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1.ВОВЕД 

 

Полугодишниот извештај за работата на ОOУ ,,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 2021/2022 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  

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 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



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

 

Членови на училишен одбор 
(име и презиме) 

1.Лорета Петрушевска – претседател 

2.Неџми Демири 

3.Јасминка Стојаноска 

4.Маја Ковачевска  

5.Наташа Груевска  

6.Сања Гиевска 

 7.Изет Лековиќ 

Членови на советот на родители  29 –члена 
Претседател на Совет на родители – Изет Лековиќ 

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    Искра Груевска 

Претседател на Ученичкиот 
парламент  

  Теодора Рајковиќ 



 

2.ПОДАТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ И ЗА УЧЕНИЦИТЕ ВО 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ 

 
2.1 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. Катерина 
Симоновска 

 Дипл. педагог ВШС одд. наставник 

8. Даниела 
Јовановска 

1969 Дипл. Проф. по одд. 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.   Дипл.проф.по албански јазик ВСС наст.по албански 
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. проф.по одд. 
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 



 

3.1. 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 

до13.01.2022  
 Љупка 

Стојановска  
       1972 Дипломиран                 

педагог 
             ВСС В.Д.Директор 

 Од 
14.01.2022 

 

3.2. 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 

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 

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 27 12 8 / 1 4 / / 2   

II 1 25 14 7 1 / 3 / / / /  

III 1 15 8 3 / / / 2 2 / /  

IV 1 24 9 11 / / 2 1 / 1 /  

V 1 15 7 4 / 1 1 1 / 1 /  

I-V 5 106 50 33 1 2 10 4 2 4 /  

VI 2 24 10 6 1 / 2 1 3 1 /  

VII 2 28 13 11 1 / 1 2 / / /  

VIII 2 24 12 9 1 / 2 / / / /  

IX 2 27 12 12 1 1 1 / / / /  

VI-IX 8 103 47 38 4 1 6 3 3 1 /  

I-IX 13 209 97 71 5 3 16 7 5 5 /  

 

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 9 5 2 2 / / / / / / / 

II 1 8 4 3 1 / / / / / / / 

III 1 9 2 4 1 2 / / / / / / 

IV 1 7 / 6 1 / / / / / / / 

V 1 8 4 3 1 / / / / / / / 

I-V 5 41 15 18 6 2 / / / / / / 

 

 

 



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  1    1       

II  2   2        

III 1 1    1       

IV 1 1    1       

V             

I-V 2 5           

VI             

VII  2   1 1       

VIII 1 1    1       

IX             

VI-IX 1 3           

I-IX 3 8           

                                                  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  1   1        

II  2   1 1       

III 1 1   1        

IV  1   1        

V 1 2   1 1       

I-V 2 7   5 2       

VI             

VII  4   2 2       

VIII             

IX 1 1   1        

VI-IX 1 5           

 I-IX 3 12           

 

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     /        

VIII 1 1    1       

IX             

VI-IX 1 1   / 1       

I-IX     / 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 / 5   2 3       

II / 2    2       

III 1 4   1 3       

IV / 2   1 1       

V 1 4   1 3       

I-V 2 17   5 12       

VI / 2           

VII / 5   3 2       

VIII / 4   1 3       

IX 1 4   2 2       

VI-IX 1 15           

I-IX 3 32           

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             

IX 1 1           

VI-IX 1 1           

I-IX 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 училишен двор, поставување на бекатон плочки 

- 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 

-Реновирање на училниците, поставување на ламинат, нови врати во кабинетите 

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

- Реконструкција на парно греење (греење на пелети) 

-Поставување обележани знаци за движење; 

Набавка на информатичка и друга опрема: 

- Бела табла за училница;таблети, 

-oпремен кабинет по природни науки 

-Компјутер, печатачи 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 2021/2022 год. во училиштето беа прифатени 302 

ученика од кои 249 ученика на македонски наставен јазик од I-IX одд. и 53 ученика на 

албански наставен јазик од I-IX одд.   

 

Во текот на првото полугодие во централното училиште во II  одделение се 

запишa една ученичка. Додека пак се отпиша 1 ученик од III одд.  и една ученичка од   

IV одд. 

Во ПУ-Орешани се  запиша еден ученик во I одд. и две ученички во IV одд .  

 Бројот на учениците на крајот од првото полугодие од оваа учебна година 

изнесува                303 .  

 

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 Aмела Вусљанин 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 Катерина Симоновска нас. по одд. настава BСС 

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 
 

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 Македонка Стојаноска  I с.Зелениково 

2 Дијана Дабеска II с.Зелениково 

3 Елена Костовска  III с.Зелениково 

4 Весна Стојковска IV с.Зелениково 

5 Катерина Симоновска V с.Зелениково 

6 Игор Велков VIa с.Зелениково 

7 Билјана Митаноска VIb с.Зелениково 

8 Ленче Павичевиќ  VII a с.Зелениково 

9 Антоанета Мишева VII b с.Зелениково 

10 Љупчо Рафески  VIIIa с.Зелениково 

11 Александар Кузмановски VIIIb с.Зелениково 

12 Cања Кузмановска  IX b с.Зелениково 

13 Маја Ковачевска  IX a с.Зелениково 

14 Јасминка Стојаноска II с.Орешани 

15 Љупка Продановска  III с.Орешани 

16 Стевана Кузмановска IV с.Орешани 

17 Даниела Јовановска  V с.Орешани 

18 Весна Митрички  I  с.Орешани 

19 Фатима Ала I,II,III с.Страхојадица 

20 Љутви Беќири IV,V с.Страхојадица 

21 Ветон Алил VI-IX с.Страхојадица 

22 Сулејман Салахи I,II,III с.Смесница 

23 Амит Саити IV,V с.Смесница 

24 Атиџе Саити VII, IX с.Смесница 

25 Семине Салами IV с.Вражале 

26 Фатма Амит I,II, III с.Вражале 

27 Демир Сеферовски VIII с.Тисовица 

28 Џезми Ќаиловски IX с.Дејковец 

29 Шабан Максути VII,VIII с. Вражале 



НАСТАВА 

Во Oсновното училиште „Марко Цепенков “ Општина Зеленково редовната 

настава оваа учебна година започна навремено на 01.09.2021 год. и се реализира 

согласно динамиката зацртана со Годишната програма, за работата на училиштето во 

учебната 2021/2022 година. 

    Наставата започнува во 7 часот и 45 минути, и наставата се одвива во една смена . 

Наставниот час трае 40 минути.  

    Во Подрачните училишта наставата се одвива во комбинирани паралелки и во една 

смена додека во ПУ.Страхојадија одделенската настава се одвива во две смени, поради 

недостаток на простор. 

    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 2021/2022 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 

 

Р.б

р 

Наставник Предмет  

 VI 

оддeление 

 

VI a Маја Јакимовска Етика на религиите  

VI b Маја Јакимовска Етика во религиите  

VII-одделение 

VII a Ленче Павиќевиќ Нашата татковина  

VII b   Маја Ковачевска Вештини на живеење  

VIII-
одделение 

VIII a Жаклина Бошковиќ Проекти од ликовна уметност  

VIII b   Маја Ковачевска Вештини на живеење  

IX-одделение 

IX a Александар Крстевски  Проекти од музичка уметност  

IX b Жаклина Бошковиќ  Проекти од ликовна уметност  



ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ НА АЛБАНСКИ  НАСТАВЕН ЈАЗИК 

ОДД. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

VI 
Класична култура во европската цивилизација 

VII  
Проекти од ликовна уметност 

VIII 
Проекти од музичка уметност 

IX 
Вештини на живеење 

 

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. 

 

❖ На 1ви септември нашето училиште ОOУ “Марко Цепенков”-Зелениково , 

широко ги отвори вратите и ги прими во топла прегратка нашите најмили 

ученици-првачињата .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.Насмевки , весел детски џагор го исполнија 

училиштето.  

 

❖ Детската недела во нашето училиште беше одбележана во периодот 

04.10 – 10.10.2021 год. Посебен акцент беше ставен на детето и на 

правата на детето предвидени во законските регулативи 

имплементирани кај нас. 

Детската недела беше одбележана симболично, согласно препораките за 

реализирање на активности во време на пандемија. Со цел одбегнување на 

групирање на ученици од различни одделенија и возрасти, наставниците сите 

активности ги реализираа во склоп на своите паралелки. 

Учениците од одделенска настава работеа и твореа на тема поврзана со 

актуелната ситуација и под мотото: 

Јас избирам здравје, а ти ? 

Реализирани се следниве активности: 
04.10 – Запознавање со Конвенцијата за правата на децата 
05.10 – Правата и обврските на децата– работилница 
06.10 – Одбележување на Светскиот ден на детето-ликовна работилница 
07.10 – Спортски активности 
08.10 – Свечена приредба за приемот на првачињата во Детската организација 

 

 
 

 



❖ На 11.11.2021 год.  со пригодна програма подготвена од страна на учениците и 

наставниците одбележан е патрониот празник на ООУ „Марко Цепенков“ Зелениково. 

Како дел од програмата беше организиран:  Литературен и ликовен конкурс на тема 

„ПАТЕКА НА СРЕЌАТА“. Најуспешните изработки беа наградени со  соодветни награди 

и пофалници. 

 

 

 
 

❖ На ден 24.11.2021г. учениците од IV одд. од ЦОУ-Зелениково и ПУ-Орешани со 

одд.наставници Весна Стојковска и Стевана Кузмановска  , реализираа посета 

на општина Зелениково.  

 Според  Планирањето на реализација на наставната програма по 

предметот Историја и општество за IVодд. се реализираше посета на 

општинската зграда на општина Зелениково каде учениците од IVодд.имаа 

можност да се запознаат со работата и должносите на градоначалникот и 

вработените во општината. Учениците имаа однапред подготвени прашања кои 

ги поставија на градоначалникот а беа поврзани со проблемите, предлог и 

решавање на истите во нашата општина. Прашањата  произлегоа од  

содржините, поимите и реализираните активности  на Тема: „Средината во која 

живеам“-Општина на живеење; Симболи на општината; Градоначалник/ 

Градоначалничка;  Грижа на општината за граѓаните,Животната средина, 

Развојот на спортот и културата, Образование, Подршка на лицата со 

попреченост, старите и сиромашните, Културно-историско наследство на 

општината и сл. 

  За таа цел, учениците од IVодд.имаа групни изработки од реализирани 

работилници на тема:„ Поправка и реупотреба на отпад“по повод 



одбележување на Европска недела  за намалување на отпадот од 20-

28.11.2021г.како симболични  подароци за посетата на општината и 

градоначалникот на Зелениково. 

 

❖ Посета на општина Зелениково беше реализирана на 17.12.2021 година со 

ученици од второ одделение од централното училиште ООУ „Марко Цепенков“ 

– Зелениково.  

         

 

      Учениците се запознаа со градоначалникот и по повод 25 год. од 

постоењето на општината Зелениково и по повод новата година, учениците од 

второ одделение ја китеа елката со свои изработки. По завршување на таа 

активност, на учениците, од страна на градоначалникот им беа доделени 

боенки. 



б) Ученички екскурзии 

 Согласно  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, училиштето не реализира  ученички екскурзии . 

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. 
❖ По повод Недела на борба против трговија со луѓе во ЦОУ на учениците 

од VI-IX одд се одржа  Едукативно предавање од страна на  обучен 

врснички едукатор од Црвениот  Крст на тема: трговија со луѓе.  

 
 

❖ На 19. ноември во нашето училиште се одбележи  Светски ден за 

превенција од насилство врз децата преку едукативно предавање од 

страна на психологот Оливера Чевреска Петровска за сајбер булинг на 

учениците од осмо и деветто одделение. 

 



❖ Психологот Оливера Чевреска Петровска реализираше работилница и 

едукативно предавање на учениците од IX одд , по повод одбележување 

на Светскиот ден за борба против Сидата.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

❖ По повод 3ти декември „Меѓународниот ден на лицата со попреченост“,  

нашето училиште на 06.12.2021 год (понеделник) го одбележа овој ден 

 преку одржување на работилница за време на одделенскиот час на тема 

 „Употреба на инклузивен јазик“ за учениците од четврто до деветто 

одделение. 

 

 

 

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 Ден на гладта  

- Членовите на Училишниот парламент на ООУ “Марко Цепенков ,,-

Зелениково  организираа Хуманитарна акција под мотото ,,Да донираме 

за другарче, да подариме насмевка и среќа “. 

 
 
 
 
 



Отворен ден за граѓанско образование во ООУ ,,Марко Цепенков,,-Зелениково 
во учебната 2021/22 год. 
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Училишно 

раководство 

Психолог 

Наставник по 

граѓанско  

Дискусија за 

придобивките од 

граѓанско 

образование 

 

Развивање на 

критичко милсење 

и решавање на 

проблеми  

Училишно 

раководство 

Психолог 

Наставник по 

граѓанско 

Наставник по 

граѓанско 
Дискусија за 

идентификување 

на предизвиците 

со кои се 

соочуваме во 

училиштето и 

заедницата 

Поттикнување за 

преземање на 

одговорност и 

самоиницијатива 

Стручен тим 

психолог, 

Наставник по 

граѓанско 

 

Наставник по 

граѓанско 

Дискусија ,,Што 

можам да 

променам и како ? 

Развивање на 

граѓанските 

вредности и 

вештини 

Наставник по 

граѓанско 

 

Активности за 

започнување на 

акција за промени  

Донирани 

средства на 

семејства од 

социјално 

ранлива 

категорија 

Инструмент за 

следење и 

проценка-листи на 

учество, анкета, 

фотографии 

,извештаи  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ЛИТЕРАТУРНО – РЕЦИТАТОРСКАТА И 
ДРАМСКАТА СЕКЦИЈА  

учебна 2021/2022 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: 

„Патот на среќата“. 

Наградени беа: Сара Гегиќ од 7А (прво место), Матеј Симоновски од 8А (второ 

место) и  Нина Лазарова 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 2021/22 година. 

 

Одрговорни наставници: 

                                                                                        Сања Соларова Андовска 

                                                                          Горан Кошчицовски 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗВЕШТАЈ ЗА АКТИВНОСТИ НА БИБЛИОТЕКАРСКАТА СЕКЦИЈА                 

ПРИ ОOУ „МАРКО ЦЕПЕНКОВ“ -  ЗЕЛЕНИКОВО                                                       

ВО ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 год. 

Содржина на 

активности 

Време на 

реализација 

Реализатор Извештај за реализацијана 

активностите 

Формирање на секцијата и 

број на членови, 

запознавање со тековните 

активности 

Септември Библиотекар На 15. 09. 2021. година формирана е 

библиотекарска секција „Млади 

библиотекари“ во која членуваат 17 

ученици од VI до IX одд.  Членовите на 

библиотекарска секција се запознаа со 

нивните активности во текот на целата 

учебна година. 

Информирање на 

учениците за набавени 

нови книги 

Септември-

Јуни 

Библиотекар Во месец септември добиени се 

прирачници од БРО – 3 (2 на македон. 

јазик и 1 на албан. јазик) 

Во месец ноември купени се лектири од  

Просветно дело – 15 книги 

Во месец ноември добиени се 

прирачници од МЦГО – 2 (1 на 

македонски јазик и 1 на албански јазик) 

Во месец ноември купени се 54 книги од  

„Матица Македонска“ 

Во месец декември ученичката 

Боцевска Јана VIIа одд. подарила         

15 книги 

На 15.12. купени се 54 книги од 

„Просветно дело“ и „Литература мк“ 

Поттикнување и 

мотивирање на учениците 

за читање на романи, 

раскази, приказни и други 

литературни видови 

Септември-

Јуни 
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.  

Совладување на методи, 

техники и средства за 

стекнување на знаења во 

библиотеката како трајни 

вредности 

Септември-

Јуни 
Библиотекар 

и ученици 
Во текот на  учебна година учениците ги 

совладуваат вештините на 

информациска писменост – со 

користење на ИКТ и со самостојна 

истражувачка работа формираат 

критичко мислење во пронаоѓање на 

информации. Стекнатите знаења 



 

Изработил-а: Славка Буковска 

 

 

 

учениците ги користат како трајни 

вредности во понатамошно 

образование, односно прифаќање на 

концепт на доживотно учење. 

Одбележување на 

Детската недела со 

активности на членовите 

од секцијата 

Октомври Библиотека За оваа година мотото на Детска 

недела е поврзано со актуелна состојба  

со корона вирусот и гласеше: 

„Јас избирам здравје, а ти?“ 

Одбележување на месецот 

на книгата 

Октомври Библиотекар 

и ученици 
Од 15. 10. до 15. 11. 2021. го 

одбележавме „Месецот на книгата“.    

Литературни и ликовни творби на 

учениците се изложуваат на паното во 

библиотека.   На овој начин учениците 

со библиотекарот учествуваат во 

популаризација на книгата и промоција 

на интересни наслови на книги. 

Помош во уредување на 

училишната библиотека 

Септември-

Јуни 
Библиотекар 

и ученици 
Учениците се вклучуваат во уредување 

на училишната библиотека според 

потребите. 

Посета на Саемот на книга Април Библиотекар 

и ученици, 

психолог 

 

Средување на училишните 

паноа по повод 

одбележување на 

празниците во соработка 

со другите секции 

Септември-

Јуни 
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 

- Месецот на книгата  

15. 10.  – 15. 11.  

- Патрониот празник на училиштето -  

11. 11.  

-Св. Климент Охридски – осноположник 

и втемелувач на писменоста, 

книжевноста и уметноста – 07. 12. 

- Нова година и Божик 31. 12. 

Информирање и учество 

во литературни конкурси 

Септември-

Јуни 
Библиотекар 

и ученици 
- Литературен и ликовен конкурс по 

повод патрониот празник на тема: 

„Патека на среќата“.  



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 

2021/2022 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 немање на 

протоколи за одржување на воннаставни активности и секции и поради 

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

Настаните од типот на „Месец на науката“ не се одржани воопшто. 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 

и ако се изготват протоколи за реализација на часовите. 

 

ОДГОВОРНИ НАСТАВНИЦИ: 

Игор Велков 

Биљана Митаноска 

Амела Вусљанин 

            

 

 

 

 

 

 

 



Полугодишен извештај за 

Реализирани активности на ЈАЗИЧНАТА МЕДИЈАТЕКА 

                                                       ЗА 2021/2022 ГОДИНА 

Активностите планирани со Годишната програма за работа на 

Медијатеката се одвиваа онлајн. Доброволно учествуваа ученици од 6-то до 9-

то одделение. 

На крајот на месец октомври се одржа првата работилница со тема „Ноќ на 

вештерките“. 

Учениците изработија разни предмети и цртежи соодветни за темата и на 

англиски и на германски јазик и ги испратија на одговорните наставници. 

Втората работилница се одржа по повод претстоечките празници , 

католички и православен Божик и Нова година. Учениците изработија цртежи, 

честитки и рецепти за колачиња за божикните и новогодишни празници и 

испишаа пораки со желби следната година на сите да им донесе многу здравје 

и среќа. 

                                                              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 2021/22 година 

 

Училишниот спортски клуб во оваа учебна година редовно организира и 

одржува најразлични спортски настани.   

Активности кои се спроведоа од страна на учениците се : 

• Одбележување на Европската недела на спортот со организирана 

планинарска тура до извидничкиот дом Градовци ; 

• Учество на зонски натпревар во мал фудбал со женска екипа во ОУ 

Круме Кепевски 

• Секоја недела се одржуваат активности од Отворен забавен училишен 

спорт со учениците од прво до петто одделение 

• Секоја недела се одржуваат фудбалски активности со учениците од 

шесто до деветто одделение 

• Учество во одбележување на денот на општината Зелениково со 

спортски игри 

                                                                             Одговорни наставници: 
                                                            Љупчо Рафески  и Александар Мирчевски 



 
 

Извештај за работата на Ученичкиот  парламент при 

 ООУ “МАРКО ЦЕПЕНКОВ“ 

за првото полугодие во учебната 2021/2022 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.  

 

Време Активности 

28.09.2021  • Формирање на Ученички парламент и избор на ученичко 

раководство (ученички претседател, ученички 

правобранител); 

• Разгледување  на Годишната програма на Ученичкиот 

парламент  

• Запознавање со Годишната програма за воспитно-

образовната работа на училиштето за уч.2021/22  

• Избор на членови во УО; 

• Предлог од училишниот парламент за хуманирна акција по 

повод Отворен ден по граѓанско  образовени 

29.10.2021 • Подготовки за одбележување  на патрониот празник 

• Разгледување на Куќниот ред, Кодексот на однесување; 
Организирање на ученичка  иницијатива- Хуманитарна  собирна 
акција 

Ноември  • Реализација на Хуманитарна  собирна акција 

10.12.2021  • Реализација на отворен ден по граѓанско образование 

 

Декември  *Ученичка иницијатива на четврто оддделение  “Биди и ти 
нечиј Дедо Мраз “- „Изработи подарок- донеси радост“ 

 Одговорни : психологот Оливера Чевреска Петровска, одд.настaвничка Весна 

Стојковска 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 2021/2022 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 септември имаше и запознавање на активистите со програмата 

за работа, а исто така се вклучивме и во одбележувањето на “Ден без автомобили“. Во 

октомври по повод “Ден на гладта“ се организираше собирна акција во храна, при што 

храната беше донирана на социјано загрозени лица. Во октомври ја одбележавме и 

неделата на борба против туберкулозата.  

Во текот на ноември и декември се реализираа часовите по прва помош за членовите 

на нашата организација. Во декември 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 2021/2022 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“ 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.  Исто така од ноември во училиштето се започна со 

собирање на стара хартија за рециклирање.  

Координатор:  

                                                                                                       Сања Кузмановска 
 

ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА НАСТАВНИОТ КАДАР 

Во текот на првото полугодие од  учебната 2021/22 год.наставниот 

кадар од ОOУ“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 

,,Спречување и борба 

против трговија со деца” 

БРО  Психолог,педагог 

,Тим за 

професионален 

развој: Антоанета 

Мишева, Даниела 

Јовановска и 

Ленче Павиќевиќ 

Платформа  

Microsoft teams  

Ноември 2021 год. 

Превенција на 

осипување (drop-out 

prevention) на ученици 

од образовниот процес 

МОН,БРО–едуино 

вебинар  

Психолог Zoom  

15.12.2021 год. 

Дисеминација на тема 

Спречување и борба 

против трговија со деца” 

Психолог,педагог ,Тим 

за професионален 

развој: Антоанета 

Мишева, Даниела 

Јовановска и Ленче 

Павиќевиќ 

Сите наставници Skype  

23.12.2021 год. 

Оценување за време на 

хибридна настава-

креирање рубрики како 

дел од формативното 

оценување 

МОН,БРО–едуино 

вебинар 

Македонка 

Стојаноска,Јасми

нка Стојаноска 

Елена Костовска 

Весна Митрички 

 



Мултидициплинарна 

интеграција низ пример 

од предметот историја и 

општество 

МОН,БРО–едуино 

вебинар 

Македонка 

Стојаноска,Јасми

нка Стојаноска 

Љупка 

Продановска 

Елена Костовска 

Zoom  

09.12.2021 

 

Интердисциплинарен 

пристап во наставата за 

климатски промени 

МОН,БРО–едуино 

вебинар 

Македонка 

Стојаноска,Јасми

нка Стојаноска 

Елена Костовска 

Дијана 

Кучиновска 

 

“Училишна клима и 

курикулум-Градење на 

училишна клима и 

култура +сесија за 

Развој и воведување на 

слободни изборни 

предмети и воннаставни 

предмети“ 

МОН,БРО–едуино 

вебинар 

Македонка 

Стојаноска,Јасми

нка Стојаноска 

Даниела 

Јовановска, 

Љупка 

Продановска 

Zoom  

01.12.2021 

„Креативно учење преку 

игра за предучилишно и 

основно образование“ 

МОН,БРО–едуино 

вебинар 

Македонка 

Стојаноска,Јасми

нка Стојаноска, 

Љупка 

Продановска 

Елена Костовска 

Дијана 

Кучиновска 

Zoom  

29.11.2021 

„Дизејнерско 

размислување(design 

thinking) како наставен 

метод за ученици од 

основно и 

предучилишно 

образование“ 

МОН,БРО–едуино 

вебинар 

Македонка 

Стојаноска,Јасми

нка Стојаноска 

Zoom  

11.11.2021 

„Како да се воведат 

Целите за одржлив 

развој во наставата –

практични примери и 

активности“ 

МОН,БРО–едуино 

вебинар 

Македонка 

Стојаноска,Јасми

нка Стојаноска 

Елена Костовска 

 

„Превртена училница-
концепт, стратегии и 
потребни ресурси за 

МОН,БРО–едуино 

вебинар 

Македонка 

Стојаноска,Јасми

нка Стојаноска, 

Zoom  



спроведување Елена Костовска 20.10.2021 

Вовед во новата 

концепција за основно 

образование за I-

Ivодд(прв, втор и трет 

модул) 

МОН- БРО Македонка 

Стојаноска, Весна 

Митрички, Весна 

Стојковска  

Стевана 

Кузмановска, 

Александар 

Мирчевски и 

Силвана 

Велинова 

 

„Превртена училница – 

концепт, стратегии и 

потребни ресурси за 

спроведување“ 

БРО Сања 

Кузмановска 

Антоанета 

Мишава 

20.10.2021 

“Оценување за време на 

хибридна настава – 

креирање рубрики  како 

дел од формативното 

оценување“ 

БРО Сања 

Кузмановска 

27.10.2021 

“Креирање на 

интерактивни ресурси за 

хибридна и асинхрона 

настава на 

предучилишно и 

основно образование“ 

БРО Сања 

Кузмановска 

1.11.2021 

“Дизајнерско 

размислување како 

наставен метод за 

учениците од основното 

и предучилишно 

образование“ 

БРО Сања 

Кузмановска 

17.11.2021 

“Креативно учење преку 

игра за предучилишно и 

основно образование“ 

БРО Сања 

Кузмановска 

29.11.2021 

“Превенција на 

осипување на ученици 

од образовниот процес“ 

БРО Сања 

Кузмановска 

15.12.2021 

Интердисциплинарен 

пистап во наставата за 

 БРО –едуино вебинар Ленче Павиќевиќ 

Антоанета 

  Zoom 



климатски промени Мишева 10.11.2021 

Како да се воведат 
Целите за одржлив 
развој во наставата-
практични примери и 

активности 

БРО –едуино вебинар Антоанета 

Мишева 

Zoom 

04.11.2021 

Дизајнерско 

размислување (design 

thinking) како наставен 

метод за ученици од 

основно и 

предучилишно 

образование 

МОН,БРО–едуино 

вебинар Антоанета Мишева  

 

Антоанета 

Мишева 

Жаклина 

Бошковиќ 

Zoom 

 

17.11.2021 

Училишна клима и 

курикулум – Градење на 

училишна клима и 

култура + сесија за 

Развој и воведување на 

слободни изборни 

предмети и воннаставни 

активности 

МОН,БРО–едуино 

вебинар Антоанета Мишева  

 

Антоанета 

Мишева 

Жаклина 

Бошковиќ 

Zoom 

 

01.12.2021 

Мултидисплинарна 

интеграција низ пример 

од предметот Историја и 

општество 

МОН,БРО–едуино 

вебинар Антоанета Мишева  

 

Антоанета 

Мишева 

Жаклина 

Бошковиќ 

Zoom 

 

9.12.2021 

Превенција на 

осипување (drop-out 

prevention) на ученици 

од образовниот процес 

МОН,БРО–едуино 

вебинар 

Антоанета 

Мишева 

Жаклина 

Бошковиќ 

Zoom 

 

15.12.2021 

Нови наставни програми 

во 1 и 4 одделение 

(инклузивно 

образование) 

БРО Горан 

Кошциковски 

21.21 -05 2021 

Нови наставни програми 

во 1 и 4 одделение 

(инклузивно 

образование) 

БРО Горан 

Кошциковски 

07.08- 07  2021 

Дисеминација на тема: 

Училиште на 21 век 
Маја Ковачевска 

Билјана Митановска 

Сања кузмановска 

Педагог,психолог 

Сите наставници 

 

Skype  

09.12.2021 

 

 



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 2021/2022 година се одржаа неколку  
седници  на кои се решаваа повеќе прашања како: 

ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ НОСИТЕЛ 

03.09.2021 

 

 

 

29.20.2021 

 

 

 

09.11.2021 

1.Утврудање на  успехот и поведението на 
учениците кои беа на одделенски испит 
2.Разгледување барање од родители за следење 
онлајн настава 
3.тековни информации 
 
 
1.Назначување наставник-ментор за наставик-
приправник Каретина Симоновска 
2,Договор за одбележување на Денот на 
училиштето 
3.Тековни активности 
 
 
1.Реализација на предвидениот наставен 
материјал според наставниот план и програм на 
крајот од првото тримесечие од учебната 2021/22 
год.  
3.Анализа на успехот и поведението на учениците 
на крајот од првото тримесечие од учебната 
2021/22 год. 
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. 
 

На 28.10.2021 год.(четврток) во Централното училиште ООУ 

“Марко Цепенков-Зелениково” се реализира анкета (online прашалник) на 

тема : Наставниците како фактор на Интеркултурално образование  од 

страна на БРО и во присуство на одговорниот советник на овој проект за 

нашето училиште Борјана Јанакиева - Заева. Задолжително беше 

присуството на сите наставници. Анкетата се спроведе  во две групи со 

два термина, на  личните смарт телефони од  наставниците. Одговорни 

лица од нашето училиште беа психолог Оливера Чевреска Петровска и 

наставникот Ветон Алил.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРУЧНИ АКТИВИ 

 

Полугодишен извештај од работата на Одделенскиот актив 

во учебната 2021/2022 год.  

 

Оваа учебна година поради состојбата со пандемијата од КOVID 19 во 

најголем дел од состаноците на Одделенскиот актив се одржуваа оnline 

преку Skype 

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 2021/2022г. 

- Предлог програма за 

работата на Активот на 

одд.наставници за учебната 

2021/2022г. 

- Годишни програми за 

учебната 2021/2022г. 

-Запознавање со 

концепцијата на новата 

програма за I и  IV одд 

- Разно (подготовки за 

почетокот на учебната 

година) 

 

 

 

08.2021г 

-одделенски 

наставници; 

-педагог; 

-психолог, 

-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 2021/2022г. 

-Колегите кои ги 

следеа модулите за 

новата концепција за 

прво и четврто одд се 

произнесоа за 

новитетите во 

наставата и новите 

програми за работа 

-Секој одд. наставник 

соодветно да ја уреди 

својата училна   

- Активности за Детската 

недела; 

-Тековни прашања 

 

01.10.2021г 

 

 

 

-одделенски 

наставници; 

-педагог; 

-претседател на 

Одделенски актив 

- воннаставни 

активности за 

Детската недела 

Водење на 

педагошката 

евиденција 



 -Избор на нов записничар 

на активот 

- Подготовки за 

одбележување на Патрониот 

празник на училиштето 

 

01.11.2021г 

 

 

-одделенски 

наставници; 

-директор 

-психолог 

-педагог; 

-претседател на 

Одделенски актив 

Назначување на нов 

записничар(поради 

заминување во 

пензија)-Катерина 

Симоновска 

-Скромно 

одбележување на 

Патрониот празник на 

училиштето Преку 

кратка програма, како 

и објавување на 

литературен и 

ликовен конкурс . За 

најдобрите творби да 

следи награда од 

училиштето. 

 - Активности за Нова 

година, договор за 

одбележување на 

Новогодишните празници   

-Професионалниот развој на 

наставниците  

 

 

 

 

 

17.12.2021г 

- директор 

-одделенски 

наставници; 

-педагог; 

-психолог, 

-претседател на 

Одделенски актив 

-записничар 

 

Новогодишно 
уредување на 
катчињата во 
училиштето и во 
училните 
Доделување на 
новогодишни 
пакетчиња за 
помалите ученици 
додека за IV и  Vодд 
новогодишна 
лотарија. 
-унапреување на 
воспитно-образовниот 
процес преку 
следење на вебинари 
и обуки 

                                                   

   Претседател на  Одделенски актив :   
                                                                                                         Даниела Јовановска   

            
                                                                                                     Записничар: 

                                                                                          Катерина Симоновска 

       

 

 

 

 



                     

Полугодишен извештај на активот на природно – математичката група   

наставници за учебната 2021/22 година 

    

Цели Активности Реализато
ри и целна 
група 

 Време на 
реализаци
ја 

Ресурси   Очекувани 
резултати од 
донесените 
заклучоци 

-Запознавање со 
Годишната програма за 
работа на активот за 
учебната 2021/2022год 
 
Подобрување на 
квалитетот на годишните 
планирања  

➢ Интеграција на еколошки содржини 

➢ Интеграција на 
МИО активности 

➢ Индивидуализир
ани програми за деца 
со ПОП 
Имплементација  на 
концептите за 
воннаставни 
активности на 
учениците 
  

-презентација 
на годишната 
програма на 
активот на 
предметни 
наставници 
за учебната 
2021/2022 
-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 
 
 

Одговорен 
наставник: 
Ленче 
Павиќевиќ 

психолог:  
Оливера 
Чевреска 
-
предметни 
наставниц
и по 
природни 
науки 

29.08.2021 Годишна 
програма на 
активот 
 
www.bro.gov.mk 
 
www.mon.gov.m
k наставни 
планови и 
програми 
критериуми и 
стандарди за 
оценување 
стручна 
литература 
-
 Прирач
ник за 
концепција за 
воонаставни 
активности во 
основното 
образование 

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

Договор за дневна 
подготовка  и насоки за 
правилно водење на 
педагошката евиденција 
 
 
Договор за Печатење на 
Е-дневник 

 
Договор за 
содржината 
на дневната 
подготовка 
и поделба на 
примерок 
-Дискусија за 
правилно 
водење на 
педагошка 
евиденција 
 
Договор за 
Печатење на 
Е-дневник 

Одговорен 
наставник: 
Ленче 
Павиќевиќ 
психолог:  
Оливера 
Чевреска 
-
предметни 
наставниц
и по 
природни 
науки 

23.09.2021 Главна книга, 
дневник на 
паралелката 
Е-дневник 
 

Подобрување 
на водење на 
педагошката 
евиденција  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вклучување на 
учениците и 
наставниците во 
реализација на 
предвидените содржини 

Активности 
по повод 
Денот на 
училиштето 

Наставниц
и 

22.10,2021 Насоки од 
директор Идеи 
од колегите 

Свечена 
приредба 

  Професионален  развој Пополнување 
на 
Професионал
ен развој на 
наставници 
за 2021/22 
год 

Одговорен 
наставник: 
Ленче 
Павиќевиќ 
психолог:  
Оливера 
Чевреска 
-
предметни 
наставниц
и по 
природни 
науки 
 

24.12.2021 Програма за 
личен 
професионален 
развој 

 
Активности и 
подобрување 
на водење на 
професионале
н развој 
Запазување на 
елементите и 
начинот на 
внесување на 
податоци во 
професионалн
ото досие   
 

 

                                      Претседател на активот природни науки: Ленче Павиќевиќ 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Полугодишен извештај на стручен актив предметна настава 

(ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ) на   наставници за учебната 2021/22 година 

    

Цели Активности Реализато
ри и целна 
група 

 Време на 
реализаци
ја 

Ресурси   Очекувани 
резултати од 
донесените 
заклучоци 

-Запознавање со 
Годишната програма за 
работа на активот за 
учебната 2021/2022год 
 
Подобрување на 
квалитетот на годишните 
планирања  

➢ Интеграција на еколошки содржини 

➢ Интеграција на 
МИО активности 

➢ Индивидуализир
ани програми за деца 
со ПОП 
Имплементација  на 
концептите за 
воннаставни 
активности на 
учениците 
  

-презентација 
на годишната 
програма на 
активот на 
предметни 
наставници за 
учебната 
2021/2022 
-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 
 
 

Одговорен 
наставник: 
Антоанета 
Мишева 
 
психолог:  
Оливера 
Чевреска 
-
предметни 
наставниц
и по 
природни 
науки 

29.08.2021 Годишна 
програма на 
активот 
 
www.bro.gov.m
k 
 
www.mon.gov.
mk наставни 
планови и 
програми 
критериуми и 
стандарди за 
оценување 
стручна 
литература 
-Прирачник за 
концепција за 
воонаставни 
активности во 
основното 
образование 

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

Договор за дневна 
подготовка  и насоки за 
правилно водење на 
педагошката евиденција 
 
 
Договор за Печатење на 
Е-дневник 

 
Договор за 
содржината 
на дневната 
подготовка 
и поделба на 
примерок 
-Дискусија за 
правилно 
водење на 
педагошка 
евиденција 
 
Договор за 
Печатење на 
Е-дневник 

Одговорен 
наставник: 
Антоанета 
Мишева 
 
психолог:  
Оливера 
Чевреска 
-
предметни 
наставниц
и по 
природни 
науки 

23.09.2021 Главна книга, 
дневник на 
паралелката 
Е-дневник 
 

Подобрување 
на водење на 
педагошката 
евиденција  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вклучување на 
учениците и 

Активности 
по повод 

Наставниц
и 

22.10,2021 Насоки од 
директор Идеи 

Свечена 
приредба 



наставниците во 
реализација на 
предвидените содржини 

Денот на 
училиштето 

од колегите 

  Професионален  развој Пополнување 
на 
Професионал
ен развој на 
наставници за 
2021/22 год 

Одговорен 
наставник: 
Антоанета 
Мишева 
психолог:  
Оливера 
Чевреска 
-
предметни 
наставниц
и по 
природни 
науки 
 

24.12.2021 Програма за 
личен 
професионале
н развој 

 
Активности и 
подобрување 
на водење на 
професионален 
развој 
Запазување на 
елементите и 
начинот на 
внесување на 
податоци во 
професионално
то досие   
 

 

 Претседател на активот општествени науки: Антоанета Мишева 

 

ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ  
ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР за учебната 2021/2022  

    Седниците на УО беа закажувани во согласност со Годишната програма за 

работа на  УО и се одржуваа оnline. 

Активности Време на реализација                     Реализатори 

-верификација на нов член во 

училишен одбор 

-избор на претседател на УО 

-тековни прашања 

14.10.2021- онлајн Членови на УО 
 - Секретар 
-Директор 

 

 

-Усвојување на записникот од 

56-та седница 

- Разгледување и усвојување 

на Предлог ребаланс за 

сметка 728010352290314  

-разно 

10.11.2021-онлајн Членови на УО 
 - Сметководител 

-Усвојување на записникот од 

57-та седница 

-Верификување на нов член 

од Совет на родители-Сања 

Гиевска 

-Верификување на нов член 

од Опшина Зелениково- 

Наташа Груевска 

- Разгледување и усвојување 

Декември-онлајн Членови на УО 
-Директор 
-Сметководител 



на предлог-Финансовиот план 

за сметките на училиштето и 

тоа сметка број  

728010352290314 и 

сметка728010352278710  

Усвојување на записникот од 

58-та седница 

-давање предлог до Директор 

за избор на наставник по 

Одделенска настава на 

македонски наставен јазикпо 

претходно објавен оглас на 

училиштето. 

-разно 

 

Декември-онлајн  

                          

                                     Претседател на Училишен Одбор-Лорета Петрушевска 

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 

  Нашето училиште ООУ”Марко Цепенков” –Зелениково  е едно од  

дванаесетте училишта во Република Северна Македонија  кое е избрано за 
реновирање во 2022 година . 



Изборот е направен во рамките на Проектот на УСАИД за меѓуетничка 
интеграција на младите во образованието (МИМО) имплементиран од 
Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦГО), компонента 3-
обезбедување стимул на училишта /реновирање, од апликациите кои беа 
доставени на повикот за аплицирање во декември 2020 година.  

Реновирањето на училиштето ќе зависи од расположивоста на времето и 
средствата од страна на донаторот. 

 

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 и под мотото: 

Јас избирам здравје, а ти? 

подрачје содржина реализација  
Првиот училишен ден на првачињата 01.09.2021 

-Организирање активности 

за одбележување на 

Детската недела  

Одредби од Конвенцијата за правата на 

детето;  

04.10.2021 

  Ликовна работилница 05.10.2021 
  Спортски активности 06.10.2021 
  Свечен прием на првачињата во детската 

организација 

07.10.2021 

-Организирање и учество во 
воннаставни  активности 

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

22.10.2021 

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

11.11.2021 

 Новогодишна работилница – Новогодишни 
украси и честитки 

29.12.2021 

Одговорен наставник: 
Весна Митрички 

 



ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВОННАСТАВНА 

АКТИВНОСТ ПО ПРЕДМЕТОТ ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 

АНТИКОРУПЦИСКА ЕДУКАЦИЈА НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАНИЕ во учебната  2021/22 год. 

 

ПОДРАЧЈА НА 

РАБОТА И 

АКТИВНОСТИ 

      Содржина 

 

               

ЦЕЛ 

 

ОЧЕКУВАН

И 

РЕЗУЛТАТ

И 

ОДГОВОРН

О ЛИЦЕ/ 

НОСИТЕЛ- 

СОРАБОТН

ИЦИ 

 

      НАЧИН НА   

СПРОВЕДУВ

АЊЕ  

 

   

   РЕСУРСИ 

 

  

    

ВРЕМЕ 

 

Предзнаење 

за 

корупцијата 

и 

антикорупци

јата 

Да се 

согледаат 

предзнаењ

ата на 

учениците 

 

Утврдувањ

е 

предзнаењ

а за 

антикорупц

ија 

 

Антоанета 

Мишева 

Групен, 

дискусија, 

работа на 

текст 

Пополнувањ

е на 

прашалникот 

од страна на 

учениците  

 

 

Прашалник 

за 

учениците 

 

29.09.20

21 

 

Причини и 

последици 

од 

корупцијата 

Работилница 

-Да се 

запознаат 

со поимите 

корупција, 

интегритет, 

социјален 

притисок, 

етичност; 

- Да знаат 

за 

облиците 

во кои 

може да се 

појави 

корупцијат

а и 

начинот на 

спречувањ

е и 

заштита од 

истата; 

- Да го 

сфатат 

штетното 

влијание 

на 

корупцијат

а во 

општество

то; 

 

Едукација 

на 

учениците 

за 

корупција 

и штетното 

влијание 

во 

општество

то 

 

 

Антоанета 

Мишева 

 

Говорна 

активност, 

дискусија, 

кусо 

предавање, 

работилница

; 

 

Дискусија 

 

20.10.20

21 

Стекнување -Да ги      



 

 Одговорен наставник : наставник по граѓанско Антоанета Мишева 

 

 

 

 

 

 

на основни 

знаења за 

корупција и 

антикорупци

ја 

Предавање 

и вежби 

препознав

аат 

мехнизмит

е за 

спречувањ

е на 

корупцијат

а; 

-Да ја 

сфатат 

улогата на 

Државната 

комисија за 

спречувањ

е на 

корупција 

во 

Република 

Северна 

Македониј

а и 

механизми

те преку 

кои таа 

делува 

 

Едукација 

на 

учениците 

за 

механизми

те за 

спречувањ

е на 

корупцијат

а 

Антоанета 

Мишева 

Предавање;  

power point 

презентација

; 

Дискусија; 

крстозбор 

Power 

point  

презентац

ија, 

крстозбор 

10.11.20

21 

Активна 

борба 

против 

корупцијата: 

постери, 

Работилница 

 

Да се 

запознаат 

што значи 

,, 

одолевање 

на 

социјален 

притисок" 

 

Разбирањ

е на 

поимот   ,, 

одолевањ

е на 

социјален 

притисок" 

и активно 

учество во 

борбата 

против 

корупција; 

Антоанета 

Мишева 

  

Говорна 

активност;  

Дискусија; 

Кусо 

предавање; 

 

 

Дискусија 

 

14.12.20

21 



Полугодишен извештај за работата на инклузивниот тим за 

учебната 2021/22 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 

август Успешна 

реализација 

на 

планираните 

активности  

Изготвување на 

годишна програма за 

работа на тимот за 

инклузија  

 Годишна 

програма за 

учебната 

2021/22  

Стручни 

соработници 

Одд. 

наставници 

Предметни 

наставници 

септември 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, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

СОВЕТ НА РОДИТЕЛИ  

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

полугодие оваа учебната 2021/2022г. одржа два   состаноци со физичко 

присуство со запазување на протоколите за заштита од корона вирусот.  

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. Усвојување на Деловодникот за работа на Советот на родители 
2.Избор на претседател на Советот на родители (заменик претседател и    
записничар  ) 
3.Избор на претставник од Советот на родители за член во Училишен 
Одбор 
4.Донесување одлуки за: 

- Осигурителна компанија 
  5.Разно/тековни прашања  

Декември 

 

 

 

 

 

 

1.Усвојување на записникот од претходната седница  

2.Соопштување на успехот, редовноста и дисциплината на учениците на 

крајот од I тромесечие  од учебната 2021/22 год. 

3. Избор на претставник од Советот на родители за член во Училишен 

Одбор 

4.Предавање  од психологот на тема (Спречување и борба против 

трговија со деца) 

4.Тековни прашање - 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 до 14.01.2022 год. 

 
 

                          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 2022година 

XII   2021 

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 2021/22 

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

вреднување на работата 

континуирано 

• Поставување на ефикасна 
работа на директорот (распоред 

 
X-XII 2021/22 



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 2021/22 

ДРУГИ АКТИВНОСТИ 

• Планирање работни и советодавни 
состаноци со родители и ученици 

X-XII 2021 

• Планирани и реализирани низа 

активности во соработка со локалната 

заедница, Црвен крст на Македонија,МВР 

Xi-XII 2021 

• Планирање и реализација на соработка со 
други училишта . 

X-XII 2021 

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

X-XII 2021 

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

X-XII 2021 

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

X-XII 2021 

• Следење на интеграција на еколошките 
програми и МИО 

X-XII 2021 

• Планирање и спроведување на интерно 
оценување (формирани комисии) 

X-XII 2021 

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

X-XII 2021 

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

X-XII 2021 



• Професионален развој (посетени 
семинари и обуки) 

               X-XII 2021 

• 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 2021 
 
 
 
 
 
 

            
 
Континуирано 

 
 

РАКОВОДНА ФУНКЦИЈА 

• Формирани тимови за изработка на 
полугодишен извештај 

VI 2021 

• 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 2021 

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 2021 

• 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 

2021/2022 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 

Изготвена програма за 

сопствената 

работа – годишна  

педагог 

 

јули 

 
2021 год. 

 

Изготвена 

програма за 

сопствената 

работа 

 

Изготвена програма за 

професионална 

ориентација на учениците 

 

 

 

Психолог 

педагог 

 

 

јули 
2021 год. 

 
Изготвена 

годишна програма 

за 

професионална 

ориентација на 
учениците 

 

Изработена програма за 

работа со 

надарени и талентирани 

ученици 

 

Педагог 

Наставници 

јули 

2021 год. 

Изготвена 
програма за работа 
со 
надарени ученици 

Учество во работа на 
Одделенски 
совети  

Директор, 

Психолог 
педагог 

Наставници 

XI,XII 2021 год. Изготвена анализа 
на 
успех од одржани 
Одделенски совети 
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Учество во работа на 
Наставнички совет 

Директор 

Психолог 
педагог 

Наставници 

IX,XI,XII 
2021год. 

Изготвена анализа 
на 
успех од одржани 
Наставнички 
совети 

Учество во Советот на 
родители 

Директор 

Психолог 
педагог 

X ,  XI 2021 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 2021 

Навремено 
утврдување на 
видот на 
потешкотии на 
учениците 

 
Откриени ученици со 
потешкотии во 
напредувањето 
 

педагог 
Психолог 
Наставници 

Родители 
Ученици 

Релевантни 
институции 

- ЗМЗ 
 

Октомври - 
 Декември 
2021 

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 
успех  и сл) 

 
педагог 
Психолог 

Одд. 

раководители 

Наставници 

 
 
 

октомври– 
Декември 

2021 

 
 
 
Утврден бројот и 
видот на 
неприлагодено и 
несоодветно 
однесување на 
учениците 
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Водење евиденција на 
запишани и отпишани 
ученици 

 
педагог 
Психолог 

Одд. 

раководители 

 

 
 
 

октомври– 
Декември 

2021 

 
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 

2021 

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 

2021 

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  

2021 

Сопствено усовршување 

Соработка со наставниците 

во 

подготвување на сите 

видови на настава 

Наставници 
Одд. 
раководители 

октомври– 

Декември 

2021 

Унапредување на 
воспитно- 
образовната работа 

Следење и работа на 

унапредувањето 

на педагошката 

документација 

Директор 
педагог 
Психолог 
Наставници 
Одд. 
раководители 

октомври– 

Декември 

2021 

Унапредување на 
воспитно- 
образовната работа 
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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 

 
Педагогот од 14.01.2022 год. од Градоначалникот на општина 

Зелениково е назначена за В.Д.Директор.  
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ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА  РАБОТА НА ПСИХОЛОГОТ ВО УЧЕБНАТА 

2021/2022 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 

Изготвена програма за 

сопствената 

работа – годишна  

 

Психолог 

 

јули 

 
2021 год. 

 

Изготвена 

програма за 

сопствената 

работа 

 

Изготвена програма за 

професионална 

ориентација на учениците 

 

 

 

Психолог 

педагог 

 

јули 
2021 год. 

 
Изготвена 

годишна програма 

за 

професионална 

ориентација на 
учениците 

 

Изработена програма за 

работа со 

надарени и талентирани 

ученици 

 

Психолог 

Наставници 

јули 

2021 год. 

Изготвена 
програма за работа 
со 
надарени ученици 

Учество во работа на 
Одделенски 
совети  

Директор, 

Психолог 
Наставници 

педагог 

XI,XII 2021 год. Изготвена анализа 
на 
успех од одржани 
Одделенски совети 

Учество во работа на 
Наставнички совет 

Директор 

Психолог 
Наставници 

IX,XI,XII 2021 
год. 

Изготвена анализа 
на 
успех од одржани 
Наставнички 
совети 
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Учество во Советот на 
родители 

Директор 

Психолог 
педагог 

 

X ,  XI 2021 Унапредување на 
воспитно- 
образовната 
работа 
 

Учество во работа на 
Ученички парламент  
  Учество во оранизацијата на  
Отворен ден по граѓанско 
образование  

Директор, 

Психолог 
Ученици 

наставници 

Октомви - 

Декември 2021 
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 2021 

Навремено 
утврдување на 
видот на 
потешкотии на 
учениците 

 
Откриени ученици со 
потешкотии во 
напредувањето 
 

 
Психолог 
Наставници 

Родители 
Ученици 

Релевантни 
институции 

- ЗМЗ 
 

Октомври - 
 Декември 
2021 

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 
успех  и сл) 

 
 
Психолог 

Одд. 

раководители 

Наставници 

 
 
 

октомври– 
Декември 

2021 

 
 
 
Утврден бројот и 
видот на 
неприлагодено и 
несоодветно 
однесување на 
учениците 

3. ИЗГОТВУВАЊЕ НА СТРУЧНИ МАТЕРИЈАЛИ 
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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 

2021 

Изготвени 
стручни  
извештаи 

4. СОВЕТОДАВНО- КОНСУЛТАТИВНА РАБОТА 
 

Реализирана 
активност 

Реализатор Време Постигнати цели и 
ефекти 

 
Советодавно- 
консултативна 
работа со ученици 

 
Психолог 
Ученици 

      октомври-            
Декември 

2021 

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 

2021 

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

 
5.ОПШТО -СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ  

Реализирана 
активност 

Реализатор Време Постигнати цели и 
ефекти 

Учество во работата на 

секцијата на училишни 

психолози 

Психолози од 
град 

Скопје 

октомври – 

Декември  

2021 

Сопствено усовршување 

Соработка со наставниците 

во 

подготвување на сите 

видови на настава 

Наставници 
Одд. 
раководители 

октомври– 

Декември 

2021 

Унапредување на 
воспитно- 
образовната работа 

Следење и работа на 

унапредувањето 

на педагошката 

Директор 
Психолог 
Наставници 

октомври– 

Декември 

2021 

Унапредување на 
воспитно- 
образовната работа 
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документација Одд. 
раководители 

 
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 реализираше работилница со учениците од VIII одд.  и IX одд.на 

тема – Како да се заштитиме од сајбербулингот. Реализира  и психолошка 

работилница со учениците од IX одд. ПРЕВЕНЦИЈА ОД БОЛЕСТИ НА 

ЗАВИСНОСТ – СИДА. Исто така реализира предaвање на членовите на советот на 

родители на тема – Спречување и борба против на Трговија со деца. 

Реализира дисеминација на наставниците на  тема: Спречување и борба 

против на Трговија со деца. 

 
                                                                                                        Училишен психолог:                     

Оливера Чевреска Петровска 
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ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА  РАБОТА НА УЧИЛИШНИОТ БИБЛИОТЕКАР 

ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА ПРИ ООУ „МАРКО ЦЕПЕНКОВ“ 

ЗЕЛЕНИКОВО 

 

Според годишната програма за работа на училишниот библиотекар, во текот на првото 

полугодие во учебната  2021/2022 година, реализирани се следниве активности: 

 - На почетокот на месец септември извршен е прием и доделување на учебници за сите 

учениците. 

 - Формирана е секција на „ Млади библиотекари“ во која членуваат 17  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 135 (ученици - 112, наставници - 23).   

- Вкупно број на позајмени книги изнесува – 553 (486 книги позајмиле ученици, 67 книги 

позајмиле наставниците).   

-  Најмногу книги позајмиле ученици од III-то одделение, вкупно 137 книги. 

-  Најмногу книги позајмиле следниве ученици: 

1. Живковски Борјан од III одд. – позајмил 30 книги 

2. Митевска Ивана од III одд. – позајмила 27 книги 

3. Јаневска Бојана од III одд. – позајмила 27 книги  

-  Најчитани книги во I -то полугодие се: 

1.  Итар Пејо од Стале Попов – позајмени 20 книги 

2.  Пајажината на Климентина од Елвин Брукс Вајт – позајмени 20 книги  

3.  Орхан (Децата од нашата улица) од Неџати Зекирија   – позајмени 19 книги 

- Вкупно позајмени наслови на книги (од страна на учениците) изнесува 68. 

 - Во првото полугоди зголемен е книжен фонд за 141 книга, па така училишната библиотека 

располага со фонд од 10228 книги. 
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ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА ПОЗАЈМЕНИ КНИГИ ВО ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ 

ВО УЧЕБНАТА 2021 – 2022 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 

септем. 81 86 / / / 5 13 9 28 10 21 

октом. 72 79 / / / 18 15 8 16 13 9 

ноем. 126 166 / / 88 23 13 13 15 4 10 

декем. 128 155 / / 49 42 12 10 30 6 6 

вкупно 407 486 / / 137 88 53 40 89 33 46 

 

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 

2021/2022 година на македонски јазик 

 

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

Вкупно 36 33 24 31 22 146 24 28 24 27 79 

одлични 

бр.        11 4 6 21 

%            

мн.добри 

бр.        12 7 13 32 

%            

добри 

бр.        5 8 7 20 

%            

доволни 

бр.            

%            

со 1 бр.         2 1 3 

слаба %            

со 2 бр.         1  1 

слаби %            

со 3 и бр.         2  2 

повеќе %            
слаби             

Неоценет бр.     1 1 2    2 

% %            

Описно оценети Бр. 36 33 24 31 22 146 22     

Бројчано оценети бр.        28 24 27 79 

Среден успех         4,13 3,42 3,96 3.84 

 

 

 

среден успех  од VII-IX одд.- 3.84 

 

 

 

 

 

 



ООУ. ,,МАРКО ЦЕПЕНКОВ”-Зелениково 

 

68 

 

 

 

Општ успех на учениците на крај од првото полугодие од учебната 

2021/2022 година  на албански наставен јазик 

 

 

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

Вкупно 7 6 5 4 6 28 2 11 6 5 24 

одлични 

Бр.        2 2 1 5 

%            

мн.добри 

Бр.        6 2 3 11 

%            

добри 

Бр.        3 1 1 4 

%            

доволни 

Бр.         1  1 

%            

со 1 бр.            

слаба %            

со2 бр.            

слаби %            

со 3 и бр.            

повеќе %            
слаби             

Неоценет бр.            

% %            

Описно оценети бр. 7 6 5 4 6 28 2    2 

Бројчано оценети бр.        11 6 5 22 

Среден успех         3,84 4,05 3,76 3,88 

 

 

среден успех  од VII-IX одд.-3.88 
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Среден успех од VII-IX одд. 

-Македонски наставен 

јазик 

3.84 

-Албански наставен 

јазик 

3.88 

-На ниво на училиште 3.86 

 

 

 

 

Споредбени анализи на полугодишниот среден успех  на ниво на 

училиште во учебните 2019/20,2020/21,2021/22 год. 

 

 

 

2019/20 2020/21 2021/22

3.71 3.75 3.86
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Среден успех на ученици од ООУ “Марко Цепенков”-  на македонски 

наставен јазик по пол  и национална структура на крајот на првото 

полугодие во учебната 2021/2022 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 10 9 19    1 1 2    11 10 21 

мн.добри 12 17 29    1  1    13 17 30 

добри 13 5 18    2 1 3    15 6 21 

доволни                

со слаби 3 1 4    1  1 1  1 5 1 6 

неоценети                

вкупно 38 32 70    5 2 7 1  1 44 34 77 

 

Успех по пол и одделеление во ООУ“Марко Цепенков”-   на македонски 

наставен јазик на крајот на првото полугодие во учебната 2021/2022 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 28 6 5 11  6 6 12  4 1 5          

VIII 24 3 1 4  2 5 7  6 2 8      4 1 5  

IX 27 2 4 6  6 7 13  4 3 7      1  1  
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Среден успех на ученици од ООУ “Марко Цепенков”-  на албански 

наставен јазик по пол  и национална структура на крајот на првото 

полугодие во учебната 2021/2022 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          1 4 5 1 4 5 

мн.добри          5 6 11 5 6 11 

добри          4 1 5 4 1 5 

доволни          1  1 1  1 

со слаби                

неоценети                

вкупно          11 11 22 11 11 22 

 

 

 

 

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

на првото полугодие во учебната 2021/2022 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 11  2 2  3 3 6  3  3          
VIII 6  2 2   2 2   1 1  1  1      
IX 8  2 2  1 3 4  1  1  1  1        
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Табеларен преглед на учениците во ООУ ,,Марко Цепенков” од првото 

полугодие во учебната  2021/2022 год. според етничка припадност                                                                                     

 

 

Реализација на наставни денови на крајот од првото полугодие на 

учебната  2021/2022 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 43 17 10 5 5 4 / / 2 / / 

II 2 39 18 10 5 3 3 / / / / / 

III 5 29 10 7 3 5 / 2 2 / / / 

IV 3 35 9 17 3 2 / 2 2 / / / 

V 4 29 11 7 3 5 1 1 / 1 / / 

I - V 16 175 67 49 19 20 8 5 4 3 / / 

VI  2 26 10 6 2 1 2 1 3 1 / / 

VII 2 39 13 11 7 5 1 2 / / / / 

VIII 4 30 12 9 2 5 2 / / / / / 

IX 5 33 12 12 5 3 1 / / / / / 

VI - IX 13 128 47 38 16 14 6 3 3 1 / / 

I - IX 29 303 114 87 35 34 14 8 7 4 / / 

Реализирани 
наставни денови на македонски наставен јазик 

 
на албански наставен јазик 

I – полугодие-   89 I – полугодие-89 
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Изостаноци на учениците на крајот од првото полугодие од  учебната 2021/2022 
година 

Одд. Македонски наставен јазик Албански наставен јазик 

  Оправдани Неоправдани Вкупно 
 

Одд. 
                             

Оправдани Неоправдани Вкупно 

I 

328 / 328 
I 

   
II 

215 / 215 
II 

   
III 

521 / 521 
III 

   
IV 

269 / 269 
IV 

   
V 

540 2 542 
V 

   
Вкупно  
I-V 1873 2 1875 

Вкупно  
I-V /  / 

VI 70 992 1062 VI 14  14 

VII 270 / 270 VII 47  47 

VIII 100 4 104 VIII 70  70 

IX 98 1 99 IX 42  42 

VI-IX 538 997 1535 VI-IX 173 / 173 

вкупно 2411 999 3410 вкупно    
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Преглед на испишани ученици на крајот  од  првото полугодие на учебната 

2021/2022 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Поведението  на учениците на крајот од првото полугодие од  учебната 

2021/2022 година 

Одд. Македонски наставен јазик Албански наставен јазик 

 примерно добро незадоволително примерно добро незадоволително 

I       

II       

III       

IV       

V   1    

VI   2    

VII       

VIII       

IX       

вкупно   3    

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           2 

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

2021/2022 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    2           4 

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 2021/2022 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2021/2022 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) 4.54 

3.Истражување на родниот крај (изборен) 4.87 

4.Музичко образование 4.88 

5.Нашата татковина (изборен) 4.87 

6.Физичко образование 4.39 

7.Англиски јазик 2.93 

8.Иновации 5.00 

9.Етика  4.47 

10.Информатика 4,35 

11.Математика 2.77 

12.Граѓанско образование 4.45 

13.Физика 3.09 

14.Историја  3.87 

15.Ликовно образование 5.00 

16.Биологија 3.25 

17.Македонски јазик 3.79 

18.Географија 3.08 

19.Хемија 2.82 

20.Германски јазик 3.10 
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БРОЈ НА УЧЕНИЦИ И ПАРАЛЕЛКИ 2021/22 год 

 

 

 

                                                                     В.Д. Директор 

                                                                       _____________________     

                                                          Љупка Стојановска           

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. 

ВК.   
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oдд. 
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1 

ЦОУ 

Зелениково 

27 1 25 1 15 1 24 1 15 1 106 5 24 2 28 2 24 2 27 2 103 8 209 13 

2 ПУ с.Орешани 9 1 8 1 9 1 7 1 8 1 41 5           41 5 

3 

ПУ 

с.Страхојадица 

5 / 2 / 3 1 2 / 4 1 16 2 2 / 5 / 4 / 4 1 15 1 31 3 

4 ПУ с.Смесница 1 / 2 / 1 1 1 1 2 / 7 2  / 4 / / / 1 1 5 1 12 3 

5 ПУс. Вражале 1 / 2 1 1 1 1    5 2   2 / 1 1 / / 3 1 8 3 

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

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

ВКУПНО 43 2 39 2 29 5 35 3 29 4 175 16 26 2 39 2 30 4 33 5 128 13 303 29 
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