средства, со
почитување на протоколите за заштита. Од собраните средства се купија прехранбени
продукти и средства за хигиена што беа доделени на наши ученици од социјално загрозените
семејства.

Исто така, нашите ученици учеа и твореа по повод „Денот на гладта“ со цел
подигнување на свеста за важноста на храната и взаемното помагање.

По повод Нова година од организацијата „И јас сум дете “ и нејзиниот претставник
Кристина Атанасовска и оваа година беа поделени 64 новогодишни пакетчиња за учениците
од прво одделение.

Новогодишниот  базар требаше да се реализа во последната недела од месец декември и
на истиот  требаше да бидат изработени новогодишни украси, новогодишни изработки од
храна и се што е поврзано со Нова година. Но за жал тој не се реализа заради здравствена
заштита на учениците, наставниците и родителите од пандемија Ковид – 19.

Нова година беше одбележана  со работилници и украсување на училниците и училишниот
хол.

По повод одбележувањето на „Денот на пролетта“, на 21.03.2022 година во нашето
училиште ООУ „Крсте Мисирков“ се одржаа неколку активности:
-Средување и уредување на училниците од страна на учениците и одговорните наставници.
Секој ученик имаше обврска да го среди своето место на седење, а дел од учениците беа
задолжени за уредување на паноата во училницата.
-Средување и уредување на училишното пано со изработки направени од страна на учениците
од I до IX одделение.
-Средување и уредување на училишниот двор. По неколкумина ученици од секое одделение
беа задолжени за одреден дел од училишниот двор каде ги чистеа отпадоците и садеа цвеќиња.

Акцијата „Здравјето пред сѐ“ која беше предвидена да се реализира во текот на месец
април 2022 на која  требаше да се соберат средства од кои ќе се купеа средства за лична
хигиена за укажување  помош на социјално загрозените ученици и семејства не се изреализира
поради здравствена заштита на самите учесници во услови на пандемија со Ковид-19.

Производствено корисна работа

Реализирана програмска активност време на
реализација Реализатори

1 Одбележување на Ден на независноста на
Р.Македонија, 8 Септември септември наставници,

ученици

2 Меѓународен ден за заштита на озонската обвивка на
земјата- 16 Септември септември наставници,

ученици
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3 Ден без автомобили- 22 Септември септември наставници,
ученици

4 Отворен ден „Ден на јаболкo” септември наставници,
ученици, родители

5 Прием на првачиња во Детската организација октомври наставници,
ученици, родители

6 Светски ден за заштита на животните- 4
Октомври октомври наставници,

ученици

7 Одбелжување на Денот на учителот октомври наставници,
ученици

8 Одбележување  на  празникот 11-ти Октомври октомври наставници,
ученици

9 Светски ден на храната „здрави навики светла
иднина“- 16 Октомври октомври наставници,

ученици

10 Активности по повод „Македонија без отпад” октомври наставници,
ученици

11 Одбележување на „Денот на гладта” октомври

наставници,
ученици,

претставници од
Црвен крст

12 Ден на македонската револуционерна борба – 23
Октомври октомври наставници,

ученици

13 Одбележување на Патрониот празник на
училиштето ноември

наставници,
ученици, родители

14 Изработка на творби по повод 8-ми декември
Св.Климент Охридски декември Ученици

16 Меѓународен ден на човековите права- 10
Декември декември наставници,

ученици

17 Изработка на украси и творби за одбележување
на Нова Година декември

наставници,
ученици, секции,

родители

18 Новогодишно украсување декември наставници,
ученици

19 Хуманитарна касичка декември
јануари

наставници,
ученици

20 Одбележување на 145 години од раѓањето на
Гоце Делчев февруари наставници,

ученици

21 Светски ден за заштита на енергија март наставници,
ученици

22 Одбележување на 8ми март-Ден на жената март наставници,
ученици

23 Активности по повод Ден на пролетта и
екологијата март наставници,

ученици

24 Светски ден на водата март наставници,
ученици

Сите планирани активности беа реализирани согласно моменталната ситуација со пандемијата
со Ковид 19 и актуелната епидемиолошка слика.
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Ученичко организирање и учество
Сите ученици во училиштето ја сочинуваат училишната заедница. Учениците имаат

право на ученичко организирање на ниво на паралелка и училиште. За организирано
остварување на интересите на учениците во основното училиште учениците се организираат
во заедница на паралелка и ученички парламент. Ученичкиот парламент го сочинуваат
претседателите на заедниците на паралелките.

Училиштето овозможува и активно ги поттикнува учениците да се здружуваат во
заедница на паралелка, училишна заедница и во посебни ученички тела, преку кои ќе им се
овозможи активно да истражуваат и да дискутираат за различните аспекти на училишниот
живот што се релевантни за нив да учат да зборуваат за проблемите кои ги засегаат преку свое
избрано тело и негови претставници, да соработуваат во различни контексти (различен
етнички и родов состав или со ученици со различни погледи на размислување), да ги
анализираат истите и потоа да можат да работат за нивно подобрување.

Во текот на оваа учебна година, спроведени се следните активности:

- Спроведена е процедурата за избор на претседател во одделенските заедници.
Формирани се тела со ученици од одделенските заедници согласно демократските
процедури.

- Спроведена е процедура за избор на ученички парламент. Формиран е ученички
парламент и избрани координатори и координаторно тело на ученичкиот парламент

- во рамки на codeweek, недела на кодирање, како и детска недела, ученичката заедница
изготви видео приказни во програмата Scratch на тема детски права и обврски

- по повод чествување на патрониот празник, учениците земаа учество во панел
дискусија на тема: „Здравјето и учењето“,

- изработување на презентација проследена со дискусија по повод 3-ти Декември-
меѓународен ден на лицата со попреченост

- одбележување на ден на побезбеден интернет
- реализирани активности од проектот „Say no to violence and discrimination by games “
- реализирани состаноци за подобрување на дисциплината на учениците и нивните

постигања
- давање предлози и сугестии за критериуми за избор на претседател, ученик-

правобранител и др.
- учество во реализирање на проект „Празници и празнувања“, интеркултурна активност

во која учениците изработија заедничка книга и истата ја промовираа во училишниот
хол.

Детска организација

По конституирањето на тимот за Детска организација, тимот ги анализираше потребите
и ресурсите за тековната учебна година и изготви акционен план за работа, за учебната
2021/2022 година.

Според акциониот план изготвен за учебната 2021/2022 година тимот за Детската
организација на училиштето реализира низа на активности кои беа предвидени за ова
полугодие.

Во текот на месец август се дискутираше за тековните подготовки за новата учебна
2021/22 година.
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Во текот на периодот од август до декември поголем дел од активностите што беа
планирани се реализирааа, а мал дел не беа целосно реализирани поради пандемијата Ковид-
19.

Во текот на месец септември се правеа сите подготовки за почетокот на наставата во
учебната 2021/2022 година. По протокол беа уредени училишните клупи односно училниците,
ходниците, холот и влезовите за учениците со физичко присуство.

На 1 Октомври училиштето подготвено ги дочека учениците на првиот училишен  ден.
Беа пречекани според сите протоколи за безбедност од пандемијата на Ковид-19. Оваа година
приредбата за прием на првачиња беше изоставена, но училиштето беше соодветно украсено,
со пријатна атмосфера и пропратено со музика од детски песнички.

Оваа учебна 2021/22 г. согласно мерките за заштита од Ковид-19, свечениот прием на
првачињата во Детската организација се организираше со почитување на мерките за заштита
од заразни болести..

Одделенските наставници од прво одделение ги запознаа првачињата со значењето на
Детската недела и во рамките на своите паралелки спроведоа ликовна работилница на тема:
,,Му помогнав на моето другарче,,.

Патрониот празник на нашето училиште оваа година се одржа со пригодно одбележување
поради пандемијата од Ковид-19 со почитување на мерките и протоколите за заштита.

Во холот на училиштето се уреди пано за нашиот патрон ,,Крсте Мисирков,,. Учениците
со физичко присуство на настава земаа учество во работилници на тема: ,,Нашиот патрон
Крсте Мисирков,,. Исто така и учениците со следење на онлајн настава учествуваа во
одбележувањето на патрониот празник со различни активности: творење, сликање,
литературно читање, а им беше и прочитан реферат за делото и ликот на Крсте Мисирков.

На ден 30.12.2021 г. во нашето училиште се прослави дочекот на Новата година, но со
почитување на мерките за заштита на учениците. Последната недела од месецот течеа
подготовките и се создаде пријатна атмосфера во самото училиште. Подготовките беа во
украсување на паноа пред секоја училница (училници во кои учениците следат настава со
физичко присуство), украсување на елки, изработки на новогодишни честитки и капи,
фотографирање,... На самиот ден на прославата на учениците со физичко присуство им беа
поделени пакетчиња кои беа донација од локалната бизнис заедница.

На ден 01.04.2021 г. во нашето училиште се одбележа Денот на шегата, но со почитување
на мерките за заштита на учениците. Учениците беа маскирани и секоја паралелка го
прославуваше овој ден во својата училница. Исто така учениците цртаа и изработуваа маски,
твореа  хумористични песни, а паноата пред училниците се уредија со изработени маски од
учениците.

Учениците од нашето училиште активно се вклучија и во одбележување на Денот на
побезбеден Интернет кој оваа година се одбележува на 09.02.2022. Во текот на цела недела од
08.02.2021 до 12.02.2021 година учениците учествуваа во низа на активности со цел
побудување на нивната свест за големиот број опасности кои постојат онлајн, како и начините
како да се заштититиме. На почетокот на учениците им беа презентирани голем број на
информации за начинот на кој треба сите ние да се однесуваме онлајн, бенефитите од
пронаоѓање на информации онлајн, како и евентуалните опасности кои постојат и начините за
заштита од нив. Исто така учениците учествуваа во дискусии, натпревар, изготвување на
интерактивни приказни и креирање на правила како да се однесуваме онлајн.



46

Реализирани активности за
Професионална ориентација на учениците

Реализирана програмска активност Време на
реализација реализатори

1
Следење на уписот на учениците во
средните училишта и евидентирање септември

претставници од
средните училишта,

педагошко-
психолошка служба,

одд.раководители

2
Доставување списоци на незапишани

ученици во средните училишта до
МОН-ДПИ

септември
педагошко-

психолошка служба,
одд. раководители

3 Информираност на ученици март
педагошко-

психолошка служба,
одд. раководители

4
Презентации од страна на претставници
од средни училишта и делење на
брошури на учениците

април, мај
претставници од

средни училишта,
професори

5

Помош при пресметувањето на бодови
за упис во средно училиште и

укажување на потребна документација
мај, јуни

педагошко-
психолошка служба,

одд.раководители
ученици

Грижа за здравјето на учениците

Здравствената заштита беше дел од воспитно-образовната работа на училиштето и се
однесува на развивање на здравствената култура на учениците и чување на сопственото
здравје и околината. Таа беше реализирана преку содржини за здравствено-рекреативно
образование, низ адекватни содржини во процесот на наставата. И оваа учебна година како и
минатата се разликуваше во однос на состојбата со Ковид 19 вирусот. Затоа пред почетокот на
учебната година сите ученици, наставници и родители беа информирани со протоколите за
реализација на наставата согласно препораките од МОН и Министерството за здравство.
Поради тоа секој одделенски час како и на другите часови особено се обрнуваше внимание на
зачувување на здравјето и превенцијата од заразни болести.

Заштитата на учениците се состоеше од: редовни систематски прегледи, преглед на
заби, редовно вакцинирање и ревакцинирање, предавања за разни болести, болести на
зависност, превентива од ХИВ, физичко воспитување, учество во спортски активности,
негување на другарство, превентивни хигиенски навики, водење сметка за менталното здравје
на учениците, како што е развој на самодовеба, почитување, меѓусебна толеранција и др. Овде
спаѓаат и организирани излети, летувања, зимувања, екологија и сл. Како дополнителни
предавања и работилници кои што беа организирани во училиштето беа за заштита од заразни
болести како дел од превенцијата со Ковид вирусот.

Систематски прегледи
Во текот на учебната 2021-2022 година здравствената заштита на учениците се

состоеше од следниве систематски прегледи:
 I одд.- Систематски преглед
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 II одд.- Систематски преглед на заби и залевање
 IV одд.- Систематски преглед на заби и залевање
 V одд.- Систематски преглед на заби и залевање
 VII одд. – Систематски преглед на заби и залевање

Вакцинирање
Во текот на првото полугодие од учебната 2021-2021 година здравствената заштита на

учениците се состоеше од следниве вакцини:
 I одд- ПОЛИО-вакцина и МРП вакцина
 II одд-ДИТЕ и ПОЛИО-вакцина
 IX одд.- ДИТЕ и ПОЛИО-вакцина

ИЗВЕШТАЈ
од работата на тимот „Едукација за здрава исхрана“

за учебната 2021/22 година

Со почетокот на самата учебна година поради епидемијата на Ковид – 19, учениците и
родителите добија протоколи и насоки за следење и зачувување на здравјето на учениците.
Протоколите се однесуваа за одржување дистанца, распоред на седење, проветрување и
посебни влезови за влез и излез како и одбележување на места за престој за време на големиот
одмор. Учениците ги почитуваат протоколите и досега успешно се справуваат со
новонастанатата пандемија.

И оваа година на 16-ти октомври, нашето училиште зема учество во одбележување на
„Меѓународниот ден на храната” . За време на одделенските часови, одделенските
раководители спроведоа работилници на кои учениците промовираа здрава храна и здрав
начин на живот. Наставниците одржаа кратка едукација за тоа како и кога треба да одржуваме
хигиена и како треба да ја чистиме храната пред конзумирање.

Активностите на тема здрава храна продолжија да се реализираат и во текот месец
ноември, така на 12-ти ноември се реализираа две работилници. Една со ученици од осмо
одделение и една со деветто одделение, на која се изработуваа природни козметички
производи од природни суровини кое се користат во здравата исхрана.

На истата тема се говори и во рамките на изборните предмети – Вештитни за живеење
и Унапредување на здравје како и во рамките на природните науки.

Во текот на целата учебна година се правеа изложби, презентации и истражувања за
здрава храна преку кои учениците ги проширија знаењата за здравиот начин на исхрана.

Активностите кои се изведуваа од страна на наставници и ученици тековно продолжија
со уредување на паното во холот на училиштето со своите изработки.

Преку изработка на едукативен материјал – флаери и брошури, група избрани ученици
од страна на Тимот за здрава храна на останатите ученици од училиштето и локалната
заедница ја презентираа пирамидата на здрава исхрана и здрав начин на живот, корисни
додатоци во исхраната, фотографии од подготовка на здрави топли и ладни напитоци.
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Наставниците одржаа кратка едукација за тоа како и кога може да се конзервира
свежата храна а притоа да се задржат сите нејзини нутритивни вредности. Од споделените
рецепти за конзервирање на храната се изработи збирка (готвач). Во насока на здравиот начин
на живот, во текот на месец мај, учениците заедно со наставничките по биологија и хемија
изработија и пирамида на здрава исхрана која беше претставена во холот на училиштето.

Преку кратки едукативни видеа, учениците се запознаа со различните видови храна и
нивното влијание врз здравјето на човекот.

Нашето училиште го одбележи Светскиот ден на здравјето - 7-ми април со бројни
активности во кои се вклучија наставниците заедно со учениците од прво до деветто
одделение. Имено, во насока на одбележување на денот се твореше на тема здрав живот, се
правеа чаеви од лековити билки, засадивме садници од алое вера, лимон и портокал.
Учениците од осмо и деветто одделение беа активно вклучени во мерење притисок и
изработка на дезинфекциски средства за раце и работни површини.

Заложбата на нашето училиште има за цел да ја подигне свеста за правилната исхрана
на децата во период на раст и развој.

Реализираните активности од работилниците се поставени на facebook страната на
училиштето, со цел учениците, родителите и пошироката заедница да бидат во чекор со
активностите во училиштето.

Реализирани активности за
Превенција од насилно однесување во основното училиште

Во учебната 2021/22 беа изведени активности предвидени според предвидениот План
на Тимот .

На одделенските часови oд 6 до 9 одд.беа реализирани активности на теми –Булинг и
Сајбер насилство-запознавање ,проширување на знаења од литература ,видео материјали
,разговор ,дискусија,насоки за заштита ,пријавување на можни случаи од поединци и сл.
Учениците од предметна настава -видео материјал/Како да препознаете сајбер насилство/ , а за
учениците од одделенска настава /ТВ емисија Бонтон- За насилството и песна /Сите сме
еднакви -5+ Бенд

На часовите на одделенска заедница - Животни вештини од 6 -9 одд.беа реализирани
работилници на различни ТЕМИ

-Оддолевање на социјални притисоци-Прифатливо  и неприфатливо однесување 6 одд

-Преземање одговорност за постапки

-Притисок

-Подобро е да.

-Препознавање и изразување сопствени емоции-Стрес

-Интерперсонални односи-Да кажам или не

-Разрешување на конфликти –бура на идеи

-Бранители на човечки права-Позитивни модели на идентификација
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-Превенција од болести Хив –сида

-Превенција од пушење и пиење алкохол.Здравје или не

-Превенција од злоупотреба на психотропни супстанции-Зависности

-Безбедно однесување во средина -Многу луѓе –малку простор,Да го дефинираме оружјето

Темата- Спречување на сите појави нaсилно однесување и говорна омраза  на спортски
натпревари- колегите по физичко образование ја разработија на некои од своите часови -
разговараа, дискутираа со посебен акцент  и на почитување на Протокол за заштита од ковид
19.
Темата –Заштита на децата од трговија со луѓе-Што треба да направат училиштата –
беше разработена на одделенските часови од 6-9 одд..на кои се дискутираше ,им беше поделен
информативен материјал  со посебен акцент на темата- Заштита на децата од основното
училиште од трговија со деца преку употреба на интернет измама. По повод 1 Април бешее
Организирање на ликовна изложба од творби изработени на часовите по ликовно обр. (II-V
одд.)

Колешката по информатика ментор -наставник Маја Виденовиќ спроведе активности со
учениците –на тема- Безбедно на интернет и справување со дезинформации од октомври до
јуни 2022 год.

Во второто полугодие продолживме со реализација на ERASUMS + проектот -Say NO
to violence and discrimination by games финансиран од Европска Комисија. Во овој период се
одржаа четири мобилности и тоа виртуелна мобилност во Скопје во периодот од 28 февруари
до март 2022, насловена како Let’s be against discrimination and violence – C3.

Во периодот помеѓу 28.03 – 01-04, 2022 беше реализирана четвртата мобилност во
Осијек, Република Хрватска, под мотото Say YES to Empathy - C4.

Следна активност беше мобилноста во Наукшени, Латвија, Let’s be tolerant through
games – C-5, во периодот од 16 -20, мај, 2022. Нашето училиште се приклучи online заедно со
партнерите од Полска.

Последната мобилност се одржа во периодот од 30.05 – 03.06.2022, во Далујан,
Даламан, Мугла, Р. Турција, под мотото: STOP bullying! –C-6.

Помеѓу мобилноастите се организираа серија работилници и средби со учесниците во
проектот за подготовка на потребните активности во текот на мобилностите.

Една од активностите поврзана со проектот беше и Изложбата на ликовни творби на
ученици од 2-5 одд со мотиви поврзани со проектот  под менторство на наставникот по
ликовно образование Никола Наневски во месец март.

Реализирана програмска активност време на
реализација реализатори

1
Евидентирање на случаи на насилството
и изготвување извештаи за спроведени

активности
тековно Тим за превенција

2 Советодавна работа со ученици и
евиденција

тековно
Одд. наставници,

стручни соработници,
Тим за превенција

3
Советодавна работа со родители на
ученици кои трпат насилство и со

родители на ученици кои
манифестираат насилство

тековно
Одд. наставници,

стручни соработници,
Тим за превенција
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Училишниот Одбор при ООУ„Крсте Мисирков” - Скопје, во текот на од  учебната
2021/2022 година од 01.09.2021 до 22.06.2022 година одржа состаноци на кои се разгледуваа
долунаведените точки по следниот ред:
Училишниот Одбор при ООУ„Крсте Мисирков” - Скопје, во текот на учебната 2021/2022

година од 01.09.2021 до 22.06.2022 година одржа 13 состаноци на кои се разгледуваа
долунаведените точки по следниот ред:
1. Разгледување на Стручното мислење од Б.Р.О.
2. Разгледување на Заклучок од Советот на Општина Гази Баба за Усвојување на извештајот за
работењето на ООУ„Крсте Мисирков’-Скопје за учебната 2020/2021 година
3. Разгледување на Одлука – од Советот на Општина Гази Баба за работата на ООУ„Крсте
Мисирков“-Скопје за учебната 2021/2022 година.
4. Верификација на член во училишен одбор.
5. Информација за измена на систематизација.
6. Разгледување на Одлука за давање на позитивно мислење на програмата за организација и
изведување на екскурзии на ООУ Крсте Мисирков – Скопје за учебната 2021/22 година.
7.Донесување на Одлука за отпочнување на редовен и целосен попис за 2021година.
8.Усвојување на успехот и поведението на учениците во првиот квартал 2021/2022 година.
9.Донесување на Одлука за исплата на договор на дело за лице за спроведување на јавни
набавки.
10.Разгледување на записникот од комисијата за проверка на документите од пријавените
кандидати по објавен оглас за прием на наставен кадар до 31.08.2022година.
11. Разгледување на записникот од комисијата за проверка на македонскиот
12.Донесување Одлука за висината на касов максимум за 2022 година.
13.Донесување на Oдлука за исплата на готовина за употреба на такси превоз за 2022 година.
14.Донесување на Одлука за користење на сопствено возило за службени цели за 2022 година.
15.Усвојување на Извештајот за успехот и поведението на учениците за првото полугодие за

учебната 2021/2022 година.
16.Усвојување на Полугодишниот извештај за учебната 2021/2022 година.
17.Разгледување и усвојување на предлог план за јавни набавки за 2022 година.
18.Донесување на Одлука за користење на службен телефон и одобрување на надомест.
19. Верификација на член во училишен одбор.
20.Разгледување и усвојување на Финансискиот извештај за завршна сметка и тоа на буџетска

903 – самофинансирачка 787.
21.Одлука за користење на автобуска карта  за службени цели за 2022 година.
22.Донесување на одлука за измена и дополна на планот за јавни набавки за 2022 година.

23.Конституирање на  УО со нови членови и верификација на членови од редот на
наставниците од редот на родителите .
24.Избор на Претседател и заменик претседател на УО
25.Усвојување на записникот од минатата седнивана УО
26.Разгледување на записникот од комисијата за проверка на документите од пријавените
кандидати по објавен оглас за прием на наставен кадар до 31.08.2022година.
27.Разгледување на записникот од комисијата за проверка на македонскиот јазик.
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28.Давање на предлог за вработување на наставен кадар до 31.08.2022 година  до Директорот на
училиштето
29.Разгледување и усвојување на финансов план за 2022 година.
30.Разгледување на пописни листи од физичкиот попис од пописната комисија за 2021 година.
31.Усвојување на успехот и поведението на учениците во третото тромесечие во учебната
2021/22 година.
32.Донесување на Одлука за објавување на оглас во дневен печат  и формирање на комисија  за
спроведување на постапката и прибирање на понуди за екскурзии на ученици.
33.Донесување на Одлука за избор или за поништување на постапката за избор на туристичка
агенција за изведување на екскурзии и други слободни активности.
34.Донесување на Одлука за поклон за првенец на генерација и поклони за  ученици со
континуиран успех.
35.Формирање на стручен тим за подготовка на програмата за изведување на екскурзии и други
слободни активности на учениците
36.Информација за службено патување во Турција на проект Say NO to violence and
discrimination by games
37.Усвојување на успехот и поведението на учениците на крајот на учебната 2021/22 година за
деветто оделение.
38.Усвојување на успехот и поведението на учениците на крајот на учебната 2021/22 година од
прво до осмо оделение.
39.Усвојување на самоевалуација на училиштето.
40.Донесување на одлука за надомест за изработка на часови за учебната 2022/23 година

СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИ

Совет на родители
Родителите имаат право и обврска, во интерес на своите деца да учествуваат во

одлучувањата на прашањата поврзани со работата на училиштето и функционирањето на
образовниот состав воопшто. Советот на родители го сочинуваат родителите на учениците,
кои не се вработени во училиштето. Членовите на Советот на родители се бираат од страна на
родителите од секоја паралелка на родителски состанок.

Советот на родители ја следи воспитно-образовната работа во училиштето; дава свои
предлози и мислења за воспитно-образовниот процес на учениците; дава предлози за
надминување на проблемите кои се јавуваат на релација ученик-наставник-родител; зема
активно учество во совладување на проблемите кои се јавуваат во развојот и воспитанието на
учениците, а пред се во спречувањето на негативните појави како што се: насилно однесување,
алкохолизам, пушење, наркоманијата и слично; ангажира поголем број на родители со цел
поефикасно решавање на прашања поврзани со воспитно – образовната работа на учениците;
дава целосна подршка во Проектите во кои е вклучено училиштето. Советот на родители
избира свои претставнци во Училишниот одбор; Учествува во изготвувањето на правилници и
други работи во интерес на успешноста на работата.

Време на реализација Реализирани содржини и активности

09. 11. 2021  Разгледување на успехот и поведението во првото тромесечие
во учебната 2021/ 2022 година
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20.01.2022

 Разгледување на успехот и поведението во првото полугодие
во учебната 2021/ 2022 година

 Избор на членови во Училишен одбор од редовите на
родителите

05.04.2022

 Разгледување на успехот и поведението во третото тримесечие
на учениците од I до IX одделение во учебната 2021/ 2022
година

 Разговор со Ученичката Заедница во однос на дисциплината и
успехот на учениците

09.06.2022
 Разгледување на успехот и поведението на крајот од учебната

година на учениците IX одделение во учебната 2021/ 2022
година

15.06.2022
 Разгледување на успехот и поведението на крајот од учебната

година на учениците I до VIII одделение во учебната 2021/
2022 година

ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Професионалниот развој на наставниците се планира и реализира индивидуално, на
ниво на стручни активи и на ниво на училиште. Секој наставник изработува личен план за
професионален развој и го имплементира истиот, изготвувајќи извештај за неговата
реализација. Сите наставници во училиштето имаат изготвено личен план за професионален
развој во врз основа на самоевалуацијата во однос на професионалните компетенции
наставниците и успешно ги идентификувааt компетенциите кои би сакале да ги подобрат
преку разни обуки, семинари и конференции. Врз основа на личните планови за
професионален развој, годишната програма за работа на училиштето, како и програмата за
развој се изработува план за професионален развој на ниво на училиште и се следи неговата
имплементација.

Наставниците во училиштето настојуваат да одржат чекор со сите модерни трендови и
успешно да ја реализираат наставата со цел подигнување на квалитетот на истата и
стекнување на трајни и применливи знаења. Професионалното усовршување на наставниците
во училиштето се остварува преку акредитирани програми за обука, преку проекти одобрени
од Министерството, интерно стручно усовршување во училиштето, меѓуучилишни тимови за
учење и преку индивидуални форми на учење.

Со почетокот на учебната 2021/ 2022 година наставниците кои предаваат во прво и
четврто одделение ги посетија обуките за имплементација на новите наставни програми,
согласно новата Концепција за основно образование, и истите стекнатите знаења од овие
обуки (организирани од Бирото за развој на образованието) ги користат при секојдневната
реализација на наставата. Соодветни обуки за имплементација на новата Концепција за
основно образоваание добија и наставниците по англиски јазик и физичко и здравствено
образование кои реализираат настава во одделенска настава. Обука за имплементација на
новата Концепција посети и наставникот ментор Маја Виденовиќ, која изврши дисеминација
на истата во училиштето и им дава континуирана поддршка на наставниците при нивна
имплементација.
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Во текот на првото полугодие од учебната 2021/ 2022 година наставниците посетија
поголем број на обуки, вебинари и конференции во насока на подобрување на нивните
професионални компетенции:

Наставникот по информатика ја посети интернационалната обука “Pedagogical
Innovations”, во организација на Mashav-METC од Израел, каде заедно со наставници од
целито свет ги зајакнуваше своите компетенции за реализација на иновативна настава преку
користење на технологија и следење на современите текови во образованието. Истата посети и
обука за реализација на наставните програми за „Претприемништво и иновации“, во
организација на Бирото за развој на образованието, како и обука Child Protection Awareness во
организација на British Council.

Дел од Тимот за професионален развој, наставници и стручните соработници ја посети
обуката „Спречување и превенција на трговија со деца“ во организација на Бирото за развој на
образованието.

Дефектологот на училиштето учествуваше на меѓународна конференција „Persons with
authism in the spotlight, support through person-centered planning”.

Наставниците по физичко и здравствено образование Дејан Ангеловски, Бобан
Величковски и Александар Цветковски ја посетија работилницата „Запознавање на
учесниците за поимот саморефлексија, значење на саморефлексија, како и нејзина примена во
пракса“, во организација на Федерација на Спортски Педагози на Македонија.

Наставникот по информатика Маја Виденовиќ, како ЕСАРУ администратор, посети
работилници во рамки на проектот Подобрување на квалитетот на податоците, зајакнување на
политиките и деловна интелигенција, финансиран од ЕУ.

Наставникот по хемија Сашка Крстевски посети работилница за натпревари.

Поголем број од наставниците во училиштето ги посетија на работилници во
реализација на Мировен Корпус: Настава насочена кон учениците, Менаџирање на наставниот
час, Разбирање на различностите кај учениците, Менаџирање на стресот кај наставниците и
учениците за време на пандемијата

Наставникот по ликовно образование, Никола Наневски учествуваше на Pan-European
Conference on Digital Education со наслов Work for life: Personal and Professional Development
for Teachers.

Наставникот по физичко и здравствено образование Бобан Величковски ја посети
обуката за Примена на родова сензитивност во основното образование.

Наставникот по географија Анета Чаковска ги посети обуките: Инклузивна училница -
Од теорија до пракса, Психотерапија и личен развој во кризи, како и Сајбербулинг во
Македонија и Србија.

Во текот на второто полугодие од учебната 2021/ 2022 година, наставникот по
информатика посети обука Computer Science: Educators’ Guide, како и првиот дел од обуката за
Медиумска писменост, а се здоби и со звање New York Academy of Sciences STEM Certified
Educator.
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Најголем број од наставниците во нашето училиште ги посетија Едуино вебинарите:
Превртена училница – концепт, стратегии и потребни ресурси за спроведување, Оценување за
време на хибридна настава - креирање рубрики како дел од формативното оценување, Како да
се воведат Целите за одржлив развој во наставата - практични примери и активности,
Креирање на интерактивни ресурси за хибридна и асинхрона настава за предучилишно и
основно образование, Интердисциплинарен пристап во наставата за климатските промени,
Креативно учење преку игра за предучилишно и основно образование, Училишна клима и
курикулум – Градење на училишна клима и култура + сесија за Развој и воведување на
слободни изборни предмети и воннаставни активности, Мултидисциплинарна интеграција низ
примери од предметот општество и историја, Вовед во педагошки пристапи кон инклузивно,
дигитално и комбинирано учење за сите ученици, Вовед во наставни компетенции со
технолошка поддршка на наставата, Превенција на оспиување на ученици од образовниот
процес, како и вебинарите кои се однесуваа на Придобивки и предизвици при реализација на
онлајн настава.

Дефектологот на училиштето учествуваше на обука на тема Проценка на когнитивен и
бихејвиорален статус кај деца и млади.

Во училиштето успешно се реализираат и различни облици на хоризонтално учење. Стручните
активи во училиштето ги реализираат своите програми за работа во кои се застапени следните
активности: комуникација, размена на професионално искуство, отворени часови во
одделенска и предметна настава, работилници според потребите на наставниците,
презентации, решавање на одредени проблеми итн. Во текот на првото полугодие во
училиштето беше формирана и „заедница за учење“ координирана од наставникот по
информатика Маја Виденовиќ, во која учествуваа и Марија Бошковска, Анета Придаенкоска,
Фросина Алексовска, Анета Топалова, Анета Чаковска и Маријана Богдановска, кои
заеднички учествуваа во следење на обуката EU Code Week, успешно ја завршија истата, а
испланираа и реализираа сопствени активности во рамки на Неделата на кодирање.
Наставниците соработуваа, учеа едни од други и си помагаа за време на курсот заеднички
надминувајќи одредени бариери (јазични, дигитални, во однос на вештини за кодирање итн.).
Тие научија многу нови алатки, стратегии и пристапи за вклучување на кодирањето во
различни наставни предмети и самостојно организираа и реализираа голем број на активности.
Беше реализирана и заедничка активност за време на Неделата на кодирање: Права и обврски
на децата. Оваа активност беше промовирана и во европски рамки преку блогот на EU Code
Week.

Во текот на месец јануари 2022 година беа организирани и две интерни работилници:
Формативно и сумативно оценување и Планирање на професионалниот развој на
наставниците, од страна на наставникот ментор Маја Виденовиќ.

Стекнатите сознанија на наставниците преку обуките, работилниците и вебинарите
наставниците редовно ги користат на своите часови и ги споделуваат стекнатите искуства со
останатите наставници во училиштето и на национално ниво, обезбедувајќи хоризонтално
учење на ниво на училиште.

Согласно законската регулатива за професионален и кариерен развој, во училиштето
има наставник ментор Маја Виденовиќ, која со почетокот на учебната 2021/ 2022 година има
изготвено и програма за работа со наставник приправник и води дневник за менторство.
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Стручните соработници за наставниот кадар уредно води педагошки картон за
професионален развој, односно професионални досиеја во кои се евидентираат сите
признанија сертификати, дипломи и сл. Овие професионални досиеја редовно се ажурираат.

МИО и Мултикултурализам

ООУ "Крсте Мисирков” се наоѓа во мултиетничка средина  и во него целокупниот
воспитно – образовен процес го следат ученици од различни етникуми. Училиштето е
вклучено во проектот за Меѓуетничка итеграција во македонскиот образовен систем од
учебната 2013/2014 година. Активностите за проектот се опфатени и во Годишната програма
на училиштето.

Во таа насока склучено е партнерство со две мултиетнички училишта ОУ "25 Мај“-
Скопје и ,,Кирил и Методиј“ подрачно училиште Страчинци. Со партнер училиштата се
рализираат активности согласно програмата кои се однесуваат на запознавање со обичаиите,
културата и традицијата на другите народи. Оваа учебна година поради новонастанатата
ситуаци КОВИД-19 активностите се реализирани online и не се одржани планираните
активности како што се спортските настани, заеднички екскурзии се со цел да се почитуваат
препораките и безбедносните мерки и насоки дадени од Министерството за здравство.

За реализацијата на програмата во училиштето е формиран училишен тим за
меѓуетничка итеграција СИТ. Тимот во училиштето е активен и функционален, поточно
редовно планирање на заеднички активности, како и индивидуални активности, учество во
дополнителни активности на ниво на  општината, соработка со општината односно
одговорното лице, планирање на интерни активности кои се однесуваат на МИО и друго.

Хоризонтално учење
Преку отворени часови, состаноци на стручни активи, дисеминација на стекнати

знаења, работилници и слично, континуирано се вршеше пренесување на стекнатите знаења и
размена на професионално искуство помеѓу наставниците.

Стручни активи
Во училиштето работат три актива и тоа: актив на наставници од општествено-

хуманитарна група предмети, актив на наставници од природна група предмети и актив на
одделенска настава. Сите активи ја реализираа сопствената програма за работа за што постои
записничка евиденција. Отворените часови беа посетени од страна на Директорот на училиштето,
стручната служба и наставниците.

Стручен актив на општествено хуманитарна група предмети за реализација на
програмата во учебната 2021/2022 година
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Членови на стручниот актив на групата:
1. Маријана Богдановска – француски јазик
2. Весна Димитриевска- француски јазик
3. Каролина Димовска- француски јазик
4. Благица Ристивојевиќ – македонски јазик
5. Мирјана Малјановска – македонски јазик
6. Фросина Алексовска – англиски јазик
7. Благица Атанасова- историја и одговорен наставник
8. Десанка Ѓеорѓиевска – граѓанско образование
9. Никола Наневски – ликовно образование
10.Ана Николова – македонски јазик
10. Оливера Костадиноска – англиски јазик
11. Анета Придаенкоска – англиски јазик

12. Фросина Цветковска Муратовска – музичко образование
13. Емилија Ежовска – етика
14. Билјана Антова – етика на религии

Стручниот актив на општествено хуманитарната група предмети во учебната
2021/2022  година работеше според  предвидените активности од годишната програма.

 Реализирани активности:

 Јуни 2021- Планирање на активности и содржини за реализација во стручниот актив во
учебната 2021/2022  и поделба на задолженија за нејзина изработка

 Јули 2021
-Изработка и усвојување на програмата
 Август 2021
-Договор за правилна примена на кртитериуми и стандарди во оценувањето на
постигањата на учениците преку стандардизирани тестови,писмени работи и наставни
ливчиња.
 Септември 2021
-Стручно предавање: Улогата на домашните задачи во наставниот процес по мајчин јазик
-Нагледен час: Запознавање со француската азбука
 Октомври 2021

-Стручно предавање :Значењето  на користење на интерактивни техники во наставата
-Нагледен час- Интерпретација на песната ,,Т’га за југ” –К. Миладинов;поим за
паралелна рима.
-Нагледен час -Сликање со основни и секундарни бои

 Ноември 2021
-Анализа на успехот и постигнувањата на учениците во првото тромесечие во
училиштрето, реализација на додатна и дополн ителна настава
-Нагледен час : Обработка на граматички структури- Past Simple tense( потврдна,
одречна, прашална форма) правилни/неправилни глаголи)

 Декември 2021
-Нагледен час: Читање и анализа на текстот „Дарби“ од Ц.Здравковски/ содржинска
анализа
-Стручно предавање-Усовршување на планирањата на наставниците на сите нивоа
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 Јануари 2022
-Анализа на успехот и постигнувањата на учениците во првото полугодие во
училиштето, реализација на додатна и дополнителна настава

 Февруари 2022
Примери од добрите практики во примена на ИКТ во наставата

 Издвојување на ученици кои покажуваат  успех  по соодветен предмет и нивно  учество
на натпревари . ( училишни,  општински, регионални )

 Март 2022
-Нагледен час :Народно музичко творештво:Семејни и  љубовни народни песни

 Април 2022
-Нагледен час :Изучување на образувањето и употребата на минато определеното
свршено време (passé composé) со глаголот avoir
-Анализа на успехот и постигнувањата на учениците во првотоо тримесечие  и
споредба со успехот во третото  тримесечие , реализација на додатна и дополн ителна
настава

 Мај 2022
-Нагледен час: Карпошово востание- Анализа на историски текст со цел да се
продлабочат знаењата на учениците и да се стекнат вештини за критичко размислување
и анализирање

 Јуни 2022
-Анализа на работата на стручниот актив во учебната 2021/22.

Стручен актив на природно математички предмети
Според предвиденото во текот на учебната 2021/2022 година беа реализирани 12

активности на стручниот актив на природно-математичката група предмети. По следниот
редослед:

1. Септември 2021 беше одржан отворен час по Физичко и здравствено образование.
Часот го реализираше наставничката Дејан Ангеловски на наставната единица:
Увежбување на техниката на низок старт.

2. Октомври 2021 година беше реализиран отворен час по биологија.Часот го
реализираше наставничката Валентина Мишевска на наставна единица „Хормони“.

3. Ноември 2021 беше одржан отворен час по Физичко и здравствено образование. Часот
го реализираше наставничката Бобан Величковски на наставната единица
Совладување на техниката на правилно изведување на двочекор.

4. Декември 2021 беше одржан отворен час по Физичко и здравствено образование. Часот
го реализираше наставничката Александар Цветковски на наставната единица
Усовршување на техника првилно трчање.

5. Декември 2021 година беше реализиран отворен час по техничко образование, со
учениците од VI. Часот го реализираше наставничката Виолета Миновска наставна
единица: Техничко цртање и дизајнирање со примена на софтверска апликација
Inscape.
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6. Во месец јануари се одржа стручно предавање на тема: „Зголемување на
компетенциите на наставниците за формативно оценување со користење дигитална
алатка Conceptboard“, кое го реализираше наставничката Анета Топлаова.

7. Февруари 2022 година беше реализиран отворен час по математика, со учениците од
VIII. Часот го реализираше наставничката Анета Смилевска наставна единица:
Операции со дропки, Пресметување на дел од целина.

8. Февруари 2022 година беше реализиран отворен час по математика, со учениците од
VIII. Часот го реализираше наставничката Билјана Велјановска наставна единица:
Упростување изрази.

9. Во месец Јануари се одржа стручно предавање на тема: „Користење на разни алатки
за изработка на квизови на националната платформа за учење од далечина“, кое го
реализираше наставничката Елена Новакова.

10. Мај  2022 година беше реализиран отворен час по хемија, со учениците од IX. Часот
го реализираше наставничката Сашка Крстевски, наставна единица: Егзотермни и
еднотермни реакции.

11. Во месец Јуни се одржа стручно предавање на тема:„Презентација на онлајн алатки
за креирање интерактивни едукативни материјали“, кое го реализираше
наставничката Маја Виденовиќ.

12. Во месец Јуни се одржа стручно предавање на тема:„Оценување и оценување на
наставта по географија“, кое го реализираше наставничката Анета Чаковска.

Запазено беше часовите да бидат закажувани претежно кога колегите имаа слободни
часови за да бидат присутни на истите. Поради пандемијата една од активностите што беше
планирана за во прво полугодие беше реализирана во второ полугодие, останатите активности
беа реализирани или навремено или со минимални поместувања. Во текот на оваа учебна
година беа реализирани и 5 состаноци на теми за потребите на стучниот актив на природно
математичката група предмети.

Стручен актив од одделенска настава
од реализација на програмата за  прво полугодие

од учебната 2021/2022 година

1. На ден 16.08.2021 се одржа состанок:
 Проследување и усвојување на програмата на Стручен актив

2. На 30.08.2021 се одржа состанок:
 Разгледување и договор за користење на  дидактичките средства и материјали за

работа;
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3. На 03.09.2021г. се одржа Стручно предавање на тема: Врсничко насилство„Како да го
препознаеме и кои се несакани ефекти“ реализирано од страна на Анета Придаенкоска
наставник по англиски јазик-одделенска настава.

4. На  06.10.2021 oтворен час во II-2 oдд. по предметот Македонски јазик, наставна
содржина: Обработка на печатните букви Зз, Жж, Шш реализиран од страна на одд.
наствавник Славица Илиевска;

5. На 09.11.2021 г. отворен час во V-1 одд. по предметот Математика, наставна содржина:
Видови триаголници според  агли и страни својста и класификација, реализиран од
страна на одд.наставник Мимоза Црвенова;

6. Отворен час во III- 2 на 03.12.2021г. по предметот Македонски јазик, наставна
содржина: Повторување за именки, одд.наставник Борка Цифревска.

7. Отворен час V-2 одд. на 02.2022год. по предметот македонски јазик, наставна
содржина текст„Сите мајки се такви“, одделенски наставник Јасминка Пешевска.

8. На ден отворен час во четврто одделение по предемтот македонски јазик, наставна
содржина: песна „“реализирано ос страна на одд.наставник Лидија Петрушевска.

9. Отворен час по предметот математика одржан на 27.05.2022год. во второ одделение од
страна на одд.наставник Маргица Стефановска, наставна содржина: „Пиктограм“.

10. На 16.06.2022 се одржа состанок:
 Разгледување на успехот на учениците и анализа на напредокот на постигањата

на учениците;

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДЕЈНОСТА НА СТРУЧНИТЕ ОРГАНИ И ТЕЛА,
РАКОВОДЕН И СТРУЧЕН КАДАР

Одделенски совет
Време на

реализација Содржина на работа Носител на
активноста

08. 11. 2021

 Број на состојба
 Реализација на материјалот
(утврдување на општиот успех и
поведение на учениците во првото
тромесечие во учебната 2021/ 2022 година
 Адаптација на учениците во I и VI
одделение
 Реализација на додатна, дополнителна и
слободни ученички активности
 Средување на педагошка документација

Директор, Стручни
соработници,
Наставници

17.01.2022  Број на состојба
 Реализација на материјалот
 Утврдување на полугодишниот успех и

Директор, Стручни
соработници,
Наставници
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поведението на учениците во I полугодие
во учебната 2021/2022 година
 Реализација на додатна, дополнителна и
слободни ученички активности
 Средување на педагошка документација
-дневници
-матични книги
 Извештаи од прегледани дневници
 Родителски средби и поделба на

евидентни листи

04.04.2022

 Број на состојба
 Реализација на материјалот
 Утврдување на општиот успех и
поведение на учениците во третото
тромесечие во учебната 2021/ 2022 година
 Реализација на додатна, дополнителна и

слободни ученички активности
 Средување на педагошка документација
 -дневници
 -матични книги
 Извештаи од прегледани дневници
 Родителски средби и поделба на

евидентни листи

Директор, Стручни
соработници,
Наставници

09.06.2022
14.06.2022

 Број на состојба
 Реализација на материјалот
 Утврдување на општиот успех и
поведение на учениците на крајот од
учебната 2021/ 2022 година
 Реализација на додатна, дополнителна и

слободни ученички активности
 Средување на педагошка документација
 -дневници
 -матични книги
 Извештаи од прегледани дневници
 Родителски средби и поделба на

евидентни листи

Директор, Стручни
соработници,
Наставници

Наставнички совет
Наставничкиот совет е највисок стручен орган во училиштето кој води грижа за

целокупната стручна и воспитно- образовна дејност во училиштето. Членови на
Наставничкиот совет се сите вработени наставници, а со него раководи директорот на
училиштето.
Наставничкиот совет работи по своја програма.
Задачи на Наставничкиот совет се:

 Утврдување на полугодишниот и годишниот успех на учениците
 Утврдување на задолженијата на наставниците за реализација на наставата
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 Разгледување и усвојување на извештаии, анализи, информации и сл. За постигањата на
учениците во одредени периоди

 Стручно усовршување на наставно-воспитниот кадар и др.
Наставничкиот совет освен планираните состаноци во Годишната програма за работа на
Наставничкиот совет може да одржи состаноци кои ќе произлезат од тековните активности на
училиштето.
Во првото полугодие од учебната 2021/22 година заклучно со 18.01.2022  година
Наставничкиот совет при ООУ „Крсте Мисирков“, Скопје одржа вкупно 10 состаноци.  Во
содржината што следи се наведени информации за датата и дневниот ред на оддржаните
состаноци на Наставничкиот совет.

ЗАПИСНИК БР. 252
ОД ОДРЖАНИОТ НАСТАВНИЧКИ СОВЕТ НА 18.08.2021 ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕД:
1. Информации околу почетокот на учебната 2021/22 година, распоред , распределба на

часови и почитување на протоколи
2. Подготовка и доставување на програми
3. Обука за електронски учебници
4. Санитарен преглед

ЗАПИСНИК БР. 253
ОД ОДРЖАНИОТ НАСТАВНИЧКИ СОВЕТ НА 03. 09. 2021 ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕД:
1. Почитување на мерките и протоколите за заштита (особено ангажирање на дежурните

наставници за време на одморите)
2. Разгледување на барањата од страна на родителите за следење на онлајн настава

ЗАПИСНИК БР. 254
ОД ОДРЖАНИОТ НАСТАВНИЧКИ СОВЕТ НА 22.10.2021 ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕД:
1. Назначување на ментор на наставникот-приправник  Елизабета Стојкоска, вработена во

ООУ „Крсте Мисирков“ како наставник -приправник во одделенска настава
ЗАПИСНИК БР. 255

ОД ОДРЖАНИОТ НАСТАВНИЧКИ СОВЕТ НА 9.11.2021 ГОДИНА
ДНЕВЕН РЕД:

1. Бројна положба
2. Усвојување на успехот и поведението на учениците од 1-9 одд во првото тримесечје од

учебната 2021/22 година
3. Реализирање на материјалот
4. Пополнување на педагошката документација
5. Известување/укажување за користење на технички работи од ИТ опрема

ЗАПИСНИК БР. 256
ОД ОДРЖАНИОТ НАСТАВНИЧКИ СОВЕТ НА 18.01.2022 ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕД:
1. Усвојување на успехот и поведението на учениците од 1-9 одд во првото полугодие

одучебната 2021/22 година
2. Назначување на ментор на Бобан Величковски, вработен во училиштето како

наставник приправник по физичко и здраствено образвание и Ивана Малковска,
вработена во училиштето како наставник –приправник во одделенска настава
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3. Избор на членови во училишен одбор од редот на наставниците
4. Назначување ментор на Елена Геговска,вработена како психолог-приправник  во ООУ

„Крум Тошев“- Скопје
ЗАПИСНИК БР. 257

ОД ОДРЖАНИОТ НАСТАВНИЧКИ СОВЕТ НА 5.04.2022 ГОДИНА
ДНЕВЕН РЕД:

1. Бројна положба
2. Усвојување на успехот и поведението на учениците од 1-9 одд во трето тримесечие  од

учебната 2021/22 година
3. Средување на педагочка евиденција и документација
4. Родителски средби
5. Тековни информации

ЗАПИСНИК БР. 258
ОД ОДРЖАНИОТ НАСТАВНИЧКИ СОВЕТ НА 02. 06.2022 ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕД:
1. Избор на првенец на генерацијата 2013/2022

ЗАПИСНИК БР. 259
ОД ОДРЖАНИОТ НАСТАВНИЧКИ СОВЕТ НА 07. 04.2022 ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕД:
1. Изрекување на педагошка мерка

ЗАПИСНИК БР. 260
ОД ОДРЖАНИОТ НАСТАВНИЧКИ СОВЕТ НА 09. 06.2022 ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕД:
1. Бројна положба на учениците од 9 одд
2. Реализација на материјалот
3. Усвојување на општиот успех по предмети општиот успех  и поведението на учениците

од 9 одд на крај  од учебната 2021/22 година
4. Средување на педагошка евиденција и документација (е-дневници, матични книги)
5. Родителски средби
6. Поделба на сведителства, враќање на учебници
7. Насоки за пополнување на додатокот на сведителство за учество во вонаставни

активности за ученици од 9 одд одд
ЗАПИСНИК БР. 261

ОД ОДРЖАНИОТ НАСТАВНИЧКИ СОВЕТ НА 14. 06.2022 ГОДИНА
ДНЕВЕН РЕД:

1. Бројна положба
2. Реализација на материјалот
3. Усвојување на општиот успех по предмети општиот успех  и поведението на учениците

од 1-9 одд на крај  од учебната 2021/22 година
4. Средување на педагошка евиденција и документација (е-дневници, матични книги, )
5. Родителски средби
6. Поделба на сведителства, враќање на учебници
7. Насоки за пополнување на додатокот на сведителство за учество во вонаставни

активности
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8. Мислење на менторот за воспитно-образовната работа на наставникот приправник по
француски јазик Маријана Богдановска

КОМУНИКАЦИЈА СО ЈАВНОСТА И ПРОМОЦИЈА НА УЧИЛИШТЕТО

Локална заедница
Тимот за комуникација со јавноста и промоција на училиштето настојуваше постојаната

динамичност на нашето училиште јавно и транспарентно да ја презентира на пошироката jавност како и
целокупната работа на нашето училиште, сите залагања на учениците, наставниците и стручните
соработници.

Нашето училиште беше во блиска соработка со општината при реализација на разновидни
активности како што се: Примената на еколошката програма, реализација на разни собири и
здружувања по одредени случувања во училиштето, работилници, промоција на училишниот весник,
приемот на првачиња во Детската организација, Отворени Еко-денови, Промоција на активностите од
МИО-проектот со партнер училиштето „25 Мај”, ООУ „Кирил и Методиј“ Стајковци, ООУ „Кирил и
Методиј“- Тетово, соработката со Пакомак, соработка со Поликлиника Ченто, Советодавен центар за
родители и деца - Гази Баба, Црвениот Крст на Република Македонија.

Соработка со институции од областа на културата
За поголема и поуспешна промоција на училиштето во областа на културата посебно внимание

беше посветено на соработката со институциите од областа на културата меѓу кои се: музеи, театри
библиотеки, ликовни колонии, кино – сали и сл.

Соработка со институции од  областа на образованието
- Соработката со институции од областа на образованието беше застапена во текот на учебната 2021-
2022 година преку:
- Соработка со МОН при доставување на Годишна програма на училиштето, доставување извештаи од
работата на училиштето и тековна соработки при воведување и реализација на сите промени и новини
кои произлегуваа од министерството.
- Соработка со БРО  во  согласност со потребата за унапредување и модернизација на наставата
-Соработка со Општинскиот инспектор преку консултации, размена на искуства, тековни прашања и
разни прослави
-Соработката со Државниот просветен инспекторат (ДПИ) преку надзорот на овој орган на државната
управа на: исполнување на образовните стандарди, обезбедување на квалитет во образованието,
ефективноста преку евалуација на работата на воспитно образовните установи, како и примената на
законите, другите прописи и општи акти од областа на образованието и воспитанието
- Соработка со основните и средните училишта која се одвива во насока на активности кои ги третираат
наставните и воннаставните активности како што се натпревари, размена на искуства помеѓу
наставниците и сл.

Соработка со невладини организации
Во текот на учебната 2021/2022 година училиштето оствари соработка и со невладини

организации, меѓу кои:
 Советодавен центар за деца и родители - Гази Баба,
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 ОХО-Проектот од програмата Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен
систем
 СОС Детското село - Скопје
 Проект за основно образование – USAID, Меѓуетничка интеграција во образованието
 Фондација за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“- Проектот „Со читање до

лидерство“
 Еразмус+- Меѓународен проект „Find Your Balans“ и Меѓународниот проект „Cooperation for

innovation and the exchange of good practices“

Соработка со медиуми
Најголемата промоција на училиштето се врши преку официјалната web страна на училиштето:

km.edu.mk , соработката со најразлични медиуми и медиумски куќи, меѓу кои: ТВ24, Интернет страната
на општината Гази Баба, Интернет страната на училиштето, Дневни весници, Општински весник, Еко
канцеларијата и др. институции.

Јавна и културна дејност

На првиот состанок на тимот за јавна и културна дејност при ООУ „Крсте Мисирков“,
Скопје за учебната 2021/2022 година, ја утврди програмата и ги постави точките за
дејствување, а програмата ја вклопи во годишната програма на училиштето.

Следејќи ја програмата, најголем дел од активностите се реализирани со претходно
утврдени протоколи за работа во состојба на пандемија со Ковид 19, додека помал дел не се
реализира од истата причина.

На почетокот на учебната година, во нашето училиште ООУ„Крсте Мисирков“
наставата ја започна со физичко присуство на учениците по предвидениот распоред.
Училиштето организираше свечен прием на првачињата на првиот училишен час според
однапред утврдени и донесени Протоколи од страна на МОН. Приемот се реализираше на
платото во училиштето пред обележаниот влез за првачиња.

За оваа пригода училиштето беше посебно украсено со пригодни декорации кои
создадоа пријатна атмосфера и придонесоа чинот на поаѓање во училиште засекогаш да им
остане врежан во сеќавањата на учениците. Постарите другарчиња подготвија посебна
програма со која ги поздравија и им посакаа топло добредојде на нашите нови ученици. На
учениците им беа подарени маски, изработени беџови со нивните имиња кои засекогаш ќе им
бидат спомен на првиот училишен ден,  како и балони со хелиум кои придонесоа за
насмевката на најмалите ученици.

Посетата на саемот за книга, организиран на платото пред салата „Борис Трајковски“,
не беше групно посетен, но учениците беа запознати со времето и местото на одржување на
саемот и беа замолени да го посетат со своите родители.

Во период од 04.10. до 08.10.2021 во нашето училиште се реализираа разни активности
по повод одбележувањето на Детска недела. Учениците учеа и твореа за детските права и
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обврски. Учениците од прво одделение освен што учеа и изработија плакат со Детските права
и обврски, дадоа и свечено ветување со што го заокружија приемот во Детската организација.

Одбележувањето на Денот на општината 3 ноември го одбележавме со изработка на
ликовни и литературни творби на темата „Мојата општина“, секако со цел за промовирање на
училиштето, но и за развивање на чувството на припадност и љубов кон местото на живеење.
Но оваа година општинскиот конкурс не се реализираше поради изборен циклус во
општината, односно реализирање на локални избори.

Промоцијата на училиштето и учениците кои учат во него продолжува и оваа учебна
година. Нашето училиште учествуваше на натпреварот организиран од општинскиот
противпожарен сојуз Гази Баба. Се надеваме дека и на годинешниот натпревар нашите
ученици ќе освојат некоја награда. Кон крајот на годината се очекуваат и крајните
резултати. Нашето училиште учестува со творби од 23 ученици.

По повод одбележување на Денот на патронот на училиштето се спроведоа низа
активности во кои учествуваа поголем број ученици. Секако, поради тековната пандемија,
активностите се спроведоа со почитување на протоколите кои се почитуваат во нашето
училиште.

Мотото на годинешниот патронен празник беше:

„Со љубов твориме, со надеж создаваме, за здравјето се грижиме“.

Дел од учениците твореа, некои дебатираа, но општ заклучок беше дека сите
учесници уживаа во реализацијата на дадената цел.

Хорот ја презентираше училишната химна, се спроведе литературен и ликовен
конкурс, а учениците беа наградени и пофалени за своите активности.

Во текот на месеците октомври и ноември  беа предвидени посети на „Музејот на
македонската борба за државност и самостојност“ како и на „Музејот на Холокаустот, но
имајќи ја во предвид состојбата поврзана со пандемијата Ковид-19.

Полугодишен извештај
Од работата на тимот за естетско  уредување при

ООУ ,,Крсте Мисирков“, за Скопје во учебната 2021/2022 година

Тимот ги анализираше потребите и ресурсите на училиштето за наредната учебна
година и изготви акционен план за работа, кој потоа е и составен дел од Годишна програма за
работа на училиштето за учебната 2021 / 2022 година.

Според акциониот план изготвен за учебната 2021 / 2022 година тимот за естетско
уредување на училиштето изведе низа на  активности кои се планирани со програмата за
естетско уредување.
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Во текот на месец август се дискутираше за тековните подготовки на новата  учебна
година.Се разгледуваше протоколот за безбедно одвивање на сите активности во училиштето
во време на епидемија од вирусот ковид 19.

Во текот на периодот од август до декември континуирано се внимава за
хортикултурното  уредување на училишниот двор и саксиското цвеќе во присуство на
наставници и дел од техничката служба.Оваа година беа исклучени уцениците од оваа
активност поради епидемијата од вирусот ковид 19.

Во текот на месец септември се правеа сите подготовки за реализација на наставата во
учебната  2021/2022 година .Беа уредени училниците, ходниците, холот и влезот за
првачинјата.

Училиштето спремно ги дочека учениците на првиот наставен ден.Беа пречекани
според сите протоколи за безбедност од епидемијата на вирусот ковид 19. Естетиката на
училниците и училишниот ентериер беше на високо ниво, со комплетно залагање на сите
членови на тимот, директорот, но и на сите останати наставници во училиштето.

Оваа учебна 2021/2022 гогина започна со настава во месец септември и приемот на
првачинјата беше на 1 Септември. Беа пречекани според сите протоколи и им посакавме
среќен почеток.Во месец  октомври се реализираа активности по повод 11 Октомври и  23
Октомври. Во месец Ноември беше одбележан и денот на  Патрониот празник 18
Ноември.Учениците твореа и цртаа во училиште додека учениците кои учат од дома се
вклучија во активностите онлајн.

На почетокот на месец декември училиштето се подготвуваше за декорирање на
училиштето по повод претстојните Новогодишни празници, а по 15 Декември училниците,
паноата пред училниците, холот и  училишните ходници добија Новогодишен изглед.

Во текот на полугодишниот распуст на учениците, наставниците во училниците  се
подготвија за започнување на второто полугодие со оспособување и редекорирање на
училниците со нови нагледни средства потребни за совладување на целите на наставата за
второто полугодие. Второто полугодие започна во училници со пријатен и функционален
ентериер во училиштето и училниците.

По повод одбележувањето на Денот на жената, тимот за естетско уредување спроведе
активност за одбележување на 8 - ми  март.  Денот на мајката  во нашето училиште.

По завршувањето на учебната година, тимот за естетско уредување се состана и
направи анализа за постигнатите резултати, каде утврди дека е задоволен од постигнатите
резултати и ангажмани на членовите, а особено од постигнувањето и несебичното учество на
учениците во реализирањето на активностите. Исто така, договорено е, во интерес на
подготвување на новата програма за естетско уредување на училиштето, секој од тимот да
размисли што би можело да се измени или додаде во креирањето  на новата програма за
учебната 2022-2023 година. На почетокот на месец декември училиштето се
подготвуваше за декорирање на училиштето по повод претстојните Новогодишни празници, а
по 15 Декември училниците, паноата пред училниците, холот и  училишните ходници добија
Новогодишен изглед.

Tим за манифестции

Тимот за манифестации после конституирањето направи годишен план за активности
за оваа учебна година 2021/2022.
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Тој е дел од Годишна програма за работа на училиштето за учебната 2021 / 2022
годинa.
Изведовме  низа на активности кои се планирани со програмата за манифестации,но со
почитување на протоколите за  заштита на учениците oд COVID 19.

Тимот за манифестации редовно се состануваше и се договаравме тимски за подобра
изведба на активностите.

Одбележување на 1-ви
септемвти –Прием на
првачињата

Приредба за првачињата
Прием на првачињата

септември

Одбележување на 11-ти
октомври

Запознавање на учениците
со историското минато на
нашата земја- творби од
учениците .

октомври

Одбележување на 23-ти
Октомври –Ден на
македонската
револуционерна борба

Преку читање на реферат
учениците го доближуваат
минатото.

октомври

Патронен празник 18-ти
Ноември

Одбележување на
патрониот празник на
училиштето со
работилници-цртежи од
учениците ,
Творење на песни ,кои се
ставени на веб страната на
училиштето.

ноември

Одбелешување на Св
Климент Охридски

Читање на  реферат и песни
од децата ,цртежи.

декември

Отворен ден на граѓанско
образование

Работилница посветена на
детските права и
одговорности.
Активности поврзнани со
училиштето 25 Мај и
соработка со OBSE.

декември

Одбележување на
новогодишни празници

Изработка на новогодишни
креации,украсување на
училиштето по повод Нова
Година.

декември

Одбележување на Денот на
жената

Реферат и активност на
ниво на паралелка

март

Одбележување на 21-ви
април Ден на пролета и
екологијата

Уредување на училишниот
двор,садење на цвеќиња и
уредување на холот

март

Одбележување на денот на
шегата

Активности по повод денот
на шегата  и креативности
на учениците

април

Одбележување на верски
празник

Активности по повод
велигденските празници

април

Одбележување на 22-ри
април
Ден на планетата земја

Работни
акции,работилници,стручни
предавања

април
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Одбележување на денот на
трудот

реферат мај

4-ти мај Истакнување на животот и
делото на загинатите херои

мај

24-ти мај Одбележување на денот на
сесловенските
просветители Св. Кирил и
Методиј

мај

5-ти јуни Светски ден за зачувување
на животната средина

јуни

ПРОЕКТИ НА УЧИЛИШТЕТО

Оваа учебна година проектите во кои учествува нашето училиште се во мирување во
однос на реализацијата на активностите. Секој проект согласно својата програма редовно
одржува онлајн состаноци со членовите и тековно се планираат и спроведуваат одредени
активности. Проекти во кои учествува нашето училиште се:
 Erasmus+ проект APPicLearning

 SAY NO TO VIOLENCE AND DISCRIMINATION BY GAMES

 Слоу Фуд Водно„Училишна градина-училница на иднината“

Извештај
Од реализирани активности од проектот Слоу Фуд Водно

„Училишна градина-училница на иднината“

Во учебната 2021/2022 година нашето училиште продолжува да работи на  проектот
(кампања) спроведена од градот Скопје заедно со Факултетот за земјоделски науки и
храна.Нашето училиште со веќе формираниот тим за работа од наставници и ученици.Тимот
за работа на проектот на Слоу Фуд Водно „Училишната градина-училница на иднината“ ќе
работи со цел подобрување на квалитетот и начинот на исхрана на младата популација.Да се
негува животната средина ,природните добра и богатства. Младите генерации да ја негуваат,
сакаат и применуваат во секојдневниот живот. Да се надминат недостатоците при
обработка,добивање на органска храна,храна за здрав и подобар живот.

Сите активности кои се изведуваа оваа учебна година се според протоколите за заштита
од пандемијата со Ковид -19 , затоа дел од активностите се намалени и некои се одвиваа
онлаин, на Зоом апликацијата.
Од спроведените активности кои се случија во нашето училиште

 Одгледување и одржување на градината
 Собирање на производите од градината
 Засадување на зелени саклати во градината
 Учество на промоција на вториот број Полжавче
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 Обновување на надворешниот изглед на градината
 Засадување на градинарски култури
 Засадување на жива окрада околу градината –естетско разубавување
 Секојдневно работење и средување и одржување на градината
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Реализирани активности од страна на стручен соработник - педагог
Според годишната програма за работа на училишниот педагог за учебната 2021/ 2022

година, оваа година ги реализираше следниве работни задачи:
Непосредно следење на  воспитно-образовната работа во училиштето
Советодавна-консултативна работа со ученици, наставници, родители
Запишување на учениците во I одделение и следење на нивниот развој
Следење на прилагоденоста на новодојдените ученици
Следење на процесот на преминот од одделенска настава во VI одд.
Идентификување на ученици со потешкотии во учењето, емоционални проблеми, надарени

ученици, ученици со посебни образовни потреби и сл.
Помош и насоки на наставниците при избор и примена на различни методи на наставна

работа со цел мотивирање на учениците
Професионално информирање и советување на наставници и учениците
Следење на организацијата и реализацијата на содржините од воннаставните ученички

активности
Афирмирање и поттикнување на презентација на ученичките постигнувања и трудови на

ниво на училиште и пошироката заедница
Подршка во изведувањето на систематските прегледи и вакцинирања на учениците
Инструктивно-советодавна помош на наставници - почетници
Следење и посета на часови
Поддршка во планирање, ораганизирање и реализирање на одделенски часови од Животни

вештини
Подршка во работата на училишната библиотека
Поддрша на работата на детска организација  (планирање на работата, организирање

акции, учество на состаноци)
Подршка на работата на ученичката заедница (планирање на работата, организирање

акции, учество на состаноци)
Подршка на наставниците и учениците во органиизрање на културни настани, отворени

денови, екскурзии, хуманитарни акции, продажен хепенинг и сл.
Изработка на инструменти и постапки за следење и вреднување на постигнувањата на

учениците
Анализа на успехот на учениците по одделни предмети по класификациони периоди

тримесечие, на целокупниот успех на полугодие, по пол, предмети, одделенија, етничка
припадност
Стручна помош и советување при изрекување педагошки мерки (опомени и казни)
Изготвување на анализи и извештаи за потребите на училиштето и по  барање на МОН,

БРО, Општина Гази Баба
Педагошка евиденција и документација
Соработка со локална заедница и други институции
Кординатор на Проектот „Интеграција на еколошката едукација во македонскиот

образовен систем”
Учество на состаноци на Совет на родители
Лично и стручно усовршување
Учество во работата на Здружението на училишни педагози (Друштво на училишни

педагози на град Скопје „Современ педагог”)
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Реализирани активности од страна на стручен соработник – психолог
Согласно Годишната програма за работа на училиштето и програмата за работа на

психологот, од предвидените содржини и активности за учебната 2021/2022 година
реализирани се:
1. Планирање и подготовка на работата на психологот

- изготвување на годишна програма за сопствената работа
- изготвување на месечни (оперативни) програми за сопствената работа со
конкретизирани активности и содржини

2. Изготвување на планирања и програми на ниво на училиште
- учество во изготвување на годишната програма за работа на училиштето
- учество во изготвување програми за работа со деца со посебни образовни потреби,

ученици со емоционални потешкотии и со надарени учници (со педагогот и дефектологот)
3. Советодавна работа со учениците

- следење на прилагоденоста на учениците од I и VI одд. деветгодишно образовение, како и
на новодојдените ученици

- советодавно-инструктивна работа со учениците со три и повеќе слаби оценки,
емоционални потешкотии и несоодветно однесување, кои изостануваат од наставата како и со
учениците од семејства со социјален ризик

- евиденција од работата со овие ученици, наставниците и нивните родители
4. Работа со ученици со посебни образовни потреби

- запознавање на наставниците со децата со ПОП и со видот на нивната попреченост,
посебно наставниците од I и VI одд. деветгодишно образование

- советодавно консултативна работа со нивните родители и евиденција на истата
- соработка со Центарот за социјални работи и Заводот за ментално здравје со цел

подобрување на нивните постигнувања и социјалниот статус во паралелките
- следење на нивните постигнувања, емоционалниот и социјалниот развој  на крајот на

класификационите периоди
5. Работа со надарени ученици

- пополување на листи за надарени ученици по паралелки
6.Работа со ученици со потешкотии во учењето, прилагодувањето и однесувањето

- помош и поддршка на наставниците при откривање на ученици со потешкотии во учењето
(деца со ниска самодоверба, деца кои насилно се однесуваат, деца со емоционални проблеми и
слаба мотивација, како и деца со проблеми во однесувањето)

- советодавна работа со овие ученици и нивните родители и евиденција на истата
7. Запишување на учениците и формирање паралелки

- формирање на паралелки за прво одделение според дадените критериуми (три паралелки)
- запишување на нови ученици и нивно распределување во паралелки

8. Следење на успехот и напредокот на учениците во наставните и воннаставните содржини
- следење на успехот, поведението и редовноста на учениците по паралелки,  предмети, пол

и етничка припадност на крајот на првото тримесечие и првото полугодие и крај на учебната
година

- помош и поддршка на наставниците при планирање на додатна и дополнителна настава и
слободни ученички активности

- следење на изрекување педагошки мерки за учениците
- учество во евидентирањето на освоените места и награди на учениците и учество на

општински, регионални и републички натпревари
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9.Работа на професионална информација и ориентација на учениците
10.Соработка со родителите

- индивидуална и групна советодавна работа со родителите
- реализирање на програмата за советување на родителите
- изготвување на месечен и неделен план за советување на родителите, пополнување обрасци

за работа, како и записници од секое советување
11.Соработка со наставници

- помош и поддршка при изготвување на годишните и тематски планирања
на наставниците

- инструктивно консултативни разговори со наставниците во врска со планирани методи на
формативно оценување, како и водење рефлексивни забелешки во дневните подготовки

- посета на часови, инструменти за посета на час и евалуација на дневните подготовки
- консултативно советодавна работа по одржување на наставните часови
- педагошко инструктивна работа со наставниците за подобрување на личниот, социјалниот

и емоционалниот развој на учениците
12.Соработка со стручни органи

- презентирање на извештаи за успехот, редовноста, поведението, изречени педагошки
мерки на наставничките совети во текот на учебната година

-известување на наставниците за извештајот од посета на часови и евалуација на дневните
подготовки
13.Аналитичко истражувачка работа

- изготвување анализи и извештаи за упехот и поведението на учениците по завршените
класификациони периоди

- изготвување на извештаи од посетените часови во одделенска и предметна настава
- изготвување на извештај од одделенските совети
- учество во изготвување на годишниот извештај за работата на училиштето
- изготвување на годишен извештај за сопствената работа

14. Педагошка евиденција и документација
- редовно водење на сопствена евиденција и документација (хронолошки дневник за работа,

изготвување оперативни програми за работа, евиденција од  педагошко инструкривна и
советодавна работата со наставници, родители и ученици, соработка со локална средина,
документација од анлитичко истражувачка работа)

- водење на педагошки картон за работата на наставниците
- учество во водење на професионално досие на наставниците
- поддршка на наставниците во водење на педагошка евиденција и документација и следење

на истата (внесување на потребни податоци во педагошки картон)
15. Соработка  со локална заедница и други институции

- соработка со МОН, ПЕ на МОН Гази Баба, БРО, Завод за ментално здравје,
Меѓуопштински центар за социјална работа, СОС – Детско село Македонија,   Советодавен
центар за родители и деца Гази Баба, социјални патролни  работници од општина Гази Баба,
Институт за психологија, Детска градинка „25 Мај”, основни и средни училишта од општина
Гази Баба.
16. Соработка со Црвениот Крст на Р. Македонија
17. Лично и стручно усовршување
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Реализирани активности од страна на дефектолог
Согласно годишната програма за работа, специјалниот едукатор и рехабилитатор ги

реализираше следните предвидени содржини и активности во учебната 2021-2022 година:

 Идентификација, евидентирање и ревидирање на списокот на учениците со посебни
потреби за учебната 2021/2022 година

 Водење на педагошка документација и евиденција,
 Водење на дефектолошко досие за ученици со ПП
 Следење на прилагоденоста на учениците во I и VI одделение
 Консултации и поддршка на наставниците околу изготвување на индивидуалните

образовни планови за учениците со посебни потреби и давање насоки за учениците кои
следат настава со учење од далечина

 Следење на  учениците со посебни потреби за време на часовите (ученици кои
посетуваат настава со физичко присуство, како и ученици кои следат настава со учење
од далечина (online)

 Индивидуална работа со учениците со посебни потреби која опфаќа:
- процена на психомоторика
- вежби за психомоторна реедукација
- развој на говорно-јазична комуникација (способност за слушање, разбирање и

говор)
- вежби за развој на фина моторика
- вежби за читање и пишување
- индивидуална работа за совладување на програмските содржини

 Учество во работата на тимот за инклузија
 Учество во работата на ученичка заедница/ученички парламент
 Известување и доставување дневни извештаи за ученици кои се во изолација или пак

позитивни на Ковид 19
 Учество во комисија за запишување на ученици во прво одделение
 Упатување на ученици со пп на фукнционална проценка
 Советодавно- консултативна работа со стручни соработници
 Советодавно-консултативна работа со наставници, родители и ученици
 Прегледување на тематски иоп-и
 Ревизија на ИОП (доколку е потребно)
 Следење на Меѓународна конференција: „Persons with autism in the spotlight, support

through person-centered planning“
 Учество на обука на тема: „Проценка на когнитивен и бихејвиорален статус кај деца и

млади“,
 Учество во Eu Code week online bootcamp
 Учество во проект „Say NO to violence and discrimination by games“
 Учество на обука на далечина на тема „Спречување и борба против трговија со деца“
 Учество во online работилници организирани од Мировен корпус (Настава насочена

кон учениците, Разбирање на различностите на учениците, Менаџирање на стрес за
време на пандемија )
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 Учество при спроведување на проект „Биди ИН, биди ИНклузивен,биди ИНклудиран“,
во организација на Фондација Чекор по чекор

 Учество во реализација на воннаставни активности со ученици со пп (учество во
спортски активности „Спортот не познава граници“ организирани од општина Гази
Баба и здружение за организација на спортски настани Га-Ба)

Реализирани активности од страна на библиотекар
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

Во текот на учебната 2021/2022 год. беа реализирани сите активности,задачи и
содржини кои беа предвивдени со годишната програма на библиотеката за таа учебна год.

1. Воспитно – образовна работа со учениците;
2. Соработка со наставниците, стручните соработници и родителите;
3. Културна и јавна дејност;
4. Библиотечно – информативна и стручна работа;

Беа остварени поставените цели:
- Учениците се оспособуваа  за самостојна работа, самообразование и се подготвуваа за
перманентно образование;
- Учениците научија како самостојно да користат извори на знаења, да консултираат речници,
енциклопедии, лексикони и друг  информативен материјал;
- Развиваа култура на читање, творечките потенцијали, критички и самокритички однос ;
- Учениците се поттикнуваа за поактивно учество во културната и јавна дејност на
училиштето и општествената средина;
- Беше организирано планско и системско обезбедување на бесплатни учебници и обнова на
книжниот  фонд;
- Континуирано и системски беше водена пропишаната евиденција, документација, ревизија и
заштита на библиотечниот материјал;
- Редовно беше остварувана соработка со наставниците, стручните соработници и родителите
како и  другите училишни библиотеки на ниво на град Скопје.

Време на реализација Реализирани задачи и активности

АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 1. Уредување на библиотеката. Изложба на мудри
мисли и креации со книги за почеток на учебната
година.

2. Реализација на акцијата со бесплатните учебници од
МОН-потпечатување и делење на новодобиените
учебници.

3. Формирање на нова библиотекарска секција со ученици
од 6 и 7 одделение.
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4. Активности со учениците од библиотекарската секција.
5. Одбележување на празникот 8 Септември.
6. Уредување на инвентарна книга и подготовка за

Електронска библиотека.

ОКТОМВРИ

1. Одбележување на празникот 11 Октомври.
2. Одбележување на празникот 23 Октомври.
3. Активности со учениците од библиотекарската секција.
4. Документација за акцијата со бесплатните учебници од

МОН.
5. Инвентарна книга – библиотечна дејност, уредување.
6. Уредување на библиотечното пано со ученички творби

по повод месецот на книгата.

НОЕМВРИ
Одбележување на роденденот на нашата општина Гази Баба

1. Посета на библиотеката од првачињата со нивните
наставнички.

2. Уредување и класификација на учебниците од акцијата
на МОН – магацин.

3. Документација за библиотекарство и библиотечна
дејност.

4. Активности со учениците од библиотекарската секција.

ДЕКЕМВРИ 1. Библиотекарска секција – часови по
библиотекарство и креативни активности.

2. Одбележување на празникот Св. Климент
Охридски.

3. Изготвување на полугодишен извештај.
4. Новогодишни активности со членовите од

секцијата.
5. Попис на библиотечниот фонд и отпис на оштетени

и нецелосни книги.

ЈАНУАРИ- ФЕВРУАРИ 1. Посета на учениците од 3 одд. на училишната
библиотека-разговор за задачите на библиотеката и
библиотечната секција.

2. Активности со учениците од библиотекарската
секција.
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МАРТ 1. Развоен план за библиотеката – приоритети,
можности за надополнување на книжниот фонд.
2.Одбележување на празникот 8 Март-избор на најубава
песна за мајката.
3.Одбележување на доаѓањето на пролетта со ученички
литературни и ликовни творби.
4.Уредување на магацинот со учебници и пресметки
за тековните електронски апликации и нарачка на
бесплатните учебници од МОН.

АПРИЛ
1.Почеток на акцијата со бесплатните учебници од
МОН.
2.Одбележување на светскиот ден на детската книга 2
Април - активности со првачињата.
3.Донирање на лектирни изданија од ученици.

МАЈ

1.Спроведување на акцијата со бесплатните учебници од
МОН.
2.Активности со учениците од библиотекарската
секција.
3.ИКТ- во класификацијата на книжниот фонд, стручна
обработка и електронско внесување на книгите од
училишната програма според стандардизирани
правилници за библиотеки.

ЈУНИ-ЈУЛИ 1. Спроведување на акцијата со учебниците од МОН,
примопредавање, комисија за учебници, отпис на
оштетени и плаќање на изгубените учебници.

2. Раздолжување на книгите од страна на членовите на
училишната библиотека.

3. Доделување на дипломи и книги за најзаслужните
ученици од училиштето .

4. Издавање на комплет-лектири за летниот распуст на
учениците од 1 до 9 одделение.

5. Класификација на документација за библиотеки и
библиотечно   работење.

6. Уредување на библиотеката, чистење и заштита на
книгите.

7. Збогатување на библиотечниот фонд со нови 46 лектирни
изданија за потребите на учениците.
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На крајот на учебната 2021/2022 год. според пописот бројната состојба на книжниот фонд
со кој располага нашата библиотека е следнава:

вкупно 13370 примероци од кои
-1587 се стручна литература,
- 9999 се лектири,

- 75 сликовници,
- 205 земени од наставници,
- 105 во канцеларија,

- 210 книги од “Ѕвездите на класичната литература”,
- 42 врaтени од ученици незаведени,
- 142 должат ученици,

- 46 лектирни изданија се добиени во месец Јуни,
- 1000 расходани пред три години.
- 5 сликовници за слепи лица

Од горенаведените 1871 се наслови на лектири од одделенска настава и 956 предметна
. Дел од нив се нови, а дел се постари, но сеуште се во употреба. Освен наведените има и
други лектири кои се многу оштетени и не се за употреба.

Библиотеката е подредена по азбучен ред, лектири по одделение, странски и домашни
автори, проза и поезија, белетристика и стручна литература.

Евиденција за примопредавање и враќање на книгите од секаков тип се врши
електронски преку софтверска програма.

Библиотекарската секција се состануваше 1 до 2 пати неделно.
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ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ
„Крсте Мисирков” - Скопје
Тел. 02/2522-398, 02/ 2527-220
e-mail:krstem@yahoo.com

ГОДИШЕН СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ
за работата на училиштето во

учебната 2021/2022 година
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Ученици 2021/2022

Одд.
Број на ученици според пол и етничка припадност

ВкупноМакедонци Срби Роми Власи Бошњаци Албанци Турци Друго
м ж вк м ж вк м ж вк м ж вк м ж вк м ж вк м ж вк м ж вк м ж вк

I 30 23 53 1 4 5 2 2 31 29 60

II 33 30 63 1 1 2 4 4 2 2 40 31 71
III 28 24 52 2 1 3 2 2 1 2 3 33 27 60

I-III 91 77 168 2 1 3 3 1 4 5 6 12 2 2 2 2 104 87 191
IV 24 27 51 1 1 2 2 4 1 5 1 1 31 29 60
V 22 31 53 1 1 3 1 4 26 32 58
VI 32 29 61 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 34 33 67

IV-VI 78 87 165 2 2 3 1 4 1 1 8 3 11 2 2 91 94 185
VII 34 25 59 2 2 1 4 5 1 1 1 1 36 32 68
VIII 28 22 50 4 2 6 1 1 33 24 57
IX 25 23 48 1 1 2 4 6 28 27 55

VII-IX 87 70 157 1 2 3 7 10 17 1 1 1 1 1 1 97 83 180
I-V 137 135 272 3 1 4 6 1 7 12 8 21 3 3 2 2 161 148 309

VI-IX 116 99 218 1 1 1 3 4 1 1 8 11 19 1 1 2 1 1 1 1 131 116 247
I-IX 256 234 490 4 1 5 7 4 11 1 1 20 19 40 1 4 5 2 1 3 1 1 292 264 556
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ПРЕГЛЕД
на учениците на крај на учебната 2021/2022 година

Одделение
Македонски

јазик
Албански јазик Турски јазик Српски јазик

Вкупно
М Ж М Ж М Ж М Ж

I 31 29 / / / / / 60
II 40 31 / / / / / / 71
III 33 27 / / / / / / 60
IV 31 29 / / / / / / 60
V 26 32 / / / / / / 58

I-V 161 148 / / / / / / 309
VI 34 33 / / / / / / 67
VII 36 32 / / / / / 68
VIII 33 24 / / / / / / 57
IX 27 28 / / / / / / 55

VI-IX 130 117 / / / / / / 247
I-IX 291 265 / / / / / / 556
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ПРЕГЛЕД
на вкупниот број ученици во чисти паралелки и број на паралелки на крај на

учебната 2021-2022 година во настава со македонски наставен јазик

ПРЕГЛЕД
на вкупниот број ученици во комбинирани паралелки, вид и број на на крај

на учебната 2021/2022 во настава со македонски наставен јазик

Училиште
Ученици и број на паралелки

I II III IV V I-V VI VII VIII IX VI-IX I-IX
П У П У П У П У П У П У П У П У П У П У П У П У

Централни
I-IX

3 59 4 64 3 60 3 55 3 58 16 310 3 67 4 68 3 57 3 55 13 246 29 556

Подрачни
I - IX

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Подрачни
I-IV

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Вкупно
3 59 4 64 3 60 3 55 3 58 16 310 3 67 4 68 3 57 3 55

2
13 246 29 556

Училиште

Ученици и паралелки по одделенија
I-VIIIКом. I-III Ком. II-IV Ком. I-IV Ком. V-VII Ком. VI-IX

I III ВК II IV ВК I IV ВК V VII ВК VI VII ВК ВК

Централни
I-IX / / / / / / / / / / / / / / / /

Подрачни
I – IX / / / / / / / / / / / / / / / /

Подрачни
I-IV

Комбинирани
1 2 3 7 5 12 / / / / / / / / /

Вкупно / / / / / / / / /
13
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ПРЕГЛЕД
на вкупен број на наставен кадар на крај на учебната 2021/2022 година

Наставен кадар
по наставни јазици

Одделенска настава Предметна настава Вкупно

Проф Наст Учит Неоф.
обр.

Вк. Проф Наст Учит Неоф.
обр.

Вк.

Македонски јазик / 20 / / 20 / 28/ / / 28 48
Албански јазик / / / / / / / / / / /
Турски јазик / / / / / / / / / / /
Српски јазик / / / / / / / / / / /
ВКУПНО / 20 / / 20 / 28 / / 28 48

ПРЕГЛЕД
на раководниот и стручниот кадар на крај на учебната 2021/2022 година

Работно место
Завршено образование Вкупен работен стаж Работно искуство како директор,

заменик и помошник на директор,
педагог, психолог

ВСС ВС

Директор ВСС / 22 години 10 месеци
6 години

Заменик на директор / / / /
Помошник на директор / / / /
Педагог ВСС / 12 години 2 месеци 11 години 2 месеци
Психолог ВСС / 11 год. 11 месеци 10 год. 1 месеци
Дефектолог ВСС 8 год. 1 месеци 6 год. 1 месеци
Библиотекар ВСС / 21 години 3 месеци 7 години 11 месеци



83

ПРЕГЛЕД
на изостаноците на учениците на крај на

учебната 2021/2022 година
Наставен

јазик
Паралелка I II III IV V VI VII VIII IX Вкупно

Македонски
јазик

оправдани 573 1157 1209 986 749 1477 1244 577 1090 9062
неоправдани / / / / / 18 30 12 28 88

вкупно 573 1157 1209 986 749 1495 1274 589 1118 9150
Албански

јазик
оправдани / / / / / / / / / /

неоправдани / / / / / / / / / /
вкупно / / / / / / / / / /

Турски
Јазик

оправдани / / / / / / / / / /
неоправдани / / / / / / / / / /

вкупно / / / / / / / / / /
Српски јазик оправдани / / / / / / / / / /

неоправдани / / / / / / / / / /
вкупно / / / / / / / / / /

ПРЕГЛЕД
на испишани и неоценети учениците на крај на

учебната 2021/2022 година

Паралелка I II III IV V VI VII VIII IX Вкупно

Испишани / / / / / / / / / /
Неоценети / / / / / / / / / /

Вкупно / / / / / / / / / /
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ПРЕГЛЕД
на поведението на учениците на крај на  учебната 2021/2022 година

Паралелка I II III IV V VI VII VIII IX Вкупно

Примерно 60 71 60 60 58 67 68 57 55 556

Добро / / / / / / / / / /

незадоволнително / / / / / / / / / /
неоценети / / / / / / / / / /

ПРЕГЛЕД
на бројот на учениците со продолжен престој на крај на

учебната 2021/2022 година

Паралелка
Целодневен престој Дневен престој

групи ученици Наставници Групи Ученици наставници
Македонски / / / 3 43 3

Албански / / / / / /
Турски / / / / / /
Српски / / / / / /

ПРЕГЛЕД
на бројот на учениците кои користат исхрана на крај на

учебната 2021/2022 година

Наставен јазик Исхрана во училишна кујна Друг вид на организирана исхрана Самоиницијативно од учениците
Македонски / / /


