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Преамбулa 
 

ООУ ,,Гоце Делчев“-Центар, Скопје годишниот извештај за работата на училиштето го изработи врз основа на годишната програма за 
работа за учебната 2020/2021 година. Во него се обработени податоци од информативен карактер за реализација на воспитно–образовниот 
процес, планираните наставни и воннаставни активности согласно планирањата според скратените наставни планови и програми и насоките 
од МОН и БРО поради пандемијата од вирусот Ковид 19.  
Целта на овој годишен извештај е да се проследат материјално–техничките услови за работа на училиштето, успешноста на организацијата 
и начинот на реализирање на воспитно–образовниот процес, постигањата, успехот и редовноста на учениците, формите на наставните, 
воннаставните активности, акциите, проектните активности, грижата за здравјето на нашите ученици, соработката со локалната заедница и 
другите институции. 

 
При изготвување на Годишниот извештај се користеа информации и насоки од: 

 Законот за основно образование; 
 Правилникот за формата и содржината на годишната програма за работа на основното училиште; 
 Законот за наставници и стручните соработници во основните училишта; 
 Законот за работни односи; 
 Законот за јавни набавки; 
 Национална стратегија за образование 2018 – 2025; 

 Скратените наставни планови ипрограми; 
 Концепција за деветгодишно образование; 
 План за одржување на наставата во основните и средните училишта во учебната 2020/2021 година; 
 Алгоритам за постапување во училиштата во случај на појава на ученик со симптоми, сомнителен / позитивен на Ковид 19; 

 Протокол за постапување на основните училишта во РСМ за реализација на воспитно образовниот процес со физичко присуство 
на учениците во учебната 2020/2021 година; 

 Правилници за безбедност при работа за вработените во ООУ„Гоце Делчев“Центар, донесени од Училишниот одбор; 
 Статут на училиштето; 
 Самоевалвацијата на училиштето; 
 Програмата за развој научилиштето; 
 Програмата за работа на училиштето; 

 Извештаи (од самоевалуацијата, од програмата за развој, записници) 
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Вовед 
 
ООУ „Гоце Делчев“, Центар - Скопје го изработи Годишниот извештај за работа, врз законска основа за донесување на Годишната 

програма за работа на општинското основно училиште, а која е регулирана во член 49 од Законот за основно образование („Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 161/19) и член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002). 

Во Извештајот се претставени ангажирањата на наставниците и стручните соработници во рамките на нивната 40-часовна работна 
недела и содржи факти и информации од аспект на:  

 ангажирање на наставниците во реализацијата на наставата; 
 ангажирање на наставниците во реализацијата на значајните активности: значајни датуми, екскурзии, ученички натпревари, 

изложби, конкурси и сл.; 
 ангажирање на наставниците во работата на стручните органи: одделенско раководство, одделенски совети, стручни активи, 

наставнички совет и други стручни тимови; 
 ангажирање во реализација на програмите на другите органи и организации: совет на родители, училишен одбор, одделенски 

заедници, детска организација, ученички клубови, спортски активности и сл.; 
 ангажирање во реализацијата на други посебни програми од воспитно-образовниот процес;  
 ангажирање во реализацијата на програмата за стручно усовршување и професионален развој на кадарот; 
 соработка со родителите, соработка со општината, соработка со бизнис заедницата, соработка со Министерството за 

образование, Бирото за развој на образованието, соработка со невладини организации, соработка со други училишта; 
 ангажирање во реализацијата на програмите за унапредување на наставата и оценувањето; 
 ангажирање на стручните соработници во реализација на нивните програми. 

     По претходно произнесување на Наставнички совет, Училишниот одбор на ООУ „ Гоце Делчев“-Центар, Скопје, на ден  24 .06.2021 
година, го предложи на усвојувањедо Советот на Општинта Центар, Извештајот за работата на училиштето за учебната 2020/2021 година. 
Наставата во учебната 2020/2021 година започна на 1 октомври 2020 година, а заврши на 10.6.2021 година, учебната година ќе заврши на 
31.08.2021 година. 
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1. Општи податоци за училиштето 
1.1.  Табела со општи податоци 

 
Име на училиштето ООУ „Гоце Делчев“- Центар, Скопје 
Адреса, општина, место Градски ѕид бр.34, Скопје 
Телефон 02 3129 062 
Фах 02 3129 062 
е-маил gocedelcevsk@yahoo.com 
Веб страна www.gocedelcev.edu.mk           www.gocedelcev.mk 
Основано од Собрание на општина Центар 
Верификација - број на актот Решение број 2218 
Година на верификација 26.06.1984 
Јазик на кој се изведува наставата Македонски 
Година на изградба 1965 
Тип на градба тврда градба 
Површена на објектот 679 м2 
Површина на училишниот двор 1858 м2 
Површина на спортски терени и игралишта 70 м2 
Училиштето работи во смена една смена 
Број на паралелки  20 
Јазик на кој се реализира наставата во училиштето Македонски јазик 
Начин на загревање на училиштето парно греење 
Број на паралелки 20 
Број на смени Една 
Статус на еко-училиште Еко училиште со интегрирана еко програма 

 

1.2.  Органи за управување, стручни органи и ученичко организирање 
 
 
Членови на 
Училишен 
одбор  
(име и 
презиме) 
 

Давор Пашоски - претседател на УО,од 3.12.2020 

Сузана Аврамовска - педагог, од 3.12.2020 

Софија Митева - наставник, од 3.12.2020 

Маја Саридис - наставник, од 3.12.2020 

Маја Христов - родител, од 30.9.2019 
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Викторија Мадиќ - родител, од 6.2.2019 

Анкица Стојменовска - локална самоуправа, од 30.9.2019 

Членови на 
Совет на 
родители 

 

Име и презиме на родител 
 

1. Елена Јосифовиќ 

Претставник на паралелка 
 

1а 
2. Дијана Рикаловска 1б 
3. Маја Христов 2а 
4. Соња Стојчевска 2б 
5. Ивана Наумовска Калковска 3а 
6. Весна Акариевска 3б 
7. Ели Георгиевска Николовска / Ивана Костадиноска 4а 
8. Бојана Неткова / Елеонора З.Петровиќ 4б 
9. Јане Божиновски / Владимир Трпески 4в 
10. Ели Јаќовска 5а 
11. Ивана Чешмеџиевска 5б 
12. Викторија А.Мадиќ 6а 
13. Јаким Тимовски / Калина Сејфула 6б 
14. Јана Ѓорѓинска 7а 
15. Маја Коцевска 7б 
16. Давор Пашоски 8а 
17. Сања Милиќ Пеливанова 8б 
18. Живана Михајловиќ / Веска Јосифовска 9а 
19. Весна Грозданова  9б 
20. Ана Рендевска / Ели Богдановска 9в 

Стручни 
активи 
(видови) 

Актив на одделенски наставници - Светлана Бебекоска, одговорен наставник 
Актив на предметни наставници - Слободан Покупец, одговорен наставник 
Актив на наставници во продолжен престој - Соња Андонова, одговорен наставник 

Одделенски 
совети (број на 
наставници) 

Одделенска настава: 11 ( 1 наставник по англиски јазик од друго училиште) + 6 продолжен престој 
Предметна настава: 16 + 4 предметни наставници од други училишта 

Членови на 
училишниот 
инклузивен 
тим 

Координатор на инклузивниот тим:  
Марија Ангелевска (дефектолог - стручен соработник) 
Членови на инклузивниот тим: 
Маја Ангелова (директор)   
Сузана Аврамовска (педагог- стручен соработник)  
Тања Василевска (одделенски наставник)  



10 

Камелија Симоновска (предметен наставник)  
Марија Хаџи Христовска (родител на ученик со ПОП) 
Јованка Трпковска (родител на ученик со ПОП) 

Членови на 
ученичката 
заедница (број 
на ученици) 

497ученици 

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

20 ученици 
Председател на ученичкиот парламент:Нина Здравковска 

Ученички 
правобранител Амелија Ончева 
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2. Податоци за условите за работа на училиштето 
2.1. Мапа на училиштето 

     Училиштето се наоѓа на адреса „Градски ѕид“ број 34 во општина Центар,Скопје. 

 

 
 

2.2. Податоци за училишниот простор 
 
Вкупен број на училишни згради 1 (една) 
Број на подрачни училишта Нема 
Бруто површина 2537 м2  
Нето површина 551 м2 
Број на спортски терени 2 
Број на катови 3  
Број на училници 22 
Број на помошни простории 6 
Училишна библиотека, медијатека 1+1 
Начин на загревање на училиштето парно греење 
 



12 

2.3. Простор 
 

Просторија Вкупен број Површина(м2) 
Состојба 

(се оценува од 1 до 5, согласно 
Нормативот од 2019 година) 

Забелешка 
(се наведува потребата од 
дополнителни простории, 
реконструкции и слично) 

Училници 22 1.061 4 
Варосување на училниците од стариот 
објект, промена на завеси 

Кабинети 1 51 5 / 
Библиотека 1 32 4 / 
Медијатека 1 85 4 Доопремување 
Читална / / / / 
Спортска сала 1 353 4 Систем за вентилација 
Канцеларии 5 84 4 Подновување на канцелариски мебел 

Училишен двор 1 1.858 3 
Естетско уредување со зеленило и 
функционално организирање на 
спортските терени 

Кујна 1 42 3 / 
Трпезарија 1 70 3 Подновување на трпезарискиот инвентар 
Помошни простории 5 70 3 Доопремување со соодветни шкафови 
 
Појаснување: Планираните доопремувања и уредувања на училишниот простор не се реализирани поради пандемијата од вирусот Ковид 19. 
 
 

2.4. Опрема и наставни средства согласно „Нормативот и стандардите за простор, опрема и наставни 
средства“ 

 
Наставен премет 
(одделенска и предметна 
настава) 

Постоечка опрема  
и наставни средства 

Потребна опрема  
и наставни средства 

Набавено во текот на учебната 
година 

Физичко и здравствено 
образование 

Неколку топки за различни 
спортови 
2 конструкции за кошарка, 2 
столба и мрежа за одбојка, 1 пинг 
понг маса,  
1 јарец, 1 шведски сандак, 2 
големи душека, 2 средни душека, 

10 топки за одбојка, 10 топки за 
ракомет, 10 топки за кошарка, 
10 топки за фудбал, 3 пара рекети 
за багмингтон, 2 пара рекети за 
пинг понг 
20 топчиња за пинг понг, 10 
јажиња за скокање, 1 вага за 

/ 
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7 мали душеци и ниска греда мерење на телесна тежина и 
висина, 1 отскочна даска 
3 мостници и ЦД плеер 

Германски јазик Учебници, книги, принтер, 
проектор 

Интернети проектори во сите 
училници, камера, лаптоп, звучник 

/ 

Математика Линиари и тријаголници Лап топ,таблет за цртање и 
шестар за бела табла 

/ 

Физика Електроскоп, динамометар, 
магнет, амперметар, волтметар и 
галванометар 

Компјутериза истражување, 
шублер, компас, лостови со тегови 
за лостови, прибор за 
демонстрирање на движење, 
прибор за демонстрирање 
слободно паѓање, апарат за 
прикажување на инерцијата, 
термометар демонстрационен 
термометар лабораториски, 
прибор за демонстрирање на 
струење на топлина кај 
течностите, електрично нишало, 
прибор за зависност на 
електричен отпор, уред за 
одредување брзина на звук, 
оптички призми и звучни вилушки 
со разни фреквенции 

/ 

 

Историја Лаптоп и ЛЦД проектор, 
енциклопедии и учебници 

Хамери, фломастери и печатач / 

Граѓанско образование Лаптоп и ЛЦД проектор и работни 
листови од брошурата по новата 
наставна програма 

Хамери, фломастери и печатач / 

Географија  Географски карти, глобус Лаптоп и ЛЦД проектор, 
енциклопедии, карти 

1 лаптоп обезбеден од општина 
Центар за наставникот по 
географија Љубиша Ѓорѓевиќ 

Биологија и природни науки  
5 и 6 одд. 

Зелен пакет, микроскоп - 
зголемување до 1000Х, предметни 
стакла 80, Дигитал блуе 
микроскоп,шкаф за хемикалии и 
препарати, спиртна ламба, 5 лупи 
за набљудување, микроскопски 

Компјутер, проектор, едукативни 
софтвери, 9 микроскопи 
зголемување до 1000 пати, 100 
покривни стакла, 
4 Дигитал блуе микроскопи, 5 
термометри, електрично решо, 

Лап топ добиен од Проектот МИО 
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препарати од пресек на 
растителни ткива по 2 примерока, 
микроскопски препарати од 
животински ткива по 2 примерока, 
биолошка енциклопедија, 
енциклопедија за растенија, атлас 
анатомија на човек, пластичен 
модел на човек со органи, скелет 
на глава, разни примери на коски, 
слика градба на лист, 5 
микроскопски игли, 3 комплети за 
дисекција, 5 епрувети, носач 
дрвен за епрувети, петриева чаша, 
пипети и др. стакларија, 5 тегли, 
штипка за епрувета, магнет, 
динамометар, хербариум, скелети 
од инвертебрати, инсектариум - 
преставување на метаморфоза, 
примероци во формалин на риба, 
жаба, змија и школка, сув 
материјал од голосемени 
растенија (шишарки), гипсени 
оштетени модели на срце, 
бубрези и бели дробови. 

бузенов пламеник, микроскопски 
препарати од делба на клетка,  
микроскопски препарати од 
прокариотски клетки, модел на 
цвет, 
модел на оплодување кај 
растенија, 
модел на животинска /растителна 
клетка, модел на корен, лист 
прашник, плодник, пластични 
модели со класификациски приказ 
на: безрбетници, риби, водоземци, 
птици и цицачи, пластични модели 
на срце, нервна клетка, око, 
бубрег, долна и горна вилица со 
заби, пластичен скелет на човек, 
слики на платно или хартија 
(вируси, бактерии, габи, мовови, 
папрати, голосемени, 
скриеносемени, монокотиледони, 
дикотиледони), слики на платно 
или хартија од фотосинтеза, 
транспирација, дишење, слики на 
платно или хартија од биоценози: 
копненни, водени, слики на платно 
или хартија од предци на човек, 
слики на платно или хартија од 
растителни органи, слики на 
платно или хартија од анатомија 
на човек /човечки органи,10 лупи 
за набљудување, 5 микроскопски 
игли, ножици мали 30,10 ножици 
големи, 30 пинцети, 4шпиртни 
ламби, 30 заштитни наочари за 
ученици. 20 мензури, 20 
елермаери, 59петриеви чаши, 95 
епрувети, 20 инки стаклени, 20 
штипки за епрувети, по 2 
лит.дестилирана вода, алкохол, 
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физиолошки ратвор и формалин, 
филтер хартија, апарат за мерење 
притисок, троножец / азбесна 
мрежа, статив за прицврстување 
на лабараториски садови, вага 
кујнска/ вага за мерење на тежина, 
метро за мерење висина, батерии, 
сијалички, жици иамперметар 

Информатика 10 десктоп компјутери, 1 лаптоп 
20 едубунту компјутери поврзани 
на 3 десктоп машини, интернет, 
проектор 

10 нови десктоп компјутери со 
инсталиран windows оперативен 
систем, разгранувач за интернет 
кабли 

/ 

Англиски јазик (III, V, VI и VIII) 
Англиски јазик (IV, VII, IX одд.) 

ЦД плеер 
во училницата на 8а:  
Клима уред – инвертор, ЛЦД 
проектор (со тавански држач), , 
МИМИО уред, лаптоп за ученици 
со ПОП, компјутер со монитор и 
тастатура, принтер, звучници за 
компјутер, флипчарт табла и  
ѕиден часовник 

Хартија за 
фотокопирање/печатење,  
тонер, PC камера, хамери, хартија 
во боја, нов шкаф  

2 лаптопи донација од LeanSEM 
(за Слободанка Прелоговски, 
наставник по англиски јазик и 
Сузана Турунџиева, наставник по 
музичко образование) 

Хемија Лабораториси прибор и хемикалии Лабораториски прибор– обновен, 
хемикалии, термометар, 
техничкавага, спиртна ламба, 
магнезиумова лента, сулфур, 
етанол, лакмусова хартија, 
сулфурна киселина, бунзенов 
пламеник и периоден систем на 
елементи 

/ 

 

Македонски јазик Книги и прирачници, толковен 
речник на македонски јазик и 
правопис 

Компјутери, проектори и звучници 1 лаптоп донација од LeanSEM 
(за Маја Ѓорѓиевска наставнок по 
македонски јазик) 

Актив на I одделение 
Соња Илиевска – Гоџирова 
Филимена Пешевска 

Смарт табла со ѕиден проектор Лап топ (со камера) или Компјутер 
(со камера), стабилен и брз 
интернет, 
аудиосистем со ЦД, печатач,  
играчки, предмети и материјали  

Дониран лаптоп од родителите на 
Iа на користење додека се 
реализира настава од далечина 

Актив на II одделение Пластични 3Д форми, коцки, кутија Лаптоп, ЛЦД проектор, ЦД 1 лаптоп обезбеден од општина 
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Тања Василеска 
Елена Спасовска 

пластични форми и 
сметалка(донација од родител)  

плеер,принтер, спортски 
реквизити(топки, јажиња, 
хулахоп..), дидактички игри, 
музички инструменти, дидактички 
материјали за деца со посебни 
потреби: картички со поими, 
геоборд табла(табла за 
стимулација на фина моторика со 
ластичиња), картички со броеви со 
броеви или дрвени бројки, 
материјали за сензорна 
стимулација (балони, клацкалка), 
сензорна ламба и сензорни 
топчиња 

Центар за Елена Спасовска, 
наставник во одделенска настава 
 
Лап топ и принтер, донација од 
родители за IIа одд. 
 

Актив на III одделение 
Ирина П.Крстева 
Јелена Ацковска 

Принтер Карти со вредности - С.Д.Е.(месни 
вредности), постер - табела 100, 
линијари,триаголници, агломер, 
метро, вага со грамови, орфови 
инструменти – 1 комплет, ЦД 
плеер,  
топки(по една за фудбал, кошарка, 
одбојка и мали топчиња), јажиња, 
хулахопи, пикадо, постери (корен, 
стебло, лист, цвет, плод) и 
постери со синџири на исхрана 

1 лаптоп донација од LeanSEM 
за Ирина П.Крстева, наставник во 
одделенска настава и 1 лаптоп 
обезбеден од општина Центар за 
Јелена Ацковска, наставник во 
одделенска настава 

Актив на IV одделение 
Светлана Бебекоска,  
Снежана Васкова,  
Викторија Боровска 

Принтер, проектор, звучници и 
вага 
 
 

Проектори 2, компјутери 3, 
динамометри 5, метра 15. мерици 
10, ваги 10, USB 3, звучници 2, 

2 лаптопи обезбедени од општина 
Центар за Iva и IVб (Светлана 
Бебекоска и Снежана Васкова) 

Актив на V одделение 
Софија Митева 
Гоца Стојковска 
 

ЦД плеер и ЛЦД проектор Картички за поврзување дропки, 
децимални броеви и проценти – 5 
комплети, 2 релјефни карти на 
Македонија, орфов инструмент, 
топки (по 1 за фудбал, кошарка, 
ракомет и одбојка) и 3 пластични 
топки 

/ 
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Материјално - техничка опременост на ниво на училиште 

Материјално - технички услови 
 

Од просторни услови училиштето поседува: 22 училници, 5 помошни простории, опремена просторија 
за деца со посебни образовни потреби, 5 канцеларии (наставници, директор, секретар,Педагог и 
дефектолог), 1 библиотека, фискултурна сала со соблекувални, 8 санитарни јазли и 1 кујна со 
трпезарија. 
 
Од технички услови училиштето поседува 6 телевизори, музичкаопрема (динамички микрофон, 
миниклавијатура, студиски монитор и звучници – донација од фондацијата „Тоше Проески“), 96 
монитори, 1 фотокопир, 8 принтери, 5 клима уреди, 92 мали лаптопи за во одделенска настава (од кои 
10 се во функција), 12 куќишта, 1 графоскоп, 2 микроскопа, 7 LCD проектори (еден како награда од 
Гете-институт Скопје на наставничката Орнела Милевиќ за освоено 3 место во избор на „најнаставник“ 
по германски јазик и еден како награда за успешно завршен проект од БРО за успешна реализација 
Отворен ден по граѓанско образование на наставничката Калина Серафимовска), 4 лап топи, 2 таблета 
- донација од проектот на USAID со читање до лидерство и од училиште, машина за пластифицирање, 
1 музички систем, 6 CD плеери, 2 пара звучници,2 система за видео надзор - донација од „Патрол“, 
електронско ѕвонче иелектронски читач за евиденција на работното време. Училиштето е вклучено на 
интернет со wireless (безжична конекција) и во административниот дел има интернет од Телекабел и Т-
home.Лап топ и принтер, донација од родители за IIа одд, 
 
Општина Центар донираше шкафчиња за гардероба кои успешно ги пренаменивме во клупи за седење 
на учениците низ коридорите на училиштето.  
Донација од Општина Центар – 1 Смарт табла 
Во месец јуни 2021 се обезбедени од училиштето наставни средства, помагала и тоа: за Iодд. – 
Приказни (5) - Математички плочки (2) - Картички со букви (2) - Дрвена сметалка (со дрвени топчиња) 
(1)- Комплет геометриски форми (1)- Домино (2)- Дидактички материјал за математика (кутија) (1)- 
Дидактички материјал (работни листови) (1)- Вежбанка за бројки до 10 (1)- Вежбанка за геометриски 
форми (1)- Дрвени стапчиња (2), штипки (1)- Дрвени мали коцки (2)- Сложувалки (9)- Лупи (2), корпа со 
овошје (1)- Сложувалка со професија (полицаец и доктор) (2)- Тапан со две стапчиња (1)- Пинг-понг со 
две топчиња (1)- Обрачи (2)- Пластелин (2) - Жици во боја за ракотворби (1)- Триаголници (3) 
Линиари (3)За IV одд. - Вежбанка за геометриски форми (1)- Енциклопедија (1)- Пинг-понг со две 
топчиња (1) - Вага со подлога од 2кg (2) - Пластелин (1) - Песок за моделирање (1)- Глобус (1)- Дрвена 
сметалка (со дрвени топчиња) (1)- Жици во боја за ракотворби (1)- ЦД плеер (1)- Триаголници за табла-
Шестар за табла- Линиар за табла и техничка опрема за учениците од I и IV одделение според новта 
Концепција за учебната 2021/22 година: 1 телевизор, 2 смарт табли, 2 ласерски принтери со скенер, 1 
мултифункционален фотокопир, 1 лап топ (МИО), 
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Информатичко компјутерска опременост новите 
Ред. 
број Назив на ИКТ опрема Количина Потребна ИКТ опрема Количина 

1. Лаптопи 15 Лаптопи 18 
2. Печатачи 17 Смарт табли 18 
3. Компјутери 21 Табли за електронско пишување (paint table) 4 
4. Монитори 59 ЛЦД Проектори 5 
5. Таблети 2 Слушалки 10 
6. Смарт табли 4 Камери 10 
7. ЦД плеери 5 Микрофон 10 
8. Звучници 2   
9. Скенер, принтер, копир 4   
10. Фотокопир 1   
11. ЛЦД проектори 5   

 
2.5. Податоци за училишната библиотека 

 
Реден 
број Библиотечен фонд Количество 

1. Вкупно библиотечен фонд  8510 
2. Лектири 720 
3. Стручна литертура 300 

 
 

3. Податоци за вработените и учениците 
3.1. Податоци за вработените кои ја остваруваа воспитно – образовната работа 

 
Одделенска настава 
Реден 
број 

Име и презиме на 
наставник 

Година на 
раѓање 

Звање 
Степен на 

образование 
Работно место 

Ментор/ 
Советник 

Години 
на стаж 

1. Филимена Пешевска 1963 Дипл.проф.по одд.настава VII/1 Одделенски наставник / 30 
2. Соња Илиевска Гоџирова 1968 Дипломиран педагог VII/1 Одделенски наставник / 28 
3. Тања Василеска 1968 Дипломиран педагог VII/1 Одделенски наставник / 26 
4. Елена Спасовска 1982 Дипл.проф.по одд.настава VII/1 Одделенски наставник / 14 
5. Ирина Петковска Крстева 1976 Дипл.проф.по одд.настава VII/1 Одделенски наставник / 16 
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6. Јелена Ацковска 1976 Дипл.проф.по одд.настава VII/1 Одделенски наставник / 17 
7. Светлана Бебекоска 1972 Дипломиран педагог VII/1 Одделенски наставник / 22 
8. Снежана Васкова 1967 Дипл.проф.по одд.настава VII/1 Одделенски наставник / 22 
9. Викторија Боровска 1975 Дипл.проф.по одд.настава VII/1 Одделенски наставник / 23 
10. Софија Митева 1963 Дипл.проф.по одд.настава VII/1 Одделенски наставник / 22 
11. Гоца Стојковска 1962 Дипломиран педагог VII/1 Одделенски наставник / 34 

12. 

Десанка Спироска 
(пензионирање) 1955 Наставник по одд.настава VI 

Наставник во пр.престој 
/ 39 

Маја Спасеска 
(приправник) 1988 Дипл.проф.по одд.настава VII/1 

Наставник во пр.престој 
/ 4 

13. Татјана Андреевска 1977 Дипл.проф.по одд.настава VII/1 Наставник во пр. престој / 11 
14. Соња Андоновска 1971 Дипл.проф.по одд.настава VII/1 Наставник во пр. престој / 3 
15. Катерина Димовска 1987 Дипломиран педагог VII/1 Наставник во пр. престој / 9 
16. Анета Кметовска 1980 Дипл.проф.по одд.настава VII/1 Наставник во пр. престој / 11 
17. Бранка Анчевска 1966 Дипл.проф.по одд.настава VII/1 Наставник во пр.престој / 2 

18. 
Катерина Лазова, 
наставник од  
ООУ „11 Октомври“ 

1977 Дипл. проф.по англиски ј. VII/1 Наставник по англиски ј. / 12 

 
 
 
Предметна настава 

Реден 
број 

Име и презиме на 
наставник 

Година 
на 

раѓање 
Звање 

Степен на 
образовани

е 
Работно место 

Ментор/ 
Советник 

Години на 
стаж 

1. Светлана Петровска 1957 
Дипл. проф.по литература 
и македонски јазик VII/1 

Предметен наставник по 
македонски јазик / 28 

2. Маја Ѓорѓиевска 1980 
Магистер, дипл. проф.по 
литература и македонски ј. VII/2 

Предметен наставник по 
македонски јазик / 13 

3. Слободан Покупец 1965 Професор по математика VII 
Предметен наставник по 
математика 

/ 25 

4. Ирена Цветковска  1967 Дипл. проф. по математика VII/1 
Предметен наставник по 
математика 

/ 29 

5. Слободанка Прелоговски 1966 
Дипл.проф. по англиски 
јазик и книжевност со VII/1 

Предметен наставник по 
англиски јазик 

/ 24 
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италијански јазик 
6. Камелија Симоновска 1962 

Дипл.проф. по англиски 
јазик 

VII/1 
Предметен наставник по 
англиски јазик 

/ 28 

7. Орнела Милевиќ 1983 
Магистер, дипл.проф. по 
германски јазик 

VII/2 
Предметен наставник по 
германски јазик 

/ 9 

8. Рада Манчева 1968 Дипл. проф. по физика VII/1 
Предметен наставник по 
физика 

/ 26 

9. Славица Божиновска 1962 Наставник по хемија VI 
Предметен наставник по 
хемија 

/ 26 

10. Слаѓана Елезовиќ 1969 
Дипл.елек.инж.КТИА, Комп. 
техн.информатика 
автоматика 

VII/1 
Предметен наставник по 
информатика 

/ 17 

11. Љубиша Ѓорѓевиќ 1960 Дипл. проф. по географија VII/1 
Предметен наставник по 
географија 

/ 31 

12. Маја Д.Саридис 1966 Дипл. проф. по биологија VII/1 
Предметен наставник по 
биологија 

/ 23 

13. Калина Серафимовска 1975 Дипл. проф. по историја VII/1 
Предметен наставник по 
историја играѓанско обр. 

/ 16 

14. СузанаТурунџиева 1969 Дипл. проф. по соло пеење VII/1 
Предметен наставник по 
музичко образов. / 21 

15. Јасминка Стојановска 1978 
Дипл.проф. по физичко и 
здравствено образование 

VII/1 
Предметен наставник по 
физ. и здрав.обр. 

/ 17 

16. Христијан Здравковски 1994 
Дипл.проф. по физичко и 
здравствено образование 

VII/1 
Предметен наставник по 
физ. издрав.обр. 

/ 1 

 

Наставници кои дополнуваа часови во други училишта 
Реден 
број Наставник Предмет 

Основно училиштево 
кое дополнувачасови 

Степен на 
образование 

Број на 
часови 

1. Рада Манчева Физика ООУ „11 Октомври “ VII 4 

2. Слаѓана Елезовиќ Информатика ООУ „ Димитар Миладинов “ VII 9 
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Наставници кои дополнуваа часови од други училишта во нашето училиште 
Реден 
број Наставник Предмет 

Основно училиште  
од кое доаѓа 

Степен на 
образование 

Број на 
часови 

1. Биљана Наумчевска Техничкообразование ООУ„Ј.Х.Песталоци“ VII/1 9 

2. Горица Бошкоска 
ЕтикаVIIа,б, Граѓанско обр.IX а,б,в 
Изборен: Класична култура 
воевроп. цивилизации, дел од VIа 

ООУ „Св.Кирил и Методиј“ VII/1 7 

3. Маја Јакимовска Изборен: Етика во религиите VIа ООУ „Св.Кирил и Методиј“ VII/1 2 

4. Љиљана Савиќ Ликовно образование ООУ „Коле Неделковски“ VII/1 9 

5. Катица Лазовска Англиски јазик ООУ „11 Октомври“ VII/1 14 

6. 
Сaња Пејчиновска 
Крстиќ 

Македонски јазик (библиотека) ООУ „Киро Глигоров“ VII/1 8 

 
 

3.2. Податоци за раководни лица 
Реден 
број Име и презиме 

Година на 
раѓање 

Звање 
Степен на 

образование 
Работно место 

Ментор/ 
Советник 

Години на 
стаж 

Наде Молеровиќ 
(пензионирање) 1957 

Дипломиран професор по 
историја 

VII/1 Директор / 
29 год.до 

31.10.2020 

1. Маја Ангелова 1968 
Дипломиран професор по 
одделенска настава 

VII/1 Директор / 
27 год.од 
1.11.2020 

 
 
 

3.3. Податоци за стручни соработници 
Реден 
број 

Име и презиме на 
наставник 

Година на 
раѓање 

Звање 
Степен на 

образование 
Работно место 

Ментор/ 
Советник 

Години на 
стаж 

1. Сузана Аврамовска 1965 Дипломиран педагог VII/1 Педагог / 28 

2. Марија Ангелевска 1994 
Дипл.специјален едукатор 
и рехабилитатор 

VII/1 Дефектолог / 3 

3. Сања Пејчиновска Крстиќ 1990 
Дипл.проф.по 
македонскијазик 

VII/1 Библиотекар / 7 
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3.4. Податоци за административни службеници 
Реден 
број Име и презиме 

Година на 
раѓање 

Звање 
Степен на 

образование 
Работно место 

Години на 
стаж 

1. Лепа Соколовска 1958 Економист VI Секретар 33 

 

3.5. Податоци за вработените помошно-технички лица 
Реден 
број Име и презиме 

Година на 
раѓање 

Звање 
Степен на 

образование 
Работно место 

Години на 
стаж 

1. Марко Денковски 1957 Електроинсталатер VI Домаќин 32 

2. Зоран Весковски 1957 Металостругар VI Хаусмајстор 34 

3. Јагода Спировска 1957 К.техничар VI Технички персонал 28 

4. ВалентинаПецевска 1965 Основно обр. VI Технички персонал 18 

5. ЛилјанаКираџиева 1959 Основно обр. VI Технички персонал 25 

6. Сантина Алексовска 1977 Гимназија VI Технички персонал 8 

3.6. Училиштето нема ангажирани образовни медијатори 
 

3.7. Вкупни податоци за наставен и ненаставен кадар 
  

Вкупно 

Етничка и полова структура на наставен кадар 

Македонци Албанци Турци Роми други 

м ж м ж м ж м ж м ж 
Број на вработени 42 1 39 0 0 0 0 0 0 2 2 

Број на наставен кадар 32 1 28 0 0 0 0 0 0 2 1 
Број на стручни соработници 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Административниработници 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Техничка служба 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 

Директор 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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3.8. Вкупни податоци за степенот на образование на вработените 
Образование Број на вработени 

Последипломски студии втор циклус 3 

Високо образование 28 

Виша стручна спрема 5 

Средно образование 6 

 

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

20-30 2 

31-40 11 

41-50 13 

над 51 16 

 
 
 

3.10.  Податоци за учениците 
3.10.1. Ученици според етничка припадност и пол 

 

Одделение 
Бр. на 

паралелки 
Бр. на 

ученици 

Етничка и родова структура на учениците 
Македонци Албанци Турци Роми Срби Бошњаци Власи Останати 
м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

I 2 52 32 17 / / 1 / 1 / / / / / 1 / / / 
II 2 57 29 21 1 / / 2 / 1 1 / / 1 / / 1 / 
III 2 52 25 23 1 / / / 1 2 / / / / / / / / 

I-III 6 161 86 61 2 / 1 2 2 3 1 / / 1 1 / 1 / 
IV 3 68 27 37 / / / 1 3 / / / / / / / / / 
V 2 58 31 26 / / 1 / / / / / / / / / / / 

VI 2 49 23 25 / / / / / / / / / / / 1 / / 
IV-VI 7 175 81 88 / / 1 1 3 / / / / / / 1 / / 
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VII 2 47 26 20 / / / / / 1 / / / / / / / / 
VIII 2 50 23 25 / / / / / / / / / / / 1 / 1 
IX 3 64 25 38 / / / / / / 1 / / / / / / / 

VII - IX 7 161 74 83 / / / / / 1 1 / / / / 1 / 1 
I - IX 20 497 241 232 2 / 2 3 5 4 2 / / 1 1 2 1 1 
 

3.10.2. Број на ученици по паралелки 
Паралелка Бр. на ученици по паралелки Вкупен број на ученици по одделение 

I а 25 
52 

I б 27 
II а 29 

57 
II б 28 
III а 25 

52 
III б 27 
IV а 25 

68 IV б 26 
IV в 17 
V а 32 

58 
V б 26 

Број на ученици од I до V 287 
VI а 20 

49 
VI б 29 
VII а 29 

47 
VII б 18 
VIII а 26 

50 
VIII б 24 
IX а 20 

64 IX б 26 
IX в 18 

Број на ученици од VI до IX 210 
Број на ученици од I до IX 497 
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4. Материјално-финансиско работење 
 

ООУ„Гоце Делчев“ – општина Центар –Скопје, материјално финансиското работење го спроведуваше согласно законот за Буџетите и 
буџетските корисници (Сл.Весник на РМ бр.61/02 до 170/17 ). 

Според Правилникот за сметководство за буџетите и буџетските корисници (Сл.весник на РМ БР.28/03 до 101/13 ) и точка 13 од 
Упатството за начинот на трезорското работење ( Сл.весник на РМ БР.219/18), буџетските корисници единки се задолжени да водат посебно 
сметководство за буџетските и посебно за сопствените приходи,според видот на приходите кои се остваруваат во текот на годината и 
соодветни сметки преку кои се вршат жиралните плаќања (уплати и исплати на тие средства ) 
Училиштето ги има следите жиро сметки - трезорски: 

 603 - Наменска - Сметка на основниот буџет 

 603 - Наменска - Сметка на буџет – општина 

 785 - Донаторска сметка – донации ( Министерство за култура ); 50 000 денари-донација Телеком 

 787 - Самофинансирачки дејности- сопствена сметка ( Основен извор на приходи е закупнината од издавање училишен простор и 
вонредни приходи). 

Училиштето како единка - корисник на буџетски средства, за да може да биде финансирано и да може да работи материјално 
финансиски, потребно е да изготви Финансиски план за наредната година и тоа посебно за 903 - Наменски дотации и 787 – 
Самофинансирачки дејности. Во изготвувањето на финансискиот план зема учество – Директорот на училиштето, сметководителот и 
стручната служба на училиштето. Предлог финансиските планови се доставуваат до Училишниот одбор на училиштето, се разгледуваат и 
усвојуваат. Се донесува Одлука за усвоен Предлог финансиски план за наредна година. По усвојувањето, се донесува Одлука која се 
доставува до општина – Центар, Скопје, која истата ја разгледува и одобрува на седница на Совет на општината. 

Планираните приходи за учебната 2020/2021 год.се распределени по одделни ставки за нивна реализација како расходи и тоа: 
 Патни, дневни 

 Комунални услуги 

 Материјали 

 Тековно одржување (Варосување на стариот дел на училишната зграда и реновирање на тоалети по катови) 
 Договорни услуги (правни, здравствени, копирање и печатење, воншколски активности: натпревари на ученици и договорни услуги) 
 Тековни расходи: чланарина, репрезентација, семинари, огласи и други оперативни расходи 

 Купување на информатичка опрема, опремување на кабинетот по музичко образование 

 Купување на книги за библиотека. 
Напомена: Со оглед на состојбата со Ковид 19 училиштето на сопствената сметка 787 имаше намалени приходи бидејќи корисник на простор 
во наставната 2020/21 година беше само економскиот оператор за кујната. 
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5. Мисија и визија на училиштето 

 
МИСИЈА 

Препознаваме и почитуваме дека секое дете е личност со различен потенцијал и посебна индивидуалност. 
Овозможуваме еколошки чиста, безбедна, креативна и мотивирачка средина. 

Демонстрираме љубезност, пристојност, одговорност и толеранција со позитивен пријателски пристап. 
ВИЗИЈА 

Учениците да поседуваат чесност, интегритет и праведност. 
Без предрасуди и дискриминација, љубопитни за нови и применливи знаења со чувство на самодоверба и лична среќа. 

Толеранција и почит за различностите и високо развиена еко свест. 
МОТО 

„Сонувај, верувај, учи“ 

Химна на училиштето 

Ние потомците на Гоце, 
Овде растеме, овде учиме 
Доблесни луѓе да станеме. 

Мир, моќ, среќа, знаење и разум, 
Од прво, па додека го држиме здивот. 

Од учителите наши, 
Вечните идеи и зборовите твои, 

Секогаш се тука, во мислите мои. 
Мир, моќ, среќа, знаење и разум, 

Од прво, па додека го држиме здивот 

 
Рефрен:  

Ова ни е дом, 
светлина што не згаснува, 

за долгиот пат, што сите нè очекува. 

Текст:КамелијаСимоновскаМузика: Елизабета Глишиќ Аранжман:ЖивојинГлишиќ 

 

6. „LESSONS LEARNED“- Веќе научено / стекнати искуства  
 

 Професионалното усовршување и размената на примерите од добри практики го подобруваат имиџот на училиштето. 
 Зголемената посветеност и мотивираност на учениците да ги развиваат своите таленти, интереси и надарености ја зголеми 

нивната самодоверба, љубопитност и желба да ги истражуваат сопствените можности. Работата со овие деца ја наметна 
потребата за изработка на дополнителни инструменти, критериуми и стандарди идентификација и работа со нив.. 

 Родителите имаат потреба од дополнителна едукација и поддршка од училиштето во насочувањето и воспитувањето на своите 
деца. Заедничка цел ни е да бидат толерантни, одговорни, исполнителни, дружељубиви и љубопитни со почитување на правилата 
на однесување. Навремените, јасни, транспарентни информации, правила на однесување и Куќниот ред на училиштето доставени 
до родителите допринесоа да се надминат недоразбирањата кои најчесто се пречка во позитивната комуникација.  

 За време на пандемијата училиштето во соработка со општина Центар делумно ги обезбеди условите за работа.  
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 Наставата од I до III одделение се одвиваше по пат на физичко присуство на учениците и со настава од далечина, а за учениците 
од IV до IX одделение со настава од далечина на платформата ТИМС. 

 Поголемиот број од наставниците користеа сопствена компјутерска опрема. 
 Организацијата на воспитно образовниот процес се спроведе согласно препораките и протоколите од МОН. 
 Беа реализирани обуки на наставниот кадар за подобрување на вештините за учење од далечина и за наставниците од I и IV 

одд.за наредната учебна година се реализираа обуки за реализација на настава согласно новата концепција. 
 Направен е прилагоден Куќен ред и Правилник за однесување во услови на пандемија за наставниците, учениците и родителите. 

 

7. Подрачја на промени, приоритети и цели 
 

 Обезбедување на услови, ресурси и опрема за реализација на настава од далечина, користење на платформи, дигитални алатки и 
емоционална и психолошка поддршка на учениците при онлајн комуникацијата. 

 Подобрувањето на процесот на оценување преку зголемена транспарентност, примена на стандардите и критериумите за 
оценување и почеста примена на стратегии и интерактивни современи методи, техники и стратегии во наставата. 

 Поддршка на учениците за вклучување во демократските процеси и активности, едукација на нивните родители, со цел 
обезбедување на услови за остварување на правата на децата и развивање на социјалните вештини и критичкото размислување. 

 Утврдување на правилник за работа со талентирани и надарени ученици и прецизирање на програмите за различни области и 
подрачја 

7.1. Акциски планови за приоритетите 

Приоритетно подрачје 
на промени 

Учење и настава 

Цели Обезбедување на услови, ресурси и опрема за реализација на настава од далечина, користење на платформи, 
дигитални алатки и емоционална и психолошка поддршка на учениците при онлајн комуникацијата 

Очекувани исходи 
 

Професионален развој на наставниот кадар со нови кометенции за реализација на настава од далечина и 
емоционална и психолошка онлајн поддршка на учениците; 
Подобрени постигнувања на учениците при реализација на наставата од далечина;  
Зголемена вклученост на учениците во следење на наставата од далечина. 

Задачи 

 

Обезбедување непречен интернет пристап во училиштето 
Барање за обезбедување на лап топи за наставниците  
Обуки за наставниот кадар за користење информатичка технологија за реализација на настава од далечина и 
онлајн комуникација во услови на социјална изолација на учениците 
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Активности 
 

Индикатори за 
успех 
(показатели, факти, 
информации) 

Носители на 
активностите 

Временска рамка за 
имплементација 
Реализација 

Ресурси 
(човечки,финансиски
, матерјални) 

Тим за следење на 
реализацијата на 
активностите 

Реализација на обука за 
вебсајтот 
Liveworksheets во 
нашето училиште и 
онлајн во ООУ „Киро 
Глигоров“ 

Обучен 90 % од 
наставниот кадар со 
нови компетенции за 
настава од далечина 

Камелија 
Симоновска 

Август Компјутер, ЛЦД, 
ППТ, матерјали и 
видеа од посетената 
обука 

Директор 

Педагог 

Реализација на обука за 
Microsoft teams- 
платформа за онлајн 
едукација 

Обучен 90 % од 
наставниот кадар со 
нови компетенции за 
настава од далечина 

Тим обучени 
наставници од 
училиштето (Слаѓана 
Елезовиќ, Маја 
Саридис, Маја 
Ѓорѓиевска и Орнела 
Милевиќ) 

Септември Компјутер, ЛЦД, 
ППТ, матерјали и 
видеа од посетената 
обука 

Директор 

Педагог 

Доставување на 
барање до МОН, 
Министерството за 
информатичко 
општество и други 
институции со цел 
обезбедување на лап 
топи за наставниот 
кадар 

Информатичка 
опременост на 
наставниот кадар за 
реализација на 
наставата од 
далечина 

Директор 
Училишен одбор 
Совет на родители 

МОН, 
Министерството за 
информатичко 
општество и други 
институции 

Септември 

Октомври 

5 лап топи од 
општина Центар 

4 лап топи од 
маркетинг агенција 
LeanSEM (Ненад 
Молеровиќ)[ 

Министер за 
образование и наука 

Министер за 
информатичко 
општество 

Општина, 
Донации од 
родители, фирми, 
институции 

Директор 

Секретар 

Утврдување на 
пристапноста и јачината 
на интернетот во сите 
простории во 
училиштето 

Изработена шема на 
покриеност со 
интернет во 
просториите во 
училиштето 

Наставник по 
информатика 

Членови на УТТП 

Совет на родители 

Октомври Шема на училиштето 
компјутер, хартија, 
печатар, опрема 
родители со 
соодветна стручност 

Директор, секретар 

домаќин, наставник 
по информатика 

Инсталирање уреди за 
зајакнување на 
интернет пристап во 
училиштето 

Подобрен интернет 
пристап во сите 
простории во 
училиштето 

Наставник по 
информатика 

Лице од МОН 

Општина Центар 

Октомври 

Ноември 

Рутер-модем, кабли, 
шема на простории 
во училиштето,  
Оптички интернет 

Директор, секретар 

домаќин, наставник 
по информатика 

Општина Центар 
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Обуки за наставниот 
кадар користење на 
дигитални алатки и за 
стекнување вештини за 
психолошка поддршка, 
мотивација и 
комуникација со 
учениците во услови на 
социјална изолација  

Обучен 90 % од 
наставниот кадар со 
нови компетенции за 
настава од далечина 

МОН 
Министерство за 
информатичко 
општество 

Октомври 

Ноември  
Надворешни 
обучувачи 

Наставник по 
информатика 

Директор 

Педагог 
Стручни активи 

 

 

Приоритетно подрачје 
на промени 

Поддршка на учениците 

Цели 

 

Поддршка на учениците за вклучување во демократските процеси и активности, едукација на нивните родители, со 
цел обезбедување на услови за остварување на правата на децата и развивање на социјалните вештини и 
критичкото размислување. 

Очекувани исходи 

 

Информирани и мотивирани ученици за вклучување во демократските процеси и активности на училиштето  
Зајакнати родителски компетенции за поддршка на учениците во демократските процеси, организираност и 
партиципација во училишниот живот 

Задачи 

 

Организирање и помош учениците да се вклучат во ученички парламент и да учествуваат во демократски избор на 
ученички правобранител 
Вклучување на учениците во работа на Наставнички совет, совети на паралелки и Училишен одбор 
Реализација на работилници за родители за запознавање со Правата на децата 

Активности 
 

Индикатори за 
успех 
(показатели, факти, 
информации) 

Носители на 
активностите 

Временска рамка за 
имплементација 
Реализација 

Ресурси 
(човечки,финансиски
, матерјални) 

Тим за следење на 
реализацијата на 
активностите 

Информирање на 
учениците за 
процедурите и 
постапките за избор 
на членови во 
ученичкиот парламент 
и избор на ученички 
правобаранител 

Успешно формиран 
ученички парламент 
и избран ученички 
правобранител 

Директор 

Педагог 
Одделенски 
раководители 

Октомври Потребни 
матерјални ресурси 
за спроведување на 
процедурите 

Тим за поддршка на 
ученичкото 
организирање 
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Анкетирање за 
заинтересираноста на 
учениците за 
вклучување во работа 
на Наставничкиот 
совет, совети на 
паралелки и 
Училишен одбор 

Анкетирани 
ученициза 
заинтересираноста 
за вклучување во 
работа на 
Наставничкиот 
совет, совети на 
паралелки и 
Училишен одбор 

Ученички парламент 

Педагог 
Одделенски 
раководители 

Октомври Компјутер, интернет, 
правилници, 
процедури, Закон за 
основно 
образование 

 

Директор,  
Педагог 
Претседател на 
училишен одбор 

Вклчување на 
учениците на 
седниците на 
Наставнички совет, 
совети на паралелки, 
Училишен одбор 

Вклучени членови од 
училишниот 
парламент во 
седници на 
наставнички совет, 
совети на паралелки 
и училишен одбор  

Ученички парламент  Декември  Годишна програма 
за работа на 
училиштето,правилн
ици, процедури, 
Закон за основно 
образование 

Директор 
Педагог 
Претседател на 
училишен одбор 

 

 

Приоритетно подрачје 
на промени 

Постигнувања на учениците 

Цели Утврдување на правилник за работа со талентирани и надарени ученици  
Прецизирање на програмите за различни области и подрачја 

Очекувани исходи 
 

Изработени функционални училишни процедури и правилник за работа со талентирани и надарени ученици. 
Подобрени и прецизни програми за работа за различни области и подрачја. 
Поддршка, мотивирани ученици да го развиваат и покажат својот талент  
Докажано постигнување на општи или специфични наставни знаења и вештини, креативност, лидерство, визуелни 
и изведувачки уметности во споредба со другите на слична возраст. 

Задачи 

 

Креирање политика за работа со надарени и талентирани ученици, стручно усовршување на наставниците, 
планирање на работатат со надарени и талентирани ученици, квалитетна реализација на индивидуалните 
програми, подобрување на социоемоционалниот статус на надарените и талентираните ученици и следење на 
индивидуалните постигања на овие ученици. 

Активности 
 

Индикатори за 
успех 

Носители на 
активностите 

Временска рамка за 
имплементација 

Ресурси 
(човечки,финансиски, 
материјални) 

Тим за следење на 
реализацијата на 
активностите 

Креирање политика за 
работата со надарени 

Прецизирани насоки 
за изготвување на 

Директор 
Педагог 

Август, септември Стручна литература, 
процедура, 

Училишниот тим 
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и талентирани 
ученици 

програмата за работа 
со талентирани и 
надаренаи ученици и 
поддршка на 
напредокот 

Одговорни на 
стручни активи 

правилници, закон за 
основно 
образование 

Стручно усовршување 
на наставниците 

Подобрен пристап на 
наставниците во 
работата со 
талентираните и 
надарените ученици 

БРО Септември Обучувачи 
Стручна литература 

Училишниот тим 

Идентификување на 
надарените и 
талентирани ученици 

Одржани 
консултативно-
советодавни 
разговори со одд. и 
предм. наставници и 
родители; 
Изготвени 
инструменти за 
идентификација 

Одделенски 
раководители 

Педагог 

Октомври Потребен матерјал 
за изготвување на 
инструмент за 
идентификација 

Стручна литература 

Училишниот тим 

Планирање на 
работата со надарени 
и талентирани 
ученици 

Изготвени 
индивидуални 
програми според 
области и подрачја во 
зависност од 
способностите и 
талентот во 
наставните и 
воннаставните 
активности 

Одделенски и 
предметни 
наставници 

Одделенски 
раководители 

Септември-ноември Стручна литература, 
правилници, 
програмите за 
настава и 
воннаставни 
активности 

Училишниот тим 

Квалитетно 
реализирање и 
следење на 
индивидуалните 
програми 

Целосна и квалитетна 
реализација на 
индивидуалните 
програми 
Досие за надарен и 
талентиран ученик 

Одделенски и 
предметни 
наставници 

 

Декември Матерјали за 
реализацијата и 
следењето 

Училишниот тим 
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7.2. Акциски план за обучување на кадар за работа со деца со потешкотии во учењето и деца со ПОП 
 

Приоритетно подрачје 
на промени 

Зајакнување на инклузивната практика во училиштето, капацитетите и знаењата на наставниците за работа со 
ученици со потешкотии и попреченост 

Цели Давање на информации, продлабочување на знаењето и посочување на методи и техники за работа со оваа 
категорија на ученици 

Очекувани исходи Наставниот кадар да умее да одговори на можностите и потребите на учениците со ПОП, а со тоа да се подобри 
квалитетот на образованието кај овие ученици 

Задачи 

 

Запознавање на наставниците со можностите, потребите и потешкотиите на учениците кои преминуваат од 
одделенска во предметна настава и учениците кои се запишани во I одд. во учебната 2020/2021 год. Вклучување 
на наставниот кадар во онлајн обуки и едукативни трибини (според можностите за дополнително едуцирање и 
развој на проф.компетенции). Помош и поддршка за употреба на техники и методи во услови на онлајн настава. 

Активности 
 

Индикатори за 
успех 

Носители на 
активностите 

Временска рамка за 
имплементација 
 

Ресурси(човечки,фи
нансиски, 
материјални) 

Тим за следење на 
реализацијата  

Утврдена е потребата 
на наставниците за 
обука за деца со ПОП 

Резултати од 
анкета 

Дефектолог 
Педагог 

Октомври Анкета на наставници 
и родители/ или он 
лајн анкета 

Директор, 
Стручни соработници 
и институции, 
локална самоуправа 

Избор на наставници 
за обука 

Избрани 
наставници 

Наставниците, 
обучувачи и 
едукатори од оваа 
област 

Континуирано Според интересот и 
потребите / посета на 
обука 

Директор, 
стручен соработник. 
Тим 

Реализиранисеобукив
озависностодситуациј
ата и можностите 
(онлајнобука) 

Сертификат Акредитиран и 
избран обучувач 

Континуирано Посета на обуки / 
 онлајн обуки 

  Директор, Тим 

Спроведени се 
консултации/советува
ња на наставниот 
кадар за 
спроведување на 
онлајн активности за 
децата со ПОП 

Извештаи од 
сработените 
активности и 
наставни 
материјали 

Дефектолог Континуирано Преку социјалните 
мрежи со користење 
на разни алатки 
наменети за 
учениците со ПОП 

Стручен соработник и 
наставници 
 
 

Подобрена 
инклузивната 
практика/ 

Прекуразговори, 
извештаи/ во 
зависност од 

Дефектолог, педагог, 
наставници 

Континуирано Консултативно-
советодавна работа 

Стручен соработник 
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Инструктивна работа 
со наставници 

ситуацијата и 
можностите 
(онлајн) 

 
7.3. План за евалуација на акциските планови 

 

Акциски план 
Одговорни за 

следење 
Критериуми за 

успех 
Инструменти 

Индикатори за 
успешност 

Повратна 
информација 

Обезбедување 
непречен интернет 
пристап во 
училиштето за 
ученици и 
наставници 

Директор, секретар, 
наставник по 
информатика, 
домакин, лице 
назначено од МОН 

Подобрен пристап до 
постојан и јак 
интернет сите 
простории во 
училиштето.  
За 15% поголемо 
користење интернет 
од ученици и наставен 
кадар во училиштето 

Мерења, анкети,  
листи за процена,  
извештаи 

Во 95% од мерењата 
е утврден постојан и 
доволно јак интернет 
прсистап во сите 
простории на 
училиштето.  

Мотивација на 
наставници и 
ученици за редовно 
користење интернет 
во настава. 
- Поставен оптички 
интернет од општина 
Центар 

Oбуки за Microsoft 
teams- платформа 
за онлајн едукација, 
закористење на 
дигитални алатки и 
за стекнување 
вештини за 
психолошка 
поддршка, 
мотивација и 
комуникација со 
учениците во 
услови на 
социјална изолација 

Директор 
Педагог 
Стручни активи 

Зголемен број на 
обучени 
наставници.Редовна 
употреба на ИКТ 
алатки, Microsoft 
teams - платформата 
во реализација на 
настава од далечина. 
Зголемен број 
вклучени ученици во 
настава од далечина 

Листи за присуство,  
чек листи, анкети, 
извештаи 

Најмалку 90 % од 
наставниот кадар е 
обучен за настава од 
далечина. Во 85 % 
наонлајн часови се 
користени нови 
платформи за 
настава од далечина. 
За 10% зголемен број 
на ученици вклучени 
во настава од 
далечина, подобрена 
и редовна онлајн 
комуникација 

Мотивација на 
наставен кадар за 
унапредување на 
наставата од 
далечина и за 
стекнување нови 
професионални 
компетенции 
Активно вклучени 
ученици во следење 
на настава од 
далечина со намален 
психолошки притисок 

Барање до МОН, 
Министерството за 
информатичко 
општество, други 
институции и ИТ 
компании со цел 

Директор 
Секретар 

Обезбедени лап топи 
за наставниот кадар 

Писмено барање до 
МОН, 
Министерството за 
информатичко 
општество, ИТ 
компании 

Информатичка 
опременост на 
наставниот кадар за 
реализација на 
наставата од 
далечина 

Обезбедени 5 лап 
топи од општина 
Центар и донирани 4 
лап топи од приватна 
маркетинг фирма 
LeanSEM 
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обезбедување на 
лап топи за 
наставниот кадар 
Вклучување на 
учениците во 
демократските 
процеси и 
активностии во 
работа на 
Наставнички совет, 
совети на 
паралелки и 
Училишен одбор 

Директор 
Претставници од 
Училишен одбор 

Зголемен 
демократски 
придонес на 
учениците во работа 
на училишните тела 
и органи. Вклучување 
на заинтересираните 
ученици во 
активностите на 
училиштето.  

Анкети, прашалници, 
чек листи, 
статистички анализи, 
разговори 

Учество на 
заинтересирани 
ученици во 80% од 
реализираните 
седници на 
Наставнички совет, 
совети на паралелки 
и Училишен одбор 

Имплементиран 
придонес на 
учениците во 
работата на 
училишните тела и 
органи и мотивација 
за нивно натамошно 
вклучување. 
Присуство на 
наставничкиот совет 
и состанокот на УО 
на претседателот и 
заменик 
претседателот на УП 

Следење на 
индивидуалните 
постигања и јавна 
афирмација на 
успесите 

Директор 
Училишен тим 

Евиденција за 
напредокот. 
Зголемено учество 
во натпревари и 
проекти. 
Јавна афирмација на 
успесите. 

Евидентни листи, 
досие за ученик, 
записници од 
наставнички совет и 
совет на родители 

Евидентирање и 
промовирање на 
постигањата на 
надарените и 
талентирани ученици 

Пофалени ученици 
на наставнички 
совет, на СР, на 
родителските средби, 
на фб страната на 
училиштето 
Доделени пофалници  

 

8. Програми и организација на работата во училиштето 
8.1.  Календар за организацијата и работатата во учебната 2020/21 година 

 
 Календарот за организацијата и работа на основните училишта го донесува Министерот за образование и истиот Министерството за 

образование и наука го објавува во Службен весник. Со овој календар се утврдува организирањето на учебната година во основните 
училишта согласно програмските целини во наставната година.  

 Учебната година во училиштето започнана 1 октомври 2020година. 

 Наставната година започна на 1 октомври 2020 година. 

 Наставната година ја сочинуваа две полугодија - I и II полугодие. 
 Првото полугодие започнана 1 октомври 2020 година и завршина 30 декември 2020 година. 
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 Второто полугодие започна на 21 јануари 2021 година. 

 Зимскиот одмор започна на 31 декември 2020 година и заврши на 20 јануари 2021година. 
Воспитно-образовната работа за учениците се организира во текот на целата работнa недела. Во учебната 2020/2021 година 

наставата се реализираше во159 наставни денови или вкупно 32 недели (согласно измената на Календарот за организацијата и работа на 
основните училишта, Сл. весник бр.236 од 30 септември 2020 година). 

 

 
8.1.1.  Еко - календар 2020-2021 

 

04 октомври  Светски ден за заштита на животните 

16 октомври Меѓународен ден на храната 

27 ноември  Меѓународен ден против потрошувачката треска 

5 март Светски ден за заштеда на енергија 

21 март Ден на пролетта 

22 март Светски ден за заштеда на водите 

7 април Светски ден на здравјето 

22 Април  Ден на планетата Земја 

15 мај Меѓународен ден за заштита на климата 

22 Мај  Меѓународен ден на биодиверзитетот 

31 мај  Светски ден против пушењето 

5 јуни  Светски ден за животната средина 
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8.2. Класни раководства, наставни часови, распоред на часови 

 

Име и презиме на наставникот Одделенски раководител на паралелка Број на наставни часови 

Филимена Пешевска Iа 21 

Соња Илиевска Гоџирова Iб 21 

Тања Василеска IIа 22 

Елена Спасовска IIб 22 

Ирина Крстева Петковска III а 24 

Јелена Ацковска III б 24 

Светлана Бебекоска IVа 25 

Снежана Васкова IVб 25 

Викторија Боровска IVв 25 

Софија Митева Vа 22 

Гоца Стојковска Vб 22 

Калина Серафимовска VIб 20 

Ирена Цветковска  VIа 20 

Светлана Петровска VIIа 21 

Маја Ѓорѓиевска VIIб 21 

Камелија Симоновска VIIIа 21 

Љубиша Ѓорѓевиќ VIIIб 20 

Слободанка Прелоговски IXа 21 

Рада Манчева XIб 20 

Маја Саридис XIв 20 

*Распоредот на одделенска и предметна настава е даден во Прилог број 15. 
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8.3. Работа во училиштето 
 

Воспитно-образовниот процес во учебната 2020/2021 година се реализираше согласно Календарот за организација и работа на 
основните училишта, според скратената наставна програма согласно наставниот план и со задолжително почитување на протоколите за 
настава со физичко присуство, која се организираше за учениците од I до III одделение. 

Наставата во училиштето се реализираше со физичко присуство на учениците во училиште и со учење од далечина според 
скратените наставни програми, кои се базираат на целите / резултатите од учењето предвидени со наставната програма за секој 
наставен предмет. Од страна на сите наставници оваа учебна година е направен соодветен избор на наставни содржини, неопходни 
теми за реализација, со цел да се овозможи стекнување на знаења и вештини предвидени со наставните програми и обезбедување 
на вертикална проодност во наредното одделение / година. 

Наставниот час траеше 30 минути и за учениците со физичко присуство и за учење од далечина. За учениците од прво до трето 
одделение, наставата се реализираше со физичко присуство во просториите на училиштето, со максимално почитување на заштитните 
мерки и протоколи. За учениците чии родители доставиле изјава до училиштето за следење на наставата со учење од далечина, 
училиштето за тие ученици ја организираше истата. Настава од далечина се реализираше преку платформата Microsoft Teams која 
овозможуваше двонасочна интеракција и комуникација на наставникот и ученикот. 

Пред почетокот на учебната 2020/2021 година беше изготвен распоред на времетраење на часовите при настава со физичко 
присуство, за наставата од далечина, распред на влегување во училиштето за учениците од I до III одделение, прилагоден Куќен ред, 
кодекси на однесување за сите структури и план и протоколи за заштита и превенција од вирусот Ковид 19. Истите се јавно истакнати во 
училиштето и на училишната веб страна. 

Во 11 паралелки во одделенска настава се организираше класична настава. Продолжен престој се организираше по завршување на 
редовната настава во 6 хомогени воспитно образовни групи за учениците од I до III одделение, само со ученици од иста паралелка до 15 
часот. 

Учениците од VI– XI одделение беа опфатени во 9 паралелки. За учениците од IV до IX одделение училиштето организираше настава 
за учење од далечина. 

 

 Планирани и реализирани наставни часови во задолжителната настава 

Одделенска настава 

Наставен предмет 

Број на часови Број на часови Број на часови Број на часови Број на часови 
I одделение II одделение III одделение IV одделение V одделение 

Планирани Реализир. Планирани Реализир. Планирани Реализир. Планирани Реализир. Планирани Реализир. 

Македонски јазик 384 384 384 384 384 384 477 477 318 318 
Математика 318 318 318 318 318 318 477 477 318 318 
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Предметна настава 

Англиски јазик 128 128 128 130 192 192 288 288 192 192 
Ликовно образование 128 128 128 132 128 128 192 192 128 128 
Музичко образование 128 128 128 128 128 128 192 192 128 128 
Техничко 
образование 

- - - - - - 96 96 128 128 

Природни науки 128 128 128 130 128 128 192 192 128 128 
Општество 64 64 64 66 64 64 192 192 128 128 
Физичко и здр. обр. 192 192 192 192 192 192 288 288 192 192 
Работа со компјутери - - - - 128 128 192 192 128 128 
Час на одд.заедница - - 64 64 64 64 96 96 64 64 

Наставен предмет 

Број на часови Број на часови Број на часови Број на часови 
VI одделение VII одделение VIII одделение IX одделение 

Планирани Реализирaни Планирани Реализирани Планирани Реализирани Планирани Реализирани 

Македонски јазик 256 256 257 257 256 256 384 384 
Математика 318 318 256 256 256 256 384 384 
Англиски јазик 192 192 192 192 192 192 288 288 
Германски јазик 128 128 130 130 128 128 192 192 
Ликовно обр. 64 66 64 64 64 64 96 96 
Музичко обр. 64 64 67 67 64 65 96 96 
Природни науки 128 128 - - - - - - 
Техничко обр. 64 66 - - - - - - 
Информатика 128 128 64 64 - - - - 
Географија 128 128 128 128 128 128 192 192 
Историја 128 128 128 128 128 130 192 192 
Етика - -   - - - - 
Граѓанско обр. - - - - 64 66 96 96 
Биологија - - 128 128 128 128 192 192 
Физика - - - - 128 128 192 192 
Хемија - - - - 128 128 192 192 
Иновации - - - - - - 96 96 
Физичко и здр. обр. 192 192 192 192 192 192 288 288 

Час на одд.заедница 64 65 66 66 64 64 96 96 
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8.4. Јазик на кој се изведува наставата 
 

Податоци 
Наставен јазик 

Македонски јазик Албански јазик Турски јазик Српски јазик 
Број на паралелки 20 / / / 
Број на ученици 497 / / / 
Број на наставници 32 / / / 

 
8.5. Проширена програма 

 
ООУ „Гоце Делчев“, Центар во текот на учебната 2020/21 година реализираше проширена програма во однос на организирано 

прифаќање и заштита на учениците еден час пред започнувањето на наставата и еден час по завршувањето на редовната настава, а за 
учениците кои следеа настава со физичко присуство се организираше и продолжен престој до 15 часот. Истата е реализирана согласно 
Правилникот издаден од страна на МОН: 
 Воспитно-образовната работа во продолжениот престој се одвиваше преку реализација на:  
 Самостојна работа - вклучува пишување на домашни задачи, вежби и утврдување на наставните содржини во согласност со 
наставната програма која ученикот ја усвојува во редовната настава и планирањата на одделенските наставници. 
 Насочени активности - Наставникот во продолжен престој ги планираше активностите во согласност со наставната програма и во 
соработка со одделенскиот наставник кој ја реализираа редовната настава и им помагаше на учениците да ги усвојат содржините кои 
потешко ги усвојуваат. 
 Слободни активности - се реализираа преку игра, забава и мотивирање на учениците да учествуваат со целокупните потенцијали 
кои ги поседуваат во воннаставните активности. 
 
 

Етика во религиите 128 132 - - - - - - 

Кл.култура во ев.цив. 128 132 - - - - - - 
Унапредув. на здр. - - 62 62 64 66 - - 
Вештини на живеење - - 64 64 - - - - 
Истражув.на р.крај - - - - 64 66 - - 
Проекти од муз.умет. - - - - 128 128 - - 
Програмирање - - - - - - 128 128 
Танци и ора - - - - - - 64 64 
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Бројна состојба во воспитно образовните групи во продолжен престој 

 
Бројната состојба на учениците од прво до трето одделение кои беа згрижени во продолжен престој во текот на учебната година изнесува 65 
ученици.Соработката со родителите се одвиваше во најдобар ред, со почит, разбирање и запазување на протоколите. 

 
8.6. Во училиштето нема комбинирани паралелки 

 

8.7. Странски јазици што се изучуваат во училиштето 
 

Странски јазик Наставник Број на паралелки Број на ученици 
Англиски јазик 
(прв странски јазик) Слободанка Прелоговски 7 163 

Камелија Симоновска 7 183 

Катица Лазовска, наставник од ООУ„11 Октомври“ 6 161 
Германски јазик 
(втор странски јазик) Орнела Милевиќ 9 216 

 
8.8. Реализација на физичко и здравствено образование со учениците од I до III одделение 

 

Наставник – тандем настава Одделение 

1. Христијан Здравковски– Филимена Пешевска, Соња И. Гоџирова; Тања Василеска и Елена Спасовска I и II одделение 

2. Владимир Љошевски – Ирина П. Крстева и Јелена Ацковска; (проектна активност на Факултет за физичка 
култура и општина Центар) 

III одделение 

Реден 
број 

Хомогени групи 
според паралелки 

Вкупен број на 
ученици 

Реализирани 
активности 

Одделенски наставник во продолжен престој 
1. I а 16 93 Соња Андонова 
2. I б 12 200 Анета Кметовска 
3. II а 11 112 Бранка Анчевска 
4. II б 9 62 Катерина Димовска 
5. III а 7 21 Маја Спасеска 
6. III б 10 64 Татјана Андреевска 
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8.9. Изборна настава 
 

Согласно препораките на БРО во текот на месец мај изборните предмети се дефиниранаа по пат на презентација на понудените 
предмети и спроведување на анкета со анкетни листови кои одделенските раководители ги доставија до родителите на учениците од 
соодветните одделенија. Со обработка на резултатите од анкетата се одредија изборните предмети за кои беа пријавени најмалку 15 
ученика од исто одделение, од иста или различна паралелка и училиштето ја организира изборната настава за учебната 2020/2021 година. 
Според нормативите за наставен кадар се определија наставниците кои ја реализираа изборната настава. 

Оваа учебна година една ученичка од VI a одд. посетува онлајн настава по изборниот предмет „Jaзик и култура на Власите“. 
 
Изборни предмети за учебната 2020/2021 година 

Изборен предмет Име и презиме на наставникот Одделение 
Етика на религиите Маја Јакимовска VI а 
Jaзик и култура на Власите Верица Костова од ООУ „К. Јосифовски Питу“ VI a (1 ученичка) 
Класична култура во европската цивилиз. Горица Бошковска VI б 
Воспитание за околината Славица Божиновска VII а 
Вештини на живеење Орнела Милевиќ VII б 
Унапредување на здравјето Славица Божиновска VIII a, дел 
Истражување на родниот крај Љубиша Ѓорѓевиќ VIII б, дел 
Проекти од музичка уметност Сузана Турунџиева VII а,б 
Програмирање Слаѓана Елезовиќ IX a и б 
Танци и ора Сузана Турунџиева IX в 

 
8.10. Дополнителна настава 

 
Дополнителната настава се организираше според Правилникот за организацијата и начинот на спроведување на дополнителната и 

додатната настава во основните училишта. (Сл.весник бр.161/19 година), за ученицитеод I до IX одделение кои во текот на редовната 
настава не ги постигнуваа очекуваните резултати од одредени наставни предмети. 
Дополнителната настава се организираше за: 

 Ученици со помали презнаења за наставниот предмет или одредена тема од наставниот предмет 

 Ученици кои покажале слаби резултати од учењето (имаат негативна оценка) 
 Ученици кои подолго време отсуствувале од настава 

 Ученици со потешкотии во учењето 
Наставниците дополнителната настава ја евидентираа во образец на педагошката евиденција за дополнителна настава. За 

реализација на дополнителната настава се изготви месечен распоред кој се објави на огласната табла и на нашата интернет страница. 
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8.11. Додатна настава 
 

Додатна настава се организираше според Правилникот за организацијата и начинот на спроведување на дополнителната и додатната 
настава во основните училишта. (Сл.весник бр.161/19 година), за ученицитеод I до IX одделение. 
Оваа настава се организирашеза ученици кои постигнуваа значителни резултати по одделени наставни предмети и покажуваа особен 
интерес за проширување и продлабочување на знаењата: 

 Напредни ученици кои имаат највисока оценка за наставниот предмет 

 Ученици кои покажуваат посебен интерес за одредена област/тема од наставната програма 

 Ученици што се пријавуваат за учество на натпревари 
Наставниците додатната настава ја евидентираа во образец за педагошката евиденција за додатна настава. 
За реализација на додатната настава се изготви месечен распоред кој се објави на огласната табла и на интернет страницата на 
училиштето. 
 

8.12. Работа со надарени и талентирани ученици 
 

Акцентот во Програмата за работа со надарени и талентирани ученици се стави врз методите и формите на работа кои беа насочени 
кон самостојно учење и користење информации, развивање на способности, формирање вештини, умеења и постапки за доаѓање до нови 
знаења и решенија. Работата во нашето училиште ја насочувавме кон развивање на специфичните способности и потенцијали на 
надарените и талентирани ученици. 
 Во текот на учебната 2020/1 година поради вонредната состојба со пандемијата со вирусот Ковид19, се реализираа само некои 
задачи/цели кои беа планирани во Годишната програма за работа со надарени и талентирани ученици. 

 
Тим за работа со надарени и талентирани ученици 
Име и презиме Работна позиција 
Сузана Аврамовска Педагог 
Светлана Бебекоска Одделенски наставник 
Светлана Петровска Наставник по македонски јазик 
Камелија Симоновска Наставник по англиски јазик 
Ирена Цветковска  Наставник по математика 
Сузана Турунџиева Наставник по музичко образование 
Јасминка Стојановска Наставник по физичко и здравствено образование 
Лилјана Савиќ Наставник по ликовно образование 
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8.13. Работа со ученици со посебни образовни потреби 
 

Во нашето училиште има 12 ученици со посебни образовни потреби кои имаат документ од реллевантни институции како што се 
Центарот за ментално здравје - кои имаат специфична проценка исто така и МКФ (Меѓународна класификација на функционирањето, 
попреченост и здравје).  
Секој наставник изготвуваше индивидуални годишни програми за учениците со посебни образовни потреби врз основа на познавањето на 
учениците, во соработка со дефектологот, педагогот, родителите на децата и училишниот инклузивен тим. Во училиштето се водеше 
евиденција за учениците со посебни образовни потреби преку ученичките досиеа. На крајот на учебната година се направи ревизија на овие 
индивидуални програми од страна на наставникот, стручната служба, т.е. инклузивниот тим и инклузивниот тим за ученик.Тимот имаше 
поддршка и од приватно ангажираните дефектолози – асистенти на учениците со посебни образовни потреби и родителите. Во IIa 
одделение е доделен придружник од општина Центар од 01.04.2021. 
Училишен инклузивен тим 

 
Во Инклузивниот тим за ученик беа вклученисите одделенски и предметни наставници, стручната служба, родителите и 

образовните асистенти кои ги придружуваат учениците со посебни образовни потреби за време на наставата. Во овој тим по потреба можат 
да се вклучат и други лица кои даваат поддршка на ученикот (лекар, друг вид на стручен соработник или рехабилитатор со кој ученикот 
работи надвор од училиштето и слично). 

Инклузивниот тим за ученик во фокусот на својата работа го имаше конкретниот ученик за кого е формиран тимот, односно тој ги 
спроведуваше мерките за поддршка во учењето согласно со препораките од стручните тела за функционална проценка. Во таа смисла, 
доколку е препорачано, училишниот тим за ученик изготвуваше ИОП за ученикот со попреченост согласно со неговите индивидуални 
потенцијали, потреби и можности. 

 
 

Училишен Инклузивен тим 

Координатор на Инклузивниот тим: Марија Ангелевска (дефектолог- стручен соработник) 

Членови на Инклузивниот тим: 
Маја Ангелова (директор) Камелија Симоновска (предметен наставник) 

Сузана Аврамовска (педагог-стручен соработник) Јованка Трпковска (родител на ученик со ПОП) 
Тања Василевска (одделенски наставник) Марија Хаџи Христовска (родител на ученик со ПОП) 
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8.14. Туторска поддршка на учениците 
 

Ученик од IIa одделение има обезбедена туторска поддршка од 01.02.2021, преку Проектот „Биди ИН, биди инклузивен, биди 
инклудиран“ кој му помагаше во процесот на учење во текот на учебната година. Ученикот е стипендист на проектот од 1.09.2020 година. 
Проектот ќе трае 3 години.  
 

8.15. План на образовниот медијатор 
 

Во училиштето немаше вклучено образовен медијатор. 
 

9. Воннаставни активности 
 

При планирањето, организирањето и спроведувањето воннаставните активности во училиштето, се имаше предвид дека нивната 
основна цел е да овозможат стекнување на знаења, вештини и вредности зацртани со Националните стандарди за основно образование, 
особено за оние содржини кои не се застапени или не се доволно покриени со наставните активности. Воннаставните активности беа 
ориентирани на учениците и прилагодени кон индивидуалните потреби и разлики меѓу секој од нив, со цел секој ученик да има можност да ги 
пронајде и развива своите способности, потенцијали и знаења. Присуството, ангажираноста и напредокот на учениците, се евидентираа од 
страна на одговорните наставници во соодветната педагошка документација и евиденција. 
 

Видови воннаставни активности 
1. Краткотрајни 2. Подолготрајни 3. Ученичко организирање  

Едукативни посети и излети Секции Заедница на паралелка 
Еднократни работилници Клубови Ученички парламент 
Акции во училиштето или заедницата / / 
Проекти / / 
Гостувања надвор од земјата во рамките на 
проекти како Еразмос+, збратимени 
училишта 

/ / 

 

9.1. Училишни спортски клубови 
 

Училишниот спортски клуб „Гоцеви ѕвездички“ и спортските училишни секции во учебната 2020/21 година делумно функционираа 
поради пандемијата од вирусот Ковид 19. 
Училишниот спортски клуб „ Гоцеви ѕвездички“ оваа учебна година исто така не функционираше поради пандемијата од вирусот Ковид 19. 
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9.2. Секции / клубови 
 

Слободните ученички активности (секциите) се дел од воспитно-образовниот процес. Реализацијата на овие активности е наменета 
за учениците од I – IX oдд.Оваа учебна година одговорните наставници на секциите поради реализација на онлајн настава слободните 
ученички активности делумно ги реализираа: 
 

Наслов на секцијата Одговорен наставник 

Драмско-литературна и рецитаторска секција Маја Ѓорѓиевска; Светлана Петровска 
Креативен јазичен клуб по германски и англиски јазик:  
Јазиците, како културна мапа 

Орнела Милевиќ, Слободанка Прелоговски 

Млади математичари Слободан Покупец; Ирена Цветковска 

Едукативна секција – ГоцеДокс креатива Калина Серафимовска и Камелија Симоновска 

Љубители на музиката Сузана Турунџиева 

Планинарско-географска секција Љубиша Ѓорѓевиќ 

Млади техничари и природници Билјана Наумчевска 

Информатичари и програмери Слаѓана Елезовиќ 
Млади биолози – екологисти Маја Саридис 
Млади физичари Рада Манчева 

Млади хемичари Славица Божиновска 
Спортски секции Јасминка Стојановска, Христијан Здравковски 

 
Реализирани активности на секциите: 

 
Секција „Јазиците, како културна мапа“ 

Назив на секцијата Креативен јазичен клуб по германски и англиски јазик 
Одговорен наставник/ 
наставници Орнела Милевиќ и Слободанка Прелоговски 

Учесници (одд. / број на 
учесници) 15 - 20 ученици од IV - IX одделение 

Подрачје, област 

Секцијата придонесе во подрачјето на јазиците по германски и англиски јазик како предмети во рамките на 
годишните програми. Како главна тематика во јазичната секција беа елементите од културата и уметноста како 
на пр. странски и домашни филмови, музика, драма, уметност, танц итн. Учесниците истражуваа во полето на 
уметноста и културата бидејќи истите се тесно поврзани со говрниот јазик. Самото истражување резултираше со 
размена на мислење, изработка на проекти, подготвување на презентации, снимање на свои кратки клипови, 
документарни филмови, фотографии, ликовни цртежи, драмски изведби, литературни читања, поетри слем 
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изведби и сето тоа на горенаведените јазици. Исто така виртуелно посетуваа изложби во музеи, културни 
центри и значајни споменици кои се однесуваат на англиското и германското јазично подрачје. Дел од 
активностите исто така се реализираа со онлајн комуникација која се одвиваше помеѓу ученици од ООУ „Гоце 
Делчев“ и ученици со македонско потекло од Хамбург, Хановер, Берлин, како и врсници од други земји. 
Учесниците имаа прилика да зборуваат на германски и англиски јазик на повеќе теми од областа на културата и 
уметноста. 

Динамика на 
реализација 

1 – 2 часа во текот на неделатa 

Просторија Училиште, школски двор, надвор од училиштето, кино, театар, музеј, виртуелно 

Активност 
 

Цел 
Време на 

реализација 
 

Опрема / 
Ресурси и 

соработници 

Методи, техники 
инструменти 

Следење на 
учеството 

Реализација на 
активности според 
програмата 

Учење преку забава, креативно 
изразување и дружење со 
учениците преку размена на 
информации, мислења, изработки 
итн. Развивање на повеќе 
компетенции кај учениците: 
мотивација, креативност, 
интеркултурна компетенција, 
умешност за индивидуална 
работа, и во тим, подобрување на 
меѓусебна комуникација, 
самодоверба при изразување, 
автентичност, чувство на 
одговорност, подобрување на 
медиумската компетенција итн. 

Октомври- 
декември 

Камера, 
проектор, 
дигитални уреди, 
апликации. 
 
Соработка со 
родители 

Аудио визуелна, 
Комуникативна, 
Учење преку 
проект, 
презентација, 
Играње улоги, 
Квизови, 
Меѓундародни 
соработки 

Наставници, 
стручни 
соработници, 
 родители 

Виртуелно патување 
низ Германија: Virtuelle 
Reise 
 
 

Изработка на прзентации на 
тема: Култура, историја, ноќен 
живот, храна и пијалоци, 
знаменитости во германски 
градови: Франкфурт, Хамбург, 
Фрајбург, Лајпцих, Нимберг, 
Дрезден 

Ноември Лап топ, 
powerpoint 

Аудиовизуална 
метода 
Презентација 
Бура на идеи 
Мисловна мапа 
Пленум 
Помали групи 

Тимот на 
секцијата, 
ученици 
 

Гледање на германски и 
англиски филмови на 
претходно избрана тема 
Дискусија 

Kurzfilm: Kleingeld 
Shortmovie Happiness 
Kurzzeichentrckfilm: Weihnachten 
für 2 Euro 

Декември Лап топ, таблет 

Аудиовизуелна 
метода, бура на 

идеи, лични 
примери 

Тимот на 
секцијата, 
ученици 
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Задавање на проектни 
задачи 

Преку бура на идеи до проект 

Jануари 
Лап топ, 

таблет,power 
point 

Аудиовизуелна 
метода, бура на 

идеи, лични 
примери 

Тимот на 
секцијата, 
ученици 

Издвојување на 
уметничките умешности 
на учениците (Можност на 
учениците кои: пеат, 
танцуваат, свират на 
иснтрумент, имаат 
познавање од дигитални 
алатки итн. Да ја 
применат својата 
умешност при создавање 
на финален продукт) 

Развивање на повеќе 
компетенции кај учениците: 
мотивација, креативност, 
интеркултурна компетенција, 
умешност за работа 
индивидуално и во тим, 
подобрување на меѓусебна 
комуникација, самодоверба 
приизразување, автентичност, 
чувство на одговорност, 
подобрување на медиумскат 
акомпетенција. 

Февруари 
Лап топ, 

таблет,power 
point 

Аудиовизуелна 
метода, бура на 

идеи, лични 
примери 

Тимот на 
секцијата, 
ученици 

Споделување на идеи со 
врсници од Романија, 
Германија, Индија, Кина, 
Италија кои исто така го 
изучуваат англискиотјазик 
и германскиот како втор 
јазик 

Размена на мислења и идеи со 
врсници од други земји- онлајн 
комуникација. 

Март 
Лап топ, 

таблет,power 
point 

Аудиовизуелна 
метода, бура на 

идеи, лични 
примери 

Тимот на 
секцијата, 
ученици 

Литературен проект: 
превод и интерпретација 
на познати уметнички 
дела од Македонија, или 
нивно креативно 
претставување преку 
театар, пантомима, танц 
или нивна комбинација. 
-Размена со врсници од 
други земји 

Учење прекузабава, креативно 
изразување и дружење со 
учениците преку размена на 
информации, мислења, изработки 
итн.  Април 

Лап топ, 
таблет,power 

point 

Аудиовизуелна 
метода, бура на 

идеи, лични 
примери 

Тимот на 
секцијата, 
ученици 

Финализирање на продукт 
во вид на хибриден модел 
кој вклучува: јазик, 
уметнсот, движење и 
музика 

Развивање на повеќе 
компетенции кај учениците: 
мотивација, креативност, 
интеркултурна компетенција, 
умешност за работа 

Мај 
Лап топ, 

таблет,power 
point 

Аудиовизуелна 
метода, бура на 

идеи, лични 
примери 

Тимот на 
секцијата, 
ученици 
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индивидуално и во тим, 
подобрување на меѓусебна 
комуникација, самодоверба при 
изразување, автентичност, 
чувство на одговорност, 
подобрување на медиумската 
компетенција. 

Претставување на 
креативно-уметничкиот 
продукт: во рамките на 
училиштето и медиумски 
(ТВ, вебсајт) 

Промоција на училиштето 

Јуни 
Лап топ, 

таблет,power 
point 

Аудиовизуелна 
метода, бура на 

идеи, лични 
примери 

Тимот на 
секцијата, 
ученици 

 
 
Спортски секции 
Назив на секцијата Модерни танци и ора 

Одговорен наставник/ 
наставници 

Јасминка Михајловска Стојановска, Христијан Здравковски 

Учесници (одд. / број 
на учесници) 15 - 20 ученици од VI - IX одделение 

Подрачје, област 

Совладување на народни ора од родниот крај современ танц, развивање на моторните способности со музика и 
ритам. Да се развива љубов спрема родниот крај и народите кои живеат во тој крај. 

- Правилен и хармоничен развој на ученикот  
- Развивање на работните навики 
- Развивање на ритам во корелација со музика 

Динамика на 
реализација 

Еден час месечно 

Просторија Училиште, училишен двор, надвор од училиштето, домашни услови и парк. 

Активност 
 

Цел 
Време на 

реализација 
 

Опрема / Ресурси и 
соработници 

Методи, 
техники 

инструменти 

Следење на 
учеството 

Реализација на 
активности според 
програмата 

Учење преку забава, спортско 
знаење (распознавање на 
народните ора, такт, движење). 

Ноември-Мај Вербални наставни 
средства, Аудитивни 
наставни 

Метод на жив 
збор, метод на 
демонстрирање, 

Наставници. 
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Физички вредности и постигања 
(колку напредува, 
издржливоста) 
И останатите моторички 
постигања). Ефективен дел да 
помага на други да има 
соработка, редовност, 
комуникација, опрема и хигиена. 
Развивање на повеќе 
компетенции кај учениците: 
мотивација, креативност, 
интеркултура. 

средства,индивидуална 
и во пар форма 
наработа. 

метон на 
вежбање и 
увежбување. 

 
 
 

Назив на секцијата Спортска рекреација, пешачење и велосипедизам. 
Одговорен наставник/ 
наставници 

Јасминка Михајловска Стојановска, Христијан Здравковски 

Учесници (одд. / број на 
учесници) 15 - 20 ученици од IX одделение 

Подрачје, област Подобрување на физичката кондиција и координација 

Динамика на 
реализација 

Еднаш месечно со различни активности 

Просторија Во природа 

Активност 
 

Цел 
Време на 

реализација 
 

Опрема / 
Ресурси и 

соработници 

Методи, техники 
инструменти 

Следење на 
учеството 

Возење на велосипед по 
должината на реката на 
кејот на Вардар, 
планинарска тура до 
средно водно, пешачење 

Усовшување на вештините и 
психофизички способности на 
учениците 

Ноември-Мај Удобни обувки за 
планинарење, 
спортска опрема 
за пешачење , 
велосипед и 

Демонстрација 
на правилно 
одење,возење 
велосипед и 
ролерки 

На отворено во 
природа. 
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во градски парк, возење 
ролерки по должината 
на реката на кејот на 
Вардар. 

ролерки. 

 
Секција „Информатичари и програмери микробит кодирање “ 
Назив на секцијата Информатичари и програмери микробит кодирање 

Одговорен наставник/ наставници Слаѓана Елезовиќ 
Учесници (одд. / број на учесници) 15 - 20 ученици од VI - IX одделение 

Подрачје, област Програмирање со програмски јазик (ПЈ) Python и употреба на микробит, HTML кодирање 

Динамика на реализација еднаш неделно по 2 часа, четврток 7 и 8 час 

Просторија Кабинет по информатика 

Активност 
 

Цел 
Време на 

реализација 
 

Опрема / 
Ресурси и 

соработници 

Методи, 
техники 

инструменти 

Следење на 
учеството 

Учество во европската недела на 
кодирање со микробит ќе започне во II 
полугодие. Во првото скратено полугодие 
акцент се стави на прилагодување на 
учениците на онлајн настава, обука и 
поддршка за употреба на апликацијата 
Microsoft Teams. Конфигурација и 
инсталирање на апликацијата неопходна 
за реализација на наставата со учење на 
далечина. 
Запознавање со микроконтролер 
микробит, негово програмирање и 
практична употреба  

Оспособување на учениците за 
активно следење на он лајн 
настава со инсталирање на 
апликацијата Тимс и нејзино 
активно користење. 
 
 
Употреба на микробитот во 
реализација на реални 
примери од секојдневието, 
развивање критичко 
размислување, решавање на 
нерутински проблеми и 
развивање програмерска 
логика 

Октомври 
 
 
 
 
 
 

Февруари-
Јуни 

Интернет, 
компјутер 
 
 
 
 
 
Микробит 
уреди, жици 
со штипалки, 
лаптоп, 
сијалички, 
лего коцки и 
друго 

Демонстрација 
и практична 
работа 
 
 
 
Демонстација, 
практична 
работа 
ЗСН табели, 
набљудување 
од страна на 
наставникот, 
презентација 
на 
сработеното 

Преки 
дневник за 
следење 
 
 
 
 
 
Преку 
дневник за 
следење и 
правење 
видео запис 


