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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ  
за рабптата на Училиштетп вп учебната 2019/2020 гпд. 

 
ПΟФ „Кирил Пејшинпвиќ“ - Скппје, гп израбпти Гпдищнипт извещтај спрема планираната Гпдищна 
прпграма за рабпта на ушилищтетп за ушебна 2019/2020гпд., врз закпнска пснпва за дпнесуваое на 
гпдищната прпграма на јавнп ушилищте кпја е регулирана вп шлен 28 пд Закпнпт за пснпвнп 
пбразпвание (,,Службен весник на Република Македпнија,, 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 шлен 55 став 1 
пд Закпнпт за прганизација и рабпта на прганите на државната управа (,,Службен весник на 
Република Македпнија 58/2000 и  44/2002), Министерпт за пбразпвание и наука дпнесе РЕШЕНИЕ за 
изменуваое и дппплнуваое на наставнипт план за впспитнп-пбразпвната дејнпст вп пснпвнптп 
псумгпдищнп и деветпгпдищнп ушилищте и шлен 36 став щест пд Закпнпт за лпкална  сампуправа 
(„Службен весник на Република Македпнија“ 5/02). 
  

Ппкрај закпнската пснпва, за израбптка на гпдищната прпграма, ПOФ „Кирил Пејшинпвиќ“ ги 
ппшитува клушните наспки  пд: 
 Министерствп за пбразпвание и наука 
 Бирп за развпј на пбразпваниетп 
 Државен прпсветен инспектпрат 
 Сектпр за пбразпвание, култура, сппрт и млади-Ппщтина Кисела Впда 
 Директпр на ушилищте 
 Наставнишкипт спвет 
 Спветпт  на рпдители 
 Фшилищен пдбпр 
 Струшна служба 

o Психплпг 
o Педагпг 
o Дефектплпг 
o Библиптекар 
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Лична карта на училиштетп 
 
1. Прпстпрни услпви за рабпта на ушилищтетп  
 

Пснпвнптп ушилищте „Кирил Пејшинпвиќ“ впспитнп-пбразпвната дејнпст ја пстварува вп еден пбјект. 
Пснпвнптп ушилищте нема ппдрашни ушилищта,  има 907 ушеници, 1 фискултурна сала сп 2 ппмпщни 

прпстприи (спблекувални)  сп вкупна ппврщина пд 448,00 m², 1 канцеларија за предметнипт наставник пп ФЗП, 
кујна, трпезарија сп ппмпщни прпстприи 166,00 m², 7 прпстприи за нагледни средства 52,00 m², прпстприја за 
наставници и за директпр - 4 прпстприи сп вкупнп 160,00 m², прпстприја за психплпг 1 сп вк. 18,00 m², 
прпстприја за педагпг, прпстприја за дефектплпг, наставнишка канцеларија, прпстприја за секретар 1 сп вк. 
18,02, прпстприја за дпмаќин и административна дпкументација 1 сп вк. 18,00 m², библиптека, прпстприја за 
технишки перспнал, прпстприја - ппдстаница-тпплификација, санитарни јазли 14 сп вк.237,00 m².  

Пбјектпт е цврста градба, ппседува  двпрна ппврщина, пзеленети двпрни ппврщини и сппрстки 
игралищта сп вк. 2675,00 m². 

Вп ушилищната зграда сите прпстпрни услпви за рабпта се сппред стандарди и нпрмативи, какп и 
фискултурната сала, кпја е сп стандардни димензии и ги задпвплува стандардите за нејзината намена, 5 
ушилници се ппремени сп СМАРУ табли, 4 ушилници сп СМАРУ телевизпри, хплпт на ушилищтетп е ппремен сп 
СМАРУ телевизпр. Фшилищтетп распплага сп 3 лаптппи и 7 пешаташи.  

Вкупната ппврщина на ушилищтетп изнесува 4843,00 m
2
 а ушилищнипт двпр заеднп сп двпрните 

пзеленети ппврщини изнесува 2675,00 m
2
. 
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Галерија фптпграфии пд активнпсти и часпви  

 
Ппсета пд МОН 

 

 
Свечен прием на првачиоа 

 
 

 
Час прпграмираое сп Микрпбит 
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Час 
Вештини на живееое 

Уче
ое 
пд 

дпм
а 

  

 
Online пдделенски час Zoom 

Online час математика преку LiveBoard 
 
 
 

 
Блпг биплпгија 

 
Оnline квиз хемија- Edmodo 
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Наставен кадар 

 

Структура на наставнипт и другипт кадар сппред степенпт на стручна ппдгптпвка 

Наставници  

и друг кадар 

ВСС ВШС ССС ВКВ КВ Оснпвнп Вкупнп 

 
64 

 
1 

 
1 

 
/ 

 
1 

 
5 

 
72 

 
 
 

Преглед сппред рабптни места 

 
Рабптни места Брпј на рабптни места 

сппред нпрмативпт 
Степен на пбразпвание 

1. Директпр 1 ВСС 

2. Психплпг 1 ВСС 

3. Педагпг 1 ВСС 

4. Дефектплпг 1 ВСС 

5. Педагпг 1 ВСС 

6. Библиптекар 1 ВСС 

7. Наставници пд  I-V 21 21-ВСС 
 

8. Наставници пд VI-IX 26 1 - ВШС 
25 – ВСС 

9. Прпдплжен престпј 11 11 ВСС 
 

10. Секретар-благајник 1 ВСС 

11. Дпмаќин 1 ССС 

12. Хигиенишари 5 Пснпвнп 

13. Хаус мајстпр 1 КВ 
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Ангажиранпст на наставнипт кадар - пдделенска настава пп паралелки  

 
РБ Презиме и име Степен на 

пбразпван
ие 

Oдделенски 
наставник  

Брпј на часпви 
неделнп 

1.  Весна Бпщкпвска ВСС Ι-а 20+1 

2.  Павлинка Мијалпва ВСС Ι-б 20+1 

3.  Ирена Шехтанска ВСС Ι-в 20+1 

4.  Билјана Мицкпвска ВСС I-г 20+1 

5.  Емилија Стефанпвска ВСС ΙI-a 20+1 

6.  Васа Урајшевска ВСС ΙI-б 20+1 

7.  Катерина Урајшевска Дурпска ВСС ΙI-в 20+1 

8.  Маја Арспвска ВСС ΙI-г 20+1 

9.  Лидија Илијпвска ВСС ΙII-a 20+1 

10.  Виплета Симепнпва ВСС ΙII-б 20+1 

11.  Елена  Јпванпва Бендпвска ВСС ΙII-в 20+1 

12.  Бетка Спаспвска ВСС ΙII-г 20+1 

13.  Драга Филпвска ВСС IV-a 20+1 

14.  Анета Букпвалпва ВСС IV-б 20+1 

15.  Дафина Гепргиевска ВСС IV-в 20+1 

16.  Даниела Јпванпвска ВСС IV-г 20+1 

17.  Илинка Димпвска ВСС V-a 20+1 

18.  Виктприја Младенпвска Гепргиевска ВСС V-б 20+1 

19.  Сузана Спиркпвска ВСС V-в 20+1 

20.  Елизабета Митревска ВСС V-г 20+1 

21.  Еленпра Лазарпв ВСС V-д 20+1 

 

Ангажиранпст на наставнипт кадар - прпдплжен престпј 

РБ Презиме и име Степен на 
пбразпв. 

Опис на рабптнп местп Брпј на  
часпви 

1. Надица Ппппвска ВСС Пдд. наставник вп прпдплжен 
престпј 

20 

2. Виктприја Нестпрпвска ВСС Пдд. наставник вп прпдплжен  
престпј 

20 

3. Анета Киркпвска ВСС Пдд. наставник вп прпдплжен  
престпј 

20 

4. Гпрдана Стпјкпвска ВСС Пдд. наставник вп прпдплжен  
престпј 

20 

5. Даниела Дплевска ВСС Пдд. Наставник вп прпдплжен 
престпј 

20 

6. Бранка Синадинпвска ВСС Пдд. наставник вп прпдплжен  
престпј 

20 

7. Ивана Јаневска Никплпвска ВСС Пдд. наставник вп прпдплжен  
престпј 

20 

8 Марина Анастасијевска ВСС Пдд. наставник вп прпдплжен  
престпј 

20 

9 Зпран Кпстадинпв ВСС Пдд. наставник вп прпдплжен  
престпј 

20 

10 Aнета Јанева ВСС Пдд. наставник вп прпдплжен  
престпј 

20 

11 Драгица Неделкпвска ВСС Пдд. наставник вп прпдплжен  
престпј 

20 
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Ангажиранпст на наставнипт кадар - предметна настава пп паралелки и предмети  

 
РБ Име и презиме Предмет Одд. Часпви Пара-

лелки 
Часпви х 
паралелки 

Вкупен 
брпј на 
часпви 

1.  Снежана Цпневска Македпнски јазик VIII а, в, г 4 3 12 20 

IX a, б 4 2 8 

класен VIII г  1 1 21 

2.  Александра Дурпвска Македпнски јазик VII а,б,в,г 4 2 8 20 

VI a 4 3 12 

класен VII в  1 1 21 

3.  Антпниета Гепргиевска класен 
Македпнски јазик 

VI в 1 1 1 25 

VI б,в,г; IX в,г,  4 5 20 

4.  Мирјана Велкпвска Македпнски јазик VIII б 4 1 4 4 

5.  Марина Н. Ристпва Англиски јазик 
 

VI а,в,г 3 3 9 21 

VII а,б,в,г 4 3 12 

6.  Маја Михаилпвска Англиски јазик IX а,б,в,г 3 4 12 21 

VIII а,б,в 3 3 9 

класен IX а 1 1 1 22 

7.  Натаща Лпскпвска Англиски јазик I а,б,в,г 2 4 8 22 

II а,б,в,г 2 4 8 

III а,б 3 2 6 

8.  Емилија Наумпски Англиски јазик VIII г 3 1 3 21 

V а,б,в,г 
VI-б 

3 
3 

4 
2 

12 
6 

9.  Ирена Наумпва 
 

Англиски јазик III в, г 
IV a,б, в, г 

3 
3 

2 
4 

6 
12 

18 

10.  Емилија Василевска 

Спаспв 

 

Германски јазик IX а,б,в,г 2 4 8 21 

VII б,в 2 4 8 

VI a,б,в,г 2 2 4 

класен VI a 1 1 1 21 

11.  Христина Урајшулеска 

Замена пд дек.2019 

Даниела Ефтимпва-

Стпјанпвска  

Германски јазик VII а,г 
VIII a,б, в,г 

2 
2 

2 
4 

4 
8 

 
12 

12.  Ирена Стефанпва Математика  IX а,б,в,г 
VII в 

4 
5 

4 
1 

16 
5 

 
22 

класен IX б 1 1 1 

13.  Александра Бпщкпвска 

- Спаспвска 

Математика VII a,б,г 5 3 15 24 

VIII в,г 4 2 8 

класен VII б 1 1 1 

14.  Валентина Мищкпва 

Кенкпва 

Математика VI-г 4 1 4 21 

Физика VIII а,б,в,г 2 4 8 

IX а,б,в,г 2 4 8 

класен VI г  1 1 

15.  Сащка Младенпвска Хемија VIII а,б,в,г 2 4 8 21 

IX а,б,в,г 2 4 8 
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Прирпдни науки VI а,б 2 2 4 

класен VIII a 1 1 1 

16.  Билјана Крстиќ Математика VIII а, 
VI в 

4 
5 

1 
1 

4 
5 

21 

Инфпрматика VIIа,б,в,г 1 4 4 

VI а,б,в,г 2 4 8 

17.  Лилјана Никплиќ Гепграфија 
 
 
 
Вещтини на 
живееое 

VII a,б 2 2 4 21 

IX а,б,в,г 2 4 8 

VIII б, в,г 
 
VII-г 

2 
 

2 

3 
 

1 

6 
 

2 

класен IX г 
 

1 1 1 

18.  Катерина Кузманпвска Истприја VI а,б,в,г 2 4 8 21 

IX а,б,в,г 2 4 8 

Нащата таткпвина 
 
класен 

VIII a,б 
 
VI б 

2 2 4 

1 1 1 

19.  Ленше Манева Истприја VII а,б,в,г 2 4 8 21 

VIII а,б,в,г 2 4 8 

Нащата таткпвина 
 

VIII в, г 
 

2 2 4 

класен VIII в  1 1 21 

20.  Виплета Велјанпска Биплпгија VII a,б,в,г 2 4 8 21 

VIII а,б,в,г 2 4 8 

IХ а,б 2 2 4 

класен VIII-б   1 1 21 

21.  Даница Стефанпвска Музишкп 
пбразпвание 

VI а,б,в,г 1 4 4 23 
 VIIа,б,в,г 1 4 4 

VIII а,б,в,г 1 4 4 

IХа,б,в,г 1 4 4 

Хпр, пркестар 3+3 3 2 6 

класен VI a 1 1 1 20 

22.  Сащп Јпванпски Гепграфија 
 
 
Истражуваое на 
рпднипт крај 
 
Класен 

VI a,б, в,г  
VII в,г 
 VIII а,б,г 
 
IX а,б, г 
 
VII г 

2 
2 
2 
 

2 
 

1 

4 
2 
1 
 

3 
 

1 

8 
4 
2 
 

6 
 

1 

21 

23.  Никпла Зикпв Физишкп и 
здравственп 
пбразпвание 

VI а,б,в,г 3 4 12 21 

VII а,б,в 3 4 12 

24.  Снежана Машавелпвска 
Мусташка 

Физишкп и 
здравственп 
пбразпвание 

VIII а,б,в,г 3 4 12 21 

IX а,б,в, г 3 4 12 

25.  Ирена Рикалпвска Физишкп и 
здравственп 
пбразпвание 

I a,б,в,г 
VII  
VIII г 

3 
3 
3 

4 
1 
1 

12 
3 
3 

21 

26.  Стефан Видикпв 
пд јан 2020 
Билјана Христпвска 
Василевска  

Етика 
 

VII а,б,в,г 
 

1 4 4 4 
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27.  Даниел Бпжинпвски  Граданскп 
пбразпвание 

VIII a, б,в,г 
IX а, б, в,г 

1 
1 

4 
4 

8 16 

Класишна култура на 
еврппска 
цивилизација 

VI а,б, в, г 2 
 

4 
 

8 
 

28.  Лидија Цакпвиќ Ликпвнп 
пбразпвание 

VII а,б,в,г 1 4 4 8 

VIII а,б,в,г 1 4 4 

29.  Сарита Кпнеска Ликпвнп 
пбразпвание 

VI a, б,в,г 1 4 4 8 

IX а, б, в,г 1 4 4 

30.  Гплупка Миршевска Уехнишкп 
пбразпвание 
 

V а,б,в,г,д 
 
 

2 
 

5 
 
 

10 
 

10 

31.  Споа Бпгатинпвска Инпвации IX а, б, в, г 1 4 4 8 

Уехнишкп 
пбразпвание 

VI а,б,в,г 1 4 4 

32.  Билјана Христпвска 
Василевска 

Вещтини на 
живееое 

VII а, б, в 2 3 6 6 

33.  Александра Рилкпва Биплпгија 
Прирпдни науки 
 
Фнапредуваое на 
здравјетп 
Класен 

VII в,г 
VI б, г 
V a,б,в,г,д 
IX в 
 
IX в 

2 
2 
2 
2 
 

1 

2 
2 
5 
1 
 

1 

4 
4 

10 
2 
 

1 

21 

 
Наставници кпи дппплнуваат часпви пд други училишта 

Наставник Предмет Фшилищте 

Гплупка Миршевска Уехнишкп пбразпвание, 
Вещтини на живееое 

ППФ Круме Кепески 

Споа Бпгатинпвска Уехнишкп пбразпвание, 
Инпвации 

ППФ Партенија Зпграфски 

Билјана Христпвска 
Василевска 

Вещтини на живееое ППФ Драга Стпјанпва, 
Ракптинци 

Стефан Видикпв Етика ППФ Невена Гепргиева Дуоа 

Лидија Цакпвиќ Ликпвнп пбразпвание ППФ Кузман Јпсифпвски 
Питу 

Христина Урајшулеска Германски јазик ППФ Алија Авдпвиќ, Батинци 

Мирјана Велкпвска Македпнски јазик ППФ Круме Кепески 
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Ученици 

Брпј на ученици пп паралелки  

 

 
  

м ж Вку пно

1 Весна Бошковска I-a 17 14 31

2 Павлинка Мијалова I-б 12 15 27

3 Ирена Шехтанска I-в 14 17 31

4 Билјана Мицковска I-г 16 15 31

59 61 120

5 Емилија Стефановска II-a 10 13 23

6 Васа Трајчевска II-б 13 13 26

7 Катерина Трајчевска Ѓуроска II-в 11 16 27

8 Маја Арсовска II-г 12 12 24

46 54 100

9 Лидија Илијовска III-a 14 16 30

10 Виолета Симеонова III-б 12 17 29

11 Елена Јованова Бендовска III-в 14 16 30

12 Бетка Спасовска III-г 16 12 28

56 61 117

13 Драга Филовска IV-a 12 18 30

14 Анета Буковалова IV-б 11 19 30

15 Дафина Георгиевска IV-в 14 17 31

16 Даниела Јовановска IV-г 14 12 26

51 66 117

18 Илинка Димовска V-a 10 11 21

19 Викторија Ѓ. Младеновска V-б 8 9 17

20 Сузана Спирковска V-в 11 12 23

21 Елизабета Митревска V-г 12 13 25

22 Еленора Лазаров V-д 11 10 21

52 55 107

264 297 561

22 Емилија Василевска Спасов VI-a 18 8 26

23 Катерина Кузмановска VI-б 13 11 24

24 Антониета Ѓорѓиевска VI-в 16 9 25

25 Валентина М. Кенкова VI-г 14 9 23

61 37 98

26 Даница С. Настевска VII-a 11 12 23

27 Александра Бошковска Спасовска VII-б 12 11 23

28 Александра Ѓуровска VII-в 13 10 23

29 Сашо Јованоски VII-г 14 11 25

50 44 94

30 Сашка Младеновска VIII-а 14 13 27

31 Виолета Велјаноска VIII-б 13 14 27

32 Ленче Манева VIII-в 16 13 29

33 Снежана Цоневска VIII-г 14 14 28

57 54 111

34 Маја Михаиловска IX-a 12 9 21

35 Ирена Стефанова IX-б 7 13 20

36 Александра Рилкова IX-в 12 8 20

37 Лилјана Николиќ IX-г 8 10 18

39 40 79

207 175 382

471 472 943

Вкупно од I до V одделение

ВКУПНО од I до IX одделение

Број на у ченици

Вкупно VIII одделение

ВКУПНО од VI до IX одделение

Вкупно IV одделение

Вкупно IX одделение

РБ

Вкупно II одделение

Вкупно VI одделение

Вкупно III одделение

Вкупно VII одделение

Одделенски наставник Одд

Вкупно I одделение

Вкупно V одделение
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Брпј на ученици вп прпдплжен престпј  

 

             Брпјна спспстпјба на ученици вп прпдплжен престпј 

наставник  пдд. мащки женски вкупнп 

1. Марина Анастасијевска I а, I в 17 18 35 

2. Надица Ппппвска I а, I б 13 13 26 

 3. Бранка Синадинпска I а, I г 16 16 32 

4. Анета  Киркпвска II а, II г 11 10 21 

5. Даниела Дплевска II в 11 13 24 

6. Ивана Јаневска Никплпска II б, II г 13 13 26 

7. Гпрдана Стпјкпвска III в  12 13 25 

8. Зпран Кпстадинпв III г 10 6 16 

9. Драгица Неделкпвска III б 5 12 17 

10. Виктприја Нестпрпвска III а 8 11 19 

11. Анета Јанева IV 4 7 11 

ВКУПНО I-IV пдд. 120 132 252 
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Мисија на училиштетп 

 
 

 
 

Визија на училиштетп 

 
 

 
 

Лпгп на училиштетп 

 
  

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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Реализирани активнпсти за грижа за здравјетп на учениците 

 

Вп текпт  на ушебната 2019/2020 гпдина реализирани се следните активнпсти: 
 
Лишна хигиена и хигиенски услпви 

 Лишна хигиена 

 Хигиена вп ушилищтетп и ушилниците 

 Дезинфекција 

 Дезинсекција 

 Дератизација 

 Хигиена на санитарен швпр 
Изврщители: ушеници, пдделенски наставници, хигиенишари, струшна служба за дезинфекција и 
дератизација 

 
Систематски прегледи 

 На 28.10.2019 вп ппликлиниката „Јане Сандански“ кај ушениците пд 9 пдделение се спрпведе 

задплжителна имунизација, ревакцинација ДИ-УЕ и ППЛИП. Фшениците беа вп придружба на нивните 

рпдители и класните ракпвпдители. 

 15.12.2019- Задплжителна имунизација кај девпјшиоата прптив ХПВ   

 18-19 Декември- Задплжителен систематски преглед за врабптените вп ППФ „Кирил Пејшинпвиќ“ 

 04-09.06.2020 – Задплжителна вакцинација и ревакцинација ДИ-УЕ и ППЛИП на ушеници пд III пдд. 

 01-07.07.2020 Задплжителен санитарен преглед на врабптените вп ушилищтетп 
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Извештај за рабптата на Детската прганизација 

 
Одгпвпрни наставници: ДАФИНА ГЕОРГИЕВСКА, ИЛИНКА ДИМОВСКА 

 
Детската прганизација свпите активнпсти ќе ги наспшува кпн детскптп здружуваое. Вo свпите 

активнпсти ќе се ракпвпди спрема интереситe и пптребите на децата. Децата се нащетп најгплемп 
бпгатствп,тие се нащата иднина. Вп рамките на прпграмските активнпсти се предвидува да се прганизираат 
културни, забавни, пбразпвни,сппртскп-рекреативни активнпсти активнпсти вп пбласта на екплпгијата и други 
активнпсти ппсветени и вп интерес на децата. 

Детската прганизација ќе гп ппмага детскптп здружуваое и ќе рабпти на пспвременуваое на 
прпграмската пснпва на истата,а ќе се ракпвпди пд пптребите и интересите на децата. За нив ја градиме пваа 
држава, занив се пбидуваме да направиме ппубавп местп за живееое на пва парше земја нарешенп 
Македпнија. 

Вп време на траеоетп на манифестациите  ппсветени на децата се прганизираат културни, забавни, 
пбразпвни, сппртскп-рекреативни активнпсти, активнпсти вп пбласта на екплпгијата и други активнпсти 
ппсветени на децата.    

 
Септември 
-Свешен прием на ушениците пд првп  пдделение сп пригпдна прпграма; 
-Пдбележуваое на 8 Септември- Денпт на независнпста на Р.Македпнија 
-Пдбележуваое на медунарпднипт ден на мирпт 
 
Октпмври 
Првата пплна седмица на месец пктпмври е седмица ппсветена тпкму на дешиоата пд целипт свет. Упа е 
недела кпја не пбврзува да гп свртиме целптп свпе внимание кпн нив, нащите најмали и најмили – ДЕЦАУА. 
Недела кпја ппшнува сп најубавипт, СВЕУСКИПУ ДЕН НА ДЕУЕУП.                      
И Македпнија какп дел пд светпт ги пдбележува "Светскипт ден надететп", „Детската недела" и "Денпт на 
дететп“, кпищтп се утврдени и сп Закпнпт за защтита на децата какп манифестации ппсветени надецата. 
 
За таа цел се предвидени следниве активнпсти: 
-Прием на првашиоата вп Детската прганизација; 
-Активнпсти пп ппвпд Детската Недела; 
-Активнпсти за пдбележуваое на 11-ти Пктпмври; 
-Пдбележуваое на Денпт на ППН 24-ти Пктпмври  
-Пдбележуваое на медунарпднипт ден на щтедеоетп 31-ви Пктпмври 
 
Нпември 
-Ппсета на Фестивалпт на детска песна „ Златнп славејше“ 
-Пдбележуваое на Месецпт на книгата пд 15.10-15.11; 
 
Декември 
-Прганизираое на нпвпгпдищнп приредби за ушениците 
-Ппдгптпвка на ушениците за прганизиранп кпристеое на зимскипт распуст;  Разгледуваое на успехпт 
,редпвнпста и дисциплината на крајпт на првптп пплугпдие пд ушебната 2019/20 гпдина 
Февруари 
-Прганизираое акција за уредуваое на ушилищните прпстприи 
 
Март 
-Пригпдни активнпсти пп ппвпд 8-ми Март; 
-Пдбележуваое на 17-ти Март денпт на крвпдарителствптп; 
-Активнпсти пп ппвпд Патрпнипт празник на ушилищтетп – „Кирил фактпр 2020“ 
-Пдбележуваое на Денпвите на прплетта и екплпгијата; 
 
Април 
-Пдбележуваое на Први Април-ден на щегата сп пригпдни активнпсти; 
Пдбележуваое на 7-ми Април  денпт на здравјетo 
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Мај 
-Пдбележуваое на 6-ти Мај „Дурдпвден“-денпт на ппщтината Кисела Впда; 
-Пдбележуваое на 24 –ти Мај ; 
 
Јуни 
-Разгледуваое на успехпт, редпвнпста и дисциплината на крајпт на ушебната гпдина; 
-Напатствија за правилнп и раципналнп кпристеое на летнипт распуст; 
-Презентација на Гпдищнипт извещтај за рабптата на Фшенишката заедница за ушебната 2019/20 гпдина; 
-Свешена прпграма пп ппвпд крајпт на ушебната 2019/2020 гпдина; 
Забелещка: Ппради светската пандемија и пдржуваоетп на настава пд далешина, активнпстите вп април, мај и 
јуни се пдржаа пnline, преку презентации и видеп кпнфернции. 

Извештај за рабптата на Црвен крст 

 
Пдгпвпрни наставници: Шехтанска Ирена  и Спаспвска Бетка 
 
Ред. 
брпј 

Вид на активнпста Време на реализација Реализатпр 

1. Спбирна акција на пблека за деца пд 
спцијалнп загрпзени семејства 

Кпнтинуиранп вп текпт 
на целп пплугпдие 

ушеници пд целптп 
ушилищте 
 

2. Хуманитарна акцја-Спбираое 
паришни средства за ушеник пд 
нащетп ушилищте 

05.09.2019 ушеници пд целптп 
ушилищте 
 

3. Разгпвпр: пдржуваое на хигиена вп 
ушилниците, хплпвите и ушилищнипт 
двпр 

23.09.2019 ушеници пд целптп 
ушилищте 

4. Акција - прпмпцпја на хумани 
вреднпсти- прпдажба на мартинки 
израбптени пд вплпнтери на Црвен 
крст - ПП Кисела Впда 

02.03.2020 ушеници пд целптп 
ушилищте 

 
 
 

 Извештај за ппштественп кприсна рабпта 

Пдгпвпрни наставници: Еленпра Лазарпв 
 

Целта на вклушуваое на ушениците пд пснпвнптп ушилищте вп ппщтественп кприсната рабпта е кај нив 
да се развива љубпв и ппзитивен пднпс кпн рабптата, да негува ппшит кпн рабптнипт  шпвек, средствата за 
прпизвпдствп, да ги ппшитува резултатите пд трудпт и да придпнесе за правилнп сфаќаое на улпгата на 
физишкипт и интелектуалнипт труд вп живптпт на шпвекпт. 
Задашите на ппщтественп кприсната рабпта се:  
- кај ушениците да се развие ппзитивен став кпн трудпт 

- Да придпнесе за ппстапен развпј на истрајнпста вп рабптата, уреднп и навременп заврщуваое на 

задашите 

- Да развие љубпв кпн прирпдата и прирпдните убавина 

- Да се спздадат навики кај ушениците за пдржуваое на хигиената вп ушилищтетп и вп неппсредната 

пкплина. 

 
Фшениците ушествуваа вп следните активнпсти: 
- На ден  02.09.2019  ппшна акцијата спбираое пластишна амбалажа вп спрабптка сп „Пакпмак“ 

- На ден 02.09.2019  се спрпведе хуманитарна акција за дете на ппранещна наща кплещка за пперација вп 

Русија 
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-  На ден 02.10.2019 се пдбележа детска недела 2019 ппд мптптп „Вп нащипт свет сите сме еднакви".  

 

Извештај за културнп-забавен живпт  
Пдгпвпрни наставници: Васа Урајшевска за пдд.настава и Снежана Цпневска за предметна настава 
 
 02.09.2019 г.  - Прганизиран е свешен прием за првашиоата (три ритмишки тпшки сп ушениците пд петтп 
пдделение, настап на хпрпт сп Химната на ушилищтетп)  

  24.10.2019 г     -  Уеатарска претстава „Магаретп,зебрата и Дпбринка“ 

 

  06.11.2019 г.    -  Ппсета на детскипт фестивал ,,Златнп славејше ‘’ 

 

 18.11.2019 г.     -  Фшествп на ушениците вп Гплем пдмпр на МУВ 

 

  24.11.2019 г.    - Уеатaрска претстава „Чекинг пред зграда“ 

 

 24.12.2019 г.    - Уеатарска претстава „Дедп Мраз и малптп пајше“ 

 

 Нпвпгпдищна претстава на драмската секција на ушилищтетп за ушениците  пд I дп IX пдд.  

 

Извештај за спрпведени активнпсти ппврзани сп прпектпт Медуетничка 
интеграција вп пбразпваниетп 

Извештајпт гп ппдгптви: Ирена Стефанпва 
 

 14.10.2019 - Наставник: Антониета Ѓорѓиевска, наставник по македоснки јазик  - 

Наставна единица :„Прифаќање сличности и разлики“  - Цели:  Сите ние имаме сличности и 

разлики, независно на која верска заедница припаѓаме, но треба да се почитуваме, да имаме 

соживот и размена на информации 

 Октомври 2019 – Јавен повик за доделување парични средства за организирање на 

активности кои придонесуваат за развој и унапредување на мултикултурализмот, 

меѓуетничката интеграција и толеранцијата за учебната 2019/2020 – информативен состанок - 

хотел Континентал – Ирена Стефанова 

 22.10.2019 – Заеднички активности со ученици од ОУ„Алија Авдовиќ“, с.Батинци, 

Студеничани – „ Фестивал на здрава и традиционална храна“ на кои учество зедоа Ирена 

Стефанова, Жаклина Стојановска, Александра Бошковска-Спасовска, Катерина 

Трајчевска Ѓуровска, Елена Јованова, Христина Трајчулеска, Катерина Кузмановска 

 08.11.2019 – Наставник: Маја Михаиловска, наставник по англиски – IX одделение - 

Слушање со разбирање и пишување: “Our traditional food“ -  Цели : Да ги збогати општите 

познавања за традиционалните јадења во различни држави, да го збогати вокабуларот, да се 

оспособат за зборуваат за разни видови на храна и да ги прошират општите познавања. 

 Декември 2019 – Актив II одд: Емилија Стефановска, Васа Трајчевска, Катерина 

Трајчевска Ѓуровска, Маја Арсовска  

- Работилница III-2.1: „Направи свој отпечаток“ - Цели: да знаат дека секој од секого се 
разликува според отпечатокот на прстот; да научат дека нема двајца луѓе со ист 
отпечаток од прст 

- Работилница III-2.2 - стр.198 „И различните можат да се дружат“ - Цели: да знаат дека 
луѓето се разликуваат по многу нешта (пол, боја на кожа, физички изглед, 
националност, религија и др.); да научат дека луѓето треба да се дружат, сакаат и 
почитуваат и покрај разликите; 

 Декември 2019 – Актив I одд: Весна Бошковска, Павлинка Мијалова, Ирена Шехтанска , 

Билјана Мицковска  - Предметите:  Општество - Празници во семејството; Ликовно 

образование-Изработка на честитки;  Македонски јазик „ Прослава на Нова година 
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(традиција)“ -  Цели: да знае  како тие се одбележуваат; да ги запознае и почитува семејните 

празници нa децата од своето окружување (од различни етнички заедници); да научи како се 

одбележуваат празниците кај припадниците на Еврејската заедница; да ги научи Еврејските 

симболи за Нова година; да го научи Еврејскиот поздрав за Нова година; развивање на 

креативност  во работата;  да знае правилно да изработува честитки;  педантно и креативно   

да изработува со разни материјали и хартија во боја; да знае да ги  нацрта еврејските 

симболи; да умее да прави разлика помеѓу Еврејските симболи за Нова година и симболите 

на Нова година ; 

 30.12.2019 – Наставник: Ирена Стефанова, наставник по математика - IX-б одделение - 

Наставната содржина : „Човекови права- дали ги заслужуваме или не“ - Цели : научи дека 

постојат разлики меѓу луѓето (расни, полови, етнички, религиски, политички, социјални, 

статусни итн.), знае што се стереотипи, знае што се предрасуди, знае за различни можни 

основи на дискриминација, знае за последиците од дискриминацијата врз поединците и 

заедниците. 

 04.02.2020 – Наставник: Николче Зиков, наставник по физичко и здравстевно 

образование - Одделение: 7а -Наставна тема: Број 4 Танци и ора -Наслов на активноста: 

Усовршување на пајдушко оро -Цели кои треба да се остварат на часот: Усовршување на 

пајдушко оро со музика,со мотив од народното творештво и фолклорот.Да се усовршат 

основните чекори поврзани со народната музика.Развој на моторичките способности со 

ритам и музика.Замислени меѓуетнички мешани групи. 

 Актив III одд:  Лидија Илијовска; Виолета Симеонова; Елена Бендовска; Бетка 

Спасовска 

- 17.02.2020- Работилница III-2.2 - стр.198 „И различните можат да се дружат“ - Цели: да 

знае дека постојат разлики меѓу луѓето (расни, верски, полови); 

- 03.03.2020- ТЕМА: Мојот роден крај; СОДРЖИНА: Мојот крај има минато и традиција/ 

Мојот крај има минато и историја; Работилница во корелација со часот по предметот 

Општество; ЦЕЛИ: да ги проширува сознанијата за својот роден крај; да се запознава со 

поважните историски случувања во својата татковина; да ги проширува знаењата за 

културните традиции на татковината на сите етнички заедници кои живеат во нашата 

татковина; да ги почитува традицијата и културното наследство на својата заедница и 

другите заедници во родниот крај; 

- 10.03.2020- ТЕМА: Мојот роден крај; СОДРЖИНА: Културни традиции во мојот  роден 

крај/ Стари занаети и традиционална кујна; Работилница во корелација со часот по 

предметот Општество; ЦЕЛИ:  да ја запознае културната различност во местото во кое 

живее; да развива чувство на мултикултурно општество во кое живееме; да развива 

свест за различните култури кои ги има во нашата татковина и истите да ги почитува. 

 08.03.2020 – Наставник: Снежана Мачавеловска-Мустачка, наставник по физичко и 

здравстевно образование - Одделение: 9 - Наставна тема: Број 3 Одбојка -Наслов на 

активноста: Игра одбојка - Цели кои треба да се остварат на часот: Да се увежбаат и 

усовршат основните спортско-технички елементи во одбојка и да се применат во игра со 

основни правила.Увежбување на  основната техника на одбивање и примање на топка и 

развивање на манипулативната моторика. Примена на правила во игра и развој на 

локомоторниот апарат.Замислени меѓуетнички мешани групи. 
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Извештај за прпектпт „Интеграција на екплпшката едукација вп пбразпвнипт 
систем“  
 

Време на 
реализација 

Активнпсти  Реализатпри  

Август 2019 Фпрмираое на ЕКП –пдбпр сп смена на некпи пд шленпвите Кппрдинатпр-Виплета Велјанпска, 
наставници,ушеници,рпдители 

Август 2019 Анализа на живптната средина ЕКП-пдбпр 

26.08.2019 Избираое на тпшки на акција какп припритети и план за 
активнпсти 

ЕКП-пдбпр 

Септември 2019 Назнашуваое на пдгпвпрни наставници за секпј ЕКП стандард ЕКП-пдбпр 

 
Септември 2019 

Фпрмираое ЕКП патрпли пд ушеници за следеое и евалуација 
на напредпкпт 

ЕКП-пдбпр 
 

Септември 2019 Прпдплжуваое на прпектпт Гпугрин –Гпуклин-спбираое на 
птпадни батерии 

Сите ушеници пд 5-9 пдделение, 
наставници и врабптени лица 

 
Септември 2019 

Прпдплжуваое на прпектпт за спбираое пластишен птпад вп 
спрабптка сп ПАКПМАК 

Сите ушеници пд 1-9 пдделение, 
наставници и врабптени лица 

 
Пктпмври 

2019 

Рабптилница за защтита на живптна средина и селектираое 
на птпад 

Кппрдинатпр- Виплета Велјанпска, 
ушеници пд 7,8,9 пдделение и 
претставници пд ПАКПМАК 

Пктпмври 
2019 

Презентации за загадуваое на живптната средина Виплета Велјанпска-кппрдинатпр на 
прпектпт, ушеници пд 8 и 9 пдделение 

Пктпмври 2019 Есенскп уредуваое на ушилищнипт двпр и ушилищните 
хпдници и прпстприи 

Уехнишки перспнал,ушеници пд 7,8 и 9 
пдделение,наставници 

 
Нпември  

2019 

Засадуваое на есенски цвеќиоа вп саксии пд рециклиран 
материјал 

Фшеници пд 6-9 пдделение,наставници 
пд пдделенска и предметна настава, 
директпр и врабптени лица 

 
Нпември 2019 

Израбптка на календар и флаери за здрава исхрана вп текпт 
на една недела и месец 

Фшеници пд псмп пдделение, 
Наставник пп биплпгија- Виплета 
Велјанпска,наставник пп хемија- Сащка 
Младенпвска 

 Декември 2019 Рабптилница на тема ‘’Електрпнски птпад’’ и ппставуваое 
пзнаки за селектираое електрпнски птпад 

Фшеници пд 9 пдд. ,  
Маја Михаилпвска-наставник пп 
англиски јазик 

Декември- 
Јануари 

2019/2020 

Крешеое на ушилниците сп екплпщки бпи и шистеое на 
ушилищните прпстприи 

Уехнишки перспнал,хаусмајстпр, 
струшни лица 

Февруари  
2020 

Спбираое и сумираое на спбрани кплишини пластишен птпад, 
птпадни батерии и електрпнски птпад вп првптп пплугпдие 

Фшеници ,наставници и врабптени лица 

Март 
2020 

Средуваое на ушилищнипт двпр, внатрещнпста на ушилищната 
зграда и активнпсти пд пдредени екп стандарди 

Фшеници,предметни и пдделенски 
наставници 

21.03.2020 Пдбележуваое на Ден на прплетта преку online  активнпсти 
(израбптка на цртежи, ппстери, електрпнски презентации) за 
структура и текстура на ппшвата и екплпщки фактпри вп 
прирпдата 

Фшеници пд 7 пдделение, Виплета 
Велјанпска- наставник пп биплпгија 

22.04.2020 Светски ден на Земјата планета –online активнпсти  ( 
израбптка на ппстери за Земјата планета, идеи за защтита на 
Земјата планета) 

Фшеници пд 7, 8 и 9 пдделение 
Виплета Велјанпска- наставник  пп 
биплпгија 

 
Мај  

2020 

Online активнпсти за време на online настава. 
Израбптка на презентации вп разни фпрми (цртеж, ппстер, 
електрпнска презентација, видеп...) на тема : “Какп лудетп 
влијаат врз загадуваоетп на живптната средина”. 
Израбптка на дневник за еден ден на палепнтплпг и 
искппуваое на фпсили. 

Фшеници пд 7 пдделение 
 
Фшеници пд 8 пдделение 
 
Виплета Велјанпска – наставник пп 
биплпгија 

 
Виплета Велјанпска-кппрдинатпр 
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Извештај за Антикпрупциска едукација на учениците 

пдгпвпрен наставник: Даниел Бпжинпвски 
 

Вп ушебната 2019/2020 гпд беа предвидени наставни единици за заппзнаваое и едукација на 
ушениците сп ппимпт и знашеоетп на Кпрупција и Антикпрупција притпа беа кпристени видепматеријали и 
презентации за да се заппзнаат ушениците сп знашеоетп на кпрупцијата и справуваоетп сп истата пднпснп 
Антикпрупција 

Пп пат на електрпнска ппщта се испратени презентации и видепматеријали на кпи се ппспшени 
кпнкретни примери и каде е пбјаснетп знашеоетп на кпрупцијата и тпа какп да се справиме сп неа  

Пвие презентации се испратени на ушениците пд 9-тп пдд IX  А,Б,В,Г  на ден 01.03.2020 
На пделенските шаспви вп IX А,Б,В,Г пдд реализирани се темите  Пришини и ппследици пд кпрупцијата, 

Стекнуваое на пснпвни знаеоа за кпрупција и антикпрупција на ден , Активна бпрба прптив кпрупцијата 
Активна бпрба прптив кпрупцијата: ппстери 
 IX A 11.11. 2019  на пделенски шас 14.05.2020 28.05.2020 и 04.06 2020 на шаспвите пп граданскп пбразпвание 
IX Б 14.10.2019 на пделенски шас и 29.05. 2020 на шаспт пп Граданскп пбразпвание 
IX В 11.11.2019 на пделенски шас и 01.06.2020 и 07.06 2020 на шаспвите пп Граданскп пбразпвание 
IX Г 30.12.2020 на пделенски шас и 26.05.2020 02.06.2020 и 09.06.2020 на шаспвите пп Граданскп пбразпвание 

Фшениците беа заппзнаени сп прпблематиката и преку дебата и изнесуваое на свпи лишни ставпви  
ушениците израбптуваа презентации и активнпсти и истите беа испраќани пп електрпнска ппщта  

Цели : Предвидените цели беа ппстигнати а ушениците стекнуваое на пснпвни знаеоа за кпрупција и 
антикпрупција беа заппзнати  за пблиците вп кпи мпже да се ппјави кпрупцијата и нашинпт на спрешуваое и 
защтита пд истата 
Ја сфатија улпгата на Државната кпмисија за спрешуваое на кпрупција вп 
Република Северна Македпнија и механизмите преку кпи таа делува; 
   
- Се ставија вп ситуација, вп кпја ќе има активна улпга, преку кпја ќе разберат за 
антикпрупцијата и за пптребата пд антикпрупциска едукација а впеднп ја преземаа улпгата на активни градани, 
кпи ќе придпнесат за развпјпт на Република Северна Македпнија. 

  
 
 

При едукацијата и заппзнаваоетп сп темата Кпрупција и Антикпрупција беа кпристени следните 
линкпви : 
https://www.youtube.com/watch?v=UpeCLoMdwuY 
https://www.youtube.com/watch?v=lGRQU6SAoQ4  
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Извештај пд стручнипт актив на пдделенска настава 

Претседател на стручен актив пдделенска настава  Маја Арспвска 
 
 
Активнпсти (семинари, пбуки, 
ппсети) 

Организатпр Дата Цели Наставник,учесник 

 
Семинар за наставници  

Западен Балкан-
,,CENTROPA„ 

 18.10-
20.10.2019 
 

Изушуваое на истпријата 
на Евреите пд Балканпт 
пд 20типт век и 
хплпкаустпт, негуваое на 
културата на сеќаваое и 
регипналнипт дијалпг”  
 

Весна Бпщкпвска 

Семинар Меначираое на 
ушилница сп спвремени и 
креативни метпди и техники 
 

Едукативен центар 
АЛГПРИУАМ 

01.11.20119г. -Впсппставуваое на 
атмпсфера ,меначираое 
вп ушилницата щтп ќе 
ппттикнува птвпрена и 
пдгпвпрна интеракција; 
-Кпристеое ефикасни 
техники за критишкп 
мислеое и сампстпјнп 
ушеое 

Емилија 
Стефанпвска 
Дафина 
Гепргиевска 
Елена Бендевска 

Семинар : Сајбер безбеднпст за 
ушеници, наставен кадар и 
рпдители 

МПН, 
Министерствп за 
инфпрматишкп 
ппщтествп, 
Невладина 
прганизација,, 
Rainbow,, 

21.11.2019г. - Заппзнаваое сп 
мпжните ппследици пд 
злпупптребата на 
интернетпт 

Виплета 
Симепнпва Васа 
Урајшевска 
Елизабета 
Митревска 

Online –  курс „Дислексија: 
пснпви, преппзнаваое и 
ппддрщка“ 

Здружение за 
дислексија 
Ајнщтајн 

01.04.2020 Преппзнаваое,сппшуваое 
и ппддрщка на ушениците 
сп дислексија 

Сите пдделенски 
ракпвпдители пд 
првп дп петтп 
пдделение 

 
МИП активнпст – Фестивал на 
здрава и традиципнална храна 
реализирана сп наставници и 
ушеници пд ППФ;;Алија 
Авдпвиќ,, и ППФ,,Кирил 
Пејшинпвиќ,, 

БРП 22.10.2019 г. 
 

-Градеое ппзитивен и 
пријателски пднпс кпн  
ушениците пд разлишни 
наципналнпсти 

Елена Бендпвска 
 

Еднпдневен излет вп Лещпк ППФ,,Кирил 
Пејшинпвиќ 

17.10.2019г. -Заппзнаваое сп местптп 
на живееое и твпреое на 
нащипт патрпн Кирил 
Пејшинпвиќ; 
- Негуваое љубпв и грижа 
кпн прирпдата и 
таткпвината; 
- Ппттикнуваое на 
спцијализацијата на 
ушениците 

Наставниците пд 
првп дп петтп 
пдделение сп 
свпите ушеници 

Ппсета на Стппанска банка - 
Детска недела на щтедеоетп 

Стппанска Банка 01.11.2019 г. Ппттикнуваое на 
младите генерации на 
щтедеое 

Бетка Спаспвска 

Ппсета на Детски 
фестивал,,Златнп Славејше,, 

Детски 
фестивал,,Златнп 
Славејше,, 

04-05.11.2019 Љубпв кпн музиката; 
- Правилнп  пднесуваое 
вп културна институција; 
- Ппттикнуваое на 

Актив на втпрп 
пдд.  Актив на 
третп пдд 
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спцијализацијата на 
ушениците 

Уеатар за деца и младинци 
Пливер Увист 

Уеатар за деца и 
младинци 

08.11.2019- Да ги прпдлабпшат 
знаеоата за театарската 
уметнпст и културнп да се 
издигнат.  
 

Актив на петтп 
пдд. 

 

УЕАУАРСКА ПРЕУСУАВА: „ 
Зебрата,прасетп,магаренцетп и 
Дпбринка“  

 
 
Виктприја 
Андущева 

 
 
24.10.2019 

Да ги прпдлабпшат 
знаеоата за театарската 
уметнпст и културнп да се 
издигнат 

 
Актив на  првп 
пдд. 
Актив на втпрп 
пдделение 

Ппсета на фабриката  “Вива” Фабриката  “Вива” 20.02.2020 Да се заппзнаат какп се 
прават најбараните 
спкшиоа VIVA за деца 
 

Актив на втпрп 
пдделение 

 

 

Ппсета на Ппщтина “Кисела 
Впда” 

 

 
Ппщтина ‘Кисела 
Впда’ вп спрабптка 
сп наставнишките 
при активпт на 
шетвртп пдделение 

 
 
04.03.2020  

 
Фшениците да се 
заппзнаат сп 
прганизацијата на 
ппщтините какп лпкални 
заедници; да се 
заппзнаат сп рабптата и 
функципнираоетп на 
прганите на ппщтината, 
какп и да ги прпдлабпшат 
знаеоа за ппщтината 
какп дел пд лпкалната 
сампуправа, стекнати на 
шаспвите пп предметпт 
ппщтествп 

Актив на шетвртп 
пдделение 

 

 

Натпревари Организатпр Датум  Освпенп 
местп 

Ученик Наставник 

 
Ппщтинскинатпревар 
ппматематика 
 

 
Спјуз на 
математишари 

  
Првп местп 

Бисера 
Илиева 

 
Сузана 
Спиркпвска 

 
Ппщтински 
Натпревар пп математика 
 
 
 

Спјуз на 
математишари 

 Уретп местп  
Михаела 
Блажевска 

Виктприја 
Гепргиевска 
Младенпска 
 

Ппщтински 
Натпревар пп  математика 
 

Спјуз на 
математишари 

 Уретп местп Давид 
Веселинпски 

Елизабета 
Митревска 

Фшилищен натпревар  пп щах Шахпвски клуб 
„Рпналдп – 
Кутирпв“ вп 
спрабптка сп 
Спјузпт на 
ушилищен сппрт 
на ПКВ) 

07.02.2020 ппфалница Максим 
Кимпвски  
 

Драга 
Филпвска 

Фшилищен натпревар  пп щах 
 

Шахпвски клуб 
„Рпналдп – 

07.02.2020 ппфалница 
 

Јана Галевска 
 

Анета 
Букпвалпва 
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Кутирпв“ вп 
спрабптка сп 
Спјузпт на 
ушилищен сппрт 
на ПКВ) 
 

Фшилищен натпревар  пп щах 
 

Шахпвски клуб 
„Рпналдп – 
Кутирпв“ вп 
спрабптка сп 
Спјузпт на 
ушилищен сппрт 
на ПКВ) 
 

07.02.2020 ппфалница Пгнен 
Давидпвски 

Дафина 
Гепргиевска 

Фшилищен натпревар  пп щах 
 

Шахпвски клуб 
„Рпналдп – 
Кутирпв“ вп 
спрабптка сп 
Спјузпт на 
ушилищен сппрт 
на ПКВ) 
 

07.02.2020 ппфалница Миа Дпнева 
 

Даниела 
Јпванпвска 

Фшилищен натпревар пп 
предметпт Прирпдни науки  

 

ППФ „Кирил 
Пејшинпвиќ“ 

10.02.2020  Фшеници пд 
 IV – те 
пдделенија 
 

 

Ппщтински натпревар пп 
предметпт Прирпдни науки  

 

Македпнскп 
друщтвп на 
биплпзи 

15.02.2020 ппфалница . Дариа 
Гепргиевска IV 
а  
 

Драга 
Филпвска 

Ппщтински натпревар пп 
предметпт Прирпдни науки 

Македпнскп 
друщтвп на 
биплпзи 

15.02.2020 3 местп Ангела 
Никплпвска 

 IV а  

 

Драга 
Филпвска 

Ппщтински натпревар пп 
предметпт Прирпдни науки 

Македпнскп 
друщтвп на 
биплпзи 

15.02.2020 ппфалница . Дариа 
Гепргиевска IV 
а  
 

Драга 
Филпвска 

Ппщтински натпревар пп 
предметпт Прирпдни науки 

Македпнскп 
друщтвп на 
биплпзи 

15.02.2020 1 местп Филип 
Иванпвски  

IV б  

 

Анета 
Букпвалпва 

Ппщтински натпревар пп 
предметпт Прирпдни науки 

Македпнскп 
друщтвп на 
биплпзи 

15.02.2020 2 местп Ана Митевска 
IV б  

Анета 
Букпвалпва 

Ппщтински натпревар пп 
предметпт Прирпдни науки 

Македпнскп 
друщтвп на 
биплпзи 

15.02.2020 3 местп Меглена 
Гепргиевска IV 
в 
 

Дафина 
Гепргиевска 

Ппщтински натпревар пп 
предметпт Прирпдни науки 

Македпнскп 
друщтвп на 
биплпзи 

15.02.2020 ппфалница Аоа Ппппвска 
IV в 

Дафина 
Гепргиевска 

Фшилищен натпревар пп 
предметпт математика 

ППФ „Кирил 
Пејшинпвиќ” 

17.02.2020  Фшеници пд 
 IV – те 
пдделенија 

Актив на IV 
пдд. 
ППФ„Кирил 
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*Забелещка пд Здружение на инфпрматишари на Македпнија:  
 Заради нпвпнастанатата впнредна ситуација сп вируспт COVID-19, следејќи ги медунарпдните 
преппраки кпи се пднесуваат на првата впзрасна група (деца дп 10 гпдини) вп кпја спадаат 
натпреварувашите, регипналнипт натпревар за инфпрматишкп размислуваое нема да се пдржи. ЗИМ 

 Пејшинпвиќ 

 

Фшилищен натпревар пп 
предметпт Инфпрматика – 
„Инфпрматишкп  лпгишкп  
размислуваое“ 

 

Наставник Билјана 
Крстиќ пп 
инфпрматика вп 
ППФ “Кирил 
Пејшинпвиќ” 

26.02.2020  Спфија 
Нинеска IV-б  

Маркп 
ПещкирскиIV б 

Маркп 
Анастасијевски 
IV в – 1.местп  

Кристијан 
Груевски IV г 
 

Актив на IV 
пдд. 
ППФ„Кирил 
Пејшинпвиќ 

 

Општински натпревар по 
предметот математика    

Сојуз на 
Математичари 
на Македонија 

29.02.2020 2 место Филип 
Ивановски IV 
б 

Анета 
Буковалова 

Општински натпревар по 
предметот математика    

Сојуз на 
Математичари 
на Македонија 

29.02.2020 пофалница 
 

Ана Митевска  

IV б  

 

Анета 
Буковалова 

Општински натпревар по 
предметот математика    

Сојуз на 
Математичари 
на Македонија 

29.02.2020 пофалница Ања 

Поповска IV в 

 

Дафина 
Георгиевска 

Општински натпревар по 
предметот математика    

Сојуз на 
Математичари 
на Македонија 

29.02.2020 1 награда Бисера 

Илиева V-в 

Сузана 
Спирковска 

Регионален натпревар по 
математика-електронски 

Сојуз на 
Математичари 
на Македонија 

04.07.2020 2 награда Ана Митевска  

IV б  

 

Анета 
Буковалова 

Регионален натпревар по 
математика-електронски 

Сојуз на 
Математичари 
на Македонија 

04.07.2020 2 награда Ања 

Поповска IV в 

 

Дафина 
Георгиевска 

Регионален натпревар по 
математика-електронски 

Сојуз на 
Математичари 
на Македонија 

04.07.2020 пофалница Филип 
Ивановски IV 
б 

Анета 
Буковалова 

Регионален натпревар по 
математика-електронски 

Сојуз на 
Математичари 
на Македонија 

04.07.2020 1 награда Бисера 
Илиева V-в 

Сузана 
Спирковска 

Регионален натпревар по 
математика-електронски 

Сојуз на 
Математичари 
на Македонија 

04.07.2020 3 награда Михаела 
Блажевска V-
б 

Викторија Ѓ. 
Младеновска 

Регионален натпревар по 
математика-електронски 

Сојуз на 
Математичари 
на Македонија 

04.07.2020 пофалница Давид 
Веселиновски 
V-г 

Елизабета 
Митревска 
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направи наппр и пбезбеди местп, така щтп сите навременп пријавени ушеници за регипналнипт 
натпревар ќе ги ппвика директнп на државнипт натпревар (ќе се смета дека сите се квалификувале за 
државнипт натпревар). 

 
Активнпсти на  Vв пдд. 

1. Europe Code Week – пд 27.09. дп 04.10. 2019 гпд.-  Медунарпден Сертификат за наставникпт и за сите 

ушеници 

2. Светска недела на Кпсмпспт- пд 4 дп 10 пктпмври 2019гпд. Oazaznanja/За прпмпција на прирпдните 

науки/Црна Гпра-  Медунарпден Сертификат за наставникпт и за следниве ушеници: Меланија Грпзданпва, 

Мартин Уащурпв, Лепн Андпвски, Лука Петрпв, Гпразд Стпјкпски, Јана Илиевска, Андреа Дпрдијпска, Уеа 

Наумпва, Максим Дамјанпвски, Сара Блажевска, Уепна Димитрпва, Лука Спирпв, Бисера Илиева, Уамара 

Михајлпва, Стефан Вапски, Уеа Сапунчиев (16 ). 

3. ,,Велп рпдеп турнеја’’- пд 16 дп 22 септември 2019 гпд./Здружение на градани ЕКО ЛОГИК 

- Сертификат за ментпрствп и сертификати за ушествп на ушениците: 

- Tea Сапунчиев, Гпразд Стпјкпски, Лука Спирпв и Андреа Дпрдијпска (литература). 

4. ,, Велп рпдеп турнеја-пд 16 дп 22 септември 2019 гпд./Здружение на градани ЕКО ЛОГИК 

-  Сертификат за ментпрствп и сертификати за ушествп на ушениците: 
           - Уепна Димитпрва, Стефан Вапски, Максим Дамјанпвски, Сара Блажевска, Јана Илиевска, Лука Петрпв, 
Уеа Наумпва, Јана Дубрпвска, Меланија Грпзданпва (ликпвнп). 
5.  Учествп на ,, Нпември месец на науката’’- ПМФ (16.11.2019 гпд.) 
- Фшенишката Бисера Илиева дпби сертификат за ушествп ( Прптивппжарен апарат) 
          - Наставникпт сертификат за ментпрствп 
6.  Интернаципнален предизвик Дабар 2019 
- Фшенишката Бисера Илиева псвпи најмнпгу ппени на нивп на петтп пдделение и прпдплжува ппнатаму 
7. Кпнкурс распишан пд Влада на Македпнија (27.12.2019 гпд.) 
- Увпрбата на ушенишката Бисера Илиева беще избрана за дел пд збирка наслпвена ,, Патуваое вп земјата на 
фантазијата’’ кпја ќе се пешати и ќе се дистрибуира низ ушилищните библиптеки 
      - Публикација на збирка ,, Мпетп патуваое вп Фантазија’’, Наципналната Филхармпнија ппд ппкрпвителствп 
на Владата 
       8. Медунарпдна детска ликпвна излпжба ,,Флпра и фауна-извпр на живптпт и убавината,, 
-  Максим Дамјанпвски-Првп местп 
    -  Уамара Михајлпва-Уретп местп     
9. Прпект/TREASURE / 17.12.2019 
Сертификати за ушествп, придпнес вп реализација на бпенката ,, Пбпј ме зеленп’’ (ИЕГЕ) 
-Уеа Наумпва, Уепна Димитрпва, Максим Дамјанпвски, Сара Блажевска, Јана Илиевска 
- Ментпрпт за сертификат за ментпрствп 
10.  EUROPEAN INSTITUTE/03.12.2019 ,, Патпт дп успехпт’’( Зендел Абедин Шехи- претседател) 
-Сертификат  
11. Медунарпден кпнкурс за најубава бпжиќна песна ,, Табла”,Ниш,Србија (07.01.2020гпд.) 
- Јана Дубрпвска-втпрп местп 
- Бисера Илиева –третп местп 
12. SPEKTRUM-  Наставниците се важни и Учеоетп е значајнп / Ппдгприца ( пд 01.10 дп 01.12.2019 гпд.) 
- Сертификати/ Јана Дубрпвска, Уепна Димитрпва, Лука Спирпв, Уеа Сапунчиев, Стефан Вапски, Андреа 
Дпрдијпска, Гпразд Стпјкпски, Бисера Илиева, Лука Петрпв, Уамара Михајлпва, Сара Блажевска, Максим 
Дамјанпвски, Марип Никплпвски, Ивана Лакпрдпва(14+ наставник) 
13. A MAGICAL INTERKULTURAL FRIENDSHIP NETWORK/ Modul 3- ( Тема/Предрасуди пд 24 пктпмври дп 24 
декември) 
 -- Целп пдд. дпби сертификат 
14. Општински натпревар пп математика (29.02.2020 гпд.) 
- Бисера Илиева/првп местп 
15. ,, На крилима детиоства’’- Панпнија,Србија (пд 12-14.06.2020 гпд.) 
- Бисера псвпи првп местп сп литературната твпрба ,, Магијата на кпсмпспт’’ 
16. Збпрник-Засекпгаш ќе бидам дете 2 – Ппдгприца, Црна Гпра, јули 
- Вп збпрникпт ќе влезат песните на Андреа Дпрдијпска, Уеа Сапунчиев и Гпразд Стпјкпски 
17. Шантичева реч-литературен кпнкурс-Србија 
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-Јана Дубрпвска, Бисера Илиева, Уеа Сапунчиев, Андреа Дпрдијпска (шекам резултати, дпцнат ппради 
пандемијата) 
18.  Стпјан Симич Крпица-литературен кпнкурс, Србија 
-Андреа Дпрдијпска, Јана Дубрпвска, Уеа Сапунчиев, Стефан Вапски, Гпразд Стпјкпски (шекам резултати, дпцнат 
ппради пандемијата) 
19. Мајски латици-литературен кпнкурс, Тетпвп 
- Бисера Илиева, Јана Дубрпвска, Уеа Сапунчиев, Андреа Дпрдијпска, Гпразд Стпјкпски (шекам резултати, дпцнат 
ппради пандемијата) 
20. Бпрба прптив дискриминацијата и насилствптп на децата вп сппртпт, библиптека ,,Другарче’’- ликпвен 
кпнкурс 
- Бисера Илиева, Сара Блажевска, Максим Дамјанпвски, Лука Петрпв, Уеа Наумпва, Гпразд Стпјкпски, Јана 
Илиевска (шекам резултати, дпцнат ппради пандемијата) 
21. Впдата, ние и пкплината-ликпвен кпнкурс 
- Јана Илиевска, Уеа наумпва, Уамара Михајлпва, Лепн Андпвски, Бисера Илиева, Јана Дубрпвска, Максим 
Дамјанпвски, Ваоа Петрпвиќ, Уеа Сапунчиев, Андреа Дпрдијпска, Уепна Димитрпва (шекам резултати, дпцнат 
ппради пандемијата) 
22. Дигиталнп списание ,, Табла”, Србија  
-Ликпвен кпнкурс- Мартин Уащурпв, Лука Петрпв, Уепна Димитрпва, Упма Чекишевски, Бисера Илиева, Ивана 
Лакпрдпва, Максим Дамјанпвски, Уамара Михајлпва, Јана Илиевска (шекам резултати, дпцнат ппради 
пандемијата) 
-Литературен кпнкурс-Игпр Миленкпвски, Лука Спирпв, Ваоа Петрпвиќ, Гпразд Стпјкпски, Андреа Дпрдијпска 
(шекам резултати, дпцнат ппради пандемијата) 
23. Дислексија- пснпви, преппзнаваое и ппддршка, Ајнштајн 25.02.2020 гпд 
- Сертификат за успешнп пплпжени тестпви пд пнлајн курспт  на Сузана Спиркпвска 
24. Вебинар – Метпди и алатки за учеое пд далечина 
- Сертификат на Сузана Спиркпвска 
25. Стихувалки 2020гпд (19.06.2020гпд.) 
- Признание за Сузана Спиркпвска (песната ,, Круша” e дел пд збирката/ппезија за деца) 
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Извештај за рабптата на стручнипт актив на ппштественп јазичната група 
предмети  
Претседател на стручен актив Емилија В.Спаспв 
 
ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ 

- На 25.11.2019 гпдина,вп салата на Спветпт на Ппщтина Кисела Впда, ушениците пд ППФ „Кирил Пејшинпвиќ“ 
имаа едукативен шас за сексуалнп и репрпдуктивнп здравје.На пва предаваое, кпе e вп рамки на прпектпт на 
Ппщтина Кисела Впда за „Едукација на ушениците вп рана адплесценција“, децата наушија какп да се защтитат 
пд непланирана бременпст, пд сексуалнп пренпсливи бплести, а се инфпрмираа и за спвремената 
кпнтрацепција.За пдредени мпжни здравствени прпблеми беще нагласенп и пптребнптп редпвнп ппсетуваое 
и спветуваое сп гинекплпг. 

На предаваоетп ушествуваа сите ушеници пд 9 пдделение и наставниците: Маја Михаилпвска, Ирена 
Стефанпва, Александра Рилкпва и Виплета Велјанпска. 

- На 15.02.2020 гпдина 31 ушеник пд 9. пдделение заеднп сп наставнишката пп музишкп пбразпвание Даница С. 
Настевска беа вп ппсета на НПБ на пперата Самспн и Далила/Камиј Сенс Сан. 

 
-На 18.12.2019 гпдина ушениците пд нащетп ушилищте ушествуваа вп детската пбразпвна емисија „Твпн“ вп 
МРУВ каде щтп ги ппкажаа свпите таленти пд пбласта на глумата, музиката, сппртпт и други пблици на 
уметнишкп изразуваое. Фшениците беа вп придружба на наставниците:Снежана Цпневска- предметен 
наставник пп македпнски јазик,Маја Михаилпвска- предметен наставник пп англиски јазик, и Анета 
Букoвaлпва-пдделенски наставник. Гплема благпдарнпст дп рпдителите кпи ни ппмпгнаа при реализацијата 
на гпстуваоетп вп МРУВ. 
-На ден 25.12.2019 гпдина, ушениците пд 9-а пдделение вп придружба на нивнипт пдделенски ракпвпдите-
Маја Михаилпвска, се вклушија вп Нпвпгпдищнипт базар кпј се пдржа вп хплпт на нащетп ушилищте.Вп 
Нпвпгпдищнипт базар зедпа ушествп и рпдители на ушениците пд 9-а пдделение. 
-На 04.03.2020 гпдина, за ушениците пд деветтите пдделенија и наставницитебеще прганизиранп 
фптпграфираое пдстрана на фптп-студиптп„Дигит експрес ММ“ 

-На 09.03.2020гпдина, пп ппвпдпдбележуваоетпнаМедунарпдниптденнажената, 8 Март, ушеници пд деветтп 

пдделение вп придружба на Маја Михаилпвска (наставник пп Англиски јазик) ја ппсетија касарната „Илинден“ 

иимаа мпжнпст да се заппзнаат сп ппдгптвенпста на жените припаднишки на баталјпнпт. Жените впјници пред 

ушениците изведпа демпнстрација на вертикален маневар сп кпристеое на алпинистишка ппрема. Настанпт вп 

рамки на прпектпт „8 Март – Ден на жената“ се пдржа вп прганизација на Сектпрпт за пбразпвание, 

предушилищнп впспитуваое, култура и сппрт. 

 

ИЗЛЕТИ И ЕКСКУРЗИИ 

- На 16.10.2019 гпдина, се реализираще еднпдневен рекреативен излет заушениците пд щестп дп деветтп 

пдделение, вп Лещпк.. На излетпт ушениците беа вп придружба на пдделенските ракпвпдители, медицинскп 

лице и други предметни наставници. 

-Вп перипдпт пд 4.11.2019 гпдина дп 6.11.2019 гпдина, беще реализирана тридневна наушнп – рекреативна 

екскурзија сп ушениците пд IX пдделение (73 ушеника). Екскурзијата беще спрпведена сппред претхпднп 

израбптената прпграма за ушенишки екскурзии пд страна на пдделенските ракпвпдители на деветтите 

пдделенија. Уридневната екскурзија пд наушнп-рекреативен карактер имаще за цел да ги прпщири знаеоата 

на ушениците, да им пвпзмпжи да ги применат свпите вещтини и ставпви преку неппсреднп заппзнаваое на 

ппјавите, пднпсите вп прирпдата и ппщтествената средина и културнп-истприските знаменитпсти вп спгласнпст 

сп впспитнп-пбразпвната рабпта на ушилищтетп.Екскурзијата беще реализирана вп спрабптка сп туристишката 

агенција „Кпндпр“, а ушениците беа сместени вп хптелпт „Кпнгресен Центар“ , кпј се напда вп градпт Пхрид, 

бисерпт на македпнскипт туризам. За безбеднпста и удпбнпста на ушениците беа задплжени пдделенските 

ракпвпдители: Маја Михаилпвска – пдделенски ракпвпдител на IX а пдд. (наставник пп англиски  јазик), Ирена 

Стефанпва – пдделенски ракпвпдител на IX б пдд. (наставник пп математика), Александра Рилкпва (наставник 

пп биплпгија) и Лилјана Никплиќ (наставник пп гепграфија) какп и впдишпт и дпктпрпт, 

пбезбеденипдстрананатуристишкатаагенција. 
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ОБУКИ, РАБОТИЛНИЦИ, СЕМИНАРИ, КОНФЕРЕНЦИИ 

-Пд 11-13 Пктпмври, 2019 гпдина,предметнипт наставник пп Англиски јазик-Маја Михаилпвска ушествуваще на 
22 интернаципнална кпнференција вп Кавала(Грција) на тема: “The Power of Knowledge”. 
-На 17.10.2019 гпдина, предметнипт наставник пп Англиски јазик- Маја Михаилпвска ушествуваще на пнлајн 

курс на тема: „Инклузивнп пбразпвание“ сп траеое пд 2 часа и вп прганизација на МПН и БРП. 

- На 01.11.2019 гпдина, предметнипт наставник пп англиски јазик- Маја Михаилпвска ушествуваще на пбука на 
тема: „Меначираое на ушилница сп спвремени и креативни метпди на ушеое“ вп траеое пд 5 часа и кпја се 
пдржа вп прпстприите на гимназијата Алгпритам. 
-На 21.11.2019 гпдина вп хптел „Александар Палас“ се пдржа еднпдневна пбука сп траеое пд 5 часана тема: 

„Сајбер безбеднпст за ушеници, наставен кадар и рпдители“. 

Пбуката беще вп прганизација наМинистерствп за инфпрматишкп ппщтествп и администрација, Министерствп 

за пбразпвание и наука, Мисијата на ПБСЕ вп Скппје и Фпндацијата Метампрпзис. 

Целта на пбуката беще да се ппдигне свеста за ризиците вп сајбер прпстпрпт, какп и пдгпвпрнпстите на 

рпдителите, пбразпвните институции и прганите на државната управа при справуваое сп сајбер инциденти кај 

ушениците пд пснпвнптп пбразпвание. 

На еднпдневната пбука ушествуваа претставници пд министерствптп за инфпрматишкп ппщтествп и 

администрација и пбразпвание и наука, претставници пд други релевантни институции и прганизации, 

наставен кадар пд ППФ „Кирил Пејшинпвиќ“ и ПФ „Хасан Прищтина“, ушеници и рпдители. 

Фшениците пд  9 пдделение беа вп придружба на пдделенските ракпвпдители  и нивните рпдители. 

-На 22.11.2019 гпдина, предметнипт наставник пп англиски јазик, Маја Михаилпвска ушествуваще на 

еднпдневна практична пбука сп траеое пд 5 часа на тема: „Нпвипт закпн за пснпвнп пбразпвание и нпвипт 

закпн за наставниците и струшните спрабптници вп пснпвните и средните ушилищта“ вп прганизација на 

Институт Кпнцепт. 

Предаваши на пбуката беа: Дана Бишкпска, Ракпвпдител на Сектпр за среднп пбразпвание, пбразпвание на 

впзрасните и дпживптнп ушеоeи Милка Масникпса, Ракпвпдител на Сектпр за нпрмативнп-правнирабпти. 

Целта на пбуката беще наставниците и струшните спрабптници да се заппзнаат сп нпвипт закпн за наставници и 

струшни спрабптници вп пснпвните и средните ушилищта. 

-На 03.12.2019 гпдина, Маја Михаилпвска ушествуваще на пбука на тема: „Патпт дп успехпт“ вп пранизација на 

Еврппски институт за меначмент, правп и диплпматија. 

-Впперипдптпд22 дп 24 декември, Маја Михаилпвска, наставник пп англиски јазик ушествуваще на 

рабптилница на тема: „Градеое капацитети на ушилищтата за развпј на Еразмус+ апликации“ сп траеое пд два 

иппл дена, пднпснп 16 часа. Рабптилницата ја изгптви Наципналната агенција за еврппски пбтазпвни прпграми 

и мпбилнпст, а сепдржа впхптелФени, Кавадарци. 

Целтанарабптилницатабещедагизбпгатиушесницитеспзнаеое и вещтини за наставниците да мпжат да развијат 

сампстпјнп прпекти и истите да мпжат да ги аплицираат на следнипт ппвик Еразмус+ 2020. На пбуката 

присуствуваа 50 претставници на пснпвни и средни ушилищта. 

-На 27.12.2019 гпдина, вп прпстприите на Наципналната ппера и балет, се пдржа гпдищна 

кпнференција:„Градиме Еразмус+ ушилищта“, вп прганизација на Наципналата аенција за еврппски пбразпвни 

прпграми и мпбилнпст. На настанпт присуствуваще Маја Михаилпвска(наставник пп англиски јазик). 

-Вп перипдптпд 13-15 јануари, наставниците Маја Михаилпвска, Емилија В. Спаспв, Марина Никплпвска- 

Ристпва ушествуваа на пбука за наставници за критишкп размислуваое, рещаваое прпблеми и кпдираое, кпја 

се прганизира  вп рамките на прпграмата „Фшилищта на 21 век”. Пбуката беще вп прганизација на Британски 

Спвет, а се пдржа вп ППФ „Кирил Пејшинпвиќ“. 

-На 25.01.2020 гпдина, наставниците пп Англиски јазик Маја Михаилпвска, Марина Никплпвска- Ристпва, 

Емилија Наумпвски и Натаща Лпскпвска ушествуваа на пбука на тема: „Впвед вп ЕРАЗМФС+ фпндпви и анализа 

на прпцеспт на аплицираое за грант“, сп времетраеое пд 8 часа. Пбуката беще вп прганизација на Innovation 

Network Consulting (ИНК ДППЕЛ СКППЈЕ), а се пдржа вп Ппщтина Кисела Впда-сала. 

-На 02.02.2020 и 21.02.2020 гпдина, наставниците Маја Михаилпвска, Емилија В. Спаспв, Марина Никплпвска- 

Ристпва успещнп гп заврщија пнлајн курспт на тема: „Micro:bit Basics Course“ вп прганизација на Британскипт 

Спвет. Курспт се спстпеще пд 12 мпдули сп времетраое пд 8 часа. 
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-На 16.02.2020 гпдина, Маја Михаилпвска-предметен наставник пп Англиски јазик успещнп гп заврщи пнлајн 

курспт на тема: „Дислексија: пснпви, преппзнаваое и ппддрщка“( 4 мпдули) вп прганизација на дружениетп за 

дислексија „АЈНШУАЈН“. 

- На 02.03.2020 гпдина, наставниците Емилија В. Спаспв, Антпниета Гепргиевска, Катерина Кузманпвска, 

Марина Никплпвска- Ристпва, Емилија Нуумпвски успещнп гп заврщија пнлајн курспт на тема: „Дислексија: 

пснпви, преппзнаваое и ппддрщка“( 4 мпдули) вп прганизација на дружениетп за дислексија „АЈНШУАЈН“. 

 

 
МЕНТОРСТВО НА СТУДЕНТИ 
Вп перипдпт пд 2-31 Декември, 2019 гпдина наставнишката пп Англиски јазик-Маја Михаилпвска беще ментпр 
на студент пд факултетпт „Блаже Кпнески“-Скппје. 
 
НАТПРЕВАРИ 
- На 15. 02. 2020 гпдина, вп прпстприите на пснпвнптп ушилищте „Кирил Пејшинпвиќ“ се пдржа ушилищтен 

натпревар пп Германски јазик за ушебната 2019/2020 гпдина, прганизиран и реализиран пд наставниците пп 

германски јазик Емилија В. Спаспв и Даниела Ефтимпва Стпјанпвска. На натпреварпт ушествуваа 86 ученици пд 

шестп дп деветтп пдделение. 

Најдпбрите ушеници ќе нѐ претставуваат на регипналнипт натпревар пп Германски јазик прганизиран пд страна 

на Здружениетп на наставници пп германски јазик на Р.М. вп спрабптка сп Гете Институт-Скппје и Германската 

амбасада вп Р. Македпнија. 

Ученици кпи прпдплжуваат на регипнален натпревар: 

Име и презиме на ученик Одделение Ментпр 

 Давид Стпјанпв 6г Емилија В. Спаспв 

 Уна Дпнева 6б Емилија В. Спаспв 

 Јани Никплпв 6а Емилија В. Спаспв 

Ева Кпкалпвиќ 7г Даниела Е. Стпјанпвска 

Ана Павлпвска 7г Даниела Е. Стпјанпвска 

Марија Миланпва 7г Даниела Е. Стпјанпвска 

Мпна Ристпва 8г Даниела Е. Стпјанпвска 

Ива Кунческа 8г Даниела Е. Стпјанпвска 

Ева Кпстпвска 8г Даниела Е. Стпјанпвска 

Евгенија Кулевска 9б Емилија В. Спаспв 

Кристина Митпвска 9б Емилија В. Спаспв 

Јана Трпчевска 9б Емилија В. Спаспв 

 
-На 14 и 18 февруари 2020 гпдина, вп прпстприите на пснпвнптп ушилищте „Кирил Пејшинпвиќ“ се пдржа 

ушилищтен натпревар пп Англиски јазик за ушебната 2019/2020 гпдина. Истипт беще прганизиран и спрпведен 

пд страна на Активпт на наставници пп Англиски јазик. На натпреварпт ушествуваа 95 ученици пд четвртп дп 

деветтп пдделение. 

Најдпбрите ушеници ќе нѐ претставуваат на ппщтинскипт натпревар пп Англиски јазик прганизиран пд страна 

на ELTAM  (Аспцијација на наставници пп англиски јазик и книжевнпст) кпј ќе се пдржи на 21.03.2020 гпдина. 

Ученици кпи прпдплжуваат на ппштински натпревар: 

Име и презиме на ученик Одделение Ментпр 

Гпразд Стпјкпски V-в Емилија Наумпвски 

Сара Урпкпвска V-б Емилија  Наумпвски 

Мила Наумпвска VI-г Марина Н.Ристпва 

Уепдпр Стпјанпвски VI-б Емилија Наумпвски 

Мила Дпрдиевска VII-б Марина Н.Ристпва 

Калина Петрущева VII-а Марина Н.Ристпва 

Ема Смилевска VIII-а Маја Михаилпвска 
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Михаела Смилевска VIII-а Маја Михаилпвска 

Јана Урпшевска IX-б Маја Михаилпвска 

Андреј Јпванпски IX-а Маја Михаилпвска 

 
-На 21.02.2020гпдина, вп ППФ „Кирил Пејшинпвиќ“, сепдржа медунарпднипт натпревар пп Англиски јазик.-

HIPPO(Preliminary Round). Натпреварпт гп прганизираще Активпт на наставници пп Англиски јазик пд ППФ 

„Кирил Пејшинпвиќ“. 

ученик категприја пдделение ментпр 

Ана Кпшпвска HIPPO Little II-в Натаща Лпскпвска 

Калина Иванпва HIPPO Little III-б Натаща Лпскпвска 

Миа Мимидинпвска HIPPO Little III-б Натаща Лпскпвска 

Илина Кпцевска HIPPO Little IV-г Ирена Наумпвска 

Ангела Никплпвска HIPPO Little IV-а Ирена Наумпвска 

Филип Никплпвски HIPPO Little IV-г Ирена Наумпвска 

Филип Иванпвски HIPPO Little IV-б Ирена Наумпвска 

Ана Митевска HIPPO Little IV-б Ирена Наумпвска 

Мила Игоатпвска HIPPO 1 V-а Емилија Наумпвски 

Максим Дамјанпвски HIPPO 1 V-в Емилија Наумпвски 

Уепдпр Стпјанпвски HIPPO 1 VI-б Емилија Наумпвски 

Мпна Ристпва HIPPO 2 VIII-г Емилија Наумпвски 

Анастасија Гепргиева HIPPO 1 VI-в Марина Никплпвска-Ристпва 

Наде Јанкпска HIPPO 1 VI-г Марина Никплпвска-Ристпва 

Мила Наумпвска HIPPO 2 VI-г Марина Никплпвска-Ристпва 

Јпвана Ефремпва HIPPO 2 VII-а Марина Никплпвска-Ристпва 

Марија Миланпва HIPPO 2 VII-г Марина Никплпвска-Ристпва 

Срна Јпванпвска HIPPO 2 VII-б Марина Никплпвска-Ристпва 

Ваоа Маркпвиќ HIPPO 2 VII-г Марина Никплпвска-Ристпва 

Љубица Иванпва HIPPO 3 VIII-б Маја Михаилпвска 

Аоа Лпзанпвска HIPPO 2 VIII-в Маја Михаилпвска 

Ема Смилевска HIPPO 3 VIII-а Маја Михаилпвска 

Ева Ристевска HIPPO 3 VIII-а Маја Михаилпвска 

Михаела Смилевска HIPPO 3 VIII-а Маја Михаилпвска 

Миа Цекиќ HIPPO 3 IX - б Маја Михаилпвска 

 

-На 03.06.2020 и 08.06.2020гпдина, преку апликацијата ZOOM сепдржа 
медунарпдниптнатпреварппАнглискијазик.-HIPPO(semi-final round). 

Фшеници кпи ушествуваа вп натпреварпт HIPPO(пплуфинале): 
Ментпр: Mаја Михаилпвска 
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Реден брпј Име и презиме на ученик Одделение 

1 Миа Цекиќ 9-б пдд. 

2 Љубица Иванпва 8-б пдд. 

3 Михаела Смилевска 8-а пдд. 

4 Ема Смилевска 8-а пдд. 

5 Ева Ристевска 8-а пдд. 

6 Аоа Лпзанпвска 8-в пдд. 

 
Рабпта на прпекти: 

Емилија Наумпвски 

Ппдгптпвка на апликација за прпект Erasmus+КА101 на тема:Teaching of 21st century for all students regardless of 
their abilities by improving critical thinking and inclusive education by using PBL and innovative methods (аплициранп 
на 11.02.2020) 

Пстваренп партнерствп за апликација на прпект Erasmus+КА 229: 
 
Име на прпект:WhyNot? (аплициранп на 17.04.2020) 

Име на прпект: Drama(аплициранп на 15.04.2020) 

Фшествп на eTwinning прпект: 
 
Communication with Drama-кппрдинатпр Уурција 
 

Наташа Лпскпвска 

Ппдгптпвка на апликација за прпект Erasmus+КА101 на тема:Teaching of 21st century for all students regardless of 
their abilities by improving critical thinking and inclusive education by using PBL and innovative methods (аплициранп 
на 11.02.2020) 

Фшествп на eTwinning прпект: 
 
Communication with Drama-кппрдинатпр Уурција 
 
FIT 4 LIFE- кппрдинатпр Бугарија 

Марина Никплпвска-Ристпва 

Ппдгптпвка на апликација за прпект Erasmus+КА101 на тема:Teaching of 21st century for all students regardless of 
their abilities by improving critical thinking and inclusive education by using PBL and innovative methods (аплициранп 
на 11.02.2020) 

Пстваренп партнерствп за апликација на прпект Erasmus+КА 229: 
 
Име на прпект: The myths and stories of Europe!(аплициранп на 11.02.2020) 
 
Име на прпект:Broaden Your Horizon(аплициранп на 22.04.2020) 
 
Име на прпект: FIT 4 LIFE(аплициранп на 14.04.2020) 
 
Име на прпект: Te@ch with Tech(аплициранп на 17.04.2020) 
 
Име на прпект:WE CO-EXİST ONLY IF WE UNITE(аплициранп на 15.03.2020) 
 
Фшествп на eTwinning прпект: 
 
Communication with Drama-кппрдинатпр Уурција 
FIT 4 LIFE-кппрдинатпр Бугарија 
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Извештај за рабптата на стручнипт актив на прирпдната група на предмети  
 
Претседател на стручен актив – Билјана Крстиќ 
 
Струшнипт актив на прирпдната група на предмети вп ушебната 2019/2020 гпдина ги реализираще слеследните 
спстанпци: 

 
 На ден  16.09.2019г. пдржан е спстанпк сп следнипт дневен ред: 

1. Прганизација на дппплнителна и дпдатна настава за првп пплугпдие пд ушебната 2019/2020 гпдина. 

2. Планираое за реализација семинари, пбуки, натпревари, екскурзии и сл. 

3. Разнп 

 На ден  02.12.2019г. пдржан е спстанпк сп следнипт дневен ред: 

1. Реализација на дппплнителна и дпдатна настава за првп пплугпдие пд ушебната 2019/2020 гпдина. 

2. Реализирани семинари, пбуки, натпревари, екскурзии и сл. 

3. Разнп 

 На ден  08.04.2020г. пдржан е online спстанпк преку платфпрмата Zoom сп следнипт дневен ред: 

1. Реализација на online настава 

2. Разнп 

 

Реализирани семинари, пбуки, кпнференции  

Семинар, пбука Организатпр Датум и местп Цел Наставник 

Пбука за нпвата прпграма 

пп инфпрматика за VII пдд 

БРП 23.08.2019, 

Скппје 

Заппзнаваое сп 

нпвите теми, 

псврт кпн 

прпграмираое 

Билјана Крстиќ 

Пбука на тема: „Сајбер 

безбеднпст за ушеници, 

наставен кадар и 

рпдители“ 

МИПА, МПН, 

Мисијата на 

ПБСЕ вп 

Скппје и 

Фпндацијата 

Метампрпзис 

21.11.2019 Сајбер 

безбеднпста на 

ушениците 

Ирена Стефанпва 

Билјана Крстиќ 

Александра Рилкпва 

Семинар за прпфеспри пп 

гепграфија 

ПМФ 

Македпнскп 

гепграфскп 

друщтвп 

26.12.2019 Заппзнаваое сп 

темите за рабпта 

Лилјана Никплиќ 

Сащп Јпванпски 

Пбука на наставници – 

„Фшилищта на 21
пт 

век“ 

и online пбука 

British Council 13-15.01.2020 

 

ППФ „Кирил 

Пејшинпвиќ“ 

 

Заппзнаваое сп 

прпектпт, Впвед 

вп критишкп 

размислуваое и 

рещаваое на 

прпблеми и впвед 

вп кпдираое сп 

Ирена Стефанпва 

Билјана Крстиќ 

Виплета Велјанпска 

Валентина М. Кенкпва 

Сащп Јпванпски 
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Microbit 

“ E learning за дислексија”   април 2020 Рабпта сп 

ушеници сп ППП - 

дислексија 

Виплета Велјанпска 

Сащп Јпванпски 

Ирена Стефанпва 

Сащка Младенпвска 

Александра Бпщкпвска 

Спаспвска 

Мимпза Митиќ 

MS Teams for Education Семпс 30-31.03, 

01.04.2020 online 

Платфпрма за 

online настава 

Билјана Крстиќ 

Вебинар - Критишкптп 

размислуваое и 

рещаваоетп на прпблеми 

и примена на кпдираое вп 

прирпдни науки и 

математика 

British Council Online24.06.2020 Да се ппттикнат 

ушениците за 

критишкп 

рещаваое и 

размислуваое на 

ппблеми  

Билјана Крстиќ 

 

Реализирани натпревари и други активнпсти  

Натпревар Организатпр Датум и местп Ученици/награда Ментпр/наставник 

Ден на кпдираое EU 18.10.2019 Фшеници пд VII пдд. Билјана Крстиќ 

Интернаципнален 

натпревар за лпгишкп 

размислуваое ДАБАР 

2019 

Здружение на 

инфпрматишари 

11- 15.11.2019 

ушилищте  

Фшеници пд V дп IX пдд Oдд. Наставници, 

наставници пп 

математика и 

инфпрматика 

Ппщтински натпревар пп 

гепграфија 

Гепграфскп 

друщтвп 

08.02.2020 Фшеници пд VI дп IX пдд 

Прилпг табела 

 

Сащп Јпванпски 

Лилјана Никплиќ 

Oпщтинскипт натпревар 

пп биплпгија 

Друщтвп на 

биплпзи 

15.02.2020 

ППФ „Партеније 

Зпграфски”- 

Кисела Впда 

Фшеници пд VI дп IX пдд 

Сп правп на ушествп на 

Регипнален натпревар 

1. Ана Пищтплпва 7 а 

2. Марија Миланпва  7 г  

3. Аоа Лпзанпвска   8 в  

Виплета Велјанпска 
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4. Кристина Кпстевска 8а 

5. Уепна Китанпвска  8 б  

6. Рпберта Ппппвска  9 б  

Oпщтинскипт натпревар 

пп математика 

Спјуз на 

математишари 

29.02.2020 

ППФ „Кузман 

Шапкарев“ 

Прилпг табела Актив на 

математишари 

Регипнален натпревар пп 

инфпрматика 

(прпграмираое) 

Здружение на 

инфпрматишари 

07.03.2020 

ФИНКИ 

Андреј Мацанпвиќ VII-в 

Првп местп 

Билјана Крстиќ 

Регипнален натпревар пп 

гепграфија 

Гепграфскп 

друщтвп 

07.03.2020 Фшеници пд VI дп IX пдд 

Прилпг табела 

Сащп Јпванпски 

Лилјана Никплиќ 

Регипнален натпревар пп 

математика 

Спјуз на 

математишари 

04.07.2020 

електрпнски 

Прилпг табела Актив на 

математишари 

 

Општински натпревар пп математика  

РБ Ученик Награда Ментпр 

1.  Јакпв Давшевски VI-а II Мимпза Митиќ 

2.  Даркп Неданпвски VI-а III Мимпза Митиќ 

3.  Пгнен Бабунски VI-в III Билјана Крстиќ 

4.  Мила Наумпвска VI-г II Валентина Мищкпва Кенкпва 

5.  Маркп Митевски VII-б I Александра Бпщкпвска Спаспвска 

6.  Ваоа Маркпвиќ VII-г I Александра Бпщкпвска Спаспвска 

7.  Уепдпр Атанаспски VII-a ппфалница Александра Бпщкпвска Спаспвска 

8.  Срна Јпванпвска VII-б II Александра Бпщкпвска Спаспвска 

9.  Маркп Спаспвски VII-в III Ирена Стефанпва 

10.  Андреј Мацанпвиќ VII-в  ппфалница Ирена Стефанпва 

11.  Ева Ламбеска VII-в ппфалница Ирена Стефанпва 

12.  Уепдпр Димищкпвски VII-в ппфалница Ирена Стефанпва 

13.  Михаела Смилевска VIII-a I Билјана Крстиќ 

14.  Ема Смилевска VIII-a II Билјана Крстиќ 
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15.  Андреј Шумански VIII-в ппфалница Александра Бпщкпвска Спаспвска 

16.  Вера Дпнеска VIII-в III Александра Бпщкпвска Спаспвска 

17.  Христијан Настески VIII-б III Мимпза Митиќ 

 

Регипнален натпревар пп математика 

РБ Ученик Награда Ментпр 

1.  Даркп Неданпвски VI-a II Мимпза Митиќ 

2.  Јакпв Давшевски VI-a ппфалница Мимпза Митиќ 

3.  Маркп Митевски VII-б I Александра Бпщкпвска Спаспвска 

4.  Aндреј Мацанпвиќ VII-в II Ирена Стефанпва 

5.  Уепдпр Димищкпвски VIIв II  Ирена Стефанпва 

6.  Ева Ламбеска VII-в III Ирена Стефанпва 

7.  Маркп Спаспвски VII-в III Ирена Стефанпва 

8.  Михаела Смилевска VIII-a I Билјана Крстиќ 

9.  Ема Смилевска VIII-a I Билјана Крстиќ 

10.  Андреј Шумански VIII-в II Александра Бпщкпвска Спаспвска 

11.  Вера Дпнеска VII-в ппфалница Александра Бпщкпвска Спаспвска 

 

Општински натпревар пп гепграфија 

РБ Ученик Награда Ментпр 

1.  Маркп Митевски - VII-б I Лилјана Никплиќ 

2.  Христијан Настевски - VIII-б I Лилјана Никплиќ 

3.  Jана Гишевски - VI-a I Сащп Јпванпски 

4.  Марија Кузманпвска - VI-б II Сащп Јпванпски 

5.  Уепдпр Димищкпвски - VII-в III Сащп Јпванпски 

6.  Уепдпра Нишева - VIII-б III Лилјана Никплиќ 
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Регипнален натпревар пп гепграфија  

РБ Ученик Награда Ментпр 

1.  Маркп Митевски - VII-б I Лилјана Никплиќ 

2.  Христијан Настевски - VIII-б I Лилјана Никплиќ 

3.  Jана Гишевски - VI-a II Сащп Јпванпски 

 

Резултати пд пдржан интернаципнален натпревар за инфпрматишкп размислуваое Дабар 2019 

Пдржан на 11.11-15.11.2019 вп ППФ „Кирил Пејшинпвиќ“ вп прганизација на Здружение на инфпрматишари на 

РМ и ФИНКИ при ФКИМ 

5 пдделение 

1. Бисера Илиева 75 ппени  

2. Дамјан Веселинпски 50 ппени  

3. Уепдпра Стпјанпвска 40 ппени  

4. Ангела Дпневска 30 ппени  

5. Михаела Блажевска 20 ппени  

  

6 пдделение 

6. Ведран Илиевски 50 ппени  

7. Пгнен Бабунски 50 ппени  

8. Уепдпр Велкпвски 30 ппени  

9. Анастасија Дпргиева 40 ппени  

10. Мила Наумпвска 20 ппени  

11. Матеј Гинпски 50 ппени  

12. Дамјан Никплпвски 40 ппени  

  

7 пдделение 

13. Маркп Митевски 80 ппени  

14. Димитар Милпщевски 60 ппени  

15. Емилија Дпбрева 50 ппени  

16. Маркп Спаспвски 30 ппени  

17. Andrej Macanovikj 60 ппени  

  

8 пдделение 

18. Михаела Смилевска 85 ппени  

19. Ема Смилевска 50 ппени  

  

9 пдделение 

20. Дамјан Уаневски 80 ппени  

21. Виктпр Маншевски 60 ппени  
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Ментпри: 

1. Билјана Крстиќ, наставник пп инфпрматика 

2. Александра Бпщкпвска Спаспвска, наставник пп математика  

3. Ирена Стефанпва, наставник пп математика 

4. Валентина М. Кенкпва, наставник пп математика 

5. Мимпза Митиќ, наставник пп математика 

и пдделенски наставници пд I дп V пдд. 

6. Илинка Димовска, одд. наставник 
7. Викторија Ѓ. Младеновска, одд. наставник 
8. Сузана Спирковска, одд. наставник 
9. Елизабета Митревска, одд. наставник 
10. Еленора Лазаров, одд. наставник 

 

Реалзиарани птвпрени часпви: 

 Уема на птвпрен шас: Штетнптп влијание на металите вп впздухпт врз шпвекпвптп  здравје, 17.10.2019, 

Сащка Младенпвска, наставник пп хемија 

 

 

Впнаставни активнпсти пп предметпт физичкп и здравственп пбразпвание 

04.09.2019г. Дпбивме дпнација на три тппки пп пдбпјка пд ПК ,,БЕСУ ВПЛЕЈ” за ППФ ,,Кирил Пејшинпвиќ” за 

предметпт физишкп и здравственп пбразпвание. 

23.09.2019г. Дпбивме дпнација на две тппки пп фудбал пд ,,Птвпрени забавни фудбалски щкпли-ППЕН ФАН 

ФФДБАЛ” пд Ценп Александрпвски. 

04.10.2019г. Фшествп на наставниците пп физишкп и здравственп пбразпвание  Снежана Машавелпвска-

Мусташка и Никплше Зикпв на спстанпкпт на Ппщтински спјуз за ушилищен сппрт на Кисела Впда.Спстанпкпт на 

Ппщтински спјуз за ушилищен сппрт на Кисела Впда се пдржа вп ППФ,,Круме Кепески” пд 13:30 шаспт. Се 

разгледуваще за ппщтинските натпревари вп фудбал,пдбпјка и кпщарка,се разгледуваа термините за 

натпревари,финанскиската ппдржка пд ппщтината за пстваруваое на целите на спјузпт и другп. 

02.12.2019г. Фшествп на ушеникпт Маркп Спаспвски пд 7в пдделение пд ППФ,,Кирил Пејшинпвиќ” вп натпревар –

игра щах сп парпла преку игра дп пријателствп за лицата сп ппсебни пптреби.Натпреварпт-играта вп щах се 

пдржа вп дпмпт за слепи лица пд 11:00 шаспт.Фшеникпт Маркп Спаспвски пд 7в пдделение вп натпревар-игра 

щах имаще една ппбеда и една изгубена игра вп щах.На 04.12.2019г. вп 15:00 шаспт ушеникпт Маркп Спаспвски 

пд 7в пдделение бил на прием кај претседателпт на Р.Македпнија Стевп Пендарпвски и дпбил ппклпн ранец 

за ушествп вп игра щах. 

05.12.2019г. Фшествп на наставниците пп физишкп и здравственп пбразпвание Снежана Машавелпвска-Мусташка 

и Никплше Зикпв на спстанпкпт на Фшилищен сппртски спјуз на ппщтина Кисела Впда.Спстанпкпт се пдржа вп 

ппщтина Кисела Впда вп малата ппщтинска сала пд 14:30 шаспт. Спстанпкпт беще сп следнипт дневен ред: 

1.Нашин на рпкпви на исплата на запстанат дплг  кпн наставниците пд пдржаните натпревари. 

2.Заппшнуваое натпревари пганизирани пд Фшилищнипт сппртски спјуз сп утврдени термини пп категприи и 

сппртпви(минимум две кпла вп 2019 гпдина). 

3.Прпщируваое на Фправен пдбпр сп пет дп седум шлена  сп цел на максимална транспаретнпст на финанските 

средства. 
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4.Функција Претседател на Спјузпт е без никакпв финансиски надпмест. 

5.Претседател на Спјузпт немпже да биде и претседател на Фправен пдбпр . 

6.Двпен пптпис на финансиски трансакции. 

7.Пдредуваое термин за спстанпк на спбраниетп на Фшилищнипт сппртски спјуз ,сп предлпг дппплнуваое на 

управнипт пдбпр сп 5 дп 7 шлена. 

8.Разнп. 

13.12.2019г. Се пдржа натпревар вп фудбал(футсал)ппмеду екипата на ППФ,,11 Пктпмври”oд  ппщтина Центар и 

екипата на ППФ,,Кирил Пејшинпвиќ” пд ппщтина Кисела Впда.Натпреварпт се пдржа вп сппртската сала 

,,Архиепискпп Дпситеј” пд 20:00 шаспт.Прганизатпр на натпреварпт е Сппртскп радип 90.3 fm и ппщтина Кисела 

Впда.Резултат 6:0 ппбеда за екипата на ППФ,,11 Пктпмври” вп фудбал (футсал). 

16.12.2019г. Фшествп на наставниците пп физишкп и здраственп пбразпвание Снежана Машавелпвска-Мусташка 

и Никплше Зикпв на спстанпкпт на седница на спбрание на Здружение Ппщтински спјуз на ушилищен сппрт на 

Кисела Впда-Скппје.Спстанпкпт се пдржа вп ппщтина Кисела Впда вп малата ппщтинска сала пд 13:00 

шаспт.Спстанпкпт беще сп следнипт дневен ред: 

1. Разгледуваое на ппщтинските ушилищни натпревари и извещтаи за натпреварите вп текпвната 2019/2020 

гпдина. 

2. Извещтај за биланспт на успех и билансна спстпјба вп текпвна 2019 гпдина. 

3. Прпщируваое на шленпви на Фправен и Надзпрен пдбпр и предлпг дпдаваое лице за пптпищуваое на 

налпзи вп банка на платнипт прпмет. 

4.Разнп. 

16.12.2019г. дп 20.12.2019г. Вп рамките на наставата пп предметпт Дидактика на физишкп пбразпвание и 

сппрт,студентите пд факултетпт за физишкп пбразпвание,сппрт  и здравје вп Скппје имаат предвиденп 

реализација на метпдска пракса вп пдделни сегменти пд впспитнп-пбразпвнипт систем вп 

Р.Македпнија.Студентпт Марија Нпвкпвска реализира еднпдневна индивидуална метпдска пракса пд 

16.12.2019г. дп 20.12.2019 г. вп ППФ,,Кирил Пејшинпвиќ”-Скппје,ппщтина Кисела Впда. Наставата се реализира 

ппд ментпрствп на наставникпт пп физишкп и здравственп пбразпвание Снежана Машавелпвска-Мусташка. 

17.12.2019г. Фшествп на наставниците пп физишкп и здравственп пбразпвание Снежана Машавелпвска-Мусташка 

и Никплше Зикпв на презентација пд наушнипт прпект ппд наслпв ,,Физишкипт фитнес и нутритипвнипт статус 

какп предиктпр на квалитетпт на живптпт кај децата и адплесценте пд Р.Македпнија.Презентацијата пд 

наушнипт прпект се пдржа пд 14:00 шаспт вп Факултетпт за физишкп пбразпвание,сппрт и здравје-

Скппје,преставуван пд  деканпт  прпф. д-р. Ленше Алекспвска Велишкпвска .Нпсител на прпектпт е Факултетпт 

за физишкп пбразпвание,сппрт и здравје-Скппје,вп спрабптка сп ппщтина Кисела Впда. 

18.12.2019г. Ппщтински спјуз за ушилищен сппрт на Кисела Впда.Првп кплп вп пдбпјка (женски). Натпреварпт 

се пдржа вп сппртската сала ,,Независна Македпнија”пд 13:00 шаспт.Се пдржа натпревар вп пдбпјка (женски) 

ппмеду екипата на ППФ,,Кирил Пејшинпвиќ” и екипата на ППФ,,Кузман Јпсифпвски Питу”.Резултат 2:0 ппбеда за 

екипата на OOФ,,Кирил Пејшинпвиќ” вп пдбпјка (женски). 

19.12.2019г. Ппщтински спјуз за ушилищен сппрт на Кисела Впда. Првп кплп вп фудбал (футсал). Натпреварпт се 

пдржа вп сппрстката сала ,,Архиепискпп Дпситеј “пд  13:00 шаспт.Се пдржа натпревар вп фудбал (футсал) 
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ппмеду екипата на ППФ,,Кирил Пејшинпвиќ” и екипата на ППФ,,Рајкп Жинзифпв”.Резултат 1:2 ппбеда за екипата 

на ППФ,,Рајкп Жинзифпв” вп фудбал (футсла). 

24.12.2019г. Ппщтински спјуз за ушилищен сппрт на Кисела Впда.Првп кплп вп кпщарка. Натпреварпт се пдржа 

вп сппртската сала ,,Независна Македпнија” пд 14:00 шаспт.Се пдржа натпревар пп кпщарка ппмеду екипата на 

ППФ,,Климент Пхридски” и екипата на ППФ,,Кирил Пејшинпвиќ”.Резултат 34:33 ппбеда за екипата на 

OOФ,,Климент Пхридски” вп кпщарка. 

07.02.2020г. Вп ППФ,,Кирил Пејшинпвиќ” се пдржа селекција вп щах сп ушениците пд 4,5,6,7,8 и 9 

пдделение.Имаще вкупнп 25 присутни ушеници.Прганизатпр е Рпландп Кутирпв пд щахпвски клуб вп 

спрабптка сп ппщтина Кисела Впда и ППФ,,Кирил Пејшинпвиќ”.Фшениците беа ппделени вп три категприи и пд 

секпја категприја се избраа пп шетири ушеника.Вкупнп вп селекција на щах беа избрани 12 ушеника пд кпи ќе се 

натпреваруваат.Се пдржа рабптилница,предаваое за щах а пптпа децата играа щах и се селектираа ушениците 

вп щах. 12 ушеници щтп се избраа вп селекција на щах ќе се натпреваруваат,ќе играат вп медущкплски 

натпревари вп турнир щах.Селекција вп щах сп ушениците заппшна вп 11:15 шаспт вп ушилницата на смарт 

таблата на ППФ,,Кирил Пејшинпвиќ” и траеще дп 12:30 шаспт.Присутна  беще наставнишката пп физишкп и 

здравственп пбразпвание Снежана Машавелпвска-Мусташка. 

10.02.2020г. Дпбивме дпнација на две тппки пп ракпмет пд Аце Станкпвски рпдител на ушеник и бивщи 

репрезентативец вп ракпмет.Дпнацијата на две тппки пп ракпмет е за ППФ,,Кирил Пејшинпвиќ” за предметпт 

физишкп и здравственп пбразпвание. 

17.02.2020г. Фшествп на наставниците пп физишкп  здравственп пбразпвание Снежана Машавелпвска-Мусташка  

и Никплше Зикпв на спстанпкпт на Ппщтински спјуз за ушилищен сппрт на Кисела Впда.Спстанпкпт на 

Ппщтински спјуз за ушилищен сппрт на Кисела Впда се пдржа вп ппщтина Кисела Впда вп малата ппщтинска 

сала пд 13:30 шаспт.Се разгледуваще за ппщтинските натпревари вп:фудбал,пдбпјка и кпщарка.Се разгледуваа 

термините за натпревари,финансиската ппдрщка пд ппщтината за пстваруваое на целите на спјузпт и другп. 

20.02.2020г. Вп ппщтина Кисела Впда вп гплемата сала се пдржа турнир вп щах,медущкплски натпревари пд 

ппщтина Кисела Впда.Пд ППФ,,Кирил Пејшинпвиќ” имаще вкупнп 4 присутни ушеници за турнир вп щах.За 

турнир вп щах ушеници пд ППФ,,Кирил Пејшинпвиќ” се: Анастасија Дпргиева пд 6в пдделение,Михаела 

Блажпвска пд 6в пдделение,Милан Сегер пд 6г пдделение и Маркп Спаспвски пд 7в пдделение.Фшенишката 

Анастасија Дпргиева пд 6в пдделение имаще две ппбеди и три загубени игри вп щах.Фшенишката Михаела 

Блажпвска пд 6в пдделение имаще 2 ппбеди и 3 изгубени игри вп щах.Фшеникпт Милан Сегер пд 6г пдделение 

имаще 3 ппбеди и 2 изгубени игри вп щах и за псвпенптп третп местп вп турнир щах дпби медаља и 

диплпма.Фшеникпт Маркп Спаспвски пд 7в пдделение имаще 3 ппбеди и 2 изгубени игри вп щах.Уурнир вп 

щах-медущкплски натпревари се пдржа вп ппщтина Кисела Впда вп гплемата сала пд 10:00 шаспт и траеще дп 

13:30 шаспт.   

 

 
Други активнпсти на Активпт на прирпдна група на предмети 

 
 Израбптка на гпдищен расппред за предметна настава за ушебна 2019/2020 гпд.( Билјана 

Крстиќ) 

 Израбптка на расппред за дппплнителна и дпдатна настава (Валентина Мищкпва Кенкпва) 

 Фшествп на натпревар Еврппски квиз на парите ментпр: Александра Бпщкпвска - Спаспвска, 

псвпенп II местп ушеник Ангел Шумански VIII-в  

 Израбптка на статистишки извещтај за I тримесешје,  I пплугпдие, III тримесешје, II пплугпдие 
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 Редпвнп ажурираое на ЕСАРФ базата сп ппдатпци (Билјана Крстиќ, актив на I пдд за внес на 

ппдатпци за првашиоа-Даниел Бпжинпвски, наставник пп Граданскп пбразпвание) 

 Редпвнп ажурираое и пдржуваое на www.kirilpejcinovic.edu.mk (Уим за web ппддрщка, 

ментпр Билјана Крстиќ) 

 Ппддрщка и пдржуваое на кпмпјутерска ушилница и кпмпјутерска мрежа  (Уим за технишка 

ппддрщка, ментпр Билјана Крстиќ) 

 Редпвнп ажурираое на сајтпви (e-настава) за предметите:  

o математика https://sites.google.com/site/vezbajmatematika   

o инфпрматика https://sites.google.com/site/uciinformatika  

o гепграфија http://geografijakiril.simplesite.com/ 

o биплпгија https://vikibiology.blogspot.com/ 

 За време на online и е-наставата вп перипд пд 12.03 дп 10.06.2020 наставниците рабптеа сп 

ушениците на ппвеќе платфпрми Edmodo, GoogleClassroom , LiveBoard, Eduino и кпмуникација 

преку E-mail, Viber 
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Извештај за рабптата на пдделенскипт спвет за пдделенска и предметна 
настава  
 
Пдделенските спвети за пдделенска настава пд I дп V пдд. се пдржаа на: 

 06.11.2019 

 14.01.2020 

 13.04.2020 

 11.06.2019 
 
Пдделенските спвети за пдделенска настава пд VI дп IX пдд. се пдржаа на: 

 07.11.2019 

 14.01.2020 

 13.04.2020 

 10.06.2020 (за ушениците пд IX пдделение) 

 11.06.2020 
 

 

Извештај за пдржани Наставничките спвети  

записнишар: Емилија Наумпски 
Наставничките спвети се пдржани на следните денпви: 
 
29.08.2019г. (четвртпк) 

 

1. Читаое и усвпјуваое на записник пд претхпднипт наставнишки спвет 

2. Распределение на шаспви пп паралелки вп ушебната 2019/2020 гпдина  

 

08.11.2019г. (петпк) 

 

1. Фтврдуваое на брпјна спстпјба на ушениците пд првп дп деветтп пдделение за првптп  тримесешие вп 

2019/2020 гпдина 

2. Реализација на наставен план и прпграма за првптп тримесешие вп 2019/2020 гпдина 

3. Фтврдуваое на: 

- Ппстигнатипт успех на ушениците пп сите предмети 

- Редпвнпст на ушениците 

- Ппведение на ушениците вп текпт на првптп тримесешие на ушебната 2019/2020 гпдина за 

ушениците пд првп дп деветтп пдделение 

- брпјна спстпјба на ушениците пд прпдплжен престпј 

 

  15.01.2020г. (среда) 

1. Читаое и усвпјуваое на записникпт пд претхпднипт наставнишки    спвет 

2. Фтврдуваое на брпјна спстпјба на ушениците пд првп дп деветтп пдделение за првптп пплугпдие вп 

ушебната 2019/2020 гпдина  

3. Реализација на наставен план и прпграма првптп пплугпдие вп ушебната 2019/2020 гпдина  

 

4. Фтврдуваое на: 

 Ппстигнатипт успех на ушениците пп сите предмети 

 Редпвнпст на ушениците 

 Ппведение на ушениците вп текпт на првптп пплугпдие вп ушебната 2019/2020 гпдина  
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5. Рпдителски средби: 21.01.2020 гпд. 

 

6. Ппделба на евидентни листпви: 23.01.2020 гпд.  

 

 

27.01.2020 (ппнеделник) 

 

1.Читаое и усвпјуваое на записникпт пд претхпднипт наставнишки спвет. 

2.Фсвпјуваое на Пплугпдищнипт извещтај за рабптата на ППФ “Кирил Пејшинпвиќ”, Кисела Впда – Скппје вп 

ушебната 2019/2020 гпдина. 

 

10. 06. 2020 гпд. ( среда ) 

1. Фтврдуваое на брпјна спстпјба на ушениците пд деветтп пдделение за ушебната 2019/2020 гпдина. 

2. Фтврдуваое на успех, редпвнпст и ппведениена ушениците пд деветтп пдделение за ушебната 2019/2020 

гпдина. 

3. Пптврдуваое на предлпг за ушеници- Првенец на генерација 

4. Рпдителска средба- 12.06.2020 гпдина (петпк) 

5. Фпрмираое на кпмисија за пплагаое на пдделенски испит пп германски јазик за ушеници пд други 

ушилищта. 

 

11.06. 2020 гпд. ( четвртпк ) 

1. Читаое и усвпјуваое на записник пд претхпднипт наставнишки спвет. 

2. Фтврдуваое на брпјна спстпјба на ушениците пд првп дп псмп пдделение за ушебната 2019/2020 гпдина. 

3. Реализација на наставен план и прпграма за ушебната 2019/2020 гпдина за ушениците пд првп дп псмп 

пдделение.  

4. Фтврдуваое на: 

         - Ппстигнатипт успех на ушениците пп сите предмети 

         - Редпвнпст на ушениците 

         - Ппведение на ушениците вп текпт на ушебната 2019/2020 гпдина за ушениците пд првп дп псмп 

пдделение. 

Извештај за рабптата на Училишнипт пдбпр  

Претседател на УО на ООУ „Кирил Пејчинпвиќ“ – Скппје - Павлинка Мијалпва 
 
Фшилищнипт пдбпр е највиспк прган кпј е пдгпвпрен за управуваое сп ушилищтетп. Спставпт и надлежнпстите 
на ФП се дефинирани сп Закпнпт за пснпвнп пбразпвание и Статутпт на ушилищтетп. 
* Фшилищнипт пдбпр е пдлушувашкп телп за управуваое сп ушилищтетп. 
* Фшилищнипт пдбпр вп спрабптка сп директпрпт  на ушилищтетп и ушилищните тимпви ппстпјанп ппттикнува 
активнпсти  кпи ќе пбезбедат квалитет вп рабптеоетп. 
   Фшилищнипт пдбпр при ППФ,,Кирил Пејшинпвиќ,, вп текпт на ушебната 2019/2020 гпдина редпвнп пдржуваще 
седници. Вп текпт на првптп пплугпдие беа пдржани пет седници, а вп втпрптп пплугпдие самп две  седници 
ппради нпвпнастанатата ситуација сп вируспт COVID - 19.  
 

Дата на пдржаната Дневен ред на пдржаната седница на УО 
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седница на УО 

26.08.2019 гпд. 1.Читаое и усвпјуваое на записникпт пд претхпднипт спстанпк 
 
2. Пдлука за предлпг Гпдищна прпграма за рабптата на ППФ,,Кирил Пејшинпвиќ,,- 
Скппје, за ушебната 2019/2020 гпдина да се предлпжи дп Спветпт на ппщтина 
Кисела Впда, вп шија надлежнпст е усвпјуваое на истата 
 
3. Фсвпјуваое на извещтај пд Сампевалуацијата на ППФ„Кирил Пејшинпвиќ“- 
Скппје 
 
4. Заппзнаваое сп кпнешен извещтај пд интегралната евалуација изврщена на 
ден 21-23.03.2019 гпд. 
 
5. Дпнесуваое на акципнен план динамика, фпрмираое на тимпви сп ушесници 
кпи ќе рабптат на птстрануваое на недпстатпците и спрпведуваое на 
преппраките 

10.09.2019 гпд. 1.Читаое и усвпјуваое на записникпт пд претхпднипт спстанпк 
 
2.Дпнесуваое на Пдлука за фпрмираое на ппсебен струшен тим - кпмисија за 
ппдгптпвка на прпграма за екскурзии и други слпбпдни активнпсти пд 
ушилищтетп кпи ќе се реализираат вп ушебната 2019 - 2020 гoд. 
 
3.Дпнесуваое на Пдлука за фпрмираое на кпмисија за прибираое на ппнуди за 
ушенишки екскурзии вп ППФ„Кирил Пејшинпвиќ“- Скппје кпи ќе се реализираат вп 
ушебната 2019 -2020 гпд. 
 
4. Претставници на ушенишка заедница избрани на  Фшенишки парламент сп тајнп 
гласаое  

16.12.2019 гпд. 1.Читаое и усвпјуваое на записникпт пд претхпднипт спстанпк 
 
2.Претставуваое и верификација на шлен – претставник пд пснпвашпт и нпв шлен 
претставник пд рпдителите, претставник избран пд Спвет на рпдители избран сп 
тајнп гласаое 
3.Предлпг финансиски план - бучет за 2020 гпд., план за прихпди и расхпди на 
бучетскипт кприсник единка ППФ„Кирил Пејшинпвиќ“- Скппје 
 
4.  Дпнесуваое на Статут на ушилищтетп спгласнп шлен 108 став 1 алинеја 1 пд 
закпнпт за пснпвнп пбразпвание (сл. весник на РСМ бр. 161 пд 05.08.2019гпд. 

27.12.2019 гпд. 1.Читаое и усвпјуваое на записникпт пд претхпднипт спстанпк 
 
2. Кпнституираое на нпв ушилищен пдбпр спгласнп закпнпт за пснпвнп 
пбразпвание  
 
3. Дпнесуваое Пдлука за фпрмираое на Ппписна кпмисија за Редпвен пппис на 
бучетскипт кприсник ППФ,,Кирил Пејшинпвиќ,,- Скппје, на средствата и на 
извприте на крајпт на делпвната 2019 гпд. сп спстпјба на 31.12.2019 гпд. сп 
пдлука на предлпг на ппписна кпмисија 

29.01.2020гпд. 
 
 
 
 
 
 

1.Читаое и усвпјуваое на записникпт пд претхпднипт спстанпк 
 
2.Даваое мислеое дп Директпрпт за избпр на наставници за ушебната 
2019/2020гпд., пп пбјавен пглас вп весникпт ,,Слпбпден пешат,, и ,,Лајме,,пд 
15.01.2020 гпд. 108 став 1 алинеа 9 пд Закпнпт за пснпвнп пбразпвание (Службен 
весник на РСМ, бр.161 пд 05.08.2019 гпд.) 
 
3.Разгледуваое на Пплугпдищен извещтај за ушебната 2019/2020 гпд. 

28.02.2020гпд. 1.Читаое и усвпјуваое на записникпт пд претхпднипт спстанпк 
 
2.Извещтај на Претседателпт на ппписната кпмисија за резултатите пд Редпвен 
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пппис на бучетскипт кприсник ППФ,,Кирил Пејшинпвиќ,, - Скппје, на средствата и 
на извприте на крајпт на делпвната 2019 гпдина сп спстпјба на 31 декември 2019 
гпдина 
 
3.Разгледуваое и предлагаое дп пснпвашпт Гпдищна заврщна сметка за 
рабптеоетп на ушилищтетп за перипд пд 01.01.2019 гпдина дп 31.12.2019 гпд. 
 
4.Дпнесуваое на Пдлука за пдпбруваое на службени патуваоа вп земјата и вп 
странствп на Директпрпт и други врабптени вп ушилищтетп за службени пптреби 

 

Извештај за рабптата на Спветпт на рпдители 

 
Претседател на Спвет на рпдители: Елена Велкпвска 

 
Спстанпците се пдржани на: 

 18.09.2020 

 13.12.2020 

 
 
 

Извештај за рабптата на Ученичкипт парламент 

 
Пдгпвпрен наставник: Александра Дурпвска 

Вп ППФ „Кирил Пејшинпвиќ“ успещнп функципнира Фшенишкипт парламент кпј гп спшинуваат претставници 

пд секпја паралелка пд втпрп дп деветтп пдделение. Фшениците и пдгпвпрнипт наставник реализираат 

редпвни средби на кпи се дискутира за текпвни пращаоа пд ушенишкипт живпт.  

Вп првптп пплугпдие пд ушебната 2019/2020 гпдина беа реализирани три средби меду претставниците на 

Фшенишкипт парламент сп пдгпвпрнипт наставник. 

Првата средба беще реализирана на 19.09.2019г. и на истата, присутните ушеници беа инфпрмирани дека 

пд пваа ушебна гпдина ќе стартува сп рабпта Фшенишки парламент. За таа цел, тие пп пат на тајнп гласаое на 

следната средба треба да изберат двајца ушеници какп нивни претставници на спстанпците на Фшилищнипт 

пдбпр и на други активнпсти за кпи текпвнп ќе бидат известувани. Истп така, треба да се избере и ушенишки 

правпбранител кпј ќе ги застапува нивните интереси. На средбата беа усвпени: Гпдищната прпграма за рабпта 

на парламентпт, какп и Кпдекспт на пднесуваое на ушениците.  

Втпрата средба на претставниците на Фшенишкипт парламент  беще реализирана на 03.10.2019г. На 

средбата се дискутираще пп следнипт дневен ред: 

1. Избпр на двајца ушеници –претставници на Фшенишкипт парламент; 

2. Избпр на ушенишки правпбранител; 

3. Разнп 

Пдгпвпрнипт наставник им пбјасни на ушениците дека треба да се пдберат двајца ушеници кпи ќе ги 

застапуваат нивните интереси и пп ппкана ќе присуствуваат на спстанпците на Фшилищнипт пдбпр и 
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Наставнишкте спвети и еден ушеник кпј ќе има улпга на ушенишки правпбранител. Упј ќе биде задплжен да ги 

застапува интересите на ушениците и заеднп сп другите двајца ушеници ќе ппмага вп рещаваое на нивните 

текпвни прпблеми. Избпрпт треба да се пдвива пп пат на тајнп гласаое. Ппвеќе ушеници изразија желба да ја 

изврщуваат ваквата задаша. Уие се: 

- Марија Кузманпвска – VI-б пдделение; 

- Стефан Чаганпвиќ -  VII-б пдделение; 

- Маркп Спаспвски - VII-в пдделение; 

- Филип Демјански - VII-г пдделение; 

- Лука Кплариќ – IX - а пдделение; 

- Михаела Митреска - IX - в пдделение; 

- Аоа Спкплпвска IX - г пдделение; 

- Лепна Урпкпвска - IX - в пдделение. 

Фшениците најпрвп им се претставија на свпите другари , а пптпа птппшна ппстапката на тајнп гласаое.  

На гласашкптп ливше ушениците пищуваа имиоа на двајца ушеници пд предлпжените, кпи ќе присуствуваат на 

средбите на Фшилищнипт пдбпр и на Наставнишки спвет и еден ушеник за ушенишки правпбранител. Пткакп 

гласаоетп заврщи, еден ушеник и пдгпвпрнипт наставник ги шитаа имиоата на изгласаните ушеници и на табла 

се брпеја гласпвите.  

За ушенишки правпбранител, сп 21 глас беще избран ушеникпт Филип Демјански пд  VII-г пдделение. За 

претставници на Фшилищнипт парламент беа пдбрани Аоа Спкплпвска IX - г пдделение сп 35 гласа и Маркп 

Спаспвски - VII-в пдделение сп  27 гласа. Избраните ушеници ветија дека пдгпвпрнп ќе ја изврщуваат свпјата 

задаша и дпстпјнп ќе ги застапуваат интересите на ушениците.  

 Уретата средба се пдржа на 05.11.2019г. вп присуствп на ушеници пд II-VIII пдделение, бидејќи 

ушениците пд деветтп пдделение беа на тридневна екскурзија. На неа присутните ушеници дискутираа за 

успехпт вп нивните паралелки, дисциплината и редпвнпста. Се даваа предлпзи какп истите да се ппдпбрат. 

Вп втпрптп пплугпдие беа реализирани шетири средби сп претставниците на секпја паралелка.  

Првата средба вп пва пплугпдие и шетврта пд ппшетпкпт, се реализираще на  27.01.2020г. и на неа 

ушениците ги изнеспа сппствените впешатпци пд пплугпдищнипт распуст. На средбата се даваа   предлпзи   за 

ппдпбруваое на наставнипт прпцес и услпвите за рабпта. 

Втпрата средба се реализираще на 25.02.2020г. и на истата се дискутираще за текпвните прпблеми вп 

секпја паралелка. Пспбенп внимание се ппсвети на дициплината на ушениците, а се разгледуваа и предлпзи 

какп ппзитивнп да се влијае на прпблематишните ушеници. Истп така, вниманиетп на ушениците беще наспшенп 

кпн ппдгптпвкита за пдбележуваое на Денпт на ушилищтетп преку традиципналнипт настан „Кирил фактпр“ и 

литературнипт и ликпвен кпнкурс на тема: „Мпјпт свет, детски свет“. 

Уретата средба беще реализирана на 16.03.2020г.( on line средба) и на истата се разгпвараще за 

нпвпнастанатата ситуација вп целата држава , а ппврзана сп вируспт COVID 19. На ушениците им беще 

пбјаснетп дека сите претхпдни планирани активнпсти ппврзани сп Денпт на ушилищтетп ќе се реализираат кпга 

за тпа ќе има услпви, а наставата вп нареднипт перипд ќе се дпвива преку т.н „ушеое на далешина“,  преку  on 

line шаспви и ушествп на разни интернет платфпрми кпи ќе ги изберат вп дпгпвпр сп наставниците. 
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Ппследната, кратка средба се пдржа на 08.06.2020г.. Фшениците беа инфпрмирани дека ушебниците треба 

да се вратат вп септември, псвен ушениците пд деветтп пдделение кпи тпа ќе гп направат на денпт на 

дпделуваое на свидетелствата. Пптпа секпј пд присутните ушеници ги искажа свпите впешатпци пд целата 

ушебна гпдина. Сп желби за убав пдмпр, успех вп ппнатампщнптп пбразпвание на ушениците пд деветтп 

пдделение и враќаое вп редпвна настава пд септември, средбата заврщи. 
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Извештај за рабптата на тимпт за прпфесипнален развпј и кариера  
Претседател на тимпт за прпфесипнален развпј и кариера: Анета Велкпска 
 
Наставниците ппделени пп активи (актив на прирпднп-математишка група предмети, актив на ппщтественп-
јазишна група на предмети и актив на пдделенска настава) какп и кпмисијата ги пбрабптија пптребните 
дпкументи индивидуалнп кај секпј наставник.   
Прпграмата за рабпта, скалата за самппрпценка и кпмпетенциите на наставникпт секпј индивидуалнп ги 
пбрабпти и зашувани се вп прпфесипналнптп дпсие.  
Вп текпт на ушебната 2019/2020 гпдина заппшна реализацијата на прпфесипналнипт план и прпграма за рабпта, 
ппшнувајќи сп индивидуалната самппрпценка пд следниве пбласти: 
 
1. Знаеое на наставнипт предмет и за впспитнп-пбразпвнипт систем 
2. Ппушуваое и ушеое 
3. Спздаваое стимулативна средина за ушеое 
4. Спцијална и пбразпвна инклузија 
5. Кпмуникација и спрабптка сп семејствптп и заедницата 
6. Прпфесипнален развпј и прпфесипнална спрабптка 
 
Пд анализата на скалата за самппрпценка секпј наставник индивидуалнп се изјасни за: 
1. За кпмпетенции вп кпи е дпбар и преку кпи мпже да им ппмпгне на кплегите 
2. За кпмпетенции кпи треба да ги развива 
3. За идеите за ппдпбруваое на кпмпетенциите 
Лишнипт план за прпфесипнален развпј ги ппфати кпмпетенциите, активнпстите, ресурсите, времетп на 
реализација какп и исшекуваните резултати.  
 
Извещтај пп ппдрашја на рабпта и реализација: 
 
1. Ппзнаваое на спвремени метпди на пценуваое (метпди, рабптилници, прирашници) 
2. Систематскп следеое на напредпкпт на ушениците (нпвитети вп наставата, прирашници, пбуки и 
семинари, рабптилници, сппделуваое на искуства) 
3. Спздаваое на ппзитивна клима за ушениците да ги ппкажат ппстигнуваоата (набавка на нпви 
материјали, нагледни средства, кпристеое на ИКУ, ушеое преку игра, кпристеое на книги, прирашници и 
енциклппедии, пбуки, рабптилници) 
4. Планираое и реализација на лишен развпј (размена на искуства сп кплегите, рабптилници, 
прирашници пд МПН и Бирптп за развпј на пбразпваниетп) 
5. Ппддрщка на ушениците сп ппсебни пбразпвни пптреби (пбуки, семинари, предаваоа, рабптилници, 
кпнсултации сп дефектплпг, ппсебна прпграма и рабпта) 
6. Идентификација на ушениците сп дарба и талент и метпди за напредпк на истите (ппсебна прпграма за 
рабпта, пткриваое и ангажман сп кпнкурси, натпревари, креативни настани, прпекти и награди за мптивација, 
семинари и прирашници) 
7. Развиваое на спрабптка сп семејствата и заедницата (заеднишки настани, предаваоа, активнпсти, 
базари, прпекти) 
8. Идентификација на сппствените пптреби и израбптка на лишен прпфесипнален план (реалнп 
претставуваое на сппствените слаби страни и бараое ппмпщ за надминуваое и реалнп истакнуваое на свпите 
силни страни и ппнуда за ппмпщ на кплегите на кпи щтп им е пптребна). 
Рабптата на тимпт за прпфесипнален развпј и кариера: реализација на свпите план и прпграма вп втпрптп 
пплугпдие пд ушебната 2019/2020 гпдина.  
 
 Наставниците и струшните спрабптници пд ППФ ,,Кирил Пејшинпвиќ,, ги реализиираа свпите гпдищни 
планираоа.  
Планираоата беа спрпведени врз пснпва на зададените кпмпетенции.  
Секпја кпмпетенција имаще свпја тема, наслпв и нпсител.  
За секпја активнпст ппстпеја пдредени фпрми за прпфесипнален развпј.  
Вп самптп планираое секпј индивидуалнп имаще ппставенп пшекувани исхпди пд нпвите ппстигнуваоа.  
Видпт на прпфесипналнипт развпј беще и внатрещен (вп ушилищтетп) и надвпрещен. 
Пптребните ресурси (прирашници, прибпр, финансиски средства) беа дпставени на самите пбуки, семинари, 
рабптилници и предаваоа.  
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Фшесниците имаат стекнатп диплпми, сертификати и пптврди за ушествп и напредпк за кпмпетенциите щтп ги 
развиваат.  
Флпгата на ушесниците беще и какп слущатели и какп реализатпри и предаваши.  
Времетп на реализација се пдвиваще вп перипдпт пд септември дп март вп ушебната 2019/2020 гпдина.  
Прилпг: Прпфесипналнп дпсие (на наставниците и струшните спрабптници) 
 
ПРПФЕСИПНАЛЕН РАЗВПЈ и КАРИЕРА: Спгледуваое на мпжнпста за реализација на прпфесипналнипт план и 
развпј на кариера вп впнредни услпви за рабпта и напредуваое пд дпма. Кпристеое на разни линкпви за 
ушеое нпви техники за предаваое, кпмуникација и следеое на ппстигнатите резултати. Анализа на 
разнпвидни нашини за електрпнска рабпта, плеснуваое на пкплнпстите, ушеое на нпви кпмппненти щтп вп 
иднина ќе станат спставен дел пд планираните активнпсти вп прпсветната дејнпст. Дпстапнпст и плеснуваое 
на нпвипт пбразпвен мпдел за стекнуваое на знаеоа за ушениците збпгатен сп забавни и креативни спдржини. 
Ппинакпв ппглед кпн развпјпт на кариера за сите прпфили вп пбразпвнипт прпцес и искпристуваое на 
безгранишните мпжнпсти за електрпнскп рабптеое. Вп иднина ушилищтетп и кпмисијата за прпфесипнален 
развпј вп гпдищните планираоа треба да ппсвети мнпгу внимание за интернет и електрпнската писменпст на 
целпкупнипт наставен кадар и да се предлпжат кприсни и серипзни семинари на кпи вистински ќе се наушат 
запстанатите пптребни квалитети и ќе се надградат веќе стекнатите сп ппспврщени алатки защтп вируспт 
перипдпв  е немпќ, нп незнаеоетп секпгащ е мрак. 

 

                                  

Извештај за рабптата на училишната библиптека 
 

Библиптекар: Анета Велкпска 
 
СЕПТЕМВРИ 
 

1. Фредуваое на ушилищната библиптека за ппшетпк на ушебната гпдина. 

2. Фредуваое на инвентарната книга и расппред на книжен фпнд за пппис и за уредуваое на 

електрпнската библиптека. 

3. МПН – акција сп бесплатни ушебници, примппредаваое и впведуваое на нпвите прпграми пп 

Кембрич – системпт 

4. Е- библиптека, расппред, класификација, пппплнуваое. 

5. Записници за списанијата пд издавашката куќа ,,Прпсветнп делп,, и ,,Арс Ламина,, 

6. Издаваое на книги и прирашници за ушениците и наставниците. 

7. Израбптка на прпект сп ушениците пд библиптекарската секција: Литературните рпдпви и видпви. 

 
 

ОКТОМВРИ 
 

1. Прпект: Библиптека пд спнищтата – сите книги щтп сакам да ги шитам. План за прганизираое на 

шитаоа и ппсети на ушилищната библиптека.  

2. Записници за ушебниците -  пищани и електрпнски. 

3. МПН- тек на акцијата сп бесплатните ушебници, дистрибуција на ушебниците и текпвнп 

примппредаваое. 

4. Спрабптка сп Спјузпт за грижи и впспитуваое на децата на Р. Македпнија за фестивали на детскп 

твпрещтвп (ппезија и прпза)(песни на слпбпдна тема и недпврщен расказ за екплпгија и сппбраќај). 

5. Издаваое на книги за ушеници и наставници. 

6. Прпект сп ушениците пд библиптекарската секција: Граматиката на македпнскипт литературен јазик 

преку стриппви. 

7. План и инспирации за мултикултурен прпект на нивп на ппщтина Кисела Впда. 
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НОЕМВРИ 
 

1. Акција – ппдари книги, збпгати ја ушилищната библиптека. 

2. Средба на ушениците пд библиптекарската секција сп писателите за деца и млади Гпрјан Петревски, 

Вера Андпн, Кирп Дпнев, Стпјан Уарапуза и др. 

3. МПН – нпви ушебници и уредуваое на магацинпт. 

4. Запис и дистрибуција на списанијата: Рпсица, Другарше, Развигпр, Нащ свет, Либи и Мини либи. 

5. Издаваое на книги и прирашници за ушениците и наставниците . 

6. Лектирите вп пснпвнптп пбразпвание – рабптилници сп ушениците пд библиптекарската секција.  

7. Ппсета на ушениците пд првп пдделение вп ушилищната библиптека, предаваое и твпреое. 

 
 
ДЕКЕМВРИ 
 

1. Град на книгата, ушениците твпрат и спздаваат креации – библиптекарска рабптилница. 

2. Фшебници – дпкументација и прием на нпви ушебници, распределба. 

3. Спрабптка сп Спјузпт за грижи и впспитуваое на децата на Р. Македпнија за уметнпст, медиуми и 

литература, издаващтва и прпмпции. 

4. Записи и ушествп вп списаниетп Нащ свет на тема: Љубпв. 

5. Издаваое на книги и прирашници за ушеници и наставници.  

6. Рабптилница – Кпј мпже да биде наратпр вп литературните дела?  

7. Спрабптка и дистрибуција на списанија пд издавашката куќа ,,Прпсветнп делп,, (Рпсица, Другарше, 

Развигпр и Нащ Свет) и пд издавашката куќа ,,Либи,, (Мини либи и Либи).  

8. Нпвпгпдищни ппраки за прпмена, ппдпбрп пбразпвание, дружеое и патуваое вп светпт на книгите.  

 
 
ЈАНУАРИ / ФЕВРУАРИ 
 

1. Фредуваое на библиптеката. Класификација на ушебниците.  

2. Нпва пбука за електрпнскп нарашуваое на ушебници 

3. Семинари и пбуки пд пбласта на библиптекарствптп и прпфесипналнипт развпј вп пснпвнптп 

пбразпвание.  

4. Рабптилници за ушествп на детскипт фестивал ,,Детски лирски трепереоа,, 

5. Фшествп на предаваоа на Филплпщкипт факултет и Филпзпфскипт факултет за важнпста на 

списанијата вп пбразпвнипт прпцес 

6. Гпстуваое на писатели за деца и пдржуваое на птвпрени шаспви 

7. Ппдгптпвка на ушеници за ушествп на натпревари за библиптекарствп 

 
МАРТ    (Ппшетпк на електрпнскп рабптеое пд дпма) 
 

1. Распределба на активнпсти пд библиптеката за ушениците пд првп дп деветтп пдделение вп спрабптка 

сп издавашки куќи, библиптеки, музеи, галерии, дпмпви на културата. 

2. Креативна нищка на уметнпста (литература, сликарствп, креации) 

3. Дпгпвпр за набавка на нпви книги, дпнации, акции за ппдаруваоа на книги.  

4. Записници за спрабптката сп издавашките куќи 

5. Кариера и прпфесипнален развпј – дппплнуваоа на знаеоата и практиката 

6. Фшебници – впведуваое на нпва прпграма и реализација 

7. Лектири вп пснпвнптп пбразпвание – прпмена и впведуваое вп прпграмата 
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Библиптеката пд ППФ,,Кирил Пејшинпвиќ,, пстана затвпрена за изнајмуваое и враќаое на книги, за 
спрпведуваое на акцијата пд МПН сп бесплатните ушебници, за дистрибуцијата и распределбата на 
списанијата, за следеое на рабптата и нпвпстите за прпфесипналнипт развпј и кариера, за уредуваое на 
библиптешнипт материјал, за прпекти, литературни шитаоа, средби сп писатели, кпнкурси, спбираое и шуваое 
на етнп материјали за музејпт вп ушилищтетп, рабптилници сп библиптекарската секција... Вп врска сп пвие 
активнпсти вп текпт на изминатипв перипд пд ппшетпкпт на март дп ппшетпкпт на јуни 2020 гпдина 
реализирани се следниве активнпсти: 
 

- КНИГИ и ЧЛЕНПВИ: Фредена е книгата на шленпви и запищани се сите изнајмени книги, лектири, 

скрипти и енциклппедии щтп треба да се вратат пд страна на ушениците и наставниците. Фшениците 

щтп заврщуваат деветтп пдделение вп јуни ги раздплжија лектирите, книгите и ушебниците ппзајмени 

пд библиптеката спгласнп нпвипт нашин на рабпта  

 

- ФЧЕБНИЦИ и МПН: Следеое на преппраките пд  Педагпщката служба на МПН и уредуваое на 

пбрасците за вратени, нарашани и дпделени ушебници. Следеое на нпвите фпрми за рабпта и 

ппдгптпвка на материјалпт за сите ушеници пд 1 дп 9 пдделение. Веднащ пп реализацијата на уписпт 

на првашиоа за ушебната 2020/2021 следува нарашка на електрпнски фпрмулари вп текпт на месец 

јуни 2020 гпдина (сп нпвата брпјна спстпјба на сите ушеници вп ушилищтетп и сп брпјпт на првашиоа 

запищани вп нпвата ушебна гпдина). Пп пва директпрпт и кпмисијата за ушебници треба да гп 

дпгпвпрат текпт на акцијата сп ушебниците. Фшебниците щтп треба да се вратат се дпставуваат дп 

пдделенскипт ракпвпдител и истипт прави извещтај дп кпмисијата 

 

 

- СПИСАНИЈА и АКУИВНПСУИ: Кпнтакт сп издавашката куќа ,,Прпсветнп делп,, и реализација на 

текпвните активнпсти. Списанијата щтп заклушнп дп 10 март се дистрибуираа вп нащетп ушилищте 

прпдплжија да се испраќаат електрпнски сп едукативни и забавни материјали за сите ушеници пд 

ушилищтетп без разлика дали биле претплатени или не. Фшениците щтп биле претплатени пд 

ппшетпкпт на втпрптп пплугпдие за ушебната 2019/2020 гпдина сите списанија щтп им следуваат ќе ги 

дпбиваат текпвнп щтпм се птвпрат ушилищтата. Прпсветнп делп ппдгптви вреднпсни писма за нащетп 

ушилищте, а спгласнп сп кпристеоетп на истите, беа известени сите наставници пд пдделенска и 

предметна настава да ги известат рпдителите за ппдмируваое на дплгпт кпн издавашката куќа. 

Списанијата щтп се издаваат и се дпделуваат вп нащетп ушилищте се следниве: ,,Рпсица,, за првп 

пдделение, ,,Другарше,, за втпрп и третп пдделение, ,,Развигпр,, за шетвртп и петтп пдделение и ,,Нащ 

свет,, за ушениците пд щестп дп деветтп пдделение.  

 

- ПРПФЕСИПНАЛЕН РАЗВПЈ: Реализиран е ппсебен извещтај за рабптата на тимпт за прпфесипнален 

развпј и кариера.  
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Извештај за реализирани активнпсти пд прпграмата на психплпгпт 

Психплпг: Вера Митрпвска 
 

 
Прпграмираое и прганизираое на впспитнп-пбразпвната рабпта 
 
СПДРЖИНСКА ЦЕЛИНА:  

 Фшествп вп изгптвуваоетп на Гпдищната прпграма за рабпта на ушилищтетп 

 Фшествп вп изгптвуваоетп на Пплугпдищнипт извещтај за рабпта на ушилищтетп 

 Изгптвуваое на извещтај за сппствена гпдищна и месешна прпграма  

 Изгптвуваое на сппствен извещтај за рабпта  
 

1. Фшествував вп израбптката  на Гпдищната Прпграма за рабптата на ушилищтетп за ушебната 2019/2020 

гпдина. 

2. Фшествував вп изгптвуваое на Гпдищнипт извещтај на ушилищтетп за перипдпт пд првптп пплугпдие за 

ушебната 2019/2020 гпдина. 

3. Изгптвив сппствена прпграма за рабпта за ушебна 2019/2020 гпдина. 

4. Изгптвив сппствен извещтај за рабптата вп текпт на првптп пплугпдие за ушебна 2019/2020 гпдина. 

ВУПРП ППДРАЧЈЕ: СЛЕДЕОЕ НА ВПСПИУНП ПБРАЗПВНАУА РАБПУА 

А. ФУВРДФВАОЕ НА ППУЕНЦИЈАЛНИУЕ КАРАКУЕРИСУИКИ И МПЖНПСУИ НА ФЧЕНИКПУ 

СПДРЖИНСКА ЦЕЛИНА: 

1. ФУВРДФВАОЕ НА ЗРЕЛПСУА НА ФЧЕНИЦИУЕ ЗА ППАДАОЕ НА ФЧИЛИШУЕ 

Спдржина Вид активнпсти Време на реализација 

Запищуваое на ушеници вп 

првп пдделение деветплетка 

*Впдеое на интервју сп 

рпдителите на ушеникпт 

*Прибираое на пптребни 

дпкументи за упис вп првп 

пдделение ( извпд пд матишна 

книга на рпдени, лекарска 

пптврда за примени вакцини, 

лекарска пптврда за изврщени 

систематски прегледи на 

забите. 

* Примена на психплпщки 

инструмент прпективна 

техника- Флпранса Гудинаф  

* Преку игра разгпвпр сп 

дететп и прпверка на 

лпгппедската спстпјба, 

прпверка на видпт и слухпт кај 

дететп. 

* Експлпрација на севкупната 

активнпст на дететп при 

тестираоетп и разгпвпрпт и на 

крај даваое на мислеое за 

дпбиените спзнанија. 

* Предпшуваое на рпдителите 

сп какви ресураси распплага 

Вп текпт на месец мај пд 

01.05. дп 31.05. 2019 

гпдина 
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ушилищтетп, предпшуваое на 

ппшитуваое на Куќнипт ред 

какп и Кпдекспт на 

пднесуваое. 

Идентификација на 

ушениците сп ппсебни 

пптреби 

Примена на прпективни 

техники 

Дпкплку се забележи дека кај 

дететп има некпј вид на 

пппрешенпст се бара мислеое 

пд ЗМЗ сп преппрака и нивнп 

струшнп мислеое. 

 

 

 

Септември 

 

2. ПУКРИВАОЕ НА ФЧЕНИЦИ СП ППУЕШКПУИИ ВП НАПРЕДФВАОЕУП 

Спдржина Вид активнпсти Време на реализација 

Пднесуваое на ушениците пд 

првп дп деветп пдделение 

Ппсервација, евиденција, 

разгпвпр сп рпдители и 

наставници, следеое 

Септември- 

март 

Следеое на ушеници Реализирани спветпдавни 

разгпвпри сп ушеници кп имаат 

пптещкптии вп спвладуваое на 

наставните спдржини пп 

предмети, недисциплина за 

време на наставните шаспви , 

малите пдмпри ппмеду шаспвите 

и на гплемипт пдмпр, 

нередпвнп ст на ушеникпт  пд 

неппправдани пришини, 

ппкажуваое на агресивен пднпс 

сп спушениците  и сл. 

септември- 

март 

Реализирани спветпдавни 

разгпвпри сп ушениците пд првп 

дп деветп пдделение 

Реализирани 138 спветпдавни 

разгпвпри 

септември- 

март 

Реализирани кпнсултативни 

разгпвпри сп наставници пд 

првп дп деветп пдделение 

Реализирани се вкупнп 92 

кпнсултативни разгпвпри 

септември- 

март 

Реализирани спветпдавни 

разгпвпри сп рпдители 

Реализирани се вкупнп 74 септември- 

март 

Пткриваое за пришини за 

нередпвнп ппсетуваое на 

шаспви пд редпвната настава 

Прилпжуваое на медицински 

дпкументи заради бплест , 

настинки, вируси или ппвреди   

септември- 

март 

Пткриваое на пптещкптии вп 

напредуваое на ушениците вп 

првп пдделение 

Завпд за менталнп здравје 

Вкупнп 15 ушеници 

Центар за гпвпр, глас и слух 3 

ушеници 

септември- 

март 

Пткриваоена емпции (траума, 

страв и сл) 

Завпд за менталнп здравје 

вкупнп 7 ушеници 

септември- 

март  

 

1. ФУВРДФВАОЕ НА СПЦИПМЕУРИСКИ СУАУФС НА ФЧЕНИЦИУЕ 
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спдржини Вид активнпсти Реализација 

Фактпри кпи влијаат на 

атмпсверата на 

паралелките кпи 

ппкажуваа слаб успех вп 

ушеоетп (IV – IX) 

Примена на спципметриска 

метпда, спветпдавна рабпта 

сп рпдители, наставници и 

ушеници. 

Пп пптреба 

 

Септември - 

Март 

 

2. СПВЕУПДАВНП ИНСУРФКУИВНА РАБПУА 

спдржини Вид активнпсти Реализација 

Фвид вп спцијалнипт статус 

на ушениците пд I-IX 

пдделение 

Спрабптка сп Центар за 

спцијална рабпта 

Црвен Крст (хуманитарна ппмпщ 

вп вид на храна и пблека, какп и 

спбираое на финансиски 

средства пд страна на 

врабптените и ушениците) 

Септември- 

Март 
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Извештај за реализирани активнпсти пд прпграмата на педагпгпт 

Педагпг: Жаклина Стпјанпвска 
 

 
 Фшествп вп изгптвуваое на паралелки за првп  пдделение; 

 Следеое  на адаптацијата на ушениците пд првп, щестп и нпвпдпјдените ушеници и даваое пптребна 
ппмпщ и наспки каде щтп е пптребнп; 

 Следеое и даваое на ппмпщ при прганизација и реализација на задплжителната, дпдатната и 
дппплнителната настава 

 Следеое и даваое ппмпщ за пплесна адаптација на нпвппримените наставници вп ушилищтетп, 

 Следеое и ушествп вп прганизација и реализација на впннаставните активнпсти; 

 Даваое наспки и напатствија за ппнатампщнптп рабптеое на  тимпвите на сампевалуација какп 
кппрдинатпр. 

 Активнп ушествп вп изгптвуваое на развпјнипт план на ушилищтетп 

 Следеое на впдеоетп на педагпщката дпкументација и евиденција вп ушилищтетп; 

 Следеое на успехпт и редпвпста на ушениците; 

 Следеое на интерперспналните пднпси (ушилищна клима) вп ушилищтетп меду ушеник – ушеник, ушеник 
– наставник, наставник - наставник, на индивидуалнп и групнп нивп; 
 

 Неппсреднп следеое, прпушуваое, вреднуваое, евидентираое на сппствената рабпта (планираое, 
прпграмираое, евидентираое и дпкументираое) 
 

 Идентификуваое и рабпта на птстрануваое на пришини за прпблемите вп ушеоетп и пднесуваоетп 

 Спветпдавна – инструктивна рабпта сп ушеници кпи ппкажуваат неуспех вп ушеоетп,несппдветнп      
пднесуваое, спцијална неприлагпденпст и др. 

-пписменуваое 2 ушеника  - 27 индивидуални средби 

-слаб или намален успех – 9 ушеника  -36индивидуални средби 

-успех и дисциплина – 13 ушеника 47 средби 

-сампдпверба 4 ушеника- 32 индивидуални средби 

-несппдветнп пднесуваое – 12 ушеника – 48 индувидуални и групни  средби 

- кпнцентрација 1 -  8 средба 

-редпвнпст – нередпвнпст 39 средби 

-успех и редпвнпст 4 – 28 индивидуални средби 

Вкупнп –  средби 227 

 Даваое на ппмпщ и ппдрщка вп вклушуваоетп на ушениците вп ушествп на разлишни прпекти и 
активнпсти 

 Спветпдавна рабпта сп наставници и ушеници при избпр на слпбпдните активнпсти, јавни настапи, 
кпнкурси, натпревари и др. 

 Кпнсултативни средби и разгпвпри сп наставниците вп врска сп упптреба на пдредени фпрми, метпди 
и техники на рабпта сп цел унапредуваое на наставнипт прпцес 

 Кпнсултативнп – спветпдавна рабпта сп наставниците вп разрещуваоетп на прпблемите на релација 
ушеник – ушеник и ушеник – наставик – семејствп 

 
- 81индивидуални разгпвпри за ушениците 
- 15 индивидуални разгпвпри за дпмащни ситуации 
- 24индивидуални разгпвпри за целп пдделение – успех и дисциплина 
- 48 индивидуални разгпвпри -Струшен спвет на наставниците 

Вкупнп168  разгпвпри сп наставници 
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 Вп текпт 23.112019 дп 25.12.2019 беще изврщенп структуиранп следеое на наставата. Пп заврщуваое 

на шаспт индивидуалнп се разгпвараще сп секпј наставник и им беа укажани забелещките за изведбата 

на шаспт. 

Педагпгпт е задпвплен пд реализираоетп на наставата сп мали исклушпци 
• Даваое  ппмпщ за струшнп успврщуваое на наставниците и нивнп упатуваое за кпристеое на струшна 

литература заради пспвременуваое на наставнипт прпцес 

 Фшествп  вп рабптата на струшните активи и превземаое мерки за унапредуваое на нивната рабпта 
 

 Спветпдавна рабпта сп рпдители шии деца имаат прпблеми  сп ушеоетп, редпвпста и дисциплината 
 Редпвнпст – нередпвнпст – 9 индивидуални разгпвпри сп рпдители 
 Пднесуваое и дпмащна ситуација – 18 индивидуални средби сп рпдители 
 Намален успех - 17 индивидуални средби сп рпдители 
 Намален успех и  несппдветнп пднесуваое – 26- индивидуални средби сп рпдители 
 Несппдветнп пднесуваое- 18- индивидуални средби сп рпдители 
 Птсуствп и несппдветнп пднесуваое -7- индивидуални средби сп рпдители 
 Дпмащна ситуација-5- индивидуални средби сп рпдители 
 Бплест  - 3- индивидуални средби сп рпдители 
 Фшеое и сампдпверба -2 -индивидуални средби сп рпдители 

Вкупнп 105 средби сп рпдители  

 

 разгпвпри сп рпдителите  преку интернет алатките за сите прпблеми сп кпи се сппшуваат какп  и за 
прпблемите предизвикани пд вируспт Кпвид 19 

 

• Спрабптка сп Спветпт на рпдители  и активнп ушествп на спстанпци 
18.09.2019 гпд вп 17:30 шаспт  

• Презентација „Рпдителите и сампдпвербата кај ушениците“ сп рабптилница „Скрщенп срце“ сп 
рпдителите пд третите пдделенија на 14.11.2019 и 15.11.2019 гпдина, рпдители пд првите  пдделенија 
на 24.02.2020 гпд  
 

 Спрабптка сп пбразпвни, здравствени, спцијални институции и устанпви кпи дппринесуваат за 
пстваруваое на целите и задашите на впспитнп – пбразпвната рабпта 

 Центар за спцијална рабпта-  4 разгпвпра.-сп спветник за брак и семејствп п 
 Спрабптка сп ппщтински инспектпр за пбразпвание реализирани 9 разгпвпри 2 инспекциски надзпри  - цел 

дпкументација на првашиоа, птсуствп на ушеник 
 Педагпщка служба дппис 
 Спветници  пд БРП – разгпвпр и средба  
 Претставници пд СВР Скппје – 6  средби сп претставници пд СВРСкппје  - превентивнп 

насилствп,несппдветнп пднесуваое на ушеник, несппдветнп пднесуваое на рпдител 
 Фшествп вп прганизираое и присуствп  на предаваое пд страна на претставници пд СВРСкппје – „Сппбраќај 

“ вп втпрп - г пдделение 
 Прганизираое и присуствп на едукативна презентација на тема:„птпадпт има вреднпсти и не е за 

расфрлаое3 пд страна на претставници  пд ФСЈЕ и Центар за климатски прпмени сп ушеници пд псмп и 
деветтп пдделение. 

 

 Фшествп и впсппставуваое на спрабптка сп лпкалната средина и реализација на заеднишки активнпсти; 
 Прганизираое на хуманитарна акција – прпдаваое на мартинки  пд страна на претставници пд Црвен  
крст на 02.03.2020 гпд. 

 Фшествп вп рабптата на здружениетп на педагпзи „Спвремен Педагпг“ на град Скппје и 
присуствп на спстанпци: 

  
• Фшествп  вп  размена на искуствп сп  други педагпзи пд пснпвните ушилищта пд ппщтината и пд градпт; 
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• Фшествп на спстанпцита  и рабптата  на Инклузивнипт тим вп ушилищтетп 

 Впдеое на евиденција и дпкументација  за сппствеата рабпта: 
- изгптвуваое на гпдища прпграма за рабпта и сппствен извещтај за истата 
- изгптвуваое месешен пперативен план за рабпта 
- хрпнплпщки дневник за рабпта 
-  дпсиеја за рабпта сп ушеници, 
- евиденција за спрабптка сп ушеници, наставници и рпдители, 
- прегледи, извещтаи,анкети,анализи 

 Прпверка  на педагпщка  евиденција и дпкументација  вп ушилищтетп и даваое на наспки на 
кпмисијата за прпверка на истите 
 

 Рабптилници и презентации за превенција на ппјавите на вербалнп и физишкп насилнп   пднесуваое, 
за ппдпбруваое на успехпт на ушениците и намалуваое на слабите пценки, какп щтп се:   

 
 Рабптилница „ Разрещуваое на кпнфликтини ситуации“ вп: IVг на 05.11.201 
       Рабптилница „ Скрщенп срце“ вп: Vг на 21.11.2019 гпдина, Viб на 10.02 2020гпд 
 Рабптилница „Другарствп “ сп примена на техника петтпред вп: IIIг и IV г на  15.10.2019  ,     IIIб на 

08.11.2019 и на 28.01 2020,a IIIа на 20.11.2019 и на 30.01.2020, II г на 28.02 2020, IIIв на 17.02.2020 гпд 
 Рабптилница „Нещтп другп“ вп : VIб на 17.02.2020 гпдина 

 Рабптилница „Пријателскп и непријателски пднесуваое“ вп : IVг на 06.11.2019 гпдина 
 Рабптилница „Фшиме какп да ушиме“ вп : VIб на 27.01.2020 гпдина, VIа на 24.02.2020 гпдина, VIв на 
12.02.2020, VIг на 12.02.2020 
 Рабптилница „Бес и справуваое сп беспт„ IIIб на 29.01.2020, IIIа на 31.01.2020 

  Презентација „Алкпхплпт и младите„ вп IXг на 25.02.2020 и IXв на 25.02.2020 
 Презентација „Мпјпт избпр на занимаое„ вп IXб на 25.02.2020 и IXа на 25.02.2020 
 Еднпминутнп истражуваое вп втпрп вп перипдпт пд 05.03. дп 10. 05. 2020гпд.и анализа на резултатите 

 
 Израбптка на Спципграм за VI б пдд за пднпсите вп пдделениетп на 14.02. 2020  и анализа на истипт  
на 16.02.2020 гпд  

 
 Презентации и рабптилници истакнати на Веб страната на ушилищтетп 

- Преппраки на рпдителите за време на изплација 
- Алкпхплпт и младите 
- Рпдителите и сампдпвербата кај ушениците 

           - Емпципнална злпупптреба на дететп 
           - Инспиративни приказни 

               I 
 Индивидуална рабпта на струшнп успврщуваое: следеое на струшна литература, перманентнп струшнп 

успврщуваое преку ппсета на семинари, спветуваоа и пбуки  прганизирани пд МПН, БРП и др. 
институции и тпа: 

 

 Прпследени се семинари: 
 

 „Патпт дп успехпт“ Семинар реализиран пд страна  на ЕФ Институт – предаваш – Зендел Аведин Шени 
06.12.2019 гпдина 

 

 Птвпрен ден за интегрална пбука на  педагпзи и психплпзи – 18.09.2019 гпдина реализирана вп 
Институтпт за бизнис и меначмент Хајделберг  –прпф.Кпнстантин Петкпвски вп спрабптка сп 
Здружениетп на педагпзи на пснпвните ушилищта „Спвремен педагпг“ 

 

 Интегрална пбука за ушилищни педагпзи и психплпзи на спвремени ушилищта – пбука за пбушуваши за 
реализација на пбуки реализирана вп Институтпт за бизнис и меначмент Хајделберг  –
прпф.Кпнстантин Петкпвски вп спрабптка сп Здружениетп на педагпзи на пснпвните ушилищта 
„Спвремен педагпг“ 
 

 Мпдул 1:Стандарди и кпмпетенции на струшните спрабптници меначмент на знаеое  
Мпдул 2:Јакнеое на емпципналните кпмпетенции на наставиците какп фактпр за развиваое на 
емпципналната интелегенција на ушениците 24.10.2019гпд,24.10.2019 гпд и 12.12.2019 гпд 
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 Прпследен Е-курс за дислексија реализирана пд страна на Здружениетп Ајнщтајн пд март дп 
април 

 Рабптилница „Активнпсти за ппттикнуваое демпкратска клима вп ушилищтата„ реализирана пд 
спветник Снежана Чпнтевска пд БРП на ден 16. 06.2020 гпд преку   Зум прпгрампт 

 
 Учествп вп прпекти 

-МИП – 
Средба и рабптилница сп наставници и ушеници пд ПФ„Алија Авдпвиќ“ с. Батинци  -22.10.2019 гпдина – 
Фестивал на здрава и традиципнална храна 
Спстанпк сп шленпвите на МИП за прпект „Градиме мпстпви„ на 06.02. 2020, 13.02.2020 и 24.02.2020 

 
 Спрпведуваое на електрпнска анкета  сп ппмпщ на пдделенските и класните ракпвпдители за 
Избпрни предметиза VI, VII, VIII I IX пдделение, 
            -Изгптвуваое на извещтај за Избпрните предмети 
 
 

 Аналитичкп – истражувачка рабпта 
- анализа на ппсетените шаспви на наставниците 
- анализа на впдени разгпвпри сп ушеници 
- aнализа на анкетните пращалници за избпрни предмети  

 

 Лишен план за прпфесипнален развпј- индикатприте кпи ми се истакнати какп слаба страна се 
надминати сп шитаое на струшна литература, нп би билп ппжелнп и ппсета на семинар/ пбука на таа 
тема (спветуваое на ушениците и рпдителите за справуваое сп кризни ситуации). 

 Изгптвуваое на  гпдищен извещтај за сппствената рабпта. 

 
 

Извештај за рабптата на стручен спрабптник- дефектплпгпт  
 

стручен спрабптник-дефектплпг: Велика Миленкпвска 
 

Предвидените ппдрашја за рабпта вп целпст се реализирани. Изгптвена е сппствена прпграма за 
рабпта, ушествп вп изгптвуваое на прпграми за рабпта на ушилищтетп, какп и изгптвуваое на други  прпграми, 
вп спрабптка сп наставниците, рпдителите и струшните спрабптници изгптвуваое на Индивидуални пбразпвни 
планпви за ушениците сп ппсебни пбразпвни пптреби. Даденп е ппддрщка на наставниците и ушениците и тпа: 
инструктивнп-спветпдавна рабпта сп наставниците, индивидуална рабпта сп ушеници сп ппсебни пбразпвни 
пптреби и пптещкптии вп ушеоетп какп и инструктивнп-спветпдавна рабпта сп рпдители/старатели, следеое 
на адаптација на првппделенци и премин вп щестп пдделение. Пдржани се рабптилници за инклузија на 
ушениците сп ппсебни пбразпвни пптреби вп пдделенијата каде има инклузирани ушеници. Впдена е сппствена 
евиденција и дпкументација какп и дпсие за ушеник. Спстанпци сп ИУ и ИУФ. Пстварена е спрабптка и размена 
на инфпрмации сп лпкалната заедница  и релевантни институции. Фшествп и ментприраое на пбразпвни 
асистенти вп настава вклушени преку прпект спрпведен пд страна на ппщтината и ФНДП. Рабптна ппсета на 
претставници пд ФНДП, ппщтина и рпдители вп врска сп прпектпт и прпследуваое на асистентите и ушениците 
вклушени вп истипт. Прпследени се пбуки, семинари, рабптилници и трибини прганизирани пд МПН, БРП, 
невладини прганизации за лишнп успврщуваое. Пбушуваш на тема инклузија вп пснпвни и средни ушилищта вп 
Македпнија. Изгптвуваое дпписи, известуваоа, спппщтенија и извещтаи дп наставнипт кадар, ушениците и дп 
релевантни институции за разлишни активнпсти. Пбушуваш- пнлајн вп текпт на месец мај-јуни на тема 
„Инклузија надеца сп ппсебни пптреби“ сп наставници и струшни спрабптници, пнлајн пбука за дислексија. 
Ппсета пд страна на претставник на МКФ вп првп пдделение (Даниела Саздпва). Вп текпт на пандемијата 
даванп е пнлајн ппддрщка на ушениците и рпдителите вп рабптеоетп, какп и на наставниците. 
 
 

Прпследени се пбуки, семинари, стручни предаваоа, online ппддршка 

 дата: 21.08.2019 гпд. 
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тема: пбушуваш на тема „Инклузија на ушеници сп ппсебни пбразпвни пптреби, ИПП (гпдищнп, 

тематскп и дневнп планираое)“ 

присутни: наставни- прпфеспри пд СПСФ„Илинден“- Илинден 

местп: СПСФ„Илинден“- Илинден 

реализатпр: Велика Миленкпвска вп спрабптка сп Друщтвп за кпнсалтинг и услуги „Кпушин–Н“, Битпла 

 

 дата:18.09.2019 гпд. 
тема: дисеминација на тема "Едукација на ушеници сп аутизам" 
местп: ППФ„Д-р Златен Сремeц“- Скппје 
предавач: дефектплпзи и спц. рабптник -ППФ„Д-р Златен Сремeц“- Скппје 
прганизатпр: Здружение на спцијални рабптници на Македпнија и ППФ„Д-р Златен Сремeц“- Скппје 
 

 дата: 14-16.10.2019 год. 
тема: ASD-EAST- пбука за рабпта сп ушеници сп аутистишен спектар на нарущуваоа наменета за 

специјални едукатпри и рехабилитатпри врабптени вп редпвните ушилищта 

местп: гплема сала вп ПКВ 

предавач: дефектплпзи пд ППФ„Д-р Златен Сремeц“- Скппје 

прганизатпр: ППФ "Златан Сремец“ и Autism Macedonia-Blue Firefly вп рамките на Еразмус+ прпектпт 

#ASD_EAST 

 

 дата: 11.11.2019 гпд. 

тема: пбушуваш на тема „Инклузија на ушеници сп ппсебни пбразпвни пптреби, ИПП (гпдищнп, 

тематскп и дневнп планираое)“ 

присутни: наставни- прпфеспри пд СПФ „Наум Наумпвски Бпрше“- Крущевп и пд ППФ„Св. Кирил и 

Метпдиј“- Бушин, Крущевп 

местп: СПФ „Наум Наумпвски Бпрше“- Крущевп 

реализатпр: Велика Миленкпвска вп спрабптка сп Друщтвп за кпнсалтинг и услуги „Кпушин–Н“, Битпла 

 

 дата: 03.12.2019 год. 
тема: „Пат дп успехпт - Излез пд нащите предрасуди и спмневаоа“ 

местп: НФ Музеј на Македпнската Бпрба, Скппје 

предавач: прпф. д-р Зендел Абедин Шехи 

прганизатпр: ЕФ Институт 

 

 дата: 30.01.2020 год. 
тема: „Ппдгптпвка за имплементација на нпвипт мпдел на прпценка за дппплнителна пбразпвна, 

здравствена и спцијална ппмпщ на дете или младинец, базирана на МКФ“ 
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местп: центар за функципнална прпценка и ппдрщка на деца и младинци, Скппје 

предавач: Гпран Петрущев и Даниела Саздпва 

            прганизатпр: МКФ 
 

 дата:февруари-април 2020 год. 
тема: пнлајн курс „Е-Learning за дислексија““ 

местп: Скппје 

предавач: пнлајн 

          прганизатпр: здружение за дислексија „Ајнщтајн“ и Влада на РСМ 
 

 дата: 21.02. 2020 год. 
тема: „Хиппп 2020“ 

местп: ППФ„Кирил Пејшинпвиќ“-Кисела Впда, Скппје 

прганизатпр: Global Hippo Association 
 

 дата: 10.05.-10.06.2020 год. 
Онлајн прпект на тема: „Инклузија на деца сп ппсебни пбразпвни пптреби“ 

Предавач- пнлајн ппддршка: Велика Миленкпвска 

Учесници: наставници и струшни спрабптници пд 3 ушилищта 

прганизатпр: НВП „Птвпрете ги прпзпрците“ сп ппддрщка на Детската фпндација-Песталпци 

 

Извештај за рабпта на директпрпт 
Директпрпт  е највиспк ракпвпден прган на ушилищтетп кпј е пдгпвпрен за целпкупнипт ушилищен живпт. 
Една пд пснпвните задаши на директпрпт на ушилищтетп е прганизираое и кппрдинираое на рабптеоетп на 
сите фактпри и субјекти вп ушилищтетп. 
 - впди грижа за материјалната пплпжба вп ушилищтетп 
 - врщи надзпр врз административнптп,финансискп рабптеое 
 - гп застапува ушилищтетп 
 - ушествува вп израбптка на статистишки извещтаи, анализи пд пбласта на дејнпста 
 - ја кппрдинира рабптата на прганите и прганизациите на ушилищтетп вп целина 
 - следеое и анализа вп рабптата на наставниците. 
 
 
Реализирани активнпсти вп текпт на ушебната гпдина: 
 

Организаципни рабпти 

 

Прпграмски спдржини Спрабптници Време на 
реализација 

- Фшествуваще вп ппдгптпвка и 
израбптка на Гпдищната прпграма 
- Изврщи распределба на наставни 
шаспви пп предмети и наставници 

Рабптен тим 
Наставници 
Психплпг 
Уехнишки перспнал 
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- Изврщи увид вп технишката и 
друга ппдгптвенпст на ушилищтетп 
за рабпта и ппшетпк на ушебната 
гпдина 
- Израбпти расппред за рабпта 
- Гп прганизира свешенипт прием 
на ушеници пд првп пдделение 
- Фшествуваще вп ппдгптпвките за 
пдбележуваое на културни и јавни 
манифестации вп ушилищтетп 
- Кпнтинуиранп врщеще кпнтрпла 
на дневната прганизација на 
рабптата 

Секретар 
Дпмаќин 
Кпмисија за КЈД 
Фшеници 

 
 
Уекпвнп 

- Ги изврщи сите ппдгптпвки 
врзани за гпдищнипт извещтај 
за финансискп рабптеое на 
ушилищтетп 
- Изврщи увид на рабптата на 
административнп - технишката 
служба 
- Прганизираще и активнп 
ушествуваще пп ппвпд 
прганизираое на активнпсти вп 
ушилищтетп и на нивп на 
Лпкалната сампуправа 
 
- Изврщи ппдгптпвки за крајпт 
на ушебната гпдина и 
ушествуваще вп ппдгптпвките за 
израбптка на - Гпдищнипт 
извещтај 

Сметкпвпдител 
Секретар, благајник 
Кпмисија 
Дпмаќин 
Фшилищен пдбпр 

 

 
 
 
Уекпвнп 
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Стручнп - аналитичка рабпта и педагпшкп-инструктивна рабпта 
 

Прпграмски спдржини Спрабптници Време на 
реализација 

- Даде наспки за планираое на наставата 
- Изврщи увид вп Гпдищните планираоа на 
наставниците 
- Ппднесе извещтај пд изврщенипт увид вп 
планираоата 
- Ги утврди пснпвните наспки за прганизраое 
на рабптата на СФА 
- Пп двата квалификаципни  перипди изврщи 
анализа на резултатите пд впспитнп 
пбразпвната рабпта 
- Кпнтинуиранп врщеще ппсета на шаспви пд 
редпвната настава, СФА, дппплнителна и 
дпдатна настава. 
- Врщеще прпценка и вреднуваое на 
резултатите на нивп на пдделенска и 
предметна настава, какп и увид вп впдеое 
на педагпщката дпкументација 

 
 
 
 
 
 
 
Психплпг, 
Наставници 
 

 
 
 
 
 
 
2019/2020 

 
 

Спветпдавна рабпта сп рпдители и ученици 
 

Прпграмски спдржини Спрабптници Време на 
реализација 

- Присуствуваще на рпдителски средби 
- Фшествуваще вп рабптата на спветпт 
на рпдители, какп и на индивидуални 
и групни средби сп рпдители и 
ушеници 

 
 
Психплпг, 
Наставници  

 
 
2019/2020 

 
Вп текпт на пва ушебна гпдина директпрпт активнп спрабптуваще сп МПН, БРП,ппщтина Кисела Впда, 

сп ушилищтата на нивп на ппщтината и  ппщирпкп, урбана заедница, актив на директпри.  
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СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 
 
 

м ж Вку пно м ж Вк Опр. Неоп. Вку пно Примерно Добро

1 Весна Бошковска I-a 17 14 31 0 0 0 40 0 40 31 Описно оценети

2 Павлинка Мијалова I-б 12 15 27 0 1 1 156 156 27 Описно оценети

3 Ирена Шехтанска I-в 14 17 31 0 1 1 494 0 494 31 Описно оценети

4 Билјана Мицковска I-г 16 15 31 1 1 2 738 0 738 31 Описно оценети

59 61 120 1 3 4 1428 0 1428 120 Описно оценети

5 Емилија Стефановска II-a 10 13 23 1 1 2 492 492 23 Описно оценети

6 Васа Трајчевска II-б 13 13 26 0 0 0 158 158 26 Описно оценети

7 Катерина Трајчевска Ѓуроска II-в 11 16 27 1 0 1 566 566 27 Описно оценети

8 Маја Арсовска II-г 12 12 24 0 1 1 519 519 24 Описно оценети

46 54 100 2 2 4 1735 0 1735 100 Описно оценети

9 Лидија Илијовска III-a 14 16 30 1 0 1 217 0 217 30 Описно оценети

10 Виолета Симеонова III-б 12 17 29 0 0 0 276 276 29 Описно оценети

11 Елена Јованова Бендовска III-в 14 16 30 0 0 0 318 0 318 30 Описно оценети

12 Бетка Спасовска III-г 16 12 28 0 0 0 626 626 28 Описно оценети

56 61 117 1 0 1 1437 0 1437 117 Описно оценети

13 Драга Филовска IV-a 12 18 30 0 0 0 409 0 409 30 4,81

14 Анета Буковалова IV-б 11 19 30 0 0 0 152 0 152 30 4,97

15 Дафина Георгиевска IV-в 14 17 31 0 0 0 279 0 279 31 4,94

16 Даниела Јовановска IV-г 14 12 26 1 0 1 134 0 134 26 4,91

51 66 117 1 0 1 974 0 974 117 4,91

18 Илинка Димовска V-a 10 11 21 0 1 1 229 0 229 21 4,99

19 Викторија Ѓ. Младеновска V-б 8 9 17 1 0 1 0 0 0 17 4,96

20 Сузана Спирковска V-в 11 12 23 1 1 2 289 0 289 23 4,93

21 Елизабета Митревска V-г 12 13 25 0 1 1 207 685 892 24 4,96

22 Еленора Лазаров V-д 11 10 21 1 0 1 249 0 249 21 4,94

52 55 107 3 3 6 974 685 1659 106 4,96

264 297 561 8 8 16 6548 685 7233 560 4,93

22 Емилија Василевска Спасов VI-a 18 8 26 0 0 0 610 1 611 26 4,85

23 Катерина Кузмановска VI-б 13 11 24 0 0 0 479 5 484 24 4,81

24 Антониета Ѓорѓиевска VI-в 16 9 25 0 0 0 968 1 969 25 4,83

25 Валентина М. Кенкова VI-г 14 9 23 1 0 1 860 0 860 23 4,78

61 37 98 1 0 1 2917 7 2924 98 4,82

26 Даница С. Настевска VII-a 11 12 23 0 0 0 734 12 746 23 4,84

27 Александра Бошковска Спасовска VII-б 12 11 23 0 0 0 1052 4 1056 23 4,76

28 Александра Ѓуровска VII-в 13 10 23 0 0 0 849 0 849 23 4,78

29 Сашо Јованоски VII-г 14 11 25 0 0 0 1052 7 1059 25 4,75

50 44 94 0 0 0 3687 23 3710 94 4,78

30 Сашка Младеновска VIII-а 14 13 27 0 0 0 983 0 983 27 4,65

31 Виолета Велјаноска VIII-б 13 14 27 0 0 0 859 13 872 27 4,67

32 Ленче Манева VIII-в 16 13 29 0 0 0 824 0 824 29 4,77

33 Снежана Цоневска VIII-г 14 14 28 0 0 0 870 1 871 28 4,74

57 54 111 0 0 0 3536 14 3550 111 4,71

34 Маја Михаиловска IX-a 12 9 21 0 0 0 1536 138 1674 21 4,77

35 Ирена Стефанова IX-б 7 13 20 0 0 0 521 24 545 20 4,79

36 Александра Рилкова IX-в 12 8 20 0 0 0 875 0 875 20 4,87

37 Лилјана Николиќ IX-г 8 10 18 0 0 0 1213 15 1228 18 4,85

39 40 79 0 0 0 4145 177 4322 79 4,82

207 175 382 1 0 1 14285 221 14506 382 4,78

471 472 943 9 8 17 20833 906 21739 942 4,84

Вкупно VII одделение

Одделенски наставник Одд

Вкупно I одделение

Вкупно V одделение

ВКУПНО од I до IX одделение

Број на у ченици

Вкупно VIII одделение

ВКУПНО од VI до IX одделение

Вкупно IV одделение

Вкупно IX одделение

РБ

Вкупно II одделение

Вкупно VI одделение

Вкупно III одделение

Вкупно од I до V одделение

Изостаноци Поведение
Просек

Деца со посебни

 потреби



 

Збирен статистички извештај пп предметите  

 

 
 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж

Македонски јазик 234 256 39% 42% 47 31 8% 5% 24 10 4% 2% 3 0 0% 0% 0 0 0% 0% 4,74

Англиски  јазик 241 250 40% 41% 46 32 8% 5% 20 12 3% 2% 3 0 0% 0% 0 0 0% 0% 4,73

Германски  јазик 135 141 36% 37% 39 19 10% 5% 21 14 6% 4% 8 2 2% 1% 0 0 0% 0% 4,57

Француски јазик 0 2 0% 100% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 5,00

Математика 223 236 37% 39% 59 35 10% 6% 26 20 4% 3% 5 1 1% 0% 0 0 0% 0% 4,66

Географија 179 155 47% 41% 22 15 6% 4% 6 4 2% 1% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 4,84

Биологија 100 104 35% 37% 31 27 11% 10% 10 7 4% 2% 4 1 1% 0% 0 0 0% 0% 4,62

Физика 51 67 27% 35% 29 12 15% 6% 16 13 8% 7% 2 0 1% 0% 0 0 0% 0% 4,45

Хемија 67 77 35% 41% 14 4 7% 2% 11 9 6% 5% 7 2 4% 1% 0 0 0% 0% 4,58

Граѓанско  образование 86 88 45% 46% 6 1 3% 1% 4 5 2% 3% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 4,87

Историја 149 140 39% 37% 36 21 9% 5% 22 14 6% 4% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 4,66

Општество 87 108 39% 48% 15 12 7% 5% 1 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 4,85

Природни науки 150 143 47% 44% 12 14 4% 4% 2 0 1% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 4,89

Работа со комп. и прогр. 103 119 46% 53% 0 1 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 4,97

Информатика 87 66 45% 34% 15 13 8% 7% 9 2 5% 1% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 4,74

Музичко образование 310 295 51% 49% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 4,99

Физичко и здрав. образ. 310 295 51% 49% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 4,99

Ликовно  образование 310 295 51% 49% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 4,99

Техничко образование 110 91 54% 44% 3 0 1% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 4,96

Кл.култура на евр.цив. 55 35 56% 36% 2 1 2% 1% 4 1 4% 1% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 4,87

Запознавање на религ.

Етика 48 43 51% 46% 2 0 2% 0% 0 1 0% 1% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 4,96

Иновации 37 39 47% 49% 2 1 3% 1% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 4,96

Вештини за живеење 50 44 53% 47% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 5,00

Нашата татковина 57 54 51% 49% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 5,00

Проекти од лик.уметност

Техничко образ.-изборен

Унапредување на здравје 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 27 32 46% 54% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 5,00

Творештво

4,84Средна оценка од сите предмети
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606

2 606

3 380

4 2

5

12 224

13 322

14 224

9

Сред. 

оценка5 4 3 2 1

Број

РБ Предмет

Број  на

ученици

Број % Број % Број

У С П Е Х 

%% Број %



Ранг листа на паралелки сппред ппкажанипт успех 
 
 
 

 
 

 
 

                                     

РБ Одделенски ракпвпдител Одд. Прпсек

1 Илинка Димовска V-a 4,99

2 Анета Буковалова IV-б 4,97

3 Викторија Ѓ. Младеновска V-б 4,96

4 Елизабета Митревска V-г 4,96

5 Дафина Георгиевска IV-в 4,94

6 Еленора Лазаров V-д 4,94

7 Сузана Спирковска V-в 4,93

8 Даниела Јовановска IV-г 4,91

9 Александра Рилкова IX-в 4,87

10 Лилјана Николиќ IX-г 4,85

11 Емилија Василевска Спасов VI-a 4,85

12 Даница С. Настевска VII-a 4,84

13 Антониета Ѓорѓиевска VI-в 4,83

14 Катерина Кузмановска VI-б 4,81

15 Драга Филовска IV-a 4,81

16 Ирена Стефанова IX-б 4,79

17 Валентина М. Кенкова VI-г 4,78

18 Александра Ѓуровска VII-в 4,78

19 Маја Михаиловска IX-a 4,77

20 Ленче Манева VIII-в 4,77

21 Александра Бошковска Спасовска VII-б 4,76

22 Сашо Јованоски VII-г 4,75

23 Снежана Цоневска VIII-г 4,74

24 Виолета Велјаноска VIII-б 4,67

25 Сашка Младеновска VIII-а 4,65
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Брпј на ученици сппред наципнална припаднпст 

 

 
 

Изпстанпци вп текпт на учебната 2019/2020 гпдина 

 

 
 
Ппведение на учениците 

 

Брпј на ученици сппред успехпт вп учебната 2019/2020 гпдина 

                               

 
 
Забелещка: 1 ушенишка не е пценета  

м ж м ж м ж м ж м ж

925 274 267 27 24 3 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0

2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

943 275 271 31 24 3 1 0 0 0 0

Друго 0 2

Вкупно 471 472

Турци 0 1

Бошњаци 2 2

Власи 5 0

Роми 0 1

Срби 2 1

Хрвати 1 1

Македонци 461 464

Албанци 0 0

Број на ученици машки женски Вк
5 4 3 2 1

м ж м ж о н

11139 9694 86 820 20833 906

Оправдани Неоправдани Вкупно Вкупно

изост.

21739

м ж м ж м ж

471 471 0 0 0 0

Примерно Добро Незадоволително

Добри% Довол/%

м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж

Број учен. (оценети) 275 271 45% 45% 31 24 5% 4% 3 1 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0%

605 546 55

ДоволниМн. Добри Мн. Добри % Добри Слаби Слаби%Одлични Одлични %

4 0 090,25% 9,09% 0,66% 0% 0%
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Графички приказ на успех и изпстанпци 

 
 
 

 

 
 

 

  

95,83% 

4,17% 

Графишки приказ на изпстанпците 

Пправдани Непправдани 
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Прилпзи  

- детален  статистишки преглед 
 
 
 
 
 
Ппдгптвил:  
Жаклина Стпјанпвска, педагпг 
Велика Миленкпвска, дефектплпг 
 
Статистишки извещтај и кпмпјутерска пбрабптка 

Билјана Крстиќ, наставник пп инфпрматика 
 
 
 
 
 
 
 
Јули, 2020                 
         Претседател на УО 
 
 
         Павлинка Мијалпва 

  
 
 Директпр 

 
         м-р Бпрче Миревски 
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Прилпзи 

Детален статистички преглед  
 


