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Едукативна секција „ГоцеДокс Креатива“ 
Назив на секцијата Едукативна секција „ГоцеДокс Креатива“  
Одговорен наставник/ 
наставници 

Камелија Симоновска и Калина Серафимовска  

Учесници (одд. / број на 
учесници) 

8 ученици од VII - IX одделение 

Подрачје, област Англиски јазик, историја и граѓанско образование 

Динамика на 
реализација 

Еднаш неделно (еднаш неделно по час или два, во зависност од должината на филмот и распоредот на 
часови), како и гледање филмови онлајн  

Активност 
 

Цел 
Време на 

реализација 

Опрема / 
Ресурси и 

соработници 

Методи, 
техники 

инструменти 

Следење на 
учеството 

Формирање на 
секцијата, насоки и 
преглози за работата на 
секцијата 
 
Гледање на кратки 
филмови  
What is a documentary? 
TVO Docs 
Six Modes of 
Documentary 
Filmmaking(Georgia 
Southern University 2014, 
KKZ Production) 

Гледање на креативни и друг 
вид документарни филмови како 
едукативна, покреативна и 
поинаква алатка за 
достигнување на образовни 
цели за поттикнување на 
дискусии, емоционална 
интелигенција и критичко 
мислење; 
Програмата ќе се надополни со 
иницијативни активности 
предложени од учениците; 

Октомври 
Ноември 

Компјутер, 
интернет 

Бура на идеи 
Техника минута 

Стручен 
соработник 
дефектолог; 
Член на 
ученичкиот 
парламент; 
Претставник од 
Совет на 
родители; 
Наставник од 
Тимот за следење 
на акциите 
 

Активност за загревање; 
Гледање на 
документарен филм 
(МакеДокс); 
Работилница 
Дебата и рефлексија 

Гледање на креативни или друг 
вид документарни филмови како 
едукативна, покреативна и 
поинаква алатка за 
достигнување на образовни 
цели за поттикнување на 
дискусии, емоционална 

Октомври Прирачник за 
осн.обр, и ЦД-а 
со документарни 
филмови 
(МакеДокс); 
ЛЦД проектор; 
компјутер / 

Методите, 
техниките и 
инструментите 
ќе бидат во 
согласност со 
приложените 
работилници од 

Дефектолог; 
Член на ученички 
парламент; 
Претставник од 
Совет на 
родители; 
Наставник од 
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интелигенција и критичко 
мислење; 

лаптоп; 
родители; 

Прирачникот 
(МакеДокс) 

Тимот за следење 
на акциите 

Разговор со 
професионалци 
„Приказната на 
МакеДокс“ 

 Февруари Гостин: Сашо 
Н.Алушевски, 
претставник на 
„МакеДокс“ 

Интерактивен 
пристап 
(Interactive 
Approach); 

Стручен 
соработник 
дефектолог; 
Член на 
ученичкиот 
парламент; 
Претставник од 
Совет на 
родители; 
Наставник од 
Тимот за следење 
на акциите 

Разговор со 
професионалци 
„Сцената на Татјана“ 

 Февруари  
Гостин: Татјана 
Ранташа 

Дијалошки 
метод 

Стручен 
соработник 
дефектолог; 
Член на 
ученичкиот 
парламент; 
Претставник од 
Совет на 
родители; 
Наставник од 
Тимот за следење 
на акциите 

Гледање на 
документарен филм 
(МакеДокс): Законот на 
Рајли 
Работилница 
Дебата и рефлексија 

Гледање на креативни или друг 
вид документарни филмови како 
едукативна, покреативна и 
поинаква алатка за 
достигнување на образовни 
цели за поттикнување на 
дискусии, емоционална 

Март Прирачник за 
основно 
образование и 
ЦД-а со 
документарни 
филмови 
(МакеДокс); 

Методите, 
техниките и 
инструментите 
ќе бидат во 
согласност со 
приложените 
работилници од 

Стручен 
соработник 
дефектолог; 
Член на 
ученичкиот 
парламент; 
Претставник од 
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интелигенција и критичко 
мислење 

ЛЦД проектор; 
компјутер / 
лаптоп; 
родители; 

Прирачникот 
(МакеДокс) 

Совет на 
родители; 
Наставник од 
Тимот за следење 
на акциите 

 

Едукативна секција „ Млади истражувачи биолози - еколози “ 

Назив на секцијата Млади истражувачи биолози еколози 

Одговорен наставник/ 
наставници 

Маја Деспотоска Саридис 

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

Подрачје, област Природни науки, биологија и екологија 

Динамика на реализација еднаш неделно, вторник 7 и 8 час 

Просторија  Поради пандемијата состојба - онлајн средби  

Активност 
 

Цел 
Време на 

реализација 
 

Опрема / Ресурси 
и соработници 

Методи, техники 
инструменти 

Следење на 
учеството 

Одбележување на 
„Светскиот ден за 
зачувување на озонската 
обвивка“ 

Унапредувањето на знаењата 
од областа на заштитата на 
озонска обвивка 

Октомври 
 

Компјутер/ 
интернет 
Видео 
презентации  

Интерактивна 
презентација 

Чек листа 

Истражување за загрозени 
станишта во 
РСМакедонија и 
презентирање на 
резултати од 
истражувањето 

Развивање критичко 
размислување како и вештини 
за тимска работа,вештини за 
зборување и слушање 
 

Октомври 
 

Компјутер/ 
интернет 
 

Истражување 
/презентација 

Чек листа , 
презентација 

„Јас и климатските 
промени-како можам да 

 Постигнување самодоверба во 
сопствениот процес на 

 
Ноември 

Компјутер/ 
интернет 

Интерактивни 
игри 

Чек листа 
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придонесам“ 
Истражување за 
климатски промени, 
последици 
и начини на спречување 

размислување 
 

 

,,Знаеме,креираме 
рециклираме‘‘ 
Одбележување на 
Денот на планетата Земја  
 

Да се стекнат вештини за 
самоорганизирање 
Креативно изразување 
Да се поттикне чувство за 
одржлив развој 
 

Април 
Компјутер/ 
интернет 

 

Видео од 
изработките 
постери за 
заштита на 
планетата Земја 

Чек листа 
видео 

 

„Да учиме за планетата 

Земја“ Квиз спроведен од 
МОН  

Да се поттикне одговорноста 
кон животната средина  Април 

Компјутер/ 
интернет 

 

Интерактивен 
квиз 

Чек листа 

Мојот Јаглероден 
отпечаток 

Да се поттикне одговорноста 
кон животната средина 

Мај 
Компјутер/ 
интернет 
 

Презентации 
Чек листа 

презентации 

 
 
Музичка секција – „Љубители на музиката“ 
Назив на секцијата „Љубители на музиката“ – Талент шоу 

Одговорен наставник/ 
наставници 

Сузана Турунџиева 

Учесници (одд. / број на 
учесници) 6 – 12 ученици од 7 – 9то одделение  

Подрачје, област 

Секцијата придонесува во јакнење и здраво формирање на личноста на секој учесник, во развивање на 
музичките таленти, креативноста и јакнење на самодовербата на учениците. Главна тематика и поента беше да 
се изведуваат и подготват композиции од познати и големи изведувачи, кои учениците требаше да ги извлечат 
по случаен избор и да ги осмислат, научат и изведат на свој оригинален јазик, при тоа да имаат на ум дека 
истовремено треба да се биде пејач, актер и танчер по потреба. Опфатени беа актуелни хитови, но и 
безвременски песни од средината на минатиот век од повеќе говорни подрачја. Креативноста, слободата и 
желбата на учениците ги надмина и моите и нивните очекувања. Благодарение на можностите кои ни ги дава 
интернетот и youtubeканалот, тие постојано подготвуваа нови и различни песни за имитирање и изведување. 
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Дел од активностите беа организирани онлајн, додека еден мал дел ги реализиравме во музчкиот кабинет.Сите 
учесници во текот на целиот процес додека се подготвуваше шоуто и секоја нумера поединечно имаа можност 
да се развиваат и да се видат себеси во друго, поинакво светло, и да влезат макар и на кратко во „туѓа кожа“ 
имитирајќи некој познат пејач/пејачка. 

Динамика на 
реализација 

1 час неделно (најчесто во петок) 

Просторија Музички кабинет, школски двор, надвор од училиштето... 

Активност 
 

Цел 
Време на 

реализација 
 

Опрема / 
Ресурси и 

соработници 

Методи, техники 
инструменти 

Следење на 
учеството 

Реализација на 
активности според 
програмата 

Учење преку забава, воочување 
на разликите при подготовката за 
време на целит процес додека се 
подготвуваше шоуто, креативно 
изразување, справување со 
чувството на нелагодност, 
дружење со учениците преку 
размена на информации, 
мислења,итн. Развивање на 
повеќе компетенции кај 
учениците: мотивација, 
фантазија, самодоверба, 
креативност, интеркултурна 
компетенција, држење на сцена, 
умешност за индивидуална 
работа, и во тим, подобрување на 
меѓусебна комуникација, 
справување со трема за време на 
јавен настап, самодоверба при 
изразување, самоувереност, 
автентичност, чувство на 
одговорност, подобрување на 
медиумската компетенција итн. 

Од 15.10.2020 до 
30.05.2021 
 
(Од октомври до 
мај 2021) 

лаптоп, клавир, 
матрици, 
аранжмани, 
дигитални уреди, 
микрофон, 
гардероба, 
перики, 
неопходни 
реквизити за 
сценски настап 
Соработка со 
родители и дел 
од учениците кои 
ни позајмија 
одредени 
реквизити за 
снимање на 
видеата 

Аудио визуелна, 
Комуникативна, 
Учење преку 
забава, пеење, 
танцување, 
имитирање, 
Играње улоги,  

Наставници, 
стручни 
соработници, 
 родители 



56 

Драмско - литературна и рецитаторска секција  
Назив на секцијата Драмско-литературна и рецитаторска секција 

Одговорен наставник/ 
наставници 

Маја Ѓорѓиевска, Светлана Петровска 

Учесници (одд. / број на 
учесници) 20 - 25 ученици од VI - IX одделение 

Подрачје, област Македонски јазик и литература 

Динамика на 
реализација 

еднаш неделно по 2 часа 

Просторија онлајн средби  

Активност Цел Време на реализација 

Конституирање на секцијата- запознавање со 
планот и програмата за работа, поделба на 
членовите според афинитетот (драмска, 
литературна или рецитаторска група); 

Побудување интерес за литературата, драмската и 
театарската уметност  

Октомври 

Подготовка на видео или аудио драма „Среќни 
вести“ 

Запознавање на учениците со драмата како литературен 
род 

Октомври 

Богатството на мојот јазик – дијалекти  
Изработка на видео презентација и нејзино 
објавување на фејсбук страницата на училиштето 

Запознавање на учениците со македонските дијалекти Октомври 

Слушање на радио-драма Проширување на знаењата на учениците за радио- драма Октомври-Ноември 

Изработка на стрипови и нивно објавување на 
фејсбук страницата на училиштето 

Оспособување на учениците за изработка на стрип 
 

Ноември 

Изработка на цртани и видео пораки „Мојата 
новогодишна желба“ и нивно објавување на фејсбук 
страницата на училиштето 

Развивање на креаивноста кај учениците Декември 

Запознавање со животот и делото на Блаже 
Конески – подготовка на учениците за учество на 
литературниот конкурс по повод 100 години од 
раѓањето на Блаже Конески 

Одбележување на 100-годишнината од раѓањето на Блаже 
Конески 

Февруари 

Анализа на Весели вести Забавно-информативно дружење и негување на 
македонскиот јазик 

Февруари 
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Учество на литературниот конкур „Ракатки“ Побудување интерес за творење Февруари 

Учество на литературниот конкурс „Моето детство 
во пандемија“ – Општина Центар 

Побудување интерес за творење Февруари 

Интерпретација на поезија од македонски и светски 
познати автори 

Одбележување на Светскиот ден на поезијата Март 

Учество на креативниот литературен конкурс – „Што 
ме движи кога сѐ стои“ – Гимназија „Алгоритам“ 

Побудување интерес за творење Април 

Презентирање идеи за патрониот празник  Подготовка за пишување на сценарио за патрониот 
празник 

Март-април-мај 

Патуваме низ светските библиотеки  Одбележување на Светскиот ден на книгата Април 

Ден на македонскиот јазик Одбележување на Денот на македонскиот јазик Мај 
Училишен литературен конкурс на тема: По 
стапките на Гоце во 21 век и Сонот на Гоце мој 
аманет 

Побудување интерес за творење Мај-јуни 

Патронен празник на училиштето – видео запис Претставување на креативно-уметничкиот продукт Јуни 

 
Забелешка: Поради новонастанатата ситуација програмата на Драмско-литературната и рецитаторска секција претрпе промени. 
Реализирана воннаставна активност по Граѓанско образование и Општество - Виртуелна посета на Собранието на РСМ 

Именаактивно
ста 

Содржина и 
локацијанаакт

ивноста 

Одговореннас
тавник 

Целнагрупана
ученици 

Целинаактивн
оста 

Временареали
зација 

Резултати 

Виртуелна 
посета на 
Собраниетона 
РСМ 

Преку web 
платформата 
Cisco Webex 
Meetings 
учениците 
виртуелно го 
разгледуваат 
Собранието, 
при што во 
специјално 
креираната 

Калина 
Серафимовска- 
наставникпо 
Граѓанско 
образование 
 
 
Софија Митева 
и Гоца 
Стојковска 

Ученициод 8-
мо одделение 
 
 
 
 
 
Ученициод 5.а 
и 5.б одд. 

Во склоп на 
наставната 
програма по 
наставниотп 
редмет 
Граѓанско 
образование, 
учениците и 
визуелнода се 
запознаат со 
внатрешноста 

16.11.2020 год. 
понеделник 
13:00-14:00 
часот 
 
 
 
02.12.2020 
Среда 
10,00 – 11,00 

Учениците визуелно се запознаа 
со внатрешноста на Собранието 
на РСМ, дознаа која сала за што 
се користи, која е функцијата на 
пратениците во Собранието, кои 
работни групи постојат и работат 
во Собранието. За сè што се 
интересираа поставуваа 
дополнителни прашања на 
водичот. 
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“соба“ на 
платформата 
водичот им 
објаснува на 
учениците за 
секоја 
просторија 
посебно. 

на Собранието 
на РСМ и да 
знаат која сала 
за што 
секористи и 
како 
функционира 
Собранието. 

 

9.3. Акции 
 

Со Годишната програма на училиштето беа планирани воннаставни активности и акции, но поради настанатата состојба се 
организираше само хуманитарнитарна акција за донација на храна и облека за социјално загрозените семејстваво соработка со НВО 
Љубезност – Скопје, онлајн новогодишен концерт и хепенинг. Делумно беа реализирани екоакции според еколошкиот календар. 
 
Тим за следење на акциите 
Име и презиме Позиција 

1. Марија Ангелеска Стручен соработник дефектолог 
2. Соња Андоновска Наставник во продолжен престој 
3. Викторија Боровска Одделенски наставник 
4. Рада Манчева Предметен наставник по физика 
5. Славица Божиновска Предметен наставник по хемија 
6. Лидија Ѓозинска Претставник од Совет на родители 
7. Валентина Давидовска Претставник од Совет на родители 
8. Тома Серафимовски Борозан Член на ученичкиот парламент 
9. Ирма Димитровска Член на ученичкиот парламент 

 
Реализирани акции, он – лајн 

Име на акцијата 
Активност и место на 

реализација 
Цели на акцијата 

Време на 
реализациј

а 
Временска 

рамка 

Одговорн
и лица 

вклучени 
во 

реализац
ија на 

акцијата 

Вклучени 
одделениј
а/паралел

ки 
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Одбележување на Денот на детето Сликовито претставување на 
правата на детето и објавување на 
истите на веб страната на 
Училиштето 

Подигнување на 
свеста за правата на 
децата насегаде во 
светот 

 
20.11.2020 

Светлана 
Бебекоска, 
Снежана 
Васкова, 
Викторија 
Боровска 

 

Учениците  

Изработка на честитки за 8-ми Март ,,Подарок за мама“ 
Изработка на честитка и 
објавување на творбите на 
страната на Училиштето 

Развивање 
креативност кај 
учениците 

 
Март 2021 

Светлана 
Бебекоска, 
Снежана 
Васкова, 
Викторија 
Боровска 

Учениците  

,,Селектирај отпад – спаси ја 
планетата своја“ 
Одбележување на Денот на 
екологија 

Изработка на предмети од веке 
неупотребливи материјали и 
објавување на истите на веб 
страната на Училиштето 

Подигнување на 
еколошката свест кај 
учениците за 
важноста од 
селектирањето и 
рециклирање на 
отпадот 

 
Март 2021 

Светлана 
Бебекоска, 
Снежана 
Васкова, 
Викторија 
Боровска 
 

Учениците  

Новогодишна честитка, колажи и 
музичк овидео со 5 композиции по 
повод новогодишните и божиќните 
празници 

Изработка на новогодишна 
честитка, колажи и музичко видео 
со 5 композиции по повод 
новогодишните и божиќните 
празници, објавени на страната на 
училиштето 

Негување на 
индивидуалните 
интереси и 
способности 

25.12.2020 
Снежана 
Васкова 
Светлана 
Бебекоска 

IV а,б 

Изработка на видео за рециклирање 
на хартија во домот , редоследно 
следејќи ги сите постапки до 
добивање на готов производ 

Снимено видео за рециклирање на 
хартија во домот , редоследно 
следејќи ги сите постапки до 
добивање на готов производ 
објавено на страната на 
училиштето 

Негувањена 
детскатаљубопитнос
т, сознајните 
способности и 
креативност na 
учениците 

21.03.2021 

Снежана 
Васкова 

IV б 

Изработка на видео за разградување 
на различните видови материјали 
 

Снимено видео за разградување 
на различните видови материјали 
објавено на страната на 
училиштето 
 

Негувањен а 
детската 
љубопитност, 
сознајните 
способности и 
креативноста на 

21.03.2021 

Снежана 
Васкова 

IV б 
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учениците 
Садење на цвеќиња во училишните 
жардињери 
Изработка на мозаик со цветен 
мотив под раководство на 
уметникотЈасмина Бошевска 

Засадени цвеќиња во училишните 
жардињери,  
Изработен мозаик со цветен 
мотив, снимено видео и објавено 
на страната на училиштето 

Подигнување на 
свеста за грижа за 
растенијата 

29.03.2021 Светлана 
Бебекоска, 
Снежана 
Васкова, 
Викторија 
Боровска 

Учениците  

Изработки од неупотреблив 
материјал/ маски по повод Денот на 
шегата 

Креативни изработки од 
неупотреблив материјал/ маски по 
повод Денот на шегата / 1 Април , 
снимено видео и објавено на 
страната на училиштето 

Негувањена 
детската 
љубопитност, 
сознајните 
способности и 
креативноста на 
учениците 

01.04.2021 

Снежана 
Васкова 
Светлана 
Бебекоска 

IV а,б 

Изработки на постери по повод 
Денот на планетата Земја 
 

Изработено видео од креативни 
изработки и постери по повод 
Денот на планетата Земја 
 

Негување на 
детската 
љубопитност, 
сознајните 
способности и 
креативноста на 
учениците 

22.04.2021 

Снежана 
Васкова 

IV б 

Изработка на честитки со теми 
поврзани со симболите на 
христијанскиот празник Велигден , 
од неупотребливи материјали 
 

Видео честитка од креативни 
изработки од учениците со теми 
поврзани со симболите на 
христијанскиот празник Велигден , 
од неупотребливи материјали 
 

Негувањена 
детската 
љубопитност, со 
знајните способности 
и креативноста на 
учениците 

29.04.2021 

Снежана 
Васкова 

IV б 

Едукативна онлај видео 
презентација во соработка со 
Народна банка на Република 
Северна Македонија, по повод 
одбележувањето на Меѓународниот 
ден на музеите 
 

Учество во дискусија по следење 
на едукативна он лајн видео 
презентација во соработка со 
Народна банка на Република 
Северна Македонија, по повод 
одбележувањето на 
Меѓународниот ден на музеите 

Подигање на јавната 
свест за значењето 
на културното 
наследство. 

18.05.2021 

Светлана 
Бебекоска, 
Снежана 
Васкова 

Учениците 
од IV а и б 

одд. 

Онлајн театарската претстава за 
деца СОЛТА ПОСКАПА ОД ЗЛАТО, 
во изведба наТеатар АРТ ВЕНИ 
ВИДИ а во организација на 

Учество во дискусија по следење 
на он 
лајнтеатарскатапретставазадеца 
СОЛТА ПОСКАПА ОД ЗЛАТО, во 

Насочување на 
децатакакодајачуваа
тприродата. 

08.06.2021 Светлана 
Бебекоска, 
Снежана 
Васкова, 

Учениците 
од IV одд. 
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Здружението за културна мотивација 
КУЛТИВАТОР. 
 

изведбанаТеатар АРТ ВЕНИ ВИДИ 
а во организација на Здружението 
за културна мотивација 
КУЛТИВАТОР 

Викторија 
Боровска 
 

 
 

10. Ученичко организирање и учество 
 

Сите ученици во училиштето ја сочинуваат училишната заедница. Тие во училиштето се организираа во заедница на паралелките и 
ученички парламент. Преку свои претставници учениците учествуваа во работата на Наставничкиот совет, Советот на родители и 
Училишниот одбор. Правата научениците ги заштитуваше и бранеше ученичкиот правобранител кој се избира од редовите на учениците од 
VII до IX одделение на интерен јавен повик распишан во училиштето. Интересите и мислењата на учениците ги застапуваше претседателот 
на ученичкиот парламент кој се избира од редовите на претседателите на заедниците на паралелките.  

 
Тим за поддршка на ученичко организирање 
Име и презиме Позиција 
Маја Ангелова Директор 
Сузана Аврамовска Педагог 
Калина Серафимовска Наставник по историја и граѓанско образование 
Софија Митева Одделенски наставник 
Гордана Жунгулова Член на Советот на родители 
Дејан Крајчевски Член на Советот на родители 

 
Процедура за избор на претседател на заедницата на паралелката 

Реден 
број 

Време на 
реализација 

Активност Одговорни  Очекуван ефект 

Чекор1 Октомври 
прв одделенски 
час  

Информирање на учениците околу процедурите за избор на 
претседател и заменик претседател на заедницата на 
паралелката, постојаните и повремените тела. 
Формирање листа на критериуми за избор на претседател 
на задницата 

Одделенски 
раководители 

- Ученииците се запознаени со 
процедурата за избор на 
претседател на заедницата  
- Формирана листа на 
критериуми за избор на 
претседател на заедницата 

Чекор2 Октомври втор 
одделенски час 

Пријавување на кандидатите за претседател на заедницата 
кај одделенскиот раководител /раководител на паралелка 
 

Одделенски 
раководители 

- Листа на пријавени кандидати 
за претседател на заедницата 
на паралелката со бараните 
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Кандидатите доставуваат формулар за пријавување за 
избор на претседател на заедницата до одделенскиот 
раководител /раководител на паралелката (Прилог 1) и 
мотивационо писмо (Прилог 2) 
 
Претставување на кандидатите за избор на претседател на 
заедницата на паралелката, ги читаат или раскажуваат 
мотивациските писма зошто се пријавил (што би направил 
за одделението, како ќе ги застапуваш интересите на 
учениците, опиши 2-3 иницијативи кои сакаш да ги 
спроведеш во одделението) 

формулари 
 
-Учениците се запознаени со 
кандидатите за избор на 
претседател на заедницата на 
паралелката 

Чекор3 Октомври 
трет одделенски 
час или 
дополнит. 
час по 
редовната 
настава 

Избор на претседател и заменик претседател преку 
непосредни избори со тајно гласање. (Претседател е оној 
кој има најмногу гласови од учениците во паралелката, 
додека заменик е оној кандидат кој е втор кој освоил 
најмногу бодови) 
 
Избор на членови во постојните и привремените тела во 
заедницата на паралелката ( секој ученик доброволно се 
приклучува кон телата) 

Одделенски 
раководители 

- Избран претседател и заменик 
претседател на заедницата на 
паралелка 
- Во дневник на паралелката на 
предната страна (на белите 
листови) се запишани 
претседателот и заменик 
претседателот на заедницата на 
паралелката и постојните 
тимови  
- Претседателот на заедницата 
на паралелката е член на 
ученичкиот парламент. 

 
 

Реализација на програмата на заедница на паралелката 
 

Цел: Организирано остварување на интересите на учениците од заедницата на паралелката 
Активност Време на реализација Реализатори 

Информирање на учениците за 
процедурата на избор на претседател и 
потпредседател на заедницата на 
паралелката  

Октомври  
Прв час на одделенската заедница 

Одделенски раководител 

Пријавување на кандидатите кај 
одделенскиот раководител 

Втор час на одделенската заедница Одделенски раководител 

Спроведување на изборот на 
претседател и потпредседател на 

Трет час на одделенската заедница Одделенски раководител 
Ученици (присутни 2/3 од вкупниот број) 
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заедницата на паралелката, со тајно 
гласање 
Заменик претседателот е од различен 
пол од претседателот 
Свикување состанок на заедницата на 
паралелката од страна на претседателот 
за изготвување на програма за 
активностите на соодветната паралелка  

Последна седмица од октомври Претседателот и потпредседателот на 
заедницата на паралелката 
Одделенски раководител 

Вклучување на претседателот во 
ученичкиот парламент 

Директор 

 
Процедура за избор на претседател на ученичкиот парламент 
 

По изборот на претседатели на заедници на паралелки, директорот на училиштето свика конститутивна седница на ученичкиот 
парламент, последната недела од месец септември (оваа година во октомври) во учебната година. Датумот на одржување на 
конститутивната седница е во согласност со годишната програма на училиштето (програма за работа на ученички парламент, директор). На 
конститутивната седница точка на дневен ред беше избор на претседател на ученичкиот парламент. Претседателот се избира со 
мнозинство гласови од вкупниот број на претставници од претседателите на заедницата на паралелките по пат на тајно гласање. 

За председател е избрана Нина Здравковска од 9б одделение, а за заменик претседател Љубен Ѓоргов од 7а одделение 
 

Чекори 
Време на 

реализација 
Активност Одговорен Очекуван ефект 

Чекор 1 

Октомври 
последна 
седмица 

 

Свикување на состанок на претседателите на 
заедниците на паралелки  
 
Информација за процедурата за избор на 
претседател на Ученички парламент 
 
Потребни документи за канидатура за 
претседател на ученички парламент 

Тим за поддршка на 
ученичко 
организирање 
 

Учениците се запознаени со 
процедурата за избор на 
претседател на Ученички 
парламент 

Чекор 2 
Свикување конститутивна седница на 
ученичкиот парламент 

Директор 
Конституирање на ученичкиот 
парламент 

Чекор 3 

Избор на претседател на ученичкиот парламент  
 
Формирање комисија од тројца ученици 
претседатели на заедници на паралелки кои не 
се кандидати за претседател на Ученички 

 
Тим за поддршка на 
ученичко 
организирање 
 

-Транспарентност и 
демократски избор 
-Формирана Комисија за 
спроведување на избор на 
претседател на Ученички 
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парламент, за спроведување на изборот 
 
Пријавување на кандидати за претседател на 
ученички парламент 

парламент 
-Листа на кандидати за 
претседател на Ученички 
парламент, пријава и 
мотивационо писмо 

Чекор4 

Ноември прва 
седмицана 
конститутивна 
седница 

Поединечно претставување на кандидатите од 
членовите на парламентот 
 
Спроведување на тајно гласање за избор на 
претседател на Ученички парламент 
 
Прогласување на претседателот на ученички 
парламент 

Тим за поддршка на 
ученичко 
организирање 
Комисија за 
спроведување избор 
на претседател на 
Ученички парламент 

-Запознавање со планираните 
активности на кандидатите  
-Фер и демократски избори 

Чекор 5 
Избор на заменик претседател, секретар и 
записничар 

Тим за поддршка на 
ученичко 
организирање 

Формиран тим за поддршка и 
непречена работа на 
Ученичкиот парламент 

Чекор6 
Избор на членови кои ќе присуствуваат на 
седници на училиштен одбор, совет на родители 
и наставнички совет 

Тим за поддршка на 
ученичко 
организирање 

Формиран тим за поддршка и 
непречена работа на 
Ученичкиот парламент 

Чекор 7 

Ноември втора 
седмицана 
конститутивната 
Седница 

Програма за работа на ученичкиот парламент 
(измени и дополнувања на годишната програма 
доколку има) 

Тим за поддршка на 
ученичко 
организирање 

Реализација на планираните 
активности 

 

Реализација на програмата на ученичкиот парламент 
 

Учениците преку функционирањето на ученичкиот парламент имаа можност демократски да учествуваат во застапување и промовирање 
на правата и интересите на учениците. Го промовираа ученичкиот активизам преку едукативни работилници, дискусии, дебати, 
истражувања, хуманитарни и еколошки акции. Активностите се реализираа преку Тимс. 

Содржина Активност 
Носител на 
активноста 

Време на 
реализација 

Очекувани ефекти 

Конституирање на 
ученичкиот парламент 
Запознавање со целите и 
процедурата на 
функционирањето, предлог 

Конститутивна 
седница на 
ученичкиот 
парламент, 
Предлог програма за 

Директор Прва седмица од 
октомври 

Конституиран ученичкиот 
парламент, Усвоена 
програма со дополнување 
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активности работа на ученичкиот 
парламент 

Избор на комисија од тројца 
членови за избор на 
претседател на 
парламентот 

Избор на претседател 
на ученичкиот 
парламент 

Директор 
Педагог 

Втора седмица од 
октомври 

Избран претседател на 
ученичкиот парламент 

Избор на заменик 
претседател, секретар и 
записничар на ученичкиот 
парламент 

Спроведување на 
постапката  

Претседател на 
ученичкиот парламент 
 
 

Октомври Мотивирани членови за 
активното учество во 
подобрување на училишниот 
живот. Изготвена програма 
за работа на ученичкиот 
парламент 

Разгледување на годишната 
програма на училиштето, 
особено воннаставните 
активности, секциите и 
акциите 

Работилница со 
учениците: Анализа на 
искуствата, 
мислењата, 
согледувањатаи 
пределозите на 
учениците. 
Изготвување на листа 
на приоритети за 
акции и активности 

Ученичкиот парламент, 
одговорни наставници, 
педагог, Директор 

Октомври Активно учество на 
ученичкиот парламент во 
креирањето и подобрување 
на училишната клима и 
условите во училиштето, 
демократско учество во 
училишниот живот 

Учество во одбележување 
на Денот на општината 
3.11.2020 

Видео роденденска 
порака за општината 

Ученичкиот парламент,  
Директор, педагог 

Ноември Роденденска честитка, 
порака и предлог идеи за 
подобрување на условите во 
нашата општина – бенефит 
за учениците 

Промовирање и 
застапување на правата и 
интересите на учениците 
Запознавање со 
„Конвенцијата за правата на 
детето“ 

Едукативна 
работилница, 
спроведување на 
промотивни 
активности, анкета, 
делење на флаери, 

Ученичкиот парламент, 
Одделенскитенаставници 

Ноември Промоција на ученичките 
права и активизам 
Реализирана работилница 
„Имам право да ги знам 
моите права 
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дебати 

Успехот, поведението и 
редовноста на учениците за 
првото полугодие 
Врсничка поддршка 

Работилница: Анализа 
на постигнувањата, 
дисциплината, 
реализација на 
дополнителната и 
додатната настава, 
воннаставните 
активности, секциите 
и клубовите,  
Изготвување на план 
за меѓусебна 
поддршка 
Учество во 
организацијата на 
новогодишните 
активности 

Ученичкиот парламент, 
Одговорните наставници, 
Одделенските 
раководители, 
Родителите 
(новогодишни 
активности) 

Декември Реализирани активности за 
меѓусебна поддршка на 
учениците во паралелките, за 
подобрување на успехот и 
поведението 
Мотивирани ученици за 
организирање успешни 
новогодишни активности 

 
Постапка за избор на ученички правобранител 

 
Ученичкиот правобранител се избира со мнозинство гласови од учениците од VII– IX одделение, по пат на тајно гласање.  
За ученички правобранител избрана е ученичката Амелија Ончева од VIIIа одделение. 
Ученичкиот првобранител се грижеше за заштитата и унапредувањето на правата на учениците во училиштето. 

 

Чекори 
Време на 
реализација  Одговорни Активност 

Чекор 1 

Октомври 
трета недела 

Директор Наставнички совет 
Информација за процедурата на избор на ученички правобранител, 
за активно вклучување на наставниците и нивна поддршка 

Чекор 2 

Директор Формирање на комисија за избор на ученички правобранител 
( педагог, дефектолог и тројца претставници од ученичкиот 
парламент) 
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Чекор 3 Октомври  
четврта недела 

 

Стручна служба Отворен повик за избор на ученички правобранител ( прилог1) 
Објавување на огласна табла и веб страната на училиштето според 
насоки од Водичот за ученичко учество, ученичко организирање и 
заштита на детските права во основните училишта издаден од БРО 

Чекор 4 
Одделенски и класни раководители на VII, 
VIII и IX одделение 

Објаснување на постапката за избор на ученички правобранител, 
одговорностите на ученичкиот правобранител 

Чекор 5 

Ноември 
прва недела 

 

Комисијата за избор на ученички 
правобранител 

Прибирање на документи од кандидатите за ученички 
правобранител и двајца заменици (прилог 2 и 3) 

Чекор 6 
Комисијата за избор на ученички 
правобранител 

Спроведување избори со тајно гласање од редот на учениците од 
VII, VIII и IX одделение 

Чекор 7 

Комисијата за избор на ученички 
правобранител 

Потпишување изјава за одговорност при спроведување на секоја 
активност во неговиот мандат (прилог 7 и 8) 
Мандатот за правобранителот трае 2 години освен ако е ученик од 
IX одделение 

Чекор 8 
Ноември 

втора недела 

Ученички правобранител, заменици, тим 
за поддршка на ученичкото здружување и 
стручната служба  

План за активности на ученичкиот правобранител 

 

Реализација од програмата на ученичкиот правобранител 
 

Планираниактивности 
(содржини) Цел Реализатор 

ВремезаРеализ
ација 

Реализирани 
Ефекти 

Избирање на ученик 
правобранител и 
двајцазаменици 
(според постапката за 
избор на ученик 
правобранител) 
 

Избор на ученик 
правобранител и заменици 
и запознавање со процесот 
на воведна обука на 
избраните ученици 

Комисија за избор 
составена од 
педагог, дефектолог 
и тројца 
претставници од 
ученичкиот 
парламент 

Октомври, 
вторанедела 

Избрани членови на предлог на 
комисијата учениците, преставници од 
сите одд. Од Vдо IX одд.  
Избран правобранител Амелија Ончева 

Прибирање поплаки од 
ученици за прекршени 
детски права и 
доставување до стручна 

Повреда и прекршување на 
детските правата  

Ученичкиот 
правобранител и 
замениците 

Континуирано Заштита од прекшување и повреда на 
детските права 
Превземени соодветни мерки 
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служба тековно 
целагодина со одреден 
ден и недела во месецот 
Работилница 
,Дефиницијанадете,, 
(Прирачник- 
Праватанадетето) 

Воочување на сличностите 
и разликите меѓу децата и 
возрасните 

Ученици 
наставници 

Ноември Стекнатизнаења за сличности и 
разликипомеѓудецата и возрасните и 
воочување на правата на децата 

Инфоден-
правонаодмор,забава и 
разнислободниактивнос
ти 

Да се стекне сознание дека 
имаат право на учество во 
уметничкиот живот и личен 
избор на видови забава 

Деца, родители, 
наставници граѓани 
од локалната 
средина 

Декември Задоволување на личниот интерес на 
различни полиња 

 
 

11. Вонучилишни активности 
 

11.1. Екскурзии, излети и настава во природа 
 

Планираните вонучилишни активности, излетите, екскурзиите и наставата во природа, оваа учебна година не се реализираа поради 
пандемијата од вирусот Ковид 19. 

 

 

12. Натпревари за учениците 
 

Ученичките натпревари играа значајна улога во комплетниот развој на личноста на ученикот. Тие ја зголемуваа мотивацијата и 
интересот на ученикот за одредени предмети и што е најзначајно го поттикнуваа позитивниот натпреварувачки дух. 

Натпреварите се организираа во неколку нивоа: училишни натпревари, натпревари на локално ниво (организирани од страна на 
Општина Центар), натпревари на регионално ниво, натпревари на државно ниво, учество на градски и регионални смотри на училишниот хор 
и оркестар. На сите ученици кои постигнаа добри резултати на натпреварите, директорот им додели пофалници на Денот на училиштето, за 
постигнатите резултати и промоцијата на училиштето. Пофалените ученици се објавувија на нашата веб и фб страна. 

 Во учебната 2020/21 година поради заштита на јавното здравје во услови на постоење на пандемија од ковид-19 и спречување на негово 
ширење, училиштето не зема учество на поголем број на натпревари организирани од акредитирани здруженија во Р.С.Македонија. 
 
Учество на следните натпревари-конкурси: 
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Содржина 
Време на 

реализација 
Реализатори 

на активности 
Ученик Одд. Награда 

Учество на oглас за доделување на стипендии 
на талентирани ученици од областа на 
културата од општинските основни училишта 
на подрачјето на општина Центар за учебната 
2020/2021год. 

Ноември 

Општина 
Центар 

Михаела Аќимовска 
Бојана Карамика 
Ива Пеливанова 

IX а 
IX б 
VI б 

Стипендија 

Учество на oглас за доделување на 
стипендија на талентирани ученици од 
областа на спортот од општинските основни 
училишта на подрачјето на општина Центар 
за учебната 2020/2021год. 

Бела Жунгулова  

IX б 

Стипендија 

Учество на oглас за доделување на 
стипендија на ученик од семејства во 
социјален ризикод општинските основни 
училишта на подрачјето на општина Центар 
за учебната 2020/2021год. 

Јован Николов VI б Стипендија 

Меѓународен ликовен натпревар „Флора и 
фауна “ 

Ноември Детски ликовен 
центар и 

Министерство 
за животна 
средина и 
просторно 
планирање 

Михаела Аќимовска 
 

IX а 

1 место 

Литературниот конкурс По повод 100 години 
од раѓањето на БлажеКонески 

Февруари 

МОН 

Михаела Аќимоска 
Ања Јовановиќ 

Владимир Хаџи-
Христовски 

Амелија Ончева 
 

VI a VI б 
VIII a IX а 

Учество 

Литературен конкурс „Моето детство во 
пандемија“ 

Февруари Општина 
Центар 

Михаела Аќимоска 
IXа Прво место 

Општински натпревар по математика Февруари 
Сојуз на 

математичари 
на Македонија 

Михаела Николова 
Дарија Ѓоргиевска 
 
Емилија Паскоска  
Елена Ѓозинска 

IVa 
 

 
 

IVб 

2 место 
2 место 

 
2 место 
3 место 
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Андреј Станковиќ 
 
Филип Крстески 
Саша Димитриевска 

 
 

IVв 

3 место 
 

2 место 
3 место 

Општински натпревар по математика Февруари 
Сојуз на 

математичари 
на Македонија 

Ерика Трпевска 
Иван Донев 
Ива Крцковска 
Матеа Митевска 
Марко Матевски 

Va 
Vб 
Vб 
Vб 
Vб 

2 место 
3 место 
3 место 

Пофалница 
Пофалница 

Општински натпревар по природни науки Април 

Македонско 
биолошко 
друштво 

 

Мила Караиванова 
Изабела Бошку 
 
Нина Ќосева 
Софија Зафировска 
 
Саша Димитриевска 
Филип Крстески 

IVa 
 
 
 

IVб 
 

 
IVв 

3 место 
3 место 

 
2 место 
2 место 

 
1 место 
3 место 

Регионален натпревар по природни науки Април 

Македонско 
биолошко 
друштво 

Мила Караиванова 
Изабела Бошку 
 
Нина Ќосева 
Софија Зафировска 
 
 
Саша Димитриевска 

IVa 
 
 
 

IVб 
 
 

IVв 

3 место 
3 место 

 
1 место 
2 место 

 
 

2 место 
Литературен детски фестивал „Ракатки“ Април 

„Ракатки“ 

Амелија Ончева 
Михаела Аќимоска 
Данило Самоиловски 
Бојана Керамика 

VIIIaIXа Учество 

Креативенконкурсорганизиран - „Што ме 
движи кога сè стои“ 

Април 

Гимназија 
„Алгоритам“ 

Лина Парнаџиски 
Јана Дамачевска 
Бојана Бојковска 
Михаела Аќимоска 

VIб 
VIIIaIXа 

Пофалница 

Регионален натпревар по математика Мај Сојуз на 
математичари 
на Македонија 

Ерика Трпевска 
 
Иван Донев 
 

Vб 
 

Vа 
 

2 место 
 

3 место 
 



71 

Матеа Митевска 
 
Марко Митевски 

Vб 
 

Vб 
 

Пофалница 
 

Пофалница 

Државен натпревар по информатичко 
размислување 

Мај Здружение на 
информатичари 
на Македонија 

Ѓорѓи Чешмеџиски  
Vб 

 
Пофалница 

Државен натпревар по природни науки Јуни Македонско 
биолошко 
друштво 

Изабела Бошку 
Софија Зафировска 
Саша Димитриевска 

IVа 
IVб 
IVв 

2 место 
Пофалница 

3 место 
Литературен конкурс на тема: ,,По стапките на 
Гоце во 21 век“ 

Јуни Литературна 
секција 

Елена Ѓозинска IVб 2 место 

Литературен конкурс на тема:,,Сонот на Гоце, 
наш аманет“ 

Јуни Литературна 
секција 

Мила Караиванова IVа 3 место 

Литературен конкурс по повод Денот на 
мајчиниот јазик на тема ,,Моето детство во 
пандемија“ 

Февруари 

Општина 
Центар 

Марија Секуловска IVб Диплома за 
најдобра 

литературна 
творба во 
категорија 

одделенскана
става 

Училишен ликовен конкурс на тема: Сонот на 
Гоце, наш аманет 

мај 
Училиштето 

Благој Насковски 
Петра Ќосева  
Антон Серафимовски  

IIIа 
IIa 
Ia 

1место 
2 место 
3 место 

Училишен натпревар по Природни науки и 
Биологија  04 .02.2021 

Маја Д. 
Саридис 
училиште 

П.Н.6 одд 
Ања Јовановиќ 
Теодор Веселинов 
Владимир Хаџи 
ристовски 
Андреа Барнаџиева 
Теона Бојчевска 
Ива Пеливанова 
 
Биологија  
7 одд 
Петар Бошку 
Кирил Мицев 

 
VIб 
VIa 
VIa 
VIб 
VIб 
VIб 

 
 

 
 

VIIa 
VIIa 

 
1 место 
1 место 
2 место 
1 место 
2 место 
3 место 

 
 
 
 

2 место 
2 место 
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Мила Насковска 
Томе Стојковски 
Андреј Давидовски 
Кристијан Јанев 
8 одд.  
Амелија Ончева 
Јана Дамчевска 
Нина Илин 
Јована Стојковска 
Матеј Ѓорѓиевски 
Леон Бојчевски 
 
 
9 одд 
Матеј Петровски 
Теодора Атанасовска 
Ана Стојкова 
Димитар Стерјовски 
Симон Михајловиќ 
Ервин Беќири  

VIIa 
VIIa 
VIIa 
VIIa 

 
VIIIa 
VIIIa 
VIIIa 
VIIIb 
VIIIb 
VIIIb 

 
 

 
IXa 
IXb 
IXb 
IXв 
IXa 
IXв 

1 место 
1 место 
3 место 
1 место 

 
1 место 
3 место 
2 место 
1 место 
2 место 
1 место 

 
 

 
1 место 
1 место 
1 место 
2 место 
2 место 
2 место 

Општински натпревар по Природни науки 16.04.2021  МБД 

Ања Ј овановиќ 
Ива Пеливанова 
Андреа Барџиева 
Владимир Хаџи 
Христовски 
Теона Бојчевска 
Теодор Веселиновски 
Давид Цубалевски 
Алекс В.Ангеловски 
Андреј Симјанов 
Мартин Цеков 
Максим Цеков 
 

VIb 
VIb 
VIa 
VIb 
Via 
Vб 
Vб 
Vб 
Vб 
Vб 
Vб 
Vб 

 
 

1 место 
1место 
3 место 
3 место 

Пофалница 
Пофалница 

3 место 
3 место 

Пофалница 
Пофалница 
Пофалница 

 
 

 
Општински натпревар по Биологија 15.04.2021 

 

7 oдд 

Кристијан анев 
Кирил Мицев 
Томе Стојковски 

 
VIIa 
VIIa 
VIIa 
VIIa 

 
2 место 
3 место 
3 место 

Пофалница 
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Мила Насковска 
Петар Бошку 
Андре јДавидовски 

 
8 одд. 

Амелија Ончева 
Јована Стојковска 
.Мате јЃорѓиевски 
Леон Бојчевски 
Јана Дамчевска 
Нина Илин 

9 одд. 
Симон Михајловиќ 
Ана Стојкова 
Ервин Беќири 
Димитар Стерјовски 
Теодора Атанасовска 
Матеј Петровски 

VIIa 
VIIa 

 
 

VIIIa 
VIIIb 
VIIIb 
VIIIa 
VIIIa 

 
 

IXa 
IXb 
IXв 
IXв 
IXb 
IXa 

 

Пофалница 
Пофалница 

 
 

1 место 
3 место 
3 место 

Пофалница 
Пофалница 

Учество 
 

3 место 
3 место 
3 место 

Пофалница 
Пофалница 
Пофалница 

Регионален натпревар по Природни науки 14.05.2021  

1.Ања Јовановиќ 
2.Андреа Барџиева 
3.Ива Пеливанова  
4.Владимир Хаџи 
Христовски 

VIb 
VIb 
VIб 
VIa 

2 место 
2место 

Пофалница 
Пофалница 

 
 

Регионален натпревар по Биологија 12.05.2021 МБД 

Кристијан Јанев 
Петар Бошку 
Андреј Давидовски 
Мила Насковска 
Томе Стојковски 

8 одд. 
Амелија Ончева 
Леон Бојчевски 
Јана Дамчевска 
Матеј Ѓорѓиевски 
Јована Стојковска 
 

9 одд. 
Ана Стојкова 
Ервин Беќири 

VIIa 
VIIa 
VIIa 
VIIa 
VIIa 

 
 

VIIIa 
VIIIb 
VIIIa 
VIIIb 

 
 

IXб 
IXв 

2 место 
2 место 
3 место 

Пофалница 
Пофалница 

 
 

1 место 
3 место 
3 место 

Пофалница 
Пофалница 

 
2 место 
2 место 
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Мате јПетровски 
Теодора Атанасовска 
Симон Михајловиќ 
Димитар Стерјовски 
 

IXа 
IXб 
IXа 
IXв 

2 место 
3 место 

Пофалница 
Пофалница 

 

Државен натпревар по Биологија 02.06.2021 МБД 

Ана Стојкова 
Ервин Беќири 
Матеј Петровски 

IXб 
IXв 
IXа 

 
 

2 место 
3 место 
3 место 

Државен натпревар по Природни науки  12.06.2021 МБД 
Ања Јовановиќ 
Андреа Барџиева 
 

VIб 
1 место 
2 место 

 
Државен натпревар по Биологија  
 

13.06.2021 МБД 

Кристијан анев 
Петар Бошку 
Амелија Ончева 
 

VIIа 
VIIа 
VIIIа 

2 место 
Пофалница 

2 место 
 

Општински натпревар по Хемија 
 

07.05.2021 ДХТ 

Симон Михајловиќ 
Антон Ѓеоргиев 
Огнен Трчков 
Теодора Атанасова 
Ана Стојковска 
Јована Стојковска  
Ирена Лазова  

IXа 
IXб 
IXб 
IXб 
IXб 

VIIIб 
VIIIа 

 

Пофалница 
Пофалница 
Пофалница 
Пофалница 

3 место 
3 место 
2 место 

 
Регионален натпревар по Хемија  

28.05.2021 ДХТ 
Ана Стојковска 
Ирина Лазова 

IXб 
VIIIа 

 

3 место 
1 место 

Државен натпревар по Хемија  
16.06.2021 ДХТ Ирина Лазова 

VIIIа 
 

2 место 
 

Општински натпревар по Прва помош 

01.06.2021 
Црвен крст на 

македонија 

Михаела Аќимоска  
Ива Брајковска 
Филип крстевски 
Матеј Петроски 
Мила Дудеска 
Ирма Димитровска  

IXа 
 

3 место 
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Општински натпревар по Физика  

12.02.2021 ДФРМ 

Леон Бојчевски 
Јована Стојковска 
Матеј Ѓорѓиевски 
Јана Дамчевска 
Огнен Трчков 
Мила Милошевска  
 

VIIIб 
VIIIб 
VIIIб 
VIIIа 
IXб 
IXб 

1 место 
1 место 
1 место 
2 место 
3 место 
1 место 

Регионален натпревар по Физика  

03.04.2021 ДФРМ 

Леон Бојчевски 
Јована Стојковска 
Матеј Ѓорѓиевски 
Јана Дамчевска 
Мила Милошевска  
 

VIIIб 
VIIIб 
VIIIб 
VIIIа 
IXб 

2 место 
2 место 
2 место 
учество 
3 место 

Општински натпревар по Географија 

13.03.2021 ЗПГМ 
Амелија Ончева  
Леон Бојчевски 
Михаела Аќимоска 

VIIIа 
VIIIб 
IXа 

1 место 
3 место 
2 место 

 
Регионален натпревар по Географија 

04.04.2021 ЗПГМ 
Амелија Ончева  
Леон Бојчевски 
Михаела Аќимоска 

VIIIа 
VIIIб 
IXа 

1 место 
Пофалница 
Пофалница 

 
Државен натпревар по Географија 

15.05.2021 ЗПГМ 
Амелија Ончева  
 

VIIIа 
 

Пофалница 

Општински натпревар по Математика  

20.02.2021 СММ 

Михајло Стојановски  
Кирил Мицев 
Марија Иванова 
Петар Бошку 
Андреј Давидовски 
Јана Дамчевска 
Матеј Ѓорѓиевски 
Јована Стојковска 
Симон Михајловиќ 
Мила Милошевска  

VIб 
VIIа 
VIIа 
VIIа 
VIIа 
VIIIа 
VIIIб 
VIIIб 
IX а 
IXб 

2 место 
2 место 
3 место 
2 место 

Пофалница 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1 есто 

Регионален натпревар по Математика  
13.03.2021 СММ 

Михајло Стојановски  
Кирил Мицев 
Марија Иванова 

VIб 
VIIIа 
VIIIа 

1 место 
3 место 
3 место 
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Петар Бошку 
Јана Дамчевска 
Матеј Ѓорѓиевски 
Јована Стојковска 
Симон Михајловиќ 
Мила Милошевска   
 

VIIIа 
VIIIа 
VIIIб 
VIIIб 
IX а 
IX б 

Пофалница 
1 место 
1 место 
2 место 
2 место 

Пофалница 
 

Државен натпревар по Математика  

08.05.2021 СММ 

Михајло Стојановски  
Симон Михајловиќ 
Јана Дамчевска 
 

VIб 
IXa 
VIIIa 

 
 

Пофалница 
Пофалница 
Пофалница 

 

Училишен натпревар по англиски јазик 23.2.2021 

 

Ана Станковиќ  
Ивана Арсова  
Иван Донев  
 Николина Манчевска  
Мила Тасевска  
 Калина Давитковска  
Ива Пеливанова  
Андреа Барџиева  
Андреј Јовановски  
Теодор Веселинов  
Лилјана Чучук  
Јана Дамчевска  
 Вања Андоновска  
Амелија Ончева  
Јана Парнаџиски  
Софија Попвска  

(5а) 
(5а) 
(5а) 
(5а) 
(5а) 
(6б) 
(6б) 
(6б)  
(6б)  
(3а) 
(8а) 
(8а) 
(8а) 
(8а) 
(8б) 
(8а) 

1 место 
 
 

2 место 
3 место 

 
1 место 
2 место 

 
3 место 
1 место 
2 место 

 
3 место 

Општински натпревар по англиски јазик  20.3.2021 

ЕЛТАМ МК 

Ана Станковиќ  
Калина Давитковска  
Ива Пеливанова  
Лилјана Чучук  
Јана Дамчевска  

(5а) 
(6б) 
(6б) 
(8а) 
(8а) 

1 место 
 
 
 

2 место 
Регионален натпревар по англиски јазик  
 

17.4.2021 

ЕЛТАМ МК 

Калина Давитковска 
Ана Станковиќ  
Ива Пеливанова  
Лилјана Чучук  
Јана Дамчевска  

(6б) 
(5а) 
(6б) 
(8а) 
(8а) 

1 место 
2 место 
1 место 
1 место 
1 место 
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Државен натпревар по англиски јазик  
 

8.5.2021 

ЕЛТАМ МК 

Ана Станковиќ  
Калина Давитковска  
Ива Пеливанова  
Лилјана Чучук  
Јана Дамчевска  

(5а) 
(6б) 
(6б) 
(8а) 
(8а) 

учество 
учество 
учество 
учество 
учество 

Учество на меѓународниот натпревар по 
англиски јазик и математика PSAT 8/9 – Ready 
Step во организација  

28.4.2021 Гимназија 
АЛГОРИТАМ 

 

Стипендија 10% Јана 
Дамчевска  

(8а) 

 

Училишен литературен конкурс на тема: По 
стапките на Гоце во 21 век и Сонот на Гоце 
мој аманет 

Јуни 

ООУ„Гоце 
Делчев“ 

Категорија: 
Литературен конкурс за 
ученици од IV и V 
одделение 
Марија Станковиќ  
Елена Ѓозинска.  
Мила Караиванова  
Категорија: 
Литературен конкурс за 
ученици од VI до IX 
одделение 
Борна Мили 
Поклеповиќ  
Михаела Аќимоска 
Теона Бојчевска  

 
 

 
 

Vаодд. 
Ivбодд 
IVaодд. 

 
 
 
 
 
 
 

VIIаодд. 
IXаодд. 
VIбодд  

 
 
 
 

1 место 
2 место 
3 место 

 
 
 
 
 

1 место 
2 место 
3 место 

Натпревар по Англиски јазик Март 
Општински 

 
 
 

Април 
регионален 

 
 
 

Мај 
државен 

ЕЛТАМ 

1.Ирма Димитровска 
 
 
 
 
2.Елени Колеќевска 
 
 
 
 
3.Ана Миланова 
 

IXa 
 
 
 
 
IXb 
 
 
 
 
VIIa 
 

I место 
општински 

I место 
регионален 

 
II место 

општински 
II место 

регионален 
 

I место 
општински 
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4.Љубен Ѓоргов 
 

 
 
 
VIIa 
 

I место 
регионален 

 
Iместо 

општински 
I место 

регионален 
 

*сите имаат 
учество на 
државен 

натпревар 
  

13. Унапредување на мултикултурализмот / интеркултурализмот и меѓуетничката интеграција 
 

Наставата во училиштето се одвиваше на македонски јазик, но тоа не нè спречи да соработуваме со други училишта со различен 
ентитет од нашиот и да разменуваме позитивни практики. 

Со формирањето на партнерство со училиште со друг наставен јазик, преку заедничко промовирање на културното наследство меѓу 
двете училишта со взаемни посети на културни и образовни манифестации, празници и фестивали, како промотери на еднаквоста, мирот, 
соживотот и толеранцијата со размена на културните, верските и образовните вредностида започнеме сосоработката од второто полугодие, 
со партенер училиштето ООУ„Мустафа Кемал Ататурк“ с.Долно Количани. 
 
 
Тим за училишна интеграција на мултикултурализмот/интеркултурализмот и меѓуетничката интеграција 
Име и презиме Работна позиција 

Маја Деспотоска Саридис ( координатор) Предметен наставник 
Маја Ангелова Директор 
Сузана Аврамовска  Педагог 
Снежана Васкова  Одделенски наставник 
Орнела Милевиќ Предметен наставник 
Маја Ѓорѓиевска Предметен наставник 
Викторија Боровска Одделенски наставник 

 

Годишен извештај за унапредување на мултикултурализмот/интеркултурализмот и меѓуетничка 
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интеграција (МИО) воучебната 2020/2021 година 

Глобалниактивности продукт Цели Реализатори 
Термин 
(од/до) 

 

Планирање на јмалку 5 Работилници 
од ОЖВ 
- (Се користи прирачник со 
мултикултурни работилници 
http://mk.pmio.mk/ 
https://ndc.org.mk/mk/promocija-na-
priracnikot-101-igra/ 
 

Изготвени планирања 

-Учениците се оспособуваат да 
ги прифаќаат различностите 
меѓу луѓето( од аспект на 
физичкии зглед, способност и 
етничка и верска припадност) 
-Да ги препознаваат сопствените 
стереотипи и предрасуди 
-Да ги идентификуваат 
причините за конфликти и да ги 
препознаваат чувствата што се 
јавуваат кај другите во 
конфликтна ситуација 
-Не насилна комуникација 
-Да можатда се спротивстават 
на различни облици на 
дискриминација 

 

Одделенски 
раководители од 

II-IX 
Август 

Изготвување на Акциски План за 
самостојни активности по оделенија 

Изготвен акциски план 

-Да се унапреди 
мултикултурализмот/интеркулту
рализмот и меѓуетничката 
интеграција 

Одделенски и 
предметни 
наставници 

Август 

Спроведување на испланираните 
работилници за меѓуетничка и 
нтеграција во училиштето 

Спроведени активности од 
работилниците и 

самостојните активности 
:ученички трудови, 

фотогрфии, 
извештаи 

-Учениците се оспособуваат да 
ги прифаќаат различностите 
меѓу луѓето( од аспект на 
физичкии зглед, способностите 
етничка и верска припадност) 
 

Одделенски 
раководители 

Од II - IX одделение и 
учениците 

Септември-
Декември 
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Оддржување редовни Состаноци на 
тимот 

Извештаи од одржани 
состаноци 

-Одржување редовна 
комуникација и состаноци 

Тим за училишна 
интеграција 

Тековно 

Потпишан меморандум за 
партнерство со ООУ „Мустафа 
Кемал Ататурк“ 
С.Долно Количани 
 

Изготвен Акционен план на 
заеднички активности 
Апликација за грант од 

МОН за заеднички 
активности 

 
 

-Да се унапреди 
мултикултурализмот/интеркулту
рализмот и меѓуетничката 
интеграција како и соработката 
меѓу двете училишта 

Тимовите за 
интеграција од 

партнер училиштата 
Ученици, наставници 

родители 

Ноември-
Декември 

 
Извештај од самостојни активности 

Активност очекуванрезултат/ 
продукт 

Цели реализатори Термин 

 

„Интеркултурен зачин на 
традиционален начин“ 

Брошура со рецепти и 
фотографии од 
традиционални јадења 

Поврзани со потеклото на 
зачините 

Учениците да ја поврзат 
интернационалноста на зачините во 
подготовка на традиционалните јадења 

Орнела Милевиќ 
Маја Саридис 

Ученициод 7 одд 

Декември 

Празници во семејството 

 

Цртежи и фотографии од 
прослава на празници 

Споредување на сличности и 
разлики 

Да увидат дека различните празници имаат 
сличности 

Да се разбере дека некој празници се 
заеднички за сите 

Тања Василеска 
Елена Спасовска 
Ученициод 2 одд 

Февруари 

НашитеАрхитектонски 

религиозниобјекти 

- цртежи од религиозни 
објети 

- Да ги препознаваат сличностите и 
разликите на архитектонските религиозни 
објекти 

( црква и џамија) 
 

Софија Митева 
Гоца Стојковска 
Ученици 5 одд 

Април 
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Разноликоста на нашите 
народни носии 

„Мојот крај има минато и 
традиции “ 

Стекнати знаења за 
традицијата и културното 
наследство на својата и на 
другите заедници во родниот 
крај / народни носии 

Пано со слики , креативни 
изработки на народни носии 

 

Да ги прошируваат знаењата за културните 
традиции на татковината; `  
Ја запознаваат традицијата и културното 
наследство на својата и на другите заедници 
во родниот крај 

Светлана 
Бебекоска, 

Снежана Васкова и 
Викторија Боровска 

Ученици 4 одд 

Февруари 

Сликовенречник„305 
замуабет“ 

 

 

Изработка на сликовен 
повеќејазичен речник 
(македонски, англиски, 
германски, турски/албански) 
во облик намисловна мапа; 
 

 Се претстави процесот на создавањето на 
речникот и како истиот може да помогне за 
развојот на самодовербата; 
интерперсоналната комуникација и 
почитувањето на другите;  
 

Камелија 
Симоновска, 
Светлана 
Петровска, Маја 
Ѓорѓиевска, 
Орнела Милевиќ 
и Сања Крстиќ 
ученици 7одд. и 
8одд. 

 
 

Септември 
– Март 

*Поради состојбата со пандемија од Ковид 19 не бевме во можност да ги оствариме следниве активностите : 
Изработка на Мурал / графит со пораки „ Сите сме еден Свет‘‘ ; 
Еднодневна екскурзија- патување до Битола со автобус и посета на спомен собата на Мустафа Кемал Ататурк; 
 „Кај најстариот скопски мост“ 
Планираме да ги оствариме следната година 

 
Годишен извештај од заедничките активности со партнер училиштето ООУ„Мустафа Кемал Ататурк“ 
С. Долно Количани 
Активност 
 

Цели на активноста 
(Продукт) 

Конкретни чекори за реализација на 
заедничката активност 
 

Реализатори    Место и 
време на 
реализација 
на 
заедничката 
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активност 
 

Заедничка средба 
со партнер 
училиште 

Договор за заеднички активности Распоред за средби и креирање тимови Координатории 
наставници од 
сите тимовите 

Он лајн 
состанок 
Февруари 
Март 

 
„Национален 
зачин на 
интернационален
начин‘‘ 
 

Учениците да ја разберат 
интернационалноста прифатена 
како дел од националните обичаи 
Да разберат како нечии 
национални обичаи( употреба на 
зачини)се прифатени од целиот 
свет и се претвориле во 
интернационални обичаи 
 

Информирање на родителите и нивна 
согласност 
На заедничките онлајн средби учениците 
истражуваа за потеклото и историјатот на 
зачините и денешната употреба во 
традиционалното приготвување на храна во 
нашите домови .Учениците изработија 
презентација со карактеристични обележја од 
местото на потеклото на одреден зачин како и 
рецепти со фотографии на примената на 
зачинот во нашите традиционални јадења.  
 
 

Маја Д. 
Саридис 
Орнела 
Милевиќ 
Семир Халил 
наставници 
Ученици од 
7одд од двете 
училишта 

 
Онлајн средби 
Февруари- 
Јуни 2021 

Изработка на 
сликовен-
речник„305 
замуабет“ 

Преку активноста се очекува да се 
постигне интеракција и градење на 
дух на соработка во мешани групи 
на ученици. 
Со взаемна соработка учениците 
ќе ги унапредат јазичните и 
дигиталните знаења и вештини 
 

 ( 30 машки и 30 женски) ученици (од двете 
училишта) од 8 одделение и 8 наставници (по 
4 од секој наставен јазик) во он лајн средби 
учениците, избраа зборови кои ги илустрираа и 
ги испишаа на македонски, албански, турски, 
германски и англиски јазил и француски и се 
изработи визуелен речникна 5 јазици 

Камелија 
Симоновска. , 
Маја 
Ѓорѓиевска. 
Слободанка 
Прелоговски., 
Светлана П. 
Сања Крстиќ. 
Орнела 
Миливиќ. 
Катерина 
Лазова 
Нермина Ејуп 
Санида 

 
Онлајнсредби
февруари - 
јуни 
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Муртезан 
Ajнур Аземи 
Зулејха 
Сејфула 
Филизлокан 
Шенај Осман 
Ученици од 8 
одд од двете 
училишта 

Работилници и 
зработка на 
сувенири и 
ракотворби од 
рециклирани 
материјали„ 
Рециклираме –
Креираме“ 

Развивање на претприемачки дух, 
развивање на креативноста и 
соработка, тимска работа 
Поттикнување за заштита на 
планетата Земја 

 

( 30 машки и 30 девојчиња ) од 4 одделение од 
двете партнер училишта заедно со 
наставниците изработија кукички за птици од 
рецеклиран материјал и направија заедничка 
виртуелна изложба 
 

Снежана В, 
Викторија Б., 
Светлана Б. 
Назлија Исмаил 
Ученици од 
двете училишта 
од 4 одд 

Онлајн средби 
февруари - 
јуни 
 

Изработкана 
Постери со 
еколошки пораки,, 
Мојот свет е.........‘‘ 

Соработка и развивање на 
активизмот на учениците за 
заедничка цел 

20 ученициод 6 одд. Од двете училишта 
исцртаа постери со еколошки пораки на тема,, 
Мојот свет е.........‘‘ . На последната средба 
имавме виртуелна изложба на постерите . 
*Поради ковид пандемијата се одложи за во 
септември делови од постерите учениците да 
ги исликаат како графит на ѕид во нашето 
училиште 
 
 
 

Маја Д. 
Саридис 
Орнела 
Милевиќ 
Семир Халил 
Ученици од 6 
одд. 
 

Мај -Јуни 

Заеднички средби Соработка 
Извештаи 

Тековно размена на искуства од 
работилниците 

Ситтимовите Декември - 
јуни 

 



84 

14. Проекти што се реализираат во училиштето 
Во учебната 2020/21 година во училштето се реализираа следните проекти: 

Реден 
број Проект Цел 

Време на 
реализација 

Реализатори 

1. „Училишно звонче“ - Подвис 2020, 
подржан од Министерство за 
култура 

Зголемување на свеста за важноста и 
значењето на училиштето како национален 
и културен историски споменик 

Октомври, 
ноември Ученици и наставници од ООУ 

”Гоце Делчев”-Центар, ООУ 
“Вера Јоциќ”, ООУ “Владимир 
Полежиноски”- Кичево 

2. Штедам за да подарувам Создавање навики за штедење, развивање 
на хуманост, солидарност, емпатија 

Прво 
полугодие 

Тања Василеска 
Елена Спасовска 

3. Германско – македонска соработка 
со училиштето „Оберландшуле“, 
Валхајм Германија 

Запознавање на образовниот систем во 
Германија и германската култура. 
Развивање на интеркултурни компетенции 

Прво 
полугодие 

Орнела Милевиќ, Слободанка 
Прелоговски 

4. Засади растение – засади живот Проширување на знаењата и вештините на 
учениците за одгледување садници 

Прво 
полугодие 

С.Бебекоска, С. Васкова, В, 
Боровска, С.Митева, Г. 
Стојковска 

5. Македонија земја на сонцето, 
овошјето, зеленчукот и лековити 
билки - фаза: Со здрава храна до 
подобар имунитет за заштита од 
вируси 

Едукацирање на учениците за здрава храна, 
подигување на свеста за конзумирање 
здрава храна, придобивки од конзумирање 
на здрава храна. 

Прво 
полугодие 

Ирина Петковска Крстева 

7. Заедничка грижа за правилно 
насочување на учениците – „Јас 
прочитав- прочитај и ти“ 

Создавање позитивен однос кон книгата Прво 
полугодие 

Софија Митева 
Гоца Стојковска 

8. Демократска клима во училиштето 
„Демократија, човекови права и 
правата на детето“ 

Вклучување на учениците во донесување на 
одлуки и решавање на одредени проблеми 
со кои што се соочува училиштето 

Октомври- 
декември 

КалинаСерафимовска 
 

9. УНЕСКО „Живите јазици – 
прозорец кон светот“ 

Запознавање на учениците со дејноста и 
проектите на УНЕСКО, истражување 

Прво 
полугодие 

Камелија Симоновска 

10. Македонија земја на сонцето, 
овошјето, зеленчукот и лековити 
билки - фаза: Со здрава храна до 
подобар имунитет за заштита од 

Создавање и стекнување добри навики за 
здрав живот. 

Второ 
полугодие 
Февруари-

јуни 

Ирина ПетковскаКрстева 
Јелена Ацковска 
Тања Василеска 
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вируси Елена Спасовска 

 
Реализирани проекти 

 
Реализација на проектот ,, Штедам за да подарувам“ 

Проектна 
активност 

Цел 
Очекувани 

исходи 

Реализатори 
(наставници, 

други вклучени) 
Целна група 

Време на 
реализација 

Потребни 
средства и од каде 

ќе се обезбедат 
Хуманитарна 
акција- 
Новогодишно 
пакетче 

Развивање на 
хуманост, 
солидарност, 
емпатија 

Mногу малку, 
некого може да го 
направи многу 
среќен 
 

Тања Василеска, 
Елена 
Спасовска, 
родители и 
ученици 
 

Ученици од II 
одд. 

Декември Доброволен прилог 
ученици, родители 
 
 

Креативно 
изразување 
сликање и 
пишување лични 
творби 

Развивање на 
креативните 
способности 

Преку цртеж и 
песна го 
преставува 
штедењето 

Тања Василеска, 
Елена 
Спасовска, 
родители и 
ученици 
 

Ученици од II одд Март,Април Доброволен прилог 
ученици, родители 
 

 
Реализација на проектот ,, Германско – македонска соработка со училиштето „Оберланд шуле“ 

Проектна активност Цел 
Очекувани 

исходи 

Реализатори 
(наставници, 

други вклучени) 
Целна група 

Време на 
реализација 

Потребни средства и 
од каде ќе се 

обезбедат 
Онлајн zoom 
средба помеѓу 
колегите од Скопје 
и Валхајм 

Разговори и планови 
во врска со 
реализација на 
средбата за време на 
Ковид пандемијата 

Онлајн 
дружба, 
позитивна 
тимска работа 

Наставници VII-IX одд Октомври 
Декември 

/ 

Онлајн zoom 
средба помеѓу 
колегите и 
учениците од 
Скопје и Валхајм 

Онлајн комуникација: 
слободни теми 
Онлајн роденденска 
забава во чест на 
Јохен Витер 
 

Онлајн 
дружба, 
позитивна 
тимска работа 

Наставници VII-IX одд Февруари- Јуни / 
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Реализација на проектот,,Засади растение – засади живот“ 
 
Проектна активност Цел Очекуван

и исходи 
Реализатор
и 
(наставници
, други 
вклучени) 

Целна 
група 

Време на 
реализација 

Потребни 
средства и 
од каде ќе 
се 
обезбедат 

Формирање на работни групи од учениците, он - 
лајн 

Откривање на 
заинересиран
и ученици за 
проектот 

Формирани 
работни 
групи 

Светлана 
Бебекоска, 
 Снежана 
Васкова, 
 Викторија 
Боровска  

Ученицит
е од IV  

Октомври / 

Теоретско предавање за учениците за процесот 
на правење на расад од семе, он-лајн 
 

Стекнување 
знаења за тоа 
како се 
добива расад 

Знаења за 
тоа како се 
добива 
расад 

Светлана 
Бебекоска, 
 Снежана 
Васкова, 
 Викторија 
Боровска 

Ученицит
е од IV  

Октомври / 

Засадувањенасемето,набљудување, полевање и 
бележењенапроменитепроретчувањенарасадот и 
оставањенанајдобритесадници – индивидуално, во 
домовите на учениците 
 
 

Стекнување 
вештини за 
правење, 
негување и 
селектирање 
на расад 

Стекнати 
вештини за 
правење, 
негување и 
селектирањ
е на расад 

Светлана 
Бебекоска, 
 Снежана 
Васкова, 
 Викторија 
Боровска 

Ученицит
е од IV  

Октомври / 
Ноември 

/ 
Семе од 
различни 
култури 
 
 

Засадување на садниците од расадот Засадување 
на 
градинарски и 
цветни 
садници 

Засадени 
садници 

Светлана 
Бебекоска, 
 Снежана 
Васкова, 
 Викторија 
Боровска 

Ученицит
е од IV  

Април Расад 

 
Изработка на мозаик од веќе неупотребливи 
плочки и обоени камчиња  
 
Камен цветен мотив под раководство на 
уметникотЈасмина Бошевска 

 

Стекнување 
на 
елементарни 
знаења и 
вештини за 
техниката 

Изработен 
мозаик 

Светлана 
Бебекоска, 
 Снежана 
Васкова 
Викторија 
Боровска 

Ученицит
е од IV 

Април Мали 
камчиња 

обоен камен 
и 

неупотребли
ви плочки 
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мозаик 
 
Бележење и фотографирањеи он – лајн 
споделување на фотографиите, 
заситепроменикоинастануваатсорастотнарастениј
ата 

Стекнување 
знаења за 
одгледување 
и негување на 
растенија 

Стекнати 
знаења за 
одгледува
ње и 
негување 
на 
градинарск
и и цветни 
садници  

Светлана 
Бебекоска, 
Снежана 
Васкова, 
Викторија 
Боровска 

Ученицит
е од IV  

Мај / Јуни Фотоапарат, 
бележник 

 
Реализација на проектот „Македонија земја на сонцето, овошјето, зеленчукот и лековити билки“ 

Проектна 
активност 

Цел 
Очекувани 

исходи 

Реализатори 
(наставници, 

други вклучени) 
Целна група 

Време на 
реализација 

Потребни 
средства и од 

каде ќе се 
обезбедат 

,,Kako да се 
заштитиме од 
вируси“ 

Едукација на 
учениците за 
заштита од Ковид 
19 

Осознавање на 
начинот за 
стекнување на 
здрав организам 
и заштита од 
заболувања 

Ирина П. Крстева и 
Филимена 
Пешевска 

Учениците од III и  
Iа одд. 

Октомври Уницеф видео 

Исхраната и 
здравјето 

Здравата храна 
придонесува 
учениците да 
бидат 
поконцентрирани,п
овнимателни на 
наставата;ја 
подобруваат 
нивната меморија 
;го подобруваат 
нивниот имунитет. 

Ќе научат која 
храна 
придонесува до 
поголема 
концентрација, 
поголема 
меморија. 

Ирина П. Крстева 
и Филимена 
Пешевска  

Ученици од III и 
Iа одд. 

Октомври Индивидуално-
домашно 
дегустирање на 
IIIа одд- онлајн 
средби, Iа -онлајн 
видео 
презентација 
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Имунитетот е 
најдобар 
сојузник во 
борба против 
вируси 

Внесување на 
витамините преку 
храната 

 Витамини се 
најдобри 
сојузници на 
вирусите 

Одд наставник 
Ирина П.Крстева и 
Филимена 
Пешевска 

Ученици од III и 
Iа одд. 

Ноември Дегустација на 
витамини на 
онлајн средби 
Iа 
-Секојдневно 
внесување на 
витамини 

Видови 
витамини 

Да научат за 
важноста на 
витамините 

Уверување дека 
секој ден треба 
да се внесуваат 
витамини 

Одд.наставниk Ученици од III 
одд. 

Ноември Истражување за 
важноста на 
витаминот за 
организмот -
презентирање на 
онлајн средба 

Витамин Ц Да научи дека 
количеството на 
витаминот Ц може 
да се зголеми со 
овошен сок,со 
свеж зеленчук 

Ќе знае каде го 
има витаминот Ц 

Oдд.наставници Ученици од III 
одд. 

Декември Дегустација на 
салати ,сокови и 
чаеви.- онлајн 
средба 

Топли напитоци -
чаеви 

Шоља чај е шоља 
здравје 

И чаевите ја 
дополнуваат 
витаминската 
ризница на 
организмот 

Ирина П.Крстева 
Јелена Ацковска 
Тања Василеска 
Елена Спасовска 

Ученици од III и II 
одд. 

Февруари Дегустација на 
чаеви во 
училишната кујна 

Правилна 
исхрана  

Храната –лек,а 
лекот-храна. 

Навики за здрав 
живот 

Ирина П.Крстева  
Јелена Ацковска 
Тања Василеска  
Елена Спасовска 

Ученици од III и II 
одд. 

март Креативни 
правилници од 
учениците 

Билки во 
природата 

 билки од 
природата  

Ја истражуваат 
делотворноста на 
билката 

Ирина П.Крстева  
Јелена Ацковска  
Тања Василеска  
Елена Спасовска 

Ученици од III и II 
одд. 

Април Собираат билки 
од природата 

Здрави рецепти 
за здрава 
исхрана кај 
децата 

Здрава храна за 
детство без маана 

Предлози од 
здрави јадења 

Ирина П.Крстева  
Јелена Ацковска  
Тања Василеска  
Елена Спасовска 

Ученици од III и II 
одд. 

Мај-јуни Креативни мини 
рецептници 
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Реализација на проектот ,,Заедничка грижа за правилно насочување на учениците – „Јас прочитав - прочитај и ти“ 

Активност Реализатор Време на реализација Ефекти 

 
Раскажување и препорака за 
другите да прочитаат 
изработкана презентацвија за 
прочитаното 

Одговорни .наставници С. 
Митева и  
Г. Стојковска 
Учениците од  V одд. 

 
Октомври – март, јуни 2020/2021 

Зголемен интерес за воннаставно 
читање  
 

Читач-спикер- организирано 
онлајн 

Одговорни .наставници 
 С. Митева и Г. Стојковска 
Учениците од V одд... 

Ноември- март, јуни 2020/2021 Потик за натпреварувачки дух за 
најголем број прочитани книги 

 
 
Проект: Антикорупциска едукација за учениците од основните училишта 
 
Цели: - да се запознае со поимите корупција, антикорупција, интегритет и етичност; 

- да се запознае што значи „одолевање на социјален притисок“; 
- да знае за облиците во кои може да се појави корупцијата и начинот на спречување и заштита од истата; 
- да ги препознава механизмите за спречување на корупцијата; 
- да го сфати штетното влијание на корупцијата во општеството; 
- да ја сфати улогата на Државната комисија за спречување на корупцијата во РСМ и механизмите преку кои таа делува; 
- да анализира како и каде може да се појави корупцијата и на кој начин може да се спречи истата; 
- да се стави во ситуација, во која ке има активна улога, преку која ќе разбере за антикорупцијата и за потребата од 
антикорупциска едукација и 
- да се стави во улога на активен граѓанин, кој ќе придонесе за развојот на РСМ. 

Реализатори Ученици од 9-то одделение и одговорен наставник: Калина Серафимовска 

Растенија Да научат како од 
семе се развива 
растението и 
станува плод 

Да научат како се 
садат растенијата 
и да го следат 
нивното разтење 

Одд. наставници  
Филимена 
Пешевска 
Соња Илиевска 
Гоџирова 

Ученици од 1 одд. Мај 2021 Семе, земја, 
саксија, 
средствата ги 
обезбедуваат 
родителите, а 
работата се 
изведува за 
време на 
наставата 
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Временска 
рамка 

Мај 2021 г. 

Ефекти - стекнување знаења за корупција и антикорупција, одолевање на социјален притисок, препознавање на механизми за 
спречување на корупција 
- совладување на материјата која ќе даде придонес кон развојот на модерното демократско општество 
- зајакнување на антикорупциските механизми за борбата против корупцијата, развивање на култура на нетолеранција кон 
корупцијата 
- развивање на култура на нетолеранција кон корупцијата 

 
 АКТИВНОСТ- Антикорупција- „Не ја сечи гранката на која што седиш“ 
 
Активност Реализатори Време на реализација 
1. Предзнаења на учениците за корупција, 
Пополнување на прашалникот од 
страна на учениците 

Ученици ид 9-то одд. и одговорен наставник: 
Калина Серафимовска 

Мај 2021 г. 

2. Причини и последици од корупцијата, 
Говорна активност; дискусија; кусо 
предавање 

Ученици ид 9-то одд. и одговорен наставник: 
Калина Серафимовска 

Мај 2021 г. 

3. Стекнување на основни знаења за 
корупција и антикорупција, Предавање; 
power point презентација; дискусија; 
Крстозбор 

Ученици ид 9-то одд. и одговорен наставник: 
Калина Серафимовска 

Мај 2021 г. 

4. Активна борба против корупцијата, 
Говорна активност; дискусија; кусо 
предавање 

Ученици ид 9-то одд. и одговорен наставник: 
Калина Серафимовска 

Мај 2021 г. 

5. Активна борба против корупцијата: 
постери 

Ученици ид 9-то одд. и одговорен наставник: 
Калина Серафимовска 

Мај 2021 г. 

6. Стекнати знаења на учениците за 
корупција, Пополнување на прашалникот од 
страна на учениците 

Ученици ид 9-то одд. и одговорен наставник: 
Калина Серафимовска 

Мај 2021 г. 

             Одговорен наставник: Калина Серафимовска 
 
 

Реализација на проектот Зајакнување на демократската клима во училиштето „ Демократија, човекови права и правата на 
детето“- Граѓанско образование преку поттикнување на ученички иницијативи..  
 
Забелешка: Поради фактот што нашето училиште беше одбрано да организира Отворен ден по Граѓанско образование минатата учебна 
година, кој се реализираше успешно, оваа учебна година демократската клима во училиштето се иницираше со интегриран отворен час по 



91 

Граѓанско образование и англиски јазик, на кој децата од VIII и IX одд. ги прикажаа своите активности мошне креативно. На многубројните 
наставници кои го следеа онлајн часот не само што го претставија процесот и резултатот од истражувањето и активностите, туку и 
дебатираа двојазично на темата „Родова еднаквост и нееднаквост“, што беше нивен избор.  

Одговорен наставник: Калина Серафимовска 
 

Тема Цели Активности Очекуваниефекти 
Времена
реализац

ија 
Реализатори 

Формирање на тим од 
ученици кои ќе 
истражуваат и работат 
на проект на таа 
ктивност и давање на 
насоки од страна на 
одговорниот наставник 

Вклучување на учениците во 
донесување на одлуки и 
решавање на одредени 
проблеми со коишто се соочува 
училиштето 
 

Наставникот формират 
тимод 20-25 ученици кои 
што ќе работат на проект 
на активност и на првиот 
работен состанок им ги 
образложува целите на 
проектот и на соките за 
работа 

Да се поттикне 
одговорноста кај 
учениците за 
состојбите и 
условите во 
училиштето и 
заедницата и да 
се зајакне нивната 
иницијативност за 
преземање 
активности за 
позитивна 
промена 
 

Октомври Калина 
Серафимовска 
Наставникпо 
Граѓанскообраз
ование; 
Камелија 
Симоновска- 
наставникпоанг
лискијазик и 
Слободанка 
Прелоговски- 
наставникпоанг
лискијазик 
 
Ученициод VIII и 
IX одд. 

Учениците, водени од 
наставникот, 
дискутираа за 
потребите на нивното 
училиште или 
заедница, истражуваа и 
анализираа области 
кои треба да се 
подобрат 

Учениците самостојно спроведоа 
сопствена иницијатива за 
разрешување на одреден 
проблем со кој што се соочуваат 

1. Преку „буранаидеи“ 
дискутираа за потребите / 
проблемите на учениците, 
систематски водена од 
страна на наставникот 
2. Водеа разговори со 
членови на заедницата за 
нивните потреби 
3. Спроведоа анкета за 
мислења и ставови во 

Учениците да се 
чувствуваат 
инволвирани и 
корисни во 
решавањето на 
одредени 
прашања во 
училиштето 

Октомври 
 

Калина 
Серафимовска 
Наставник по 
Граѓанскоо 
бразование 
 
Камелија 
Симоновска- 
наставник по 
англиски јазик и 
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врска со одреден проблем/ 
состојба. 

Слободанка 
Прелоговски- 
наставник по 
англискијазик 
 
Ученициод VIII 
и IX одд. 

Од собраните 
информации во Фаза 1, 
учениците избраа еден 
проблем во чие 
решавање би сакале да 
се ангажираат 
Тема: Родова 
еднаквост и 
нееднаквост 

Да се зајакне демократската 
клима во училиштето како и 
зајакнување на ученичката 
иницијативност за реализација на 
превземените активности 

Со насоки од 
наставниците, ученицитеги 
испланираа следните 
активностиза истражување, 
и тоа:: 
1. Какви активности треба 
да се преземат 
2. Колку време ќе трае 
активноста (пофази) 
3. Поделба на задолженија 
4. Надворешна помош (кои 
надворешни фактори 
можат да се вклучат и како) 

Учениците 
самостојно 
истражуваа и ги 
спроведоа 
активностите при 
што директно се 
вклучија во 
решавањето на 
одредениот 
проблем 

Октомври 
 

Калина 
Серафимовска, 
Наставникпо 
Граѓанско 
образование; 
Камелија 
Симоновска- 
наставник по 
Англискиј азик и 
Слободанка 
Прелоговски- 
наставник по 
Англиски јазик 
 
 
Ученициод VIII 
и IX одд. 

Учениците преземаа 
конкретни активности 
со цел да го решат 
лоцираниот проблем- 
направија проект и од 
спроведените 
истражувања 

Учениците покажаа автономија 
во делувањето, беа слободни, 
активни итретирани како еднакви 
на возрасните. 

За време на настанот 
учениците активно се 
вклучија во реализација на 
активностите; 
Учениците меѓусебно 
соработуваа и 
комуницираа, активно 
слушаа и слободно ги 
изразуваа своите мислења 

За време на 
настанот 
учениците активно 
се вклучија во 
реализација на 
активностите; 
Учениците имаа 
значајна улога во 
носењето одлуки 

Октомври 
и 

ноември 
 

Калина 
Серафимовска, 
Наставник по 
Граѓанскообраз
ование; 
Камелија 
Симоновска- 
наставник по 
Англиски јазик и 
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и ставови при реализација 
на активноста 

Слободанка 
Прелоговски- 
наставник по 
Англиски јазик 
Ученици од VIII и 
IX одд. 

Зајакнување на 
демократската клима 
во училиштето 

Зајакнувањето на демократската 
клима во училиштето, во текот на 
првото полугодие од учебната 
2020/21 година, се спроведе на 
Отворениот ден на граѓанското 
образование интегрирано со 
англиски јазик чија намена е да се 
поттикне одговорноста кај 
учениците за состојбите и 
условите во училиштето и 
заедницата и да се зајакне 
нивната иницијативност за 
преземање активности за 
позитивна промена. Истовремено, 
активноста придонесе во 
промоција на граѓанските 
вредности на ниво на целото 
училиште и поврзување на 
училиштето со пошироката 
заедница. 

Презентации од ученици за 
спроведените истражувања 
за Родова еднаквост 
 
Дискусии / дебати за теми 
од Граѓанско образование 
интегрирано со англиски 
јазик кои поттикнаа интерес 
кај учениците и публиката 
 
Идентификување на 
аспекти во училиштето/ 
заедницата кои треба да се 
подобрат и спроведување 
ученичка акција за 
позитивна промена 
 

Поттикнување на 
одговорност и 
иницијативност кај 
учениците 
 
Промовирање на 
граѓанските 
вредности на ниво 
на целото 
училиште 

Декември 
 

Калина 
Серафимовска, 
Наставникпо 
Граѓанскообраз
ование; 
Камелија 
Симоновска- 
наставник по 
англсики јазик и 
Слободанка 
Прелоговски- 
наставник по 
англиски јазик 
Ученици од VIII 
и IX одд. 

Рефлексија и анализа 
на спроведените 
активности и резултати 

Ученичките иницијативи треба да 
се надовр за научењето во 
училница, и да претставуваат 
практична примена на 
граѓанските компетенции, во 
реални ситуации. 

Фазата на рефлексија е 
неопходна за учениците да 
ги поврзат спроведените 
активности (процеси и 
резултати) со граѓанските 
компетенции кои се 
очекува да гистекнат; 

Учениците се 
иницијатори и 
лидери во 
спроведување на 
акции; 
Учениците 
иницираат 

Декември 
 

Калина 
Серафимовска, 
Наставник по 
Граѓанскообраз
ование; 
Камелија 
Симоновска- 
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(Инструменти за следење и 
проценка: листи научество, 
фотографии, прашалник за 
ефектите од активностите) 

заедничко 
донесување 
одлуки со 
возрасните 

наставник по 
Англиски јазик и 
Слободанка 
Прелоговски- 
наставник по 
Англискијазик 
Ученициод 
VIII и IX одд. 

 
      
Реализација на проектот ,,УНЕСКО – Живите јазици – прозорец кон светот“ 

Проектна активност Цел 
Очекувани 

исходи 

Реализатор
и 

(наставниц
и, други 

вклучени) 

Целна 
група 

Време на 
реализаци

ја 

Потребни 
средства и од 

каде ќе се 
обезбедат 

Претставување на програмата и договори 
за реализација на активностите за учебната 
2020/21 

Успешна 
реализација на 
целите, поделба на 
задолженија 

Запознавање 
со целите, 
содржините и 
бура на идеи 
за нивна 
реализација 

Камелија 
Симоновска, 
Светлана 
Петровска и 
ученици  

Учениц
и од 

VI - IX 
oдд. 

Октомври 
2 часа 

 

ИКТ опрема, 
интернетконекциј
а, интернет 
сајтови, 
дигитални 
софтвери и 
апликации. 

Истражување, дискусија и гледање на 
видео записи за европските културни 
престолнини за 2020 година: Ријека 
(Хрватска) и Голвеј (Ирска)  

Истражување на 
европските 
културни 
престолнини Ријека 
(Хрватска) и Галвеј 
(Ирска) 

Со активности 
да се 
запознаат со 
културните 
престолнини и 
подготовка за 
презентирање  

Камелија 
Симоновс, 
Светлана 
Петровска и 
ученици  

Учениц
и од 

VI - IX 
oдд. 

Октомври 
4 часа 

21.10.2020 

/ 

Одбележување на Денот на толеранцијата 
со изработка на пано и дискусија за 
толеранцијата по повод (Ден на 
основањето на УНЕСКО во 1946) 

Добивање 
информации и 
сознанија и 
размена на 

Изградување 
став за 
толеранцијата 
и градење на 

Камелија 
Симоновска, 
Светлана 
Петровска и 

Учениц
и од 

VIII - IX 
oдд. 

Ноември 
4 часа 

16.11.2020 

Материјали за 
изработка на 
училишно пано: 
разнобијна 
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мислење за Денот 
на толеранцијата 
(Ден на 
основањето на 
УНЕСКО во 1946) 

почит без 
предрасуди за 
човековите 
права и 
основните 
видови на 
слобода.  

ученици  хартија и печатач 
 

Одбележување на меѓународниот ден на 
мајчиниот јазик 21 февруари, со онлајн квиз 

Информации, 
сознанија и 
реализација на 
онлајн квиз за 
меѓународниот Ден 
на мајчиниот јазик  

Развивање 
љубов кон 
мајчиниот јазик 
и градење на 
почит без 
предрасуди за 
човековите 
права во однос 
на мајчиниот 
јазик  

Камелија 
Симоновс, 
Светлана 
Петровска и 
ученици  

Учениц
и од 

VIII - IX 
oдд. 

Февруари 
4 часа 

22.2.2021 

/ 

Читање на лични творби и поезија од 
Блаже Конески по повод чествувањето на 
100 годишнината од раѓањето на овој 
великан во УНЕСКО во Париз на 22.3.2021 

Проширување на 
знаењата за 
личноста и делото 
на Блаже Конески, 
себе промовирање 
преку лични творби 

Градење 
љубов кон 
пишаниот 
збор, 
литературните 
великани и 
промовирање 
на свои лични 
творби 

Камелија 
Симоновска, 
Светлана 
Петровска и 
ученици  

Учениц
и од 

VIII - IX 
oдд. 

Април 
4 часа 

9.4.2021 

/ 
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15. Поддршка на учениците 
15.1. Постигнување на учениците 

 
 Училиштето континуирано ги следеше постигнувањата на учениците од различен пол, етничка припадност и наставни предмети за 
учениците од I до III одделение кои следеа настава со физичко присуство, во просек околу 70 ученици, и за учениците кои следеа настава од 
далечина од I до IX одделение. Стручните соработници изготвуваат анализи и извештаи за успехот, поведението и редовноста на учениците 
по завршување на класификационите периоди, изготвуваа и споредбени анализи за успехот на учениците по предмети, паралелки и пол. 
Наставниот кадар и стручната служба водат целосна и уредна евиденција за напредокот, постигнувањата, редовноста и поведението на 
учениците. 
 Успехот, поведението и редовностана учениците на крајот од учебната 2020/2021 година е разгледан на одделенските совети одржани 
на 10 и 14.6.2021 година и е утврденна седниците на Наставничкиот совет одржани на 10.6.2021г. (за деветто одделение) и 14.6.2021г. (за 
учениците од прво до осмо одделение). 
Од вкупно 497 ученици од I до IX одделение, 161 ученик од I до III одделение описно се оценети и 336 ученика од IV до IX бројчано со општ 
успех од 4.96. Сите ученици се оценети, неоценети ученици нема. Сите ученици се оценети со примерно поведение и еден ученик од VIIб 
одделение е оценет со добро поведение. 
Успехот, поведението и редовноста на учениците е евидентиран во одделенските дневници и е-дневникот. Доделувањето на свидетелствата 
е одложено од МОН и БРО за до крајот на учебната 2020 / 21 година. 
Одржани се родителски средби за соопштување на успехот на учениците за учебната 2020 / 21 година на 10.6.2021г. и 14.6.2021 г. на 
платформата Тимс. 
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Годишен извештај за општиот успех на учениците во учебната 2020/2021 година од IV до IX одделение 

IV одделение 

Наставен предмет 
Број 

оценки 

Одлични Мн. Добри Добри Доволни Недоволни 
Среден успех 

Број % Број % Број % Број % Број % 

Задолжителни наставни предмети 

Македонски јазик 68 65 95,59 3 4,41 / / / / / / 4,96 

Математика 68 65 95,59 2 2,94 / / 1 1,47 / / 4,93 

Англиски јазик 68 65 95,59 3 4,41 / / / / / / 4,96 

Ликовно образ. 68 67 98,53 / / 1 1,47 / / / / 4,97 

Музичко образ. 68 67 98,53 / / 1    1,47 / / / / 4,97 

Природни науки: 68 67 98,53 / / / / 1 1,47 / / 4,96 

Техничко образование 
 

68 67 98,53 / / 1 1,47 / / / / 4,97 

 Ребота со компјутер 68 67 98,53 / / 1 1,47 / / / / 4,97 

Општество 68 67 98,53 / / / / 1 1,47 / / 4,96 

Физичко и здр.обр. 68     68 100 / / / / / / / / 5,00 

 

ОПШТ УСПЕХ  
4,97 

V одделение 

Наставен предмет Број 
оценки 

Одлични Мн. Добри Добри Доволни Недоволни 
Среден успех 

Број % Број % Број % Број % Број % 
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Македонски јазик 58 58 100 / / / / / / / / 5.00 

Математика 58 56   96,55 2 3,44 / / / / / / 4,96 

Англиски јазик 58 55 94,82 1 1,72 2 3,44 / / / / 4,91 

Ликовно образ. 58 58 100 / / / / / / / / 5.00 

Музичко образ. 58 58 100 / / / / / / / / 5.00 

Природни науки: 58 58 100 / / / / / / / / 5.00 

Техничко образование 
 

58 58 100 / / / / / / / / 5.00 

 Работа со компјутер и 
основи на програмирање 

58 
58 100 / / / / / / / / 5.00 

Општество 58 58 100 / / / / / / / / 5.00 

Физичко и здр.обр. 58     58 100 / / / / / / / / 5,00 

 

ОПШТ УСПЕХ 4,98 
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VI одделение 

Наставен предмет Број 
оценки 

Одлични Мн. Добри Добри Доволни Недоволни 
Среден успех 

Број % Број % Број % Број % Број % 

Задолжителни наставни предмети 

Македонски јазик 49 47 95.92 2 4.08 / / / / / / 4.97 

Математика 49 48 97.96 1 2.04 / / / / / / 4.98 

Англиски јазик 49 47 95.92 / / / / / / / / 4.92 

Германси јазик 49 49 100 / / / / / / / / 5.00 

Ликовно образ. 49 49 100 / / / / / / / / 5.00 

Музичко образ. 49 49 100 / / / / / / / / 5.00 

Природни науки: 49 47 95.92 1 2.04 / / / / / / 4.95 

Техничко 
образование 
 

49 
49 

100 / / / / / / / / 
5.00 

Информатика 49 49 100 / / / / / / / / 5.00 

Географија 49 49 100 / / / / / / / / 5.00 

Историја 49 48 97.96 1 2.04 / / / / / / 4.95 

Физичко и здр.обр. 49 49 100 / / / / / / / / 5.00 

Изборни наставни предмети 

Етика на религии 18 18 100 
/ / / / / / / / 

5.00 

Класича култура на 
европски 
цивилизации 

31 31 100 
/ / / / / / / / 

5.00 

ОПШТ УСПЕХ 4.98 
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VII одделение 

Наставен предмет Број 
оценки 

Одлични Мн. Добри Добри Доволни Недоволни 
Среден успех 

Број % Број % Број % Број % Број % 

Задолжителни наставни предмети 

Македонски јазик 47 46 97.87 1 2,13 / / / / / / 4,97 

Математика 47 45 95,74 1 2,13 / / 1 2,13 / / 4,91 

Англиски јазик 47 47 100 / / / / / / / / 5,00 

Германски јазик 47 44 93,62 2 4,25 / / 1 2,13 / / 4,89 

Ликовно образ. 47 47 100 
/ / / / / / / / 5,00 

Музичко образ. 47 47 100 / / / / / / / / 5,00 

Информатика 47 47 100 / / / / / / / / 5,00 

Географија 47 46 97,87 1 2,13 / / / / / / 4,97 

Историја 47 46 97,87 / / 1 2,13 / / / / 4,95 

Етика 47 46 97,87 / / 1 2,13 / / / / 4,95 

Биологија 47 44 93,62 2 4,25 / / 1 2,13   4,89 

Физичко и здр.обр. 47 47 100 / / / / / / / / 5,00 

Изборни наставни предмети 

Унапредување на 
здравјето 

29 29 100 / 
/ / / / / / / 

5,00 

Вештини на 
живеење 

18 18 100 / 
/ / / / / / / 

5,00 

ОПШТ УСПЕХ 4,96 


