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Врз основа на член 49, став 1, 2, 3, 4 , 5 и 6, од Законот за основно образование(„Службен весник на Република Северна Македонија ,бр. 161/19 и од 
Правилникот за формата и содржината на развојната и годишната програма за работа на основното училиште (со број 18-6579 од 06.07.2020г),годишната 
програма за работа на училиштето и собраните податоци од следењето на работата на училиштето во текот на учебната година, Tимот за следење и евалуација 
на годишната програма, го  изработи Годишниот извештај за работата на ООУ „Koчо Рацин“, Прилеп за 2020/21 година. 
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ООУ „Кочо Рацин“- Прилеп, го изработи Годишниот извештај за работата на училиштето врз основа на следењето и евалуацијата на годишната 
програма за работа на училиштето и извештаите на тимовите формирани за реализација на воспитно-образовниот процес според Планот и Протоколот 
за одржување на наставата во услови на пандемија. 

 

1.1.Општи податоци  
ЦЕНТРАЛНО УЧИЛИШТЕ и ПОДРАЧНО УЧИЛИШТЕ 

Име на училиштето „Кочо Рацин“ 
Адреса, општина , место: ЦУУл. „Борка Талески“ бр.64, Прилеп, Прилеп,     ПУ Ул. „Борка Медарот“ бр.24, Прилеп, 

Прилеп 

Телефон: 048/425-772 

Факс: 048/425-772 

e-mail kocoracinprilep@yahoo.com 

Веб страна http://kocoracinprilep.edu.com 

Facebook  https://www.facebook.com/ООУ„КочоРацин“- Прилеп 

Основано од: СО Прилеп 

Година на верификација: 1986 

Јазик на кој се изведува наставата: македонски 

Година на изградба: 1924 

Тип на градба: тврда 

Површина на објектот: ЦУ2616m2ПУ250m2 

Површина на училишниот двор: ЦУ2400m2ПУ300m2 

Површина на спортски терени и игралишта: ЦУ1600m2ПУ200m2 

Училиштето работи во смени: Да 

Начин на загревање на училиштето: Парно греење ( со нафта) 

Број на одделенија: ЦУ1-9ПУ 1-5 

Број на паралелки: ЦУ35ПУ 10 

Број на смени: 2 

Други податоци карактеристични за основното училиште  

https://www.facebook.com/ООУ
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1.2.Орган на управување, стручни органи и ученичко организирање во основното училиште 

 

Членови на училишниот 
одбор 

(име и презиме) 

Наставници: Даниела Проданоска, Стојна Богеска, Гоце Бумбароски 

Родители: Благица Филипоска, Марија Смугреска Секулоска, Даниела Димитриеска 

ЛС - Јасмина Мицеска ,  УП –Михаил Здравески и Елена Дамеска 

 

Членови на 
совет на 

родители 
(име и 

презиме) 

 
Елена Талеска 
Весна Неделкоска 
Деспина Китаноска 
Елена Петковска 
Елена Станкоска 
Марија Смугреска Секулоска 
Златко Волчески 
Паце Кондоска  
Даниела Димитријоска 
Јасмина Ангелеска 
Велкоски Томче 
Владимир Мирчески 
Михаило Дамјановски 
Елизабета Христоска 
Даниела Илова 

 
Драгица Мошков 
Наташа Ангелкоска 
Викторија Биџоска 
Александар Костадиноски 
Маја Николоска 
Влатко Кузманоски 
Гордана Петреска 
Славјанка Јанкулоска 
Гордана Иваноска 
Снежана Вашеревска 
Весна Крстеска 
Александар Џинго 
Анета Стојческа 
Цвете Игнатоска 
Игор Димоски 

 
Љупчо Маркушоски 
Елизабета Недеска  
Маја Миноска 
Игор Кондоски 
Жарко Бабаноски 
Благица Филипоска 
Христијан Трајаноски  
Билјана Чупетреска 
Билјана Мирческа 
Љубица Димоска 
Александар Крајоски 
Елизабета Мирческа 
Анета Узуноска 
Блаже Ристески 
Каролина Чурлиноска 

 
 

Стручни активи (видови) 

-Одделенска настава  
-Природно-математичка група премети  
(математика, физика,хемија,биологија, географија,техничкообразование. информатика) 
-Општествено – јазична  група предмети (македонскијазик, странскијазици, историја) 

Одделенски совети (број на наставници) 64 

Членови на училишниот инклузивен тим 
(име и презиме) 

Зора Чадамова ,Елизабета Велеска,Рената Андоноска,Горан Аврамоски 
Мартина Ристеска,Родител/Јасмина Паскоска,Родител/Слаѓана Арапиноска 

Членови на ученичка заедница (број на ученици) 328 
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Членови на ученичкиот парламент (број на 
ученици, име и презиме на претседателот на 
ученичкиот парламент 

20 
Елена Дамеска 

Ученички правобранител 
Михаил Здравески(ученик правобранитетл), Анастасија Ангелеска и Софија Настоска 
(заменици) 

 
 

 
2.2.Податоци за училишниот простор  
-Просторни услови за работа на училиштето 

Вкупен број на училишни згради 2 

Број на подрачни училишта 1 

Бруто површина 4750 m2 

Нето површина 2900 m2 

Број на спортски терени 3 

Број на катови 3 

Број на училници 27 

Број на помошни простории 10 

Училишна библиотека 1 

Начин на загревање на училиштето Парно греење  (со нафта) 

 
 
2.3.Простор  
Централно училиште 

Просторија 
Вк 

број 
Површина (m2) 

Состојба 
(се оценува од 

1-5,согласно 
Нормативот од 

2019г) 

Забелешка 
(се наведува потребата од 

дополнителни 
простории,реконструкции и 

сл.) 

Училници(приземје 1 , прв кат 7) 8 Приземје:44m2, 
прв кат: В/В:54,m2,42m2,55m2,46m2,Е/В:46m2,51m2,47m2 

  

Кабинети (приземје3, втор кат 10, подрум 
1) 

13+1 Приземје:Б 45m2, Г 50m2, М 44 m2 

Втор кат:Г 49m2,М43m2,Ф/Х56m,М45m2,И43m2, 
Инф 45m2,Мт46m2, Мт52m2 Ај47m2 

 
 
Кабинет ЛО, Етика/Фр.ј 
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Подрум:ЛО41 m2  нестаднардна 
училница 

Библиотека 1 29m2   

Спортска сала  голема и мала 1 200m2 и  75m2 Спортска сала 
нестандардна 
големина 

Потреба од спортска сала 
според стандарди 

Канцеларии(директор, наставници, стручни 

соработници, секретар/благајник) 
4 45m2, 41m2, 23m2,23m2   

Училишен двор 1 3574 m2   

Просторија за продолжен престој со кујна 1 55m2+10m2+ 11 m2   

Котлара 1 30m2   

Работилница 1 32m2   

Санитарни јазли 6 Пр.ж12 m
2
м 12 m

2
 прв кат:ж12 m

2
м12 m

2
втор кат:ж12 m

2
12m

2   

Посебни простории(подрум: работна 
просторија за наставник ФЗО и пом прост 
за спортски помагала, гардероба М, 
гардероба Ж, магацин ТО, кабинет Фр. 
Јазик, приземје: пријавница 
 прв кат: просторија за уч стоматолог) 

4 + 2 Подрум: каб. ФЗО 40 m2, СМ 6,5 + 5 m2,СЖ 11 +2,6 m2 
маг ТО 17,4 m2, каб ФЈ 41m2 

Приземје:пр 15 m2 

Прв кат: прост за уч стоматолог 17 m2 

  

Подрачно училиште 

Просторија Вкупен број Површина (m2) 
Состојба 

 

Забелешка 
(се наведува потребата од дополнителни 

простории, реконструкции и сл.) 

Училници 5 37,15 m2,38,44 m2,35,55 m2,39,21 m2,37,58 m2  Потреба од спортска сала, просторија за продолежен 
престој, просторијаза индив. работа со ученици и 
родители 

Канцеларии 1 13,85 m2   

Училишен двор 1 372 m2   

Котлара 1 19,5 m2   

Санитарен јазол 1 13,85 m2   

Училиштето ги следи потребите на наставата и  е опремено со неопходниот мебел,  инвентар и нагледност и  тековно врши набавка на истите. 

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

Наставен 
предмет 

Постоечка опрема и наставни средства Потребна опрема и наставни средства 

Македонски 
јазик 1 

Опрема: 
- 2 шкафа со полици (еден стар и еден нов 
функционален). 
- 1 пано старо, нефунционални 

- Нови и фунцкионални паноа за изложување на ученичките изработки 

- компјутер, печатач, ЛЦД проектор или најдобро интерактивна паметна табла, ЦД – плеер 
А) аудитивни средства според нормативите: 
- Цедеа со снимени содржини предвидени со програмата и прилагодени на возраста 
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Наставни средства: 
- три слики на поети, многу стари. 

 

- Наставни филмови, образовни филмови, документарни филмови 
- Снимки на текстови од усната и пишаната книжевност 
- ЦД со акцентски вежби според програмата поврзани со изразно читање 
Б) Аудиовизуелни средства според нормативите: 
- Дигитални содржини согласно целите и содржините од наставната програма за соодветното 
одделение 
- Едукативни софтвери – избор на текстови според наставната програма, драматизација на 

познати глумци и сл. 
Англиски 
јазик 

ЦД плеери-2 
Касети и ЦД а-за сите програми по одделенија 
Телевизор 
Постери и Флеш карт 

Бела интерактивна табла 
Едукативни софтвери за поддршка на наставните програми 

Германски 
јазик 

Компјутер со надворешни додаотци (монитор, 
маус, тастатура, камера  и слушалки) 
Смарт табла 
LCD Проектор 
Метален куфер со дидактички помагала 
(дополнителна литература) по германски јазик 
донација од Гете Институт. 

Тематски сликички (флеш картички) за секое одделение по 1 комплет 
Кодови за едукативниот софтвер т.е. интерактивните платформи за одобрените  учебниците  
Списанија за млади  
Долби систем за озвучување х 1 
Плутена огласна табла х 1 
Алумниниумски рамки за едукативни постери х 4 

Историја Историски карти 
Илустрации-слики 
Телевизор 

Историски карти 
Балканот во развиен и доцен феудали 
Големите географски откритија 
Македонија во времето на османлиското владеење 
Освојувања на Наполон бонапарта 
Македонија во втора светска војна 
Илустации -слики 
Александар  Македонски,Филип Втори,Самоил,Св Кирил и Методиј,Св.климет ,Крал Марко  
Карло Велики,Наполеон,Кемал Ататурк,Цезар 

Електронскатабла, печатач 

Хемија 
Физика 

Графоскоп,графофолии 
Мерни инструменти 
Систем за проучување на: движењето, 
електромагнетика, архимедов, њутнов закон, 
теслин трансформатор и др. 

 

Биологија Графоскоп, микроскоп,препарати, слики, 
модели 

 

Етика на 
религии 

1 шкаф ЛЦД проектор 

Компјутер  
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Дејноста на Св Кирил и Методиј 
Дејноста на Св Климент и Наум Охридски 
Константин Велики 
Етички текстови 
Шкафови за чување на техничките средства и помагала  
Шкафчиња и полици за чување книги 

Музичко 
образование 

Пијанино(1 парче),Хармоники(7),Орфови 
инструменти(1 дел од  комплет),Шкаф(3),Музичхи 
систем со касетофон о ЦД(1), 

Хармоники(10), Орфови инструменти(1комплет),Телевизор(1),Озвучување:Mixer 2x100 
W,звучници 2x150 W,сталки со звучници,2 микрофони со сталки и кабли х 3,Метроном 

 

Географија Компјутер 
Платно за прожектирање,eлектронска табла,бела табла,глобус      (стар примерок)                                                                     
 Релјеф – течен слив   (Релјеф на општи геогр поими) 
 Рид на изохипси,Рид на изобари,Релјеф на видови езера                                                                     
 Географска карта на Светот   (Физичка карта на светот – стара карта) 

 Географска карта на Светот  (Политичка карта на светот – стара карта) 

 Карта на Европа(Училишна карта),карта на Европа – пластифицирана  (Училишна карта)                    
 Карта на Балкански Полуостров  (Нова карта),карта на Балкански Полуостров (Стара карта)                                 
Карта на Република Македонија (Нова карта)                                                                  
 Ѕидна карта на Р. Македонија  (Двострана пластифицирана карта) 

 Сообраќајна карта на Р. Македонија(Стопанска карта на РМ) 
 Карта на Северна Америка, карта на Северна Америка    (Стара карта)  
Карта на Јужна Америка, карта на Јужна Америка   (Стара карта)                                                  
Карта на Австралија     (Австралија и Океанија – стара карта) 
 Карта на Австралија  и Океанија  (Стара карта) ,карта на Азија  (Училишна карта)                                                                                        
Карта на Азија      (Училишна карта) ,карта на Африка  (Нова карта)                                                                                              
 Карта на Африка  (Нова карта)                                                                                              
Постер со истражувачи,постер со знамиња на држави во Европа 
Постер со грбови на држави во Европа,осумнасочник со градови во Македонија 

 

 

Техничко образование  Комплет алат за обработка на дрво, метал, електрична 
инсталација, електроника 

 Клип-клоп машина за обработка на дрво 

 Машина за брусење, сечење 

 Констуркторски кутии и друг алат 

 

Физичко и здр. образов. Душеци, топки, јарец, отскочна даска  

Информатика Комплетно опремен кабинет со 22  компјутери  

Математика Геометриски тела, комплет за цртање, бела таблла со  



ООУ„Кочо Рацин“Прилеп,РСМакедонија                                                                                                                                                                                                                            Учебна 2020/21г 

Годишен извештај за работа на училиштето 

9 

МИМИО интерактивен уред 

На ниво на училиште Разглас,4LED телевизори, 6 фотокопири, факс, телефонска 
централа, компјутери,5печатачи, 
9 ЛЦД проектори, клима уред, дигитални фото апарати  и 
3смарт табли 

 

 
2.5.Податоци за училишната библиотека 
 

Р. број Библиотечен фонд Количество 

1. Литература за деца  

 -Наслови 860 

 -Вкупно книги 6700 

2. Литература за возрасни/стручна литература  

 -Прирачници наслови 180 

 -Списанија наслови 43 

 -Незадолжителна литература наслови 1337 

 Вкупно наслови 1560 

 Вкупно книги 4756 

Вкупно наслови: 2420 

Вкупно книги:                        11456 

 
2.5.  Епидемиолошки  мерки за работата на библиотеката 
Учениците од прво до трето одделение ја користат училишната  библиотека  според одреден распоред во термин кој е предвиден за секое 
одделение. Во библиотеката во исто време може да престојуваат максимално 2 ученика при што учениците треба да се придржуваат на 
растојанието од 2 метри. Ученците треба да ги дезинфицираат рацете при влезот во библиотеката и да носат маски. Книгите кои ги враќаат 
учениците треба да ги вратат во кутија за таа намена(после што се дезинфицираат), а библиотеката се дезинфицира после секоја група на ученици. 
Библиотекарот со учениците кои реализираат онлајн настава и со наставниците комуницира и договара за земање/враќање на книги по пат на МS. 
Teams или по пат на електронска пошта. 
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2.6. Реализација на планот за обновување и адаптација во основното училиште во оваа учебна година 

Што се преуредува или обновува Површина во m2 Намена 

Молерај на приземје и прв кат  
          Да -Училници /Ученици од одделенска настава и кабинети по билологија, 

географија и муз.обр. 
-Подобрениусловиво соодветните училници  во училишната зграда 

Обновување на подот во ходниците 
/ -Приземје и прв кат 

-Подобрениусловиво наведените делови од училишната зграда 

Обновување на внатрешните скалила во 
училиштето од приземје до  втор кат 

/ - Естетски добар изглед и функционални внатрешни училишни скалила 
- Естетскидобар изглед и   функционална  училишна фасада 

Асфалтирање на училишниот двор и 
уредување на функционални игралишта 

       Да - Естетскиуреден и функционален  училишен   двор 
 

Реновирање на фасадата во училишната зграда / - Естетскидобар изглед и   функционална  училишна фасада 

 

 
 
3.7. Вкупни податоци за наставен и ненаставен кадар                                                                                                                                                                

 
Кадар 

 
Вкупно 

Етничка и полова 
структура на 
вработените 

Македонци 

м ж 
Број на вработени 77 21 56 

Број на наставен кадар 61 15 46 

Број на воспитувачи /   

Број на стручни соработници 3 / 3 

Административни работници 2 / 2 

Помошно- технички кадар 10 6 4 

Директор 1 / 1 

Помошник директор / / / 

Образовни 
медијатори(доколку се 
ангажирани во училиштето) 

/ / / 
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  3.8. Вкупни податоци за степенот на образование на вработените 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.9. Вкупни податоци за старосната структура на вработените 

Години Број на вработени 
20-30 1 

31-40 20 

41-50 16 

51-60 32 

Над 60 8 

 
3.10. Податоци за учениците во основното училиште 
-Ученици 
Централно училиште 

Одделение 
Број на 

паралелки 
Број на 

ученици 

Етничка и родова структура на учениците 

Македонци Албанци Турци Срби Роми други 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

I 3 65 27 38           

II 3 68 34 34           

III 3 54 27 27           

I- III 9 187 88 99           

IV 3 52 29 23           

V 3 60 27 33           

IV-V 6 112 56 56           

Образование 
Број на 

вработени 
Последипломски студии 
втор циклус 

2 

Високо образование 62 

Виша стручна спрема 4 

Средно образование 7 

Основно образование 4 
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VI 5 84 46 38           

VII 5 64 38 26           

VI-VII 10 148 84 64           

VIII 5 79 38 41           

VII-VIII 10 143 76 67           

IX 5 101 55 46           

VIII-IX 10 180 93 87           

VI-IX 20 328 177 151           

 

Подрачно училиште 

Одделение 
Број на 

паралелки 
Број на ученици 

Етничка и родова структура на учениците 

Македонци Албанци Турци Срби Роми други 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

I 2 26 13 13           

II 2 23 9 14           

III 2 27 16 11           

I- III 6 76 38 38           

IV 2 38 12 26           

V 2 29 13 16           

IV -V 4 67 25 42           

 

 

 
Подобрување на условите за работа во училиштето 
Набавена опрема, наставни средства и помагала 

Опис  Количина 

Магнетна табла голема и мали 1 + 5 

Компјутери:  лаптопи, статични и таблетчиња 14+15+40 

Пен таблети 6 

Интерактивна табла 6+6 

Училишно столче (високо и ниско) 100 

Клупа за едно дете 220 

Ниски четириаголни маси 12 
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Биологија:модел на стандарден скелет на човек, модел на бронхиола со алвеоли, модел на ДНК со две низи, прибор за 
дисекција,2 микроскопи, микроскопски препарат по анатомија, ботаника,зоологија 

 

Математика: Сет од  геометриски тела, составени од пирамида, цилиндар, конус, топка, призма, коцка и квадар, дрвен 
шестар, линијар со рачка 

 

Физика: Шпиритусна ламба, училишен, хофманов апарат за електролиза, саатно стакло, стаклена прачка, хатриум хидроксид, 
калиум хлорид, цинк оксид, сребро нитрат, универзален индикатор, њутнов диск ,сет од минимално 5 цилиндри за 
демонстрација на специфична тежинa, иста тежина, различен тежина, кружен динамометар за мерење на сила, 
демонстратор на 2 Њутнов закон, модел на хидропреса 

 

Англиски јазик: Постери/едукативни слики 4 

Музички инструменти:триангл, дајре, флејта, макарас,ксилофон, соњали,чинели  

Физичко и здр. обр.:ниска греда, гумени јажиња,рипстол, јарец, ниска клупа, 
постери за изведување различни вежби(8) 

 

Хемија:рачна лупа, стаклена чаша за течности, сад за течнсоти, лабараториска инка ,петриев сад лабараториски термометар 
за мерење на темература, 

 

 
 

 
 
Од 11 март врз основа на Уредбата со законска сила за примена на Законот за основно образование (донесена поради спречување на внесување и ширење на 
Коронавирус COVID – 19) за време на вонредна состојба во ООУ„Кочо Рацин“ наставата,  како и  оценувањето на ученциите се  реализира  и организира со 
примена на  далечинско учење односно учење од дома, односно со примена на средства за електронска комуникација. 

Искуствата со on line наставата покажаа дека наставниците имаат потреба од обуки за користење на едукативни електронски  платформи, а истото се однесува и 
за учениците. Наставниците од одделенска и предметна настава проследија неколку групни, индивидуани обуки, вклучувајќи on line  обуки, вон и во училиштето 
продлабочувајќи ги и пренесувајќи ги сопствените знаења и искуства на стручните активи во училиштето. 

 Во учебната 2019/20г поради организацијата на наставата од 11 март  со примена на далечинско учење односно учење од дома, беше прекинат континуитетот 
на одржувањето на натпреварите, така да учениците кои постигнаа високи резултати на општинските натпревари беа оневозможени да продолжат со 
регионалини односно државни натпревари.Исто така беше прекината реализацијата на Еразмус + проектот,  дисиминацијата за обуките реализирани во 
интеркултурната размена во детскотот село Песталоци, како и бројни други воннаставни активности. 
 

Поуки кои може да бидат корисни за време на реализирање на годинашните активности 
 

- да се продолжи со развивање на соработката со родителите за нивно постојано вклучување во наставни и проектни активности 
- да се продолжи со поддржување на учениците за постигнување високи  резулатати  заради нивно мотивирање и понатамошно залагање 
- да се продолжи со развивање на соработката и  тимската работа во училиштето помеѓу наставниците, наставниците , стручните соработници и  
директорот 
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-да се продолжи со поддршката на наставниците за работа со деца со посебни потреби и тешкотии во учењето 
- да се продолжи со осовремувањето на наставата за развивање на стимулативна средина за учење 
-да се продолжи со опремувањето на училниците и кабинетите со нагледни средства и технички помагала особено со ИКТ технологија 
-да се продолжи со поддржувањето на наставниците во градењето на својот кариерен развој 
- да се развива соработката со  сите релевантни  субјекти  заради успешна реализација на целите на воспитно-образовниот процес. 

 
 

 
 
Стратешки цели:  
Од листата на потреби за учебната 2020/2021 година училиштето ги издвои следните приоритети: 

- Постигања на учениците  
- Учење и настава  
- Училишна клима и односи во училиштето  
- Подобрување на резултатите 
- Поддршка на учениците 
- Подобрување на условите за работа во училиштето 

Развојни цели: 
- Подобрување на квалитетот на реализацијата на наставата  
- Унапредување на работата со децата со посебни образовни потреби, надарени деца и децата со потешкотии во учењето и развојот  
- Демократизација на работата со ученичката заедница 
- Вклучување на родителите во активности на училиштето 
- Препознавање идиференцирање на врсничкото  насилство и развивање на свеста за здрава храна 
- Одржување на здрава училишна средина – подобрување на хигиената  
- Подобрување на инфраструктурата  во двете училишни згради 

 

Приоритетно подрачје на 
промени 

1. Постигања на учениците 

 

Цели:Развивање систем на иденитификација,поддршка и следење на напредокот на  учениците со тешкотии во учењето, надарени и таленитрани  
ученици и  ученици со посебни потреби 
Очекувани исходи: Идентификувани ученици, континуирана и контролирана поддршка на нивниот напредок и развој 
Задачи(краткотрајни цели, ги прикажуваат промените до кои се доаѓа во пократок временски период) 
- Систематско следење на напредокот на учениците со тешкотии во учењето, надарени и талентирани ученици и ученици со ПОП 
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Активности Одговорни за следење: Критериуми за успех:  
Инструменти: 

 
Индикатори за успех 

 
Повратна информација 

 

 Состанок на кои беа 
изложени тешкотиите за 
реализација на 
активностите 
 

Директор 
Стручни соработници 
Училишен тим 

Договор за одложување 
на реализацијата 
 

Записник 
 

Согледани анализи на 
постоечката состојба 

Согледана состојба 

 
 

Приоритетно подрачје на 
промени 

2. Учење и настава 

Цели: Поголема мотивираност за учење,пообјективно оценување и подобри постигнувања 
Очекувани исходи(кои се очекуваните исходи од тие промени и како тие промени ќе влијаат врз развојот на училиштето во целина) 
- Зголемување на ефикаснота на учењето 
-Подобрени постигања  на учениците 
Задачи(краткотрајни цели, ги прикажуваат промените до кои се доаѓа во пократок временски период) 
- Поттикнување на  наставниците  да користат разновидни наставни форми и методи соодветни на потребите на учениците и нивните стилови на учење 
-Подобрувањена квалитетотна планирањата од аспект на планирањена оценувањето 
-Проширување наупотребата на методите, постапките и техниките  на проверување на постигањата на учениците 
-Следење на примена на планирани оценувања 
-Поддршка на примена на формативно и сумативно оценување 
- Да се анализираат постигнатите резултати 

Активности Одговорни за следење: 
Критериуми за успех:  

 
Инструменти: 

 
Индикатори за успех 

 
Повратна информација 

 
 Состанок на кои беа 
изложени тешкотиите за 
реализација на 
активнсотите 

Директор 
Стручни соработници 
Училишен тим 

Договор за одложување 
на реализацијата 
 

Записник 
 

Согледани анализи на 
постоечката состојба 

Согледана состојба 

 

Приоритетно подрачје на промени 3. Училишна клима и односи во училиштето 

Цели: Демократизација на работата на ученичката заедница и поттикнување на демократска клима во училиштето 
Очекувани исходи(кои се очекуваните исходи од тие промени и како тие промени ќе влијаат врз развојот на училиштето во целина) 
-Идентификувана состојба 
- Нацрт програма 
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- Ученички парламент и Ученик правобранител оспособен за својата улога 
- Успешни работилници, 
- Изготвени извештаи 
Задачи(краткотрајни цели, ги прикажуваат промените до кои се доаѓа во пократок временски период) 
-Развивање на започнатата демократизација на работата со ученичката заедница 
- Избор на нацрт програмата по која ќе делува парламентот во училиштето со сите негови тела(имплементирање во работата на Совет на родители и 
УОодбор, и МИО тимот 
- Избор на претседател на УП подготовка заедно со уч. Правобранител  за функцијата и улогата која  ја имаат и спроведување на активностите 
- ОрганизирањеОтворен ден за граѓанско образование (прилог:акционенплан) 
- да се запознаат со улогата на ДП и неговите обврски во у-тето; 
- Пишување на  извештаи 

Активности 
Индикатори за успех 
(показатели, факти, 

информации) 

Носители на 
активностите 

Временска 
рамка  

Ресурси 
(човечки, 

финансиски, 
материјални) 

Тим 
за следење на 
реализација на 
активностите 

Продолжување со промени во работењето на 
ученичката заедница 

Избор  на нови 
претставници во телата на 
ученичката заедница и 
избор на ученици 
правобрнители 

Ученици 
Стучни соработ-ници 

Тим за поддршка на 
учениците 

Октомври  Состаноци 
предлози 

Тим за поддршка 
на учениците 

Водење  и поддршка на ученикот правобранител  и  
претседателот на УП  за улогата која ја имаат за 
промовирање на правата на децата и   ученичкиот 
активизам 

Одржани средби за обука 
и поддршка во 
извршувањето на 
функциите 

Тим за поддршка на 
учениците 

Ноември-
декември 

- е-  училница  
  МС Теамс 
- Информации 
Препораки 

Тим за поддршка 
на учениците 

Организирање на работилници: 
1. Историјат на Конвенцијата на правата на 

децата 
2. Принципи на Конвеницијата 

- Право на учество 
- Право на недискриминација 
- Право на најдобар интерес на детето 

Рефлексија од активности 
те со учениците 
 

Тим за поддршка на 
учениците 
предметни наставници  
-Ученици одVI-IХ одд 

Ноември - 
декември 

- Состаноци, 
-презентации 
 
 

Тим за поддршка 
на учениците 

 

Приоритетно подрачје на 
промени 

4.Подобрување на резултатите (Вклучување на родителите во активности на училиштето) 

Цели : Развивање на свеста кај родителите за отворена и активна соработка со училиштето 
Очекувани исходи(кои се очекуваните исходи од тие промени и како тие промени ќе влијаат врз развојот на училиштето во целина) 
-Планирани учества на родителите во образовниот процес 
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- Изготвен план за соработка со родители 
- Записници,извештаи за реазлизирани соработки 
Задачи(краткотрајни цели, ги прикажуваат промените до кои се доаѓа во пократок временски период) 
- Да се вклучуваат родителите спроред нивните различни можностиво наставата, со презентации за професиите кои ги работат и знаењата кои ги поседуваат 
-Поттикнување на  родителите за вклученост  при креирањето на училишните политики. 
-Да се креираат формални и неформални прилики за комуникација исподелување на информации со родителите 
-Да се користат изворите на сознанија од семејнатасредина за збогатување на развојните и спознајните искуства на децата и за унапредување нана учењето 
и поучувањето научениците со различни способности  иафинитети 

Активности Одговорни за следење: 
Критериуми за успех:  

 
Инструменти: 

 
Индикатори за успех 

 
Повратна информација 

 
 Состанок на кои беа 
изложени тешкотиите за 
реализација на 
активнсотите 

Директор 
Стручни соработници 
Училишен тим 

Договор за одложување 
на реализацијата 
 

Записник 
 

Согледани анализи на 
постоечката состојба 

Согледана состојба 

 
 

Приоритетно подрачје 
на промени 

5.Поддршка на учениците 

Цели : Утврдување на постапки и процедури во случаи на насилно однесување 
Очекувани исходи(кои се очекуваните исходи од тие промени и како тие промени ќе влијаат врз развојот на училиштето во целина) 
-Учениците го  препознаваат насилството 
Транспарентност и навременост во информирањето. 
Следење и анализа на појавита на насилно однесување. 
Успешно и навремено справување со појавите на насилно однесување 
Адекватно реагирање при појави на насилно однесување 
Задачи(краткотрајни цели, ги прикажуваат промените до кои се доаѓа во пократок временски период) 
- Препознавање идиференцирањена врсничкото  насилство 
- Поддршка на учениците кои трпат насилство 
- Работа со учениците кои манифестираат насилно однесување 

Активности Одговорни за следење: 
Критериуми за успех:  

 
Инструменти: 

 
Индикатори за успех 

 
Повратна информација 

 
 Состанок на кои беа 
изложени тешкотиите за 
реализација на 
активностите 

Директор 
Стручни соработници 
Училишен тим 

Договор за одложување 
на реализацијата 
 

Записник 
 

Согледани анализи на 
постоечката состојба 

Согледана состојба 
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Приоритетно подрачје на 
промени 

6. Подобрување на условите за работа во училиштето ( молерисување) 

Цели: Подобрување на условите за работа со извршен молерај на приземје и прв кат  
Очекувани исходи 
-Идентификувана моментална состојба на  ѕидовите на училниците  во приземјето и првиот кат 
-Реализираникомуникации и средби со одговорни лица од ЛС 
-Подобрениусловиво соодветните училници во училишната зграда 

Активности 
Индикатори за успех 

(показатели, факти, информации) 

Носители на 
активностите 

 

Временска 
рамка  

 

Ресурси 
 

Тим за 
следење  

Евидентиранана постоечката состојба 
 

Изготвеналиста за приоритетно потребни 
активности 

Директор 
Наставници 
Економ  
Хаус мајстор 

Јули 
 

Канцеларија  
Компјутер 
Записник 
Евиденции 

Комисија 
секретар 

Вклучувањево активностиза поддршка 
заради овозможувањена условиза 
реализација 

Доставување на барањаивклучување во 
проектниактивностизаради овозможувањена 
условиза реализација 

Наставници 
Директор 
Секретар 

август Канцеларија 
 Компјутер 
Барања 
Известувања 

Комисија 

Молерај во кабинетите од приземје и 
училниците од прв кат 
 

Реализиранмолерај воучилиштето на приземје и 
прв кат 

Наставници 
Директор 
Секретар 

Септември 
октомври 

Опрема 
Техничкиспецифика
ции 

Комисија 

Следење на 
преземенитеактивности.Извештајза 
реализираните активности 

Подобрениусловиза работа во училиштето Наставници 
Директр 
Секретар 

Септември 
октомври 

Канцеларија  
Компјутер 
Извештај 

Комисија 

 

Приоритетно подрачје 
на промени 

7. Подобрување на условите за работа во училиштето (асфалтирање на училишниот двор) 

Цели: Подобрување на условите за работа со поголема функционалност на училишниот двор 
Очекувани исходи(кои се очекуваните исходи од тие промени и како тие промени ќе влијаат врз развојот на училиштето во целина) 
-Идентификуванасостојба и обезбедени показателиво врска со наведените делови од  училишната зграда 
-Реализирани комуникации 
- Естетскиуреден и функционален  училишен   двор 
- Подобрениусловиза работа во училиштето 

Активности 
Индикатори за успех 

 
Носители на 
активностите 

Временска 
рамка  

Ресурси 
(човечки, финансиски, 

Тим 
за следење 
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материјални) 

-Вклучување во активности за поддршка 
заради овозможување на услови за 
реализација 

Доставени барања до ЛС 
Остварени средби и договори за 
изведбени активности 

Училиште и ЛС август Барања известувања Комисија 

Асфалтирање на училишниот двор и 
уредување на функционални игралишта 

Уреден и функционален  
училишен   двор 

Училиште и ЛС август Евиденции Директор и 
комисија 

 
 

 
Приоритетно подрачје 
на промени 

8.Подобрување на условите за работа во училиштето (здрава училишна средина) 

Цели: Одржување на здрава училишна средина  
Очекувани исходи(кои се очекуваните исходи од тие промени и како тие промени ќе влијаат врз развојот на училиштето во целина) 
-Подобрување на хигиената и одржување на здрава училишна средина 

- Подобрување на здравјето на учениците 
- Увид во потребите за наставни средства  
-Подобрување на наставата 

Задачи(краткотрајни цели, ги прикажуваат промените до кои се доаѓа во пократок временски период) 
-Одржување на здрава училишна средина – подобрување на хигиената 

- Набавка на нагледни средства потребни за квалитетна реализација на наставата 

Активности 
Индикатори за успех 

 
Носители на 
активностите 

Временска 
рамка  

Ресурси 
 

Тим за следење 

Изготвувае на план за 
придржување на протоколите з 

Реализирани еко 
активности  

Педагог, психолог,  
Наставници, одговорни 
лица 

Септември-јуни Работилници 
Евиденција, записник 
извештај 

Секретар  
наставници 
ученици 

Превземање активности со 
наставниците и одговорните за 
одржување на хигиената 

Одржани  еко акции, 
кампањи, работа на еко 
патроли 

Психолог, стручни 
состаноци 

Септември-јуни Работа на ученичката 
заедница 
Записници,плакати 

Директор 
секретар 

Анализа на потребите од 
наставни средства 

(набавка и на компјутери) 
 

Планови за набавка на 
потребни наставни 
средства 

Директор 
Педагог, психолог 
Одговорни на стручни 
активи 

август Прашалник, анализа Директор 

Набавка на нагледни средства 
 

Набавка на планираните  
наставни средства 

Училиште, општина Септември, 
октомври 

Фактури, договори Директор 
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Со почетокот на  учебнава 2020/21 г воспитно-образовниот процес  во училиштето се реализира согласно Календарот за организација и работа на училиштата, 
според скратена наставна програма согласно Наставниот план за учебната 2020/21г, како и со задолжително почитување на  насоките  донесени од МОН и 
БРО (План и Протокол за постапување во основните училишта на РСМ за реализација на воспитно образовниот процес со физичко присуство на учениците во 
учебната 2020/21г, Уредба за начинот на организирање и реализирање на наставата во услови на вонредни околности во основите и средните училишта) на 
кои училиштето  се придржуваше,  се организираше и го подготви за почетокот на новата учебна година. 
  Оваа  учебна година се одвива  во услови  многу поразлични од сите досегашни. 
 Во училиштето ги имплементиравме  епидемиолошките  упатства и препораки за работа во основните училишта и веруваме дека  успеаеме со многу заемна 
доверба и поддршка, одговорност и почит,  да го дочекаме  враќањето на животот во училиштето во нормала. 
 

1. Организација на наставата 

Наставата  започна на, 01.10. 2020, според  распоред што ќе важи за сите  ученици. 
 Училиштето ги почитуваше препораките на  надлежните институции, води грижа за здравјето на учениците, но и води  сметка за квалитетна настава која 
сакаме да ја обезедиме.  
Според  тоа во Училиштето  има услови за организација и спроведување на настава: 
-За учениците од прво до трето одделение со физичко присуство во посториите на училиштето 
-За учениците од четврто до деветто одделение  реализација на настава со учење од далечина.  
 
1.1.За учениците од прво до трето одделение со физичко присуство во посториите на училиштето 
 
Учениците (од прво, второ и трето одделение) во училница имаат часови со својот наставник и сите  носат заштитни маски.  
Секое одделение цел ден престојува во својата матична училница. 
 Клупите се поставени  со  одржување на пропишаното   растојание од 1,5м.  
Откако  учениците ќе влезат, влезовите се заклучуваат, а целата комуникација поминува низ главниот влез каде што има дежурни наставници и други 
вработени. 
За време на училишниот час, на учениците им е дозволено, во договор со наставникот (еден по еден), да одат во тоалет,  кој е најблиску до одделението , 
односно до  просторот во кој тие престојуваат. 
Учениците своите лични предмети не ги делат со другите. 
За време на одморите, нема задржување во ходниците,  учениците се во своите училници, не им е дозволено да ја напуштат училницата за да избегнат физички 
контакт на ученици од различни училници. Одењето во тоалет е поединечно. 
Часовите по физичко и здравствено образование се изведуваат прилагодени на временските и просторните услови. 
Часовите се скратени на 30 минути поради  дезинфицирање и подготвување на  училиштето за следната смена ученици. 
Учениците  ги добија своите учебници на првиот училишен ден, како и сите дополнителни упатства, информации и препораки.  
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1.1.1. Влегување на учениците во училиште 

Учениците како група, почитувајќи го  растојанието од најмалку 1,5 m, чекаат нивниот наставник да ги повика и води  до училницата. 
Забранет е влезот на родителите и други надворешни лица во училиштето, без претходна најава на маил или телефон. Во случај на потреба  од влез , 
задолжително е носење маска и дезинфекција на раце. 
Училиштето има подготвено Протокол за  учениците кои  следат настава со физичко присуство, со кој се запознати и на кој се придржуваат. 
Укажано е на  учениците да доаѓаат на училиште во закажаното време со цел да се избегнуваат гужви. 
Сите ученици секогаш ги користат истите патеки – за влегување во училиштето, движење по ходниците, одење дома...  
Особено внимание се посветува на почитување на мерките за заштита  и хигиена. 
 Учениците го напуштаат училишниот двор веднаш по часовите. 
 Учениците  влегуваат во училиштето од  3 влеза. Распоредот е даден во прегледот подолу во текстот. 
  Во месеците октомври и ноември од вкупно 9/9 паралелки во централното училиште од прво до трето одделение поради бројот на учениците во паралелките 
и големината на училниците  паралелките се поделени во две групи, а наставникот наставата ја реализира во две смени со две групи поединечно. Во декември 
поради оправданите отсуства на учениците и намалениот број на присутни ученици, групите на паралелките се споени онаму каде што протоколите го 
дозволуваат тоа (Ia, IIa, II б, IIIa,IIIб и IIIв). 
За учениците од прво до трето одделение  чии родители/старатели поднеле изјава според членот 5на Уредбата, училиштето организира настава преку 
далечинско учењеи тоа: 

Одделение Iа Iб Iв Iг Iд 
Вкупен број и број на ученици со далечинско учење 21/1 22/0 22/0 14/1 13/0 

Одделение IIа IIб IIв IIг IIд 
Вкупен број и број на ученици со далечинско учење 21/0 24/2 23/7 10/2 13/0 

Одделение IIIа IIIб IIIв IIIг IIIд 
Вкупен број и број на ученици со далечинско учење 15/1 20/0 20/1 15/0 13/1 

 

Од прво до трето одделение – место и време на влегување во училиштето 
Распоред на часови – без ѕвонење(наставниот час трае 30 мин) 
 

Централно училиште(Влез бр.1 и 2/училишен двор Влез бр.3/ главен влез на училиштето) 

Влез бр.1-Ia, Влез бр2.- Iб, Влез бр.3 - Iв                   Влез бр.1-Ia, Влез бр2.- Iб, Влез бр.3 - Iв                    

Одделение I (прво)II спрат     Време на влегување7.40 - 7.50ч  Одделение I (прво) II спрат     Време на влегување11.30-11.40ч 

Прва група/ Прва смена Распоред на часови/ одмори  Втора група/ Втора смена  Распоред на часови/ одмори  
1час 7.50 - 8.20ч                 5м 1час 11.05 - 11.35ч       5м 

2час 8.25 - 8.55ч               15м 2час 12.15 - 12.45ч     15м 

3час 9.10 - 9.40ч                 5м 3час 13.00 - 13.30ч      5м 

4час 9.45 - 10.15ч               5м  4час 13.35 - 14.05ч     5м 
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5час 10.20-10.50ч  5час 14.10  - 14.40ч 

Излегување  10мин идезинфекција 30мин    Излегување  10мин  и дезинфекција 30мин   

   

Влез бр.1-IIв, Влез бр2.- IIб, Влез бр.3 - IIа    Влез бр.1-IIв, Влез бр2.- IIб, Влез бр.3 - IIа     
Одделение II (второ)I и II спрат     Време на влегување7.20 - 7.30ч  Одделение II (второ)I и II спрат     Време на влегување11.20 -11.30ч 

Прва група/Прва смена  Распоред на часови/ одмори                  Втора група/Втора смена  Распоред на часови/ одмори                  

1час 7.30 - 8.00ч                 15м 1час 11.30 - 12.00ч           15м 

2час 8.15 - 8.45ч                   5м 2час 12.15 - 12.45ч             5м 

3час 8.50 - 9.20ч                   5м 3час 12.50 - 13.20ч             5м 

4час 9.25 - 9.55ч                   5м  4час 13.25 - 13.55ч             5м 

5час 10.00-10.30ч  5час 14.00 - 14.30ч 

Излегување  10мин и дезинфекција 30мин  до 11.10ч  Излегување  10мин и дезинфекција 30мин  до 15.10ч 

 

Влез бр.1-IIIв, Влез бр2.- IIIб, Влез бр.3 - IIIа      Влез бр.1-IIIв, Влез бр2.- IIIб, Влез бр.3 - IIIа     

Одделение III (трето)III спрат     Време на влегување7.10 - 7.20ч Одделение III (трето)III спрат     Време на влегување11.10 -11.20ч 

Прва група/Прва смена Распоред на часови/ одмори  Втора група/Втора смена  Распоред на часови/ одмори  

1час 7.20 - 7.50ч                   5м 1час 11.20 - 11.50ч             5м 

2час 7.55 - 8.25ч                  15м 2час 12.55 - 12.25ч           15м 

3час 8.40 - 9.10ч                   5м 3час 12.40 - 13.10ч             5м 

4час 9.15 - 9.45ч                   5м  4час 13.15 - 13.45ч             5м 

5час 9.50-10.20ч  5час 13.50 - 14.20ч 

Излегување  10мин и дезинфекција 30мин  до 11.00ч  Излегување  10мин и дезинфекција 30мин  до 15.00ч 

 

Рид   Рид   

Одделение Iг(прво) Време на влегување7.40 - 7.50ч ОдделениеIд(прво) Време на влегување11.55 -12.05ч 

Прва смена Распоред на часови/одмори  Втора смена  Распоред на часови/ одмори  

1час 7.50 - 8.20ч                 5м 1час 12.05 - 12.35ч       5м 

2час 8.25 - 8.55ч               15м 2час 12.40 - 13.10ч     15м 

3час 9.10 - 9.40ч                 5м 3час 13.25 - 13.55ч      5м 

4час 9.45 - 10.15ч               5м  4час 14.00 -  14.30ч      5м 

5час 10.20-10.50ч  5час 14.35 – 15.05 

Излегување  10мин и дезинфекција 30мин    Излегување  10мин и дезинфекција 30мин   
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Рид  Рид  

Одделение IIг(второ) Време на влегување12.10 - 12.20ч Одделение IIд (второ) Време на влегување12.20 -12.30ч 

Втора смена Распоред на часови/ одмори  Втора смена  Распоред на часови/ одмори  

1час 12.20 - 12.50ч                5м 1час 12.30 - 13.00ч           15м 

2час 12.55 - 13.25ч              15м 2час 13.15 - 13.45ч             5м 

3час 13.40 - 14.10ч                5м 3час 13.50 - 14.20ч             5м 

4час 14.15 - 14.45ч                5м  4час 14.25 - 14.55ч             5м 

5час 14.50 - 15.20ч  5час 15.00 - 15.30ч 
Излегување  10мин и дезинфекција 30мин  до 16.00ч  Излегување  10мин и дезинфекција 30мин до 16.10ч 

 

Рид   Рид 

ОдделениеIIIг(трето) Време на влегување7.10 - 7.20ч ОдделениеIIIд(трето) Време на влегувањe 7.20 - 7.30ч 

Прва смена Распоред на часови/ одмори  Прва смена  Распоред на часови/ одмори  

1час 7.20 - 7.50ч                   5м 1час 7.30 - 8.00ч                 15м 

2час 7.55 - 8.25ч                  15м 2час 8.15 - 8.45ч                   5м 

3час 8.40 - 9.10ч                   5м 3час 8.50 - 9.20ч                   5м 

4час 9.15 - 9.45ч                   5м  4час 9.25 - 9.55ч                   5м 

5час 9.50-10.20ч  5час 10.00-10.30ч 

Излегување  10мин и дезинфекција 30мин  до 11.00ч  Излегување  10мин и дезинфекција 30мин до 11.10ч 
Согледувања од спроведените анкети со наставниците од прво до трето одделение(Прилог 1):анкетирани наставници 16 кои изведуваат  настава со физичко 
присуство. 
Мнозинството од наставниците сметаат дека менаџментот на училиштето направи доволно за да ги заштити сите присутни во училиштето во услови на 
пандемија, истовремено добивале  јасни насоки и упатсва за тоа  како ќе се реализира наставата, а учениците се придржувале на мерките на заштита во 
училиштето.Анкетираните наставници се задоволни од искуството кое го стекнале од реализацијата на наставата со физичко присуство во услови на пандемија и  
ги остваруваат целите од скратената наставна програма. 
И покрај тоа, наставниците истакнуваат и потешкотии од реализацијата на ваквиот начин на настава. Во последните три месеци наставниците често се грижеле 
за работата и тогаш кога н е работеле, се чувствување уморно по работата и често работеле во своето слободно време за да ги задоволат потребните барања. 
Повеќетоод анкетираните наставици истакнуваат дека  учениците во вакви услови покажуваат намалено  внимание за време на  наставата, а  комуникацијата 
се одвива потешко.  

 
1.2.За учениците од четврто до деветто одделение наставата  се реализира со учење од далечина.  
Распоред за учење од далечина: 
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При реализацијата на наставата од далечина   се користи национална платформа  која овозможува двонасочна интеракција и комуникација на наставникот и 
ученикот во е – училници. 

Од четврто  до деветто одделение  
Распоред на часови (наставниот час трае 30 мин) 

Централно училиште (оn line)  Централно училиште (оn line) 

ОдделениеVII – IХ ротирање на смените Одделение IVи V 

Прва смена Распоред на часови/ одмори  Втора смена  Распоред на часови/ одмори  

1час 7.20 - 7.50ч                   10м 1час 12.00 - 12.30ч             10м 

2час 8.00 - 8.30ч                   10м 2час 12.40 - 13.10ч             10м 

3час 8.40 - 9.10ч                   10м 3час 13.20 - 13.50ч             10м 

4час 9.20 - 9.50ч                   10м  4час 14.00 - 14.30ч             10м 

5час 10.00-10.30ч                10м  5час 14.40 - 15.10ч             10м 

6час 10.40-11.10ч                10м  6час 15.20 – 15.50ч 

7час 11.20-11.50ч                     
 
 

Централно училиште (оn line) 

ОдделениеVI – VIII декември 

Трета смена Распоред на часови/ одмори  

1час 13.00 - 13.30ч             10м 

2час 13.40 - 14.10ч             10м 

3час 14.20 - 14.50ч             10м 

4час 15.00 - 15.30ч             10м 

5час 15.40 - 16.10ч             10м 

6час 16.20 - 16.50ч             10м 

7час 17.00 – 17.30ч 

 

Проверката на знаењата на учениците се реализира онлајн или со физичко присуство во училиште, според посебнотоУпатство за спроведување на 
проверката на знаењата на учениците изготвено од МОН и БРО. 
За нередовно присуство во настава се применуваат педагошките мерки утврдени во Законот за основно образование. 
Училиштето има подготвено Кодекс за учениците кои следат настава од далечина , со кој се запознати и на кој  се придржуваат. 
Учениците  сите дополнителни упатства, информации и препораки ги добиваа од своите одделенски раководители.  
Согледувања од спроведените анкети со наставниците кои реализираат настава од далечина(Прилог 2) : анкетирани наставници 13 кои изведуваат  онлајн 

Централно училиште (оn line)  

ОдделениеVI – VIII октомври и ноември 

Трета смена Распоред на часови/ одмори  

1час 15.00 - 15.30ч             10м 

2час 15.40 - 16.10ч             10м 

3час 16.20 - 16.50ч             10м 

4час 17.00 - 17.30ч             10м  

5час 17.40 - 18.10ч             10м  

6час 18.20 - 18.50ч             10м  

7час 19.00 – 19.30ч  

Рид (оn line)  Рид (оn line) 

Одделение V Одделение IV 

Прва смена Распоред на часови/ одмори  Втора смена  Распоред на часови/ одмори  

1час 7.30 - 8.00ч                   10м 1час 12.30 - 13.00ч             10м 

2час 8.10 - 8.40ч                   10м 2час 13.10 - 13.40ч             10м 

3час 8.50 - 9.20ч                   10м 3час 13.50 - 14.20ч             10м 

4час 9.30 - 10.00ч                10м  4час 14.30 - 15.00ч             10м 

5час 10.10-10.40ч                10м  5час 15.10 - 15.40ч             10м 

6час 10.50-11.20ч                  6час 15.50 – 16.20ч 
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настава. 
Мнозинството од наставниците сметаат дека училиштето направи доволно за да ги заштити сите присутни во училиштето во услови на пандемија, истовремено 
добивале  јасни насоки и упатства за тоа  како ќе се реализира наставата. Анкетираните наставници го истакнуваат како добро искуството кое го стекнале од 
реализацијата на онлајн наставата во услови на пандемија, а при тоа  можеле да ги остварат целите од скратената наставна програма. 
И покрај задоволството од реализацијата на ваквиот начин на настава, наставниците истакнуваат и потешкотии. Во последните три месеци наставниците често 
се грижеле за работата и тогаш кога н е работеле, се чувствување уморно по работата и често работата ги спречувала да му се посветат на семејството. Повеќето 
наставници истакнуваат дека кај  учениците во вакви услови се зголеми бројот на оние кои имаат потешкотии да го усвојат наставниот материјал  и 
покажуваат намалено  внимание за време на часот.  
Согледувања од спроведените  анкети со учениците за онлајн наставата (182ученици, прилог 3): 
Од прегледот на резултатите од анкетите можеме да забележиме дека мнозинството од учениците од 4 то до 9 то одделение се задоволни од реализирањето 
на наставата од далечина и се самостојни во работата. Помош од родителите или некој друг(браќа, сестри,роднини) во извршувањето на обврските добиваат 
повремено или ретко.  Повеќето ученици имаат адекватни просторни и технички услови за работа од дома.  
И покрај тоа, учениците истакнуваат и потешкотии од наставата од далечина. Повеќето ученици сметаат дека се оптеретени со обврски и преобемен материјал, 
но и сепак сметаат  дека имаат доволно време за извршување на  училишните обврски, но и за контакти со врсниците, за игра и забава и за вонучилишни 
активности. 

8.1.Календар за организацијата и работата во основното училиште 
Врз основа на Календарот за организација и работа на основните училилишта во учебната 2020/21г (МОН, 24.06.2020г се  утврдува организирањето на  учебната 
година, а со донесувањето на Календарот за изменување на календарот за организација и работа на основните училишта во учебната 2020/21г (МОН, 
27.08.2020г) учебната 2020/21 започна на 1 октомври 2020г. 

Настава по Физичко и здравствено образование 
Наставата по ФЗО се одвива за учениците од прво до трето одделение во надворешниот простор на училиштето кога тоа го дозволуваат временските услови или 
во спортската сала.  
Се води сметка да ниту во надворешниот простор не смее да доаѓа до мешање на одделенијата.Во исто време надвор можат да бидат најмногу две 
одделенија: во училишниот двор лево и во училишниот двор десно. Наставниците кои ги спроведуваат активностите надвор/наставата по ФЗО  водат сметка за 
тоа учениците кога севраќаат во училишната зграда да ги мијат и дезинфицираат рацете. Учениците од четврто до деветто одделение  со почетокот на учебната 
година  наставата по ФЗО ја реализираа онлајн, а кога временските услови го дозволуваа тоа часовите се реализираа со вежби во природа   во поблиската  
околина на училиштето согласно целите на наставните програми(Упатство за реализација на наставата по ФЗО во основните училишта за време на настава од 
далечина, 22.10.2020г БРО).  
 

8.3.Работа во смени 
Наставата се изведува во три смени  и тоа : прва смена I,II, III,VIиVIIIодделение , а втора сменаIVиVодделение и трета смена VII и IXодделение.
  
Наставниот час ќе трае 30 минути. Прва смена со онлајн настава започнува  од  7,20 до 11,50 часот, втора смена од 12.00 до 15,50 и трета смена од 
15.00 до 19.30 часот.  Со физичко присуство на учениците наставата во прва смена започнува во 7.40 до 10.50часот, втора смена е од 11.05 до 
14.40 часот. Во подрачното училиште Рид онлајн наставата започнува во прва смена од 7.30 до 11.22часот, а во втора семена во 12.30 до 14.20 
часот. За учениците со физичко присуство наставата започнува со скалест распоред на паралелките од 10минути поради запазување на 
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протоколите почнувајќи од 7.30часот до 11.20часот со првата смена. Втората смена започнува од 12.30 часот до 14.20 часот со истиот скалест  
распоред на паралелките во времетраење од 10 минути. 

 

8.4.Јазик/јазици на кој/и се изведува наставата 
 Број на паралелки: Број на ученици: Број на наставници: 

Наставен јазик македонски 45 770 64 

 
8.5. Проширена програма 
Училиштето за учениците во прво, второ и трето одделение не организира прифаќање и заштита на учениците еден час пред започнувањето на часовите за 
редовната настава и еден час по завршувањето на наставата, во согласност со родителот, односно старателот. 
Во првото полугодие од учебната 2020/21г продолжениот престој  на учениците не започна со работа.  

 
8.8. Реализација на физичко и здравствено образование со учениците од прво до петто одделение 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.10. Дополнителна настава и додатна настава 
Дополнителната и додатната настава во одделенска настава се одржуваат  така да сите ученици се присутни во училницата во текот на наставата, додека 

дополнителната и додатната настава во предметна настава се оджуваат по пат на платформата MS Teams. 
 
 
 
 
 

Одделение Реализатори на тандем настава по ФЗО 

I а Анета Станкоска и Александар Огненоски 

I б Горан Аврамоски и Александар Огненоски 

I в Ванчо Спиркоски и Александар Огненоски 

         I г Оливера Костадиноска и Александар Ѓорѓиоски 

I д Живка Каралиоска и Александар Ѓорѓиоски 

IIа Весна Мегленски и Александар Огненоски 

IIб Гоце Бумбароски и Александар Огненоски 

IIв Викторија Спиркоска и Александар Ѓорѓиоски 

IIг Цане Аџиоски  и Александар Ѓорѓиоски 

IIд Грозда Велкоска и Александар Ѓорѓиоски 
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8.13. Работа со ученици со посебни образовни потреби 
 

Програмска активност 
Временареализа

ција 
Реализатор 

Методиипостапкизареализ
ација 

Исходииефекти 

Процена на развојниот статус на ученикот Во текот на првото 
тромесечие 

Педагог, психолог, 
дефектолог, одд. наставници 

Индивидуална, дискусија и 
групна 

Правилна проценка на способностите 
на ученикот за давање понатамошна 
помош 

Изработка на ИОП за ученици кои имаат 
пречки во развојот 

До крајот на 
првото 
тромесечие 

Тим за инклузија, наставници 
и стручни соработници 

Групна, тимска работа и 
дискусија 

Изработка на применливи програми 
според индивидуалните способности 
на учениците 

Водење на досие за учениците Во текот на првото 
полугодие 

Тим за инклузија, наставници 
и стручни соработници 

Индивидуална Подобар увид за напредокот на 
ученикот 

Информираност на наставниците и 
родителите  во соодветното одделение 

Во текот на првото 
тромесечие 

Тим за инклузија, наставници 
и стручни соработници 

Групна и индивидуална и 
дискусија 

Континуирана соработка на тимовите 
со наставникот и родителот 

Директна помош и поддршка на учениците 
со ПОП, ,потешкотии во учењето и 
нарушување во однесувањето 

Во текот на 
учебната година 

Педагошко-психолошка 
служба и дефектолог 

Индивидуална Полесно совладување на наставните 
содржини 
 
 Информирање на родителите за 

постигнатите резултати 
Во текот на 
учебната година 

Одделенски раководители Индивидуална и дискусија Зајакнување на взаемната соработка 
со родителите 

Онлајн анкети со наставниот кадар вклучен со 
инклузија и родителите на децата со инклузија во 
врска со истражување „ Инклузија во образовниот 
систем за време на пандемија од коронавирусот 
во општините Прилеп, Кривогаштани и Долнени„ 

   Мај, 2021  Детска Амбасада за Сите Деца во 
Светот 

    Онлајн анкети со наставници и 
родители на деца со инклузија  

Согледување на проблемите на децата 
вклучени во инклузивниот образовен процес 
за време на пандемијата со  Covid 19 

 
Учениците со посебни образовни потреби се вклучени во наставата во училиштето и им се обезбедува  од страна на  наставниците и  инклузивниот тим , а 
ИОП – от е прилагоден на начинот на реализација на наставата. Родителите на учениците се од голема помош и поддршка при  следење на наставата на 
нивните деца. Факт е дека начинот на реализација на наставата не соодветствува со потребите на оваа група ученици, напредувањето кај нив е 
отежнато и се поголема е потребата од постојано вработување на училишен дефектолог и вклучување на образовни/лични асистенти. 

 

 
Воннаставните активности во училиштето можат да се одржуваат после редовната настава, под услов да во групите учествуваат ученици од само едно 
одделение и ако за тоа постои доволно простор. Наставниците од одделенска настава воннаставните активности ќе ги одржуваат во групите во едно одделение. 
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9.2.Секции/ Клубови 

 

Р. 
бр. 

Име и презиме на наставникот Слободна ученичка активност 
Број на 

ученици 
Одделе

ние 
Време на 

реализација 
Потребни 
ресурси 

1 Даниела Проданоска   IХ   

7 Благојче Ристески Литературна секција  VI   

8 Наташа Кулеска Новинарска секција  VII   

9 Елена Биноска Драмска секција  VIII   

11 Габриела Стојаноска Рецитаторска секција   IХ   

 
Наставен предмет/одд ДП настава ДДнастава ВНА ДП реализирани часови ДДреализирани 

часови 
ВНА реализирани часови 

Македонски јазик  VI   / / 12 / / 
Македонски јазик  VII     / 12 10 / 

Македонски јазик  VIII       15 14 16(секција) 

Англиски јазик  IX     / 3 одд-16 
9одд-26 

3одд-14 
9одд-24 

/ 

Aнглиски јазик VI 

      25 25 4 часа 
Рецитации за Патрон празник,Отворен 
ден на демократијата,Еразмус+ Проект  
online мобилност  во 
училиштето,виртуелна посета на 
собранието на РСМ 

Германски јазик VII , IX       

Германски јазик VI иVIII 
   14 4 Рецитации за Патрон 

празник,Отворен ден на 
демократијата,Еразмус+ Проект 

Математика IX     / 30 24 / 

Математика VI     / 20 20 / 

Maтематика VII       22 22 Натпревари(општински и регионални) 

МатематикаVIII     / 14 12 / 

Историја VI       27 0 25 часа(секција) 

Биологија       6одд-10 
8 одд-7 

6 одд-10 
8одд-7 

Натпревари(општински и регионални 
и државни) 

Физика       32 32 Натпревари,селекционен натпревар 
за учество на Олимпијада по 
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Природни науки 

ФЗО VIII*     /   / 

ФЗО VII*     /   / 

ФЗО IX*     /   / 

Соња Пирганоска       17 15 Натпревари(општински и регионални 
и државни 

Забелешки: 
*Наставата по физичко и здравствено образование се изведуваше  со физичко присуство, на отворено,освен кога временските услови не беа добри .Тогаш се 
изведуваа online часови.Поради пандемијата и специфичниот начин на изведување на наставата,оваа учебна година не се изведуваше додатна и дополнителна 
настава! 
Планираните активности за дополнителна  и додатна настава  по  сите предмети се реализирани успешно online со користење на активни методи на 
учење:наставни работни задачи,квизови,Microsoft power,kahoot,liveworksheet,Microsoft forms,learningapps.org.Сите ушеници беа активно ангажиран, усвоените 
знаења се докажани преку активно учество во процесот на учење. 
(Прилог: Целосен извештај за реализација на дополнителна, додатна настава и воннаставни активности) 

 
9.3. Акции 
 
Оваа учебна година  реализирани се само оние активности(проекти, одбележувања, настани, работилници, забавни случувања) чија реализација е можна на 
начин да не се доаѓа до мешање на паралелките, односно секоја паралелка активноста ја спроведува во рамките на паралелката.  
Не се одржуваат приредби и останати активности кои вклучуваат ученици од повеќе паралелки. Исто така не се реализираа вонучилничка настава освен во 
дворот на училиштето.  

Реализација на план за организирање настани, хуманитарни акции, еколошки акции и сл. 

Планирани содржини 
Време на 

реализација 
Реализатор 

Ученици/оддел
ение 

Потребни средства,материјали и 
извори од кои ќе се добијат/место 

Тим за следење на 
акциите (претставник и од 

совет на родители) 
Организирање свечен настан по повод 
првиот училишен ден за првачиња 

    Октомври 

Наставниците од I 
одделение, психолог, 
педагог 

 Ученици од прво 
одделение и 
родители 

Соодветни детски песни, Хамери,  
боици, маркери, беџови, креди во 
боја/ во училишниот двор  со 
почитување на епидемиолошките 
мерки 

Тим наставници од прво 
одд и  стручни 
соработници 

Одбележување на Детска недела– 

Мото:„Почитуваме за наше здравје, за наш 

успех“ 

-Истакнување на одредбите од Конвенцијата 

за правата на детето 
 - Информирање за потребите од почитување 

Октомври 

Наставници 
одделенски 
раководители, стручни 
соработници 
 
 
 

 
 
 
 
 Сите ученици од 
прво до деветто 
одделение 

-Конвенција за правата на децата, 
-Протоколи во училиштето за 
почитување на мерките против 
КОВИД 19/ училница – виртуелна  
училница 
 
 

Тим наставници  за 
поддршка на 
ученичкото учество  и  
стручни соработници 
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на мерките против КОВИД 1 

-информирање на  учениците  (од 6 – 9 то 

одд. за процедурите за избор на претседател, 

заменик претседатели и другите постојани и 

повремени тела на одделенската заедница 

-(ученици од 2-ро до 5-то одд.) 
реализирање активности  според     
планирањата од Животни вештини, а кои се 
однесуваат на детските права 

На одделенски час 
 
 
 
 
 
 
На одделенски час 
 

 
 

-Доставување н а формулари  кои 
треба да бидат приложени и 
презентирани при изборот 
 
 
 
 

- Соодветен материјал о д 
Прирачник за Животни 
вештини 

Одбележување на Детска недела 
Организирање настан по повод прием на 
првачиња во ДО Октомври 

Наставниците од I 
одделение, психолог, 
педагог 

Ученици од прво 
одделение 

Картони со детски права 
   зелени и црвени картончиња 
   детското ветувањето/во 
училишниот двор со почитување на 
епидемиолошките мерки 

Тим наставници од прво 
одд и  стручни 
соработници 

Одбележување на  11 Октомври, 
8 Декември  Октомври 

Стручни соработници, 
одделенски 
раководители 

Претставници на 
ученичка заеница 

Презенитрање на  содржини за 
значењето на празникот (училишно 
гласило и МС Тимс) 

Тим за одбележување 
празници 

Патронен празник научилиштето 

Декември 

Предметни по 
македонски 
јазикодд.наставници 
иученици 

Ученици од 
рецитаторска  и 
литературна 
секицај 

 Одбрани соодветни рецитации на 
видео клип, презентирани на  МС 
Теамс, веб страна на училиште 

Комисија за јавна и 
културна дејност 

Одбележување на  24 Мај 
Мај 

Стручни соработници, 
одделенски 
раководители 

Претставници на 
ученичка 
заедници 

Презенитрање на  содржини за 
значењето на празникот (училишно 
гласило и МС Тимс) 

Тим за одбележување 
празници 

 
Општествено хуманитарна работа 
Р. 
бр. 

Вид на активности Временаре
ализација 

Реализатор Целнагрупа Резултати и ефекти од работата 

1. Собирна акција за социјално загрозени лица декември Сите ученици и 
одговорни наставници 

Собирни акции за 
социјално загрозени 
лица 

Учениците активно учествуваа со 
донирање на облека и храна по 
повод новогодишните празници во 
соработка со  Детска Амбасада  

2. 
Поделени 9 таблет  компјутери   Мај  Соработка со ЛСП Деца од социјално 

загрозени семејства 
Ефективна реализација на он-лајн 
наставата 

3. 
Донирани средства за дезинфекција: три 
безконтактни топломери и безконтактен апарат 

Септември 
2020 

од Коалиција  на 
младинскаорганизација 

За потребите на 
училиштето 

Ефикасно спроведување на 
епидемиолошките мерики 
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за дезинфекција и едукативен плакат „СЕГА“ 

4. 
Дониран пакет заштитни маски Октомври 

2020 
Компанија Комфи Ангел За потребите на 

училиштето 
Ефикасно спроведување на 
епидемиолошките мерki 

5. 
Донирани едукативни плакати  Октомври 

2020 
ЛС Прилеп во соработка 
со USAID 

За потребите на 
училиштето 

Ефикасно спроведување на 
епидемиолошките мерki 

6. 
Донирани ранци  и ученички прибор  септември 

2020 
од Коалиција  на 
младинскаорганизација 
„СЕГА“ 

17 Деца од социјално 
загрозени семејства 

Придонес за подобар почеток на 
учебната година 

7. 
Дониран таблет   Ноември 

2020 
наставник Дете од социјално 

загрозено семејство 
Ефективна реализација на он-лајн 
настават 

8. 
Поделени новогодишни колети за првачиња Декември 

2020 
Ефективна реализација 
на он-лајн настават 

 Сите ученици во прво 
одделение 

 

 
 

 
 
Програма за работа на ученичката организација(ученичкиот парламент) 
Сите ученици во училиштето ја сочинуваат училишната заедница.За организирано остварување на интересите на учениците во основното училиште, учениците 
се организираат во заедница на паралелка и ученички парламент. Ученичкиот парламент го сочинуваат претседателите на заедниците на паралелките. 

Реализиран избор на ученици правобранители. 

 Реализација на план за работа на ученичкиот парламент и ученичкиот правобранител 

Планирана програмска 
активност 

Време на 
реализација 

Реализатор 
Потребни средства и 

материјали(извори од кои ќе се 
добијат ) 

 Исходи и ефекти 

Избор на претседател на одделенска 
заедница 

26.10.2020 Одделенски 
раководители,  
 сите ученици од 
одделение 

„Водич за ученичко организирање и 
заштита на детските права во 
осн.училишта“Коалиција за 
младински орг.СЕГА,2020г 

Демократски избор на претседател на 
одд.заедница 

 Конститутивна седница на ученички 
парламент и избор на претседател 
Значење на училишен 
парламент и избор на раководни и други 
тела (координатори на учебни години, 
координативно тело, комисија за доверба и 
соработка) 

   18.11.2020 Тим за поддршка 
на ученичко 
учество, 
сите претседатели 
од одд.заедници 

Материјали од „Водич за ученичко 
организирање и заштита на детските 
права во осн. училиште“ 

  Демократски избор на претседател и други 
тела ученички парламент 
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Евалуација на училишната клима и односите 
воучилиштето. 
Изработка на годишна програма за работа и 
нејзино усвојување 

7.12.2020  Тим за поддршка 
на ученичко уч, 
Членови на УП, 
ученици пр -тели 

Предлози на членовите на ученички 
парламент 

Учениците даваат конструктивни предлози 
и идеи на посакувани активности во насока 
на подобрување на нивното секојдневие во 
училиштето 

Објавување на повик за отворена кампања 
за Избор и избор  на ДЕТЕ ПРАВОБРАНИТЕЛ 

09-19.11.2 Тим на поддршка 
на ученичко 
учество, одд. 
раководители, 

 ученици од VII,VIII и 
IXодд. 

Материјали од „Водич за ученичко 
организирање и заштита на детските 
права во осн. училиште“ 

Учениците се запознаваат со институцијата 
ДЕТЕ ПРАВОБРАНИТЕЛ и неговите обврски 
во училишното секојдневие, како и со 
начинот на неговиот изб 

Спроведување на Избори за ученички 
правобранител со тајно гласање на 
учениците од 7, 8 и 9то одделение (анкета 
во MS Forms) 

23.11.2020 Одделенски 

раководители 

Тим за поддршка 
на учениците 

Виртуелна училница/ одделенски час Избран ученички правобранител и ученици 
заменици правобранители , јавно 
објавување на резултатите 

Изработка на годишна програма за работа 
на ученик правобранител и нејзино 
усвојување 
 

Декември Одговорни 
наставници 

Ученик 
правобранител и 
негови заменици 

Предлози на ученик правобранител и 
негови заменици 

Учениците даваат конструктивни предлози 
и идеи на посакувани  активности во насока 
на подобрување на нивното секојдневие во 
училиштето 

Обука  на ученицитеод ученичкиот 
парламент и децата правобранители  за 
воведување во нивната улога  во 
заштита на правата на децата: 
 

 1.Запознавање со Конвенцијата на 
правата на децата (Историјат, улога и 
структура на Конвенцијата) 

 
 
09.12.2020 

 Тим за поддршка 
на ученичко 
учество, 
членови на 
ученички 
парламент и 
ученици 
правобранители 

Материјали од „Водич за ученичко 
организирање и заштита на детските 
права во осн. училиште“ 

 Учениците да ги  осознаваат на детските 
права  предвидени  во делот на училишната 
заедница  и ученик правобранител, да се 
запознаат со историјатот на Конвенцијата, 
нејзината улога и стуктура. 

2 Прв и втор принцип на  Конвенцијата на 
правата на децата:  Најдобар интерес на 
детето и недискриминација на детето 
 

16.12.2020   Тим за поддршка 
на ученичко 
учество, 
членови на УП и 
уч.пр-тели 

Материјали од „Водич за ученичко 
организирање и заштита на детските 
права во осн. училиште“ 
 

Учениците да го разберат надобриот 
интерес на децата и недискриминацијата  
на децата  и препознавање на ситуации на 
прекршување на истите 

3. Трет принцип на Конвенцијата за 
правата на детето: Право на учество 

23.12.2020  Тим за поддршка 
на ученичко уч. 
членови на УП и 
уч.пр-тели 

Материјали од „Водич за ученичко 
организирање и заштита на детските 
права во осн. училиште“ 

 Учениците да го разберат правото на 
учество на децата и препознавање на 
ситуации на прекршување на ова право 

 
                                                                                                                                                                                  Тим за поддршка на ученичкото учество 
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11.1.Екскурзии, излети и настава во природа  (Прилог: Програми за екскурзиите и настава во природа) 
Во однос на овие активности училиштето постапува според Правилникот за дополнување на Правилникот за начинот за изведување на екскурзиите, излетите 
и другите вонучилишни активности на учениците во основните училишта (член 6а и 6б, МОН, 15.10.2020г) за време на организирање и реализирање настава која 
трае помалку од 180 наставни дена, како и реализирање настава по скратени наставни програми во услови на вонредни околности, или за време на 
организирање настава преку далечинско учење. Програмите за излетите, екскурзиите и другите вонучилишни активности  кои одобрени од училишниот одбор  
пред стапување на сила на овој правилник, истите се ставаат во мирување се додека траат вонредните околности. 

 
11.2. Податоци за учениците од основното училиште вклучени во вонучилишни активности 
 Според горенаведниот Правилник од истите причини се ставаат во мирување се додека траат вонредните околности и планираните воннаставни активности, а 
кои се однесуваат на посети на објекти, планирани акции,  еднократни работилници со учениците, гостувања научениците во и надвор од државата.Тоа се 
активностите кои се реализираат надвор од училиштето со цел проширување и продлабочување на знаењата на учениците од одделни воспитно-образовни 
подрачја и наставни предмети. 
 

 

 
Иако во специфични околности поради приликите, оваа учебна година беа организирани (онлајн) индивидуални натпревари надвор од училиштето и од 
акредитирани/неакредитирани (од МОН) здруженија. Со учениците систематски се работи заради постигнувања успешни резултати во натпреварувањата и 
постигнати се следните резултати (Прилог:Преглед на постигнати резултати на натпревари на учениците): 

Р. 
бр. 

Време на 
реализaц. 

Број на 
учесници/одд.  

Ниво на натпревари/Освоено место Организатор/Рализатор/ 
Цел на натпреварот Општински Регионален Државен 

1  24.3.2021 
10 – од VI до  IХ 

одд 
Општински натпревар по англиски 

јазик – 1, 2 и 3 место 
 

 ЕЛТАМ 

2 24.3. 2021 
2 - VIII и  IХ одд.   

 
 Државен натпревар по 

информатика ученикот – 3 место 
и пофалница 

Здружението на 
информатичари на РС 
Македонија 

3 19.4.2021 
10 – од VI до  IХ 

одд. 
 

Регионалниот натпревар 
по англиски јазик – 1 и 2 
место 

 ЕЛТАМ 

4 22.4.2021 3 -  VIII и  VI одд. 
Општинкиот натпревар по 
Биологија – 3 место 

 
 

Друштво на биолози на РС 
Макеконија 

5 
19.4.2021 

4 - V одд.  
Општински натпревар по Природни 
науки 
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6 
17.5.2021 

4 -  V одд.  
Регионален натпревар по 
Природни науки 1 и 2 
место 

  

7 
16.6.2021 

3 - VIII одд.   
 Државен натпревар по хемија – 

второ место и трето место 
Друштво на хемичари и 
технолози на РС Макеконија 

8 
15.6.2021 

3- V одд.   
 Државен натпревар по 

природни науки – три трети 
места 

 

9 
15.6.2021 

1 - VIII одд  
 Државнен натпревар по 

Биологија – второ место 
Друштво на биолози на РС 
Макеконија 

10 
29.05.2021 

2 - VIII одд  
 Државен натпревар на Народна 

Техника на Македонија - Прво 
место и признание 

Сојуз на клубови на млади 
техничари и природници на 
Македонија 

11 
09.6.2021 

4 -  VIII и  IХ одд  
 Државен натпревар по физика – 

2 и 3 место 
 

12 
17.5.2021 

3 -IV-Б  
Регионалниот натпревар 
по Природни науки – 
трето место 

  

13 
14.5.2021 

5 -  VIII одд  
Регионалниот натпревар 
по Биологија – 2 и 3 место 
и пофалница 

 
Друштво на биолози на РС 
Макеконија 

14 

 
09.5.2021 

IХ одд  

 
Државниот натпревар по 

англиски јазик ЕLTAM – 3 место 
ЕЛТАМ 

15 
07.6.2021 

Од  IV до IХ одд 
Општински натпервар по 
математика – прво, второ и трето 
место 

 
 

Сојуз на математичари на РС 
Македонија 

16 
 
07.6.2021 

 
Од  V до  IХ одд  

Регионален натпревар по 
математика – прво, второ 
и трето место 

 
Сојуз на математичари на РС 
Македонија 

17 
07.6.2021 IХ одд 

 
 Државен натпревар по 

математика – второ место 
Сојуз на математичари на РС 
Македонија 
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Училиштетореализира активностиповрзани со мегуетничкаинтеграција во образованиетово наставатаоваа учебна година само во самостојни 
мултикултурни активности.Истите придонесуваат кон унапредување на интеркултурализмот,препознавање на сличностите, прифаќањет на 
различностите, сузбивање на стереотипите и предрасудите. 

Реализација на активности од „Meѓуетничка интеграција  во македонскот образовен систем“ 

Активност 
Временска 

рамка 
Носител Начин на спроведување (ресурси) Очекувани резултати 

Имплементирање 
самостојни мулти – 
културни активности 

Септември - 
декември 

Ученици 
Одделенски и 
предметни 
наставници 

Користење на 
прирачници за животни вештини и Демократско 
учество 

Развивање компетенции кај учениците 
за МИО ( промовирање на вредности за 
заедничко живеење и 
почитувањена разликите меѓу луѓето) 

 
Поврзување на еколошката програма со редовната наставаУчилиштетоја  реализира 
Програмата”Интеграцијанаеколошкатаедукацијавомакедонскиотобразовен систем.Тековнобеареализирани 
екоактивностиинтегриранинизразличнинаставнипредмети.Бешеспроведен  еко конкурс на тема “Херои на храната“(во категории: ликовна творба и изработка 

на плакат со компјутерска техника) со што беше одбележан 16 октомври светскиот ден на храната за поддршка на сите кои  неуморно работат за време на 
пандемијата КОВИД-19 за храната да ја донесат од  нивите до нашите домови. По повод 8ми   октомври Меѓународниот ден на намалување на 
уништувњето на природата објавен литературен конкурс на тема „ Креираме училишен  еко кодекс“. Учениците имаа можност да творат и со убав збор да ја 
подигаат еколошката свест на сите. 

 
 

 
 

 Проект„Отворени  денови  на демократијата“ - Време на реализација: Март 2021 
Цел: -Планирање, организирање и реализирање на ученичка акција (спроведена од далечина преку употреба на дигитални алатки за комуникација и работа) 
-Подигање на свеста за подобро разбирање на насилството во училиштето  
- Да ги направи учениците поподготвени да реагираат соодветно на инцидентите на насилство  во училиштето, како и  да ги пријават 
-Поддшка на учениците  за  намалување на насилството, а подобрување на соживотот со споделување на одговорноста со општеството во кое живеат 
 
 
 

Активности Исходи и ефекти Начин на 
реализација 

Време на 
реализација 

Носители на 
активностите 

 Седница на Наставнички совет -запознавање со  претстојните активности Онланј седница на 
МС  Тимс 

11март Онланј седница на 
МС  Тимс 
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1 Седница на ученички 
парламент 

- запознавање со  претстојните активности  
- разговор и предлог на теми кои ќе бидат 
предмет на истражување 
- избор на тема која ќе биде истражувана 
- давање насоки за  прегледување на разни 
извори 
кои ќе придонесат за подигнување на свеста за 
проблемот 

Онланј седница на 
МС  Тимс 
 

16 март 
 

Онланј седница на 
МС  Тимс 
 

2а Истражување  за предложените 
теми (пр. за говор на омраза, 
физичко и електронско 
насилство)  

Учениците заеднички го истражуваат проблемот, 
причините за неговото појавување, видовите и 
дефинициите за врсничко насилство 

Прегледување на 
посочените и  други 
извори 

 

16-23 
март 

 

Тим за поддршка на 
учениците 

 

2б Седница на ученички 
парламент 

-Учениците организираат кампања против 
врсничкото насилство, фокусирајќи се на 

подигнување на свеста за проблемот. 
- Избор на мото, осмислување на начин на 
информирање на учениците и јавноста 
-Формирање на работни групи 
- Организирање работилници 

Онланј седница на 
МС  Тимс 
 

23март Ученички парламент, 
Тим за поддршка, 
наставници ментори и 
ученици носители на 
активностите 

3а Подготовки за работилници за 
избраниот проблем 

Осмислување на работилниците според  
спецификите на онлајн наставата 

Онлајн средби 

 
23-30 
март 

Ученици носители на 
активноста и 
наставници ментори на 
ученците 

3б Работилници: „Реакции на 
омаловажување“, „Ако не 
реагирам“Пасивно, агресивно 
или манипулативно“ 

-учениците да знаат како треба да се реагира на 

насилничко однесување за да се заштити жртвата, 
но и као да се спречи насилничко однесување; 
- да умеат да реагираат на насилничко однесување 
упатено кон нив, но и кон другите; 
- да ги согледаат негативните последици од 
нереагирањето во ситуации кога некој друг е жртва 
на насилничко однесување. 

Онлајн работилници 
со ученици од VI – IX 
одд. 

30 март 

 
Ученици претставници 
на УП и одд. заедница 

4а Самостојна работа на групите 
на дизајнирање на кампањата 

- секоја група треба да пишува сценарио  и да 
создаде нов медиумски канал - стрипови постери  
посветени на различни видови на врсничко 
насилство 

Онлајн средби  

 
23-30 
март   

 

Ученици носители на 
активноста и 
наставници ментори на 
ученците 

4б Вклучување на родители на 
ученците 

-зголемување на свеста за насилството во 
училиштата 
- поддшка на децата за  намалување на 

Учество на онлајн 
настан 

30март  
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насилството, а подобрување на соживотот со 
споделување на одговорноста со општеството во 
кое живеат  

4в Дизајнирани постери и 
стрипови кои повикуваат на 
спречување на насилство во 
каква било форма 

Истакнување на видни места низ училиштето, 
огласна табла,  Веб страна на училиштето , Веб 
страна ЛСПрилеп 
 

 

Креирање на 
творбите со онлајн 
алатки и со ликовни 
техники 

30 март Ученички парламент, 
Тим за поддршка 

5 Извештај од  реализираните 
активности  и предлог 
понатамошни активности 

Поттикнување дискусија колку активностите 
помогнале за зголемување на свеста за 
насилството и за негово спречување и предлози за 
континуирани активности за обезбедување 
средина за децата без репресија, заплашување и 
насилство. 

Презентирање на 
извешајот на одд. Час  

март Ученички парламент, 
Тим за поддршкa 

Училишен тим за реализација на Отворен ден на демократија и имплементација на детски права 
 
 

Проект: E twinning на тема„ Европски ден на јазиците“ (26 септември) 
Реализација од 6 до 26 септември 2019г. Реализатор наставник по германски јазик со ученици од седмо одделение. 

Еразмус + проект: „Да станеме Европолитани, да негуваме европски културни вредности“ Време на реализација: 01.09.2019 – 31.08.2022 

Вo рамките на гoре-наведениoт Еразмус+ прoект вo периoдoт oд 21.04.2021 дo 23.04.2021 се oдржа виртуелна мoбилнoст на платфoрмата ZOOM на кoја 

oрганизатoр и дoмаќин беше токму нашето училиште. На оваа мопбилност учествуваа вкупно 50 ученици и 25 наставници од 6-те 

партнерски ушилишта од Германија, Португалија, Латвија, Полска, Кипар и нашето училиште како домаќин. 
Активностите кои беа организирани и реализирани во целост соодвествуваа на претходно избранатa тема од областа на повеќејазичноста 

(МУЛТИЛИНГВАЛИЗАМ), релевантна за остварување на главната проектна цел, а тоа е поттикнување свест кај учесниците (ученици и наставници) за европските 

културни вредности, но и за нивниот диверзитет во целост. 

Мобилноста се подржа вируелно и тоа во рамките на синхронизирани двочасовни сесии во живо на платформата ZOOM. 
Цел: Поттикнување на учениците акустично да ги препознаат сличностите/разликите на јазиците на своите партнери, да ги прифатат истите како едно од 

највредните културни наследства и обележја на еден европски етнос. 
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 Активности Исходи и ефекти Социјални форми 

и начин на 

реализација 

Време на 

реализаци 

Носители на 

активностите 

1 Warm-Up активности за меѓусебно 

запознавање на учесниците на пред 

мобилноста 

Учесниците имаат прилика да дознаат нешто повеќе за 

себе уште пред самиот почеток на мобилноста, да дадат 

свој коментар за тоа како ја доживеале пандемијата 

(ИР) Асинхроно 

со креирање на 

Wakelet 

колекции 

 30.03.2021 Еразмус+ 
тим 

 
2 Mein Name ist ../My name`s.../ Се 

викам.... 

Секој учесник се претставува во живо на својот мајчин јазик 

и подготвува стикер кој го лепи на колаборативната табла 

 
(ИР) Google 

Jamboard / 

ZOOM 

 
 

21.04.2021 

 

 

3. 
„Погоди кој беше тоа .. “ – Забавен квиз 
какововедна активност за тимбилдинг 

Учесниците се натпреваруваат во тимови играјќи квиз со 

прашања од прилозите кои синхроно ги имаа постирано 

учесниците секој сам за себе.... 

 
(ГР) Quizizz / 
ZOOM 

 
21.04.2021 

 

 
 

4. 

 
Активности за афективна евалуација: Обиди 

се со една придавка да го опишеш 

денешниот ден 

Учесниците во алатката Answer Garten испраќаат своја 

предлог придавка со која ги искажуваат своите 

импресии од првиот ден. 

 
(ИР) Answer 

Garten / 

ZOOM 

 
21.04.2021 

 

 
5. 

Воведна активност: Што е она што ги 

интересира младите кога се во некое 

непознато место? 

Учениците прават асоциограм давајќи свои предлози за тоа 

што е нив најмогу ги интересира, што е тоа што би сакале 

да го видат или испробаат кога за првпат се на некое ново 

место. 

(ГР)Mentimetar / 
ZOOM 

22.04.2021 
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6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 

Главна активност: 
 

Вие сте за првпат на Еразмус мобилност во 

Македонија. Дискутирајте со вашите домаќини и 

одберете 2-3 кафичи во кои би излегле, 2-3 

излетнички места во близина на Прилеп кои би ги 

посетиле и 2-3 јадења кои задолжително би ги 

вкусиле. Заеднички 

изберете фотографии за секој од горе- 

споменатите аспекти и искреирајте кратка 

презентација во форма на туристички водич за 

млади на англиски јазик и таргет јазикот на 

секоја од шесте групи. 

 
Презентација на изработките пред целиот 

пленум 

Учениците дискутираат и ја реализираат 

дадената задача изработувајќи шест различни 

двојазични брошурки за тинејџери на англиски 

јазик, како и на јазиците на нашите партнери. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учесниците од секоја група ги презентираат 

изработките пред останатите во главниот митинг. 

 
 

(ГР) Genially / 
ZOOM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZOOM 

 
 
 

 
22.04.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.04.2021 

 

 
 
 

8. 

 
 

Рефлексија и евалуација 

 

Учесниците рефлектираат за очекувањата и 

постигнувањата на целите на крајот од мобилноста 

 
Ги пополнуваат прашалникот за наставници и 

ушеници соодветно. 

 
 
 

Googlef

orms 

ZOOM 

 
 
 

23.04.2021 

Проектен координатор:Габриела Темелкоска 
 

Подготовки и спроведување  на ПИРЛС тестирањето во IV одделение 

Цел: Организирање на  наставниците во наставата по читање во IV одд . да користат методи, да осмислуваат активности, со кои ќе ги развиваат 
способностите на  учениците за читање со разбирање според ПИРЛС критериумите, како и за што поголема подготвеност за ПИРЛС тестирањето . 

Ред. 

број 

Активности Очекувани резултати Време 

на реал 
Присутни  Бр.на 

часови 
Носители на 

активностите 
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Предходни активности со кои училиштата се информираат за ПИРЛС тестирањето и активностите кои треба да ги превземат 

1. ЕДУИНО вебинар: Подготовки за тестирањето 

ПИРЛС 2021 година  

Добивање  информации и насоки  за 

активностите што треба да се 

реализираат за претстојното ПИРЛС 

тестирање 

Х Наставници  IV одд, педагог 1,5 Предавачи од 

БРО и ДИЦ 

2. Соработка со ДПИ  Достава податоци за подготовките 

за ПИРЛС тестирања 

ХI Координатор за ПИРЛС 

педагог 

 Инспектор ДПИ 

3. Состанок (на ZOOM) со наставници кои 

реализираат настава во IV oдд, директори, 

стручни соработници 

Добивање  информации и насоки  за 

активностите што треба да се 

реализираат за претстојното ПИРЛС 

тестирање 

ХI  наставници во IV oдд, 

директор, педагог 

1 Советник БРО 

Активности за спроведување на насоки од обуките 

1. Средба на наставниците на ниво на актив за IV 
oдд. 

Договор за  начинот на планирање и 
реализација на зададените барања 
од БРО. 

ХI наставници  во IV oдд 

педагог 

1 Членови на 

училишниот 

тим 

2. Дисиминација од обуката   Добивање на информации за 

заклучоците од ПИРЛС тестирањето, 

вметнување елементи од ПИРЛС во 

наставата 

ХI Одделенски наставници 

предметни наставници 

1 Координатор 

за ПИРЛС 

педагог 

3. Интерпретација на текст по избор на 

наставниците од учебникот по македонски 

јазик и два избрани текстови од Збирката 

ослободени задачи од студијата ПИРЛС 

Анализа на текстовите со помош на 

прашања и задачи според 

барањата на ПИРЛС студијата по 

нивоа 

ХI/ ХII Ученици од четврто 

одделение 

1 наст час Наставници од  

четврто 

одделение 

3а/ 

4а 

Доставување дневни планирања од 

реализираните активности со учениците  со 

реализираните часови и рефлексија од истите 

Реализирани барања поврзани со 

текстовите со вметнатаи елементи 

со ПИРЛС задачи 

ХI/ХII Наставници 1 Училишен 

координатор 

Советник БРО 

5. Анализа на планирањата по македонски јазик 

и вметнување на текстови од ослободените 

задачи на ПИРЛС/планирања за наставен час 

Во планирањата и активностите за 

наставен час  кај наставниците   

вметнати текстови и  елементи од 

ПИРЛС . 

ХII 

 

Наставници 2 Членови на 

училишниот 

тим 

6.Организација и реализација на наставата по читање во четврто одделение 

со цел подобрување на ПИРЛС резултатите, како и подобрување на комптетенциите на 

учениците во поглед на читањето со разбирање 

ХII 

 

Ученици Членови на 

училишниот 

тим 

Активности Очекувани резултати 

6а.) Планирање повеќе време за читање, читање наглас, читање по групи, читање во себе Секојдневно самостојно читање (на часовите) на пишани материјали 
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6б.) 

 

Користење на текстови кои ни се нудат по различни предмети, а се поврзани со 

откривање информации, селектирање податоци и донесување заклучоци со 

интегриран пристап и за целите кои се во рамките на читање со разбирање.  

Секојдневно самостојно читање на пишани материјали (литературни 

и информативни текстови)  

6в.) 

 

 Користење повеќе наставни средства и пишани материјали од различни, но  

релевантни извори (читанки, учебници, детски книги, детски списанија, материјали од 

различни наставни предмети, користење компјутер и интернет) 

Секојдневно самостојно читање од различни извори 

6г.) Давање конкретни насоки за читање и поставување на прашања кои ќе поттикнуваат и 

ќе бидат на повисоко ниво според ПИРЛС критериумите 

Секојдневно усно или писмено одговарање на прашања кои 

поттикнуваат на интерпретирање и интегрирање на идеи и 

информации, како и вреднување на прочитаното 

6д.) Зачестено користење на училишна или библиотека од домот Секојдневно поттикнување учениците за користење на библиотеката, 

читање по една книга на неделно ниво 

6ѓ.)  Задавање соодветни домашни задачи со барања соодветни на текстот 

 

Поттикнување н а самостојно читање и одговарање на дадени 

барања 

7. Организирање состаноци на училишниот тим и 

поддршка на  наставниците од страна на БРО и 

ДПИ 

Поддршка на наставниците за 

спроведување на активностие  како 

и во создавање на одделенски 

портфолија 

ХII 

 

 Членови на 

училишниот тим 

6 Членови на училишниот 

тим, советници БРО, 

ДПИ 

8. Подготовки Обезбедување на добра 

организираност, евиденција и 

евалуација на реализацијата во 

тековната година 

ХII 

 

Наставници, ученици  Сите членови на 

училишниот тим 

9. Подготовки и спроведување на „Пробно 

тестирање за меѓународната студија ПИРЛС“, 

организирање на оценувањето и испраќање на 

материјали до ДИЦ 

Обезбедување услови за тестирање 

и спроведување на пробното 

тестирање  

Февруари, 

02.03.2021 

Ученици IV в 2 Тестатори, 

координатор, 

одделенски 

наставник,советник БРО 

10. Подготовка за спроведување на главното 

тестирање, спроведување на главно тестирање 

и враќање на материјалите до  

ДИП 

Пополнување на потребни 

формулари, спроведување на 

формулари за училиште, родители и 

ученици, обезбедување услови за 

тестирање  

Мај,20 мај Ученици IVв 2,5 Тестатори, 

координатор, 

одделенски 

наставник,советник БРО 

Училишен тим 
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Проект„ ЗЕЛЕН ПОЛИГОН ЗА ЕДУКАЦИЈА, АЛАТКА ЗА ЗА ЈАКНЕЊЕ НА ЕКОЛОШКАТА СВЕСТ“ – училишна градина 
Цел:Подигање на јавната свест, едукација и обука во областа животна средина 
 Активности Исходи и ефекти Начин на реализација Време на 

реализаци 
Носители на 
активностите 

1 
 
 
 

Работилници-Како да започнеме со 
училишна градина ( промоција на 
училишните градини и можност за 
ширење во др.училишта) 

 Листи на поканети ВИП (потенцијални 
донатори:општини, бизнис сектор, 
меѓународни донатори), Листи на 
учесници ОУ, Листи на челнки на Слоу 
Фуд- производители; Фото- 
документација, Листа на поканети 
медиуми, Листа на присутни медиуми, 
Број на објави на социјални медиуми 

септември
- јуни 
2020/2021 

Гоце 
Бумбароски 
Слоу фуд 
Прилеп 

2 
 
 
 

Слоу Фуд Ден 
Улилишната градина е извор на здрава 
храна 
Промоција на проектот Училишни 
градини 

 Слоу фуд  
Општина 
Вработени и родители  
Претставници од ООУ „Кочо Рацин“ - 
Прилеп со ученици  
Фирми 

Ноември 
2020 

Гоце 
Бумбароски 
Слоу фуд 
Прилеп 

 
 

 
 
15.1. Постигнување на учениците 

Постигнат успех на учениците по предмети учебна 2020/2021 

 

Наставни предмети 

Одделенија 

IV V V I VII VIII  IX средно 

За
д

о
л

ж
и

те
л

н
и

 

п
р

ед
м

ет
и

 Македонски јазик (МЈ) 4.67  4.52  4.11  3.26 4.17 4.49      4.20 

Англиски јазик (АЈ) 4.73  4.47  4.34  4.40 4.42 4.22 4.43 

Германски јазик (ГЈ)     4.13  4.59 4.14 3.92 4.20 

Француски јазик (ФЈ)       4.08 3.00 4.13 3.73 

Ликовно образование (ЛО) 4.92  4.86  4.67  4.89 4.80 4.84 4.83 
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Музичко образование (МО) 4.87  4.80  4.52  4.88 4.60 4.33 4.67 

Математика (МАТ) 4.63  4.47  4.29  4.27 4.03 4.01 4.28 

Информатика (ИНФ)     4.24  4.38     4.31 

Физика (ФИЗ)         3.76 3.59 3.67 

Хемија (ХЕМ)         4.01 3.71 3.86 

Биологија (БИО)       4.34 4.36 3.94 4.21 

Географија (ГЕО)     4.02  4.38 4.12 3.66 4.04 

Граѓанска култура (ГРА)         4.11 3.84 3.98 

Историја (ИСТ)     4.05  4.45 4.14 4.02 4.16 

ФЗО  4.91 4.99  5.00  4.99 4.92 4.90 4.95 

ТО 4.90  4.71  4.70    
 

  4.77 

Природни науки (ПРН) 4.67  4.45  4.05             4.39 

Иновации           4.47 4.47 

Општество (ОПШ) 4.67  4.61               4.64 

И
зб

о
р

е
н

 

Етика  (ЕТИКА)       4.35     4.35 

Изб.спорт (СПОРТ)         
 

4.75   4.75 

Проекти информатика (ПРИ)         4.78 4.14 4.46 

ТО          4.76  4.74 4.74 

Проекти од музичко (ПРМ)       4.89     4.89 

Програмирање         4.31  4.28 4.30 

Работа со компјутер (КОМП) 4.92  4.81              4.87 
ВКУПНО: Етика на религии (ЕТР)     4.97           4.97 

 

  4.79  4.67  4.37  4.46 4.26 4.18 4.50 

 
 

 
16.1.Видиви на оценување и календар на оценување 
Вреднувањето на постигањата/напредувањето на учениците при наставата од далечина се усогласи со целите, односно резултатите 
од учењето според  скратените наставни програми за 159 дена што  се реализираат во учебната 2020/2021 година. Исто така,се применува и формативното 
и сумативното оценување, во согласност со различните наставни методи иинструменти за оценување кои се соодветни за настава од далечина, односно 
расположливите онлајн алатки за оценување на учениците.  
Наставата во виртуелна училница е предизвик. Во оценувањето од далечина акцент се става на она што е важно, содржините што наставниците 
гипоучуваат и вреднуваат сенасочени кон она што е битно, ане кон споредни детали или факти.Формативното оценувањесе адаптира на ситуацијата на 
виртуелна училница.При формирањето на сумативната оценка наставникот има предвид колку ученикот бил активен во процесот на учењето, кој 
преземаиницијатива, се стреми кон самостојност и ги поттикнува и другите за учење.  
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Исто така, се вреднува квалитетот и редовноста на решавањето надомашните задачи од страна на ученикот.  Наставникот  дава соодветни повратни 
информации за домашните задачи вокои  објаснува што е добро и каде постои можност за подобрување. 
Родителите се вклучени во  следењето на напредокот на нивните деца. Наставниците ги информираат родителите за очекувањата од учениците, задачите 
што ги добиваат, успешноста во нивното изработување, насоките за понатамошнатаработа. Наставниците  особено  настојуваат да стапат во контакт и 
сородителите кои во нормални услови не пројавуваат интерес за учењето на детето. 

 
 
16.2.Тим за следење, анализа и поддршка 

Училиштето врши следење, анализа и поддршка на квалитетното  оценување.  За  таа  цел  се  следи,  споредува  и  анализира успехот на 
учениците по  класификациони  периоди,  по  учебни години, по одделни предмети. Потоа, се следи и начинот на оценување на наставниците, 
посебно наставниците почетници и се нуди поддршка на истите.  

 
16.4.Самоевалуација на училиштето за  период 2019-2021 уч.година 
Училиштето  согласно Законот за основно образование, спроведува самоевалуација на целокупната работа за период од 2019 - 2021г 
во три фази: подготвителна фаза, спроведување, анализа и печатење. 
 

Реализирана програмска 
активност 

Време на 
реализација 

Реализатор Исходи и ефекти 

Известување за трите фази за 
реализација на самоевалуацијата 

Септември,2020 Наставнички Совет Формирање на работни групи 

Работа на групите според  
индикаторите за оценување на 
квалитетот на работата на  
училиштето 

Март,април,мај Тимовите по соодветните 
подрачја 

Собирање на податоци од 
посочените извори 

Изготвување на Извештај за 
самоевалуацијата на училиштето 

      Јуни-август Комисија за 
спроведување на 
самоевалуација 

 Самооценување на квалитетот на 
работата на училиштето 

 
 

 
Еден од приоритетите во нашето училиште е да обезбедиме колку што е можно поголема заштита и безбедност на учениците и на вработените. 
Постојат пропишани мерки за безбедност на учениците кои се однесуваат на безбедноста (видео надзор, легитимирање на посетителите) во самата 
училишна зграда, како и безбедноста во училишниот двор, за време на одморите. 
Редовно се одвиваат дежурства на учениците и наставниците, според однапред направен распоред.  
Училиштето има изработено План за затита и спасувањекој предвидува заштита на учениците и вработените во училиштето од елементарни 
непогоди. 
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Значаен фактор за правилниот развој на учениците е водењето грижа за нивното здравје, па спрема тоа во училиштето сепланираат следните 
активности: 

Хигиена во училиштето ,  дезинфекција на просторот и проветрување 
Во Протоколот за постапување на основните училишта во РСМ за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на 
учениците во учебната 2020/21г се содржани сите детали  за начинот на реализација на настава со физичко присуство на учениците , кои се 
однесуваат на почитување на мерките на хигиена и заштита на здравјето, на учениците од страна на сите учесници во воспитно-образовниот 
процес.Училиштето се придржува на упатствата од Протоколот. 
Техничката служба на училиштето (хигиеничари, економ) должна е да постапува во склад со Протоколот, така во соработка со секретарот на училиштето 
направен е план и распоред на чистење и одржување на просторот во согласност со организацијата по смени, користењето на училниците, користењето на 
тоалетите. Распоредот на чистење, одржување и дезинфекција мора да биде усогласен и со пропишаниот начин на чистење и одржување на просторот и 
училиштето кој го донесе МОН. 
При влезот во училиштето учениците и вработените вршат дезинфекција на рацете и обувкитеи им се мери телесна температура.Во секоја училница и 
канцелариите има поставено дезинфекциони средства. 
 Површините и предметите кои се почесто изложени на допир  од страна на вработените во училиштето и учениците, се дезинфицираат на почетокот и 
крајот на секоја смена, а најмалку два пати на ден.  
Холовите, скалите и останатите заеднички простории се чистат почесто, додека учениците се на настава и по завршувањето на сите училишни 
активности. 
Чистењето на фискултурната сала, училишниот двор, се врши веднаш по користењето од страна на секоја група ученици. 
Просториите редовно се проветруваат после секој наставен час. 
Секоја учебна година па така и оваа училиштето пред први септември врши дератизација, дезинфекција и дезинсекција на училишните простории. 

18.2.Систематски прегледи 
Со систематски прегледи за учениците од I, III, V и VII одделение се одложени , а со  стоматолошките  систематски  прегледи се одвиваат по распоред 
и индивидуално закажување од амбулантата и почитување на заштитните мерки.  
При запишувањето на децата во прво одделение задолжително беше барана и потврда за редовни стоматолошки прегледи за детето како услов 
зазапишување. 
Училиштето задолжително ги праќа сите вработени еднаш во годината на систематски преглед и бактериолошки испитување. 

 
18.3.Вакцинирање 
Со календарот за имунизација и вакцинација опфатени се учениците на од I- IX одделение.  
При запишувањето на децата во прво одделение задолжително се бара и потврда за примени вакцини за детето како услов за запишување. 
 

Реализација на програма за грижа за здравјето 
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Реализирана програмска активност 
Време на 

реализација 
Реализатор Целна група 

Поставени едукативни плакати на видни места 
за зачесено миење на раце и придржување на 

заштитните мерки  
Често потсетување на учениците за 

придржување на мерките 

Октомври-
декември 

Тим на наставницинаставници 
Вработени во училиштето 

Ученици 

Означени патеки за движење на учениците во 
училиштето  

Октомври-
декември 

Тим на наставници 
Наставници 

Вработени во училиштето  
Ученици 

Означени патеки при влезот во училиштето  и 
во училиштето за почитување дистанца  

Октомври-
декември 

Тим на наставници 
Наставници 

Вработени во училиштето  
Ученици 

Предавања за исхрана и здравје Март, април                                   ЦЈЗ, Прилеп и наставници                 Ученици од одделенска настава, како и за 8 
и 9 то одделение 

Систематски преглед на заби и залевање септември 
Здравствен дом Прилеп Школска амбуланта 

ООУ„К.Рацин“ 
Учениците од VII одделение 

Осигурување на учениците 
 Превенција за обештетување од повреди 

октомври Училиште и осигурителна агенција 
Сите ученици од I –IX одд кои имаат желба да се 
осигураат од повреди 

Контролен преглед на заби и залевање  октомври 
Здравствен дом Прилеп, 
Школска амбуланта ООУ„К.Рацин“ 

Учениците одVI одделение 

Систематски преглед на заби и залевање           ноември 
Здравствен дом Прилеп, 
Школска амбуланта ООУ„К.Рацин“ 

Ученици од I оддление 

Систематски преглед на заби јануари 
Здравствен дом Прилеп, Школска амбуланта 
ООУ„К.Рацин“ 

Учениците одVодделение 

Општ систематски преглед  Здравствен дом Прилеп 
Ученици од Iб, Iг (за останатите ученици  планот за 
реализација одложен до создавањето на услови) 

 
 

 
 
19.1.Дисциплина  

 
Соцелдасепостигнепоголемаработнаатмосфераќесеприменуваатследнитеактивности: 
-Во училница 

- доследно почитување на кодексот за ученици и наставници 
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- фер и правично оценување 
- примена на активни методи во наставата 

 
                - Во училиште 

- одговорност и инцијативност од сите вработени 
- професионален однос кон ученици, родители, колеги 
- коректен и фер однос кон надворешнипартнери 

 
19.2.Естетско и функционално уредување на просторот во училиштето 

- истакнување на плакати за почитување на епидемиолошките мерки во училниците , училишните холови и влезовите во училиштето 
- обележување на патеки за движење на учениците и одржување на растојание од два метри во училишните холови и  пред влезовите 

во училиштето 
- Истакнати на видни места протоколи за почитување мерките на учениците кои посетуваат настава со физичко присуство  

 

19.3.Етички кодекси 
 
Врз основа на Протоколот училиштето ги прилагоди кодексите на однесување на наставниците, родителите, учениците и организацијата на протокот на 
ученици, наставници и други лица.  Кодексот на однесување  им е добро познат на сите вклучени , етички се применува и истиот често пати е пласиран 
преку училишните служби и одделенските раководители. Куќниот ред на училиштето е прилагоден и усогласен  со Планот и Протоколот за настава со 
физичко присуство. 
 
 Сите субјекти во училиштето се запознати со Препораките  донесени од МОН на 24.11.2020г, а се во насока да се поддржи реализација на ефективна и 

ефикасна онлајн настава, да се обезбеди етичко однесување на наставниците и учениците за време на реализација на наставата од далечина. Препораките 

се објавени на веб-страната на училиштето и се доставени доставени и до наставниците, родителите и учениците. 

 

 
 
20.1.Детектирање на потребите и приоритетите 
Наставниците во  училиштето  следат  обуки и семинари организирани или поддржани од МОН и БРО, а дел од нив и самостојно се доусовршуваат. 
За да се идентификуваат подобро потребите на наставниците за понатамошно усовршување направен е увид во нивните индивидуални развојни 
потреби. Имено соглано законските рамки  наставниците во  училиштето  изготвуваат Личен план за професионален развој во кој ги идентификуваат 
компетенциите кои би сакале да ги стекнат преку разни обуки, семинари и конференции (обуки за on line настава и унапредување на оценувањето во 
наставата). 
Сознанијата од истите се искористени за утврдување на развојните потреби на наставниците на ниво на училиште. 
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20.2.Активности за професионален развој 
Во учебната 2020/2021 година наставниците продолжуваат активно да ги следат  обуките и семинари организирани и поддржани од БРО и МОН. Исто 
така врз основа на личните планови за професионален развој  утврдени се приоритетни обуки кои би требало да ги посетат наставниците од 
училиштето и  се пристапи кон изнаоѓање на начини за учество на истите. 
И оваа учебна година како дел од континуираниот професионален развој на наставниците беше спроведено дисеминации обуки на кои учествуваа  
дел од наставниците од училиштето. 
Сите овие активности беа следени и заведени од страна на тимот за професионаленразвој. 

 

Професионален развој на образовниот кадар 

 Професионалниот развој на наставниците, сереализираат преку: 

           -Перманентно стручно усовршување на,стручните соработници, наставниците. 
           -Воспитно-образовниоткадарперманентностручно сеусовршуванизразлични форми: 
           -Прекуобработканатеми на Стручни активи; 
           -Преку учество насеминари и советувања организирани од страна на БРОи интерностручно усовршување;  
           -Прекуследењенастручна литература. 

 
Реализирани се поголем број на обуки на наставниците и стручните соработници: 

Реализиранапрограмска активност  
Временареа
лизација 

 
Реализатор 

 
Целнагрупа 

 
Исходииефекти 

Онлајн обука на тема: 
„Примена на Microsoft Teams“платформата  

во наставата 

        август МОН 4 наставници Професионално надградувањена знаењата изапознавање на 
платформата која овозможува споделување на  документи, 
презентации помеѓу наставниците и учениците и служи како 

алатка подобра комуникација со сите вработ.во уч. 
Онлајн обука на тема: 

„Примена на Microsoft Teams“платформата  

во наставата 

  август 2020  Училишни 
обучувачи: 
 М. Јаков 
        Е. Биноска 
        В. Цветкоска 
        Б. Кусеска 

Одделенски и предметни 
наставници 

Професионално надградувањена знаењата изапознавање на 
платформата која овозможува споделување на  документи, 
презентации помеѓу наставниците и учениците и служи како 

алатка подобра комуникација со сите вработ.во уч. 

ЕДУИНО вебинар: Подготовки за 
тестирањето ПИРЛС 2021 година  

     октомври Предавачи од 
БРО и ДИЦ 

Наставници  IV одд, 
педагог 

Добивање  информации и насоки  за активностите 
што треба да се реализираат за претстојното 
ПИРЛС тестирање 

 Презентација  н а техничките опции на 
MS Teams  кои овозможуваат 
најсоодветна заштита на онлајн часовите 
од непримерни однесувања 

            Ноември 

2020 

   Националани 
обучувачи -МОН 

Училишни обучувачи  Непречено одвивање на онлајн наставата  и 
обезбедување на подобар квалитет  
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Презентација  н а техничките опции на 

MS Teams  кои овозможуваат 

најсоодветна заштита на онлајн часовите 

од непримерни однесувања 

               

Декември 2020 

Училишни 
обучувачи  

  Одделенски и предметни 
наставници 

Непречено одвивање на онлајн наставата  и 
обезбедување на подобар квалитет 

Онлајн курс на тема:Реализација на 
настава со користење на различни 

средства за ИКТ учење 
 

Септември 2020   БРО Одделенски и предметни 
наставници 

 Обезбедување на подобар квалитет на онлајн настав 
ата 

        Едуино вебинари  Октомври-

декември 

 Национални 
обучувачи  

 Одделенски и предметни 
наставници (18) 
Добиени сертификати (14) 
Од 1 – 7 сертификати 

Подобрување на компетенциите на наставниците, при 
употребата на дигиталната технологија  и други 
едукативни содржини корисни за  учењето од далечина 

Снимени видео лекции на платформа Едуино   Октомври -

декември 

       Н. Мирческа – 3 
       Ц.Караѓулеска- 
4 
       Г.Темелкоска -3 
       Б. Маркоска – 1 
       М.Јаков 1 

   Ученици одделенска и 
предметна настава 

 да бидат  поддршка на учениците во учењето на 
определена наставна единица или да ги прошират и да 
ги продлабочат знаењата на учениците, да ги подобрат 
постигањата на учениците, да направат проверка на 
знаењата и постигањата на учениците. 

         Онлајн обука за дигитализација на 

уписот на првачиња во основните училишта 

   23.04.2021      БРО, МОН  Стручни соработници Целта на овој систем е да им се олесни на 
родителите при пријавување на детето, како и да се 
олесни на училиштето во внесување на податоците 
во електронска форма.  

Обука на тема „Препознавање  и 

справување со знаци и појави на насилен 

екстремизам кај учениците во средните и 

основните  училишта„ 

26-28 мај 2021   Младински Совет, 
Прилеп 

  Директор, стручен 
соработник, предметен 
наставник 

Превентивни активности во училиштето со цел  
позитивно влијание на добросостојбата на 
учениците 

 Обуки за новите наставни програми  

согласно Концепцијата за основно 

образование за наставниците во прво и 

четврто одделение  кои ќе реализираат 

настава во учебната 2021/22г (прв и втор 

модул) 

 Мај 
 (дводневна 

обука) 

 Јуни 

(дводневна 

обука) 

БРО, МОН Одделенски наставници(прво 
и четврто одделение) 

 Успешно имплементирање во наставата  
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Спроведување на обука во рамки на 
проектот „Отпорни училишта за 

отпорна средина“  
 

 
Мај 

(тридневна 
обука) 

Младински Совет 
Прилеп 

Директор, стручен соработни, 
предметен наставник 

 Поддршка и насока за препознавање на рани знаци на 
екстремно однесување и радикализација кај учениците, 
прикажувајќи опции за одговор на соодветен педагошки 
и професионален начин кон конкретните предизвици и 

ситуации. 

 
 
 
Стручни  активи (одд актив, актив на општествено-јазична група предмети, актив  од природно-математичка група предмети) 

Реализирана програмска 
активност 

Временареа
лизација 

Реализатор Целнагрупа Исходи и ефекти 

Разгледување на можности за 

користење на ИКТ алатки во 

наставата и размена на  идеи за 

нивно користење. 

 

 
         
20.08.2020 
         
24.08.2020 
         
30.08.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одговорни на стручни 
активи 
Стручни соработници 

-Одделенски наставници 
-Наставници од општествено -
јазична група предмети 
-Наставници од природно-
математичка група предмети 

Издвојување н а ИКТ алатки, кои се 
најсоодветни да се применуваат при 
реализација на онлајнастава заради 
одржување работилница во која ќе бидат 
појаснети постапкитеза користење 
наизбраните алатки 

Работилници за практична 
примена на ИКТ алатки во 
наставата 

 
 01.09.2020 
        
03.09.2020 
        
18.09.2020 

Габриела Темелкоска 
Вера Цветкоска 

-Одделенски наставници 
-Наставници од општествено -
јазична група предмети 
-Наставници од природно-
математичка група предмети 

Појаснети постапки за користење 
алаткитеgenial.ly, quizziz, learning apps.org, 
kahoot.com  и нивна практична примена 
прекупримери. 

Разгледување на Годишната 
програма за работата 
настручниот актив од: 
 одделенска настава, 
општествено јазичната група 
и природно-математичката 
група 
 

 
  22.10.2020 
 
   29.10.2020 
 
  28.10.2020 

Одговорни на стручни 
активи 
 Стручни соработници 

Одделенски наставници 
 
-Наставници од општествено -
јазична група предмети 
 
-Наставници од природно-
математичка група предмет 

Избор на содржини за унапредување на 
компетенциите на наставниците  за онлајн 
работа со учениците 

Разгледување на Нормативите и 

Стандардите за простор, опрема и 

наставни средства во училиштето. 

Разгледување на податоците за 
условите за работа во училиштето 

 

 29.09.2020 Одговорни на стручни 
активи 
 

-Наставници од општествено -
јазична група предмети 
 

Донесување заклучоци за потребите на 
наставниците од групата на општествено-
јазичните предмети 
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Разгледување на суштината и 
значењето на ПИРЛС (PIRLS – 
Progress in International Reading 
Literacy Study) како 
меѓународната студија за 
проверка на оспособеноста на 
учениците од 9 до 10 – годишна 
возраст во читање со разбирање.  
 

 
17.12.2020 

Училишен педагог Одделенски наставници 
 
-Наставници од општествено -
јазична група предмети 
 
-Наставници од природно-
математичка група предмет 

Користење на сознанијата од ПИРЛС 
тестирањата во наставната практика 

  - Усогласување на начинот на 
пополнување на Обрасците за 
Дополнителна, Додатна настава и 
Вон наставни активности. 
-  Договорни разговори  за 
подготовка на Извештајот за 
Личен План за Професионален 
Развој. 

23.06.2021 Одговорни на 
стручните активи 
Стручни соработници.  

-Наставници од општествено -
јазична група предмети 
 
-Наставници од природно-
математичка група предмет 

Евалуација на реализацијата на 
дополнителната и додатната настава, како и в  
 
Презентирање на извештаите за 
реализацијата на личниот план за 
професионален развој пред стручниот актив. 

Дисеминација со одделенски и 
предметни наставници 
(работилница на ниво на стручни 
активи) 

 Јуни,2021 Тимот од обуката работилница на ниво на 
стручни активи 

 Запознавање со целите на проектот преку 
презентација и вежби со работа во групи 

 

 
Состаноците со родителите се одржуваат по правило од далечина, преку  платформата Microsoft Teams  за начинот на комуникација преку веб страната на 
училиштето или преку учениците родителите се информирани (и се пратени упатства за начинот на користење и пријавување).  Во поретки случаи 
родителски средби се одржуваа и во живо со родителите во училишниот двор (на отворено).  
Одделенските раководител ги информираа родителите (преку веб страната, преку учениците) за тоа на кој начин  и кога можат да комуницираат со 
одделенскиот раководител, стручните соработници, директорот и останатите наставници. 
Во првото полугодие се реализираа активности според Програмата за соработка со родители (две заеднички онлајн родителски средби, со вообичаенот 
дневен ред, но и објаснувања за протоколите за наставата со физичко присуство на учениците и наставата од далечина . Соработката со родителите е 
особено нагласена во периодов  на реализација на онлајн наставата, особено кога станува збор за помалата група на ученци поради нивните ограничени 
можности за работа со компјутер. Се реализираше и Програмата за советување на родители што придонесува за подобрување на успехот и поведението 
кај учениците чии родители ги постуваа овие советувања (на закажан термин со почитување на заштитните мерки). 
     УчилиштетотековногикоординираактивноститесоСоветотна родителикој,прекусвоитепрограмскиактивности,гоподдржувавоспитно-
образовниотпроцеснаученицитеодситевозраснигрупииепартнерна училиштетовореализацијатанабарањатавоГодишнатапрограмазаработа односно 
Развојниот план на училиштето. 
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Едукација на родителите/старателите 
- Стручните соработници изготвија  брошура за родители, која им беше споделена на родителите на почетокот на учебната година;  
-  Изготвени и споделени едукативни материјали на тема:„Како дома да се справите со организирање настава на детето“, „Како да се направи план за добро 
учење“(родители на ученици од четврто одделение). 
 
Влегување на други лица училиштето 
Во текот на траењето на овие епидемиолошки мерки и н а  посебната организација на работата на училиштето, на сите лица кои не се вработени и забранет 
им е влез во просториите на училиштето. Влезот во училиштето е дозволен со најава и со користење на заштитните мерки. Користењето  на спортската сала 
за надворешни корисници во текот на важењето на овие посебни прилики и посебната организација на работа не е дозволено.  

 

 
 

Планирана програмска 
активност 

Време на 
реализација 

Вид на комуникација Исходи и ефекти 

Локална заедница: 

Соработка со локална 
самоуправа,бизнис заедница  

Континуирано Усна, пишана, електронска, средби и состаноци 
Заеднички активности 
Соработка со ЛС за реализација  

Институции од областа на образовантие: 

-Соработка со МОН, БРО, 
ДПИ, ЕЛС-Сектор за 
образование 
 

Континуирано 
Информации, средби, состаноци, одговори на 
барања,консултации 
 

Заеднички  активности 
 

-Соработка со основни и 
средни училишта,  
факултети 

Континуирано 

Барање и давање на информации,  одзив на покани од 
различен вид 
Организирање обуки,семинари 
 

Издавање на согласности, преведници, известувања , 
учество на конкурси, настани, известувања за запишани 
ученици 
Професионален развој на наставниците 

Институции од областа на културата и спортот: 

Соработка со  здруженија и 
спортски друштва 

Континуирано Информации за објавени конкурсии натпревари Учествто  на ученици на конкурси и натпревари 

Здравствени организации 

Соработка со Здравствен 
Дом Прилеп 

Континуирано Организирање систематски прегледи, вакцинации  Заеднички активности 
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Соработка со Центар за 
социјална работа 

Континуирано Информации, средби, состаноци, одговори на барања 
Информации и разговори со стручни лица од Центарот 
за ученици од училиштето 

Соработка со осигурителни 
компании 

Континуирано Превенција за обештетување од повреди Заеднички активности 

Невладини организации и други институции 

 Соработка со Детска 
амбасада 

Континуирано Договори за организирање хуманитарни акции Заеднички активности 

Соработка со издавачки куќи Континуирано Информации Заеднички активности 

Соработка со Црвен крст Континуирано Договори за организирање хуманитарни акции Заеднички активности 

Медиуми (со цел промоција на училиштето) 

Електронски медиуми 

ИНТЕРНЕТ 
WEB страна на училиштето 
 

Во текот на 
годината 

Брошура – билтен 
Годишна програма,постигања на учениците, упис на 
првачиња ,еко активности, манифестации, Годишен 
иполугодишен извештај и др. 

Транспарентно информирање за работата на 
училиштето 

WEB страна на општината 
 

Во текот на 
годината 

Учество на настани организирани од ЛС 
Објавување информации за  случувања во училиштето  

Транспарентно информирање за настани организирани 
од училиштето 

 

 
Тешкотии и предизвици со кои се соочивме во текот на учебната година 
Оспособеност на наствниот кадар за користење на ИКТ технологија 
Опременост со ИКТ техника 
Стабилност на ИКТ мрежата во училиштето 
Просторни услови на училиштето 
Ученици кои немаат ИКТ помагала  
Ризик од социјална изолација 
Ризик од маргинализација на ризичните групи наученици 
Постојано носење маски во затворен простор 
Ризик од недостаток на социјализација 
Влијанието на скратувањето на часовите врз усвојувањето на знаењата 

Заклучни согледувања 
Земајќи ги во предвид сите тешкотии, училиштето е исправено пред голем предизвик за реализација на наставата за време на КОВИД – 19. 
Она што е од суштинско значење за соочување со овој предизвик е одржување на училишната клима на високо ниво, тимска работа со квалитетна 
комуникација, интеракција, поддршка , генерирање и споделување на идеи, искуства и добри практични решенија. 
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Успешна соработка со родителите и локалната заедница на сите нивоа и заедничко преземање на активности за подобрување на ефикасност на 
воспитно-образовниот процес.  
Давање поддршка и изнаоѓање на механизми од страна на државата за справување и решавање на проблемите кои се од големо значење за тоа во која 
насока ќе се движи нашето образование. 
 

 
 
 

 
 

Комисијата е формирана и со неа раководи директорот на училиштето 
Зора Чадамова директор 

Елизабета Велеска педагог стручни соработници(1-2) 

Лилјана Бошкоска психолог 

Соња Пирганоска предметен наставник 

Елена Биноска предметен наставник 

 

 
1.Правилник за формата и содржината на развојната и годишнат програма за работа на основното училиште, 
    („Службен весник на РСМакедонија“,бр.161/19),6.07.2020г 
2.Закон за основно образование,Сл.весник/5.08.2019г 
3. Годишна програма за работна на основното општинско училиште ООУ„Кочо Рацин“Прилеп за учебната 2020/21г 
4.Годишен извештај за работата на основното општинско училиште ООУ„Кочо Рацин“Прилеп за учебната 2019/20 
10. Статут на училиштето 
11.Документи и подзаконски акти на МОН 
12.Извештаи и укажувања од БРО, ДПИ и ЛСПрилеп 
13. Одлуки на Училиштен одбор 
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