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1.ВОВЕД 

 

Полугодишниот извештај за работата на О.У ,,Марко Цепенков ‘’- Зелениково е 

заснован врз одредбите од Законот за Основно образование и Статутот на училиштето. 

Извештај е документ на училиштето и се подготвува со цел да се прикаже работата на 

училиштето во текот на првото полугодие учебната 2020/2021 година, како и анализа на 

планираните и реализираните содржини предвидени со Годишната програма за 

работата на училиштето за истиот период. 

 

Полугодишниот извештај опфаќа : 

1.Подготовка за работата на училиштето ; 

2.Резултати од реализацијата на воспитно – образовната дејност     

предвидена со Годишната програма за работа на училиштето ; 

3.Прилози –табеларни прегледи 

Извештајот е изработен од страна на  Директорот на училиштето во соработка со  педагогот, 

психологот и наставничкиот тим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИЧНА КАРТА НА УЧИЛИШТЕТО 

 

Податоци  

Име на основно училиште ООУ. „Марко Цепенков“ 

Адреса, место, општина ул.1 бр.6 Зелениково, Зелениково 

Телефон 2717410 
Факс 2717410 
Веб-страница www.oumarkocepenkov.edu.mk 
Е-маил markocepenkov@t.mk 

Основано од... Собрание на град Скопје1971г. 

Верификација-број на актот                15-2420 

Година на изградба 1985  

Тип на изградба цврста градба 

Внатрешна површина на училиштето (м2) 2960 м2 
Училишен двор (м2) 6000 м2 

Површина на спортски терени и игралишта 800м2 

Начин на загревање на училиштето Сопствено парно на нафта 

Училиштето работи во смени Во една смена за 
учениците од I-III 

одд. 
Број на паралелки 13 

Број на комбинирани паралелки / 

Јазик/ јазици на кои се реализира 
наставата во училиштето 

Македонски јазик 

Во основното училиште има паралелки за 
ученици со посебни потреби 

/ 

Во основното училиште има паралелки од 
музичко училиште 

/ 

Во основното училиште има ресурсен 
центар 

/ 

Други податоци карактеристични за 
основото училиште 

/ 

Број на подрачни училишта Вкупно подрачни училишта - 6 

1- П.У. на македонски наставен јазик и 5 на 

албански наставен јазик 

 

Согласно  насоките и препораките од Министерството за Образование и наука на 
Република Северна Македонија според протоколите со физичко присуство следат 
настава учениците од I-III одд. во ЦУ-Зелениково, учениците од I-V oдд. во ПУ-Орешани 
и учениците од I-IX oдд. во ПУ Страхојадица. Во ПУ.Смесница, ПУ Вражале, ПУ 
Дејковец,ПУ Тисовица поради немање на соодветни услови за реализација на настава 
со физичко присуство во време на пандемија, учениците учат со печатени материјали. 
Учениците од IV –IX oдд. во ЦУ Зелениково следат on-line настава преку  националната 
платормата Мicrosoft на  Teams,додека останатите ученици кои не се влкучуваат во on-
line наставата поради технички причини  добиваат печатен материјал во соработка со 
наставниците 

 



 

 
 

1.1. Органи за управување, стручни органи и ученичко организирање во 
основното училиште 

 

Членови на училишен одбор 
(име и презиме) 

1.Ирена Димовска – претседател 

2.Фатиме Ала 

3.Јасминка Стојаноска 

4.Маја Ковачевска  

5.Љупчо Кузмановски  

6.Аце Петрушевски 

 7.Изет Лековиќ 

Членови на советот на родители  29 –члена 
Претседател на Совет на родители – Блаже Трајковски 

Стручни активи 
(видови) 

Стручен актив на наст. од одделенска настава 
Стручен актив на наст. од природно-математичка  
Стручен актив на наст.од општествено-јазична насока 

Одделенски совети 
(број на наставници) 

Совет на одделенска настава    16 

Совет на предметна настава 27 

Наставнички совет 43 

Членови на 
училишен инклузивен тим 
(име и презиме) 

Валентина Димишковска, Љупка Стојановска, Оливера 
Чевреска Петровска,Македонка Стојаноска,Александар 
Крстевски,Дијана Кузмановска и Наташа Миташевска 

Заедница на паралелката 
(број на ученици) 

3 ученици од паралека 

Членови на Ученичкиот 
парламент 

Вкупно 13 ученици 

Ученички правобранител    Ријад Гегиќ  

Претседател на Ученичкиот 
парламент  

  Викторија Велковска 



 

2.ПОДАТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ И ЗА УЧЕНИЦИТЕ ВО 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ 

 
3.1. Податоци за вработените кои ја остваруваат воспитно/образовната работа 

 
Ред 
бр. 

 
Име и 

презиме 

Година 

на 
раѓање 

 

Звање 

Степен 

на  
образов. 

Работно место 

1. Горан 
Кошчицовски 

1968 Дипл.професор  помакедонски 
јазик 

ВСС Наставник по маке.јазик 

2. Љупка 
Стојановска 

1972 Дипл.педагог 
 

ВСС педагог 

3. Јасминка 
Стојаноска 

1973 Дипл.проф. по одд.настава ВСС одд. 
наставник 

4. Стевана 
Кузмановска 

1962 Дипл.проф. по одд.настава ВСС одд. 
наставник 

5. Дијана Дабеска 1996 Дипл. педагог ВСС одд. 
наставник 

6. Славка 
Буковска 

1960 Наст.по руски јазик ВШС библиотекар 

7. Виолета  
Младеновска 

1959 наст. По одд. настава ВШС одд. наставник 

8. Даниела 
Јовановска 

1969 Дипл. профпоодд. настава ВСС одд. 
наставник 

9. Ленче 
Павиќевиќ 

1964 Наст.по географија и историја ВШС наст.по географија 

10. Шабан 
Максути 

1961 Наст.по албански и македонски 
јазик 

ВШС наст.по мак и албански 
јаз. 

11. Александар 
Мирчевски 

1994 Дипл.проф. по физичко и 
здравствено 
образование 

ВСС Наставник по ФЗО 

12. Ахмет 
Арифи 

1958 наст. по основи на техниката ВШС наст по техничко 
образование 

13. Ала 
Фатима 

1964 наст. По одд. настава на албански 
јазик 

ВШС одд. 
наставник 

14. Весна 
Митрички 

1966 Дипл. Проф по одд. настава ВСС одд. наставник 

15. Гафур 
Шабани 

1962 Дипл.проф.по албански јазик ВСС наст.поалбански 
јазик 

16. Љупка 
Продановска 

1976 Дипл. Проф по одд. настава ВСС одд. 
наставник 

17. Весна  
Стојковска 

1976 Дипл. Проф по одд. настава ВСС одд. 
наставник 

18. Сулејман 

Салахи 

1977 Дипл.проф.по одд.настава на 
албански јазик 

ВСС одд. наставник 

19. Македонка 
Стојаноска 

1979 Дипл. профпоодд. 
настава 

ВСС одд. наставник 

20. Љутви 
Беќири 

1989 Дипл.проф.по одд.настава на 
албански јазик 

ВСС одд. наставник 

21. Реџеп 
Муратовски 

1989 Гимназија ССС предметен 
наставник 

22. Демир 
Сеферовски 

1974 Гимназија ССС Предметен 
наставник 

23. Љупчо 
Рафески 

1961 Дипл.проф.по физичка култура ВСС наст.по ФЗО 



24. Елена 
Костовска 

1983 Дипл. Проф по одд. настава ВСС одд. наставник 

25. Атиџе 
Саити 

1987 Дипл.правник ВСС Предметен 
наставник 

26. Семине 
Селами 

1977 Дипл.проф.по одделенсканастава 
на албански јазик 

ВСС одд. наставник 

27. Маре 
Канзурова 

1960 Наст.по англиски јазик ВШС Наставник по 
англискијазик 

28. Сања 
Кузмановска 

1983 Магистер по менаџмент во 
образование 

МАГ Наставник по математика 

29. Алил 
Ветон 

1982 Дипл.проф.по одделенска настава 
на албански јазик 

ВСС наст.по 
англискијазик 

30. Неџми  
Демири 

1966 Наст. По географија и историја. ВШС наст.по географија и 
историја 

31. Жаклина 
Бошковиќ 

1966 Проф.по ликовна уметност ВСС наст.ликовно 
образование 

32. Маја 
Јакимовска 

1972 Дипл.теолог ВСС Наставник по етика 

33. Маја 
Ковачевска 

1981 Дипл.проф.по германски јазик и 
книжевност 

ВСС Наставник по германски 
јазик 

34. Игор Велков 1983 Дипл. инженер по биологија ВСС Наставник по биологија 
и природни науки 

35. Амит 
Саити 

1984 Дипл.проф.по одделенсканастава 
на албански јазик 

ВСС одд. наставник 

36. Оливера 
Чевреска 
Петровска 

1984 Дипломиран психолог ВСС психолог 

37. Фатма 
Амит 

1986 Дипл.проф.по одделенска 
настава на албански јазик 

ВСС одд. наставник 

38. Антоанета 
Мишева 

1973 Дипл.проф.по историја и 
географија 

ВСС Наставник по историја и 
географија 

39. Сања 
Соларова 
Андовска 

1973 Проф.по македонски јазик и 
книжевност 

ВСС наст.по македонски 
јазик 

40. Биљана 
Митаноска 

1977 Дипл.проф. математика и физика ВСС наст. по 
математика и физика 

41. Александар 
Крстевски 

1980 Дипл.проф. по музичка уметност ВСС Наставник по 
музичко образование 

42. Џезми 
Ќаиловски 

1986 Дипл.проф. во предучилишна 
возраст 

ВСС предметен 
наставник 

43. Силвана 
Велинова 

1970 Дипл.проф. по англиски ј и 
книжевност 

ВСС Наставник по англиски ј. 

44. Лидија 
Блажевска 

1982 Дипл.проф. по биологија и хемија ВСС наставникпо 
хемија 

45. Бурхан Алиевски 1987 Дипл. проф по одд. настава ВСС Предметен наставник 

46. Басри 
Елмазовски   

1995 Дипл. проф по одд. настава ВСС Предметен наставник 



 

3.2. Податоци за раководните лица 

 

Ред 
бр. 

Име и 
презиме 

Година на 
раѓање 

Звање Степен на 
образов. 

Работно 
место 

1. Валентина  
Димишковска 

 
1970 

Дипломиран проф.по 
одд.настава 

 
ВСС 

 
директор 

 

3.3. Податоци за вработените административни службеници 
 

Ред 
бр. 

Име и презиме Година на 
раѓање 

Звање Степен на 
образоваие 

Работно 
место 

1. Сања 
Трпевска 

 
1985 

 
Дипломиран 
правник 

 
ВСС 

 
секретар 

2. Даниела  
Груевска 

         1988 Дипломиран 
економист 

ВСС сметководител 

Податоци за вработените помошно технички лица 
Ред 
бр. 

 

Име и презиме 
 

Година на 
раѓање 

 

Звање 
Степен 

на  
образов. 

 

Работно 
место 

 

Години 
на 

стаж 

1. Васо  
Маневски 

1962 хаусмајстор ССС хаусмајстор 37,1 

2. Селадин 
Ибраими 

1971 хигиеничар ОСС хигиеничар 24,06 

3. Снежана 
Кучиновска 

1964 хигиеничар ССС хигиеничар 21,6 

4. Алим 
Сулејмани 

1970 хигиеничар ОСС хигиеничар 25,3 

5. Авди 
Демири 

1960 хигиеничар ОСС хигиеничар 18.5 

6. Јонуз  
Саити 

1973 хигиеничар ОСС хигиеничар 19 

7. Енвер 
Ферати 

1962 хигиеничар ОСС хигиеничар 13,6 

8. Џезаир 
Османовски 

1970 хигиеничар ОСС хигиеничар 12,8 

9. Виолета 
Димовска 

1959 хигиеничар ССС хигиеничар 36.8 

10. Мирсад 
Сулемановски 

1976 хигиеничар ОСС хигиеничар 10.4 

11. Виолета 
Симоновска 

1966 хигиеничар ССС хигиеничар 18,4 

12. Наталија 
Кокаровска 

1972 хигиеничар ССС хигиеничар 7,6 

13. Јасмина 
Блажевска 

1984 хигиеничар ССС хигиеничар 5,7 

14. 
 

Елена 
Тошевска 

1991 хигиеничар ССС хигиеничар 3,2 

 



 

 
 

3.1. Вкупни податоци за наставен и ненаставен кадар 

Кадар Вкупно Етничка и полова структура на вработените 

Македонци Албанци Турци Срби Роми Друго 
М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

Број на 
вработени 

63 6 33 20 3  1       

Број на наставен 
кадар 

43 5 21 13 3  1       

Број на стручни 
соработници 

3  3           

Административни 
работници 

2  2           

Помошно – 
технички кадар 

14 1 6 7          

Директор 1  1           

3.2. Вкупни податоци за степенот на образование на вработените 
Образование Број на вработени 

Последипломски студии – втор циклус 1 

Високо образование 38 

Виша стручна спрема 8 

Средно образование 9 

Основно образование 7 

 

3.3. Вкупни податоци за старосната структура на вработените 
Години Број на вработени 

20-30 12 

31-40 13 

41-50 15 

51-60 22 

61-пензија 1 

67-пензија 0 



 

3.4. Податоци за учениците во основното училиште 

Ученици - централно училиште 

Одд. Бр.на 
парал 
елки 

Број на 
ученици 

Етничка и полова структура 

Македонци Албанци Турци Роми Други 

м ж м ж м ж м ж м ж 

I 1 24 14 6 1 / 3 / / / / / 

II 1 15 8 3 / / / 2 2 / / 2 

III 1 25 9 11 / / 2 1 1 1 / 1 

IV 1 16 7 5 / 1 1 1 / 1 / 1 

V 1 21 7 6 1 / 2 1 3 1 / 1 

I-V 5 101 45 31 2 1 8 5 6 3 / 5 

VI 2 30 13 11 1 / 1 2 1 1 / 2 

VII 2 24 12 9 1 / 2 / / / / / 

VIII 2 28 13 12 1 1 1 / / / / / 

IX 2 31 9 15 / 1 3 1 1 1 / 1 

VI-IX 8 113 47 47 3 2 7 3 2 2 / 3 

I-IX 13 214 92 78 5 3 15 8 8 5 / 8 

 

Ученици - подрачно училиште –с.Орешани 

Одд. Број 
на 

парал 

елки 

Број на 
ученици 

Етничка и полова структура 

Македонци Албанци Турци Роми Други 

м ж м ж м ж м ж м ж 

I 1 8 4 3 1 / / / / / / / 

II 1 9 2 4 / 3 / / / / / / 

III 1 5 / 4 1 / / / / / / / 

IV 1 8 4 3 1 / / / / / / / 

V 1 3 3 / / / / / / / / / 

I-V 5 33 13 14 3 3 / / / / / / 

 

Ученици - подрачно училиште –с.Вражале 
Одд. Број на 

парал 

елки 

Број на 
ученици 

Етничка и полова 
структура 

Македонци Албанци Турци Роми Други 

м ж м ж м ж м ж м ж 

I / 2   2 /       

II 1 1         / 1       

III 1 1        / 1       

IV / /           

V / /           



I-V 2 4   2 2       

VI / 2   1 1       

VII 1 1   / 1       

VIII / /           

IX / /           

VI-
IX 

1 3   1 2       

I-
IX 

3 7   3 4       

                                                  Ученици - подрачно училиште –с.Смесница 

Одд. Број 
на 

парал 

елки 

Број на 
ученици 

Етничка и полова структура 

Македонци Албанци Турци Роми Други 

м ж м ж м ж м ж м ж 

I / 2   1   1       

II / 1   1 /       

III 1 1   1 /       

IV 1 2   1 1       

V / /   / /       

I-V 2 6   4 2       

VI / 4   2 2       

VII / /   / /       

VIII / 1   1 /       

IX 1 4   2 2       

VI-
IX 

1 9   5 4       

I-
IX 

3 15   9 6       

 

Ученици - подрачно училиште –с.Тисовица 

Одд. Број 
на 

парал 

елки 

Број на 
ученици 

Етничка и полова структура 

Македонци Албанци Турци Роми Други 

м ж м ж м ж м ж м ж 

I             

II             

III             

IV             

V             

I-V / /           

VI             

VII 1 1   / 1       

VIII             

IX             

VI- 1 1   / 1       



IX 

I-
IX 

1 1   / 1       

                                                             

                                 Ученици - подрачно училиште –с.Страхојадица 
Одд. Број 

на 
парал 

елки 

Број на 
ученици 

Етничка и полова структура 

Македонци Албанци Турци Роми Други 

м ж м ж м ж м ж м ж 

I / 2      /   2       

II / 3   1 2       

III 1 2   1 1       

IV / 4   1 3       

V 1 2   1 1       

I-V 2 13          4 9       

VI / 5   3 2       

VII / 4   1 3       

VIII / 4   2 2       

IX 1 4   1 3       

VI-
IX 

1 17   7 10       

I-
IX 

3 30   11 19       

 
 

Ученици - подрачно училиште –с.Дејковец 

Одд. Број 
на 

парал 
елки 

Број на 
ученици 

Етничка и полова структура 

Македонци Албанци Турци Роми Други 

м ж м ж м ж м ж м ж 

I             

II             

III             

IV             

V             

I-V /            

VI             

VII             

VIII 1 1   1 /       

IX             

VI-
IX 

1 1   1 /       

I-
IX 

1 1   1 /       



 

                                                       МИСИЈА И ВИЗИЈА 

 
Мисијата -Нашето училиште ги промовира вредностите и темелите на 

квалитетно образование,овозможува стекнување на знаења, умеења и вештини 

на сите ученици без разлика на пол, верска и етничка припадност, социо и 

економски статус, психофизичка способност и можност. 

 

 
Мото на училиштето: ,,Со нови чекори до нови повисоки цели” 

 
 
 

Визија -Нашето училиште со своите мулти етнички сегменти да се усовршува, 

осовремува,надоградува и да чекори кон современи европски училишта во кои 

вредностите и стекнатите знаења, умеења и вештини ќе им го подобрат 

квалитетот на живеењето, генерациите ќе продолжат да чекорат по животниот 

пат горди што биле дел од ова училиште. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОСТОРНИ ПОДГОТОВКИ ЗА ПОЧЕТОКОТ НА 

УЧЕБНАТА ГОДИНА 

 

Во училиштето  континуирано се реализира осовременување на 

просторните капацитети  и  дидактички  средства,  со  цел  да  се  задоволат  

потребите  на учениците  и  вработените  при што, да се создадат  пријатни  

услови  за   реализирање  на  воспитно-образовната работа. 

Заради подобрување на просторните услови за работа во текот на 
летниот период извршени се следните подготовки и интервенции: 

- генерално чистење на сите простории  

- дезинфекција,дезинсекција и дератизација на целиот училишен простор и 
санитарните јазли 

- обновување со штедливи сијалици во секоја училница во ЦОУ и ПУ Орешани 

- уредување на училишниот двор, и расчистување од непотребно зашумени 
делови и исушени дрвја како во централното така и во сите останати подрачни 
училишта. Реконструкција на ограда и кречење на просториите  во ПУОрешани  

-Обновување на  фасада во централното училиште 

-Поставување обележани патеки за влез и излез на учениците со физичко 
присуство во услови на Ковид 19 

-Поставување обележани знаци за движење; 

-Обнова на  шкафчето за чување на дневници во наставничката канцеларија; 

Набавка на информатичка и друга опрема: 

- Бела табла за училница; 

- Компјутер, 2 печатачи (за наставниците кои користат печатен материјал) 

Набавка на нагледни средства: 

Набавка на нови лектирни изданија за учениците од I до IX 
Опремување на секоја училница со компјутери, добра интернет конекција  и 
камери за успешно реалиризање на оnline настава 

 

 

 

 

 

 



УЧЕНИЦИ 

 

Во почетокот на учебната 2020/2021 год. во училиштето беа прифатени 

302 ученика од кои 248 ученика на македонски наставен јазик од I-IX одд. и 54 

ученика на албански наставен јазик од I-IX одд.   

 

Во текот на првото полугодие во централното училиште во III  одделение 

се запишаа два ученика, во I oдделение се запиша еден ученик и во  VI 

одделение се запиша една ученичка.  Додека пак се отпишаа 1 ученик од IV 

одд.,1 ученичка од  V одд., 1 ученичка од VI одд.,1 ученичка од  VIII одд.  и една 

ученичка од   IX одд. 

Во ПУ Страхојадица   се отпиша еден ученик. 

Во ПУ-Орешани се  запиша една ученичка во II одд. и една ученичка во 

III одд .  

 Бројот на учениците на крајот од првото полугодие од оваа учебна 

година изнесува 301 .  

 

Бројот на ученици по одделенија на крајот од првото полугодие е 

прикажан во табеларните прилози од извештајот. 

 

 Во подрачните училишта на албански наставен јазик , наставата се 

одвива во комбинирани паралелки, така да вкупниот број на паралелки на ниво 

на училиште брои 29 ,од кои на македонски наставен јазик  се 18 и на албански 

наставен јазик 11 паралелки. 

 

НАСТАВЕН КАДАР 

 

На македонски наставен јазик, наставата ја изведуваат вкупно 26 

наставници со соодветно стручно образование, додека на албански наставен 

јазик наставата ја изведуваат вкупно 17 наставници од кои дел од нив се со 

несоодветно образование. 

 

Сите наставници редовно посетуваат  оnline семинари и обуки 

организирани од Бирото за развој, МОН, УСАИД-ЕДУИНО  со што се 

допринесува повисока стручна професионална подготвеност во чекор со 

современиот образовен процес. 

 

Наставниот кадар својата професионалност ја надградува и преку  

континуирани  интерни дисеминации. 

 

 

 

 



Бр ИМЕ И ПРЕЗИМЕ      ПРОФЕСИЈА  СТЕПЕН НА 
ОБРАЗОВНИЕ 

1 Горан Кошчицовски  проф.по македонски јазик  BСС 

2 Антоанета Мишева проф. по историја  BСС 

3 Силвана Велинова наст. по англиски јазик ВСС 

4 Александар Крстевски наст. по музичко образование ВСС 

5 Ленче Павиќевиќ наст. по географија ВШС 

6 Сања Соларова Андовска наст. по македонски јазик ВСС 

7 Александар Мирчевски проф. по физичко и здрав.обр. ВСС 

8 Љупчо Рафески проф. по физичко и здрав.обр. BСС 

9 Маре Канзурова  нас. по англиски јазик BШС 

10 Сања Кузмановска  проф. по математика BСС 

11 Жаклина Бошковиќ проф. по ликовно образование BСС 

12 Маја Јакимовска  проф.по етика BСС 

13 Маја Ковачевска  проф.по германски BСС 

14 Игор Велков  проф. по биологија и природни 
науки 

BСС 

15 Лидија Блажевска професор по хемија BСС 

16 Билјана Mитаноска наст.по физика и математика ВСС 

17 Јасминка Стојаноска проф. по одд. настава BСС 

18 Елена Костовска проф. по одд. настава BСС 

19 Стевана Кузмановска  проф. по одд. настава BСС 

 20 Дијана Дабеска проф. по одд. настава BСС 

21 Виолета Младеновска нас. по одд. настава BШС 

22 Весна Митрички проф. по одд. настава BСС 

23 Љупка Продановска проф. по одд. настава BСС 

24 Весна Стојковска проф. по одд. настава BСС 

25 Македонка Стојаноска проф. по одд. настава BСС 

26 Даниела Јовановска проф. по одд. настава BСС 

27 Амит Саити  предметна настава BСС 

28 Шабан Максути наст. по албански јазик BШС 

29 Амет  Арифи предметна настава BШС 

30 Гафур Шабани проф. по албански јазик BСС 

31 Демир Сеферовски  предметна настава ССС 

32 Атиџе Саити  предметна настава ВСС 

33 Ветон Алил проф. по одд. настава ВСС 

34 Неџми Демири  наст. по географија и историја BШС 

35 Фатима Ала нас.по одделенска настава  ВШС 

36 Сулејман Салахи проф.по одделенска настава ВСС 

37 Љутви Беќири проф.по одделенска настава ВСС 

38 Реџеп Муратовски одд. наставник ССС 

39 Семине Селами проф.по одделенска настава ВСС 

40 Фатма Амит проф.по одделенска настава ВСС 

41 Џезми  Ќаиловски Предметна настава ВСС 



42 Бастри Елмази Предметна настава ВСС 

43 Бурхан Алиевски Предметна настава ВСС 

ЛИСТА НА РАКОВОДИТЕЛИ НА ПАРАЛЕЛКИ НА МАКЕДОНСКИ И 

АЛБАНСКИ ЈАЗИК 

 

 

 

 

 

 

БР. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  ОДДЕЛЕНСКИ РАКОВОДЕЛИТЕЛ УЧИЛИШЕН ОБЈЕКТ 

1 Дијана Дабеска I с.Зелениково 

2 Елена Костовска  II с.Зелениково 

3 Весна Стојковска III с.Зелениково 

4 Виолета Младеновска  IV с.Зелениково 

5 Македонка Стојаноска  V с.Зелениково 

6 Игор Велков IX b с.Зелениково 

7 Билјана Митаноска IX a с.Зелениково 

8 Ленче Павичевиќ  VIa с.Зелениково 

9 Антоанета Мишева VIb с.Зелениково 

10 Љупчо Рафески  VII a с.Зелениково 

11 Александар Кузмановски VII b с.Зелениково 

12 Cања Кузмановска  VIIIa с.Зелениково 

13 Маја Ковачевска  VIII b с.Зелениково 

14 Јасминка Стојаноска I с.Орешани 

15 Љупка Продановска  II с.Орешани 

16 Стевана Кузмановска III с.Орешани 

17 Даниела Јовановска  IV с.Орешани 

18 Весна Митрички  V с.Орешани 

19 Фатима Ала I,II,III с.Страхојадица 

20 Љутви Беќири IV,V с.Страхојадица 

21 Гафур Шабани VI-IX с.Страхојадица 

22 Сулејман Салахи I,II,III с.Смесница 

23 Амит Саити IV с.Смесница 

24 Атиџе Саити VI-IX с.Смесница 

25 Семине Салами I,II с.Вражале 

26 Фатма Амит III с.Вражале 

27 Демир Сеферовски VII с.Тисовица 

28 Џезми Ќаиловски VIII с.Дејковец 

29 Шабан Максути VI,IX с. Вражале 



НАСТАВА 

 

     Поради пандемијата на коронавирусот новата учебна 2020/2021 година со 
одлука на Владата на Р.С.Македонија со број 18-8098/1, објавена во Службен 
весник на 27.08.2020 година,  започна на 01.10.2020 година. и се одвива 
комбинирано со физичко присуство, но и преку онлајн . Наставата се реализира 
согласно динамиката зацртана со Годишната програма, за работата на 
училиштето во учебната 2020/2021 година. 
   Наставата се одвива според протоколите за физичко присуство како и за on-
line учење. Во ЦОУ со физичко присуство следат настава учениците од I-III   во 
ПОУ ученици од 1-3 одд. во прва смена ,додека учениците од 4-5 одд.се втора 
смена со физичко присуство.Во ПОУ Страхојадица  наставата се одвива со 
физичко присуство на учениците од 1-3  одд.една паралелка комбинирана и од 
4-5 одд.една паралелка комбинирана во прва смена. Учениците од 6-9 се втора 
смена поделени во две групи односно одд.и тоа:6-7 одд.и 8-9 одд.  
Ученици кои не се вклучуваат во on-line наставата поради технички причини  
добиваат печатен материјал во соработка со наставниците. 
 Во ПУ с.Смесница,ПУ с.Вражале, ПУ с.Дејковец и ПУ с.Тисовица сите ученици 
следат настава до печатен материјал во соработка со наставниците. 
 
    Задолжителните предмети ја сочинуваат содржинската основа на основното 

училиште со која на учениците им се овозможува вертикална проодност за 

продолжување на школувањето во средното образование.  

    Задолжителната настава се изведува за сите ученици од I-IX одделение по 

наставните предмети според Наставниот план и програма за воспитно-

образовната дејност.  

     Согласно Законот за Основно образование во училиштето се реализира: 

-Задолжителна настава 

-Изборна настава 

-Дополнителна настава 

-Додатна настава 

Успехот, поведението и редовноста на учениците во училиштето се 

следи од страна на одделенските раководители,наставниците,училишниот 

педагог, психолог и директорот на училиштето. Периодично и по потреба 

извештаите и анализите за успехот на учениците се разгледуваат пред 

стручните органи на училиштето (Наставнички и Одделенски совет) Советот на 

родители и Училишниот одбор. Од состаноците на Одделенскиот и 

Наставничкиот  совет констатирано е дека предвидениот наставен материјал 

од првото полугодие е во целост реализиран по сите наставни предмети. 

Анализите за успехот, изостаноците и поведението на учениците се 

презентирани во прилог на извештајот. 

 



ИЗБОРНА НАСТАВА 

Покрај задолжителните предмети согласно Законот за основно 
образование,учениците на крајот од минатата учебна година, преку 
индивидуално пополнување на анкетни ливчиња, со своите родителите се 
определија за изучување на долу наведените изборни предмети за учебна 
2020/2021 г. 

Изборните предмети овозможуваат надградба, продлабочување и 
систематизирање  на  знаењата  од  одредени  подрачја кои ги  поттикнуваат 
интересите на учениците во определување на своите професии. 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ НА МАКЕДОНСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК 

ОДД. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ          

VIа и VIb Етика во религиите 

VIIа  Вештини за живеење 

VIIб Проекти од музичка уметност 

VIIIа Вештини за живеење 

VIIIb Истражување на родниот крај 

IX a Танци и народни ора 

IXb  Проекти од ликовна уметност 

                 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ НА АЛБАНСКИ  НАСТАВЕН ЈАЗИК 

ОДД. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

VI Класична култура во европската цивилизација 

VII  Вештини за живеење 

VIII Проекти од музичка   уметност 

IX Проекти од  ликовна  уметност 

 

ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА 

Дополнителната настава има задолжителен карактер и се организира од 

II –IX одд. со ученици кои имаат повремени тешкотии во учењето и кои 

заостануваат во усвојувањето на содржините и др. задачи од еден или повеќе 

наставни предмети. Застапеноста и организацијата на дополнителната настава 

е планирана во распоредот на работното време на наставниците кои 

задолжително треба да ги реализираат одредениот број на часови.  

ДОДАТНА НАСТАВА 

       Додатната настава се реализира за ученици кои во текот на 

задолжителната настава постигнуваат надпросечни резултати или пројавуваат 

осебен интерес, надареност и талент во одделни наставни подрачја. 

Содржината на додатната настава се организира според посебни програми. 



ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ 

а) Слободни ученички активности. 

Слободните ученички активности се организираат во областа на науката, 

уметноста, спортот и екологијата преку работата на секциите во училиштето. 

Преку слободните активности кај учениците се поттикнува нивната креативност, 

умешност, уметност, способност и активност се со цел за проширување и 

продлабочување на нивните знаења. 

 

❖ Во ЦОУ  со физичко присуство имаше прием на првачињата надвор во 

училишниот двор, а родителите ги носеа второодделенците и 

третоодделенците во училишните објекти. 

Во основното училиште „Марко Цепенков“ приемот на децата се одвиваше по 

протокол. Со маски на лицата, со мерење температура на влезот и со 

дезинфицирање на рацете, го одбележија годинашниот почеток на учебната 

година. Децата внимателно ги следеа насоките од нивните наставнички и се 

придржуваа кон правилата. Патеките на движење се обележани со стрелки, 

има плакати со информации за заштита од вирусот. Новата учебна година 

започна со физичко присуство за учениците од I-III oдд., а преостанатите 

ученици го имаа првиот училишен час онлајн.  

Свечено добредојде на првачињата им посака Директорката Валентина 

Димишковска заедно со наставниот кадар ,кои подговија пригодна програма со 

организиран дочек и детски песни согласно мерките поврзани со Ковид 19, , а 

сето тоа со задоволство го следеа првачињата и нивните родители. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



б) Ученички екскурзии 

Врз основа на член 42 став (2) од Законот за основното образование 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20 

година) министерката за образование и наука донесе  

ПРАВИЛНИК ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА 

ИЗВЕДУВАЊЕ НА ЕКСКУРЗИИTЕ, ИЗЛЕТИTE И ДРУГИТЕ ВОНУЧИЛИШНИ 

АКТИВНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОД ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА 

 Член 1 Во Правилникот за начинот на изведување на екскурзиите, 

излетите и другите вонучилишни активности на учениците од основните 

училишта бр.12-13487/1 од 19.11.2019 година, по членот 6 се додаваат два нови 

члена 6-а и 6-б, кои гласат: „Член 6-а За време на организирање и реализирање 

настава која трае помалку од 180 наставни дена, како и реализирање настава 

по скратени наставни програми во услови на вонредни околности (утврдено 

постоење на кризна состојба, прогласена епидемија, односно пандемија, 

пожари, поплави или други големи природни непогоди), или за време на 

организирање настава преку далечинско учење, училиштето не изготвува 

Програма за излетите, екскурзиите и другите вонучилишни активности. Ако 

училишниот одбор има одобрено Програма за излетите, екскурзиите и другите 

вонучилишни активности пред стапување во сила на овој правилник, истата се 

става во мирување се додека траат вонредните околности од став 1 на овој 

член. 

в) Грижа за здравјето на ученици 

Покрај планираните активности во вид на разни предавања реализирани 
на одделенските часови, часови по природа, биологија,физичко и здравствено 
образование, извршени се и повеќе стручни совети за грижата за здравјето на 
учениците.  

Во училиштето од страна на одделенските раководители и наставници 
во дел од своите активности реализираат и предавања за здравствена заштита 
и здравствена едукација за унапредување на здравјето.  

Превземени и реализирани активност за грижата за здравјето на учениците 
од страна на училиштето  се следните:  
❖ Осигурување на учениците 
❖ Редовно одржување на хигиената на училниците, училиштето и 

училишниот двор. 
❖ Во склоп на програмата на Образование за животни вештини беа 

реализирани поголем дел на работилници за заштита на здравјето. 
❖ Психологот Оливера Чевреска Петровска подготви презентација на тема-

зачувување на менталноо здравје во време на Ковид 19 која класните на 

одделенски час ја споделија со учениците од V-IX oдд 

 
❖   

 



в) општествено –корисна и хуманитарна акција 

Активностите на ова воннаставно подрачје се според програмата што е 
составен ден на Годишната програма за работа на училиштето. Во текот на 
првото полугодие од учебната година се реализираа следните активности  

• Хуманитарна акција по повод Новогодишните празници  
Црвениот крст на РСМ во соработка со наставничката Фатма Амит  им  подари 
новогодишни пакетчиња на учениците од ранливите категории и многу детните 
семејства  

 
 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ЛИТЕРАТУРНО – РЕЦИТАТОРСКАТА И 
ДРАМСКАТА СЕКЦИЈА  

учебна 2020/2021 година прво полугодие 
 

Во рамките на слободните ученички активности во услови на пандемија 

во учебната 2020/21 год. во општинското училиште Марко Цепенков со успех 

работеше литературно-драмската секција.  

Под раководство на наставниците по македонски јазик Горан 

Кошчицовски и Сања Соларова Андовска членовите на секцијата зедоа учество 

на распишаните литературни конкурси по повод Светскиот ден на учителот 

(просветни работници) на 5 октомври и на Светскиот ден на штедењето (31 

Октомври) на тема: „Штедам за моите желби, штедам за мојата иднина“ со 

раскази. По повод патрониот празник 7 ноември и 100 годишнината од смртта 

на најголемиот собирач на македонски народни умотворби Марко Цепенков 

училиштето распиша литературен конкурс на тема: „Книгата е извор на 

мудроста“. 

Наградени беа: Петар Симоновски од 6А (прво место), Ангела Ристова од 9А 

(второ место) и  Ријад Гегиќ од 9Б (трето место). 

Полугодието беше завршено со новогодишен хепенинг од поетски и прозни 

творби за Новата година со што беше симболично завршено првото полугодие 

во учебната 2020/21 година. 

Одрговорни наставници: 

                                                                                        Сања Соларова Андовска 

                                                                          Горан Кошчицовски 
 



ИЗВЕШТАЈ ЗА АКТИВНОСТИ НА БИБЛИОТЕКАРСКА СЕКЦИЈА ПРИ 
ОУ “МАРКО ЦЕПЕНКОВ”- ЗЕЛЕНИКОВО 

ВО ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОД. 

Содржина на 

активности 

Време на 

реализација 

Реализатор Извештај за реализација 
на активностите 

Формирање на секцијата и 

број на членови, 

запознавање со тековните 

активности 

октомври Библиотекар На почетокот на месец октомври 2020. 

година формирана е библиотекарска 

секција „Млади библиотекари“ во која 

членуваат 20 ученици од VI до IX одд.  

Членовите на библиотекарска секција ги 

запознав за нивните активности во текот 

на целата учебна година. 

Информирање на учениците 

за набавени нови книги 

октомври-

декември 

Библиотекар Во месец октомври купени се книги 

(лектири и деска литература) од 

издавачка куќа: Матица Македонска; 

Просветно дело. Подарени книги :БРО, 

Црвен крст на Македонија, педагог во 

пензија 

Поттикнување и 

мотивирање на учениците за 

читање на романи, раскази, 

приказни и други 

литературни видови 

 октомври-

декември  
Библиотекар и 

ученици 
Со започнување на новата учебна 

година учениците се зачленуваат во 

билиотеката, позајмиваат книги според 

сопствен интерес или според 

препораките на библиотекарот. 

Учениците разговараат за прочитаните 

книги со своите другарчиња.  Читајќи 

разни видиви на литературни дела 

учениците ги развиваат читателски  

вештини, како и естетски врдности. 

Одбележување на Детската 

недела со активности на 

членовите од секцијата 

Октомври Библиотекар Детска недела е одбележана   под мото 

„ Почитување на наше здравје, 

за наш успех 

Одбележување на месецот 

на книгата 

Октомври Библиотекар и 

ученици 
Од 15. 10. 2020. до 15. 11. 2020. го 

одбележавме „Месецот на книгата“. 

Месецот на книгата се одбележува со 

цел да се придонесе кон популаризација 

на книгата и на читањето, како  и да се 

промовираат одредени интересни 

наслови на книги. 

одбележување на 

празниците во соработка со 

другите секции 

октомври-

декември 
Библиотекар и 

ученици, 

наставници 

Во првото полугоди членови на 

библиотекарска секција со своите 

активности и во соработка со членовите 

на литературна секција учествуваа во 

одбележување на следниве празници:  

- Почеток на новата учебна година 

- Детска недела од 05.10.- 09.10.2020. 

под мото: Почитување на наше здравје, 



 Изработил-а: Славка Буковска 

ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ОД РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ 

ОД ХОР И ОРКЕСТАР 

 ЗА УЧЕБНА 2020/21 ГОД 

 

Цели: 

*Да ги спознава основните музичко-изведувачки активности 

(пеење, свирење на детски музички инструменти, музичко-ритмички 
активности) 

*Да умеат да се претстават пред публика и да знаат да заземат правилен 

пеачки став 

*Да развива способност за индивидуално вокално интерпретирање 

*Да ги проширува теоретските знаења во областа на историјата на музиката 

*Да го негуваат култот кон музиката 

Поради актуелната пандемија и начинот на реализација на наставата за 

учениците од VI до IX одделение, програмата по Хор и Оркестар за првото 

полугодие од учебната 2020/2021 година се реализираше преку платформата 

“ZOOM”. 

Се обработија песните “Рум,дум,дум” и “Борјано,Борјанке”. 

Почитувајќи ги сите препораки од надлежните институции и согласно 

донесениот план за одржување на наставата за учебната 2020/2021 година, 

учениците кои што членуваат во училишниот Хор и Оркестар немаа учество во 

свечени приредби и натпревари или било какви други јавни настапи. 

Одговорен  наставник: Александар Крстевски 

 

 

 

за наш успех 

- 5-ти октомври – Денот на учителот 

- Одбележување на Месецот на книгата 

- Одбележување на Патрониот празник 

на училиштето 

Информирање и учество во 

литературни конкурси 

октомври-

декември 
Библиотекар и 

ученици 
-  Литературен и ликовен конкурс по 

повод Денот на учителот 

- Литературен и ликовен конкурс по 

повод: Месецот на книгата и Патрониот 

празник на училиштето на тема: Книгата 

е извор на мудроста  



ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СЕКЦИЈАТА ПО 
ПРИРОДНИ НАУКИ 

           „МЛАДИ НАУЧНИЦИ“ 

Секцијата „МЛАДИ НАУЧНИЦИ“ беше формирана со цел на учениците 

да им се доближат природните науки (биологија, физика и хемија) од аспект на 

практичност и применливост.  

Целите и програмата на секцијата им беше образложена на учениците 

од страна на одговорните наставници, а истата беше истакната на веб – 

страната на училиштето. На првата родителска средба која се одржа во 

учебната 2020/2021 година им беше образложено и на родителите за важноста 

на секциите и другите воннаставни активности за развојот на учениците, а исто 

така и дека ќе им помогнат во определбата на идната професија. 

Оваа секција бара активна работа со физичко присуство, а предвидени 

беа бројни посети на настани поврзани со природните науки. Поради 

пандемијата на Ковид – 19, овие активности неможеа да се реализираат. Од 

овие причини работата на секцијата е во мирување, заинтересирани ученици 

има, и ќе се работи во второ полугодие ако состојбата со пандемијата го 

дозволи тоа 

ОДГОВОРНИ НАСТАВНИЦИ: 

Игор Велков 

Биљана Митаноска 

Лидија Блажевска 

 

Полугодишен извештај за Забавно-рекреативна секција „Игри 

без граници“ 

Назив на секција Забавно-рекреативна секција „Игри без 

граници“ 

Одговорен наставник за секција Виолета Младеновска, Даниела 

Јовановска  

Одржани вон наставни активности  

9.10.2020 Одбележување на  
Детска Недела – игри без граници 
Учество на 21 ученик  

3 недела октомври 

 

20.11.2020 

Не се спроведоа поради неодржување на 

екскурзија 

ЗАМЕНЕТА со  одржани  игри без граница 

за Меѓународен ден на децата : ДЕЦАТА 

НАЈГОЛЕМОТО БОГАТСТВО 

Учество на 25 ученици 

 

 



Полугодишен извештај за 

 Забавно-рекреативна секција – Спортски игри за најмалите 

2020/21 год. ООУ„Марко Цепенков“  (II одд) 
 

Забавно-рекреативна секција, секција ги исполни зададени цели и задачи. 
Учениците беа вклучени во планираните активности. 
Со оглед на  моменталната состојба, протоколите и алгоритмите за 

реализација на работата во училиштата за време на пандемија, активностите 

на  Забавно-рекреативна секција – Спортски игри за најмалите се реализираа 

во согласност со истите. 

Назив на 
cекцијата 

Забавно-рекреативна секција – Спортски игри за најмалите 

Одговорен 

наставник/ 

одговорни 

наставници за 

реализација на 

секцијатa:  

Одделенски наставници – Елена Костовска, Љупка 

Продановска, тандем наставник по физичко и здравствено 

образование – Александар Мирчевски 

Одделение/ 

возраст на 

учениците  и вк.бр. 

на учесници во 

секцијата  

Поради вонредната ситуација и протоколите за реализација на 

активностите учесници во секцијата беа 15 ученици од II оддeление 

од Централното училиште во с. Зелениково и 9 ученици од 

Подрачното училиште од с. Орешани 

Р.б
р. 
на 
час 
 

Теми/ подрачја 

содржини и 

активности 

Цели (знаења, 
вештини и ставови/ 
вредности) 

Временска 

рамка и 

бр.на 

часови  

Потребни 

просторни 

услови 

Дидактички 
сретства и 
материјали/ 
ресурси 

Начин на 

следење 

1  
 

  

 

Формирање 
на секцијата  
 

  Стекнување на 

занаењата, 

вештините и 

вредностите/ставов

ите зацртани со 

Националните 

стандарди за 

основното 

образование. 

Октомвр

и 

02.10.202

0г 

училишт

е 

училниц

а 

Список на 

заинтересира

ни ученици 

Список на 

заинтересира

ни ученици 

2 
 

Игри на 

имиња 

Да се запознаат 

учениците 

меѓусебе, преку 

директна 

меѓусебна 

комуникација, 

соработка и забава 

Октомвр

и 

09.10.202

0г 

училишно

то 

игралишт

е 

спортски 
обувки 
(патики) и 
комотна 
облека (на 
пример, 
тренерки) во 
лична 
сопственост на 
учениците 
топка 

Дневник на 

активности, 

набљудување, 

белешки и 

фотографии 

Образец од   

БРО за 

следење на 

Воннаставните 

активности 

3 
  
 

Возење 

ролери, 

тротинет, 

велосипед  

Да се оспособи да 

одржува 

рамнотежа, да ја 

развива 

Октомвр

и 

16.10.202

0г 

училишно 

игралишт

е 

училишен 

двор 

спортски 
обувки 
(патики) и 
комотна 
облека (на 
пример 

Дневник на 

активности, 

набљудување, 

белешки и 

фотографии 



моториката на 

целокупниот 

локомоторен 

апарат 

тренерки) во 
лична 
сопственост на 
учениците 
топки со 
различна 
големина 

Образец од   

БРО за 

следење на 

Воннаставните 

активности 

4 
 

 Игра - Тенис 

со раце 

Да развива чувство 

за тимска работа, 

комуникација и 

соработка 

Октомвр

и 

30.10.202

0г. 

училишна 

спортскат

а сала 

 

спортски 
обувки 
(патики) и 
комотна 
облека (на 
пример 
тренерки) во 
лична 
сопственост на 
учениците 
 

Дневник на 

активности, 

набљудување, 

белешки и 

фотографии 

Образец од   

БРО за 

следење на 

Воннаставните 

активности 

5 Игра -

Расплеткува

ње на раце 

Да развива 

комуникација, 

соработка и тимска 

работа. 

Ноември 

06.11.202

0г 

училишно 

игралишт

е  

спортски 
обувки 
(патики) и 
комотна 
облека (на 
пример 
тренерки) во 
лична 
сопственост на 
учениците 
 

Дневник на 

активности, 

набљудување, 

белешки и 

фотографии 

Образец од   

БРО за 

следење на 

Воннаставните 

активности 

6 Комбиниран

и штефетни 

игри- 

Да ги почитуваат  
правилата на игра, 
да помага, 
соработува, 
комуницира и 
дисциплинирано да 
реализираат 
поставени задачи 
 

Ноември 

13.11.202

0г 

училишна 

спортскат

а сала 

 

спортски 
обувки 
(патики) и 
комотна 
облека (на 
пример 
тренерки) во 
лична 
сопственост на 
учениците 
чуњеви, 
мрежа, 
лостови, 
душеци.... 
реквизити 
потребни кои 
се на 
располагање 
од 
фискултурната 
сала  

Дневник на 

активности, 

набљудување, 

белешки и 

фотографии 

Образец од   

БРО за 

следење на 

Воннаставните 

активности 

7 Есенска 

прошетка 

Да ги развива 

подвижните 

способности на 

локомоторниот 

апарат за правилна 

изведба на 

движења 

Ноември 

20.11.202

0г 

приорда спортски 

обувки 

(патики) и 

комотна 

облека (на 

пример 

тренерки) во 

лична 

сопственост на 

учениците 

Дневник на 

активности, 

набљудување, 

белешки и 

фотографии 

Образец од   

БРО за 

следење на 

Воннаставните 

активности 

8 Фудбал со 

рака по 

земја 

Да се оспособува 

за групна кохезија, 

тимска работа и 

Ноември 

27.11.202

0г 

училишна 

спортскат

а сала 

спортски 

обувки 

(патики) и 

Дневник на 

активности, 

набљудување, 



 

Одговорни  наставници 

Елена Костовска, Љупка Продановска, тандем наставник по физичко и здравствено 

образование – Александар Мирчевски 

комуникација.  комотна 

облека (на 

пример 

тренерки) во 

лична 

сопственост на 

учениците 

топки за 

фудбал 

белешки и 

фотографии 

Образец од   

БРО за 

следење на 

Воннаставните 

активности 

9 
  

Лев фудбал Да се оспособува 

за групна кохезија, 

тимска работа и 

комуникација 

Декемвр

и 

04.12.202

0г 

 

училишна 

спортска 

сала 

спортски 

обувки 

(патики) и 

комотна 

облека (на 

пример 

тренерки) во 

лична 

сопственост на 

учениците 

топки за 

фудбал 

Дневник на 

активности, 

набљудување, 

белешки и 

фотографии 

Образец од   

БРО за 

следење на 

Воннаставните 

активности 

10 Фудбал во 
парови 

Да се оспособува 

за примање и 

додавање на топка 

Декемвр

и 

11.12.202

0г 

училишна 

спортска 

сала 

спортски 

обувки 

(патики) и 

комотна 

облека (на 

пример 

тренерки) во 

лична 

сопственост на 

учениците 

топки за 

фудбал 

Дневник на 

активности, 

набљудување, 

белешки и 

фотографии 

Образец од   

БРО за 

следење на 

Воннаставните 

активности 

11 

 

Фудбалска игра 

со џокери 

Да се оспособува за 

примање и додавање на 

топка 

Декември 

18.12.2020г 

училишна 

спортска 

сала 

спортски обувки 

(патики) и 

комотна облека 

(на пример 

тренерки) во 

лична 

сопственост на 

учениците топки 

за фудбал 

Дневник на 

активности, 

набљудување, 

белешки и 

фотографии 

Образец од   

БРО за следење 

на 

Воннаставните 

активности 

12 

 

Игра со јаже 

бик 

Да  развива 

способности и да  

искажува позитивни 

емоции и однесување 

во дружење групна 

реализација на 

задачи во игра 

Декември 

25.12.202

0г 

училишна 

спортска 

сала 

спортски 

обувки 

(патики) и 

комотна 

облека (на 

пример 

тренерки) во 

лична 

сопственост на 

учениците, 

јаже 

Дневник на 

активности, 

набљудување, 

белешки и 

фотографии 

Образец од   

БРО за 

следење на 

Воннаставните 

активности 



Полугодишен извештај за 

Реализирани активности на ЈАЗИЧНАТА МЕДИЈАТЕКА 
 

Активностите на јазичната медијатека се одвиваа онлајн.Учествуваа 
ученици од 7-мо до 9-то одделение. Првата активност беше реализирана во 
месец октомври по повод празнувањето на празникот „Ноќ на вештерките“. 
Учениците направија цртежи со соодветна содржина и разни изработки кои ги 
презентираа на часот по англиски и германски јазик, а истите ги пратија и на 
мејл на одговорните наставници. 

Во последната недела од декември се одбележа празнувањето на 
католички и христијански Божик и Нова Година (Christmas/Welhnahten and/und 
New Year/Neues Jahr.Се водеше дискусија за празнување на горенаведените 
празници (обичаи кај нас и во светот.) Учениците изработија цртежи со 
празнични мотиви и рецепти за колачиња. 

                                                              Одговорни наставници 

Маре Канзурова – наставник по англиски јазик 

Маја Ковачевска – наставник по германски јазик 

 

Училишен Спортски клуб Марко Цепенков- Зелениково 

Извештај за работата во првото полугодие на УСК Марко 

Цепенков за учебната 2020/21 година 

 

Оваа учебна 2020/2021 год.,поради здравствената криза со ковид 19 и 
протоколите за работа училишниот спортски клуб планираните активности ги 
реализираше на два начина.  

- Делумно со настани кои се одвиваа со физичко присуство ( родителите 
на  учениците кои посетуваа ваков вид настава потпишаа согласност за 
одржување на истата ) 

- Делумно со онлајн настава ( изведување комплекс вежби во домашни 
услови ). 

Во двата случаи учениците го прифатија предизвикот од страна на 
Федерацијата на училишен спорт на Македонија за активно вежбање во услови 
на Ковид 19. 
 
Исто така нашите ученици кои се дел од УСК заедно со учениците од Еко 
секцијата земаа учество во одбележување на  ,, Ден без автомобили’’ во склоп 
на еко акцијата. Активноста се состоеше од организирано пристигнување со 
велосипеди до училиштето, а потоа и организирано пешачење до извидничкиот 
дом Градовци во село Градовци. 
Во сите организирани активности со физичко присуство беа почитувани 
мерките за превенција и заштита од Ковид 19 ( мерење телесна температура, 
дезинфекција, носење маски и држење растојание ). 
 
                                                                             Одговорни наставници: 
                                                                                                        Љупчо Рафески 
                                                                                             Александар Мирчевски 
 



Полугодишен извештај за 

 Ликовна секција  

2020/21 год. ООУ„Марко Цепенков“  (III одд) 
 

Ликовната  секција ги исполни зададени цели и задачи. Учениците беа вклучени во 
планираните активности. 
Со оглед на  моменталната состојба, протоколите и алгоритмите за реализација на 

работата во училиштата за време на пандемија, активностите на Ликовната секција – 

се реализираа во согласност со истите. 

Назив на cекцијата Ликовна секција 

Одговорен 

наставник/ 

одговорни 

наставници за 

реализација на 

секцијатa:  

Одделенски наставник – Весна Стојковска 

Одделение/ 

возраст на 

учениците  и вк.бр. 

на учесници во 

секцијата  

Поради вонредната ситуација и Протоколите за реализација на 

настава со физ.присуство, активностите се реализираа со учесници 

во секцијата од  25 ученици од III оддeление од ЦОУ - Зелениково  

Р.б
р. 
на 
час 
 

Теми/ 

подрачја 

содржини и 

активности 

Цели (знаења, 
вештини и ставови/ 
вредности) 

Времен

ска 

рамка и 

бр.на 

часови  

Потреб

ни 

просто

рни 

услови 

Дидактички 
сретства и 
материјали/ 
ресурси 

Начин на 

следење 

1  
 

  

 

Формирање 
на секцијата  
 

Стекнување знаења, 
вештини и ставови 
определени од 
Националните 
стандарди за 
основното 
образование: Личен и 
социјален развој, 
Демократска култура, 
мултикултура и 
граѓанство, 
Уметничко 
изразување и култура 

Октомвр

и 

02.10.20

20г 

училиш

те 

училниц

а 

Список на 

заинтереси 

рани ученици 

Список на 

заинтереси

рани 

ученици 

2 

 

Цртање/слик

ање  

-„Во 

детскитот 

свет“ 

По повод 

Меѓународ-

ниот ден 

детето и 

одбележува

ње на Детска 

Недела 

Да создава ликовна 

композиција по 

сопствена замисла 

Октомвр

и 

09.10.20

20г 

Училни

ца/  

Online 

училниц

а 

Конвенција 

за правата на 

децата, ИКТ, 

Цртачки/ 

сликарски  

материјал 

Дневник на 

активности, 

набљудува

ње, 

белешки и 

фотографи

и изработки 

Образец од   

БРО за 

следење на 

Воннаставн

ите 



активности 

3/4 

  

 

Обликување 

во просторот 

моделирање и 

градење 

 - Есенско 

овошје   

20ти Октомври 

-Светски ден 

на јаболкото и 

10ти 

Октомври-

Светскиот ден 

на 

благодарноста 

за плодовите 

од Земјата  

МИО –Есенска 

работилница 

ЦОУ, ПУ 

с.Страхојадиц

а  

Да се оспособува да 

моделира 

тродимензионални 

форми 

-Да се поттикнува 

развојот на 

интеркултурните 

компетенции кај 

учениците и 

промовирање на 

мултикултурниот/ 

мултиетничкиот 

карактер на нашата 

држава 

Октомвр

и 

16.10.202

0г 

Училниц

а/ Online 

училниц

а 

Колаж, ножици, 

лепак, 

пластелин, 

Кашира 
кошнички, 
плодови, 
смиња 

Дневник на 

активности, 

набљудува

ње, 

белешки и 

фотографи

и изработки 

водео 

запис 

Образец од   

БРО за 

следење на 

Воннаставн

ите 

активности 

5 

 

 

Цртање/слика

ње по повод 

патрониот 

парзник на 

училиштето 

-ликовен 

конкурс 

Да создава ликовна 

композиција по 

сопствена замисла 

Октомвр

и 

30.10.202

0г. 

Училниц

а/  Online 

училниц

а 

ИКТ,презентац

ија Животот и 

делото на 

Марко 

Цепенков-

„Патување низ 

времето“ 

Цртачки/ 
сликарски  
материјал 
 

Дневник на 

активности, 

набљудува

ње, 

белешки и 

фотографи

и изработки 

Образец од   

БРО за 

следење на 

Воннаставн

ите 

активности 

6/7 Дизајн и 

визуелни 

комуникации  

- Постер 20ти 

Ноември 

Светски ден за 

правата на 

децата 

Да запознава и 

разликува  илустрација, 

фотографија, корица за 

книга, постер, плакат 

Ноември 

06.11.202

0г 

Училниц

а/  

Online 

училниц

а  

ИКТ,Конвенциј

а на правата 

на децата 

Прирачник 

ОЖВ, 

Цртачки/ 
сликарски  
материјал, 
лепење, 
врзување, 
составување 
постер/ плакат 

Дневник на 

активности, 

набљудува

ње, 

белешки и 

фотографи

и постер 

Образец од   

БРО за 

следење на 

Воннаставн

ите 

активности 

8 Цртање/слика

ње по повод 

роденденот на 

градот Скопје 

Да создава ликовна 

композиција по 

сопствена замисла 

 

Ноември 

13.11.202

0г 

Online 

училниц

а 

ИКТ, 

Цртачки/слика

рски материјал 

Дневник на 

активности, 

набљудува

ње, 

белешки и 



фотографи

и изработки  

Образец од   

БРО за 

следење на 

Воннаставн

ите 

активности 

9/1

0 

Дизајн и 

визуелни 

комуникации  

– Есенски 

лисја 

Да печати со 

разновидни 

материјали кој сам/а 

ги пронаоѓа од 

непосредната 

околина 

Ноемвр

и 

20.11.20

20г 

Online 

училниц

а 

Природни 

материјали(л

исја, кожа, 

гума, текстил, 

кожа) 

сликарки 

материјал 

 

Дневник на 

активности, 

набљудува

ње, 

белешки и 

фотографи

и изработки 

Образец од   

БРО за 

следење на 

Воннаставн

ите 

активности 

11 Цртање/слик

ање  

-„На 

планина“ 

11ти 

Декември -

Светски ден 

на планините 

Да ја воочува 

тонската градација, 

споредува и 

забележува разлики 

во тонот ( светол, 

најсветол, темен, 

најтемен) 

Ноемвр

и 

27.11.20

20г 

Online 

училниц

а 

Цртачки/ 

сликарски 

материјал 

Капење, 

прскање, 

туфирање, 

цевки 

Приказна„ 

Чудна шума“ 

Дневник на 

активности, 

набљудува

ње, 

белешки и 

фотографи

и, 

изработки 

Образец од   

БРО за 

следење на 

Воннаставн

ите 

активности 

12/

13 

  

Дизајн и 

визуелни 

комуникации 

новогодишен 

украс  

  

Да изработува украси 

од разни амбалажи 

Декемвр

и 

04.12.20

20г 

 

Училни

ца/ 

Online 

училниц

а 

Разновид 

на амба-

лажа, 

картон,хартиј

а во боја, 

памук 

ножици, 

лепак 

Дневник на 

активности, 

набљудува

ње, 

белешки и 

фотографи

и изработки  

Образец од   

БРО за 

следење на 

Воннаставн

ите 

активности 



 

Одговорен наставник: Весна Стојковска 

 

 

 

 

 

 

 

14 Дизајн и 

визуелни 

комуникации 

новогодишни 

честитки 

МИО 

Новогодишна 

работилница  

ЦОУ 

Зелениково и 

ПУ 

Страхојадица 

 

 

Да создава ликовна 

композиција по 

сопствена замисла 

Да се поттикнува 

развојот на 

интеркултурните 

компетенции кај 

учениците и 

промовирање на 

мултикултурниот/мултие

тничкиот карактер на 

нашата држава 

Декемвр

и 

11.12.202

0г 

Училниц

а/ Online 

училниц

а 

Цтрачки/сикарс

ки материјал 

Дневник на 

активности, 

набљудувањ

е, белешки и 

фотографии 

изработки 

видео запис 

Образец од   

БРО за 

следење на 

Воннаставни

те 

активности 

15 

 

Цртање/слик

ање  

-Зимски 

празници 

Да создава ликовна 

композиција по 

сопствена замисла 

Декемвр

и 

18.12.20

20г 

Училни

ца/ 

Online 

училниц

а 

Цтрачки/слик

арски 

материјал 

Дневник на 

активности, 

набљудува

ње, 

белешки и 

фотографи

и изработки 

Образец од   

БРО за 

следење на 

Воннаставн

ите 

активности 

16 

 

Украсување 

на 

училницата/д

омот 

Да користи разни 

матријали, техники и 

постапки за цртање, 

сликање, 

моделирање, 

градење и визуелни 

комуникации во 

ликовното 

изразување 

Декемвр

и 

25.12.20

20г 

Училни

ца/ 

Online 

училниц

а  

Цртачки/слик

арски 

материјал, 

декоратевен 

материјал 

Дневник на 

активности, 

набљудува

ње, 

белешки и 

фотографи

и 

Образец од   

БРО за 

следење на 

Воннаставн

ите 

активности 



Полугодишен извештај за 
РИТМИЧКА СЕКЦИЈА 

2020/21год. ОУ„Марко Цепенков“ ПОУ Орешани (I одд) 

Ритмичката секција ги исполни зададени цели и задачи. Учениците беа 
вклучени во планираните активности. 
Со оглед на  моменталната состојба, протоколите и алгоритмите за 

реализација на работата во училиштата за време на пандемија, активностите 

на Ритмичката секција се реализираа во согласност со истите.  

Назив на cекцијата Ритмичка секција 

Одговорен 

наставник/ 

одговорни 

наставници за 

реализација на 

секцијатa:  

Јасминка Стојаноска 

Одделение/ 

возраст на 

учениците  и вк.бр. 

на учесници во 

секцијата  

Поради вонредната ситуација и протоколите за реализација на 

активностите учесници во секцијата беа 8 ученици од I одд. 

Р.бр. 
на 
час 
 

Теми/ подрачја 

содржини и 

активности 

Цели (знаења, вештини и 
ставови/ 
вредности) 

Временска 

рамка и 

бр.на 

часови  

Потребни 

просторни 

услови 

Дидактички 
сретства и 
материјали/ 
ресурси 

Начин на 

следење 

1  
 

  

 

Формирање 
на секцијата  
 

Потреба  од 
воннаставните 
активности во 
основното 
образование 
Стекнување на 

знаења, вештини и 

ставови  

октомври училиште  Набљудува

ње, 

белешки и 

фотографи

и 

2 
 

Ритмичка 

кореографиј

а на песна за 

наставничка 

 

Да ги изразува 

самостојно и 

слободно своите 

сознанија, чувства, 

доживувања и 

впечатоци преку 

слободно движење  

октомври Училница Лаптоп, 

звучници, 

youtube 

 

3 
  
 

Музика за 

деца 

Да изведува игра и 

драматизира во 

согласност со 

музиката што ја слуша  

октомври училница Лаптоп, 

звучници, 

youtube 

 

4 
 

Ритмичка 

кореографиј

а на песна за 

татковината 

 

Да изведува 

едноставни ритмички 

движења по конкретна 

музичка композиција 

октомври училница Лаптоп, 

звучници, 

youtube 

 

5 Народно 

музичко 

Да изведува движења 

и игра во согласност 

Ноември 

 

училница ИКТ, 

животот и 

 



  

                                                                                                  Одговорен наставник 

                                                                                                  Јасминка Стојаноска 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

творештво 

-патронат 

со музиката што ја 

слуша- народни песни 

и ора  

делото на 

Марко 

Цепенков 

6 Ритмичка 

кореографиј

а на песни за 

овошјето 

 - Есенско 

овошје   

Да изведува игра и 

драматизира во 

согласност со 

музиката што ја слуша  

ноември училница Лаптоп, 

звучници, 

youtube 

 

7 Ритмичка 

кореографиј

а на песни за 

овошјето 

 - Есенско 

овошје   

Да изведува игра и 

драматизира во 

согласност со 

музиката што ја слуша  

ноември училница Лаптоп, 

звучници, 

youtube 

 

8 Увежбување 

на 

ритмичките 

кореографии 

 

Да ги увежбува и знае 

чекорите на 

соодветната музичка 

кореографија 

ноември училница Лаптоп, 

звучници, 

youtube 

 

9 
  

Ритмичка 

кореографиј

а на песна за 

зимата 

Да изведува игра и 

драматизира во 

согласност со 

музиката што ја слуша 

декември училница Лаптоп, 

звучници, 

youtube 

 

10 Ритмичка 

кореографиј

а на песна за 

зимата 

 

Да ги увежбува и знае 

чекорите на 

соодветната музичка 

кореографија 

декември училница Лаптоп, 

звучници, 

youtube 

 

11 
 

Ритмичка 

кореографиј

а на песна за 

Нова Година 

 

Да изведува игра и 

драматизира во 

согласност со 

музиката што ја слуша 

декември училница Лаптоп, 

звучници, 

youtube 

 

12 
 

Увежбување 

на 

ритмичките 

кореографии 

 

Да ги увежбува и знае 

чекорите на 

соодветната музичка 

кореографија 

декември училница Лаптоп, 

звучници, 

youtube 

 



Извештај за работата на Ученичкиот  парламент при 

 О.О.У “МАРКО ЦЕПЕНКОВ“ 

за првото полугодие во учебната 2020/2021 година 

Преку реализација на активностите на ученичкиот парламент, сите 

ученици активно се вклучени во планирање и реализација на работата на 

училиштето односно  наставните и воннаставните активности.  

Учениците имаат можност да учествуваат во креирањето на позитивна 

клима за работа и учење, градење и негување на другарски односи и 

соработка, како и можност да придонесуваат за нивниот правилен развој и 

целокупното работење на училиштето и пошироката заедница.  

Состаноците на ученичкиот парламент се одржуваа оnline – на 

Microsoft  Тeams 

 

Време Активности 

Октомври Формирање на Ученички парламент и избор на ученичко 

раководство (ученички претседател, ученички правобранител); 

Усвојување на Годишната програма на Ученичкиот парламент  

Запознавање со Годишната програма за воспитно-образовната 

работа на училиштето за учебната 2020/21  

Избор на членови во УО 

 

Ноември Одбележување на патрониот празник 
Разгледување на Куќниот ред, Кодексот на однесување за 
ученици кои следат настава од далечина; 
Разгледување на успехот и поведението во текот на првото 
тримесечје од учебната годинаI-IX 
 

Декември Работилница на тема ,,Сајбернасилство помеѓу младите “ 

Предлози,идеи и активности за online одбележување на Новата 2021 

година. 

Училишниот парламент при ООУ,,Mарко Цепенков”-Зелениково 

по повод Новогодишните празници организира избор на најубав 

украсен дом и рачно изработени новогодишни украси. 

Изработките на наградените и пофалените ученици  може да се 

погледнат  на Web страната на училиштето  

 

 Одговорни : психологот Оливера Чевреска Петровска, одд.настaвничка 

Македонка Стојаноска и предметните наставнички Ленче Павичевиќ и Антоанета 

Мишева .  

 



ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА  OРГАНИЗАЦИЈАТА НА  ЦРВЕНИОТ КРСТ 

ПРИ О.О.У “МАРКО ЦЕПЕНКОВ“ 

за првото полугодие во учебната 2020/2021 година 

 

Предвидените активности во годишната програма за работа за ова 
полугодие беа реализирани во согласност со протоколите од МОН и БРО за 
работа во услови на пандемија.  

На почетокот на годината се направи избор на активисти од сите 
одделенија од предметна настава. Во октомври исто така имаше и 
запознавање на активистите со програмата за работа и одбележување на 
неделата на борба против туберкулозата. Сите активности се реализираа 
онлајн. 

Во текот на ноември и декември се реализираа и часовите по прва 
помош за членовите на нашата организација. И овие часви исто така беа 
реализирани онлајн. Во декември исто така ја одбележавме и неделата на 
борба против трговија со луѓе.  
                                                           Одговорен наставник: Сања Кузмановска 

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА ЕКОЛОШКАТА ЕДУКАЦИЈА ВО  

ОБРАЗОВНИОТ 

СИСТЕМ НА УЧИЛИШТЕТО 

 за првото полугодие во учебната 2020/2021 година 

 

Во рамките на еколошката едукација во образовниот систем и ова 

учебна 2020/21 година, нашето училиште продолжи со примена на програмата 

“Еко - училиште”.  Задачите кои беа предвидени за ова полугодие се 

реализирани во согласност со насоките од МОН и БРО за работа во услови  на 

пандемија. 

    Реализацијата на проектот освен преку реализација на точките на акција 

од 4-те еко – стандарди се оствари и со реализација на  9-те  еколошки теми.   

    Планот на активности за реализација на точките на акција од еко-

стандардите, односно стандардите за одржлив развој беше успешно 

реализиран со почитување на сите препораки за работа во услови  на 

пандемија.  

    Еко кодекс кој ја дефинира целата мисија на училиштето и претставува 

заеднички став односно правилник на однесување на сите вклучени во 

еколошката програма беше збогатен со нови пораки и поставен на повеќе 

видни места.  

   Еколошката  програма беше поврзана со редовната настава ( одделенска и 

предметна) со интегрирањето на еколошките содржини од деветте еколошки 

теми во предметите, наставните содржини и часовите во соодветното 

одделение. Со тоа се збогатија постоечките предмети со еколошки содржини и 

содржини за заштита на животната средина.  



   Училиштето и ова учебна година се вклучи во одбележувањето на  “Ден 

без автомобили“ но бидејќи учебната година не беше почната одбележувањето 

го направивме со учениците кои се членови на Училишниот спортски клуб со 

пешачење до извидничкиот дом “Градовци“ во с. Градовци. “Ден на пешаците “ 

беше одбележан со предавање за безбедноста на пешаците во сообраќајот. 

Меѓународниот ден за намалување на уништувањето на природата го 

одбележавме со кратко предавање за значењето на природата, нејзино 

зачувување и намалување на уништувањето.   

Координатор:  

                                                                                                       Сања Кузмановска 
 

ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА НАСТАВНИОТ КАДАР 

Во текот на првото полугодие од  учебната 2020/21 год.наставниот 

кадар од О.У. “Марко Цепенков”-Зелениково ги посети следниве 

семинари-обуки кои според протоколите за заштита од Ковид 19 се 

одржуваа online  : 

Предметни наставници : 

Вид на обука Реализатори Учесници Време и место 

Онлајн курс на тема: 

Реализација на 

наставата со користење 

на различни ИКТ 

средства за учење  

МОН, БРО Лидија Блажевска  Онлајн курс 

25.08.2020 

 Подготовка на 

училиштето за 

реализација на воспитно 

образовниот процес 

според Планот и 

протоколот за 

одржување на настава  

МОН , БРО Сања 

Кузмановска 

Игор Велков 

Маја Ковачевска 

Аноанета 

Мишева,Сања 

Соларова 

Андовска 

Жаклина 

Бошковиќ 

Вебинар (онлајн) 

15.09.2020 

Eдуино вебинар-Добри 

практики за 

спроведување онлајн 

час 

Биро за образование Маре Канзурова 15.10.2020 

Интегрирање на целите 

во одделенската настава 

(холистички пристап) 

Едуино Вебинари Маја Ковачевска 20.10.2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформување на 

персонализирани учебни 

патеки на учениците  

Едуино Вебинари Маја Ковачевска 

психолог 

28.10.2020 

Обука за Национална 

платформа 

МОН, БРО Сања 

Кузмановска 

Игор Велков 

Вебинар (онлајн) 

17,18,19.09.2020  

Подготовка за 

тестирањето ПИСА 2021 

МОН, МТСП,БРО, 

ЕДУИНО, УНИЦЕФ 

Лидија Блажевска  Вебинар(онлајн) 

29.10.2020 

Управување на online 

наставата во MS Teams  

МОН, МТСП,БРО, 

ЕДУИНО, УНИЦЕФ 

Сања 

Кузмановска  

Вебинар (онлајн) 

27.11.2020 

Користење на алатката 

One Note совети и добри 

практики  

МОН,МТСП, БРО, 

ЕДУИНО, УНИЦЕФ 

Сања 

Кузмановска  

Маја Ковачевска 

Маре Канзурова 

психолог 

Вебинар(онлајн)          

02.12.2020 

 Практични совети и 

добри практики во 

користење на Microsoft 

Teams  

МОН,МТСП,  БРО, 

ЕДУИНО, УНИЦЕФ 

Ленче Павиќевиќ  

Аноанета 

Мишева,Сања 

Соларова 

Андовска 

Жаклина 

Бошковиќ, Маре 

Канзурова  

Маја Ковачевска 

Психолог  

Вебинар(онлајн) 

    10.12.2020  

Standing strong (part 1) ELTAM Маре Канзурова 31.10.2020 

Формативно и сумативно 

оценување со Microsoft 

Teams   

МОН, МТСП, БРО, 

ЕДУИНО, УНИЦЕФ 

Игор Велков  

Сања 

Кузмановска  

Ленче Павиќевиќ  

Маја Ковачевска 

Вебинар(онлајн) 

    22.12.2020 

Совети и добри практики 

на психолозите во 

основните училишта  

МОН, МТСП, БРО, 

ЕДУИНО, УНИЦЕФ 

психолог Вебинар(онлајн) 

10.11.2020 



Посетени  семинари,обуки- одделенски наставници 

Вид на обука Реализатори Учесници Време и место 

Формативно и сумативно 

оценување sо Microsoft 

Teams  

БРО Виолета 

Младеновска, 

Македонка 

Стојаноска,Весна 

Митрички, 

Силвана 

Велинова, Елена 

Костовска 

Весна Стојковска 

22.12.2020 

18-19h 

 https://bit.ly/2KCxPbA 
Zoom 

 

Новата Концепција за 

основно образование  

 БРО Виолета 

Младеновска, 

Весна 

Митрички,Весна 

Стојковска 

15.12.2020 

 

Воведен час во 

програмирање и Scratch 

наменет за одделенски 

наставници 

БРО Македонка 

Стојаноска, , 

Елена Костовска 

Весна 

Стојковска,Љупка 

Продановска 

Јасмина 

Стојаноска, 

Даниела 

Јовановска 

12.12.2020  

18 – 19 h  

https://us02web.zoom.us

/w/86221868226?tk=eLK

L7xAZ1FFfOWwpYY4ulb

jzUL3gkQ6YV_8Dj7BVQ

Bs.DQIAAAAUEzlMwhZn

aDAwTmZhcVFlS0ZWa

WxhdTV3cTFRAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAA 

Практични совети и 

добри практики во 

користење на  Microsoft 

Teams 

БРО Виолета 

Младеновска, 

Силвана 

Велинова, Елена 

Костовска 

Весна Стојковска 

10.12.2020 

https://us02web.zoom.us

/u/kc2GpkMxxJ 

 Zoom 

 

Grammar Teaching in the 

Age of Kovid-19 

Cambridge University 

Press 

Силвана 

Велинова 

09.12.2020 

1 час 

Управување на Online 

наставата во   MS Teams 

Училишен обучувач - 

Сања Кузмановска 

Виолета 

Младеновска, 

Македонка 

Стојаноска,Весна 

Митрички,Весна 

Стојковска, 

Јасмина 

Стојаноска, 

Даниела 

Јовановска, 

Елена 

Костовска,Љупка 

Продановска, 

Фатма Амит 

,Дијана Дабеска 

09.12.2020 

https://bro.us10.list-manage.com/track/click?u=2bff00f00e2c3d9b582051ee6&id=b5e37b394c&e=43b1764563
https://us02web.zoom.us/w/86221868226?tk=eLKL7xAZ1FFfOWwpYY4ulbjzUL3gkQ6YV_8Dj7BVQBs.DQIAAAAUEzlMwhZnaDAwTmZhcVFlS0ZWaWxhdTV3cTFRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
https://us02web.zoom.us/w/86221868226?tk=eLKL7xAZ1FFfOWwpYY4ulbjzUL3gkQ6YV_8Dj7BVQBs.DQIAAAAUEzlMwhZnaDAwTmZhcVFlS0ZWaWxhdTV3cTFRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
https://us02web.zoom.us/w/86221868226?tk=eLKL7xAZ1FFfOWwpYY4ulbjzUL3gkQ6YV_8Dj7BVQBs.DQIAAAAUEzlMwhZnaDAwTmZhcVFlS0ZWaWxhdTV3cTFRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
https://us02web.zoom.us/w/86221868226?tk=eLKL7xAZ1FFfOWwpYY4ulbjzUL3gkQ6YV_8Dj7BVQBs.DQIAAAAUEzlMwhZnaDAwTmZhcVFlS0ZWaWxhdTV3cTFRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
https://us02web.zoom.us/w/86221868226?tk=eLKL7xAZ1FFfOWwpYY4ulbjzUL3gkQ6YV_8Dj7BVQBs.DQIAAAAUEzlMwhZnaDAwTmZhcVFlS0ZWaWxhdTV3cTFRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
https://us02web.zoom.us/w/86221868226?tk=eLKL7xAZ1FFfOWwpYY4ulbjzUL3gkQ6YV_8Dj7BVQBs.DQIAAAAUEzlMwhZnaDAwTmZhcVFlS0ZWaWxhdTV3cTFRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
https://us02web.zoom.us/w/86221868226?tk=eLKL7xAZ1FFfOWwpYY4ulbjzUL3gkQ6YV_8Dj7BVQBs.DQIAAAAUEzlMwhZnaDAwTmZhcVFlS0ZWaWxhdTV3cTFRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
https://us02web.zoom.us/w/86221868226?tk=eLKL7xAZ1FFfOWwpYY4ulbjzUL3gkQ6YV_8Dj7BVQBs.DQIAAAAUEzlMwhZnaDAwTmZhcVFlS0ZWaWxhdTV3cTFRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
https://us02web.zoom.us/w/86221868226?tk=eLKL7xAZ1FFfOWwpYY4ulbjzUL3gkQ6YV_8Dj7BVQBs.DQIAAAAUEzlMwhZnaDAwTmZhcVFlS0ZWaWxhdTV3cTFRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
https://us02web.zoom.us/u/kc2GpkMxxJ
https://us02web.zoom.us/u/kc2GpkMxxJ


психолог 

Користење на алатки 

One Note-совети и добри 

практики 

БРО Виолета 

Младеновска, 

Македонка 

Стојаноска, 

Силвана 

Велиновска, 

Елена Костовска 

Весна Стојковска 

02.12.2020 

17-18h 

 https://bit.ly/2HEprHn 

на Zoom 

 

ЕДУИНО 

ВЕБИНАР: Поттикнување 

на учење преку игра и 

стекнување на 

социоемоционални 

вештини кај деца на 

возраст од 3 до 10 

години по повод 

„Светскиот ден на 

детето" - 20.11.2020. 

Радмила Живановиќ, 

Психолог, 

Психотерапика 

Атинула Ничова, 

воспитувач, градинка 

„Срничка” 

Елена Костовска 

Весна Стојковска 

психолог 

20.11.2020 

https://bit.ly/3lIN9B5 

На Zoom 

1.5часа 

Обука меѓународно 

тестирање ПИРЛС 

БРО Виолета 

Младеновска 

12.11.2020 

 

Standing Strong Online 

Conference Part 1 

ELTAM MK Силвана 

Велинова 

31.10.2020 

4 часа 

Оформување на 
персонализирани учебни 
патеки за учениците 

БРО Македонка 

Стојаноска, 

Силвана 

Велинова, Елена 

Костовска 

Весна 

Стојковска,Љупка 

Продановска, 

Јасмина 

Стојаноска, 

Даниела 

Јовановска 

28.10.2020 

 17-18 h  

 https://bit.ly/2GUNh15  

Zoom 

Подготовки за 

тестирањето ПИРЛС -

2021 

БРО Виолета 

Младеновска, 

Силвана 

Велинова, 

 Елена 

Костовска, 

Весна Стојковска 

27.10.2020 

https://bit.ly/31vnML1 

Zoom 

 

Интегрирање на целите 

во одделенска настава 

(холистички пристап) 

БРО Македонка 

Стојаноска,Весна 

Митрички, Елена 

Костовска 

Весна Стојковска, 

Јасмина 

Стојаноска, 

20.10.2020 

18.30-19 h 

 https://bit.ly/2GUNh15 

Zoom  

 

https://bro.us10.list-manage.com/track/click?u=2bff00f00e2c3d9b582051ee6&id=4153b9de3c&e=43b1764563
https://bro.us10.list-manage.com/track/click?u=2bff00f00e2c3d9b582051ee6&id=245363ac18&e=43b1764563
https://bro.us10.list-manage.com/track/click?u=2bff00f00e2c3d9b582051ee6&id=3eff3ca3c0&e=43b1764563
https://bro.us10.list-manage.com/track/click?u=2bff00f00e2c3d9b582051ee6&id=17e1901c59&e=43b1764563
https://bro.us10.list-manage.com/track/click?u=2bff00f00e2c3d9b582051ee6&id=c6bd4133b5&e=43b1764563


Љупка 

Продановска, 

Даниела 

Јовановска, 

Стевана 

Кузмановска 

Добри практики за 

спроведување на он лајн 

час 

БРО Македонка 

Стојаноска,Весна 

Митрички Елена 

Костовска, 

Весна 

Стојковска,Љупка 

Продановска 

,Јасмина 

Стојаноска, 

Даниела 

Јовановска 

15.10.2020 

 17-18h 

 https://bit.ly/2GUNh15 

Zoom 

 

Користење на 

Националната 

платформа  

Училишен обучувач-

Игор Велков 

Виолета 

Младеновска, 

Македонка 

Стојаноска,Весна 

Митрички,Весна 

Стојковска, 

Јасмина 

Стојаноска, 

Даниела 

Јовановска, 

Елена 

Костовска,Љупка 

Продановска, 

Фатма Амит , 

педагог 

23.09.2020 

Подготовки на училиштето 

за реализација на воспитно 

– образовниот процес 

според планот и протоколот 

за одржување на настава 

БРО Македонка 

Стојаноска,Весна 

Митрички,Даниела 

Јовановска, 

Силвана Велинова, 

Елена Костовска 

Весна 

Стојковска,Љупка 

Продановска,Јасми

на 

Стојаноска,Стеван

а Кузмановска 

15.09.2020  

18-19h 

https://us02web.zoom.us

/webinar/register/WN_y9-

KoZYORLiDyw32qF6dC

Q  

Zoom 

 

Користење на 
дигиталната 
алатка „Kahoot“ 

Перица Сарџоски-

директор од Тетово 

Весна Митрички 04 .09.2020 

YouTube 

Microsoft 365-Практични 

совети и добри практики 

во користење на(втор 

дел) 

Игор Богданоски-

проф.по математика 

ООУ Блаже Конески-

Прилеп 

Весна Митрички         27.08.2020 

20-21h 

 

Microsoft 365-Практични 

совети и добри практики 

во користење на (прв 

дел) 

Игор Богданоски-

проф.по математика 

ООУ Блаже Конески-

Прилеп 

Весна Митрички 20.08.2020               

 20-21h 

 

https://bro.us10.list-manage.com/track/click?u=2bff00f00e2c3d9b582051ee6&id=d7e41a0237&e=43b1764563
https://bro.us10.list-manage.com/track/click?u=2bff00f00e2c3d9b582051ee6&id=2fe4f0f018&e=5c837bd8fb
https://bro.us10.list-manage.com/track/click?u=2bff00f00e2c3d9b582051ee6&id=2fe4f0f018&e=5c837bd8fb
https://bro.us10.list-manage.com/track/click?u=2bff00f00e2c3d9b582051ee6&id=2fe4f0f018&e=5c837bd8fb
https://bro.us10.list-manage.com/track/click?u=2bff00f00e2c3d9b582051ee6&id=2fe4f0f018&e=5c837bd8fb


 

СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИ 

Соработката со родителите се одвиваше континуирано преку   
online одржани  родителски средби, индивидуални телефонски разговори 
како и преку Советот на родители. 

Во текот на првото полугодие од оваа учебна година беа одржани 
две редовни online родителски средби како за одделенска така и за 
предметна настава, каде што родителите беа запознаени со наставно-
образовниот процес на своите ученици и  нивниот успех.  

 

  Наставнички совет 

Наставничкиот совет е стручно тело во училиштето и него го сочинуваат 

одделенските и предметните наставници и стручните соработници кој се грижи 

за целокупната стручна и воспитно-образовна работа во училиштето. 

Наставничкиот совет го свикува и со него претседава директорот на училштето 

Наставнички совет се одвиваше електронски,односно преку Skype.На советите 

беа присутни педагошко-психолошката служба како и сите одделенски и 

предметни наставници 

Во текот на првото полугодие на учебната 2020/2021 година се одржаа неколку  
седници  на кои се решаваа повеќе прашања како: 

ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ НОСИТЕЛ 

18.09.2020 
година 

 

 

 

02.10.2020 
година 

 

 

26.11.2020 

1. Информација од инспекцискиот надзор од страна 
на ДПИ од инспекторката Соња Миладинова 
2.Мислење од ментор за полагање на 
приправнички испит за Антоанета Мишева и Амит 
Саити 
3. Разно 
 

1.Родителска средба 
2.Осигурување на учениците 
3.Посета од ДПИ 
4.Детска недела 
5.Разно 
 
1.Утврдување на успехот, поведението и 
редовноста на учениците во првото тромесечие од 
учебната 2020 / 2021 година 
2.Родителска средба 
3.Мислење за приправник Александар Мирчевски 
4.Тековни информации - разно 

 

Директор 
стручни 
соработници 
наставници 

 
 
 



 
СОРАБОТКА СО ЛОКАЛНАТА  ЗАЕДНИЦА И ДРУГИ ВОСПИТНО 

ОБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ 
 

Во текот на оваа учебна година нашето училиште континуирано 
соработуваше со разни културни и образовни институции.Партнерска и 
плодна беше соработката и со  локалната самоуправа, во смисла  на  
почитување  на  насоките  за  поуспешно организирање на воспитно-
образовниот процес. 
           Училиштето имаше соработка со МОН, БРО, ДИЦ, УСАИД и ДПИ 
Соња Миладинова. 
 

СТРУЧНИ АКТИВИ 

 

Полугодишен извештај од работата на Одделенскиот актив 

во учебната 2020/2021 год.  

Според планираните стратешки цели опфатени се сите сегменти од целите: 

Одделенската настава во воспитно-образ.процес; унапредување на воспитно-

образовниот процес и социјална и образовна инклузија. 

цели и активности 
 

време на 

реализација 

реализатори очекувани 

резултати 

- Избор на раководство 

на Активот на 

одд.нставници за 

учебната 2020/2021г. 

- Предлог програма за 

работата на Активот на 

одд.наставници за 

учебната 2020/2021г. 

- Годишни програми за 

учебната 2020/21г. 

- Разно (подготовки за 

почетокот на учебната 

година, настава со 

физичко присуство и on 

line настава ) 

 

 

 

Септември 

2020г 

-одделенски 

наставници; 

-педагог; 

-психолог, 

-библиотекар; 

-претседател 

на Одделенски 

актив 

-записничар 

-избор на 

раководство: 

претседател на 

Одделеснки актив- и 

записничар 

-дадени предлози за 

програмата на 

стручниот актив 

- насоки и 

временска рамка за 

изработка и 

приложување на 

Годишните 

програми за работа 

на училиштето и по 

одделенија, во 

учебната 2020/21г. 

- Предавање на 

годишните програми 

- Разгледување на 

закон за образование 

- Подготовка за почеток 

на учебната година во 

 

 

 

21.09.2020г 

-одделенски 

наставници; 

-педагог; 

-психолог, 

-библиотекар; 

-претседател 

- изработени 

годишни програми 

- запознавање со 

промените во 

законот за основно 

образвание 



време на пандемија – 

Протокол и алгоритам 

на Одделенски 

актив 

-записничар 

- протокол и 

алгоритам за 

реализирање на 

настава со фичичко 

присуство  

- Активности за 

Детската недела; 

-  Одбележување на 

Патрониот празник на 

училиштето  

 

 

 

13.10.2020г 

-одделенски 

наставници; 

-педагог; 

-психолог, 

-библиотекар; 

-претседател 

на Одделенски 

актив 

- воннаставни 

активности за 

Детската недела 

- учество во ликовен 

и литературен 

конкурс и 

доделување 

награди  по повод 

патрониот празник 

на училиштето. 

Истакнување на 

наградените на web 

страната на 

училиштето. 

 - Активности за Нова 

година, договор за 

одбележување на 

Новогодишните 

празници   

- разговор за 

реализираните 

отворени часови 

 

 

 

 

 

23.12.2020г 

-записничар 

-ученици 

-родители 

-локална 

средина 

-одделенски 

наставници; 

-педагог; 

-психолог, 

-библиотекар; 

-претседател 

на Одделенски 

актив 

-записничар 

 

-зголемен интерес 
на учениците за 
вклучување во вон-
наставните 
активности 
- унапреување на 
воспитно-
образовниот процес 
во време на 
пандемија. 

      Претседател на  Одделенски актив : Весна Митрички             

 Записничар: Македонка Стојаноска  

 

 

 

                     



Полугодишен извештај на активот на природно – математичката група   

наставници за учебната 2020/21 година 

    

Цели Активности Реализатори и 
целна група 

 Време  Очекувани 
резултати од 
донесените 
заклучоци 

-Запознавање со 
Годишната 
програма за 
работа на активот 
за учебната 
2020/2021год 
 
Подобрување на 
квалитетот на 
годишните 
планирања на 
наставата 
Интеграција на 
еколошки 
содржини 
Интеграција на 
МИО активности 
Индивидуализира
ни програми за 
деца со ПОП 
 
Имплементација  
на концептите за 
воннаставни 
активности на 
учениците 
 
 
  

-презентација на 
годишната 
програма на 
активот на 
предметни 
наставници за 
учебната 
2020/2021  
-насоки за 
наставните 
планови и 
програми  
 
Размена на 
стручни 
материјали и 
насоки за 
изработка на 
годишните 
планирања по 
одделенија на 
македонски и 
албански 
наставен јазик 
-разгледување и 
размена на 
материјали за 
воннаставни 
активности на 
учениците 

Одговорен 
наставник: 
Игор Велков  
 
-предметни 
наставници по 
природни науки 

26.08.2020 -Реализација на 
програмата 
 
Размена на 
искуства, 
мислења 
Поквалитетни 
годишни 
програми 
 
 
 

Читање кодекси 
за следење на 
онлајн наставата 
и кодексот на 
однесување на 
учениците кои ќе 
ја следат 
наставата со 
физичко 
присуство  
-  Давање насоки 
за обврските на 
секој наставник  
- Собирање на 
изјави од 
родители за 
онлајн или 
физичка настава 
(ЗАБЕЛЕШКА – 
Овој состанок е 

-Дискусија за 
правилна 
реализација на 
наставата во 
услови на Ковид 
19 пандемијата  

Одговорен 
наставник: 
Игор Велков  
- стручна служба   
- на овој состанок 
присуствуваа 
сите наставници 
во училиштето  

16.09.2020  Правилна 
реализација на 
наставата во 
услови на Ковид 
19 пандемијата со 
онлајн настава и 
физичко 
присуство  



вонреден и пред 
да се одлучи 
МОН сите 
ученици од 
четврто до девето 
да одат на онлајн 
настава )   

-Прoфесионален 
кариерен развој 
-Давање насоки 
за правилно 
водење на 
педагошката 
евиденција 
- Примена на 
ИКТ во наставата 

Дискусија за 
досегашните 
посети на 
вебинари кои се 
дел од 
професионалниот 
кариерен развој  
Дискусија за 
водењето на 
педагошката 
евиденција 
Дискусија за 
подобрување во 
користењето на 
ИКТ (онлајн 
наставата е 
самата по себе 
секојдневно 
користење на 
информациско –
комуникациски 
технологии ) 

Одговорен 
наставник: 
Игор Велков  
 
-предметни 
наставници по 
природни науки 

25.12.2020 
(онлајн состанок)  

-Зголемување на 
компетенциите со 
посета  на 
вебинарите и 
понатамошно 
развивање на 
професионалната 
кариера 
 -Подобрување на 
водење на 
педагошката 
евиденција 
-Подобрување на 
користењето на 
ИКТ  

                                            Претседател на активот природни науки: Игор Велков 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Полугодишен извештај на стручен актив предметна настава 

(ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ) на   наставници за учебната 2020/21 година 

    

Цели Активности Реализатори и 
целна група 

 Време  Очекувани 
резултати од 
донесените 
заклучоци 

Запознавање со 
Годишната 
програма за работа 
на активот за 
учебната 
2020/2021година  
 
Средување и 
систематизирање 
на годишните 
планови и програми 
 
Подобрување на 
квалитетот на 
годишните 
планирања на 
наставата 
Интеграција на 
еколошки содржини 
Интеграција на 
МИО активности 
Индивидуализиран
и програми за деца 
со ПОП 
 
Имплементација  
на концептите за 
воннаставни 
активности на 
учениците 
 
 
  

Презентација на 
годишната 
програма на 
активот на 
предметни 
наставници за 
учебната 
2020/2021 година 
насоки за 
наставните 
планови и 
програми  
 
Размена на 
стручни 
материјали и 
насоки за 
изработка на 
годишните 
планирања по 
одделениа на 
македонски и 
албански наставен 
јазик 
 
Разгледување и 
размена на 
материјали за 
воннаставни 
активности на 
учениците 

Одговорен 
наставник: 
Сања 
Соларова 
Андовска  
 
Предметни 
наставници по 
општествени 
науки 

24.08.2020 година Реализација на 
програмата 
 
Размена на 
искуства, 
мислења  
 
Поквалитетни 
годишни 
програми 
 
 
 

Читање кодекси за 
следење на онлајн 
наставата и 
кодексот на 
однесување на 
учениците кои ќе ја 
следат наставата 
со физичко 
присуство  
 Давање насоки за 
обврските на секој 
наставник  
 Собирање на 
изјави од родители 
за онлајн или 
физичка настава 
(ЗАБЕЛЕШКА – 

Дискусија за 
правилна 
реализација на 
наставата во 
услови на Ковид 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одговорен 
наставник: 
Сања 
Соларова 
Андовска 
  
стручна служба   
на овој 
состанок 
присуствуваа 
сите 
наставници во 
училиштето  
 
 
 
 

16.09.2020 година 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правилна 
реализација на 
наставата во 
услови на Ковид 
со онлајн настава 
и физичко 
присуство  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Овој состанок е 
вонреден и пред да 
се одлучи МОН 
сите ученици од 
четврто до девето 
одделение да одат 
на онлајн настава ) 
  
Активности по 
повод патрониот 
празник на 
училиштето  

 
 
 
 
 
 
 
 
Литературни и 
ликовни творби 
под мото Книгата 
извор на мудроста 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Одговорен 
наставник 
Сања 
Соларова 
Андовска 
предметни 
наставници по 
општествени 
науки 

 
 
 
 
 
 
 
 
02.11.2020 година 
(онлајн состанок) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Награден конкурс 
на ученички 
литературни и 
ликовни творби 
објавени на веб 
страната на 
училиштето 

Прoфесионален 
развој 
Примена на ИКТ во 
наставата 

Дискусија за 
досегашните 
посети на 
вебинари кои се 
дел од 
професионалниот 
развој  
Дискусија за 
подобрување во 
користењето на 
ИКТ (онлајн 
наставата е 
самата по себе 
секојдневно 
користење на 
информациско –
комуникациски 
технологии ) 

Одговорен 
наставник: 
Сања 
Соларова 
Андовска  
 
предметни 
наставници по 
општествени 
науки 

24.12.2020 година 
(онлајн состанок)  

Зголемување на 
компетенциите со 
посета  на 
вебинарите и 
понатамошно 
развивање на 
професионалната 
кариера 
Подобрување на 
користењето на 
ИКТ  

                    

 Претседател на активот општествени науки: Сања Соларова Андовска 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 



ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ  
ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР за учебната 2020/2021  

    Седниците на УО беа закажувани во согласност со Годишната програма за 

работа на  УО и се одржуваа оnline. 

Активности Време на реализација                     Реализатори 

-Усвојување на Годишната  

програма  за работата на                                                   

 училиштето за учебната 

2020/21 

-Усвојување на Годишната  

програма  заработата на УО   

-Усвојување на нов статут на 

Училиштето, 

-Усвојување на Годишен 

извештај за работата на 

училиштето за 2019/2021, 

-Усвојување на извештај за 

самоевалуација   за 

2020/2022 

Јули-физичко 

присуство 

Членови на УО 
 - Секретар 
-Директор 

-педагошка служба 

 

- Разгледување и усвојување 

на Предлог ребаланс за 

сметка 728010352290314 за 

2020 година. 

Ноември-онлајн Членови на УО 
 - Сметководител 

- Давање предлог за избор на 

кандидати за вработување 

врз основа на претходно 

објавен јавен оглас за 

вработување на определено 

работно време за учебната 

2020/2021 година од страна 

на училиштето. 

Декември-онлајн Членови на УО 
 - Директор 

- Разгледување и усвојување 

на предлог-Финансовиот план 

за сметките на училиштето и 

тоа сметка број 

728010352290314 и 

сметка728010352278710 за 

2021 година .  

Декември-онлајн Членови на УО 
-Директор 
-Сметководител 

                          

                                           Претседател на Училишен Одбор- Ирена Димовска 



ИЗВЕШТАЈ ЗА  МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕМ 

НА УЧИЛИШТЕТО 

ТАБЕЛА ЗА РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО 

ОБРАЗОВАНИЕТО во првото полугодие од учебната 2020/21 год. 

Подрачје  Активности  Краток опис на 
активноста  

Реализатори  Термин  
(од/до)  

1. Соработка на 
наставниците на 
професионален 
план  

Заедничко планирање 
на наставата, заедничка 
подготовка на тестови, 
размена на наставни 
материјали  

заеднички 
состаноци на 
стручни активи, 
соработка при 
изработката на 
планирања и 
програми, 
размена на 
наставни 
материјали  

- одделенски 
наставници  
- предметни 
наставници  
- стручна 
служба  

IX – VIII  

2. Застапеност на 
мултикултурна 
иконографија  

Изготвување на 
мултикултурна 
иконографија (сликовен 
и пишан материјал во 
холовите)  

Изработка на 
паноа и 
мултикултурни 
катчиња од 
страна на 
мешани групи  

- ученици  
- наставници  
- родители  

IX – VIII 

3. Активна настава 
на одд. час 

Работилници од 
Животни вештини 

изработката на 
планирања и 
програми 

одделенски 
наставници  
- предметни 
наставници  
 

IX – XII 

Во првото полугодие од учебната 2020/21 год. планирани беа и следниве  работилници:  

Назив и тема на работилницита   –Есенска работилница – Есенско овошје и 

зеленчук 

Реализатор/и  Весна Стојковска, Фатма Амит и Фатиме Ала 

Ученици за кои е наменета ЦОУ, ПУ с.Страхојадица и ПУ с.Вражале 

(I,II,IIIодд) со 30 „мешани“  групи ученици кои 

учат на различни наставни јазици| 

Време и место на одржување Втора недела од октомври, училница 

 

Назив и тема на работилницита  Новогодишна работилница - Новогодишен 

украс/честитка 

Реализатор/и  Одделенски наставници од ПУ с.Орешани и 

Одделенски наставници од ПУ с. Страхојадица 

Ученици за кои е наменета ПУ с.Орешани и ПУ с.Страхојадица( I-Vодд) со 

„мешани“ групи ученици кои учат на различни 

наставни јазици| 

Време и место на одржување Втора недела декември, училница 

Поради пандемијата на Ковид – 19, овие активности неможеа да се реализираа со 

физичко присуство.Online се реализираше Новогодишна работилница преку изработен 

видео запис.  

 



 

ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ    

ЗА   РЕАЛИЗАЦИЈА  НА ДЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
 за  учебната 2020/2021 

 

            Детската организација се грижи за создавање  услови за безбедно и 

весело детство на нашите деца. Детската организација се вклучува во сите 

активности кои  се  организираат  во  училиштето  и  надвор  од  него  за  

одбележување  важни историски датуми од нашата и од светската историја,  

ангажирање на учениците во  слободното  време,  поттикнување  на  

другарството,  соработката  и солидарноста. 

 Со оглед на  моменталната состојба, протоколите и алгоритмите за 

реализација на работата во училиштата за време на пандемија, активностите 

на Детската организација се реализираа во согласност со истите. Секоја 

паралелка самостојно ги реализираше планираните активности. 

За време на Детската недела учениците од одделенска настава работеа 

и твореа на тема поврзана со актуелната ситуација и под мотото: 

Почитуваме за наше здравје, за наш успех 

подрачје содржина реализација  
Првиот училишен ден на првачињата 1.10.2020 

-Организирање 

активности за 

одбележување на 

Детската недела  

Одредби од Конвенцијата за правата 

на детето; Почитување на мерките за 

заштита од Ковид 19 

05.10.2020 

  Почитуваме за наше здравје – 
работилница 

06.10.2020 

  Ликовна работилница 07.10.2020 

  Спортски активности 08.10.2020 

  Детска организација – права и обврски 09.10.2020 

-Организирање и учество 
во воннаставни  
активности 

Уредување на ликовно –литературно 
катче:23 Октомври - Ден на 
Македонската револуционерна борба 

22.10.2020 

 Активности по повод патрониот 
празник  Запознавање со животот и 
делото на Марко Цепенков 

05.11.2020 

 Новогодишна работилница – 
Новогодишни украси и честитки 

28.12.2020 

Одговорен наставник: 
Јасминка Стојаноска 

 

 

 

 

 



       Полугодишен извештај за антикорупциска едукација на учениците во 
учебната  2020/21 год. 

Ред. 
бр 

Активности Цели Соработници Време Очекувани 
исходи 

Докази 

1.  Дефинирање на 
целна група и 
формирање тим 
за да се одреди 
содржината и 
методот на 
антикорупциските 
предавања 

Да се 
запознае 
тимот со 
активностите 
што 
следуваат 

Ленче 
Павиќевиќ- 
одговорнa 
Антоанета 
Мишева-
наставник по 
граѓанско 
образование 
Сања 
Соларова 
Андовска 
Жаклина 
Бошковиќ, 
психолог 

  

октомври 
Формирање  
тим и 
изработка на  
програма за 
антикорупциска 
едукација 
за ученици од 
IX одделение 

 
 

Програма за 
антикорупциска 
едукација 

 

2.  Донесување и 
усвојување на 
програмата за 
активностите на 
тимот  

 
 

Да се 
доделат 
задолженија 
на 
членовите 
на тимот 

 Ленче 
Павиќевиќ- 
одговорнa, 
 Антоанета 
Мишева- 
Сања 
Соларова 
Андовска 
Жаклина 
Бошковиќ 
психолог  

 

октомври 
 
Успешна 
реализација на 
програмата  

 
Изработена 
програма за 
антикорупциска 
едукација 

3.  Предавање за 
запознавање на 
Поим за 
корупција, 
антикорупција, 
интегритет, 
социјален 
притисок, 
етичност-
работилница со 
учениците 

Учениците 
да се 
запознаат со 
основните  
знаења за 
наведените 
поими 

Ленче 
Павиќевиќ 
Психолог 
-наставник 
по граѓанско 
Антоанета 
Мишева 

ноември  Поголем број 
на ученици  
имаат јасна 
претстава  за 
наведените 
поими 

Анкетен 
прашалник 
фотографии 
 

4.  Одбележување 
на Ден за борба 
против корупција  

Учениците 
да се 
запознаат со 
светсткиот 
ден за борба 
против 
корупција 

Ленче 
Павиќевиќ 
Психолог 
-наставник 
по граѓанско 
Антоанета 
Мишева 

декември Развивање на 
култура за 
нетолеранција 
на корупција   

Изработка на 
пароли за 
борба против 
корупција 

 Одговорен наставник : наставник по граѓанско Антоанета Мишева и предметен 
наставник Ленче Павиќевиќ 

 

 

 



Полугодишен извештај за работата на инклузивниот тим за 

учебната 2020/21 год . 

Реализирана 

програмска активност 

Содржини и 

активности 

Реализатор Време на 

реализација 

Исходи и 

ефекти 

Креирање на 

политика за работа со 

ученици со посебни 

образовни потреби  

Формирање на 

тим за 

инклузија на 

учениците со 

ПОП 

Стручни 

соработници 

Одд. 

наставници 

Предметни 

наставници 

 Успешна 

реализација 

на 

планираните 

активности  

Изготвување на 

годишна програма за 

работа на тимот за 

инклузија  

 Годишна 

програма за 

учебната 

2020/21  

Стручни 

соработници 

Одд. 

наставници 

Предметни 

наставници 

 Приложување 

на годишна 

програма во 

печатена и 

електронска 

форма 

Идентификување на 

ученици со пречки во 

развојот и 

потешкотии во 

учењето 

Разговори со 

одд. 

наставници  

Стручни 

соработници 

Одд. 

наставници 

Предметни 

наставници 

октомври Преглед и 

евиденција на 

учениците и 

видот на 

попреченост 

Индивидуализирање 

и прилагодување на 

наставните содржини 

согласно 

способностите на 

учениците  

Изработка на 

индивидуални 

образовни 

планови 

(долгорочни, 

среднорочни и 

краткорочни) 

за работа со 

учениците со 

ПОП  

Диференцира

н пристап во 

работата 

Одд. 

наставници 

Предметни 

наставници 

 

Стручни 

соработници 

 

октомври Успешна 

реализација 

на наставната 

програма со 

сите ученици  

Континуирано 

следење на 

постигањата  

Следење на 

индивидуалните 

постигања на 

учениците со ПОП  

 

(прв 

квалификационен 

период) 

Евиденција на 

успех и 

редовност 

 

-користење 

инстументи за 

следење и 

вреднување  

Одд. 

наставници 

Предметни 

наставници 

 

Стручни 

соработници 

 

ноември Процена на 

постигањата – 

ревизија и 

дополнување 

на 

индивидуални

от образовен 

план 

-

определување 

на соодветни 



форми/методи 

за работа 

Градење на стратегии 

за учење со примена 

на индивидуален 

диференцијален 

пристап во 

работењето  

Консултативни 

разговори со 

родители, одд. 

наставници 

Предметни 

наставници 

 

Стручни 

соработници 

родители 

Одд. 

наставници 

Предметни 

наставници 

декември -Подобрување 

на 

постигањата 

Следење на 

индивидуалните 

постигања на 

учениците со ПОП 

(крај на прво 

полугодие) 

 

Евиденција на 

успех и 

редовност 

 

Одд. 

наставници 

Предметни 

наставници 

 

Јануари  

 

Процена на 

постигањата – 

ревизија и 

дополнување 

на 

индивидуални

от образовен 

план 

 

 

Тим за поддршка : В.Д.Директор –Љупка Стојановска,Психолог –Оливера 
Чевреска Петровска,Одд.наставник- Македонка Стојаноска ,Предметен 
наставник - Александар Крстевски,Дијана Кузмановска –родител,Миташевска 
Наташа –родител,Специјален едукатор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОВЕТ НА РОДИТЕЛИ  

Советот на родители при О.О.У„Марко Цепенков“ во текот на првото 

полугодие оваа учебната 2020/2021г. одржа два   состаноци., од кои првиот  

беше со физичко присуство со запазување на протоколите за заштита од 

корона вирусот, додека вториот состанок се реализираше преку  on-line нa 

skype.   

Се избираше Претседател, континуирано го следеше и разгледуваше 

успехот, поведението, дисциплината, изостаноците и воопшто напредувањето 

на учениците. 

 На овие состаноци редовно присуствуваа  Директорот, педагогот и 

психологот на училиштето. 

Време на 

одржување 

Дневен ред 

Октомври  1. Разгледување на Деловодникот за работа на Советот на 

родители-усвојување 

2. Разгледување и усвојување на Програмата за работа на 

Советот на родители 

3. Избор на претседател и заменик претседател на Советот 

на родители 

4. Донесување одлуки за: 

Осигурителна компанија  

5 .Разно (запознавање со работата  на училиштето во услови 

на памдемија со Ковид 19 ) 

 

Ноември  

 

 

 

 

 

 

 

1. Усвојување на записникот од претходната седница  

2.Соопштување за успехот,редовноста и дисциплината на 
учениците на крајот од I тромесечие  од учебната 2020/21 год. 
3. Предавање од психологот на тема - ОН-ЛАЈН УЧЕЊЕ – 
КАКО ДА ИМ ПОМОГНЕТЕ НА ВАШИТЕ ДЕЦА! 
4.Разно 
 
 
 

  

 

 

 



Директорот на училиштето има утврдени задачи со Законот за основно образование, 
подзаконски акти, статутот и другите општи акти во училиштето. Извештајот за работа 

на директорот во основното училиште освен вообичаените задачи кои произлегуваат од 
сите сфери на непосредниот воспитно- образовен процес, опфаќа и голем број работи 

 

 кои се појавуваат секоја учебна година. 

Основна задача на директорот е одговорност за законското работење на цело училиште. 

ОРГАН НА РАКОВОДЕЊЕ 

ДИРЕКТОР НА УЧИЛИШТЕ 

Валентина Димишковска 

 
 

                          ПРОГРАМСКА 
СОДРЖИНА 

ДИНАМИКА НА 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

ПРОГРАМИРАЊЕ 

• Предвидени и одржани 
наставнички совети и учество 
во изработка 
на проекти во училиштето 

континуирано 

• Изработен месечен план за 
работа на училиштето 

континуирано 

• Согледување на кадровските 
ресурси, утврдување 
кадровски политики 

континуирано 

• Утврден финански план на 
училиштето за 2021година 

XII   2020 

ОРГАНИЗАТОРСКА ФУНКЦИЈА 

• Утврдување организациска 

работа во училиштето 

(изработка на распоред за 

сите видови на настава во 

училиштето) и организација на 

одредени 

служби (доделени задачи на 
секретарот на училиштето, 
посебна 

организација на работата на 
техничкиот персонал, 
распоред на работа, 
странки, ученици...) 

 

 
X-XII 2020/21 

• Изработка на сите раководни 
места во училиштето, начин на 
следење и 

вреднување на работата 

континуирано 

• Поставување на ефикасна 
работа на директорот (распоред 

 
X-XII 2020/21 



на работа, 

Состаноци, неделен план и 
одржани состаноци со 
стручните соработници) 

• Учество во проектирање, 

изработка и дефинирање 

информативен систем на 

податоци во функција на 

ефикасно работење во 

училиштето,обезбедување 

интернет и компјутерска 

технологија за реализирање на 

онлине настава. 

• Подготовка на просторни 

можности за учениците од прво 

до трето одделение, за настава 

со физичко присуство според 

Планот и Протоколот за работа 

во услови на Ковид19 од страна 

на МОН. 

 
IX-XII 2020/21 

ДРУГИ АКТИВНОСТИ 

• Планирање работни и советодавни 
состаноци со родители и ученици 

X-XII 2020 

• Планирани и реализирани низа 

активности во соработка со локалната 

заедница, Црвен крст на Македонија,МВР 

Xi-XII 2020 

• Планирање и реализација на соработка со 
други училишта . 

X-XII 2020 

• Соработка со стручните служби од 
Министерство за образование и наука, 
БРО, комунална и инспекциска служба 

X-XII 2020 

• Соработка со локалната самоуправа (Ден 
на општина, , училишен спорт, 
хуманитарни акции,) 

X-XII 2020 

• Реализирани активности за правилно 
насочување на учениците во соработка со 
МОН 

X-XII 2020 

• Следење на интеграција на еколошките 
програми и МИО 

X-XII 2020 

• Планирање и спроведување на интерно 
оценување (формирани комисии) 

X-XII 2020 

• Соработка со ученичките организации 
(Детска недела, хуманитарни акции...) 

X-XII 2020 

• Планирање и реализација на соработка со 
домашни и странски културни центри 
(соработка со детскиот 
креативен центар во МКЦ) 

X-XII 2020 



• Професионален развој (посетени 
семинари и обуки) 

               X-XII 2020 

• Подобрување на инфраструктурата: 
 

- Реконструкција на ограда и кречење на 
просториите  во ПУОрешани  

- Поставување фасада во централното 
училиште 

- Поставување обележани патеки за влез и 
излез на учениците со физичко присуство 
во услови на Ковид 19 

- Поставување обележани знаци за 
движење; 

- Обнова на  шкафчето за чување на 
дневници во наставничката канцеларија; 

- Набавка на информатичка и друга опрема: 

- Бела табла за училница; 
- Компјутер, 2 печатачи (за наставниците 

кои користат печатен материјал) 
Набавка на нагледни средства: 
Набавка на нови лектирни изданија за 
учениците од I до IX  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX-XII 2020 
 
 
 
 
 
 

            
 
Континуирано 

 
 

РАКОВОДНА ФУНКЦИЈА 

• Формирани тимови за изработка на 
полугодишен извештај 

VI 2020 

• Подготовка и одржани состаноци 
со стручните органи во училиштето 

континуирано 

• Подготовка и одржани работни 
состаноци (месечен и неделен 
план) 

континуирано 

• Планирани и реализирани посети 
на часови со изготвени формулари 
за следење на часот 

X-XII 2020 

ЕВАЛУАТОРСКА ФУНКЦИЈА 

• Следење на оперативните планови за 
работа на наставникот 

континуирано 

• Соработка со родителите (родителски 
состаноци, Совет на родители) 

континуирано 

• Усовршување на наставниците континуирано 

• Објективно вреднување на работата и 

знаењата на учениците по одделенија во 

согласност со стандардите на оценување 

континуирано 

• Следење и вреднување на квалитетот на 
работата во наставата и воннаставните 
активности континуирано 

континуирано 



• Следење и вреднување на проекти кои се 
реализираат во училиштето 

континуирано 

• Анализа на користење современи 
дидактички средства во наставата 

континуирано 

• Анализа на постигањата на учениците 
(полугодишен извештај) 

континуирано 

• Следење и анализа на реализацијата на 
годишната програма 

континуирано 

ПЕДАГОШКО – ИНСТРУКТИВНА ФУНКЦИЈА 

• Укажување педагошко-инструктивна 
помош во фазите на подготовка на 
наставата (набавка на дидактички 
материјали, примена на современи 
средства ИКТ..) 

 
континуирано 

• Следење на реализација на програма за 
работа со талентирани ученици и ученици 
со посебни потреби 

 
X-XII 2020 

• Следење на реализација на приоритети и 
проекти 

континуирано 

• Следење на развојот на образовната 
технологија во светот 

континуирано 
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ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА  РАБОТА НА ПЕДАГОГОТ  ВО УЧЕБНАТА 

2020/2021 ГОДИНА ПРИ О.У. „МАРКО ЦЕПЕНКОВ“ ЗЕЛЕНИКОВО 

Работата на училишниот педагог претставува интегрален дел на 

предвидените активности од Годишната програма за работа на Училиштето во 

насока на унапредувањето на воспитно - образовната дејност во основното 

училиште. Целта на педагошката работа ќе биде да ги воочува и идентификува 

педагошките и дидактичко - методските прашања и проблеми со кои се 

соочуваат наставниците, учениците и родителите во текот на воспитно - 

образовната работа 

 

Согласно Годишната програма за работа на училиштето и сопствената  

програми за работа  ги реализираа предвидените содржини и активности за 

овој период: 

1.ПЛАНИРАЊЕ , ПРОГРАМИРАЊЕ И ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ВОСПИТНО 
ОБРАЗОВНАТА РАБОТА 

Реализирана 
активност 

Реализатор Време Постигнати цели и 
ефекти 

 
Учество во 
изготвување на 
протоколите за 
одржување на настава 
во време на пандемија 
во училиштето и 
кодекси на однесување 
на ученици кои следат 
настава онлине  

педагог 

Психолог 

 

Септрември 
2020 год. 

 

 

Изготвени 

протоколи и 

кодекси на 

однесување на 

ученици при 

онлине настава 

Изготвена програма за 

сопствената 

работа – годишна  

педагог 

 

јули 

 
2020 год. 

 

Изготвена 

програма за 

сопствената 

работа 

 

Изготвена програма за 

професионална 

ориентација на учениците 

 

 

 

Психолог 

педагог 

 

 

јули 
2020 год. 

 
Изготвена 

годишна програма 

за 

професионална 

ориентација на 
учениците 

 

Изработена програма за 

работа со 

надарени и талентирани 

ученици 

 

Педагог 

Наставници 

јули 

2020 год. 

Изготвена 
програма за работа 
со 
надарени ученици 
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Учество во работа на 
Одделенски 
совети  

Директор, 

Психолог 
педагог 

Наставници 

XI,XII 2020 год. Изготвена анализа 
на 
успех од одржани 
Одделенски совети 

Учество во работа на 
Наставнички совет 

Директор 

Психолог 
педагог 

Наставници 

IX,XI,XII 
2020год. 

Изготвена анализа 
на 
успех од одржани 
Наставнички 
совети 

Учество во Советот на 
родители 

Директор 
Психолог 

педагог 

X ,  XI 2020 Унапредување на 
воспитно- 
образовната 
работа 
 

 
2. .СЛЕДЕЊЕ НА ВОСПИТНО ОБАРАЗОВАНА РАБОТА 

А. Утврдување на потенцијалните можности и карактеристики на личноста 
на ученикот 

Реализирана 
активност 

Реализатор Време Постигнати цели и 
ефекти 

Следење на 
адаптација и 
Социјализација 
на учениците од 
I одд. 

Психолог 

педагог 

Одд. наставници 

октомври- 
Декември 2020 

Навремено 
утврдување на 
видот на 
потешкотии на 
учениците 

 
Откриени ученици со 
потешкотии во 
напредувањето 
 

педагог 
Психолог 
Наставници 

Родители 
Ученици 

Релевантни 
институции 

- ЗМЗ 
 

Октомври - 
 Декември 
2020 

Навремено 
утврдување 
на видот на 

потешкотии на 

учениците 

2. СЛЕДЕЊЕ НА ВОСПИТНО ОБАРАЗОВАНА РАБОТА 
Б. Следење на напредувањето на учениците според нивните можности и 

според карактеристиките на нивната личност 

Реализирана 
активност  

Реализатор Време Постигнати цели и 
ефекти 

Откривање и следење на 
ученици кои пројавуваат 
неприлагодено  и 
несоодветно однесување 
(нередовно ја посетуваат 
наставата, агресивно 
однесување, значително го 
намалуваат училишниот 

 
педагог 
Психолог 

Одд. 

раководители 

Наставници 

 
 
 

октомври– 
Декември 

2020 

 
 
 
Утврден бројот и 
видот на 
неприлагодено и 
несоодветно 
однесување на 
учениците 
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успех  и сл) 

Водење евиденција на 
запишани и отпишани 
ученици 

 
педагог 
Психолог 

Одд. 

раководители 

 

 
 
 

октомври– 
Декември 

2020 

 
Утврден бројот на 
учениците 

3. ИЗГОТВУВАЊЕ НА СТРУЧНИ МАТЕРИЈАЛИ 
 

Реализирана 
активност 

Реализатор Време Постигнати цели и 
ефекти 

Изготвување на стручни 

извештаи за потребите на МОН, 

БРО , 

Локална заедница,Завод за 

статистика и др. 

Директор 
Психолог 
педагог 

октомври- 

декември 

2020 

Изготвени 
стручни  
извештаи 

4. СОВЕТОДАВНО- КОНСУЛТАТИВНА РАБОТА 
 

Реализирана 
активност 

Реализатор Време Постигнати цели и 
ефекти 

 
Советодавно- 
консултативна 
работа со ученици 

 
Психолог 
Ученици 
педагог 

      октомври-            
Декември 

2020 

Мотивирање, 
помош и 
подршка на 
учениците за 
надминување на 
одредени појави  

Советодавно- 

консултативна 

работа со родители 

 
Психолог 
Родители 
педагог 

 

октомври- 
Декември 

 

Мотивирање, 

советување и подршка 

на родителите за 

надминување на 

одредени појави  

 
5.ОПШТО -СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ  

Реализирана 
активност 

Реализатор Време Постигнати цели и 
ефекти 

Учество во работата на 

секцијата на училишни 

педагози 

Педагози од 
град 

Скопје 

октомври – 

Декември  

2020 

Сопствено усовршување 

Соработка со наставниците 

во 

подготвување на сите 

видови на настава 

Наставници 
Одд. 
раководители 

октомври– 

Декември 

2020 

Унапредување на 
воспитно- 
образовната работа 
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Следење и работа на 

унапредувањето 

на педагошката 

документација 

Директор 
педагог 
Психолог 
Наставници 
Одд. 
раководители 

октомври– 

Декември 

2020 

Унапредување на 
воспитно- 
образовната работа 

 
6. ВОДЕЊЕ НА ПЕДАГОШКА ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Реализирана 
активност 

Реализатор Време Постигнати цели и 
ефекти 

Изготвување на листи за 
бележење, скали на 
проценка, евидентни листи 
и сл. за бележење 

и евидентирање на 

податоци 

 
Педагог 

 
октомври– 

Декември  

 

Систематизирање 
на податоците од 
увидите на 
педагошката 
документација, 
евиденција 

 
Увид во дневникот на 
паралелката  и е-дневникот  

Педагог 
 
Наставници 

октомври– 

Декември  

 

Утврдување на 
правилноста и 
навремено 
внесување на 
податоци 

 
Увид во педагошката  

евиденција и 

документација 

 

Стручна 
служба  
 

октомври– 

Декември  

 

Утврдување на 
правилноста и 
навремено 
внесување на 
податоци 
во педагошкта 
евиденција и 
документација 

Водење на сопствена 
евиденција и 
документација 

Педагог октомври– 

Декември  
 

Увид во сопствената 
работа 

 
 

 

                                                               Педагог : Љупка Стојановска 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ООУ. ,,МАРКО ЦЕПЕНКОВ”-Зелениково 

 

65 

 

 
ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА  РАБОТА НА ПСИХОЛОГОТ ВО УЧЕБНАТА 

2020/2021 ГОДИНА ПРИ О.У. „МАРКО ЦЕПЕНКОВ“ ЗЕЛЕНИКОВО 

 

Примарна цел во работата на училишниот психолог е следење и 

поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот и психосоцијалниот развој 

на младата личност согласно нејзините способности. 

Согласно Годишната програма за работа на училиштето и сопствената  

програми за работа  ги реализираа предвидените содржини и активности за 

овој период: 

1.ПЛАНИРАЊЕ , ПРОГРАМИРАЊЕ И ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ВОСПИТНО 
ОБРАЗОВНАТА РАБОТА 

Реализирана 
активност 

Реализатор Време Постигнати цели и 
ефекти 

Учество во 
изготвување на 
самоевалуација 
за  работата на 
училиштето 

Директор 

Психолог 

 Тим на наставници 

Јули 2020 год. Изготвена 
програма на 
училиштето 

 
Учество во 
изготвување на 
протоколите за 
одржување на настава 
во време на пандемија 
во училиштето и 
кодекси на однесување 
на ученици кои следат 
настава онлине  

 

Психолог 

педагог 

Септрември 
2020 год. 

 

 

Изготвени 

протоколи и 

кодекси на 

однесување на 

ученици при 

онлине настава 

Изготвена програма за 

сопствената 

работа – годишна  

 

Психолог 

 

јули 

 
2020 год. 

 

Изготвена 

програма за 

сопствената 

работа 

 

Изготвена програма за 

професионална 

ориентација на учениците 

 

 

 

Психолог 

педагог 

 

јули 
2020 год. 

 
Изготвена 

годишна програма 

за 

професионална 

ориентација на 
учениците 

 

Изработена програма за 

работа со 

надарени и талентирани 

ученици 

 

Психолог 

Наставници 

јули 

2019 год. 

Изготвена 
програма за работа 
со 
надарени ученици 
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Учество во работа на 
Одделенски 
совети  

Директор, 

Психолог 
Наставници 

педагог 

XI,XII 2020 год. Изготвена анализа 
на 
успех од одржани 
Одделенски совети 

Учество во работа на 
Наставнички совет 

Директор 

Психолог 
Наставници 

IX,XI,XII 
2020год. 

Изготвена анализа 
на 
успех од одржани 
Наставнички 
совети 

Учество во Советот на 
родители 

Директор 
Психолог 

педагог 
 

X ,  XI 2020 Унапредување на 
воспитно- 
образовната 
работа 
 

Учество во работа на 
Ученички парламент  

Директор, 
Психолог 

Ученици 
наставници 

Октомви - 
Декември 2020 

год. 
 

Унапредување на 
воспитно- 
образовната 
работа 
Предавање за 
сајбер насилство 
 

 
2. .СЛЕДЕЊЕ НА ВОСПИТНО ОБАРАЗОВАНА РАБОТА 

А. Утврдување на потенцијалните можности и карактеристики на личноста 
на ученикот 

Реализирана 
активност 

Реализатор Време Постигнати цели и 
ефекти 

Следење на 
адаптација и 
Социјализација 
на учениците од 
I одд. 

Психолог 

педагог 

Одд. наставници 

октомври- 
Декември 2020 

Навремено 
утврдување на 
видот на 
потешкотии на 
учениците 

 
Откриени ученици со 
потешкотии во 
напредувањето 
 

 
Психолог 
Наставници 

Родители 
Ученици 

Релевантни 
институции 

- ЗМЗ 
 

Октомври - 
 Декември 
2020 

Навремено 
утврдување 
на видот на 

потешкотии на 

учениците 

2. СЛЕДЕЊЕ НА ВОСПИТНО ОБАРАЗОВАНА РАБОТА 
Б. Следење на напредувањето на учениците според нивните можности и 

според карактеристиките на нивната личност 

Реализирана 
активност  

Реализатор Време Постигнати цели и 
ефекти 
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Откривање и следење на 
ученици кои пројавуваат 
неприлагодено  и 
несоодветно однесување 
(нередовно ја посетуваат 
наставата, агресивно 
однесување, значително го 
намалуваат училишниот 
успех  и сл) 

 
 
Психолог 

Одд. 

раководители 

Наставници 

 
 
 

октомври– 
Декември 

2020 

 
 
 
Утврден бројот и 
видот на 
неприлагодено и 
несоодветно 
однесување на 
учениците 

3. ИЗГОТВУВАЊЕ НА СТРУЧНИ МАТЕРИЈАЛИ 
 

Реализирана 
активност 

Реализатор Време Постигнати цели и 
ефекти 

Изготвување на стручни 

извештаи за потребите на МОН, 

БРО , 

Локална заедница,Завод за 

статистика и др. 

Директор 
Психолог 
 

октомври- 

декември 

2020 

Изготвени 
стручни  
извештаи 

4. СОВЕТОДАВНО- КОНСУЛТАТИВНА РАБОТА 
 

Реализирана 
активност 

Реализатор Време Постигнати цели и 
ефекти 

 
Советодавно- 
консултативна 
работа со ученици 

 
Психолог 
Ученици 

      октомври-            
Декември 

2020 

Мотивирање, 
помош и 
подршка на 
учениците за 
надминување на 
одредени појави  

Советодавно- 

консултативна 

работа со родители 

 
Психолог 
Родители 

 

октомври- 
Декември 

 

Мотивирање, 

советување и подршка 

на родителите за 

надминување на 

одредени појави  

Советување со родители 

Работа со група 

родители чии ученици 

нередовно ја посетуваат 

наставата,значително го 

намалуваат училишниот 

успех или пројавуваат 

различни облици на 

несоодветно однесување 

 

 

 
Психолог 
Родители 
Ученици  

 
 
 

октомври- 
Декември 

2020 

Мотивирање, 
советување и подршка 
на родителите за 
надминување на 
одредени појави и 
однесување на 
нивното дете 

 
5.ОПШТО -СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ  
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Реализирана 
активност 

Реализатор Време Постигнати цели и 
ефекти 

Учество во работата на 

секцијата на училишни 

психолози 

Психолози од 
град 

Скопје 

октомври – 

Декември  

2020 

Сопствено усовршување 

Соработка со наставниците 

во 

подготвување на сите 

видови на настава 

Наставници 
Одд. 
раководители 

октомври– 

Декември 

2020 

Унапредување на 
воспитно- 
образовната работа 

Следење и работа на 

унапредувањето 

на педагошката 

документација 

Директор 
Психолог 
Наставници 
Одд. 
раководители 

октомври– 

Декември 

2020 

Унапредување на 
воспитно- 
образовната работа 

 
6. ВОДЕЊЕ НА ПЕДАГОШКА ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Реализирана 
активност 

Реализатор Време Постигнати цели и 
ефекти 

Изготвување на листи за 
бележење, скали на 
проценка, евидентни листи 
и сл. за бележење 

и евидентирање на 

податоци 

 
Психолог 

 
октомври– 

Декември  

 

Систематизирање 
на податоците од 
увидите на 
педагошката 
документација, 
евиденција 

 
Увид во дневникот на 
паралелката  и е-дневникот  

психолог 
Наставници 

октомври– 
Декември  

 

Утврдување на 
правилноста и 
навремено 
внесување на 
податоци 

 
Увид во педагошката  

евиденција и 

документација 

 

Стручна 
служба  
 

октомври– 

Декември  

 

Утврдување на 
правилноста и 
навремено 
внесување на 
податоци 
во педагошкта 
евиденција и 
документација 

Водење на сопствена 
евиденција и 
документација 

Психолог октомври– 

Декември  
 

Увид во сопствената 
работа 

Психологот подготви презентација за учениците од V-IX oдд. на тема –Како да го 
зачуваме менталното здравје во време на пандемија со Ковид 19, која класните 
раководители на одделенскиот час ја споделија со учениците.Реализираше 
работилница со учениците од ученичкиот парламент на тема – Како да се заштитиме 
од сајбербулингот. Исто така реализира предaвање на членовите на советот на 
родители на тема – Како да им помогнете на вашите деца во онлине учење.  

 
                                                                                                        Училишен психолог:                     

Оливера Чевреска Петровска 
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ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА  РАБОТА НА УЧИЛИШНИОТ БИБЛИОТЕКАР 

ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА ПРИ О.У. „МАРКО ЦЕПЕНКОВ“ 

ЗЕЛЕНИКОВО 

 

Според годишната програма за работа на училишниот библиотекар, во текот 

на првото полугодие во учебната  2020/2021 година, реализирани се следниве 

активности: 

 - На почетокот на месец октомври извршен е прием и доделување на 

учебници на сите учениците. 

 - Формирана е секција на „ Млади библиотекари“ во која членуваат 20  

ученици од VI до IX одделение. 

 - Со започнување на учебната година приоритетна задача на 

библиотекарот беше насочена кон воспитно-образовна работа со учениците – 

развивање читателски и креативни способнисти кај учениците. 

  - Во текот на I - то полугодие  библиотекарот имаше постојана соработка  со 

наставниците  и со стручната служба на училиштето: педагогот, психологот и 

директорот на училиштето. 

 - Библиотекарот со своите активности се вклучуваше во одбележување на 

сите културни дејности во училиштето: одбележување патрониот празник на 

училиштето, детска недела, месецот на книгата, и  др. 

 - За сите активности на училишната библиотека библиотекарот изработува 

извештаи и табели со статистичките податоци. 

 - Вкупен број на зачленети ученици и наставници во училишната 

библиотека   во првото полугодие изнесува 106 (ученици - 91, наставници - 15).   

- Вкупно број на позајмени книги изнесува – 313 (194 книги позајмиле 

ученици, 119 книги позајмиле наставниците).   

-  Најмногу книги позајмиле ученици од VI-то одделение, вкупно 58 книги. 

-  Најмногу книги позајмилa ученичката: 

1. Ѓорѓиевска Михаела од III одд. – 9 книги  

-  Најчитани книги во I -то полугодие се: 

1.  Шеќерна приказна од Славко Јаневски – позајмени 30 книги 

2.  Доктор Офболи од Корнеј Чуковски – позајмени 21 книга  

3.  Македонски хумористични народни приказни  – позајмени 20 книги 

- Вкупно позајмени наслови на книги (од страна на учениците) изнесува 58. 

- Во првото полугоди зголемен е книжен фонд за 172 книги, па така училишната 

библиотека располага со фонд од 9974 книги. 
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ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА ПОЗАЈМЕНИ КНИГИ ВО ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ 

ВО УЧЕБНАТА 2020 – 2021 год.  

 

 

месец 

бр. на  

корис- 

ници 

бр. на 

позај.  

книги 

о  д  д  е  л  е  н  и  е 

I II III IV V VI VII VIII IX 

октом. 65 77 / / 23 6 3 27 12 4 2 

ноем. 31 35 / / 1 3 10 15 3 3 / 

декем. 75 81 / 18 18 9 16 16 1 3 / 

вкупно 172 194 / 18 42 18 30 58 16 10 2 

 

Училишен библиотекар: Славка Буковска 
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Општ успех на учениците на крајот од првото полугодие 

 

Општ успех на учениците на крај од првото полугодие од учебната 

2020/2021 година на македонски јазик 

 

Одд. I II III IV V I-VI VI VII VIII IX VII- IX 

Вкупно 32 24 30 24 24 164 30 24 28 31 83 

одлични 

бр.        4 7 10 21 

%            

мн.добри 

бр.        12 11 15 38 

%            

добри 

бр.        8 10 6 24 

%            

доволни 

бр.            

%            

со 1 бр.            

слаба %            

со 2 бр.            

слаби %            

со 3 и бр.            

повеќе %            
слаби             

Неоценет бр.   1 1 1 3 2    2 

% %            

Описно оценети Бр. 32 24 29 23 23 159 28 / / / / 

Бројчано оценети бр. / / / / / / / 24 28 31 83 

Среден успех  / / / / / / / 3.81 3.89 4.06 3.92 

 

 

 

среден успех  од VII-IX одд.- 3.92 
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Општ успех на учениците на крај од првото полугодие од учебната 

2020/2021 година  на албански наставен јазик 

 

 

Одд. I II III IV V I-VI VI VII VIII IX 

VII-IX 

Вкупно 6 5 4 6 2 34 11 6 6 8  

одлични 

Бр.        2  2 4 

%            

мн.добри 

Бр.        2 4 4 10 

%            

добри 

Бр.        1 1 1 3 

%            

доволни 

Бр.        1 1 1 3 

%            

со 1 бр.            

слаба %            

со2 бр.            

слаби %            

со 3 и бр.            

повеќе %            
слаби             

Неоценет бр.            

% %            

Описно оценети бр. 6 5 4 6 2 34 11 / / /  

Бројчано оценети бр. / / / / / / / 6 6 8 20 

Среден успех  / / / / / / / 3.79 3.15 3.83 3.59 

 

 

среден успех  од VII-IX одд.-3.59 
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Среден успех од VII-IX одд. 

-Македонски наставен 

јазик 

3.92 

-Албански наставен 

јазик 

3.59 

-На ниво на училиште 3.75 

 

 

 

 

Споредбени анализи на полугодишниот среден успех  на ниво на 

училиште во учебните 2018/19,2019/20,2020/21 год. 

 

 

2018/19 2019/20 2020/21

3.752 3.71 3.75
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Среден успех на ученици од О.У “Марко Цепенков”-  на македонски 

наставен јазик по пол  и национална структура на крајот на првото 

полугодие во учебната 2020/2021 год. 

успех на македонци роми бошњаци албанци Вкупно 

ученици м ж вк. м ж вк. м ж вк. м ж вк. м ж вк. 

одлични 4 15 19    1 1 2    5 16 21 

мн.добри 22 14 36    1 / 1    23 14 37 

добри 8 7 15 1 1 2 4 / 4 2 2 4 15 10 25 

доволни                

со слаби                

неоценети                

вкупно 34 36 70 1 1 2 6 1 7 2 2 4 43 40 83 

 

Успех по пол и одделеление во О.У на македонски наставен јазик на крајот 

на првото полугодие во учебната 2020/2021 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

одд. бр. на одличен мн.добар добар доволен Со слаби 

  ученик м ж вк. % м ж вк. % м ж вк. % м ж вк. % м ж вк. % 

VII 24 2 2 4  7 6 13  6 1 7          

VIII 28 3 4 7  7 4 11  5 5 10          

IX 31  10 10  11 4 15  2 4 6          
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Среден успех на ученици од О.У “Марко Цепенков”-  на албански наставен 

јазик по пол  и национална структура на крајот на првото полугодие во 

учебната 2020/2021 год. 

успех на македонци роми бошњаци албанци Вкупно 

ученици м ж вк. м ж вк. м ж вк. м ж вк. м ж вк. 

одлични          / 4 4 / 4 4 

мн.добри          4 6 10 4 6 10 

добри          1 2 3 1 2 3 

доволни          3 / 3 3 / 3 

со слаби                

неоценети                

вкупно          8 12 20 8 12 20 

 

 

 

 

Успех по пол и одделеление во П.У на албански наставен јазик на крајот 

на првото полугодие во учебната 2020/2021 год. 

 

одд бр. на одличен мн.добар добар доволен Со слаби 

  ученик м ж вк. % м ж вк. % м ж вк. % м ж вк. % м ж вк. % 
VII 6  2 2   2 2   1 1  1  1      
VIII 6     3 1 4   1 1  1  1      
IX 8  2 2  1 3 4  1  1  1  1        
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Табеларен преглед на учениците во О.У ,,Марко Цепенков” од првото 

полугодие во учебната  2020/2021 год. според етничка припадност                                                                                     

 

 

Реализација на наставни денови на крајот од првото полугодие на 

учебната  2020/2021 год.  

                                                                                         

 

 

 

 

  Бр. на  Бр. на  Етничка и родова структура на учениците 

Одд. паралелки ученици Македонци Албанци Бошњаци Роми други 

      м ж м ж м ж м ж м ж 

I 2 38 18 9 5 3 3 / / / / / 

II 3 29 10 7 2 6 / 2 2 / / / 

III 5 34 9 15 3 2 2 1 1 1 / / 

IV 3 30 11 8 3 5 1 1 / 1 / / 

V 3 26 10 6 2 1 2 1 3 1 / / 

I - V 16 157 58 45 15 17 8 5 6 3 / / 

VI  2 41 13 11 7 5 1 2 1 1 / / 

VII 4 30 12 9 2 5 2 / / / / / 

VIII 3 34 13 12 5 3 1 / / / / / 

IX 4 39 9 15 3 6 3 1 1 1 / / 

VI - IX 13 144 47 47 17 19 7 3 2 2 / / 

I - IX 29 301 105 92 32 36 15 8 8 5 / / 

Реализирани 
наставни денови на македонски наставен јазик 

 
на албански наставен јазик 

I – полугодие-   62 I – полугодие- 
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Изостаноци на учениците на крајот од првото полугодие од  учебната 2020/2021 
година 

Одд. Македонски наставен јазик Албански наставен јазик 

  Оправдани Неоправдани Вкупно 
 

Одд. 
                             

Оправдани Неоправдани Вкупно 

I 

200 / 200 

I 

/ / / 
II 

347 / 347 

II  

/ / / 
III 

67 213 280 
III 

/ / / 
IV 

414 71 485 
IV 

/ / / 
V 

17 202 219 

V 

/ / / 

Вкупно  
I-V 1045 486 1531 

Вкупно  

I-V / / / 

VI 124 132 256 VI  12 / 12 

VII 57 / 57 VII  18 1 19 

VIII 29 9 38 VIII  26 / 26 

IX 23 / 23 IX 14 1 15 

VI-IX 233 141 374 VI-IX 70 2 72 

вкупно 1278 627 1905 вкупно 70 2 72 
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Преглед на испишани ученици на крајот  од  првото полугодие на учебната 

2020/2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Поведението  на учениците на крајот од првото полугодие од  учебната 

2020/2021 година 

Одд. Македонски наставен јазик Албански наставен јазик 

 примерно добро незадоволително примерно добро незадоволително 

I 32   6   

II 24   5   

III 29  1 4   

IV 23  1 6   

V 23  1 2   

VI 28  2 11   

VII 24   6   

VIII 28   6   

IX 31   8   

вкупно 242  5 54   

Наставен 

јазик 

I II III IV V VI VII  VIII IX Вкупно  
I-IX 
одд. 

м ж м ж м ж М ж м ж м ж м ж м ж м ж  

македонски       1   1  1    1  1 5 

албански   1                1 
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Преглед на запишани ученици на крајот  од  првото полугодие на учебната 

2020/2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставен 

јазик 

I II III IV V VI VII  VIII IX Вкупно  
I-IX 
одд. 

м ж м ж м ж М ж м ж м ж м ж м ж м ж  

македонски   1 1 1 2      1       6 

албански                    
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Преглед број на ученици со продолжен престој во училиштето на крајот  

од првото полугодие 

 

Преглед на број на ученици кои користат исхрана на крајот од првото полугодие  од 

учебната 2020/2021 год. 

 

 

 

Број на ученици кои 

следат  настава  со 

физичко присуство 

 

 

Број на ученици кои            

следат on-line настава 

 

 

Број на ученици кои  

користат  печатен материјал 

 

103 157 41 

 

 

 

 

 

Наставен 

јазик 

Целодневен престој Дневен престој 

групи ученици наставници групи ученици наставници 

македонски - - - - - - 

албански - - - - - - 

наставен 

јазик 

исхрана во 

училишна кујна 

друг вид 

организирана 

исхрана 

самоиницијативно 

од учениците 

македонски - - Да 

албански - - Да 
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Среден успех на учениците на крајот од  првото полугодие во 

учебната 2020/2021 година по предмети во предметна настава 

од VII-IX одд. на  македонски јазик 

 
Предмети Среден успех 

1.Проекти од ликовна уметност (изборен) 5.00 

2.Вештини на живеење (изборен) 4.87 

3.Истражување на родниот крај (изборен) 4.87 

4.Музичко образование 4.77 

5.Танц и народни ора (изборе) 5.00 

6.Физичко образование 4.52 

7.Проекти од музичка уметност (изборен) 5.00 

8.Иновации 5.00 

9.Етика  4.41 

10.Информатика 3.59 

11.Математика 3.01 

12.Граѓанско образование 4.51 

13.Физика 3.45 

14.Историја  4.10 

15.Ликовно образование 4.76 

16.Биологија 3.52 

17.Македонски јазик 3.74 

18.Географија 3.36 

19.Хемија 3.42 

20.Германски јазик 3.36 

21.Англиски јазик 3.12 
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БРОЈ НА УЧЕНИЦИ И ПАРАЛЕЛКИ 2020/21 год 

 

 

 

                                                                      Директор 

                                                                       _____________________     

                                                          Валентина Димишковска           

ООУ,,Марко 

Цепенков" 

I одд II одд. IIIодд. IV одд.  Vодд. 

Вкупно              

I-V 

oдд. 

 VI  одд. VII VIIIодд. IX одд. 

Вкупно              

VI--IХ 

oдд. 
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1 

ЦОУ 

Зелениково 

24 1 15 1 25 1 16 1 21 1 101 5 30 2 24 2 28 2 31 2 113 8 214 13 

2 ПУ с.Орешани 8 1 9 1 5 1 8 1 3 1 33 5           33 5 

3 

ПУ 

с.Страхојадица 

2 / 3 / 2 1 4 / 2 1 13 2 5 / 4 / 4 / 4 1 17 1 30 3 

4 ПУ с.Смесница 2 / 1 / 1 1 2 1 / / 8 2 4 / / / 1 / 4 1 9 1 15 3 

5 ПУс. Вражале 2 / 1 1 1 1     4 2 2  1 1   / / 3 1 7 3 

6 ПУс. Дејковец /  /        / /     1 1   1 1 1 1 

7 ПУ с.Тисовица / / / / / / / / / / / / / / 1 1     1 1 1 1 

ВКУПНО 38 2 29 3 34 5 30 3 26 3 157 16 41 2 30 4 34 3 39 4 144 13 301 29 
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