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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ  
за работа на Училиштето во учебната 2014/2015год. 

 
ОУ „Кирил Пејчиновиќ“ - Скопје, го изработи Годишниот извештај спрема планираната 
Годишна програма за работа на училиштето за учебна 2014/2015год., врз законска основа 
за донесување на годишната програма на јавно училиште која е регулирана во член 28 од 
Законот за основно образование (,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 44 /95, 
24/96, 34 /96, 35 /97, 82 /99, 29 /02, 40 /03, 42 /03, 63 /04, 82 /04, 55/05, 81/05, 113/05, 35 /06, 
70 /06, 51 /07, 103/08)  и член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на 
државната управа (,,Службен весник на Република Македонија 58/2000 и  44/2002), 
Министерот за образование и наука донесе РЕШЕНИЕ за изменување и дополнување на 
наставниот план за воспитно-образовната дејност во основното осумгодишно и 
деветогодишно училиште и член 36 став шест од Законот за локална  самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ 5/02). 
  

Покрај законската основа, за изработка на годишната програма, ОУ „Кирил Пејчиновиќ“ 
ги почитува клучните насоки  од: 
 Министерство за образование и наука 
 Биро за развој на образованието 
 Државен просветен инспекторат 
 Сектор за образование, култура, спорт и млади-Општина Кисела Вода 
 Директор на училиште 
 Наставничкиот совет 
 Советот  на родители 
 Училишен одбор 
 Стручната служба-психолог 
 Педагог 
 Дефектолог 
 Библиотекар 
 

 



                  Годишен извештај за работа на ОУ „Кирил Пејчиновиќ“ Скопје за учебна 2014/2015 

 

 

6 

Лична карта на училиштето 
 
1. Просторни услови за работа на училиштето  
 

Основното училиште „Кирил Пејчиновиќ“ воспитно-образовната дејност ја остварува во еден 
објект. 

Основното училиште нема подрачни училишта,  има 766 ученици, 1 фискултурна сала со 2 
помошни простории (соблекувални)  со вкупна површина од 448,00 m², 1 канцеларија за предметниот 
наставник по ФЗО, кујна, трпезарија со помошни простории 166,00 m², 7 простории за нагледни 
средства 52,00 m², просторија за наставници и за директор - 4 простории со вкупно 160,00 m², 
просторија за психолог 1 со вк. 18,00 m², наставничка канцеларија, просторија за секретар 1 со вк. 
18,02, просторија за домаќин и административна документација 1 со вк. 18,00 m², библиотека, 
просторија за технички персонал, просторија - подстаница-топлификација, санитарни јазли 14 со 
вк.237,00 m².  

Објектот е цврста градба, поседува  дворна површина, озеленети дворни површини и 
спорстки игралишта со вк. 2675,00 m². 

Во училишната зграда сите просторни услови за работа се според стандарди и нормативи, 
како и фискултурната сала, која е со стандардни димензии и ги задоволува стандардите за нејзината 
намена. 

Вкупната површина на училиштето изнесува 4843,00 m
2
 а училишниот двор заедно со 

дворните озеленети површини изнесува 2675,00 m
2
. 
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Наставен кадар 

 

Структура на наставниот и другиот кадар според степенот на стручна 
подготовка во училиштето 

Наставници  

и друг кадар 

ВСС ВШС ССС ВКВ КВ Основно Вкупно 

54 2 1 / 1 5 63 

 
 
 

Преглед според работни места 

 
Работни места Број на работни 

места според 
нормативот 

Степен на 
образование 

1. Директор 1 ВСС/2 

2. Психолог 1 ВСС 

3. Педагог 1 ВСС 

4. Дефектолог 1 ВСС 

5. Педагог 1 ВСС 

6. Библиотекар 1 ВСС 

7. Наставници од  I-V 26 25-ВСС 
1-ВШС 

8. Наставници од VI-VIII 25 1 - ВШС 
24 – ВСС 

9. Продолжен престој 7 7 ВСС 

10. Секретар-благајник 1 ВСС 

11. Домаќин 1 ССС 

12. Хигиеничари 5 Основно 

13. Хаус мајстор 1 КВ 

 

Ангажираност на наставниот кадар - одделенска настава по паралелки  

 
РБ Презиме и име Степен на 

образование 
Опис на работно 

место 
Број на часови 

неделно 

1.  Весна Бошковска ВСС I-a 20+1 

2.  Павлинка Мијалова ВСС I-б 20+1 

3.  Ирена Шехтанска ВСС I-в 20+1 

4.  Билјана Мицковска ВСС I-г 20+1 

5.  Емилија Стефановска ВСС II-a 20 +1 
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6.  Васа Трајчевска ВСС II-б 20 +1 

7.  Катерина Трајчевска 
Ѓуроска 

ВСС II-в 20 + 1 

8.  Маја Арсовска ВСС II-г 20 +1 

9.  Лидија Илијовска ВСС III-a 20 + 1 

10.  Виолета Симеонова ВСС III-б 20 + 1 

11.  Елена Јованова ВСС III-в 20 +1 

12.  Бетка Спасовска ВСС III-г 20+1 

13.  Драга Филовска ВСС IV-a 20+1 

14.  Еленора Лазаров ВСС IV-б 20+1 

15.  Мирјана Дичова ВШС IV-в 20+1 

16.  Дафина Георгиевска ВСС IV-г 20 +1 

17.  Илинка Димовска ВСС V-а 20 +1 

18.  Викторија 
Младеновска 
Георгиевска 

ВСС V-б 20 +1 

19.  Сузана Спирковска ВСС V-в 20 +1 

20.  Елизабета Митревска ВСС V-г 20 +1 

 

Продолжен престој 

РБ Презиме и име Степен на 
образов. 

Опис на работно место Број на  
часови 

1. Надица Поповска ВСС Одд. наставник во 
продолжен престој 

20 

3. Даниела Јовановска ВСС Одд. наставник во 
продолжен  престој 

20 

4. Викторија  ВСС Одд. наставник во 
продолжен  престој 

20 

5. Маја Ристовска ВСС Одд. наставник во 
продолжен  престој 

20 

6. Даниела Долевска ВСС Одд.наставник во 
продолжен престој 

20 

7. Анета Киркова ВСС Одд. Наставник во 
продолжен престој 

20 

 
 

Ангажираност на наставниот кадар - предметна настава по паралелки и 
предмети  

 
РБ Име и презиме Предмет Одд. Часови Пара-

лелки 
Часови х 
паралелки 

Вкупен 
број на 
часови 

1 Снежана Цоневска Македонски јазик VIIа,б,в 4 3 12 20 

VIII а,б 4 2 8 

класен VIIб  1 1 21 

2 Александра Ѓуровска Македонски јазик VI а,б 4 2 8 20 

IX а,б,в 4 3 12 

класен VI б  1 1 21 

3 Антониета 
Георгиевска 

Македонски јазик VII г 4 1 4 12 

VI в,г 4 2 8 

4 Славица Богоевска Англиски јазик VI а,б,в,г 4 3 12 21 

IX а,б,в 3 3 9 
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класен VI а  1 1 22 

5 Маја Михаиловска Англиски јазик VIIа,б,в,г 3 4 12 21 

VIII а,б 2 3 6 

V б 1 3 3 

класен VIII а  1 1 22 

6 Гордана Николовска Англиски јазик I а,б,в,г,д 2 5 10 21 

II а,б,в,г 2 4 8 

III a 3 1 3 

7 Емилија Крстевска Англиски јазикв III б,в,г 3 3 9 20 

V а,в,г 3 3 9 

IV а 1 2 2 

8 Емилија Наумовски Англиски јазик IV б,в,г 3 3 9 9 

9 Билјана Ќортошева Германски јазик IX а,б,в 2 3 6 20 

VIII а,б 2 2 4 

VII а,б,в 2 3 6 

VI а,б 2 2 4 

класен IX в  1 1 21 

10 Емилија Василевска 

Спасов 

Замена  

Германски јазик VI в,г 2 2 4 6 

VII г 2 1 2  

11 Ирена Стефановска Математика  VIII а,б 4 2 8 20 

VII а,б,в 4 3 12 

класен VIII б  1 1 21 

12 Александра 

Бошковска 

Спасовска 

Математика VIIг 4 1 4 20 

VI а,б,в,г 4 4 16 

класен VI в  1 1 21 

13 Валентина Мишкова 

Кенкова 

Математика IX а,в 4 2 8 20 

Физика VIII а,б 2 2 4 

IX а,б,в 2 3 6 

Вештини за 
живеење 

VIII а-б 2 1 2 

класен IX а  1 1 21 

14 Сашка Младеновска Хемија IX а,б,в 2 3 6 22 

VII а,б 2 2 4 

Прирдни науки и 
техника 

VI а,б,в,г 3 4 12 

класен VII в  1 1 23 

15 Билјана Крстиќ Математика IX б 4 1 4 20 

Информатика VIIа,б,в,г 1 4 4 

VI а,б,в,г 2 4 8 

Програмирање IX а-б 2 2 4 

класен IX б  1 1 21 

16 Лилјана Николиќ Географија 
 

VIIа,б,в,г 2 4 8 20 

VIII а,б  2 2 4 

IX а,б,в 2 3 6 

Истражување на 
родниот крај 

VIII а-б 
 

2 1 2 

17 Даница Нонкоска Историја IX а,б,в 2 3 6 21 
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Замена од 
20.01.2015 Катерина 
Кузмановска 

VIII а,б 2 2 4 

Граѓанско 
образование 

IХ а,б,в 1 3 3 

VIII а,б 1 2 2 

Вештина за 
живеење 

VII а-б 2 1 2 

VII б-в 2 1 2 

VII в-г 2 1 2 

18 Ленче Манева Историја VI а,б,в,г 2 4 8 20 

VIIа,б,в,г 2 4 8 

Нашата татковина 
 

VII a-б 2 1 2 

VII в-г 2 1 2 

класен VII б  1 1 21 

19 Виолета Велјаноска Биологија VIIа,б,в,г 2 4 8 20 

VIII а,б 2 2 4 

IХ а,б,в 2 3 6 

Унапредување на 
здравјето 

VIII 2 1 2 

класен VII г  1 1 21 

20 Даница Стефановска Музичко 
образование 

VI а,б,в,г 1 4 4 19 
 VIIа,б,в,г 1 4 4 

VIII а,б 1 2 2 

IХа,б,в 1 3 3 

Хор, оркестар 3+3 3 2 6 

класен VI г  1 1 20 

21 Томислав Гиевски Прирдни науки V а,б,в,г 2 4 8 14 

Запознавање на 
оклината 

IX а 2 1 2 

IX б 2 1 2 

IX в 2 1 2 

22 Петре Иванов Физичко и 
здравствено 
образование 

VI а,б,в,г 3 4 12 21 

VII а,б,в 3 3 9 

23 Снежана 
Мачавеловска 
Мустачка 

Физичко и 
здравствено 
образование 

VII г 3 1 3 20 

VIII а,б 3 2 6 

IX а,б,в 3 3 9 

Изборен спорт VII  2 1 2 

24 Јулијана Комициоска Етика VII а,б,в,г 1 4 4 12 

Запознавање на 
религии 

VI 2 1 2 

VI 2 1 2 

Класична култура 
на европска 
цивилизација 

VI 2 1 2 

VI 2 1 2 

25 Лидија Цаковиќ Ликовно 
образование 

VI а,б,в,г 1 4 4 8 

VIIа,б,в,г 1 4 4 

26 Сарита Коневска Ликовно 
образование 

VIII a, б 1 2 2 5 

IX а, б, в 1 3 3 

27 Голупка Мирчевска Техничко 
образование 

V а,б,в,г 2 4 8 12 

VI а,б,в,г 1 4 4 
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Ученици 

Број на ученици по паралеки  

РБ Одделенски наставник Одд Број на ученици Деца со посебни 
 потреби 

м ж Вкупно м ж Вк 

1 Весна Бошковска I-a 18 10 28   1 1 

2 Павлинка Мијалова I-б 11 17 28     0 

3 Ирена Шехтанска I-в 17 10 27 1   1 

4 Билјана Мицковска I-г 15 9 24 1   1 

Вкупно I одделение 61 46 107 2 1 3 

5 Емилија Стефановска II-a 12 14 26     0 

6 Васа Трајчевска II-б 10 12 22     0 

7 
Катерина Трајчевска 
Ѓуроска II-в 13 9 22     0 

8 Маја Арсовска II-г 16 9 25 1   1 

Вкупно II одделение 51 44 95 1 0 1 

9 Лидија Илијовска III-a 14 12 26     0 

10 Виолета Симеонова III-б 13 11 24     0 

11 Елена Јованова III-в 16 15 31     0 

12 Бетка Спасовска III-г 12 15 27     0 

Вкупно III одделение 55 53 108 0 0 0 

13 Драга Филовска IV-a 11 9 20     0 

14 Еленора Лазаров IV-б 8 12 20     0 

15 Мирјана Дичова IV-в 9 8 17     0 

16 Дафина Георгиевска IV-г 10 10 20     0 

Вкупно IV одделение 38 39 77 0 0 0 

17 Илинка Димовска V-а 15 10 25 1   1 

18 
Викторија Младеновска 
Георгиевска V-б 15 9 24   1 1 

19 Сузана Спирковска V-в 12 11 23 1   1 

20 Елизабета Митревска V-г 13 10 23     0 

Вкупно V одделение 55 40 95 2 1 3 

Вкупно од I до V одделение 260 222 482 5 2 7 

21 Славица Богоевска VI-a 14 10 24     0 

22 Александра Ѓуровска VI-б 13 11 24 1   1 

23 
Александра Бошковска 
Спасовска VI-в 10 15 25     0 

24 Даница С. Настевска VI-г 11 10 21   1 1 

Вкупно VI одделение 48 46 94 1 1 2 

25 Ленче Манева VII-a 14 10 24 1   1 

26 Снежана Цоневска VII-б 12 9 21 3   3 

27 Сашка Младеновска VII-в 16 9 25 2   2 

28 Виолета Велјаноска VII-г 13 8 21 2   2 

Вкупно VII одделение 55 36 91 8 0 8 

29 Маја Михаиловска VIII-а 17 12 29     0 

30 Ирена Стефанова VIII-б 13 15 28     0 

Вкупно VIII одделение 30 27 57 0 0 10 

31 
Валентина Мишкова 
Кенкова IX-a 12 12 24     0 

32 Билјана Крстиќ IX-б 13 11 24   2 2 

33 Билјана Ќортошева IX-в 14 10 24     0 

Вкупно IX одделение 39 33 72 0 2 2 

ВКУПНО од I до IX одделение   432 364 796 14 5 29 
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Број на ученици во продолжен престој  

Одделение Број на групи Број на ученици 

Прво  2 64 

Второ  2 58 

Трето  2 45 

Вкупно од I до III одд  6 167 
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Мисија на училиштето 

 

 
 

 

Визија на училиштето 

 

 
 
 

Лого на училиштето 

 

Нудиме стручен и квалитетен кадар, примерни 
ученици, работна средина со грижа и поддршка каде 
секој може да ја развие и зајакнува својата 
индивидуалност, креативност, одговорност и 
задоволство од работата. 

Сакаме да создадеме училиште во кое на учениците 
ќе им понудиме квалитетни знаења, услови за 
развивање на креативноста и истражувачкиот дух, 
стекнување на самостојност и самодоверба, 
меѓусебно почитување и изучување на културата на 
живеење на етникумите во Р. Македонија. 

 

Ја почитуваме и развиваме индивидуалноста на секое 
дете 
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Календар за организација и работа на училиштето во учебната 
2014/15  година 

 
 

Септември 2014  Октомври 2014  Ноември 2014 

П В С Ч П С Н П В С Ч П С Н П В С Ч П С Н 

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

8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 

22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 

29 30      27 28 29 30 31   24 25 26 27 28 29 30 

 

Декември 2014  Јануари 2015  Февруари 2015 

П В С Ч П С Н  П В С Ч П С Н П В С Ч П С Н 

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

8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 

15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 

22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 

29 30 31      26 27 28 29 30 31  23 24 25 26 27 28  

 

Март 2015  Април 2015  Мај 2015 

П В С Ч П С Н П В С Ч П С Н П В С Ч П С Н 

      1   1 2 3 4 5     1 2 3 

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30    25 26 27 28 29 30 31 

30 31                    
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Јуни 2015  Државни празници  Верски празници 

П В С Ч П С Н 08 септември – Ден на 
независност 
11 октомври – Ден на народно 
востание 
23 октомври – Ден на 
македонската 
револуционерна борба 
08 декември – Св. Климент 
Охридски 
01 јануари – Нова година 
01 мај – Ден на трудот 
24 мај – Ден на сесловенските 
просветители 
02 август - Илинден 
23 Март – Патронен ден 

07 јануари, Божик 

19 јануари, Богојавление 

10 април, Велики петок 

13 април, втор ден Велигден 

29 мај, Задушница 

 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

 
 
 

Реализирани активности за грижа за здравјето на учениците 

 

Во текот  на учебната 2014/2015година реализирани се следните активности: 
 
Лична хигиена и хигиенски услови 

 Лична хигиена 

 Хигиена во училиштето и училниците 

 Дезинфекција 

 Дезинсекција 

 Дератизација 

 Хигиена на санитарен чвор 
Извршители: ученици, одделенски наставници, хигиеничари, стручна служба за 
дезинфекција и дератизација 

 
Систематски прегледи 

 Систематски прегледи на заби  - 2014/2015 

 Систематски прегледи на ученици  

 Вакцинација на учениците  
Извршители: Здравствен дом Јане Сандански, Амбуланта 11-ти Октомври 
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Извештај за работата на Детската организација 
 
Одговорни наставници: 
ДАФИНА ГЕОРГИЕВСКА                                              ИЛИНКА ДИМОВСКА 

 
Детската организација своите активности ќе ги насочува кон детското здружување.Вo 
своите активности ќе се раководи спрема интереситe и потребите на децата. Децата 
се нашето најголемо богатство,тие се нашата иднина. Во рамките на програмските 
активности се предвидува да се организираат културни, забавни, образовни,спортско-
рекреативни активности активности во областа на екологијата и други 
активности посветени и во интерес на децата. 

 
 
Детската организација ќе го помага детското здружување и ќе работи на 
осовременување на програмската основа на истата,а ќе се раководи од потребите 
и интересите на децата. За нив ја градиме оваа  држава, занив се обидуваме 
да направиме поубаво место за живеење на ова парче земја наречено Македонија. 
Во време на траењето на манифестациите  посветени на децата се организираат 
културни, забавни, образовни, спортско-рекреативни активности, активности во 
областа на екологијата и други активности посветени на децата.    
 

Септември 
-Свечен прием на учениците од прво  одделение со пригодна програма; 
-Одбележување на 8 Септември- Денот на независноста на Р.Македонија 
-Одбележување на меѓународниот ден на мирот 

 
Октомври 
Првата полна седмица на месец октомври е седмица посветена токму на дечињата 
од целиот свет. Тоа е недела која не обврзува да го свртиме целото свое внимание 
кон нив, нашите најмали и најмили – ДЕЦАТА. 
Недела која почнува со најубавиот, СВЕТСКИОТ ДЕН НА ДЕТЕТО.  И Македонија 
како дел од светот ги одбележува "Светскиот ден надетето", „Детската недела" и 
"Денот на детето“, коишто се утврдени и со Законот за заштита на децата како 
манифестации посветени надецата. 
 
За таа цел се предвидени следниве активности: 
-Прием на првачињата во Детската организација; 
-Активности по повод Детската Недела; 
-Активности за одбележување на 11-ти Октомври; 
-Одбележување на Денот на ООН 24-ти Октомври  
-Одбележување на меѓународниот ден на штедењето 31-ви Октомври 
 

Ноември 
-Посета на Фестивалот на детска песна „ Златно славејче“ 
-Одбележување на Месецот на книгата од 15.10-15.11; 
 

Декември 
-Организирање на новогодишно приредби за учениците 
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-Подготовка на учениците за организирано користење на зимскиот распуст;  
Разгледување на успехот, редовноста и дисциплината на крајот на првото 
полугодие од учебната 2014/15 година 

Февруари 
-Организирање акција за уредување на училишните простории 

 

 
Март 
-Пригодни активности по повод 8-ми Март; 
-Одбележување на 17-ти Март денот на крводарителството; 
-Активности по повод Патрониот празник на училиштето; 
-Одбележување на Деновите на пролетта и екологијата; 
 

Април 
-Одбележување на Први Април-ден на шегата со пригодни активности; 
Одбележување на 7-ми Април  денот на здравјет 
 

Мај 
-Одбележување на 6-ти Мај „Ѓурѓовден“-денот на општината Кисела Вода; 
-Одбележување на 24 –ти Мај ; 
 

Јуни 
-Разгледување на успехот,редовноста и дисциплината на крајот на учебната година; 
-Напатствија за правилно и рационално користење на летниот распуст; 
-Презентација на Годишниот извештај за работата на Ученичката заедница за 
учебната 2014/15 година; 
-Свечена програма по повод крајот на учебната 2014/2015 година; 
 
 
Извештај за работата на Црвен крст 
 
Одговорни наставници: Шехтанска Ирена  и Спасовска Бетка 
 
Ред. 
број 

Вид на активноста Време на 
реализација 

Реализатор 

1. Собирна акција на облека за деца од 
социјалнозагрозени семејства  

Континуирано во 
текот на цело 

полугодие 

со ученици од целото 
училиште 

2. Акција за чистење на училишниот двор  
03.11.2014 

  со ученици од  

3. Хуманитарна акција (парични средства) 
наменета за  операција на ученик од 
нашето училиште 

18 – 28. 11.2014 со ученици од целото 
училиште 

4. Хуманитарна акција ( храна и облека) 
наменета за ученик од нашето училиште 

18.11 – 
01.12.2014 

со ученици од целото 
училиште 

5. Предавање од  Агенцијата за Млади и 
спорт ,, Седумте пороци” 

27,28.11.2014 со ученици од 

6. Акција за чистење на училишниот двор 03.12.2014 со ученици од 

7. Разговор со стоматолог ,,Како да ги 
негуваме забите 

25.12.2014 со ученици од I одд 

8. Акција за чистење на училишниот двор 29.12.2014 Со учениците од  одд 

9. Хуманитарна акција -да им помогнеме 12.02.2015 Со учениците од целото 
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на настраданите од поплавите училиште 

10. 
Акција за уредување и чистење на разни 

простории 

20.03.2015 год Со учениците од целото 
училиште 

 
  

Извештај од Општествено корисна работа 
 

Одговорни наставници 
 
1. Петре Иванов 
2. Лазаров Еленора 
 

 
На ден  03.12.2014  год. се спроведе акцијата Ден на дрвото во која учествуваа и 
ученици од ОУ Кирил Пејчиновиќ   (предметна настава) на местото Мршевци, а 
одделенска настава имаше активност во школскиот двор.  На почетокот на 
есенскиот период се спроведе акцијата  за уредување на школскиот двор со сечење 
на старите дрвја и гранки. Во текот на целата школска година траеше и акцијата за 
собирање на стара пластика. 
 
    
 Н ден 13.11.2014 се спроведе Хуманитарна акција - собирање парични средства за 
операција на ученик од нашето училиште.  
 
  
 На ден 12.11.2014  се спроведе Хуманитарна акција собирање храна и облека за 
ученик од второ одделение   
 
На ден 11.02.2015  се спроведе    хуманитарна акција „Помош за луѓето од 
поплавените подрачја“ во која учествуваа сите ученици од нашето училиште 
 

                       

Извештај од стручниот актив на одделенска настава 

Реализирани натпревари 
Датум на 
одржување 

Организатор Натпревар/ 
конкурс 

Име и презиме 
наученик / одд. 

Ментор Освоенанагр
ада 

 
30.10.2014 
 
 
 
 
 
18.11.2014 
 
 
 
 
05.02.2015 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ООУ Кирил 
Пејчиновиќ 
 
 
 
 

 
Цртање на тема 
Штедење и спорт во 
рамките на НЛБ 
 
Меѓународен детски 
ликовен конкурс 13 
ти Ноемв 
 
 
Математички 
училишен натпревар 
 
 
 
 
 
 

 
Vв 
 
 
 
 
 
Ива Блажовска 
Ивана Тасевска 
 
 
Тамара Ѓонеска Va 
Тамара  Николова 
Vb 
Ана Мацановиќ Vв 
 
 
 

 
Сузана 
Спирковска 
 
 
 
Сузана 
Спирковска 
 
Илинка 
Димовска 
Викторија 
Георгиевска 
Младеноска 
Сузана 
Спирковска 
 
 

 
Благодарница 
 
 
 
прво и второ 
место 
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14.02.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.02.2015 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.03.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сојуз на 
математичати на 
Р.М. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сојузот на 
Математичари на 
Македонија 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Меѓународна детска 
ликовна изложба-
Флора и фауна 
 
 
 
 
 
 
Општински 
натпревар по 
математика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Меѓународен 
матетатички 
натпревар Кенгур 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Иван Табаковски 
Vb 
 
 
 
 
 
 
Марија Атанасова 
Кристина Спасовска 
Тамара  Ѓонеска Va 
Тамара  Николова 
Vb 
Ана Мацановиќ 
Vв 
 
 
 
 
 
Јана Ставревска 
Димитар Ангеловска  
Марја Фиданска 
Марја Фидановска 
Теодор Петровски 
Огнен Кралев 
Милица Ѓорѓиевска 
Андреј Арсовски 
Филип Грујовски 
Дарјан Димановски 
Димитар Пенков  
Марија Кузмановска 
Јана Гичовски 
Дамјан Николовски 
Елеонора 
Мирковска 
Виктор Петревски 
АндрејБожинов 
Паола Коцевска 
Андреј Здравевски 
Петар Галевски 
Маргарита 
Кузмановска 
Дарко Недановски 
Александар 
Стојанов 
Софија Георгиевска 
Иван Димитровски 
Лела Мирчевска 
Дамјан Митевски 
 
 
Мила Наумовска 
Михаил Костовски 
Лео Миновски 
Елена Чекаровска 
Матеј Гиновски 
Драгана Тричковска 
Лука Богдановски 
Филип Спиров 
Калија Георгиевска 
Андреј Јовичиќ 
 
Огнен Бабунски 
Михаела 
Блажовска 

Викторија 
Георгиевска 
Младеноска 
 
 
 
 
Мирјана 
Дичова 
 Драга 
Филовска 
Илинка 
Димовска 
Викторија 
Георгиевска 
Младеноска 
Сузана 
Спирковска 
 
 
 
 
 
Павлинка 
Мијалова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Весна 
Бошковска 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
второ место 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 место 
 
2 место 
 
 
 
 
 
 
 
трето место 
 
 
 
 
 
 
 
1 место 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 место 
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Миа Бошевска 
Марти Гоџо 
Анастасија Горгиева 
Ведран Илиевски 
Марио Илиевски 
Матеј Наумовски 
Леа Николовска 
Јана Пандиловска 
Марин Петревски 
Лука Поповски 
Максим Рингов 
Трајче Талевски 
Лина Топузоска 
Ана Марија Трпеска 
Даријан Цветаноски 
 
Марко Митевски 
Мила Ѓорѓиевска 
Ана Пиштолова 
Ангела Герасимова 
Дарјан Колевски 
Димитар Спасовски 
Јордан 
Спасовски 
Христијан 
Спасовски 
 
Калина Петрушева 
Калина Анѓелевска 
Јосип Колариќ 
Јована Ефремова 
Викториа Манева 
Теодор Атанасоски 
Георгина  Блажеска 
Методија Димовски 
 
Петар Ѓорѓиевски 
Матеј Петрески 
Никола Павковски 
 
 
Марко Спасовски 
Ема Ефремова 
 
 
Ања Виденовиќ 
Андреј Мацановиќ 
Ева Ламбеска 
Теодор 
Димишковски 
Марко Јовановски 
 
Стефан Сигеров 
 
Михаела Смилевска 
III а 
Ема Смилевска  
Кристина Костовска 
III а 
Ева Ристевска   
Филип Јовичиќ   
Димитар Порчу  III а 
 
Теона Китановска III 
б 
Теодора Ничева III б 
Теодора 
Стефановска  III б 

 
 
 
 
 
 
 
Билјана 
Мицковска 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ирена 
Шехтанска 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Васа 
Трајчевска 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стефановска 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 место 
трето  место 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 место 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прво место 
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Христијан 
Цветановски III б 
Виктор Миленковски 
III б 
Ања Лозановска 
Максим 
Стефановски III в 
Вера Ѓонеска III в 
Ангел Кузмановски  
Јана Мицова 
 Тијана Блажовска 
Андреа Спасовска 
Давид Тасевски 
Андреј Тасевски 
Андреј Шумански 
Анастасија 
Христовска 
Лана Стоицовска 
Лука Стојановски 
Никола Дончев 
Матеја Миленковска 
 
 
Теона Здравковска 
Мила Ѓорговска III г 
Никола Јандревски 
Дорјан Ваљаков 
Лука Перуновски 
Марко Бојаџиски III г 
 
 
Матеа Блажевска 
Никита Танески 
Теона Вангеловска 
Александар 
Божиновски 
 
Миа Цекиќ 
 
 
Горазд Иванов 
Виктор Манчевски 
 
 
Ана Мацановиќ 
 
 
 
Тамара  Ѓонеска 
 
Мила Крагељ 
Андреј Арсовски 
Vb 
Дамјан Бабунски 
Давид Брњарчевиќ 
Vb 
 
 
 Марија Атанасова 
Кристина Спасовска 
Тамара  Ѓонеска Va 
Ана Мацановиќ Vв 
 
 
 
 
 
 

Емилија 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Катерина 
Трајчевска 
Ѓуроска 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лидија 
Илијовска 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Виолета 
Симеонова 
 
 
 
 
 
 
 
Елена 
Јованова 
 
 
 
 
 
 
 
Елена 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 место 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 место 
 
 
 
 
 
2место 
 
 
 
 
 
 
3 место 
 
 
 
 
 
 
трето место 
трето место 
трето место 
трето место 
пофалница 
пофалница 
 
прво место 
 
прво место 
прво место 
 
второ место 
второ место 
 
прво место 
прво место 
второ место 
 
 
 
 
второ место 
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Мартин Диманоски 
Дафина Гилевска 
Марко Спасовски 
 
 
Марија Миланова 
Кристина Костовска 
III а 
Ева Николовска IIIа  
Теона Китикановска 
III б 
 
Анастасија 
Миленковска III б 
 
Никола Дончев III в 
Евангелина 
Василева III в 
Доротеја Солунчева 
III г 
 
 
Ема Китинова 
Дариа Дејановска 
Кристина Митовска 
Ива Кујовиќ 
 
Одисеј Гилевски Vг 
 
 
 
Марко Лефтеров Vг 
 
 
 
Иван Табаковски Vb 
 
 
Мила Недановска Vг 
 
 
Одисеј Гилевски Vг 
 
 
Анастасија 
Николоска Vг 
 
 
Ангела Петрушевска  
Vв 
Ана Мацановиќ Vв 
 
 
 
 

Јованова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бетка 
Спасовска 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мирјана 
Дичова 
 
Дафина 
Георгиевска 
 
 
Еленора 
Лазаров 
 
 
Драга 
Филовска 
 
 
Сузана 
Спирковска 
 
Илинка 
Димовска 
 
Викторија 
Георгиевска 
Младеноска 
 
 
 
 
 
Мирјана 
Дичова 
Драга 
Филовска 
Илинка 
Димовска 
Сузана 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
трето место 
 
 
 
 
 
 
второ место 
 
 
 
 
 
трето место 
 
 
2 место 
3 место 
 
2 место 
3 место 
 
 
 
2 место 
 
 
 
3 место 
 
 
 
 
прво  место 
 
 
3 место 
 
пофалница 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 место 
 
2 место 
 
второ место 
второ место 
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28.03.2015 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сојуз на 
математичати на 
Р.М. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ООУ “Кирил 
Пејчиновиќ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Регионален 
натпревар по 
математика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Литературен и 
ликовен конкурс (по 
повод 70 години од 
работата на 
училиштето) 
 
 
 
 
 
 

 

Спирковска 
 
 
 
 
 
 
 
 
Маја 
Арсовска 
Стефановска 
Емилија 
Катерина 
Трајчевска 
Ѓуроска 
Маја 
Арсовска 
Лидија 
Илијовска 
Лидија 
Илијовска 
Виолета 
Симеонова 
 
Виолета 
Симеонова 
 
Елена 
Јованова 
Елена 
Јованова 
Бетка 
Спасовска 
Драга 
Филовска 
Мирјана 
Дичова 
Еленора 
Лазаров 
Еленора 
Лазаров 
Елизабета 
Митревска 
Елизабета 
Митревска 
 
Викторија 
Георгиевска 
Младеноска 
Елизабета 
Митревска 
Елизабета 
Митревска 
Елизабета 
Митревска 
Сузана 
Спирковска 
Сузана 
Спирковска 
 

 
 
 
 
 
3 место 
 
2место 
 
Пофалница 
 
 
пофалница 
 
пофалница 
пофалница 
трето место 
 
пофалница 
 
 
пофалница 
прво место 
пофалница 
 
 
1 место 
 
2 место 
 
1 место 
2 место 
 
 
прво место 
 
прво место 
 
 
 
второ место   
 
 
 
 
трето место 
 
 
прво место 
 
второ место 
 
 
второ место 
 
пофалница 

 ООУ Кирил 
Пејчиновиќ 

За успешно учество 
и постигање на 
високи резултати на 
училишниот 
натпревар по 
математика 

Тамара Николова 
Vб 

Викторија 
Георгиевска 
Младеноска 
 

 
 
 
Диплома 

 ООУ Кирил За промовирање на Ана Мацановиќ Vв Сузана Благодарница 
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Пејчиновиќ училиштето за 
математика 

Спирковска 
 

12.06.2015 
13.06.2015 
14.06.2015 

Сојуз за 
воспитување и 
грижа деца 

Детски лирски 
треперења Охрид 

 
Одисеј Гилевски Vг 

Елизабета 
Митревска 
 

 

12.06.2015 
13.06.2015 
14.06.2015 

Сојуз за 
воспитување и 
грижа деца 

најдобра песна на 
фестивал 
-збирка песни 

 
Одисеј Гилевски Vг 

  Елизабета 
Митревска 
 

 

 
Семинари/обуки 
 

Датум на 
одржување 

Организатор Семинар/обука Наставник  Сертификат 

16.09.2014 
18.09.2014 

 Предавање на тема“ 
Аутизам“ 
 

                                                                                               
Илинка Димовска                                                                                               
Викторија Георгиевска 
Младеноска                                                                                                 
Сузана Спирковска                                                                                             
Елизабета Митревска 
Елена Јованова 
Бетка Спасовска 
Емилија Стефановска  
Катерина Трајчевска 
Ѓуроска                                                                 
Весна Бошковска 
Ирена Шехтанска 
Билјана Мицковска 
 

 

15.11.2014 
10.12.2014 

Биро за развој на 
образованието 

Обука за јазична 
писменост 

 
 Весна Бошковска 
Павлинка Мијалова 
Ирена Шехтанска 
Билјана Мицковска 
 Даниела Јовановска 
Надица  Поповска 
Викторија  Несторовска 
Даниела Долевска                                                                                                                                                                                                
 Емилија Стефановска 
Маја Арсовска                                                                                            
Васа Трајчевска                                                                            
                                                                        
 Катерина Трајчевска 
Ѓуроска                                                                 
Лидија Илијовска 
Виолета Симеонова 
Елена Јованова 
Бетка Спасовска 
Драга Филовска 
Еленора Лазаров 
Мирјана Филовска 
Дафина Георгиевска 
Илинка Димовска 
                                                                                      
Викторија Георгиевска. 
Младеноска 
                                                                                               
Сузана Спирковска 
                                                                                                
Елизабета Митревска 
 

 
 
Потврда за 
посета 

17.12.2014  проф.др. Константин Обука на тема: Викторија.Г.Младеноска Потврда 
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Петковски “Функционално 
спроведување на 
самоевалуацијата” 

24.01.201425
.01.2015 

  
Еду конференција за 
наставници 
 

                                                                                                  
Илинка Димовска 
                                                                                              
Викторија Георгиевска. 
Младеноска 
                                                                                                   
Сузана Спирковска 
                                                                                                   
Елизабета Митревска 

 
 
 
Сертификат 

10.02 и 
11.02.2015 

 Деца со 
интелектуална 
попреченост 
 

Илинка Димовска 
                                                                                              
Викторија Георгиевска 
Младеноска 
                                                                                                   
Сузана Спирковска 
                                                                                                   
Елизабета Митревска 
 

 

14.02.2015 Биро за развој на 
образованието 

Природни науки по 
Кембриџ 
 

Илинка Димовска 
                                                                                               
Викторија Георгиевска 
.Младеноска 
                                                                                                   
Сузана Спирковска 
Елизабета Митревска                                                                                     

 

21.02.2015 Биро за развој на 
образованието 

Обука за математика 
по Кембриџ 

 Илинка Димовска                                                                                                
Викторија Георгиевска 
Младеноска 
                                                                                                
Сузана Спирковска 
                                                                                                   
Елизабета Митревска 
 

 

31.03.2015 Педагошки факултет 
„Св. Климент 
Охридски“ 

Семинар по 
матетатика за 
поуспешна 
реализацијана 
наставните теми по 
математика по 
математика за 5 одд. 
преземени од 
Меѓународниот 
центар за наставни 
програми Cambridge 
International 
Examination 

Драга Филовска 
Еленора Лазаров 
Мирјана Филовска 
Дафина Георгиевска 
 

 

25.04.2015 ПЕН-КМ Алатки за 
спроведување на   
самоевалуацијата во 
училиштата 

Викторија Георгиевска 
Младеноска 
 Илинка Димовска                                                                                                                                                                                                 
Сузана Спирковска 
                                                                                                   
Елизабета Митревска 
Драга Филовска 
Еленора Лазаров 
Мирјана Филовска 
Дафина Георгиевска    
Емилија Стефановска 
Маја Арсовска                                                                                            

 
 
 
 
 
Сертификат 
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Катерина Трајчевска 
Ѓуроска                                                                 
Весна Бошковска 
Павлинка Мијалова 
Ирена Шехтанска 
Билјана Мицковска 
 Даниела Јовановска 
Надица  Поповска 
Викторија  Несторовска 
Даниела Долевска                                                                                                                                                                                                
Васа Трајчевска                                                                                       
        
 

2014-2015 
год. 

 
МОН 
 

 
Проект -Меѓуетничка 
интеграција 
04.12.2014 
 

Лидија Илијовка 
 
Виолета Симеонова 
 
Елена Јованова 
 
Бетка Спасовска 
  Емилија Стефановска 
Маја Арсовска                                                                                            
   Катерина Трајчевска 
Ѓуроска                                                                 
                                                                                    
 Васа Трајчевска                                                                                
Драга Филовска 
Еленора Лазаров 
Мирјана Филовска 
Дафина  
Георгиевска   
Викторија Георгиевска 
Младеноска 
 Илинка Димовска                                                                                                                                                                                                 
Сузана Спирковска 
                                                                                                  
Елизабета Митревска 
 
   

 

2014/2015 БРО Математика со 
размислување во 
почетните од 
деленија 
 

       Емилија 
Стефановска 
Маја Арсовска                                                                                            
 Катерина Т.Ѓуроска                                                                 
                                                                                      
 Васа Трајчевска                                                                                

 
сертификат 

09.05.2015 ,,Ајнштајн,,-здружение 
за дислексија 

Семинар за 
дислексија,форми,ме
тоди 

          Емилија 
Стефановска 
                Катерина 
Трајчевска Ѓуроска                                                                 
                                                                            
 Илинка Димовска  
Елизабета Митревска                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 
 
 
 
сертификат 
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Извештај за работата во продолжен престој 
 

Извештај за работата во продолжен престој во текот на 2014/2015 год. 
Надица Поповска-Одделенски наставник 

 
 
      Бројна сосотојба на учениците во продолжен престој: Вкупниот број на ученици во продолжен 
престој од I одделение е 30 ученика,од кои  18 момчиња и 12 девојчиња 
 
    Во текот на 2014/2015 год. Во целост се реализирани наставните содржини кои се планирани во 
наставната програма. 
 
    Во однос на семинарите посетени се: 
 Јазична писменост-МЦГО (21.11-09.12.2014) 
 Обука за примена на самоевалуација-интерно предавање 
 
    На родителските средби одржани од страна на одделенските наставници Билјана Мицковска,Ирена 
Шехтанска,Весна Бошковска и Павлина Мијалкова присуствував и јас ,како одделенски наставник во 
продолжен престој. На родителските средби,родителите беа информирани за успехот и работата на 
учениците во продолжен престој и тековните работи во продолжениот престој. 
 
Одд. наставник 
Надица Поповска 

 

Извештај за работата во продолжен престој во текот на 2014/2015 год. 
Даниела Јовановска-Одделенски наставник 

 
 
      Бројна сосотојба на учениците во продолжен престој: 
Вкупниот број на ученици во продолжен престој од I одделение е 34 ученика,од кои  22 момчиња и 12 
девојчиња 
 
    Во текот на 2014/2015 год. Во целост се реализирани наставните содржини кои се планирани во 
наставната програма. 
 
    Во однос на семинарите посетени се: 
 Јазична писменост-МЦГО (21.11-09.12.2014) 
 Обука за примена на самоевалуација-интерно предавање 
 
    На родителските средби одржани од страна на одделенските наставници Билјана Мицковска,Ирена 
Шехтанска,Весна Бошковска и Павлина Мијалкова присуствував и јас, како одделенски наставник во 
продолжен престој. На родителските средби,родителите беа информирани за успехот и работата на 
учениците во продолжен престој и тековните работи во продолжениот престој. 
 
 
Одд. наставник 
Даниела Јовановска 
 
 

Извештај за работата во продолжен престој во текот на 2014/2015 год. 
       Анета Кирковска-Одделенски наставник 

 
 
      Бројна сосотојба на учениците во продолжен престој: 
Вкупниот број на ученици во продолжен престој од II одделение е 28 ученика,од кои 18 момчиња и 10 
девојчиња 
 
    Во текот на 2014/2015 год. Во целост се реализирани наставните содржини кои се планирани во 
наставната програма. 
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    Во однос на семинарите посетени се: 
 Јазична писменост-МЦГО (21.11-09.12.2014) 
 Обука за примена на самоевалуација-интерно предавање 
 
    На родителските средби одржани од страна на одделенските наставници Катерина Ѓуровска-
Трајковска, Васка Трајчевска и Маја Арсовска присуствував и јас, како одделенски наставник во 
продолжен престој. На родителските средби, родителите беа информирани за успехот и работата на 
учениците во продолжен престој и тековните работи во продолжениот престој. 
 
Одд. наставник 
Анета Кирковска 
 

 

Извештај за работата во продолжен престој во текот на 2014/2015 год. 
        Даниела Долевска-Одделенски наставник 

 
 
      Бројна сосотојба на учениците во продолжен престој: Вкупниот број на ученици во продолжен 
престој од II одделение е 32 ученика,од кои 16 момчиња и 16 девојчиња 
 
    Во текот на 2014/2015 год. Во целост се реализирани наставните содржини кои се планирани во 
наставната програма. 
 
    Во однос на семинарите посетени се: 
 Јазична писменост-МЦГО (21.11-09.12.2014) 
 Обука за примена на самоевалуација-интерно предавање 
 
    На родителските средби одржани од страна на одделенските наставници Катерина Ѓуровска-
Трајковска, Васка Трајчевска и Маја Арсовска присуствував и јас, како одделенски наставник во 
продолжен престој. На родителските средби, родителите беа информирани за успехот и работата на 
учениците во продолжен престој и тековните работи во продолжениот престој. 
 
 
Одд. наставник 
Даниела Долевска 
 
 

Извештај за работата во продолжен престој во текот на 2014/2015 год. 
Душица Трајковска-Одделенски наставник 

  
  
      Бројна сосотојба на учениците во продолжен престој: 
Вкупниот број на ученици во продолжен престој од III одделение е 30 ученика,од кои   13момчиња и 
17 девојчиња 
  
    Во текот на 2014/2015 год. Во целост се реализирани наставните содржини кои се планирани во 
наставната програма. 
  
    Во однос на семинарите посетени се: 
 Јазична писменост-МЦГО (21.11-09.12.2014) 
 Обука за примена на самоевалуација-интерно предавање 
  
     На родителските средби одржани од страна на одделенските наставници  присуствував и јас ,како 
одделенски наставник во продолжен престој. На родителските средби,родителите беа информирани 
за успехот и работата на учениците во продолжен престој и тековните работи во продолжениот 
престој. 
  
Одд. наставник 
ДушицаТрајковска 
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Извештај за работата во продолжен престој во текот на 2014/2015 год. 
Викторија Несторовска-Одделенски наставник 

  
  
      Бројна сосотојба на учениците во продолжен престој: 
Вкупниот број на ученици во продолжен престој од III одделение е 18 ученика,од кои   7момчиња и 11 
девојчиња 
  
    Во текот на 2014/2015 год. Во целост се реализирани наставните содржини кои се планирани во 
наставната програма. 
  
    Во однос на семинарите посетени се: 
 Јазична писменост-МЦГО (21.11-09.12.2014) 
 Обука за примена на самоевалуација-интерно предавање 
  
  
    На родителските средби одржани од страна на одделенските наставници  присуствував и јас ,како 
одделенски наставник во продолжен престој. На родителските средби, родителите беа информирани 
за успехот и работата на учениците во продолжен престој и тековните работи во продолжениот 
престој. 
  
  
  
Одд. наставник 
Викторија НЕСТОРОВСКА 
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Извештај за работата на стручниот актив на општествено јазичната 
група предмети  

 
Во текот на учебната 2014/2015 година, реализирани се следните состаноци: 

 На ден 22.08.2014г. одржан е состанок со следниот дневен ред: 

1. Предлагање теми за отворени часови и стручни  предавања  
2. Утврдување на годишната програма за работа на стручниот актив  

 На ден 04.09.2014 г. одржан е состанок со следниот дневен ред: 

1.Отворен час по историја на тема: Историски извори (вовед) 

2.  Дискусија за наставниот час и размена на искуства 

 На ден 10.09.2014 г. одржан е состанок со следниот дневен ред: 

1. Доставување списоци на ученици по паралелки за изборни предмети за учебната 

2014/2015 година 

2.Тековни прашања 

 На ден 16.09.2014 г. одржан е состанок со следниот дневен ред: 

 

1. Отворен час по германски јазик на тема: “Видови хоби“ 

2. Дискусија за наставниот час и размена на искуства 

 На ден 16.10.2014 г. одржан е состанок со следниот дневен ред: 

1. Стручно предавање на тема: “Значењето на дополнителна и додатна настава” 

2. Дискусија за темата 

 На ден 07.11.2014 г. одржан е состанок со следниот дневен ред: 

 

1.Спроведување на дополнителна и додатна настава во училиштето 

2.Планирани и реализирани семинари, обуки, екскурзии и други активности 

3.Разно 

 На ден 26.11.2014 г. одржан е состанок со следниот дневен ред: 

1. Кодекс на облекување на вработените во училиштето 

2. Примена на ИКТ во наставата 

3. Тековни прашања 

 На ден 19.12.2014 г. одржан е состанок со следниот дневен ред: 

1. Договор за ораганизација на Новогодишен хепенинг 

 2. Разно 



                  Годишен извештај за работа на ОУ „Кирил Пејчиновиќ“ Скопје за учебна 2014/2015 

 

 

31 

 На ден 24.12.2014 г. одржан е состанок со следниот дневен ред: 

1. Отворен час по преметот етика на тема: “Чесноста-најголем добродетел” 

 2. Дискусија за часот и споделување на искусва 

 На ден 05.01.2015 г. одржан е состанок со следниот дневен ред: 

1.Спроведување на дополнителна и додатна настава во училиштето во текот на првото 
полугодие од учебната 2014/2015 година. 

2.Планирани и реализирани семинари, обуки, екскурзии и други активности 

3.Разно 

 

 На ден 28.01.2015г. одржан е состанок со следниот дневен ред: 

1. Стручно предавање на тема: “ Поим и видови учење”  
2. Работилница: “ Улогата на наставникот во постигнатите резултати на учениците. 
3. Дискусија и размена на искуства од страна на наставниците. 

 На ден 11.02.2015 г. одржан е состанок со следниот дневен ред: 

1.Отворен час ликовно обзвание на тема: “Отворен простор”- анализа и практика 

2.  Дискусија за наставниот час и размена на искуства 

 На ден 11.03.2015 г. одржан е состанок со следниот дневен ред: 

1.Отворен час ликовно обзвание на тема: “Графичка шара-дизајн, цртање и 

сликање” 

2.  Дискусија за наставниот час и размена на искуства 

 На ден 16.03.2015 г. одржан е состанок со следниот дневен ред: 

1.Координација по повод одбележување на патрониот празник на училиштето и Јубилеј-70 
години од основното училиште Кирил Пејчиновиќ. 

2.Разно 

 На ден 25.03.2015 г. одржан е состанок со следниот дневен ред: 

1.Координација за учество во емисијата “Голем Одмор” во МТВ. 

2.Разно 

 На ден 27.03.2015 г. одржан е состанок со следниот дневен ред: 

1. Отворен час по македонски јазик на тема: “Женските ликови во литературните дела“ 

2. Дискусија за наставниот час и размена на искуства. 

 На ден  15.04.2015г. одржан е состанок со следниот дневен ред: 

1. Стручно предавање на тема: “Естетските доживувања на литературните дела”. 

2. Дискусија за предавањето и размена на искуства. 
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 На ден  29.04.2015г. одржан е состанок со следниот дневен ред: 

1. Отворен час на тема: Обработка на вокабулар: “Професии” 

2. Дискусија за часот и размена на искуства. 

 На ден  15.05.2015г. одржан е состанок со следниот дневен ред: 

1. Отворен час по музичко образование на тема: Дурски тонски род во детска песна 
“Виножито” 

2. Дискусија за наставниот час и размена на искуства. 

 На ден 12.06.2015 г. одржан е состанок со следниот дневен ред: 

1.Спроведување на дополнителна и додатна настава во училиштето во текот на учебната 
2014/2015 година. 

2.Планирани и реализирани семинари, обуки, екскурзии и други активности 

3.Разно 

 На ден 22.06.2015 г. се одржа состанок со следниот дневен ред: 

1.Стручно предавање на тема: “Mail merge” во образовните цели 

2.Тековни прашања 

Реализатор: Билјана Крстиќ 

 
- Учество на натпревари/конкурси 

Датум на 
одржување 

Организатор Натпревар/ 
конкурс 

Име и презиме  
на ученик / одд. 

Ментор Освоена 
награда 

19.03.2015 ООУ “Кирил 
Пејчиновиќ” 

Литературен 
конкурс (по повод 
70 години од 
работата на 
училиштето) 

Димитар 
Неделковски 
(VII

г
одд.), 

Ева Костадинова 
(VII

г
одд.) и Марија 

Наумовска од 
(VI

г
одд.) 

Антониета 
Ѓорѓиевска 

Пофалници 

04.04.2015 ELTAM Општински 
натпревар по 
англиски јазик 

Андреј Арсовски 
(V

б
одд.) и Тамара 

Николова(V
б
одд.) 

Маја 
Михаиловск
а 

Пофалници 

04.04.2015 Сојуз на 
наставници по 
македонски јазик 

Регионален 
натпревар по 
македонски јазик 

Захарија Порчу Александра 
Ѓуровска 

 

30.04.2015 Приватна 
гиманазија 
Алгоритам 

Натпревар по 
англиски јазик и 
математика 

Јосиф Тепеѓозов 
(VIII

а
одд.), Ана 

Преш(VIII
а
одд.), 

Бојана 
Јосифовска 
(VIII

б
одд.) и Јана 

Марковиќ 
(VIII

б
одд.) 

Маја 
Михаиловск
а и Ирена 
Стефанова 

Пофалници 

30.04.2015 Приватна 
гиманазија 
Алгоритам 

Натпревар по 
англиски јазик и 
математика 

Тамара Георгиева 
(IX

a
одд.), Виктор 

Димовски (IX
в
 

одд.) и Андреј 
Билбилов(IX

б
одд.) 

Билјана 
Крстиќ и 
Славица 
Богоевска   

Диплома+ст
ипендија и 
пофалници 
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- Учество на семинари/обуки 

Датум на 
одржување 

Организатор Семинар/обука Наставник  Сертификат 

08.11.2015 Издавачка куќа 
“Албатрос” и 
реализатор- 
професор Tracey 
Sinclair 

Семинар за 
учебникот по 
англиски јазик PET 
Buster 

Маја Михаиловска Да 

28/29.11. 
2014  

 Семинар на тема: 
„Театарски елементи 
во наставата по 
германски јазик- 
драматизација на 
книгата Бескрајна 
приказна од Михаел 
Енде“ 

Билјана Ќортошева Да 

17.12.2014  проф.др. Константин 
Петковски 

Обука на тема: 
“Функционално 
спроведување на 
самоевалуацијата” 

Вера 
Митровска(психолог), 
Жаклина 
Стојановска(педагог), 
Велика Миленковска 
(дефектолог), Анета 
Велкоска (библиотекар) 
и наставниците: Маја 
Михаиловска, Ирена 
Стефанова, Антониета 
Ѓорѓиева. 

Потврда 

22.12.2014 Обука спроведена од 
страна на 
претседателот на 
Антикорупциска 
државна комисја, г-ѓа 
Мирјана Димовска и 
м-р Игор Јуруков од 
Биро за развој на 
образовението 

Обука на тема: 
“Антикорупциска 
едукација на 
учениците во 
основните училишта” 

Јулијана Комициоска и 
Антониета Ѓорѓиева 

 

25.04.2015 Интерна обука за 
спроведување на 
самоевалуацијата во 
училиштето 

Проф Д-р Константин 
Петковски 

Наставници од 
предметна и 
одделенска настава 

Потврда 

 
 
Учество на презентации 

- На ден 02.12.2014 год. директорот на ОУ “Кирил Пејчиновиќ”-Сашо Јованов и 

наставникот по англиски јазик, Маја Михаиловска присуствуваа на презентација за 

унапредување во наставата по англиски јазик во МОН. Реализатор на презентацијата 

беше г-н Сашо Шакич.  

 
Проекти и активности 

-  На ден 07.11.2014г. наставничката по македонски јазик Антониета Ѓорѓиевска и 

учениците од 7-г одд.: Ангел Велков, Ива Гоческа, Андреа Јефтиќ, Андреј Корев и 

Ева Костадинова ја посетија библиотеката „Браќа Миладиновци“ Учениците се 

запознаа со библиотеката како библиотека од отворен тип достапна за широката 

читачка маса, со просториите на библиотеката,со фондот на книги, начинот на 
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нивната распореденост на полиците, читалните, добија поопширни информации за 

браќата Миладиновци. На оваа посета присуствуваа и ученици од другите основни 

училишта од општината Кисела Вода заедно со своите наставници. 

- По повод државниот празник 13 ноември -  Ослободување на Скопје во паркот 

Македонија општина Кисела Вода на 11.11.2014 год. се одржа културна 

манифестација во која земаа учество повеќе основни училишта од општината. 

Основното училиште Кирил Пејчиновиќ со особена чест ја прифати понудата да 

настапи со музички перформанс во кој учество земаа 39 ученици од нашиот 

училишен хор, кој ја изведоа песната „Скопје“ од групата Леб и Сол под менторство 

на наставничката по музичко образование-Даница С.Настевска. 

- Во рамките на редовните часови по музичко образование при нашето основно 

училиште на ден 21.11.2014 се одржа ЕСЕНСКИ КОНЦЕРТ на учениците од ДМБУЦ 

„Илија Николовски – Луј“ од класите на професорите Сузана Шошева - Станковиќ, 

Марија Кочарова - Узунова, Јасна Трајкова. Овие јавни настапи се дел од 

подготовките за нивните идни освојувања на музичките натпревари. На Есенскиот 

концерт присуствуваа нашите ученици од 7г и 7б одделение кои пред да го слушнат 

настапот имаа краток вовед за тоа со кои инструменти ќе се изведат делата, исто 

така како треба да се однесуваат на јавни настапи од областа на класичната музика.  

 
- На ден 11.12.2014 година,  во холот на нашето училиште се одржа предавање на 

тема: “Заштита од пиротехнички и запаливи средства”, организирано од сектор за 

пиротехника при МВР. Присутни беа сите ученици од VI-IX одделение заедно со 

нивните одделенски раководители. 

 
- На 12. 12. 2014 г. во ОУ „Кирил Пејчиновиќ“ во општина Кисела Вода се одржа 

манифестацијата „Книгата е нашиот живот“. Почесен гостин на манифестацијата 

беше еден од најчитаните македонски автори, Горјан Петревски. Манифестацијата ја 

реализираа ученици од секциите водени од тимот на наставници по македонски јазик 

и библиотекарот на училиштето. Драмската секција успешно прикажа еден отворен 

час низ драмата „Дискусија за читањето книги“. Учениците- новинари низ прашања го 

инволвираа присутниот писател во драмската претстава. Учениците од 

литературната секција ги прочитаа своите лични творби. Најмалите ученици под вод 

водство на библиотекарот настапија со свои лични творби и музичка точка. 

- На ден 10.02.2015 година, во организација на ОУ „Кирил Пејчиновиќ", учениците од 

седмите  и осмите одделенија, заедно со нивните одделенски раководители, беа во 

посета на ЕУ инфо-центарот на предавање за Европска Унија. На крајот на 

предавањето,  учениците зедоа активно учество во квиз, а најмногу се истакна 

ученикот Александар Илчески од 8б одделение кој освои прва награда. 

-  По повод 8 ми март - Меѓународниот ден на жената што се одбележува секоја 

година за борбата на жените за економска, политичка и социјална рамноправност со 

мажите  беа организирани повеќе активности. Во паркот „Пушкин“ во населба Кисела 

Вода на ден 06.03.2015 год.  хорот при основното училиште Кирил Пејчиновиќ во 

соработка со училиштата Круме Кепески и Невена Георгиева Дуња одржаа свечена 

приредба со различни настапи, пеење, рецитирање на песни за денот на жените, 

балетска точка и кореографска точка. На настанот,сите посетителки, но и сите жени, 
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мајки, баби кои се најдоа во близина на паркот, од учениците добија подарок - 

честитка. На настанот присуствуваа наставниците: Даница С.Настевска, Маја 

Михаловска, Билјана Крстиќ и дефектологот-Велика Миленкоска. 

- На 19.03.2015, во координација на наставниците Снежана Цоневска (одговорен 

наствник), Маја Михаиловска, Даница С.Настевска, Ирена Стефанова и 

библиотекарката-Анета Велковска, нашето училиште го прослави својот 70 годишен 

јубилеј. На приредбата присуствуваа градоначалникот на Општина Кисела Вода г-ѓа 

Билјана Беличанец-Алексиќ, Претседателот на Советот г-дин Трајче Донев, ген. 

директор на АД Цементарница-Усје г-дин Борис Хрисафов, родители, сегашни и 

пензионирани наставници и други наши пријатели. Под мотото „Овој свет е мало 

место убаво“ присутните ја проследија приказната за ООУ,,Кирил Пејчиновиќ„- Скопје 

кое постои 70 години, од учебната 1944/45 година. Музиката ги водеше „Кирилци“ 

како дел од Скопје и Светот, каде што учеа, се забавуваа и остваруваа успеси. Автор 

на убавата приказна е наст.по македонски јазик Снежана Цоневска. 

- Учество во изработка на училишен весник „Повик“ по повод 70 години од работата 

на училиштето. Во изработката на веникот учествуваа наставниците: Александра 

Ѓуровска и Антониета Ѓеорѓиевска и техничка обработка од страна на Билјана 

Крстиќ. Во него се опфатени содржини кои ја отсликуваат работата на наставниците 

и учество во разни проекти. 

- На ден 26.03.2015 година, учениците од нашето училиште под менторство на 

наставниците: Снежана Цоневска, Маја Михаиловска, Ирена Стефанова и 

библиотекарката-Анета Велковска, зедоа учество во квиз и настапија со музички 

кореографии во емисијата “Голем Одмор” во МТВ. 

- На ден 02.04.2015 година,  во рамките на драмската секција, раководена од 

наставничката по македонски јазик-Снежана Цоневска, учениците од седмo и осмo 

заедно со наставниците Маја Михаиловска и Ирена Стефанова ја проследија 

драмската претстава: “Парите се отепувачка” од Ристе Крле, во режија на Бојан 

Трифуновски, во македонскиот народен театар. 

- По повод “Светскиот ден на спортот” кој се оддржа во општина Кисела Вода во 

спортската сала Независна Македонија на ден 06.04.2015 год. хорот при основното 

училиште Кирил Пејчиновиќ го збогати настанот со две музички изведби од 

популарен жанр и тоа : Тоше Проески - Среќна ли си ти и Леб и Сол - Скопје. Хорот 

беше под менторство на Даница С.Настевска и техничка поддршка на Велика 

Миленкоска и Маја Михаиловска. На настанот присуствуваа учениците од 8-а 

одделение заедно со нивниот одделенски раководител.  

- На ден 17.04.2015 година, учениците од осмите одделенија, заедно со наставниците 

Маја Михаиловска, Снежана Мачавеловска, директорот на училиштето-Сашо 

Јовановски и дефектологот-Велика Миленкоска присуствуваа на презентација на 

проектот проект “ СПОРТУВАМЕ НАВИВАМЕ ДРУГАРУВАМЕ” која ја водеше 

помошник командирот на полициска станица од општа надлежност  г-дин Благоја 

Стојановски.После завршувањето на трибината во салата Независна Македонија во 

ООУ „Невена Георгиева Дуња“ се одржа ревијален кошаркарски натпревар помеѓу 

екипата на ООУ „Невена Георгиева Дуња“ и ОУ „Круме Кепески“. 
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Основната цел на проектот е подобрување на севкупната и личната безбедност на 
учениците во образовно - воспитните установи, намалување на сите облици и типови 
на девијантно однесување помеѓу учениците, со посебен акцент на насилството во 
училиштата и спречување на насилството за време на спортски натпревари и секако 
градење на доверба меѓу учениците и полицијата и развивање на меѓусебна 
соработка. 

 
- На ден 20.04.2015 хорот при основното училиште ,, Кирил Пејчиновиќ “ учествуваше 

на натпреварот хорски смотри кој се одржа во основното училиште „Љубен Лапе” 

општина Аеродром. Учество земаа повеќе хорови од општината. Нашето училиште 

настапи со две композиции од коj „Viva tutte le vezzose“ – Felice Giardini и Michael 

Jakson – Billie Jean. 

- Во рамките на редовните часови по музичкото образование при нашето основно 

училиште на ден 27.04.2015г. се одржа гостување  на учениците од ДМБУЦ ,,Илија 

Николовски - Луј ,, од класата на професор Сузана Шошева - Станковиќ. Овие јавни 

настапи се дел од подготовките за нивните идни освојувања на музичките 

натпревари. На концертот присуствуваа нашите ученици од 6г одделение кои пред 

да го слушнат настапот имаа краток вовед за тоа со кои инструменти ќе се изведат 

делата, исто така како треба да се однесуваат на јавни настапи од областа на 

класичната музика. 

- По повод денот на книгата, на ден 24.04.2015год. во општина Кисела Вода се одржа 

културна манифестација на тема: “Тајните на волшебната библиотека” во 

организација на Советот на опшината. На манифестацијата присуствуваше 

директорот на нашето училиште-Сашо Јовановски, како и наставници од одделенска 

и предметна настава од ООУ “Кирил Пејчиновиќ”. 

Водител на програмата беше ученичката Димитрина Бошковска од 8-а одделение. 
Збор зедоа и Весна Бошковска-советник во опшина Кисела Вода, Анета Веловска-
библиотекарот во училиштето, како и најомилениот детски автор Горјан Петрески. 
Манифестацијата „Тајните на волшебната библиотека”  беше заокружена со 
благодарници од Советот за сите училишта и донација-книги за секоја училишна 
библиотека. 

- Да се покаже талентот, креативноста , посветеноста кон работата и зближувањето на 

луѓето без оглед на нивните разлики  беше целта на манифестацијата ,, Јас сум 

талент во моето училиште “ која се одржа во ДУРДМОВ „Димитар Влахов“ со 

поддршка на општина Кисела Вода. Учениците од сите основни училишта од Кисела 

Вода се претставија со музички точки , балетски точки, свиреа на музички 

инструменти, секој во она што е најдобар. Во рамките на манифестацијата , 

учениците: Љубица Неткова, Андерј Ѓоршевски, Михаил Ѓорговски се претставија во 

три различни музички точки. Најголем успех постигна ученикот Андреј Ѓоршевски кој 

успеа да се пласира во финалето меѓутоа не освои ниедна награда, впрочем и еден 

од главните мотиви на ова случување е запознавањето и дружењето на децата со 

посебни потреби со сите останати деца. 

- По повод патрониот празник на ПОУ ,, Златен Сремац ,,  на ден 14.05.2015 година се 

одржа културна манифестација во која земаа учество повеќе основни училишта и 

градинки од општината. Основното училиште Кирил Пејчиновиќ со особена чест ја 

прифати понудата да настапи со музички перформанс во кој учество земаа  ученици 
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од нашиот училишен хор. Хорот настапи со следниве песни : Среќна ли си ти – Тоше 

Проески и Тажна љубов среќна песна – Тамара Тодевска. 

- На ден 27.05.2015, учениците – членовите на драмската секција од ООУ ,,Кирил 

Пејчиновиќ” ја изведоа драмата ,, Чорбаџи Теодос – Бизнисменот Тео”, односно 

драма која се состои од 4 чина и беше изведена како спој од оригиналот на ,,Чорбаџи 

Теодос” и современието со критика на личностите како Чорбаџи Теодос.  Таа беше 

проследена од општинската комисија на Кисела Вода и актерката Снежана Коневска 

- Руси. Драмата беше по  идеја и режија на наставничката по македонски јазик – 

Снежана Цоневска, а пак автор на истата беа: Ана Марија Станковска, Христијан 

Николов, Александра Спасовска, Ања Павловска, Јана Паневска, Димитрина 

Бошковска (членови во драмската секција и актери во горенаведената драма).  

После следењето на театарските претстави од страна на Комисијата во сите седум 

основни училишта кои зедоа учество во проект -Популаризација на театарот избрана 

е претставата -Чобаџи Теодос-Тео од ООУ-Кирил Пејчиновиќ поради целокупната 

комплетност на претставата,добриот кастинг наулогите,сценографска и 

костимографска доплнетост и со масовност на сцена. 

 Со оваа театарска претстава општината ќе се претстави на Државен 

натпревар 

- Општина Кисела Вода во пресрет на завршувањето на учебната година, 

организираше мултимедијално случување кое на едно место ги собра основците од 

училиштата во Кисела Вода. Настанот се одржа на ден 28.05.2015 година во 

ДУРДМОВ ,, Димитар Влахов “. Темата на годинешниот хепенинг беше насловена ,, 

Зелено те сакам, зелена општино!” Во комбинираната техника темпера и поликолор, 

младите креативци врз штафелаи дадоа свое видување на темата за чиста и здрава 

животна средина. Паралелно, се одвиваа музички – ритмички точки во кој зема 

учество и нашето училиште со настап на хорот со песната Тажна љубов среќна 

песна – Тамара Тодевска и трио составено од вокал,гитара и игра со песната Ed 

Sheeran – Thinking Out Loud. Благодарност и до наставничката Маја Михаиловска 

која беше поддршка и ни помогна да овој настан преку фотографии остане спомен во 

архивата на нашето училиште. 

- На 28.05.2015 натавничката Антониета Ѓеорѓева беше дел од проектот за 

Меѓуетничка соработка меѓу ООУ „Кирил Пејчиновиќ“ и ООУ„7 Марси“, при што 

учениците од 7/г одделение презентираа изработки за Македонско-албански 

писатели. 

 
Екскурзии 

- На ден 09.06.2015 година, учениците од нашето училиште беа на еднодневен излет 

во локалитетот Пеленица. 

Реализирани часови по додатна и дополнителна настава на  членовите на 
стручниот актив: 

РБ Наставник Предмет Реализирани часови - 
дополнителна настава 

Реализирани часови 
- додатна настава 

1. Снежана 
Цоневска 

Македонски јазик 34 34 
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2. Александра 
Ѓуровска 

Македонски јазик 34 34 

3.  Антониета 
Ѓеорѓиева 

Македонски јазик 34 34 

4.  Славица 
Богоевска 

Англиски јазик 32 30 

5. Маја 
Михаиловска 

Англиски јазик 32 32 

6. Билјана 
Ќортошева 

Германски јазик 28 28 

7. Емилија 
В.Спасов 

Германски јазик 3 3 

8.  Даница  
Нонкоска 

Катерина 
Кузмановска 

27 5 

9.  Ленче Манева Историја 32 24 

10. Јулијана 
Комициоска 

Етика 6 6 

11. Граѓанско 
образование 

Катерина 
Кузмановска 

12 23 

11. Даница 
С.Настевска 

Музичко 22 5 

12. Лидија 
Цаковиќ- 
Мојсовска 

Ликовно / / 

13. Сарита 
Конеска 

Ликовно / 6 

 
                                                                                           Одговорен наставник: 
                                                                                                                        Маја Михаиловска 
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Извештај за работата на стручниот актив на природната група на 
предмети  

 
Во текот на учебната 2014/2015 година, реализирани се следните состаноци: 

 На ден 08.07.2014г. одржан е состанок со следниот дневен ред: 

1. Предлагање теми за отворени часови и стручни  предавања  
2. Утврдување на годишната програма за работа на стручниот актив  

 На ден 12.09.2014 г. одржан е состанок со следниот дневен ред: 

1.  Дискусија за планираните отворени часови во тековната година и размена на искуства 

2. Доставување списоци на ученици по паралелки за изборни предмети за учебната 2014/2015 година 

3.Тековни прашања 

 На ден 16.10.2014 г. одржан е состанок со следниот дневен ред: 

1. Стручно предавање на тема: “Значењето на дополнителна и додатна настава” 

2. Дискусија за темата 

 На ден 07.11.2014 г. одржан е состанок со следниот дневен ред: 

1.Спроведување на дополнителна и додатна настава во училиштето 

2.Планирани и реализирани семинари, обуки, екскурзии и други активности 

3.Разно 

 На ден 26.11.2014 г. одржан е состанок со следниот дневен ред: 

1. Кодекс на облекување на вработените во училиштето 

2. Примена на ИКТ во наставата 

3. Тековни прашања 

 На ден 19.12.2014 г. одржан е состанок со следниот дневен ред: 

1. Договор за ораганизација на Новогодишен хепенинг 

 2. Разно 

 На ден 05.01.2015 г. одржан е состанок со следниот дневен ред: 

1.Спроведување на дополнителна и додатна настава во училиштето во текот на првото полугодие од 
учебната 2014/2015 година. 

2.Планирани и реализирани семинари, обуки, екскурзии и други активности 

3.Разно 

 На ден 28.01.2015г. одржан е состанок со следниот дневен ред: 

1. Стручно предавање на тема: „Поим и видови учење”  
2. Работилница: “ Улогата на наставникот во постигнатите резултати на учениците. 
3. Дискусија и размена на искуства од страна на наставниците. 

 На ден 16.03.2015 г. одржан е состанок со следниот дневен ред: 

1.Координација по повод одбележување на патрониот празник на училиштето и Јубилеј-70 години од 
основното училиште Кирил Пејчиновиќ. 

2.Разно 

 На ден 12.06.2015 г. одржан е состанок со следниот дневен ред: 
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1.Спроведување на дополнителна и додатна настава во училиштето во текот на учебната 2014/2015 
година. 

2.Планирани и реализирани семинари, обуки, екскурзии и други активности 

3.Разно 

Спроведени отворени часови и стручни предавања 
 

Тема Реализатор Време на 
реализ. 

Цели ресурси 

Тема: Атлетика 
Наставна содржина: 
Увежбување на низок 
старт 
 

 
Снежана 
Мачавеловска-
Мустачка 
 
Физичко 
оразование 

 
 

Октомври 
2014 

Увежбување на техника 
на трчање и 
подобрување на 
функционалните,мотори
чките и основните 
спортско-технички 
знаења  

Свирче, 
штоперица 

Тема: Атлетика 
Наставна содржина: 
Увежбување на 
школска техника на 
фрлање ѓуле 

 
Петре Иванов 
 
Физичко 
образование 

 
 

Октомври 
2014 

Увежбување на 
техниката,развој на 
брзината, ориентација 
во простор, развојна 
експлозивната сила 

Свирче,ѓуле 

Тема: Природни 
броеви 
Наставна содржина: 
Признак за деливост 
со 2 и 5 

 
Александра 
Бошковска-
Спасовска 
 
Математика 

 
Ноември 

2014 

Учениците: 
Да  одредува  делители и 
содржатели на природни 
броеви;          
Да ги знаат и да ги 
користат признаците за  
деливост  со 2 и 5     
Да утврди дали збир, 
разлика,  односно 
производ на природни 
броеви  е  делив  со 
природен број 

Учебник по 
математика 
за VI одд., 
Прибор за 
пишување и 
цртање,   ИКТ 
опрема: 
СМАРТ 
табла,       
ppt-
презентација 

Тема: 
 
Наставна содржина: 
Геогравски видови 
карти 

 
 
Томислав 
Гиевски 
 
Природни 
науки 

 
 

Декември 
2014 

Да се запознаат 
учениците разни видови 
геогравски карти 

 

 
Стручно предавање 
 
Тема: 
Алкохолизам 

 
Сашка 
Младеновска-
Хемија 
 
Виолета 
Велјаноска-
биологија 

 
 
 

Февруари 
2015 

 
 

 
 

Тема: 
Плоштина на круг и 
многуаголник  
Наставна содржина: 
 
Примена на теоремата 

 
 
Ирена 
Стефанова 
 
Математика 

 
 
Март  
2015 

Учениците: 
Ја применуваат  
Питагоровата теорема 
кај правоаголник, 
квадрат и рамностран 
триаголник. 

Учебник по 
математика 
за VI одд., 
Прибор за 
пишување и 
цртање,   ИКТ 
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кај правоаголник, 
квадрат и рамностран 
триаголник 

 опрема: 
СМАРТ 
табла,       
ppt-
презентација 

Тема: 
Наставни содржини: 
 
 

 
Валентина 
Мишкова-
Кенкова 
Физика 

 
 

Мај  
2015 

Учениците: 
 

Учебник за 
VIII одд., 
калориметар, 
вага, мензура 
 

Стручно предавање 
Тема: 
Mail Merge во 
образованието 

 
Билјана Крстиќ    
Информатика 

 
 

ЈУНИ 
2015 

Наставници од 
предметна настава 

 

 
Учество на натпревари: 
 
Наставник  по Хемија Сашка Младеновска 
22.03.2015 год.-  Натпревар по хемија во “Јахја Кемал” 
04.04.2015 год.-  Регионален натпревар на Народна техника 
04.04.2015 год.-  Општински натпревар по биологија и природни науки и техника 
25.04.2015 год.-  Регионален натпревар по биологија природни науки и техника 
09.05.2015 год.-  Државен натпревар по биологија природни науки и техника 
06.05-2015 год.-  Натпревар по прва помош 
 
Наставник по биологија – Виолета Велјаноска 
04.04.2015 – Натпревар за млади техничари и природници (Народна техника) Скопје 
04.04.2015 – Општински натпревар по биологија  
25.04.2015 – Регионален натпревар по биологија 
 
Наставник по Географија Лилјана Николиќ 
04.04.2015 - натпревар по народна техника на тема Географија.   
 
Наставник по Физика Валентина Кенкова 
04.04.2015 год.-  Регионален натпревар по математика 
20.04.2015 - натпревар по физика  “Денови на електроника” во “Михајло Пупин” 
10.05.2015 - натпревар по Математика Кенгур 
 
Наставник по Математика Ирена Стефановска 
04.04.2015 год.-  Регионален натпревар по математика 
10.05.2015 - натпревар по Математика Кенгур 
 
Наставник по Математика Александра Бошковска-Спасовска 
04.04.2015 год.-  Регионален натпревар по математика 
10.05.2015 - натпревар по Математика Кенгур 
 
Наставник по информатика и математика Билјана Крстиќ 
01.03.2015 – Регионален натпревар по информатика (програмирање) 
28.03.2015 – Државен натпревар по информатика (програмирање) 
04.04.2015 год.-  Регионален натпревар на Народна техника (Компјутерска техника) 
10.05.2015 - натпревар по Математика Кенгур 

 

Училишен натпревар 
Училишен натпревар по математика се одржа на 05.02.2015. На натпреварот учествуваа 88 ученици од 
IV  до IX одделение под менторство на  активот на математичари и одделенските наставници од IV и V 
одделение при ООУ„Кирил Пејчиновиќ“ . Изборот на задачи и организацијата на натпреварот го 
направија наставничките Билјана Крстиќ, Ирена Стефанова и Александра Бошковска-Спасовска. 
Најдобри резултати постигнаа следните ученици:  
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р.б.  име и презиме одд ментор/име и презиме 

1 Марија Атанасова IV Мирјана Дичова 

2 Кристина Спасовска IV Драга Филовска 

3 Тамара Ѓонеска V Илинка Димовска 

4 Тамара Николова V Викторија Ѓорѓиевска Младеновска 

5 Ана Мацановиќ V Сузана Спирковска 

6 Лука Арсовски VI Александра Бошковска-Спасовска 

7 Матеј Дабески VI Александра Бошковска-Спасовска 

8 Теа Данаиловска VI Александра Бошковска-Спасовска 

9 Стефани Цветановска VI Александра Бошковска-Спасовска 

10 Јордан Дескоски VII Ирена Стефанова 

11 Тијана Тосева VII Александра Бошковска-Спасовска 

12 Ангела Табаковска VII Ирена Стефанова 

13 Мила Масевска VII Ирена Стефанова 

14 Јосиф Тепеѓозов VIII Ирена Стефанова 

15 Христијан Николов VIII Ирена Стефанова 

16 Михајло Албанов VIII Ирена Стефанова 

17 Анастасија Славковска VIII Ирена Стефанова 

18 Драгана Таневска IX Валентина Мишкова Кенкова 

19 Андреј Ѓоршевски IX Билјана Крстиќ 

20 Виктор Димовски IX Билјана Крстиќ 

21 Марко Бошевски IX Валентина Мишкова Кенкова 

 
 
Наградени ученици 

РБ Натпревар име и презиме одд ментор/име и 
презиме 

награда 

1.  Општински 
натпревар по 
математика 

Лука Арсовски VI-а Александра 
Бошковска-
Спасовска 

пофалница 

2.  Општински 
натпревар по 
математика 

Матеј Дабески VI-a Александра 
Бошковска-
Спасовска 

пофалница 
 

3.  Општински 
натпревар по 
математика 

Виктор Димовски IX-б Билјана Крстиќ III 

4.  Општински 
натпревар по 
математика 

Драгана Таневска IX-в Валентина 
Мишкова Кенкова 

II 

5.  Општински 
натпревар по 
математика 

Михајло Албанов VIII-a Ирена Стефанова III 

6.  Регионален 
натпревар по 
математика 

Лука Арсовски VI-а Александра 
Бошковска-
Спасовска 

III 

7.  Регионален 
натпревар по 
математика 

Матеј Дабески VI-а Александра 
Бошковска-
Спасовска 

пофалница 

8.  Регионален 
натпревар по 

Јордан Дескоски VII-б Ирена Стефанова пофалница 
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математика 

9.  Регионален 
натпревар по 
математика 

Ангела Табаковска VII-а Ирена Стефанова пофалница 

10.  Регионален 
натпревар по 
математика 

Јосиф Тепеѓозов VIII-а Ирена Стефанова III 

11.  Регионален 
натпревар по 
математика 

Михајло Албанов VIII-б Ирена Стефанова III 

12.  Регионален 
натпревар по 
математика 

Драгана Таневска IX-в Валентина 
Мишкова Кенкова 

пофалница 

13.  Регионален 
натпревар по 
математика 

Виктор Димовски IX-б Билјана Крстиќ Пофалница 

14.  Државен натпревар 
по информатика 
(програмирање) 

Јосиф Тепеѓозов VIII-а Билјана Крстиќ Пофалница 

15.  Регионален 
натпревар – народна 
техника 
(Компјутерска 
техника) 

Јосиф Тепеѓозов VIII-а Билјана Крстиќ III 

16.  Регионален 
натпревар – народна 
техника (Екологија) 

Jана Паневска VIII-а Виолета Велјаноска I 

17.  Општински 
натпревар по 
биологија 

Нина Кокаловиќ VI-б Сашка 
Младеновска 

I 

18.  Општински 
натпревар по 
биологија 

Александра Маринкова VI-б Сашка 
Младеновска 

I 

19.  Општински 
натпревар по 
биологија 

Магдалена Мишевска VI-в Сашка 
Младеновска 

I 

20.  Општински 
натпревар по 
биологија 

Марта Секуловска VI-в Сашка 
Младеновска 

I 

21.  Општински 
натпревар по 
биологија 

Кристина Велковска VI-а Сашка 
Младеновска 

II 

22.  Општински 
натпревар по 
биологија 

Надица Цветкова VI-г Сашка 
Младеновска 

III 

23.  Општински 
натпревар по 
биологија 

Миле Станиславов VI-в Сашка 
Младеновска 

III 

24.  Општински 
натпревар по 
биологија 

Стефан Петкоски VI-а Сашка 
Младеновска 

пофалница 

25.  Општински 
натпревар по 
биологија 

Андреа Јевтиќ VII-г Виолета Велјаноска I 

26.  Општински 
натпревар по 
биологија 

Ангела Табаковска VII-а Виолета Велјаноска III 

27.  Општински 
натпревар по 
биологија 

Мила Масевска VII-а Виолета Велјаноска III 
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28.  Општински 
натпревар по 
биологија 

Тамара Ѓорѓијоска VII-в Виолета Велјаноска пофалница 

29.  Општински 
натпревар по 
биологија 

Ангела Миленкоска VII-в Виолета Велјаноска пофалница 

30.  Општински 
натпревар по 
биологија 

Димитар Неделковски VII-г Виолета Велјаноска пофалница 

31.  Општински 
натпревар по 
биологија 

Нино Јовановски VII-в Виолета Велјаноска пофалница 

32.  Регионален 
натпревар по 
биологија 

Нина Кокаловиќ VI-б Сашка 
Младеновска 

II 

33.  Регионален 
натпревар по 
биологија 

Александра Маринкова VI-б Сашка 
Младеновска 

II 

34.  Регионален 
натпревар по 
биологија 

Магдалена Мишевска VI-в Сашка 
Младеновска 

II 

35.  Регионален 
натпревар по 
биологија 

Кристина Велковска VI-а Сашка 
Младеновска 

II 

36.  Регионален 
натпревар по 
биологија 

Марта Секуловска VI-в Сашка 
Младеновска 

III 

37.  Регионален 
натпревар по 
биологија 

Миле Станиславов VI-в Сашка 
Младеновска 

III 

38.  Регионален 
натпревар по 
биологија 

Надица Цветкова VI-г Сашка 
Младеновска 

III 

39.  Регионален 
натпревар по 
биологија 

Стефан Петкоски VI-а Сашка 
Младеновска 

Пофалница 

40.  Државен натпревар 
по билогија 

Нина Кокаловиќ VI-б Сашка 
Младеновска 

III 

41.  Противпожарна 
заштита OKВ 

Тамара Георгиевска 
Лела Дева Андреовска 
Teодора Панчева 

IX-a Сашка 
Младеновска 

IV 

 
Наградени ученици од натпревар по математика „Кенгур“ 

РБ Ученик Одд Име и Презиме на менторот награда  

1 Јана Балов VII-а Ирена Стефанова I 

2 Дејан Ристовски VII-а Ирена Стефанова I 

3 Јордан Дескоски VII-б Ирена Стефанова I 

4 Илина Селцова VII-б Ирена Стефанова I 

5 Тамара Ѓорѓијоска VII-в Ирена Стефанова I 

6 Ангела Миленкоска VII-в Ирена Стефанова I 

7 Анастасија Славковска VIII-б Ирена Стефанова I 

8 Бојана Јосифовска VIII-б Ирена Стефанова I 

9 Јосиф Тепеѓозов VIII-а Ирена Стефанова I 

10 Михајло Албанов VIII-а Ирена Стефанова I 

11 Виктор Димовски IX-б Билјана Крстиќ I 

12 Јована Стојановска IX-б Билјана Крстиќ I 

13 Ана Спасовска IX-б Билјана Крстиќ I 

14 Аница Поповиќ IX-б Билјана Крстиќ I 
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15 Александра Поповиќ IX-б Билјана Крстиќ I 

16 Ана Младенова IX-б Билјана Крстиќ I 

17 Сандра Стојановска IX-б Билјана Крстиќ I 

18 Андреј Ѓоршевски IX-б Билјана Крстиќ I 

19 Тамара Горгиева IX-a Валентина Мишкова Кенкова I 

20 Лела Дева Андреовска IX-a Валентина Мишкова Кенкова I 

21 Тијана Тосева VII-г Александра Спасовска Бошковска I 

22 Ангел Велков VII-г Александра Спасовска Бошковска I 

23 Лука Арсовски VI-a Александра Спасовска Бошковска I 

24 Виктор Спасовски VI-а Александра Спасовска Бошковска I 

25 Љубиша Ефремов VI-г Александра Спасовска Бошковска I 

26 Вања Милевски VI-г Александра Спасовска Бошковска I 

27 Стеафани 
Цветановска 

VI-г Александра Спасовска Бошковска I 

28 Надица Цветкова VI-г Александра Спасовска Бошковска I 

29 Стефан Петкоски VI-а Александра Спасовска Бошковска I 

30 Матеј Дабески VI-а Александра Спасовска Бошковска I 

31 Стефан Јованоски VI-а Александра Спасовска Бошковска I 

32 Михаил Ѓорговски VI-б Александра Спасовска Бошковска I 

33 Дафина Веселиновска VI-в Александра Спасовска Бошковска I 

34 Ивана Коцева VII-в Ирена Стефанова II 

35 Стефани Цветковска VIII-б Ирена Стефанова II 

36 Христијан Николов VIII-б Ирена Стефанова II 

37 Димитрина Бошковска VIII-а Ирена Стефанова II 

38 Јана Паневска VIII-а Ирена Стефанова II 

39 Русијан Блажевски VII-г Александра Спасовска Бошковска II 

40 Анастасија Митевска VI-г Александра Спасовска Бошковска II 

41 Александра Маринкова VI-б Александра Спасовска Бошковска II 

42 Јана Срезовска VI-а Александра Спасовска Бошковска II 

43 Магдалена Мишевска VI-в Александра Спасовска Бошковска II 

44 Тамара Трајковска VI-г Александра Спасовска Бошковска III 

45 Андреа Оранска VI-а Александра Спасовска Бошковска III 

46 Нина Кокаловиќ VI-б Александра Спасовска Бошковска III 

 
 
Учество на семинари 
 
10.10.2014 - Наставникот по физика Валентина Кенкова учествуваше на семинар од UNICEV на тема 
“Деца жртви на насилство” 
18.11.2014 – Наставниците од природната група на предмети учествуваа во обука за предметот 
Иновации во наставата 
18.04.2015 – Наставникот по Биологија Виолета Велјановска учествуваше во прва еколошка обука во 
организација на Мировен корпус на Македонија. 
25.04.2015 - Наставникот по Географија Томислав Гиевски учествуваше на семинар по географија на 
факултетот за Туризам и менаџмент.  
21.03.2015 - Наставниците по географија Томислав Гиевски и Лилјана Николиќ учествуваа на 
семинарот по Географија на природно математичкиот факултет организиран од “Македонско 
Географско друштво” 

 
 
Обуки 

- На ден 17.12.2014 год.во нашето училиште се одржа предавање на проф.др. Константин 

Петковски на тема: “Функционално спроведување на самоевалуацијата”. На предавањето 

присуствуваа вработените во стручната служба на училиштето: Вера Митровска, Жаклина 
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Стојановска, Велика Миленковска, Анета Велкоска и наставниците: Маја Михаиловска, Ирена 

Стефанова, Антониета Ѓорѓиева и Викторија Младеновска. 

- На ден 25.04.2015 година во нашето училиште беше спроведена интерна обука за 

спроведување на самоевалуацијата во училиштето со проф Д-р Константин Петковски. На 

обуката беа присустни наставници од нашето училиште.  

- На 15-16.06.2015 год - Наставници Ирена Стефанова и Александра Бошковска – Спасовска 

учествуваа на Обука за наставната програма по математика за VI одд по Cambridge“ се оржа на 

воООУ„ Ј.А:. Коменски“ во Скопје организатор БРО 

Проекти и активности 
 

- На ден 11.12.2014 година,  во холот на нашето училиште се одржа предавање на 

тема: “Заштита од пиротехнички и запаливи средства”, организирано од сектор за 

пиротехника при МВР. Присутни беа сите ученици од VI-IX одделение заедно со 

нивните одделенски раководители. 

- На ден 10.02.2015 година, во организација на ОУ "Кирил Пејчиновиќ", учениците од 

седмите  и осмите одделенија, заедно со нивните одделенски раководители, беа во 

посета на ЕУ инфо-центарот на предавање за Европска Унија. На крајот на 

предавањето,  учениците зедоа активно учество во квиз, а најмногу се истакна 

ученикот Александар Илчески од 8б одделение кој освои прва награда. 

-  По повод 8 ми март - Меѓународниот ден на жената што се одбележува секоја 

година за борбата на жените за економска, политичка и социјална рамноправност со 

мажите  беа организирани повеќе активности. Во паркот „Пушкин“ во населба Кисела 

Вода на ден 06.03.2015 год.  хорот при основното училиште Кирил Пејчиновиќ во 

соработка со училиштата Круме Кепески и Невена Георгиева Дуња одржаа свечена 

приредба со различни настапи, пеење, рецитирање на песни за денот на жените, 

балетска точка и кореографска точка. На настанот,сите посетителки, но и сите 

жени,мајки, баби кои се најдоа во близина на паркот, од учениците добија подарок - 

честитка. На настанот присуствуваа наставниците: Даница С.Настевска, Маја 

Михаловска, Билјана Крстиќ и дефектологот-Велика Миленкоска. 

- На 19.03.2015, во координација на наставниците Снежана Цоневска(одговорен 

наствник), Маја Михаиловска, Даница С.Настевска и Ирена Стефанова нашето 

училиште го прослави својот 70 годишен јубилеј. На приредбата присуствуваа 

градоначалникот на Општина Кисела Вода г-ѓа Билјана Беличанец-Алексиќ, 

Претседателот на Советот г-дин Трајче Донев, ген. директор на АД Цементарница-

Усје г-дин Борис Хрисафов, родители, сегашни и пензионирани наставници и други 

наши пријатели. Под мотото „Овој свет е мало место убаво“ присутните ја проследија 

приказната за ООУ,,Кирил Пејчиновиќ„- Скопје кое постои 70 години, од учебната 

1944/45 година. Музиката ги водеше „Кирилци“ како дел од Скопје и Светот, каде што 

учеа, се забавуваа и остваруваа успеси. Автор на убавата приказна е наст.по 

македонски јазик Снежана Цоневска. 

- Учество во изработка на училишен весник „Повик“ по повод 70 години од работата 

на училиштето. Во изработката на веникот учествуваа наставниците: Александра 

Ѓуровска и Антониета Ѓеорѓиевска и техничка обработка од страна на Билјана 
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Крстиќ. Во него се опфатени содржини кои ја отсликуваат работата на наставниците 

и учество во разни проекти. 

- На ден 26.03.2015 година, учениците од нашето училиште под менторство на 

наставниците: Снежана Цоневска, Маја Михаиловска, Ирена Стефанова и 

библиотекарката-Анета Велковска, зедоа учество во квиз и настапија со музички 

кореографии во емисијата “Голем Одмор” во МТВ. 

- По повод “Светскиот ден на спортот” кој се оддржа во општина Кисела Вода во 

спортската сала Независна Македонија на ден 06.04.2015 год. хорот при основното 

училиште Кирил Пејчиновиќ го збогати настанот со две музички изведби од 

популарен жанр и тоа : Тоше Проески - Среќна ли си ти и Леб и Сол - Скопје. Хорот 

беше под менторство на Даница С.Настевска и техничка поддршка на Велика 

Миленкоска и Маја Михаиловска. На настанот присуствуваа учениците од 8-а 

одделение заедно со нивниот одделенски раководител.  

- На ден 17.04.2015 година, учениците од осмите одделенија, заедно со наставниците 

Маја Михаиловска, Снежана Мачавеловска, директорот на училиштето-Сашо 

Јовановски и дефектологот-Велика Миленкоска присуствуваа на презентација на 

проектот проект “ СПОРТУВАМЕ НАВИВАМЕ ДРУГАРУВАМЕ” која ја водеше 

помошник командирот на полициска станица од општа надлежност  г-дин Благоја 

Стојановски.После завршувањето на трибината во салата Независна Македонија во 

ООУ „Невена Георгиева Дуња“ се одржа ревијален кошаркарски натпревар помеѓу 

екипата на ООУ „Невена Георгиева Дуња“ и ОУ „Круме Кепески“. 

Основната цел на проектот е подобрување на севкупната и личната безбедност на 
учениците во образовно - воспитните установи, намалување на сите облици и типови 
на девијантно однесување помеѓу учениците, со посебен акцент на насилството во 
училиштата и спречување на насилството за време на спортски натпревари и секако 
градење на доверба меѓу учениците и полицијата и развивање на меѓусебна 
соработка. 
 

- Општина Кисела Вода во пресрет на завршувањето на учебната година, 

организираше мултимедијално случување кое на едно место ги собра основците од 

училиштата во Кисела Вода. Настанот се одржа на ден 28.05.2015 година во 

ДУРДМОВ ,, Димитар Влахов “. Темата на годинешниот хепенинг беше насловена ,, 

Зелено те сакам, зелена општино!” Во комбинираната техника темпера и поликолор, 

младите креативци врз штафелаи дадоа свое видување на темата за чиста и здрава 

животна средина. Паралелно, се одвиваа музички – ритмички точки во кој зема 

учество и нашето училиште со настап на хорот со песната Тажна љубов среќна 

песна – Тамара Тодевска и трио составено од вокал,гитара и игра со песната Ed 

Sheeran – Thinking Out Loud. Благодарност и до наставничката Маја Михаиловска 

која беше поддршка и ни помогна да овој настан преку фотографии остане спомен во 

архивата на нашето училиште. 

 
Екскурзии 

- На ден 01.09.2015 (учениците од IX одделение) и 09.06.2015 година, учениците од нашето 

училиште беа на еднодневен излет во локалитетот Пеленица. 
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Реализирани часови по додатна и дополнителна настава на членовите на 
стручниот актив во учебната 2014/2015 година 
 

РБ Наставник Предмет Реализирани часови по 
дополнителна настава 

Реализирани часови 
по додатна настава 

1. Ирена 
Стефанова 

Математика 36 36 

2. Александра 
Бошковска- 
Спасовска 

Математика 35 31 

3.  Валентина 
М.Кенкова 

Математика-
физика 

33 23 

4. Сашка 
Младеновска 

Хемија 31 31 

5. Билјана Крстиќ Математика-
информатика 

32 27 

6  Виолета 
Вељановска 

Биологија 32 33 

8. Петре Иванов Физичко и 
здрав. обр. 

36 36 

9.  Снежана М. 
Мустачка 

Физичко и 
здрав. обр. 

36 36 

10.  Томислав 
Гиевски 

Природни науки 36 36 

11. Лилјана 
Николиќ 

Географија 32 33 
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Извештај за спроведени активности поврзани со проектот 
Меѓуетничка интеграција во образованието 

 

ЗА  УЧЕБНА 2014/2015 ГОДИНА 
Извештајот го подготви: Ирена Стефанова 

 22.08.2014год – Александра Бошковска – Спасовска - работилница „Ефикасни 

интерактивни презентации во контекст на меѓуетничката интеграција во 

образованието“, хотел Континентал – Цел: да се надградат вештини на 

презентирање во контекст на меѓуетничката интеграција во образованието, и 

начините како најдобро и најразбирливо да ги презентирате вашите знаења пред 

различните целни групи вклучени во образовниот процес  

 29.09.2014 - Одд. наставник:  Катерина Трајчевска Ѓуроска - Наслов на активност  

ОЖВ: Насилство-Стоп - Цели: да знае за определени видови насилничко 

однесување(исмејување,навредување,тепање); да знае каде може да побара 

заштита аод насилничко однесување ; да развие чувство на емпатија и вештини за 

комуникација; да се поттикне за негување позитивен однос кон за     кон градење на 

мултикултурно општество и заедничко живеење. 

 Август, 2014 - Променета Мисијата и Визијата на училиштето, создадена е програма 

за МИО во годишната програма на училиштето и акционен план за спроведување на 

МИО активности 

 9-10.2014 год- Ирена Стефанова, Александра Бошковска – Спасовска, Елена 

Јованова - Спроведување анкета за родители преку прашалник за идентификување 

на нивната подготвеност за да се вклучат во активности за МИО  

  19.09.2014год - потпишани официјалните документи за соработка помеѓу директорот 

на училиштето ОУ,,Наим Фрашери“ и директорот на ОУ,,Кирил Пејчиновиќ“ ; 

 учебна 2014-2015 год – Одд. наставници: Лидија Илијовска- III а; Виолета 

Симеонова- III б; Елена Јованова- III в; Бетка Спасовска- III г - Предмет: Општество - 

Тема: Занаети во Република Македонија - Цели:  да се запознаат со различните 

занаети кои се негуваат во нашата татковина уште од многу оддамна и кои се дел од 

нашата културна традиција и дел од соживотот меѓу различните етнички групи кои 

живеат во територијата на Р. Македонија; да се промовира начинот на заедничко 

живеење на луѓето од различни етнички групи и взаемна сплотеност при 

произведствената работа која е дел од занаечиството 

 учебна 2014-2015 год – Одд. наставници : Илинка Димовска -V а, Викторија Г. 

Младеновска - V б, Сузана Спирковска - V в, Елизабета Митревска - V г - Предмет: 

Општество - Тема: Традиционални јадења од Р.Македонија - Цел:  Научи повеќе за 

македонската традиционална храна и храната која е карактеристична за етничките 

групи кои живеат на територијата на Р.Македонија  

 I полугодие од учебна 2014-2015 год - Наставник: Сарита Конеска, ликовно 

образование - Наслов на активност: Сплет на етнички кулури - Цели на активноста: 

Да се прикажат разни етнички култури на цртеж. 

 06.10.2014г - Одделенски наставник  Елизабета Митревска , Илинка Димовска,  

Сузана Спирковска, Викторија Гeоргиевска Младеноска - Насловна активност 

ОЖВ:„Во согласност со Уставот или не“ - Цели на активноста: Да  стекнува знаења  

за симболите преку кои накратко може да се претстави една земја .Со Уставот е 

определено дека сите се еднакви и имаат еднакви права.Да сфатат дека се 

загарантирани правата на сите луѓе во државата. 
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 13.10.2014 - Александра Бошковска-Спасовска - наставник по математика - Наслов 

на активност: ОЖВ: Прифаќање сличности и разлики- Цели:да се запознава дека 

постојат разлики меѓу луѓето(расни, полови, етнички, религиски); да се поттикнува да 

покаже почит кон разликите меѓу луѓето 

 17.11.2014 - наставник по биологија: Виолета Велјаноска- Наслов на активност: ОЖВ 

- Работилница III- 1.1: Човекови права - дали ги заслужуваме? - Цели: да ги знаат 

основните човекови права и слободи; да научат дека човековите права го 

претставуваат темелот на слободата,правдата и мирот 

 17.11.2014 г. - Наставник: Даница Стефановска, музичко образование - Наслов на 

активност: Народни музички инструменти на етникумите - Цели на активноста: Преку 

музика и цртеж да ги осознаат традиционалните музички инструменти 

 24.11.2014 г. - Одделенски наставник  Бетка Спасовска - Наслов на активност ОЖВ:  -

,,Како до подобар збор?“  - Цели на активноста: да ги знае правилата на внимателно 

слушање; да ги знае правилата на изразување кога сака нешто да постигне; да умее да 

разликува невербални знаци што имаат позитивно влијание врз односите; да умее да 

сослуша друг, без да да прекинува и упаѓа; да умее да замоли кога сака нешто да постигне; 

да умее да изразува незадоволства без да го повреди другиот; да согледа дека со 

пренесување на информации еден на друг настануваат многу грешки; да согледа дека 

невербалната комуникација може да има позитивно и негативно влијание врз односите со 

другите; да согледа дека добриот збор ги одржува/ подобрува односите со другите, а лошиот 

ги нарушува 

 24.11.2014 г. - Наставник: Александра Бошковска-Спасовска, математика - Наслов на 

активност:  Квиз натпревар- Колку ја познаваме религијата и културата на другите 

етнички заедници во Р.М - Цели на активноста:  Да сфатат учениците дека во Р.М 

живеат и други етнички заедници и да ја знаат нивната  религија  и културата 

 Декември 2014-2015 год-Одделенски наставници:Емилија Стефановска- II а , Васа 

Трајчевска- II б, Катерина Трајчевска-Ѓуроска - II в, Маја Арсовска - II г- Наслов на 

активност: Празнувања-поим(државни и верски празници со традиционална 

храна,обичаи и верувања на македонците и етничките групи во РМакедонија  - 

Цели:Да се запознае со празниците во семејствата и нивното значење; да се 

поттикне на меѓуетничка соработка со дечињата од друга вероисповед со други 

семејни празници и обичаи;  да развива чувство за мултикултурното општество во 

кое живееме; да развива свест за културите кои егзистираат во Р.Македонија; да ги 

почитува културните разлики 

 01.12.2014 - Одд. наставник: Виолета Симеонова - Наслов на активност ОЖВ:„ Колку 

знам за Македонија“ - Цели на активноста: Ги знае симболите на нашата татковина; 

Знае за убавите нешта во нашата земја; Знае дека различностите (различните 

народи, култури, обичаи...) претставуваат богатство кое треба да се негува; Умее 

позитивно да ја опише и да ја претстави својата земја во позитивно светло; Ги 

почитува симболите на својата земја 

 04.12.2014год – координатор Ирена Стефанова - Изведена тројазична драмска 

престава „Оркестар“  и песната „Една улица“ на македонски, ромски и албански јазик,  

од ученици од ООУ„Браќа Рамиз-Хамид“, општина Шуто Оризари и ООУ„7ми Марси“, 

општина Чаир,  точката „ Фејзбук“ изведена од учениците од петто одделение од 

ООУ„Кирил Пејчиновиќ“ -  Целта : да се зголеми сензибилизацијата, интеракцијата, 

разбирањата и интеграцијата во училишната средина. 

 12.12.2014 г - Наставници: Сашка Младеновска, хемија; Александра Ѓуровска, 

македонски; Антониета Ѓорѓиевска, македонски - Наслов на активност: ОЖВ: 

Справување со насилничко однесување. Реакции на омаловажување - Цели на 
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активноста:Ученикот да научи како да реагира на  насилничко однесување за да се 

заштити жртвата, како да се раегира за да се спречи насилничко однесување, да ги 

согледува негативните последици од нереагирањето во ситуации кога некој друг е 

жртва на насилничко однесување 

 15.12.2014год - потпишани официјалните документи за соработка помеѓу директорот 

на училиштето ОУ,,7 Марси“-општина Чаир, Скопје и директорот на ОУ,,Кирил 

Пејчиновиќ“ ; 

 15.12.2014г - Одделенски наставник  Елизабета Митревска, Илинка Димовска - 

Насловна активност ОЖВ: „Дел по дел – сложувалка“ -Цели на активноста:Ученикот 

да стекнува знаења за сличностите и разликите меѓу луѓето; да знае дека луѓето се 

разликуваат според своето мислење и уверување; да воочи дека постоењето 

разлики меѓу луѓето е позитивна придобивка; да прифати дека потребите и 

интересите на другите се еднакво важни како и неговите/нејзините; да развива 

чувство за мултикултурното општество во кое луѓето се различни, но сепак во многу 

работи и слични; 

 15.12.2014 год - Наставник: Славица Богоевска, англиски јазик - Насловна  активност: 

Храна и пијалоци - Цели на активноста: учениците да зборуваат и пишуваат за 

популарни национални јадења во нашата држава како и да осознаат и да се 

запознаат со некои популарни јадења кај своите сонародници - ученици од друга 

националност кои живеат со нас и покрај нас 

 22.12.2014 г. - Наставник: Ирена Стефанова, математика - Наслов на активност: 

ОЖВ: Работилница II–7.4: „Бура на идеи за разрешување конфликти“-Цели на 

активноста: знае кои се придобивките од другарување, ги знае причините за 

прекинување на пријателство, умее да ги истакнува позитивните страни на своите 

другари, умее да се справи со непријатните чувства кои се јавуваат при прекин, на 

пријателството, согледа дека придобивките од другарството и пријателството се 

заеднички. 

 22.12.2014 г. - Одд. наставник: Дафина Георгиевска,  Драга Филовска , Еленора 

Лазаров , Мирјана Дичова - Наслов на активност: ОЖВ, Работилница II-7.2  

„НАПАЃАЧКО ОДНЕСУВАЊЕ“ - Цели на активноста: да можат да ја контролираат 

соптвената лутина/ бес и напад кон другите (деца /луѓе од друга националност); да 

умеат да се воздржат од несоодветни реакции на лутина / бес изразени како напад 

врз другите; да согледаат дека непријатните емоции се обично пречка, а пријатните 

поттик во односите меѓу луѓето; да прифатат дека луѓето може сосема неоправдано 

да бидат жртви на туѓа лутина /бес или неконтролиран напад.  

 29.12.2014 г.- Наставник: Билјана Крстиќ, информатика - Наслов на активност: 

Народите во Македонија, изработка на презентација - Цели на активноста: 

Учениците да изработат презентација Народите во Македонија каде што ќе бидат 

прикажани нивните обележја: јазик, култура, традиција. Со помош на изучените 

елементи за мултимедијални презентации, учениците изработуваат самостојно 

презентација каде што пребаруваат и истражуваат податоци за темата и истите ги 

прикажуваат и претставуваат во мултимедијален проект. Целта е да се видат 

заедничките и различните обележја  што ги карактеризираат народите што живеат во 

Македонија.  

 29.12.2014 г - Маја Михаиловска, англиски јазик - Наслов на активност: "Cultural 

diversity in Macedonia", "Културни разлики во Македонија" - Цели на активноста: 

Учениците да се запознаат со обичаите, навиките, јазикот сл. помеѓу различните 

етнички заедници, споредба на навики, обичаи, религии,храна, празници, 
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облекување, јазик и слично, развивање на ставови за почит и прифаќање на 

различни култури и етнички заедници, проширување на вокабуларот. 

 02.02.2015- Се одржа втора менторска средба за членовите на тимот за училишна 

интеграција од училиштата од Фаза 3 во ОУ„ Кузман Јосифовски-Питу“ со менторот 

Злата Анчевска. На средбата присуствуваше Тимот за МИО на ОУ „ Кирил 

Пејчиновиќ“ 

 02.02.2015 - Одд. наставник: Виолета Симеонова - Наслов на активност ОЖВ: Моите 

потреби-твоите потреби -Цели на активноста: Учениците да разберат дека и другите 

луѓе имаат потреби кои се исто важни како и сопствените потреби; Да увидат дека 

покрај основните потреби за одржување во живот, сите луѓе, без разлика на нивната 

национална и верска припадност, имаат потреба од: сигурност, љубов, почитување; 

Да сфатат дека некои луѓе имаат потреби кои се разликуваат од потребите на 

останатите и во тој поглед треба да ги почитуваме нивните потреби и по можност да 

им помогнеме.  

 16.02.2015 -  Одд. наставник:  Катерина Трајчевска Ѓуроска - Наслов на активност 

ОЖВ: И различните можат да се дружат - Цели: да знае дека постојат разлики меѓу 

луѓето(расни,полови); умее да покаже почит кон разликите меѓу луѓето; да ја 

прифати различноста како позитивност; да прифати еднаков однос кон другите без 

разлика на сличностите и разликите; да се поттикне за негување позитивен однос 

кон за     кон градење на мултикултурно општество и заедничко живеење. 

 02.03.2015 г. – Ирена Стефанова-наставник по математика - Наслов на активност: 

ОЖВ: ГРАДЕЊЕ ПОЗИТИВЕН ОДНОС КОН СВОЈАТА ЗЕМЈА- МАКЕДОНИЈА - Цели 

на активноста: Да го запознава културнот, етничкиот и религискиот состав на земјата; 

Да се оспособува да учествува во активности со кои се презентираат 

достигнувањата на земјата; Да ги проширува знаењата за постигнувањата на својата 

земја; Да се оспособува да учествува во учества во манифестации, натпревари, 

прослави поврзани со презентацијата на својата земја; Да се поттикнува да се 

прифаќа себе си како дел од својата земја 

 06.03.2015 - Претставниците на Тимот за МИО од ООУ„Кирил Пејчиновиќ“ , заедно со 

одговорните наставници по активности и родители, го посетија ООУ „7 Марси“ во 

општина Чаир, во чест на нивниот патронен празник. На Патронатот учество зедоа и 

ученици од II одделение од нашето училиште . 

 09.03.2015 г. - Одделенски наставник  Бетка Спасовска, Виолета Симеонова -  

Наслов на активност ОЖВ: „Зборување зад грб“ -  Цели на активноста: да ги знае 

негативните последици од кажувањето невистини; да  умее да разликува лага од 

вистина; да може да се воздржува од кажување невистини; да согледа дека 

кажувањето невистини не им помага, туку само им штети и на другите и на него/неа           

 16.03.2015 -наставник по биологија: Виолета Велјаноска - Наслов на активност: ОЖВ 

- Јас и другите општествени односи - Работилница III – ЗДРАВО - Цели: може да 

дискутира за општоцивилизациските проблеми и нивниот развој; ја прифати 

припадноста на светската човечка заедница 

 16.03.2015 година - Одделенски наставник: Елена Јованова  - Наслов на активност 

ОЖВ - „Да го запознаеме светот“- Цели на активноста: да знае за постоење на 

различни народи; да  учествува во активности во кои се одбележуваат светски 

денови; да ја прифати припадноста на светската човечка заедница; да свати дека 

Земјата е заеднички дом на сите луѓе кои живеат на неа 

 18.03.2015- Сашка Младеновска, наставник по хемија - Наслов на активност ОЖВ 

:Градење позитивен однос кон својата земја. Македонија- Цели на активноста: Се 
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очекува ученикот да: го знае културниот, етничкиот и религискиот состав на земјата 

се прифати себеси како дел од својата земја  

 25.03.2015 година - Одделенски наставник: Елена Јованова - Наслов на активност:„ 

Мојот роден крај - Културни традиции, стари занаети и традиционална кујна во мојот 

роден кра“ј - Цели на активноста: да се запознаат со различните занаети кои се 

негуваат во нашата татковина уште од многу оддамна и кои се дел од нашата 

културна традиција и дел од соживотот меѓу различните етнички групи кои живеат во 

територијата на Р. Македонија; да се промовира начинот на заедничко живеење на 

луѓето од различни етнички групи и взаемна сплотеност при произведствената 

работа која е дел од занаетчиството 

 30.03.2015 - наставник по биологија: Виолета Велјаноска- Наслов на активност: ОЖВ 

- Јас и другите општествени односи-Работилница III- Нобелова награда - Цели: да 

научат што е Нобелова награда; да научат дека оваа награда може да биде 

доделена во различни области и различни националности и етничка припадност 

 30.03.2015г - Одделенски наставник  Елизабета Митревска, Илинка Димовска, 

Сузана Спирковска , Викторија.Г.Младеноска - Насловна активност ОЖВ: „Претстави 

ја Македонија“ - Цели на активноста: Ученикот да стекнува знаења  за  убавините на 

својата земја,да умее да ја опише и да ја претстави својата земја во рамките на 

своите знаења, да развива чувство за мултикултурното општество во кое живееме,да 

развива свест за културите кои егзистираат во Р.Македонија; 

 06.04.2015 година- Одделенски наставник: Елена Јованова - Наслов на активност 

ОЖВ : „Деца со најубави имиња“  - Цели на активноста:да ги знае симболите на 

сопствената земја; да знае за убавите нешта во својта земја; да умее позитивно да ја 

опише и да ја претстави својата земја во позитивно светло; да ги почитува 

симболите на својата земја; да развива чувство за мултикултурното општество во 

кое живееме; да развива свест за културите кои егзистираат во Р.Македонија 

  20.04.2015 - Александра Бошковска-Спасовска -наставник по математика-            

Наслов на активност: ОЖВ - Стекнување навики за здрава исхрана - Цели: да се 

запознае со различните видови здрава исхрана; да се запознава како правилно да се 

конзумира храната; да се поттикнува да ја сфаќа важноста на здравата исхрана за 

здравјето и правилниот развој на телото; да се поттикнува да сфаќа дека дел од 

болестите се предизвикани од несоодветна храна и неправилна исхрана; да знаат за 

традиционалната храна во Македонија и Турција и нивната поврзаност 

 20.04.2015 г - Одд. наставник: Дафина Георгиевска,  Драга Филовска , Еленора 

Лазаров , Мирјана Дичова -Наслов на активност ОЖВ: Работилница II-10.1  „ИСТО 

ГЛЕДАМЕ, ДРУГО ГЛЕДАМЕ“- Цели на активноста: знае кои се основните потреби на 

луѓето и како може да предизвикуваат конфликт; може да се воздржи од 

спротивставување и умее да процени кога треба да „избегнува“ за да обезбеди 

услови за ефикасна комуникација; може да ги разликува конфликтите што 

сепредизвикани од различни извори; 

 24.04.2015г. - Одделенски наставник: Сузана Спирковска,  Викторија. Г.Младеноска - 

Насловна активност ОЖВ: „Ние сме виножито“  - Цели на активноста : да стекнува 

знаења за убавините на различностите/сличностите; да умее да ја опише  и да ја 

представи различноста/сличноста  во рамките на своите знаења; да развива чувство 

за мултикултурното општество во кое живееме; да развива свест за културите кои 

егзистираат во Р.Македонија; 

 27.04.2015 г.- Одд. наставник: Дафина Георгиевска,  Драга Филовска , Еленора 

Лазаров , Мирјана Дичова - Наслов на активност ОЖВ: Работилница II-10.2  
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„КОНФЛИКТИТЕ СЕ СКАЛИЛА“ - Цели на активноста: ги знае различните видови 

реакции во конфликтна ситуација и последиците од таквите реакции; ги знае 

правилата на „јас обраќање“ и прифаќа дека во секој конфликт има најмалку две 

страни; 

 29.04.2015 г – заедничка активност МЕЃУЕТНИЧКИ ЕТНО – МОДЕРЕН ПРОЕКТ на 

наставници и ученици од ООУ„Кирил Пејчиновиќ“ и наставници и ученици од партнер 

училиштето ООУ„7 Марси“ од општина Чаир, Скопје. Активностите се спроведоа во 

просоториите на партнер училиштето. Учествуваа вкупно 50 наставника и 115 

ученика од македонска и албанска националност. Се реализираа четири активности: 

- „Занаетчиски дејности“, во кои учествуваа ученици од I, II и III одд.  

- „Традиционална-Здрава храна“, во кои учествуваа ученици од IV и V одделение 

- „ Забава под маски-јазикот не е бариера“, во кои учествуваа ученици од VI и VII 

одд 

- „Различните јазици со иста моќ низ креативноста на пишаниот збор“, во кои 

учествуваа ученици од VIII и IX одд 

 11.05.2015 г. - Одделенски наставник  Бетка Спасовска- Наслов на активност ОЖВ:  

,,И различните може да се дружат“ - Цели на активноста: да знае дека постојат 

разлики меѓу луѓето; да умее да покаже почит кон разликите меѓу луѓето; да прифати 

еднаков однос кон другите без разлика  на сличностите и разликите 

 12.05.2015г - Антониета Ѓорѓиевска, македонски јазик - Насловна активност: 

o Македонско – албански писатели- Цели на активноста:Учениците да се 

запознаат со творештвото на дел од македонските и дел од албанските 

писатели 

 18.05.2015 - Александра Бошковска-Спасовска - наставник по математика:    Наслов 

на активност: ОЖВ: Превенција од пушење и пиење алкохол - Цели: да се запознае 

со последиците од пушењето по себе и по другите(пасивно и активно); да се 

запознае со последиците од пушењето по себе и по другите; да се поттикнува да ја 

сфаќа штетноста од пушењето и алкохолот по здравјето 

 18.05.2015 – Ирена Стефанова-наставник по математика – Наслов на активноста 

ОЖВ: „МНОГУ ЛУЃЕ – МАЛКУ ПРОСТОР“ – Цели: Да ги проширува знаењата за 

опасни постапки и ситуации со кои може да се соочи на одделни места (кафулиња, 

дискотеки, стадион, концерт, игралиште) и во одредено време (доцна навечер), Да се 

оспособува да побара почитување на прават за безбедност од другите, Да се 

поттикнува да прифаќа потреба од прилагодување на сопственото однесување 

заради лична безбедност и безбедност на другите знае за опасни постапки и 

ситуации со кои може да се соочи на одделни места (кафулиња, дискотеки, стадион, 

концерт, игралиште) и во одредено време (доцна навечер), 

 од 06.05. до 20.05.2015 - наставник по биологија: Виолета Велјаноска - Работилница: 

Изработка на хамер за традиционална храна- Македонска и Турска кујна - Цели:да 

знаат за традиционалната храна во Македонија и Турција и нивната поврзаност; да 

го знаат потеклото на храната во двете земји и нејзиното значење за двата народа 

 28.05.2015 г – заедничка активност МЕЃУЕТНИЧКИ ЕТНО – МОДЕРЕН ПРОЕКТ на 

наставници и ученици од ООУ„Кирил Пејчиновиќ“ и наставници и ученици од партнер 

училиштето ООУ„7 Марси“ од општина Чаир, Скопје. Активностите се спроведоа во 

просоториите на нашето училиштето. Учествуваа вкупно 50 наставника и 110 

ученика од македонска и албанска националност. Се доработуваа и презентираа 

активностите започнати на претходното дружење:  
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- „Занаетчиски дејности“, во кои учествуваа ученици од I, II и III одд.  

- „Традиционална-Здрава храна“, во кои учествуваа ученици од IV и V одделение 

- „ Забава под маски-јазикот не е бариера“, во кои учествуваа ученици од VI и VII 

одд 

- „Различните јазици со иста моќ низ креативноста на пишаниот збор“, во кои 

учествуваа ученици од VIII и IX одд 

 01.06.2015 - Одделенски наставник: Елена Јованова - Наслов на активноста ОЖВ : 

„Направи свој отпечаток“- Цели на активноста: да знае дека постојат разлики меѓу 

луѓето (расни, полови, верски); да  умее да покаже почит кон разликите меѓу луѓето; 

да ја прифати различноста како позитивност; да прифати еднаков однос кон другите 

без разлика на сличностите и разликите 

 01-10.06.2015 - Ирена Стефанова-наставник по математика – Работилница: „Верски 

обичаи ( муслимански – христијански ) во РМ“ – Цели: Да се запознаат со верските 

обичаи на разни етникуми кои живеат во РМ; да истражуваа сличности и разлики во 

обичаите 
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Извештај за ,,Еколошката едукација во образовниот систем“  

Време на 
реализација 

Активности  Реализатори  

Август 2014 Формирање на ЕКО –одбор со смена на 
некои од членовите 

Координатор-Виолета Велјаноска, 
наставници,ученици,родители 

Август 2014 Анализа на животната средина ЕКО-одбор 

26.08.2014 Избирање на точки на акција како 
приоритети и план за активности 

ЕКО-одбор 

Септември 2014 Назначување на одговорни наставници за 
секој ЕКО стандард 

ЕКО-одбор 

Септември 2014 Формирање ЕКО патроли од ученици за 
следење и евалуација на напредокот 

ЕКО-одбор 
 

Септември 2014 Продолжување на проектот за собирање 
пластичен отпад во соработка со ПАКОМАК 

Сите ученици од 1-9 одделение, 
наставници и вработени лица 

Октомври 2014 Продолжување на проектот за собирање на 
отпадни батерии во соработка со Гоу Грин-
Гоу Клин 

Ученици од 5-9 одделение,сите 
наставници и вработени лица 

Октомври 2014 Собирање на отпадоци,суви лисја и 
чистење на училишниот двор 

Технички персонал,ученици од 8 и 9 
одделение,наставници 

Октомври 2014 Акција „‟Македонија без отпад 2014‟‟-
чистење на училишниот двор и 
зграда,собирање отпад,засадување дрвца 

Ученици од 2-9 одделение,наставници од 
одделенска и предметна настава, 
директор и вработени лица 

Ноември 
2014 

Завршување на првата фаза од проектот за 
собирање на отпадни батерии и 
доделување сертификати 

Координатор-Виолета Велјаноска, 
директор-Сашо Јованоски и претставници 
на ученици и од Гоу Грин Гоу Клин 

Ноември 2014 Изработка на календар и флаери за здрава 
исхрана во текот на една недела и месец 

Ученици од осмо одделение, Наставник по 
биологија- Виолета Велјаноска,наставник 
по хемија- Сашка Младеновска 

20.11.2014 Едукативна работилница за можностите и 
проблемите на отпадот во соработка со Гоу 
Грин- Гоу Клин 

Ученици од 6-9 одделение, Виолета 
Велјаноска-координатор, Сашка 
Младеновска-наставник по хемија, 
директор,психолог, претставници од 
општина Кисела Вода,претставници од 
Гоу Грин –Гоу Клин 

3.12.2014 Ден на дрвото-„‟ Стоп за катастрофите‟‟-
активности во училиштето и засадување 
дрвца на локалитетот с.Миладиновци 

Ученици од 2-9 одделение, наставници од 
одделенска и предметна 
настава,директор, стручна служба и 
технички персонал 

18.12.2014 Се грижиме за природата со суперхероите 
на Пакомак- 3Д филм,квиз 

Ученици од 5 одделение, 
оддленски наставници, 
претставници од ПАКОМАК 

Декември- 
Јануари 
2014/2015 

Замена на стари прозорци со нови за 
подобра енергетска ефикасност на 
училишната зграда 

Полска донација во соработка со општина 
Кисела Вода и „‟ООУ Кирил Пејчиновиќ‟‟ 

Февруари 2015   

Март 2015 Ден на пролетта – засадување на дрвца и 
рози во училишниот двор, чистење на 
училишниот двор од отпадоци и косење на 
тревата 

Ученици од 2 до 9 одд., наставници и 
вработени во училиштето 

Април 2015 Истражување за загрозени видови 
растенија и животни во нашата Земја 

Ученици од 7 и 8 одд., наставник по 
биологија Виолета Велјаноска 

Мај 2015 Изработка на презентации и анкета за 
здрава храна и здрав живот (стоп за 
пушење и заштита од СИДА) 

Ученици од 8 и 9 одд.,наставник по 
биологија-Виолета Велјаноска, наставник 
по хемија –Сашка Младеновска 

26.05.2015 Засадување семенски материјал- семе од 
ела, акција  “Садница плус”,како дел од 
пролетната акција “Ден на дрвото” 

Ученици од 1 до 9 одд., одделенски и 
предметни наставници 

 
Виолета Велјаноска-координатор 



                  Годишен извештај за работа на ОУ „Кирил Пејчиновиќ“ Скопје за учебна 2014/2015 

 

 

57 

Извештај за работата на одделенскиот совет за одделенска и 
предметна настава  
 
Одделенските совети за одделенска настава од I до V одд. се одржаа на: 

 11.11.2014 

 12.01.2015 

 07.04.2015 

 11.06.2015 
 
Одделенските совети за одделенска настава од VI до VIII одд. се одржаа на: 

 11.11.2014 

 12.01.2015 

 07.04.2015 

 10.06.2015 
 
 

Извештај за одржани Наставничките совети  

 
Дневен ред (26.08.2014г.) 

1. Преглед и усвојување на бројната состојба на учениците од прво до деветто 

одделение 

2. Распределување на наставниот кадар по одделенија и училници 

3. Формирање на комисии во училиштето 

4. Усвојување на развојниот план 

5. Разно 

Дневен ред (1.09.2014г.) 
1. Распоред на часови 

2. Акцијата со учебниците од МОН 

3. Претставување на нови наставници 

4. Родителски средби 

5. Формирање на комисии 

Дневен ред (21.10.2014г.) 
1. Самоевалуација – формирање на тимови и распределба на листите во групи 

2. Проект на МОН -,,Заедничка грижа за правилно насочување на учениците,, 

3. Одредување на ментор за наставникот-приправник по предметот музичко 

образование Даница Стефановска 

4. Изрекување на педагошки мерки на ученици 

5. Тековни прашања 

Дневен ред (12.11.2014г.) 
1. Утврдување на бројната сосотојба на учениците од прво до деветто одделение во 

првото тримесечие во учебната 2014/2015 година 

2. Утврдување на редовноста, дисциплината и успехот на учениците од прво до 

деветто одделение во текот на првото тримесечие за учебната 2014/2015 година 

3. Реализација на наставните планови и програми предвидени за првото тримесечие во 

учебната 2014/2015 година 

4. Договор за реализација на тридневна екскурзија за учениците од деветто одделение 

5. Назначување на ментори за наставници-приправници 

6. Осигурување и обезбедување 
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7. Формирање на комисија за екстерно тестирање 

8. Хуманитарна акција 

9. Театарска претстава: ,,Распеана турлитава,, и ,,Златно славејче,, 

10. Средства за општа штета на училиштето 

11. Тековни прашања 

а) Дневни подготовки со користење на ИКТ 
б) Заверка на наставни планови и програми 
 
Дневен ред (16.01.2015 г.) 

1. Утврдување на бројната состојба на учениците од прво до деветто одделение и 

утврдување на бројната состојба на учениците кои го посетуваат дневниот престој 

2. Утрврдување на успехот на учениците по сите предмети како и утврдување на 

редовноста и поведението на учениците во текот на првото полугодие за учебната 

2014/2015 година 

3. Утврдување на реализираниот наставен план и програм по сите предмети во текот 

на првото полугодие за учебната 2014/2015 година 

4. Утврдување на изречени предлог педагошки мерки на ученици кои пројавиле 

несоодветно поведение во текот на првото полугодие за учебната 2014/2015 година, 

како и нередовност на часови и голем број на слаби оцени по предмети 

5. Тековни прашања 

Дневен ред (12.03.2015 г.) 
1. Извештај од инспекциски надзор 

2. Комисија за преглед на електронски дневник 

3. Приправнички стаж 

4. Патронат 

5. Тековни прашања 

Дневен ред (8.04 2015 г.) 
1. Презентација на статистичкиот извештај 

2. Изрекување на педагошки мерки за ученици 

3. Тековни прашања 

Дневен ред (20.05.2015г.) 
1. Изрекување на педагошка мерка за ученик 

Дневен ред (28.05.2015 г.) 
1. Изборни предмети за учебната 2015/2016 година 

2. Ученичка екскурзија 

3. Работа на комисиите за екстерно и интерно оценување 

Дневен ред (1.06.2015 г.) 
1. Предложување на талентирани ученици за награда од општината Кисела Вода 

2. Известување за акцијата со бесплатните учебници од МОН 

Дневен ред (10.06.2015 г.) 
1. Утврдување на бројната состојба, успехот  и поведението на учениците од деветите 

одделенија 

2. Избор на ученик на генерација 

3. Тековни прашања 
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Дневен ред (15.06.2015г.) 
1. Утврдување на бројната состојба на учениците, на бројот на изостаноци и на успехот  

и поведението 

2. Формирање на комисија за екскурзии 

3. Формирање на комисија за преглед на дневници 

4. Формирање на комисија за интерно оценување 

5. Годишен извештај 

Дневен ред (16.06.2015г.) 
1. Професионално досие 

2. Приговори за екстерно тестирање 

3. Акцијата со бесплатните учебници од МОН 

Дневен ред (18.06.2015г.) 
1. Утврдување на бројот на часови на предметните наставници 

2. Приговор од родител за оценка 

3. Извештај од приговори од екстерно тестирање 

4. Упатство за распоред на работното време 

 

Сите записници од одделенските и наставничките совети уредно се водат во електронскиот 
дневник за секоја паралелка поединечно. 
 

 
записничар: Анета Г. Велкоска 
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ НА РОДИТЕЛИ  
 

А)   ПРВО  ПОЛУГОДИЕ 
Во текот на првото полугодие од учебната  2014/15 година,  Советот на родители одржа два 
состаноци. 
              Првиот состанок се одржа на ден 11.09.2014 година (четврток) , со почеток во 17 
часот, со следниот: 
                                                                       ДНЕВЕН  РЕД 

1. Читање и усвојување на записникот  од предходниот состанок на Советот на 

родители; 

2. Усвојување на годишната програма за работа на  ООУ „Кирил  Пејчиновиќ“  за 

учебната  2014/15 година; 

3. Коптирање на член за Училишен одбор; 

4. Информација за осигурување и обезбедување на учениците за учебната 2014/15 

година; 

5. Тековни прашања. 

 

Вториот состанок се одржа на  ден 13.11.2014 година (четврток), со почеток во 17 
часот, со следиот: 
                                                          ДНЕВЕН  РЕД  

1. Читање и усвојување на записникот од предходниот состанок на Советот на 

родители; 

2. Претставување на новиот Директор на училиштето; 

3. Известување за реализацијата на НПП за учебната 2014/15 година во текот на 

првото тромесечие (бројна состојба на учениците, редовност, дисциплина, 

поведение и постигнат успех); 

4. Посета на фестивалот  „Златно славејче“  од страна на учениците од одделенска 

настава гостување на театарската  претстава „Распеана турлитава“; 

5. Информација за обезбедување и осигурување на учениците за учебната 2014/15 

година; 

6. Собирна акција за општа штета на училиштето; 

7.  Акција за собирање на сува храна за социјално загрозени семејства на ученици од 

нашето училиште; 

8. Хуманитарна акција (собирање на финансиски средства за операција на наш ученик); 

9. Известување за реновираните простории во училиштето; 

10. Известување за вклучување во нови проекти за добивање грант за училиштето од  

Јапонската амбасада; 

11. Коптирање на нов член за Совет на родители на родителските средби. 

Б)  ВТОРО  ПОЛУГОДИЕ 
Во текот на второто полугодие од  учебната  2014/15 година, Советот на родители 
одржа три состаноци. 
Првиот состанок се одржа на ден  17.02.2015 година (вторник), со почеток во  17 
часот, со следниот: 
                                                            ДНЕВЕН  РЕД 
1. Читање  и  усвојување на записникот од предходниот состанок на Советот на 

родители; 

2. Презентирање на  Полугодишниот извештај за работата на  ООУ “Кирил 

Пејчиновиќ “ во текот на првото полугодие од  учебната  2014/15 година; 
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3. Информација за реализирани активностиво текот на зимскиот распуст, со цел на 

подобрување на условите за работа во  воспитно – образовниот процес; 

4. Информација за почитување на училишниот ред на училиштето  (почитување на 

работното време и образложение за родителите што се однесува за влегување 

во училишната зграда); 

5. Информација за намената на собраните средства за општа штета во училиштето 

и собраните средства од Новогодишниот хепенинг  (потребно е да се купат 4 

компјутери, 60 глувчиња и поголем број на тастатури); 

6. Информација за водење на педагошката евиденција во училишниот дневник  

(секој отсутен ученик задолжително ќе биде евидентиран доколку не посетува 

настава); 

7. Тековни прашања. 

 
Вториот состанок се одржа на ден  02.04.2015 година (четврток), со почеток во  17 

часот, со следниот: 

 
                                                       ДНЕВЕН  РЕД 

1. Читање и усвојување на записникот од предходниот состанок на Советот на 

родители; 

2. Известување за  Патрониот празник на училиштето и одбележувањето  на 

јубилејот   70 години од постоењето на  ООУ  “Кирил Пејчиновиќ”; 

3. Информација за реализација на училишните екскурзии кои се вметнати во  

Годишната програма за работа  и одобрени со препорака од БРО; 

4. Формирање на комисија за реализација на планираните екскурзии за учениците за 

учебната  2014/15 година; 

5. Тековни прашања. 

 
Третиот состанок се орджа на ден  12.05.2015 година (вторник), со почеток во  17 

часот, со следниот: 

                                                       ДНЕВЕН  РЕД 

 
1. Известување за екскурзиите планирани за месец мај; 

2. Тековни прашања. 

 

      Претседател на Совет на родители 

       Лариса Оранска 
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Годишен извештај за работата на Училишниот одбор 
 
Училишниот одбор е највисок орган кој е одговорен за управување со училиштето. 

Составот и надлежностите на УО се дефинирани со Законот за основно 

образование и Статутот на училиштето. 

*Училишниот одбор е одлучувачко тело за управување со училиштето. 

* Училишниот одбор во соработка со директорот  на училиштето и училишните 

тимови постојано поттикнува активности  кои ќе обезбедат квалитет во работењето. 

Одржани беа состаноци на: 

27.12.2013 

16.01.2014 

10.04.2014 

20.06.2014 

02.07.2014 

 
 
*Одлуките секогаш се донесувани со мнозинство  на гласови од вкупниот број на 

членови на Училишниот одбор со право на изјаснување и одлучување.Записниците 

од секоја претходна седница се разгледувани и усвојувани  на секоја наредна т.е. 

новозакажана седница. 

*Како највисок орган ,Училишниот одбор и во иднина ќе зазема активна улога во 

креирање на политиката на училиштето,а истовремено ќе се залага за позитивен  

развој на истото во сите сфери. 

 
                                                         
                                                                            Претседател на Училишен одбор 
                                                                              Павлинка Мијалова 
 
 
 

 

Извештај за реализирани активности од програмата на психологот 

Реализатор: Вера Митровска 
 

 
Програмирање и организирање на воспитно-образовната работа 
 
СОДРЖИНСКА ЦЕЛИНА:  

 Учество во изготвувањето на Годишната програма за работа на училиштето 

 Учество во изготвувањето на Полугодишниот извештај за работа на училиштето 

 Изготвување на извештај за сопствена годишна и месечна програма  
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 Изготвување на сопствен извештај за работа  
 
Следење на воспитно- образовната работа 
 

Утврдување на зрелоста на децата за поаѓање во училиште 

Содржина Вид активности Реализација 

Утврдување на зрелоста кај децата со 
намалени психофизички способности 

Примена на проективни техники и 
инструменти, соработка со ЦМЗ 

Мај, Август 
Септември 

Утврдување на зрелост кај деца со 
помала календарска возраст кои се 
запишуваат во I - одд. 

Примена на проективни техники 
Советодавна работа со родители 

Мај, Август 
Септември 

Следење на прилагодувањето на 
учениците во I одд.  

Психо советодавна работа со ученици 
и родители 

Септември 

 Откривање на учениците со потешкотии во напредувањето 

Следење на однесувањето и успехот 

на учениците од I-IX-oдд. 

Опсервација, 
разговор со родители, наставници и 

ученици 

 
Континуирано 

Следење на адаптацијата на учениците 
во V -одд. 

мониторинг, разговор, анализа на 
успехот 

Октомври 
Ноември 
Декември 

Откривање на причините за можно 
нередовно посетување на наставата 
*агресија 
*проблеми во комуникацијата 

Скали на проценка, мониторинг, 
разговор 
 

Октомври 
 

Утврдување на степенот и видот на 
надареност на учениците 

Примена на ДАТ во текот на 
полугодието 

Мониторинг во наставата Советодавна работа со наставници 
Советодавно-инструктивна работа со 

ученици 

во текот на 
полугодието 

Оспособување на учениците за 
самооценување 

Изготвување анкети и прашалници Ноември 
 

Професионална ориентација 

Следење на психофизичкиот развој на 
учениците 

Психолошки инструменти, 
работилници 
 

Континуирано 

Следење на социјалниот и 
емоционалниоит развој на учениците 

Мониторинг 
Психолошки работилници, интервју, 
генограм 

Континуирано 

Примена на техники на учење Работилници Октомври 

Организирање посети на средни 
училишта 

Презентации, видео запиоси, 
родителски средби 

Ноември 

Стратегии за соработка со локалната 
средина и социјалните партнери 

Маркетинг, презентации 
Изготвување листи со податоци 

Континуирано 

Планирање и програмирање за 
внатрешно советување на учениците 

Групно и индивидуално 
професионално информирање 

Континуирано 

Планирање и програмирање на 
маркетингот во училиштето 

Издавање брошури, јавно 
информирање 

Континуирано 

Влијанието на некои фактори што го определуваат успехот во учењето 

Почитување на принципите за етичност во оценувањeто Анкета, 
прашалници со 
учениците, 
наставниците, 
родители 

Октомври 
Декември 

Проблемот на социјализацијата со ученици кои потекнуваат 
од дисфункционални семејства 

Соработка со 
Центарот за 
зависности, 
предавање 

континуирано 

Влијанието на семејството и однесувањето на учениците Советодавна континуирано 
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работа со 
ученици, 
родители, 
Наставници 

Советодавно-инструктивна работа 

Стратегии за помош на учениците од VI-IX одд.за 
создавање фер и правично оценување 

Визии на 
учениците за 
промени во 
училиштето-
работилници 

Октомври 

Учество во реализацијата на Стручните активи Примери  на  
инструменти, 
методи и 
средства за 
работа за 
објективно 
оценување 

континуирано 

 
Унапредување на оценувањето на знаењата на учениците 

Утврдување на степенот на знаење кај учениците 
евиденција на докази од наставниците 

Извештај, 
следење, 
информирање 

Ноември, 
Јануари  

Водење на сопствена евиденција и документација 

 Водење на психолошко досие за учениците 
 Водење дневник на активности 
 Евидентирање на ученици кои се запишуваат во I одд и нивните психо-социјални 

карактеристики 
 Евиденција за опфат и упис во Средни училишта на  учениците кои завршиле VIII одд. 

Прегледи, табeли извештаи за МОН,БИРО, Сектор за образование на Општина Кисела Вода 
Учество во Проект за основно образование 
Компонента: ,,Примена на стандарди во оценувањето,, и  „Воведување на етички кодекс во 
оценувањето“ 

Проектот „Унапредување на оценувањето“ во основните училишта е финансиран од УСАИД со 
цел зајакнување на образованието во Р Македонија и поддршка во процесот на 
децентрализација. Проектот на основно образование ПЕП е петгодишен проект во кој се 
опфатени сите државни институции во Р. Македонија со цел да се подобри квалитетот на 
наставата и да се унапредат вештините на младите за оценување. во Македонија кои работат на 
компонентата за ,,Унапредување на оценувањето,, на учениците и  информатичката технологија 
во наставата,, ИКТ.  
Училиштето Кирил Пејчиновиќ е вклучено во овој проект во месец јануари 2010 год и на истиот 
семинар беа присутни сите предметни наставници како и директорот и психологот на училиштето. 
Компонентата Унапредување на оценувањето ќе помогне во училиштето, наставниците да се 
насочат кон формативното оценување, кое обезбедува практично употребливи постапки и 
инструменти за оценување и интерпретирање и информирање за учењето на постигањата на 
ученикот, планирање на наставата и усогласување на потребите на учењето на учениците. 
Проектот воедно ќе обезбеди објективни тестови на знаења со цел учениците да создадат 
искуство во решавање на истите, какви што веќе се користат во националните тестирања. 
Во текот на учебната 2014/2015 година беа реализирани повеке отворени часови со примена на 
формативното оценување и за истите се подготвени комплетни материјали за нивно применување 
(дневни подготовки, инструмени, примена на ИКТ, Power Point 
Цели: 
-  да го подобри и поттикне квалитетот на учењето 
-  да го подобри  оценувањето на ниво на училиште, особено формативното оценување, 
-  да обезбеди постапки и инструменти за оценување што наставниците  ќе можат да ги користат 
во пракса 
- развивање на вештини за аналитичко и критичко мислење 
- развивање способности за примена на знаењата 
УЧЕСНИЦИ: Со проектот се  опфатени наставниците од предметна настава. Вкупно 20 наставника  
се обучија за реализација на нацрт - стандардите во училиштето. 
Во наредните 5 години ќе се усовршуваат за примена на Стандардите за оценување. 
. Информирање: 
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* состаноци со активите   
* состаноци со тимот од работната група  
* средби со ученици и  наставници 
* средби со тимот родители 
* обука на наставници  
* водење работилници со наставници, родители, ученици 
* презентација од постигањата-учество во активите на училиштето, наставнички совет 
* соработка со наставниците за изготвување студија на случај 
* изготвување флаер со ЕК за родители и ученици 
* следење на  стандарди за Етично однесување во оценувањето 
* во текот на месец мај беше реализиран уписот на ученици за прво одделение  

 

Извештај за реализирани активности од програмата на педагогот 

Реализатор: Жаклина Стојановска 
 

Програмска содржина: 

1.Непосредно следење на воспитно-образовната работа во училиштето 
 Учество во изготвување на паралелки за прво и шесто одделение; 

 Следење  на адаптацијата на учениците од прво, шесто и новодојдените ученици и 

давање потребна помош и насоки каде што е потребно; 

 Следење и давање на помош при организација и реализација на задилжителната, 

додатната и дополнителната настава ,,Евалуација на квалитетот на додатна и 

дополнителна настава,, - преку следење на планирањатана наставиците, посета на 

часови и следење на успехот на учениците; 

 Следење и давање помош за полесна адаптација на новопримените наставници во 

училиштето; 

 Следење и учество во организација и реализација на воннаставните активности; 

 Учество во изготвувањето на интерната програма за ментори и давање стручна помош на 

менторите и приправниците  во секојдневната работа и пред полагање на стручните 

испити, 

  Давање насоки и напатствија за понатамошното работење на  тимовите на 

самоевалуација; 

 Следење на водењето на педагошката документација и евиденција во училиштето; 

 Следење на успехот и редовноста на учениците; 

 Следење на интерперсоналните односи (училиша клима) во училиштето меѓу ученик – 

ученик, ученик – наставник, наставник – аставник, на индивидуално и групно ниво; 

 Работа на превенција на појавите на  насилно и др. несоодветно  однесување преку 

работилници:- ,,Разрешување на конфликти,, ,,Донесување на брзи заклучоци,,и ,,Сите 

сме различни – Нешто Друго,, ,,Колку сме слични а колку различни,, 

 Следење на постапките на оценување на учениците; 

 Непосредно следење, проучување, вреднување, евидентирање на сопствената работа 

(планирање, програмирање,евидентирање и документирање) 

 Учество во изготвување на евиденција на училишните обврзници во тековната година, 

известување на родителите за упис и потребна документација 

 Запишување на ученици во прво одделение-опсервација на деца во групи и давање на 

мислење на деца родени во јануари 2010год. 

 
2.Советодавна – консултативна работа со учениците, наставниците и 
родителите 

 Идентификување и работа на отстранување на причини за проблемите во учењето и 

однесувањето 
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 Советодавна – инструктивна работа со ученици кои покажуваат неуспех во учењето, 

емоционални потешкотии, социјална еприлагоденост, престапништво 

 Давање на помош и подршка во вклучувањето на учениците  во учество на различни 

проекти и активности 

 Континуирано следење  на напредокот и постигањата на учениците со посебни образови 

потреби 

 Откривање  на учениците со поголеми можности за напредување и развој, советодавна 

работа со овие ученици и следење на нивните индивидуални постигнувања 

 Советодавна работа со наставници и ученици  при избор на слободните активности,  

јавни настапи, конкурси, натпревари и др. 

 Консултативни средби и разговори со наставниците во врска со употреба на одредени 

форми, методи и техники на работа со цел унапредување на наставниот процес 

 Консултативно–советодавна работа со наставниците во разрешувањето на проблемите 

на релација ученик–ученик и ученик–наставик – семејство 

 Консултативни разовори со наставници по завршената евалуација од посета на часови и 

увид во дневни подготовки 

 Посета на отворени часови од страна на наставниците и евалуација на истите со 

наставниците 

 Давање  помош за стручно усовршување на наставниците и нивно упатување за 

користење на стручна литература заради осовременување на наставниот процес 

 Учество  во работата на стручните активи и превземање мерки за унапредување на 

нивната работа 

 Водење на професионално досие и педагошки картон на наставниците 

 Советодавна работа со наставниците – приправници 

 Советодавна работа со родители чии деца имаат проблеми  со учењето, редовоста и 

дисциплината 

 Соработка со Советот на родители 

3..Аналитичко-истражувачка работа 
 Анализа на посетени часови на редовна, дополнителна и додатна настава 

 пополнување на инструменти од посетени часови и евалиација на дневите подготовки 

 Анализа на потребите за стручно усовршување на наставниот кадар 

 Анализа од извршеното тестирање на учениците од четврто одделение ,,Читање со 

разбирање“ декември  2014год. 

 Анализа од извршеното тестирање на учениците од второ одделение ,,Читање нелогичен 

текст,, февруари  2015год. 

 Учество во изготвување на полугодишен и годишен извештај за работата на училиштето 

 Изготвување на  извештај за сопствената работа 

 
4. Соработка со стручни институции, локална заедница и стручно 
усовршување 

 Соработка со образовни, здравствени ,социјални институции и установи  кои допринесуваат 

за остварување на целите и задачите на воспитно – образовната работа; 

  Учество  во  размена на искуство со  други педагози од основните училишта од општината и 

од градот; 

 Учество и воспоставување на соработка со локалната средина и реализација на заеднички 

активности; 

 Индивидуална работа на стручно усовршување (следење на стручна литература, 

перманентно стручно усовршување преку посета на семинари, советувања и обуки  

организирани од МОН,БРО и др. институции 

 Учество во работата на здружението на педагози на град Скопје 
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5.Педагошка евиденција и документација 
 Водење на евиденција и документација  за сопствената работа: 

- изготвување на годишна програма за работа и сопствен извештај за истата 
- изготвување месечен оперативен план за работа 
- хронолошки дневник за работа 
-  досиеја за работа со ученици, 
- евиденција за соработка со ученици, наставници и родители, 
- прегледи, извештаи,анкети 
- водење на педагошки картон за работата на наставникот 
- водење на професионално досие на наставникот 

 
Проследени се обуки, семинари и стручни предавања 

 дата:15.09.2014 год. 
тема: Здрава храна 

место: ОКВ – Голема сала  

предавач: Весна Турунџиева 

организатор: ОКВ 

 

 дата:16.09.2014год. 

тема: Невроразвојни нарушувања во детството 

место: МАНУ –Скопје 

предавачи: академик Поп Јорданова Нада,доц.д-р Силвана Марковска –Симовска и 

универзитетски професори од  странство 

организатор: македонско здружение за психофизиологија и МАНУ        

 

 дата:12.12.2014год. 

тема:конференција-Перспективи во македонскиот образовен систем 

место на реализација: Филозофски факултет, Скопје-Сала за седници 

предавачи: проф. Дарко Димитров, г-дин. Зоран Велковски, г-ѓа Елена Ризова, г-ѓа Аспасија 

Хаџишче, г-ѓа Анија Буржуа, г-дин Дејан Златковски, г-дин Гоце Величковски 

организација: Национална агенција за европски образовни програми и мобилност и 

ЕВРИДИКА 

 

 дата: 17.12.2014год. 

тема: работилница-Функционално спроведување на самоевалуацијата во училиштата 

место: ООУ-Кирил Пејчиновиќ 

предавач: професор,др-Константин Петковски 

 

   дата: 25.04.2015 год. 

тема: Алатки за спроведување на самоевалуација 

место: ООУ„Кирил Пејчиновиќ“  
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предавач:проф. Константин Петковски  

организатор: ООУ„Кирил Пејчиновиќ“ 

учесници:     Велика Миленковска-дефектолог 

Жаклина Стојановска-педагог и сите наставници 

 

   дата:29.04.2015 год. 

тема: Односите со јавноста како фактор за подобрување на    работата на градинките 

и училиштата 

место: ОУ„Лазо Ангеловски“-општина Аеродром  

предавач:проф. Константин Петковски м-р. Милка Тримчевска 

организатор: КДС 

учесници:  м-р Сашо Јованоски-директор 

                     Велика Миленковска-дефектолог 

        Жаклина Стојановска-педагог 
        Весна Бошковска-одд. наставник 

 

    дата:09.05.2015 год. 

  тема: Дислексија, пристап, форми и методи 

место:Универзитет- Американ колеџ-Скопје  

предавач: доц. Д-р Александра Каровска, проф. Д-р. Орхидеја Шурбановска, стручно 

лице за дислексија Гордана Андоновска и др. 

организатор: Здружение за дислексија-АЈНШТАЈН 

учесници:   Велика Миленковска-дефектолог 

        Жаклина Стојановска-педагог 

         Одделенски наставници: Ирена Шехтанска, Бетка Спасовска, Елизабета 

Митровска, Катерина Ѓ. Трајчевска, Емилија Стефановска и Илинка Димовска. 

 

       дата:15.05.2015 год. 

  тема: Современи психофизиолошки методи 

место: МАНУ  

предавач:проф. Д-р. Нада Поп Јораданова и др. 

организатор: Македонско здружение за психофизиологија 

учесници:    Велика Миленковска-дефектолог 

Жаклина Стојановска-педагог 
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Извештај за работата на стручен соработник- дефектологот  
 

 Програмска содржина: 
 
 

Содржини Вид на активност Реализација 

Изготвување на 
досие за учениците 

Собирање на податоци (анамнези, наод, 
мислење и сл.) од страна на психологот, 
наставник, родител и разговор со ученик  

Септември, октомври 

Подготовка на 
учениците 

Стручна помош за поуспешно адаптирање (1 и 6-
то одделение) во ученичкиот и училишниот 
колектив, како и поуспешно совладување на 
програмските барања 

тековно 

Процена на 
психомоторен развој 

Процена на доминантна латерализираност и 
психомоторика на горните и долните 
екстремитети, 
Процена на можност за контрола ан моторика на 
телото во целина (Субиран, Бише ), 
Процена на координација на движења и 
одржување на рамнотежа на телото, 
Процена на праксичка организираност 
(мелокинетичка, идеомоторна, идејаторна и 
конструктивна-Стик тест проба), 
Процена на пишаниот говор како праксичка 
активност-графомоторен чин (процена на 
графомоторна низа, процена на зрелост на 
ракопис, процена на дисграфичност на ракопис), 
Процена на гностичка организираност (процена 
на познавање на делови од телото, процена на 
доживувањеи запазување на односите во 
просторот, како и претставниот простор, процена 
на доживување и забележување на времето), 
Процена на практогностичка организираност 
(скала за процена на имитација на сложени 
движења), 
Процена на организираност на говорот (процена 
на артикулација и употрба на гласовите), 
Процена на организираност на сознајните 
функции  
( класификација, серијација, коресподенција и 
конзервација (на количина и тежина, на 
должина)), 
Процена на однесувањето (процена на 
однесување на ученикот во училиште (на час, на 
одмор, однесување во однос на авторитет) 

тековно 

Прилагодување на 
програмските 
содржини за работа 

Инклузивниот тим изготвува индивидуална 
наставна програма со цел помош на вклучениот 
ученик  

Тековно 
На почеток од 
годината  
На полугодие  

Индивидуална 
работа со ученици 

Вежби за реедукација на психомоториката, 
говорната оспособеност на ученикот и потребите 
од развој и корекција на говорот (дислексија, 
дисграфија, дислалија), 
дискалкулија, вежби за мобилност и ориентација 
во просторот, конкретизација и 
операционализацијана целите и задачите за 
совладување на одредени наставни содржини и 
сл. 

тековно 

Работа со ученици 
со потешкотии  во 

Работа во рамките на часот, индивидуална 
работа, советодавна работа кон ученик, 

тековно 
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учењето наставник и родител 

Соработка со 
наставници 

Инструктивна, советодавна работа за 
спроведување, конкретизација и 
операционализацијана целите и задачите за 
совладување на одредени наставни содржини, 
помош во изготвување на ИОП, и сл. 

тековно 

Соработка со 
стручниот тим 

Известување за промените кај ученикот, 
информација и инструктивна работа со 
наставниците од одделенска и предметна 
настава 

тековно 

Работа со родители-
старатели 

Инструктивна, советодавна работа, средби тековно 

Соработка со други 
институции 

Соработка со БРО, детски градинки, 
Министерство за образование и наука-Сектор за 
образование при Општина Кисела Вода, Завод 
за ментално здравје, Филозофски факултет-
Институт за дефектологија, Сојуз на 
дефектолози, Посебно основно училиште-Д-р. 
Златан Сремац, ЈЗУ-Завод за рехабилитација на 
слух, говор и глас, учество во креирање на 
локален акционен план и сл. 

тековно 

Лично усовршување Посета на семинари, обуки, стручни предавања, 
конференции, работилници 

тековно 

 
Предвидените активности се реализирани.  
Опфатени се учениците со посебни образовни потреби (индивидуална и групна работа), изработка на 
ИОП, процена на психомоторен развој, работа со ученици со потешкотии во учењето, 
инструктивна/советодавна работа за спроведување, конкретизација и операционализација на целите 
и задачите за совладување на одредени наставни содржини со наставниците, 
инструктивна/советодавна работа и средби со родители-старатели,  соработка со други институции, 
лично усовршување, претседател од страна на стручни соработници во екстерно тестирање на 
учениците, и сл. Спроведени се работилници во инклузивните одделенијата за правата на лицата со 
посебни образовни потреби, за другарство и за детските права. Учество во тимот за прием на 
првачиња каде има деца кои  се вклучуваат во инклузивно образование. Давање на интервју за 
Македонска радио телевизија за професија-дефектолог и промовирање на училиштето.Член во 
комисија на проект со општина Кисела Вода, полиција и основни и средни училишта на ниво на 
општина за изработка на акционен план и реализација на истиот, на тема „Спортуваме, другаруваме, 
навиваме“ во период од февруари-мај 2015 година. Соработка со сектор за Локален економски развој 
при Општина Кисела Вода на проектот „Квалитетна и поефикасна грижа за деца од предучилишна и 
училишна возраст“ во рамките на програмата за општинско корисна работа во периодот од мај-јуни 
2015 година, која ќе се спроведува во период од 15 јуни до 15 декември 2015 година и координирање 
на дефектолозите и логопедот кои се избрани. 

 

 

Проследени се обуки, семинари и стручни предавања 

 
 дата:15.09.2014 год. 

тема: Здрава храна 

место: ОКВ – Голема сала  

предавач:Весна Турунџиева 

организатор: ОКВ 

 

 дата:16.09.2014 год. 

тема: Невроразвојни нарушувања во детството 



                  Годишен извештај за работа на ОУ „Кирил Пејчиновиќ“ Скопје за учебна 2014/2015 

 

 

71 

место: МАНУ –Скопје 

предавачи: академик Поп Јорданова Нада, доц.д-р Силвана Марковска –Симовска и 

универзитетски професори од  странство 

организатор: македонско здружение за психофизиологија и МАНУ        

 

 дата: 12.12.2014 год. 

тема: конференција- Перспективи во македонскиот образовен систем 

место на реализација: Филозофски факултет, Скопје-Сала за седници 

предавачи: проф. Дарко Димитров, г-дин. Зоран Велковски, г-ѓа Елена Ризова, г-ѓа Аспасија 

Хаџишче, г-ѓа Анија Буржуа, г-дин Дејан Златковски, г-дин Гоце Величковски 

организација: Национална агенција за европски образовни програми и мобилност и 

ЕВРИДИКА 

 

 дата: 17.12.2014 год. 

тема: работилница- Функционално спроведување на самоевалуацијата во училиштата 

место: ООУ-Кирил Пејчиновиќ 

предавач: професор, др-Константин Петковски 

 

 дата: ноември-декември 2014 год. 

тема:Обука- Јазична писменост вопочетните одделенија 

место: ООУ-Кирил Пејчиновиќ 

предавач: Бетка Спасовска и Елизабета Митревска во присуство на советник од БРО-Блага 

Панева 

организатор: БРО-МОН 

 

   дата: 25.04.2015 год. 

тема: Алатки за спроведување на самоевалуација 

место: ООУ„Кирил Пејчиновиќ“  

предавач:проф. Константин Петковски  

организатор: ООУ„Кирил Пејчиновиќ“ 

учесници:     Велика Миленковска-дефектолог 

Жаклина Стојановска-педагог и сите наставници  

 

   дата:29.04.2015 год. 

тема: Односите со јавноста како фактор за подобрување на    работата на градинките 

и училиштата 
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место: ОУ„Лазо Ангеловски“-општина Аеродром  

предавач:проф. Константин Петковски м-р. Милка Тримчевска 

организатор: КДС 

учесници:   м-р Сашо Јованоски-директор 

                      Велика Миленковска-дефектолог 

Жаклина Стојановска-педагог 

Весна Бошковска-одд. наставник 

 

    дата:09.05.2015 год. 

  тема: Дислексија, пристап, форми и методи 

место:Универзитет- Американ колеџ-Скопје  

предавач: доц. Д-р Александра Каровска, проф. Д-р. Орхидеја Шурбановска, стручно 

лице за дислексија Гордана Андоновска и др. 

организатор: Здружение за дислексија-АЈНШТАЈН 

учесници:    Велика Миленковска-дефектолог 

Жаклина Стојановска-педагог 

Одделенски наставници: Ирена Шехтанска, Бетка Спасовска, 

Елизабета Митровска, Катерина Ѓ. Трајчевска, Емилија Стефановска и Илинка 

Димовска. 

 

       дата:15.05.2015 год. 

  тема: Современи психофизиолошки методи 

место: МАНУ  

предавач:проф. Д-р. Нада Поп Јораданова и др. 

организатор: Македонско здружение за психофизиологија 

учесници:   Велика Миленковска-дефектолог 

Жаклина Стојановска-педагог 

 

Спроведени работилници: 

 дата: 17.11.2014 год. 

тема:Другарување и несогласување кои треба да се променат во одделението 

одделение: 7а 

место: ООУ-Кирил Пејчиновиќ 

организатор: дефектолог 
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 дата: 24.11.2014 год. 

тема: Справување со емоции-лутина 

одделение: 5в 

место: ООУ-Кирил Пејчиновиќ 

организатор: дефектолог 

 

 дата: 22.12.2014 год. 

тема:Колку сме слични, а колку различни 

одделение: 7б 

место: ООУ-Кирил Пејчиновиќ 

организатор: дефектолог 

 
 

Извештај за работата на училишната библиотека 
 

  

    ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИШНАТА БИБЛИОТЕКА ПРИ 
ОУ „КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ„ - ОКВ, СКОПЈЕ (2014/2015) 
  
  

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. 

3. Посета на градската библиотека ,,Браќа Миладиновци,, - Скопје. 

4. Одржување на часови за учениците од 4 одделение (дневен престој). 

5. Записници од Наставнички совет – запис и средување. 

6. Формирање на нова библиотекарска секција со ученици од 6 и 5 одделение. 

7. Уредување на инвентарна книга и подготовка за Електронска библиотека. 

ОКТОМВРИ 
1. Посета на Сојузот за грижи и воспитување на децата на Р. Македонија и договор за соработка 

во текот на 2015 година. 

2. Писателите за деца на Р. Македонија ја прогласуваат БИБЛИОТЕКАТА за најубава и 

најуспешна библиотека во Р. Македонија и во тек е изработка на проект за моќта на книгите и 

знаењето во контекст на кој ќе бидат реализирани: литературни средби со ученици и писатели, 

промоции на книги, приредби во чест на книгата и конкурси. 

3. Одржување на часови за учениците од 4 одделение (дневен престој). 

4. Записници од Наставнички совет – запис и средување. 

5. Активности со учениците од библиотекарската секција.  

6. Документација за акцијата со бесплатните учебници од МОН. 

7. Инвентарна книга – библиотечна дејност, уредување. 

НОЕМВРИ 
1. Гостување на учениците од уметничката група Волшебници во училишната библиотека и 

договор за соработка. 

2. Изработка на предлог-проект за вклучување на библиотеката во меѓуетничката интеграција и 

градење на мостови со библиотеки од други етнички групи. 
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3. Записници од наставнички совети – запис, уредување. 

4. Одржување на настава за учениците од 4 одделение (дневен престој). 

5. Гостување на писателот Горјан Петревски во библиотеката на средба со учениците од 

библиотекарската секција. 

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

7. Документација за библиотекарство и библиотечна дејност. 

ДЕКЕМВРИ 
1. Уредување на книгата на членови во училишната библиотека. 

2. Приредба со писателите и учениците од библиотекарската, драмската, новинарската и 

литературната секција во чест на книгата. 

3. Одржување на настава во 4 одделение (дневен престој). 

4. Записници од Наставнички совет – запис и уредување. 

5. Изработка на проект за моќта на книгите и знаењето (Тајната на училишната библиотека 

,,Ксантика,,). 

6. Проект за МИО: Меѓуетнички град на книгата. 

7. Библиотекарска секција – часови по библиотекарство и креативни активности. 

    ЈАНУАРИ/ФЕВРУАРИ 
1. Работа со ученици од 4 одделение и нивна подготовка за учество на Патронатот во март под 

мотото ,,Овој свет е мало место убаво,, (изработка на креации, музичка точка). Тестирање 

заедно со педагогот на ученици од второ одделение и нивни зачленување во училишната 

библиотека. Посета на првачињата и разговор за книгите – пишување, печатење, 

класификација, инспирација и жанрови во литературата.  

2. Самоевалуација за работата на училишната библиотека со сите составни делови. 

3. ПОПИС на библиотечниот фонд и отпис на оштетени и нецелосни книги. 

4. Записници од Наставнички совет – запис и урредување. 

5. Одржување на настава во 4 одделение (дневен престој и креирање на работилници). 

6. Договор за меѓуетничка соработка со ОУ ,,7 Марси,, од општина Чаир на тема: Моќта на 

пишаниот збор во соработка со ученици од двете училишта и со писателите Горјан Петрески 

и Фејзи Бојку. 

7. Библиотекарска секција: договор за посета на книжарница, библиотека, дом на култура и 

подготовка на проектот ,,Отровен лек,, за мудростите и поуките што се извлекуваат од 

книгите. Организирање на работилници за филм, музика и анимација со арт куќата ,,Данаил 

Станојески,, за учениците од 5 до 9 одделение.  

    МАРТ 
1. Развоен план за библиотеката – приоритети, можности за надополнување на книжниот фонд 

и идеја за креирање на англиско и германско катче.  

2. Записници од Наставнички совет – запис и уредување.  

3. Одржување на настава за учениците од 4 одделение (дневен престој). 

4. Учество на Патронатот со ученици од 4 одделение. / Изработка на ,,лична карта,, за 

библиотеката во прилог на јубилејот – 70 години ОУ ,,Кирил Пејчиновиќ,, 

5. Уредување на магацинот со учебници и пресметки за тековните  електронски апликации и 

нарачка на бесплатните учебници од МОН. 

6. МИО – изработка на пано со тимот за меѓуетничка интеграција на тема: Ден и ноќ. 

7. Библиотекарска секција – часови за библиотекарството и учење на стандардните 

класификации. 

     АПРИЛ 
1. Почеток на акцијата со бесплатните учебници од МОН. 

2. Записници од Наставнички совет – запис и уредување. 

3. Одржување на настава за учениците од 4 одделение (дневен престој). 
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4. Посета на културниот дом ,,Бели мугри,, во Кочани со членовите од библиотекарската 

секција. 

5. Посета на САЕМОТ на книгата – список на книги за набавка во училишната библиотека. 

6. Одржани се часови од областа на библиотекарството и предметот животни вештини во 

рамките на проектот за меѓуетничка интеграција. 

7. Изработена е арт-книга со приказна низ фотографии за активностите и работата на 

училишната библиотека (Репортажа за библиотеката во весник).  

       МАЈ 
1. Спроведување на акцијата со бесплатните учебници од МОН. 

2. Записници од Наставнички совет – запис и уредување. 

3. Одржување на настава за учениците од 4 одделение (дневен престој) и учество во МТВ 

,,Ѕвон,, на тема: Сообраќај. 

4. Разговор со писателите на тема: Пишување на книги за деца и млади. 

5. Соработка со Сојузот за грижи и воспитување на децата на Р. Македонија и подготовка на 

фестивалот за детско творештво во Охрид. 

6. План проект за реализација на документарен филм за училишната библиотека од ООУ 

,,Кирил Пејчиновиќ,, прогласена за најдобра библиотека во Р. Македонија. 

7. ИКТ- во класификацијата на книжниот фонд, стручна обработка и електронско внесување на 

книгите од училишната програма според стандардизирани правилници за библиотеки. 

      ЈУНИ 
1. Спроведување на акцијата со учебниците од МОН, примопредавање, комисија за учебници, 

отпис на оштетени и плаќање на изгубените учебници.  

2. Записници од Наставнички совет – запис и уредување.  

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

4. Доделување на дипломи за најдобрите читачи од училиштето и благодарници за учениците 

што донирале книги во училишната библиотека. 

5. Библиотекарска секција – учество на фестивалот Детски лирски треперења – Охрид, 2015 

година. 

6. Библиотекарска секција – учениците го посетија летниот камп ,,Радости,, - Охрид во рамките 

на работилницата ,,Сакам да бидам писател,, во присуство на писателите за деца и млади. 

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

 
       ЈУЛИ 

1. Акција со учебници – МОН, дистрибуција на учебниците. 

2. Записници од Наставнички совет – запис и уредување. 

3. Изработка на програма за работа на летниот камп со млади библиотекари во Охрид и 

реализација (28 јули-06 август). 

4. Класификација на документација за библиотеки и библиотечно работење. 

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

6. Изработка на книга за членови во училишната библиотека за учебната 2015/2016 година.  

7. Отворање на регистар со подрачја за работа на стручниот соработник – библиотекар и 

класификација на дејностите по теми и насоки.  

 

                                             Изработил: библиотекар Анета Велкоска 
 



                  Годишен извештај за работа на ОУ „Кирил Пејчиновиќ“ Скопје за учебна 2014/2015 

 

 

76 

Извештај за работа на директорот 
Директорот  е највисок раководен орган на училиштето кој е одговорен за целокупниот училишен 
живот. 
Една од основните задачи на директорот на училиштето е организирање и координирање на 
работењето на сите фактори и субјекти во училиштето. 
 - води грижа за материјалната положба во училиштето 
 - врши надзор врз административното,финансиско работење 
 - го застапува училиштето 
 - учествува во изработка на статистички извештаи,анализи од областа на дејноста 
 - ја координира работата на органите и организациите на училиштето во целина 
 - следење и анализа во работата на наставниците. 
 
Реализирани активности во текот на првото полугодие: 
 

Организациони работи 

 
Програмски содржини Соработници Време на 

реализација 
- Учествуваше во подготовка и 
изработка на Годишната 
програма 
- Изврши распределба на 
наставни часови по предмети и 
наставници 
- Изврши увид во техничката и 
друга подготвеност на 
училиштето за работа и почеток 
на учебната година 
- Изработи распоред за работа 
- Го организира свечениот 
прием на ученици од прво 
одделение 
- Учествуваше во подготовките 
за одбележување на културни и 
јавни манифестации во 
училиштето 
- Континуирано вршеше 
контрола на дневната 
организација на работата 

Работен тим 
Наставници 
Психолог 
Технички персонал 
Секретар 
Домаќин 
Комисија за КЈД 
Ученици 

 
 
 
 
 
 
Тековно 

- Ги изврши сите подготовки 
врзани за годишниот 
извештај за финансиско 
работење на училиштето 
- Изврши увид на работата 
на административно - 
техничката служба 
- Организираше и активно 
учествуваше по повод 
организирање на активности 
во училиштето и на ниво на 
Локалната самоуправа 
 
- Изврши подготовки за 
крајот на првото полугодие и 
учествуваше во подготовките 
за изработка на - 
Полугодишниот извештај 

Сметководител 
Секретар, благајник 
Комисија 
Домаќин 
Училишен одбор 

 

 
 
 
Тековно 
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Стручно - аналитичка работа и педагошко-инструктивна работа 
 

Програмски содржини Соработници Време на 
реализација 

- Даде насоки за планирање на 
наставата 
- Изврши увид во Годишните планирања 
на наставниците 
- Поднесе извештај од извршениот увид 
во планирањата 
- Ги утврди основните насоки за 
организрање на работата на СУА 
- По двата квалификациони  периоди 
изврши анализа на резултатите од 
воспитно образовната работа 
- Континуирано вршеше посета на часови 
од редовната настава, СУА, 
дополнителна и додатна настава. 
- Вршеше проценка и вреднување на 
резултатите на ниво на одделенска и 
предметна настава, како и увид во 
водење на педагошката документација 

 
 
 
 
 
 
 
Психолог, 
Наставници 
 

 
 
 
 
 
 
2014/2015 

 
 

Советодавна работа со родители и ученици 
 

Програмски содржини Соработници Време на 
реализација 

- Присуствуваше на родителски 
средби 
- Учествуваше во работата на 
советот на родители, како и на 
индивидуални и групни средби со 
родители и ученици 

 
 
Психолог, 
Наставници  

 
 
2014/2015 

 
Во текот на ова учебна година директорот активно соработуваше со МОН, БРО,општина 

Кисела Вода, со училиштата на ниво на општината и  пошироко, урбана заедница, актив на 
директори.  
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СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 

 

Збирен статистички извештај по предметите  

 
 

 

ОДД: 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж

Македонски јазик 485 177 175 36% 36% 51 32 11% 7% 36 11 7% 2% 3 0 1% 0% 0 0 0% 0% 4.62

Англиски  јазик 483 185 163 38% 34% 34 29 7% 6% 39 21 8% 4% 10 2 2% 0% 0 0 0% 0% 4.55

Германски  јазик 309 94 102 30% 33% 36 22 12% 7% 32 15 10% 5% 7 1 2% 0% 0 0 0% 0% 4.43

Француски јазик 3 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0%

Математика 486 158 150 33% 31% 46 33 9% 7% 48 31 10% 6% 15 5 3% 1% 0 0 0% 0% 4.39

Географија 219 84 82 38% 37% 27 12 12% 5% 13 1 6% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 4.69

Биологија 219 68 67 31% 31% 28 17 13% 8% 25 11 11% 5% 3 0 1% 0% 0 0 0% 0% 4.42

Физика 128 29 35 23% 27% 14 9 11% 7% 24 11 19% 9% 3 3 2% 2% 0 0 0% 0% 4.13

Хемија 128 37 41 29% 32% 13 12 10% 9% 18 5 14% 4% 1 1 1% 1% 0 0 0% 0% 4.40

Граѓанско  образование 128 54 58 42% 45% 8 1 6% 1% 7 0 5% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 4.82

Историја 313 106 104 34% 33% 31 25 10% 8% 34 11 11% 4% 2 0 1% 0% 0 0 0% 0% 4.51

Општество 172 77 70 45% 41% 13 7 8% 4% 3 2 2% 1% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 4.83

Природа 77 33 35 43% 45% 5 4 6% 5% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 4.88

Природни науки 95 42 35 44% 37% 8 4 8% 4% 5 1 5% 1% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 4.75

Прир. науки и техника 94 31 35 33% 37% 7 7 7% 7% 10 4 11% 4% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 4.55

Информатика 185 71 61 38% 33% 14 18 8% 10% 19 2 10% 1% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 4.60

Музичко образование 485 256 217 53% 45% 10 2 2% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 4.98

Физичко и здрав. образ. 485 263 216 54% 45% 5 0 1% 0% 0 1 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 4.99

Ликовно  образование 486 242 219 50% 45% 17 1 3% 0% 6 0 1% 0% 1 0 0% 0% 0 0 0% 0% 4.93

ТО 266 120 119 45% 45% 12 4 5% 2% 7 2 3% 1% 2 0 1% 0% 0 0 0% 0% 4.85

Кл.култура на евр.цив. 38 19 11 50% 29% 4 0 11% 0% 3 1 8% 3% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 4.68

Запознавање на религ. 55 13 31 24% 56% 2 2 4% 4% 7 0 13% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 4.67

Етика 91 49 34 54% 37% 2 1 2% 1% 4 1 4% 1% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 4.86

Иновации 71 34 30 48% 42% 5 2 7% 3% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 4.90

Изборен спорт 21 11 10 52% 48% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 5.00

Програмирање 30 14 16 47% 53% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 5.00

Нашата татковина 28 16 11 57% 39% 1 0 4% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 4.96

Воспитание на околината 41 25 16 61% 39% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 5.00

Вештини за живеење 61 32 28 52% 46% 1 0 2% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 4.98

Унапредување на здравје 20 12 8 60% 40% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 5.00

Истражување на род.крај 19 11 8 58% 42% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 5.00

Творештво 172 93 78 54% 45% 0 0 0% 0% 0 1 0% 1% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 4.99

Работа со компјутер

4.75

И
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Статистички преглед по паралелки 
 

м ж Вкупно м ж Вк Опр. Неоп. Вкупно Примерно Добро

1 Весна Бошковска I-a 18 10 28 1 1 106 0 106 28 Описно оценети

2 Павлинка Мијалова I-б 11 17 28 0 136 0 136 28 Описно оценети

3 Ирена Шехтанска I-в 17 10 27 1 1 218 0 218 27 Описно оценети

4 Билјана Мицковска I-г 15 9 24 1 1 168 0 168 24 Описно оценети

61 46 107 2 1 3 628 0 628 107 Описно оценети

5 Емилија Стефановска II-a 12 14 26 0 270 0 270 26 Описно оценети

6 Васа Трајчевска II-б 10 12 22 0 131 0 131 22 Описно оценети

7 Катерина Трајчевска Ѓуроска II-в 13 9 22 0 247 0 247 22 Описно оценети

8 Маја Арсовска II-г 16 9 25 1 1 0 0 0 25 Описно оценети

51 44 95 1 0 1 648 0 648 95 Описно оценети

9 Лидија Илијовска III-a 14 12 26 0 325 4 329 26 Описно оценети

10 Виолета Симеонова III-б 13 11 24 0 235 0 235 24 Описно оценети

11 Елена Јованова III-в 16 15 31 0 112 0 112 31 Описно оценети

12 Бетка Спасовска III-г 12 15 27 0 386 0 386 27 Описно оценети

55 53 108 0 0 0 1058 4 1062 108 Описно оценети

13 Драга Филовска IV-a 11 9 20 0 61 0 61 20 4.81

14 Еленора Лазаров IV-б 8 12 20 0 99 0 99 20 4.94

15 Мирјана Дичова IV-в 9 8 17 0 94 0 94 17 4.96

16 Дафина Георгиевска IV-г 10 10 20 0 549 0 549 20 4.91

38 39 77 0 0 0 803 0 803 77 4.90

17 Илинка Димовска V-а 15 10 25 1 1 428 0 428 25 4.89

18 Викторија Младеновска Георгиевска V-б 15 9 24 1 1 235 0 235 24 4.71

19 Сузана Спирковска V-в 12 11 23 1 1 179 0 179 23 4.92

20 Елизабета Митревска V-г 13 10 23 0 201 0 201 23 4.89

55 40 95 2 1 3 1043 0 1043 95 4.85

260 222 482 5 2 7 4180 4 4184 482 4.88

21 Славица Богоевска VI-a 14 10 24 0 511 1 512 24 4.67

22 Александра Ѓуровска VI-б 13 11 24 1 1 666 9 675 24 4.54

23 Александра Бошковска Спасовска VI-в 10 15 25 0 386 2 388 25 4.41

24 Даница С. Настевска VI-г 11 10 21 1 1 362 13 375 21 4.67

48 46 94 1 1 2 1925 25 1950 94 4.57

25 Ленче Манева VII-a 14 10 24 1 1 910 0 910 24 4.70

26 Снежана Цоневска VII-б 12 9 21 3 3 794 3 797 21 4.72

27 Сашка Младеновска VII-в 16 9 25 2 2 906 4 910 25 4.67

28 Виолета Велјаноска VII-г 13 8 21 2 2 452 15 467 21 4.67

55 36 91 8 0 8 3062 22 3084 91 4.69

29 Маја Михаиловска VIII-а 17 12 29 0 984 16 1000 29 4.60

30 Ирена Стефанова VIII-б 13 15 28 0 691 5 696 28 4.64

30 27 57 0 0 10 1675 21 1696 57 4.62

31 Валентина Мишкова Кенкова IX-a 12 12 24 0 754 33 787 24 4.61

32 Билјана Крстиќ IX-б 13 11 24 2 2 1773 29 1802 24 4.62

33 Билјана Ќортошева IX-в 14 10 24 0 1341 13 1354 24 4.71

39 33 72 0 2 2 3868 75 3943 72 4.65

432 364 796 14 5 29 14710 147 14857 796 4.73

Вкупно VI одделение

Вкупно VII одделение

Вкупно VIII одделение

Вкупно IX одделение

ВКУПНО од I до IX одделение

РБ Одделенски наставник Одд
Број на ученици

Деца со 

посебни

 потреби

Вкупно IV одделение

Вкупно V одделение

Вкупно од I до V одделение

Изостаноци Поведение
Просек

Вкупно I одделение

Вкупно II одделение

Вкупно III одделение
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Ранг листа на паралелки според покажаниот успех 
 

 

 

 

                                     

РБ Одд.наставник Одд Просек

1 Мирјана Дичова IV-в 4.96

2 Еленора Лазаров IV-б 4.94

3 Сузана Спирковска V-в 4.92

4 Дафина Георгиевска IV-г 4.91

5 Елизабета Митревска V-г 4.89

6 Илинка Димовска V-а 4.89

7 Драга Филовска IV-a 4.81

8 Снежана Цоневска VII-б 4.72

9 Билјана Ќортошева IX-в 4.71

10 Викторија Младеновска Георгиевска V-б 4.71

11 Ленче Манева VII-a 4.70

12 Славица Богоевска VI-a 4.67

13 Даница С. Настевска VI-г 4.67

14 Сашка Младеновска VII-в 4.67

15 Виолета Велјаноска VII-г 4.67

16 Ирена Стефанова VIII-б 4.64

17 Билјана Крстиќ IX-б 4.62

18 Валентина Мишкова Кенкова IX-a 4.61

19 Маја Михаиловска VIII-а 4.60

20 Александра Ѓуровска VI-б 4.54

21 Александра Бошковска Спасовска VI-в 4.41
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Број на ученици според национална припадност 

 

 

 

Изостаноци во текот на учебната 2014/2015година 

 

 

                                  

м ж м ж м ж м ж м ж

767 188 180 54 33 11 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

796 198 187 55 34 11 0 0 0 0 0

5 4 3 2 1

Македонци 413 354

Број на ученици машки женски Вк

Албанци 0 0

Срби 7 2

Друго

Хрвати 2 0

Власи 6 5

2 2

Роми 0 0

Турци 2 1

Вкупно 432 364

м ж м ж о н

7776 6899 127 20 14675 147

изост.

14822

НеоправданиОправдани Вкупно Вкупно
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Графички приказ на успех 

 
 
 

 
 

 
 
Прилог (детален  статистички преглед) 
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Успех на учениците на крај од учебната 2014/2015 год. 
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Подготвил:  
Вера Митровска, психолог 
 
Статистички извештај и компјутерска обработка 

Билјана Крстиќ, наставник по информатика 
 
 
 
 
 
 
 
Јуни, 2015                   Директор 
 
         м-р Сашо Јованоски 


