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ВОВЕД 

 

ООУ „Ванчо Николески” - Лескоец, Охрид, учебната 2020/21 година ја започна на 

01.10.2020 година, како резултат на поместувањето на почетокот на учебната година во целата 

држава заради актуелната пандемија со вирусот Ковид 19. Учебната година започна според 

сите препораки за реализација на настава во време на пандемија, беа изготвени сите потребни 

протоколи за реализација на наставата во новите материјално – технички и програмски услови. 

Наставата беше организирана според хибриден модел, односно со физичка настава започнаа 

сите ученици од I до III одделение во централното училиште во Лескоец, и сите ученици од I 

до IX во подрачните училишта, додека учениците од IV до IX следеа онлајн настава. Во текот 

на наставата со физичко присуство се водеше сметка за максимално почитување на 

протоколите, како од страна на вработените, така и од страна на учениците и родителите, а се 

правеше и постојана дезинфекција и хигиената се одржуваше на високо ниво. Поради тоа може 

да се констатира дека во ниту еден момент училиштето не го напушти хибридниот модел на 

настава, односно постојано имавме настава и со физичко присуство и онлајн настава. 

Наставата се одвиваше хибридно во текот на целата наставна година според 

предвидениот план и скратена програма, без никакви други проблеми и беа остварени вкупно 

159 наставни денови, во кои се реализираа наставните планови и скратените програми по сите 

наставни предмети. Во текот на целата наставна година секојдневно на линк испратен од МОН 

испраќавме извештај за редовноста на учениците и вработените во училиштето, како и за 

епидемиолошката слика во училиштето во однос на заболени и оздравени од Ковид 19. 

Наставата од далечина или онлајн наставата (од IV – IX во Лескоец) наставниците ја 

реализираат наставата преку комуникациската платформа Microsoft Teams, за што пред 

почетокот на нааставната година добивме кориснички имиња и лозинки за сите ученици и 

воспитно – образовен кадар, а исто така и обука на воспитно – образовниот кадар за користење 

на платформата и примена на алатки за реализација на онлајн часови. На истата платформа се 

реализираа и  планираните родителски средби, други средби со родители, како и состаноците 

на стручните органи и тела во текот на целата година.  

Врз основа на формативното следење на учениците, наставниците навреме ги оценија 

учениците, а успехот, редовноста и поведението беа утврдени на Наставнички совет на 

11.06.2021 година. 

Свидетелствата на учениците од IX одделение беа доделени на 14.06.2021 поради 

уписите во средно училиште, додека свидетелствата на учениците од I до VIII како што ни 

најавија од БРО ќе се доделуваат во август 2021. При доделувањето на свидетелставата за IX 

одделение беше изготвен протокол со почитување на мерките за заштита од Ковид 19. 

Во учебната 2020/21 година се применуваа скратени наставни програми за I, II, III, IV, 

V, VI, VII VIII и IX одделение на деветгодишното основно образование, за што наставниците 

навремено ги доставија нивните планирања. За реализација на настава во по скратени наставни 

програми се реализира средба на сиот воспитно – образовен кадар со советник од БРО. Така, 

оваа учебна година од основното образование излезе седмата генерација ученици кои завршија 

IX одделение. Овие ученици своето образование ќе го продолжат во средно училиште, а за 

конкурсот и условите за уписи беа професионално ориентирани и запознаени преку онлајн 

средби и консултативни разговори од страна на стручната служба во текот на месеците мај и 

јуни.    

На почетокот на учебната година учениците добија бесплатни учебници, а според 

однапред направен распоред и протоколи со почитување на мерките за заштита од Ковид 19 

истите во јуни беа вратени и предадени на следната генерација ученици. Исто така нарачани се 

и потребните комплети и учебници што недостасуваат за наредната учебна година.  

Годишната програма за работа на училиштето беше навремено изработена според 

новиот Правилник од 08.07.2020 година, ги содржеше сите потребни елементи и прилози, и 
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како таква разгледана на редовна седница на Наставнички совет, запознаен беше Советот на 

родители, разгледана и усвоена од Училишен Одбор, а потоа предложена и одобрена од 

Советот на општина Охрид. 

Во текот на месец мај се реализира запишување на ученици за прво одделение за во 

Лескоец и за во подрачните училишта. Се запишаа вкупно 27 деца (22 во Лескоец, 3 во ПУ 

Косел, 1 во ПУ Куратица и 1 во ПП Ливоишта. Сите запишани 27 деца се редовни обврзници и 

се родени 2015 година, и нема дете родено во јануари 2016 година. Со сите ученици беше 

направено набљудување и разговор со педагогот и психологот во училиштето, кога беше 

пополнет нивниот матичен лист, а учениците добија потврда за запишување како првачиња во 

нашето училиште. Сите потребни податоци за новозапишаните ученици во I одд. во нашето 

училиште беа навремено испратени во ДПИ и БРО како што беше побарано од нив. 

Од учебната 2019/20 година нашето училиште се вклучи во два Еразмус+ проекти, 

„Чиста природа – долг живот“ („Clean nature long life“) е партнер со училишта од земјите: 

Велика Британија - координатор, Португалија, Романија и Турција; и вториот проект „Бришење 

бариреи преку споделување културно наследство“ („Breaking barriers through sharing treasures“) 

е партнер со училишта од: Полска - координатор, Португалија, Италија (Сардинија), Турција и 

Грција. Нашето училиште во ноември 2019 година веќе беше домаќин на првата мобилност за 

двата проекти и тоа беше големо искуство за нас и нашите ученици. Во однос на планираните 

активности со двата Еразмус+ проекти добиени во 2019 година, тимот за Еразмус+ проекти во 

соработка со партнер земјите продолжи со реализација на дел од активностите кои можеа да се 

реализираат онлајн или пак во нашето училиште со физичко присуство на нашите ученици. Во 

таа насока беа одржувани онлајн состаноци со координаторите, беше направен Еразмус+ тим 

во училиштето, ФБ група на тимот, беа реализирани неколку креативни работилници и 

споделувани резултатите преку e – twining платформата со нашите партнер земји. Од 

Националната агенција за образовни политики и мобилност беше побарано продолжување на 

проектите до август 2022 со оглед на ситуацијата со пандемијата, што беше одобрено.  

Исто така на сличен начин беа реализирани и активности за нови 3 Еразмус+ проекти 

што ги доби нашето училиште за реализација во период од 2020 до 2022 година. Првиот проект 

е насловен како „ Се грижам за климатските аспекти, рециклирањето и еколошките вредности/ 

I take care of Climate Aspects, Recycling and Ecological Values“, а соработуваме со училишта од 

земјите: Шпанија – координатор, Естонија, Финска, Полска и Чешка. Вториот проект е 

насловен како „Наша култура, наша иднина/Our culture, our future“), а партнери сме со 

училишта од земјите: Романија – координатор, Италија, Португалија, Хрватска (остров 

Корчула) и Турција. Третиот проект е насловен како „Стратегии за подобрување на редовноста 

и намалување на бегањето од часови/ Strategies for  improving attendance and reducing truancy“, а 

соработуваме со училишта од: Италија – координатор, Италија, Турција, Србија и Словенија. 

Координаторите на Еразмус+ проектите редовно се во контакт со партнер земјите, а 

активностите реализирани во рамки на Еразмус+ програмата редовно се документираат и 

промовираат во локалната средина. Следува период на мобилности во останатите земји, каде 

уште повеќе ќе се стекнеме со нови знаења, вештини и способности од одредените теми. Ова е 

нешто по што сме препознатливи во општина Охрид. 

Следува период на други мобилности во останатите земји во рамки на овие два 

Еразмус+ проекти во кои сме вклучени, каде уште повеќе ќе се стекнеме со нови знаења, 

вештини и способности од одредените теми. За жал, поради новонастаната ситуација со Ковид 

19, сите мобилности се одложени до август 2022 година и истите во договор со Националната 

агенција и со нашите партнери во проектите ќе се реализираат кога за тоа ќе се создадат 

услови. 

Нашето училиште и оваа учебна година продолжи со реализација на програмата од 

ПМИО, преку воведување содржини со меѓуетнички карактер во наставата. За реализација на 

овој проект партнер училиште ни е ОУ “Јунус Емре” од Лисичани, општина Пласница, со кои 
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оваа година работевме на заеднички проект за реализација на двојазични работилници за кој 

добивме финансии, а активностите ќе ги реализираме во учебната 2021/22 година, во договор 

со партнер училиштето и со донаторите. Целта на заедно осмислените интерактивни 

работилници е да се бришат меѓуетничките бариери кај учениците, како и да се промовира 

интеграција, толеранција и соживот со различните од нив.  

Оваа учебна година во текот на двете полугодија поединечно, нашето училиште беше 

вклучено во проект „Предизвикај се себе си и биди активен“ организиран од здружението 

„Раст и развој“ од Скопје.  Во истиот активно учество зеде спортската секција со одговорен 

наставник по ФЗО и над 60 ученици од IV – IX одделение. Во овој проект беа вклучени само 10 

училишта од цела држава, што беше привилегија, но и голем мотив и одговорност за активно и 

посветено работење на истиот. Нашите ученици постигнаа добри резултати, за што соодветно 

добиваа награди и признанија. Сите активности од повој проект беа постојано промовирани на 

веб страната од проектот, на нашата соптвена веб страна, но и по локалните медиуми. 

Исто така училиштето беше вклучено и во заеднички проект со здружението „Зелен 

центар“, во рамки на кој се одржаа онлајн работилници со ученици, но и презентации со 

физичко присуство на делегација од училиштето, составена од педагог, директор и две 

наставнички одговорни на Еколошката секција.   

Благодарение на Лајонс клубот Лихнидос и ООУ „Ванчо Николески“ од Лескоец стана 

место на светлината, како дел од проектот „Охрид – Град на Светлината“. Училиштето „Ванчо 

Николески“ во Лескоец за првпат беше целосно надворешно осветлено, со најнова лед 

технологија. Светлата се штедливи, долготрајни и потполно безопасни, посебно затоа што во 

прашање се деца. Осветлувањето на училиштето беше донација од Лајонс клубот Лихнидос од 

Охрид. Со осветлувањето е опфатен главниот влез, предната страна од двете крила на зградата, 

училишното игралиште со реквизити, како и задниот дел од училиштето. Со оваа акција освен 

што училиштето доби нов естетски изглед во вечерните часови, значително се подобрија 

условите за безбеден престој на учениците, како и за зачувување на реквизитите што во 

доцните часови се предмет на уништување.   

 

Активностите од реализација на активности во рамки на проектите: Еразмус+, 

Macedonia schools project, „Предизвикај се себе си и биди активен“, „Заштина на дримското 

сливно подрачје“ и други активности во соработка со здруженија и НВО организации беа 

промовирани и преку нашата веб страна, но и во сите локални, па дури и национални медиуми. 

Оваа учебна година поради пандемијата Ковид 19 и мерките кои беа сила, за жал се 

направи прекин во физичките посети со збратименото училиште ОУ “Светозар Маркович” од 

Лесковац, Република Србија. Но, во име на претходната 8 годишна одлична соработка,  

продолжи комуникацијата, соработката и желбата за идни заеднички планови и активности. 

Изминатава учебна година поголемиот дел од наставниците секојдневно ги испраќаа 

своите унифицирани дневни оперативни планирања на е-маил адреса во училиштето, 

специјално отворена за таа намена. До истата пристап имаа директорот и стручната служба, 

кои секојдневно вршеа увид во дневните планирања и водеа забелешки за нивната редовност. 
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Евиденцијата за испратени оперативни планови е уредно архивирана во канцеларијата на ППС 

и се зема во предвид при оценување на водењето на ПЕ и Д од страна на наставниците. 

Во текот на учебната година имавме редовни посети од инспекторот г-ѓа Жана Димоска, 

одговорна за нашето училиште, а за месец Ноември 2020 ни беше најавено и очекувавме тим од 

инпектори од ДПИ да реализира редовна Интегралната евалуација во нашето училиште. 

Поради влошување на епидемиолошката слика со пандемијата Ковид 19, ја поминавме само 

подготвителната фаза од ИЕ, ги собравме сите потребни документи, направивме селекција, 

обработка, ги пополнивме потребните прашалници и табели, па комплет во хартиена форма и 

на ЦД ги дадовме сите потребни материјали до претстедателот на тимот за ИЕ за нашето 

училиште, инспекторот Благоја Стенкоски. Втората фаза од ИЕ беше одложен непосредно пред 

самото започнување, со образложение дека следниот пат ќе се врши само посета на часови, 

бидејќи останата документација уредно беше предадена. 

Оваа учебна година во нашето училиште немаше продолжен престој за учениците од 

одделенска настава во Лескоец и во ПУ Косел, поради комбинираниот модел на настава и 

согласно протоколите за реализација настава во време од пандемија. 

Оваа учебна година преку проект поддржан од Локалната самоуправа во училиштето 

успеавме да добиеме еден образовен асистент (дефектолог по професија), кои од месец 

октомври до јуни работеше со еден наш ученик категоризиран како ученик со посебни потреби 

(Даунов синдром во IX одделение). Во соработка со родителите имаа онлајн активности, но и 

активности со физичко присуство некогаш во училиштето, но некогаш и во нивниот дом. Од 

работата на образовниот асистент имаме позитивни промени и придобивки, како и кај 

ученикот, така и кај родителите, иако не се откажуваме од барањето дефектолог како стручен 

соработник. Оваа година училиштето изготви и Функционална анализа, во која обработените 

податоци укажуваат повторно на големата потреба од вработување дефектолог во нашето 

училиште. Барање со сите потребни документи за образовен асистент се аплицирани до 

регионалниот центар „Кочо Рацин“ во Битола, за што се надеваме на позитивен одговор, и 

повторен ангажман на образовен асистент во следната наставна година. 

Во училиштето функционираа училишен инклузивен тим и два тима за инклузија на 

двајца ученици со посебни потреби, составени од: директорот, педагошко – психолошката 

служба, наставници, родители и дефектолог. Преку заеднички консултации и состаноци на 

овие тимови, се планираше работата со учениците со посебни потреби и се водеше соодветната 

евиденција од нивниот напредок. Тимовите даваа соодветна поддршка на работата на 

наставниците и образовниот асистент со УПОП. 

 

УСЛОВИ ЗА ВОСПИТНО - ОБРАЗОВНА РАБОТА 

 

Како поставени приоритетни задачи во годишната програма за работа на училиштето за 

учебната 2020/21 година имавме поставено 11, и тоа: 

 

1. Обезбедување услови за целодневен престој во училиштето.  

2. Фасада на училишната зграда во Лескоец.  

3. Реконструкција на влезот на училиштето во Лескоец. 

4. Обновување на подот во училишниот хол во училиштето во Лескоец. 

5. Развивање на капацитетите од наставниците за онлајн настава и далечинско учење. 
6. Обезбедување дефектолог во училиштето. 

7. Оплеменување на катчето зад училиштето (кај пристапната рампа). 

8. Изградба на настрешница во ПУ Косел (од зградата до санитарните јазли). 

9. Изградба на настрешница пред влезот во ПУ Куратица. 

10. Изградба на спортски терен (за одбојка и кошарка) во училиштето во Лескоец. 

11. Изградба на спортска сала во Лескоец. 
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Првиот, вториот, третиот, седмиот, осмиот, деветтиот, десеттиот и единаесетиот 

приоритет не успеавме да ги реализираме, дел од нив бидејќи не обезбедивме средства за 

реализација на истите, а некои од нив поради пречки на кои наидувавме (нерешени имотно – 

правни односи).   

Четвртиот приоритет, Обновување на подот во училишниот хол во училиштето во 

Лескоец, е во фаза на реализација. Очекуваме во летниот период целосно да се реализира 

планот за обнова на планираните подови во холот во Лескоец во соработка со општина Охрид, 

со што ќе се постигнат поставените цели за безбедност, зголемена хигиена и естетичност. 

Сакаме да напоменеме дека во текот на април 2021 година со сопствени средства се репарираа 
ѕидовите во висина од 1,20 метри со абриб во ходникот во Лескоец, бидејќи беа небезбедни. 

Петтиот приоритет, Развивање на капацитетите од наставниците за онлајн 

настава и далечинско учење, го реализиравме во континуитет давајќи информации за обуки, 

вебинари органзириани за подобрување на компетенциите на наставниот кадар. Во текот на 

учебната година се организираа и посетија повеќе семинари и обуки за наставниците и 

стручната служба од училиштето во оваа насока, организирани од БРО, МОН или од други 

организации и акредитирани институции. Најголем дел од обуките се однесуваа за успешно 

реализирање на наставата по одредени наставни предмети (посебно онлајн), како и внесување 

на некои новини во наставата. Следува листа на обуки за подобрување на компетенциите за 

настава од далечина и наставниците кои ги посетија истите: 

 Во август 2020 наставниците Татјана Пуцоска Бунческа, Мирка Размоска, Марина 
Тодороска Мартиноски, Мирјана Митреска, Љубица Тодороска, Тони Црвенкоски, 

Емилија Блажеска, Даниела Чифлигароска, Билјана Танеска, Габриела Ѓоргиевска, 

Елисабета Настоска и Елизабета Велјаноска  посетија семинар за Реализација на 

наставата со  користење на различни ИКТ средства за учење  во организација на БРО, 

за што се стекнаа со сертификати. 

 На 05.09.2020 наставниците Марина Тодороска Мартиноска и Горан Матески 
посетија онлајн семинар за Microsoft онлајн учење, во организација на  Аитоникс АД 

Крејон Македонија ДООЕЛ,  во траење од 6 часа, за што се стекнаа со сертификат. 

 Во текот на месец септември 2020 година наставниците Марина Тодороска 
Мартиноски, Горан Матески и Весна Симоноска извршија онлајн обука на сите 

наставници во училиштето за националната платформа Microsoft Teams  во 

организација  на ООУ „Ванчо Николески“. 

 Во септември 2020 наставничката Цвета Андреска посети онлајн семинар за  
Реализација на наставата со  користење на различни ИКТ средства за учење  во 

организација на БРО, за што се стекна со сертификат.   

 Во октомври 2020 наставничката Емилија Блажеска посети онлајн семинар на тема 

„Формативно и сумативно оценување со Microsoft Teams“, организирано од БРО и 

МОН, со што се стекна со сертификат. 

 Во октомври 2020 наставниците Тони Ѓоргиевски, Дубравка Сершиќ, Ивана Н. 
Јосифоска и Елисабета Настоска го посетија семинарот „Добри практики за 

спроведување на онлајн час“ во организација на БРО, за што се стекнаа со 

сертификати. 

 Во април наставникот Горан Матески посети семинар на тема „Office 365“ 
организирано од Семос. 

 На 26.11.2020 наставничката Дубравка Сершиќ посети онлајн семинар на тема 
„Подесување на пермисии во Teams meeting, креирање задачи/ тестови во MS Teams, 

организирана и поддржана од МОН и БРО, со што се секна со потврда. 

 Во декември 2020 наставниците Елисабета Настоска, Елизабета Велјаноска, Мирјана 

Митреска, Николина Трпоска и Дубровка Сершиќ посетија онлајн семинар на тема 
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„Формативно и сумативно оценување со Microsoft Teams, организирано од БРО и 

МОН, со што се стекнаа со сертификат. 

 Во декември 2020 наставниците Тони Ѓоргиески, Мирјана Митреска, Јана Бадалоска, 
Николина Трпкоска, Дуровака Сершиќ и Елисабета Настоска посетија онлајн семиар 

за „Практични совети и добри практики во користење на Microsoft Teams во 

организација на БРО, МОН. 

 Во декември 2020 наставниците Тони Ѓоргиески и Дубровка Сершиќ во организација 

на БРО, МОН, ЕДУИНО посетија онлајн семинар за Корисење на алатката ONE 

NOTE совети и добри практики, се стекнаа со сертификати.  

 Во јануари 2020 наставничката Дубровка Сершиќ посети онлајн семинар за  
реализација на наставата со користење на различни ИКТ средства за учење во 

организација на БРО, за што се стекна со сертификат.   

 Во јануари 2021 наставниците Цвета Андреска, Тони Ѓоргиески, Татјана Паскали, 
Мирјана Митреска, Јасна Бадалоска, Дубровка Сершиќ, Даниела Чифлигароска и 

Билјана Танеска во организација на БРО го посетија семинарот за Методика и 

педагогија на квалитетна настава на далечина, со што се стекнаа со сертификати. 

 На 28.01.2021 наставничката Татјана Паскали посети онлајн семинар на тема 
„Безбедна повратна онлајн настава“ за што се стекна со сертификат. 

 На 01.04.2020 год.  наставничката Марина Тодороска Мартиноска посети онлајн 

семинар за Microsoft Teams for Education, во организација на Семос во траење од 6 

часа, со што се стекна со диплома. 

Во однос на шестиот приоритет, Обезбедување дефектолог во училиштето, 

испратено е барање до МОН, но сѐ уште не е обезбеден дефектолог од нивна страна. Но, во 

овој контекст успеавме да добиеме еден образовен асистент (дефектолог по професија), кои од 

месец октомври до јуни работеше со еден наш ученик категоризиран како ученик со посебни 
потреби (Даунов синдром во IX одделение). Во соработка со родителите имаа онлајн 

активности, но и активности со физичко присуство некогаш во училиштето, но некогаш и во 

нивниот дом. Од работата на образовниот асистент имаме позитивни промени и придобивки, 

како и кај ученикот, така и кај родителите и наставниците, иако не се откажуваме од барањето 

дефектолог како стручен соработник. Оваа година училиштето изготви и Функционална 

анализа, во која обработените податоци укажуваат повторно на големата потреба од 

вработување дефектолог во нашето училиште. 

Унапредувањето на воспитно - образовниот процес е наша клучна определба и секоја 

учебна година се обрнува посебно внимание. Пред почетокот на изминатата учебна година 

посебен акцент се стави на годишните тематско - процесни планирања во однос на скратената 

наставна програма, на постигањата на учениците во онлајн наставата, јакнење на капацитетите 

за користење оперативните планирања, структурирање на часовите во времетраење од 30 

минути, следење и проверување на дигиталната платформа Microsoft Teams и примена на ИКТ 

во наставата, водење на ПЕиД (посебно во делот на новите Обрасци 15, 16 и 17 за воннаставни 

активност, дополнителна и додатна настава), ефективност на часовите од далечина, 

почитување на протоколите во наставата со физичко присуство, размената на искуства во 

рамки на стручните активи, консултативни разговори, работа со наставници кои имаа потреба 

од поддршка, професионален развој на кадарот, како и следењето на наставни часови, сѐ со цел 

интерактивна настава, поголема ефективност на наставата, зачувување на стандардите на 

квалитет, но во исто време креирање здрава безбедна училишна средина и зачувување на 

менталното здравје на учениците. Исто така зголемување на безбедноста на учениците и 

можностите за изготвување и вклучување во проекти, беше наш императив изминатава учебна 

година. Сигурни сме дека подобрените услови за работа, стекнатите нови искуства и знаења на 

воспитно – образовниот кадар ќе придонесат за постигнување подобри воспитно - образовни 

резултати во годините што следуваат. 
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ВОСПИТНО – ОБРАЗОВНИ РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ  

Јуни 2020/21 година 

 

ЦУ ЛЕСКОЕЦ 

 

         На крајот од оваа учебна година во централното училиште во Лескоец наставата ја 

завршија вкупно 237 ученици, од кои 121 во одделенска, а 116 ученици во предметна настава.  

Учениците од I - III (68) се описно оценети, додека учениците од IV до IX (169) 

одделение се оценети бројчано.  

Од I – III одделение од вкупно 68 ученици, 38 целосно ги постигнале поставените цели, 

27 делумно ги постигнале поставените цели, додека 3 ученици не ги постигнале целите.  

          Од IV – IX од вкупно 169 оценети ученици, 88 се одлични, 61 се многу добри, 19 се 

добри,  1 е доволен и нема ученици со слаби оценки.  

Во однос на редовноста состојбата во Лескоец е следна: 

 Во одделенска настава на годишно ниво направени се вкупно 1378 изостаноци и 
сите се оравдани ( од нив 436 од самоизолација). 

 Во предметна настава на годишно ниво направени се вкупно 93 изостаноци, од 

кои 50 се неоправдани, а 43 оправдани. 

 На ниво на училиште во Лескоец направени се вкупно 1471 изостаноци на 
годишно ниво, од кои 50 неоправдани, или во просек по 6,21 изостаноци по 

ученик. ( Од нив вкупно 436 се од самоизолација). 

Во однос на минатата година истиов период  во оделенска настава бројот на изостаноци е 

намален за 392 и во предметна за 759, така што вкупната разлика од минатата учебна година и 

сега е 1151 изостанок. 

 

 

ПЕДАГОШКИ МЕРКИ 

 

      Дисциплината и почитувањето на куќниот ред од страна на учениците беа на задоволително 

ниво. Во текот на учебната година беа изрекувани педагошки мерки, но на крајот на учебната 

година поради подобрување на учениците мерките беа повлечени и сите ученици го завршија 

одделението со примерно поведение. 

 

 

УСПЕХ ПО ПРЕДМЕТИ 

 

Од вкупно 23 предмети што се изучуваат во предметна настава, општ одличен успех е 

постигнат по предметите: ФЗО, музичко образование, иновации, ТО и англиски јазик. Општ 

добар успех е постигнат по предметот информатика. По сите други предмети е постигнат општ 

многу добар успех. 

 

Од споредбениот преглед на успехот по предмети во предметна настава може да се 

забележи дека дури 10 наставни предмети бележат послаб успех во однос на минатата година 

истиов период. Тоа се: нашата татковина ( - 0,66), историја (-0,40), ликовно образование (-0,21), 

македонски јазик (-0,19), проекти од информатика (-0,13), биологија и ТО изборен (-0,11),  ФЗО 

(-0,05), географија и информатика (-0,04). 

Највисок среден успех постигнат е по ФЗО (4,84) од задолжителните предмети, додека 

најслаб успех е постигнат по информатика (3,36). 

За учениците од VI до IX е пресметан среден успех 4,23 истиот е за 4 стотинки повисок 

од минатогодишниот во Лескоец (4,19). 
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УСПЕХ ПО ПАРАЛЕЛКИ 

 

 Од паралелките кои се бројчано оценети, надобар среден успех бележи IXa (4,58). 

Следуваат: VIб (4,31); IXб (4,30); VIa (4,27); VIIIa (4,18); VIIIб (4,12); VIIa (4,10) и VIIб (3,99). 

Во однос на минатата учебна година паралелките VIa, VIб , IXa и IXб бележат повисок успех, 

паралелката VIIб бележи ист успех како лани, а другите бележат понизок успех споредено со 

лани. 

 

 

ПУ КОСЕЛ, ПУ КУРАТИЦА И ПП ЛИВОИШТА 

 

Во подрачните училишта оваа учебна година наставата ја следеа 38 ученици во ПУ 

Косел, 13 ученици во ПУ Куратица и 3 ученици во ПП Ливоишта. Вкупно 54 ученици од I – IX 

одд. Од вкупно 54 ученици, 29 се во одделенска настава, додека 25 се во предметна настава.  

Описно се оценети 16 ученици,  од I – III одделение и се распоредени по категории и 

тоа: 11 се во прва категорија, 5 се во втора категорија . 

 Учениците од IV-IX одделение се оценети бројчано, и тоа: од вкупно  38 ученици, 22 се 

одлични, 12 многу добри, 4 добри и нема ученици со слаби оцени во ПУ во овој период.  

           Во однос на редовноста на учениците во подрачните училишта, состојбата е следна: 

 Во одделенска настава нa годишно ниво има 268 изостаноци ( сите од 
самоизолација). 

 Во предметна настава во ПУ на годишно ниво направени се 220 изостаноци,од 
кои 5 неоправдани ( 96 се од самоизиолација).  

 На ниво на подрачни училишта направени се вкупно 488 изостаноци ( од кои 364 

од самоизолација). 

 Во однос на минатата година истиов период бројот на изостаноци е зголемен за 
377 поради самоизолацијата. Просечно по ученик се 8, 30 изостаноци.                        

                   

 

ПЕДАГОШКИ МЕРКИ 

 

      Дисциплината и почитувањето на куќниот ред од страна на учениците беа на задоволително 

ниво. Во текот на учебната година не беа изрекувани педагошки мерки на учениците од 

подрачните училишта. 

 

 

УСПЕХ ПО ПРЕДМЕТИ 

 

 

Во предметна настава во подрачните училишта општ одличен успех е постигнат по 

предметите: ликовно образование, музичко образование, ФЗО, етика,  нашата татковина, ТО  и 

спорт.  По информатика е постигнат општ добар успех. По сите други предмети е постигнат 

општ многу добар успех.  Најслаб успех во ПУ е постигнат по информатика (3,25), а најдобар 

етика (5,00). 

Во однос на успехот на наставните предмети споренени со полугодие послаб успех 

бележат: запознавање на религиите (-1,00), информатика (-0,69), проекти од информатика (-

0,33), математика (-0,17) и нашата татковина (-0,16 ); ликовно образование (-0,14), спорт и 
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биологија (-0,12) и географија и физика (-0,04), додека сите останати предмети бележат 

позитивна разлика. Највисока позитивна разлика од полугодие до сега бележи етика (+0,58). 

За паралелките од VI до IX од ПУ е пресметан среден успех 4,37 и е за 2 стотинки 

подобар од минатогодишниот.  

 

 

УСПЕХ ПО ПАРАЛЕЛКИ 

 

Рангирани според најдобар успех паралелките од ПУ се: VI Куратица (5,00); VIII Косел 

(4,85); VII Косел (4,84); IX Куратица (4,49); VII Куратица (4,30); IX Косел (4,10); VIII Куратица 

(3,67) и VI Косел (3,46).  

 Во однос на минатата учебна година паралелките VI Куратица, VII Косел, VII Куратица 

и VIII Косел бележат повисок успех, а другите бележат понизок успех споредено со лани. 

 

 

ВОСПИТНО – ОБРАЗОВНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО НА УЧИЛИШТЕ 

 

 Наставата во текот на годината на ниво на училиште ја следеа вкупно 291 (за 15 

помалку од минатата година). Од нив 84 се описно оценети, 207 се бројчано оценети.  

Од описно оценетите ученици од I – III одделение 49 се во прва категорија, 32 се во 

втора категорија, а само 3 се во трета категорија.  

Од бројчано оценетите вкупно 207 ученици, 110 се одлични, 73 се многу добри, 23 се 

добри, 1 е доволен и нема ученици со слаби оцени.  

На ниво на училиште направени се вкупно 1959 изостаноци, 1904 оправдани, а 55 

неоправдани (од нив 800 се од самоизолација). Просечно секој ученик направил по 6,7 

изостаноци. Во однос на минатата учебна година направени се 774 изостаноци помалку. 

На крајот на учебната година сите 291 ученици се оценети со ПРИМЕРНО 

ПОВЕДЕНИЕ. 

Во IV - IX одделение постигнат е среден успех 4,44 што е за 6 стотинки подобар од 

минатата учебна година.  

 

 

 

 

 
ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ 

 

A) Слободни ученички активности 

 

Оваа учебна година слободните ученички активности беа застапени во паралелките од 

предметна настава, како во централното, така и во подрачните училишта, но со комбиниран 

модел на реализација, односно онака како што се одвиваше наставата, така се реализираа и тие 

(во Лескоец онлајн, а во подрачните училишта со физичко присуство). Нивната активност дојде 

до израз при одбележувањето на значајни датуми и празници, како на училишно, така и на 

локално ниво, а исто така и при учество на општинските и регионалните натпревари во спорт.   

Учениците на почетокот од учебната година сами се определуваат во која секција сакаат 

да членуваат, а во текот на работењето на секцијата се реализира програма изработена од 

одговорниот наставник. Сите наставници кои водеа секција во месец октомври доставија 

програма за работа на секцијата и список на ученици членови на секцијата до стручната 

служба, а активностите во рамки на секциите уредно ги водеа во Образец 15, за да на крај 
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после извршен увид во истите од страна на ППС добијат архивско бројче за евидентирање во 

одделенските дневници.  

Во училиштето во целост работеа следниве секции: литературно - рецитаторска секција, 

литературна секција, драмска секција во ПУ Косел, љубители на германскиот јазик, еколошка 

секција, математичко – физичка секција и спортска секција. Нивните активности дојдоа до 

израз при учеството на литературните конкурси, при учество на натпревари во знаење и спорт, 

како и при одбележувањето на празници и прослави во училиштето и надвор од него.  

 

ЛИТЕРАТУРНА СЕКЦИЈА ЛЕСКОЕЦ: Во литературната секција членуваа 9 

ученици од  деветто одделение. Секцијата се формираше во октомври, а истата ја водеше 

наставничката Емилија Блажеска. На секоја средба се работеше на еден сегмент од  

креативното пишување. Поради пандемијата средбите беа он лајн на Microsoft Teams. Свој 

придонес учениците дадоа при подготовка на патрониот празник на училиштето, односно сите 

членови беа дел од сниманото видео со рецитирање на текст на тема „Убавино, насмевни се!“. 

 

ДРАМСКА СЕКЦИЈА ПУ КОСЕЛ: Драмската секција во подрачното училиште во 

Косел ја води наставникот Димче Донески. Драмската секција  во Косел  оваа година работеше 

со шест членови, а часовите  ги реализираше согласно  актуелната ситуација со пандемијата и  

со почитување на здравствените протоколи. Во овој контекст повеќе од проектите и 

активностите  беа  насочени кон работа на потребната дистанца. Во работата повеќе се 

пристапи кон творење и интерпретирање на драмски текстови, како  и  творење на литературни 

творби  по  различни теми и поводи. Дел од членовите се здобија и со награди на објавените 

конкурси, а  повеќе од творбите беа истакнати и на Ѕиден весник изработен од учениците и 

поставен во холот и во училниците. Активностите беа реализирани во склад со скратената  
програма за работа од месец октомври до крајот на учебната година.  

 

             ОД СПОРТСКАТА СЕКЦИЈА ВО ПУ КУРАТИЦА: Оваа секција ја водеше 

наставничката Валентина Караѓуле. Во текот на ученбната 2020/2021 година во ООУ Ванчо 

Николески во ПУ Куратица се реализира спорска секција со учениците од VI до IX одделение. 

Во рамките на таа секција се организираа најразлични активности поврзани со спортовите 

гимнастика и одбојка како и музичко ритмички точки, што се изведоа на патрониот празник на 

училиштето. Од областа на гимнастика и одбојка беа совладани елементи кои се во наставниот 

процес и елементи кои се надвор од наставниот процес кои се сложени и комплексни, но 

учениците од секцијата без проблем ги совладаа поради поседување талент и упорна работа. 

Музичко ритмичките точки беа реализирани со сите ученици од ПУ Куратица, но во тие 

активности земаа учество и учениците од спортската секција. Учениците беа мотивирани и 

задоволни во текот на целата учебна година и со желба за понатамошно усоврашување и 

учество во спортската секација и во наредната учебна година.  

 
ОД ЛИТЕРАТУРНО – РЕЦИТАТОРСКО - ДРАМСКАТА СЕКЦИЈА ВО ПУ 

КУРАТИЦА: Драмската секција во ПУ Куратица беспрекорно опстојува  веќе многу  години. 

Желбата и ентузијазмот за докажување на своите актерски способности, од година во година е 

сѐ поизразена кај нашите ученици. Нивните актерски вештини им овозможуваат да ги искажат 

своите скриени желби. На часовите по драмска секција се работи со голема љубов. Со љубов ја 

прифаќаат улогата која им е одредена и несебично се трудат да се поистоветат со истоимениот 

лик. Дарбата за глума оваа учебна година поради пандемијата со Ковид 19, овие ученици имаа  

можност да ја искажат само за време на нашите часови по драмска секција каде се реализираат 

разновидни теми. Се надеваме дека следнава учебна година учениците ќе имаат можност 

повторно да ги искажат своите актерски вештини пред своите родители и другите присутни 

гости на приредбите кои вообичаено ги организираме.  
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ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА:  Во рамките на еколошката секција во училиштето во 

Лескоец вклучени се вкупно 22 ученици, а одговорни наставници се наставничката по 

географија Татјана Пуцоска Бунчевска и наставничката по биологија Габриела Ѓориевска. 

Еколошката секција беше формирана во октомври, а исто така беше одбрано и раководство на 

секцијата. На вториот состанок учениците беа запознати со планот и програмата за работа. 

Еколошката секција се водеше онлајн преку MS Teams, а некои активности кои се спроведуваа 

со физичко присуство беа направени со почитување на сите протоколи за заштита од Ковид 19.  

На 16 ти Октомври беше одбележан Денот на здрава храна со тоа што сите ученици како 
ужинка јадеа овошје. Во рамките на еколошката секција беше донесена одлука секој петок сите 

ученици задолжителн да јадат овошје, сѐ со цел зголемување на свесноста на учениците за 

здрав начин на исхрана. Од страна на сите ученици во училиштето се почитуваше препораката 

за јадење на овошје и истото беше почитувано во текот на целата учебна година. Во октомври 

беше спроведена акција за собирање на стара хартија секако со почитување на протоколите за 

работа. Голем дел од учениците на училиште донесоа хартија која не им е потребна со цел 

истата да се рециклира. Во рамките на училиштето беа поставени пакети со пароли за 

рециклирање на хартија, каде учениците ја оставаа хартијата која ја носеа. Оваа акција беше 

испратена и од страна на  наставниците кои активно се вклучија и дадоа свој придонес за да се 

собере што повеќе стара хартија.  

Ноември беше месец за подготвување за зимскиот период. Од страна на учениците беше 

направена подготовка на цвеќето кое се наоѓа во училишниот хол за зимскиот период. Од 

страна на еколошката секција беше направено истражување и презентација за Охриското Езеро, 

флората и фауната застапено во него. Презентацијата им беше прикажана на останатите 

ученици од училиштето преку MS Тeams.  

Еколошката секција го обелжа и 1 декември Светски ден за борба против сидата, преку 

предавање по повод денот за борба против сидата, симптоми, начин на заболување и заштита од 
истата. Пред новогодишните празници членовите од еколошката секција активно учествуваа во 

украсувањето на холот во училиштето. 

Јануари и февруари беа месеци кога повторно акцентот беше ставен на здравата храна. 

Од учениците беше изработен постер на кој беше прикажана пирамида на исхрана. Истиот 

беше поставен на видно место во холот на училиштето, со цел да се поттикне свеснота кај 

учениците за правилна и здрава исхрана.  

Еколошката секција го одбележа и 5 март - Светски ден за заштеда на енергија, со 

читање на текст и дискусија како да се штеди енергијата и како можеме повеќе да ги користиме 

обновливите извори на енергија. На 21-ви Март беше обележан Денот на екологијата и 

започнувањето на пролетта преку организирана еколошка акција. Акцијата беше спроведена по 

сите протоколи за заштита од Ковид 19. Се изврши чистење на училишниот двор и училиштето. 

Во рамките на одбележувањето на Денот на екологијата беше одбележан и 22-ри Март, Денот за 

заштита на водите. 

Втората седмица од април еколошката секција направи чистење на сувите делови од 

цвеќето кое се наоѓа во холот од училиштето. Одбележувањето на Светскиот ден на здравјето 

беше извршен со презентација која беше направена од страна на учениците од секцијата, а беше 
презентирана на сите ученици од училиштето. На 22-ри Април се одбележа Денот на планетата 

Земја со неколку активности. Прво, учениците учествуваа на презентација која беше прикажана 

во училиштето за заштита на Планетата Земја, потоа се премина кон акција за чистење на 

училиштето и училишниот двор. Исто така во училишниот двор беше поставен и хотел за 

инсекти. Одбележувањето заврши со запишување на многу еко пароли на пано кое беше 

поставено во холот на училиштето. На крајот на април еколошката секција спроведе акција за 

собирање на пластични шишиња. Сите членови од секцијата донесоа пластични шишиња кои 

ќе бидат подоцна рециклирани. На тој начин се покрена свесноста кај учениците за собирање и 
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рециклирање на пластиката.  

Првата седмица од мај беше посветена на велосипедот како превозно средство. Целта на 

еколошката секција е што повеќе учениците да возат велосипеди, затоа што на тој начин ја 

штитиме животната средина и позитивно влијае на нашето здравје. На 15-ти Мај беше 

одбележан Меѓународниот ден за заштита на климата, преку изработка на презентација за 

ефектот на стаклена градина. Исто така од страна на еколошката секција беше одбележан и 24 

Мај - Светскиот ден против пушењето. Преку дискусија беше изнесено за штетноста од 

пишењето и во оваа акција активно учествуваа сите членови на секцијата.  

На завршниот состанок кој се одржа во јуни  беше направена анализа на реализацијата 
на наставната програма од еколошата секција, а исто така беше изнесено сите активно да 

учестуваме во заштита на животната средина.  

 

СЕКЦИЈАТА „ЉУБИТЕЛИ НА ГЕРМАНСКИОТ ЈАЗИК“: Оваа секција ја водеше 

наставничката Жаклина Петровска Митковска. Членовите на секцијата се љубители на 

германскиот јазик, во текот на учебната година редовно ја посетуваа секцијата и ги реализираа 

следните активности: 

ОКТОМВРИ – се формираше секцијата по германски јазик и учениците се запознаа со 

животот и делото на големите германски автори браќата Грим.  

НОЕМВРИ – учениците изработија презентација на тема: Моето училиште, и во истатата на 

германски јазик го доловија учењето и другарувањето во своето училиште. 

ДЕКЕМВРИ – учениците се запознаа со празниците во Германија, и преку повеќе различни 

активности го доловија тамошниот начин на празнување на Божиќните и Новогодишните 

празници.  

ЈАНУАРИ – учениците читаа извадоци од германски весници, и преку нив стекнаа сознанија 

за германската култура, обичаии и случувања, а едновремено го увежбаа правилниот изговор 

на германскиот јазик. 

ФЕВРУАРИ – учениците на германската секција на постери со соодветен прибор и слики 

изработуваа семејно стебло, притоа го утврдија германскиот вокабулар на семејните врски.  

МАРТ – во текот на овој месец учениците на германската секција обработуваа стихотворби на 

германски јазик по повод на меѓународниот ден на жената 8 Март. 

АПРИЛ - во текот на овој месец учениците на германската секција по повод престојниот 

празник Велигден истражуваа и презентираа за велигденски обичаии во светот. 

МАЈ - во текот на овој месец учениците истражуваа, презентираа и разговараа за најпривлечни 

дестинации за патување низ светот. 

 

Б) Натпревари во знаење и спорт 

 

Во однос на палнираните натпревари, учениците од одделенска и предметна настава во 

оваа учебна година учествуваа на општински и регионални натпревари во знаење и спорт по 

повеќе наставни предмети, при што постигнаа и завидни резултати.  

 

20.02.2021 - Општински натпревар по математика: 

 Тамара Зенгоска од IVa - трета награда, ментор Сашо Климоски 

 Андреј Стеваноски од IVa - трета награда, ментор Сашо Климоски 

 Кирил Лазароски од IVб - трета награда, ментор Јасна Бадалоска 

 Мартин Мирјаноски од IVб - трета награда, ментор Јасна Бадалоска 

 Зоран Китановски од Vб - прва награда, ментор Марјана Крстаноска 

 Јохан Парулески од Vб - прва награда, ментор Марјана Крстаноска 

 Сара Аслимоска од VIa - трета награда, ментор Цвета Андреска 
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 Теодора Тодороска од VIб – пофалница, ментор Весна Симоноска 

 Мелани Котоска од VIIIб - освои трета награда, ментор Весна Симоноска 

 

12.02.2021 - Општински натпревар по физика  

 Стефанија Баракоска од IXб – трета награда и пласман за регионален натпревар, 

ментор Цвета Андреска  

 

06.03.2021 - Натпревар по физика и математика во „Јахја Кемал“ 

Натпреварот кој се одржа во ПСУ „Јахја Кемал” по предметите математика и 

физика под менторство на наставничките Весна Симоноска и Цвета Андреска 

учествуваше ученичката Стефанија Баракоска. 

 

13.03.2021 - Регионален натпревар по математика: 

 Јохан Парулески од Vб - прва награда, ментор Марјана Крстаноска 

 Зоран Китановски од Vб - втора награда, ментор Марјана Крстаноска 

 Сара Аслимоска од VIa - прва награда и пласман за државен, ментор Цвета 

Андреска 

 Теодора Тодороска од VIб – прва награда и пласман за државен, ментор Весна 

Симоноска 

 

20.03.2021 – Општински натпревар по англиски јазик: 

 Софија Парулеска IXб – 90 бода, пласман за регионален натпревар 

 

03.04.2021 - Регионален натпревар по физика 

 Стефанија Баракоска од IXб – трета награда и пласман за државен натпревар, 

ментор Цвета Андреска  

 

15.04.2021 - Општински натпревар по биологија, ментор Габриела Ѓоргиевска: 

 Давид Наумоски од VIIб - пофалница, пласман за регионален натпревар 

 Јован Иваноски од VIIб - пофалница, пласман за регионален натпревар 

 Наталија Тодороска од VIIа - пофалница, пласман за регионален натпревар 

 Теодора Лазароска од VIIа – учество 

 Мелани Котоска од VIIIб – учество 

 Искра Парулеска од IXа – III награда, пласман за регионален натпревар 

 Стефанија Баракоска од IXб – учество 

 

16.04.2021 - Општински натпревар по природни науки, ментор Сашо Климоски: 

 Дејан Ванѓелофски од IVа - учество 

 Даријан Китаноски од IVа - III награда, пласман за регионален натпревар 

 

16.04.2021 - Општински натпревар по природни науки, ментор Јасна Бадалоска: 

 Ана Ставреска од IVб - учество 

 

16.04.2021 - Општински натпревар по природни н., ментор Габриела Ѓоргиевска: 

 Елена Чулческа од Vб - III награда, пласман за регионален натпревар 
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 Елеонора Смическа од Vа - III награда, пласман за регионален натпревар 

 Ангела Иваноска од Vб – пофалница 

 Јана Петрушеска од Vб - учество 

 Теодора Тодороска од VIб - III награда, пласман за регионален натпревар 

 Анастасија Чулческа од VIб - пофалница 

 Сара Аслимоска од VIа - пофалница 

 

23.04.2021 – Регионален натпревар по англиски јазик: 

 Софија Парулеска IXб – 72% бода, не се пласира на државен натпревар 

  

12.05.2021 - Регионален натпревар по природни н., ментор Габриела Ѓоргиевска: 

 Елена Чулческа од Vб - пофалница 

 Елеонора Смическа од Vа - пофалница 

 Теодора Тодороска од VIб – пофалница 

 

14.05.2021 - Регионален натпревар по биологија, ментор Габриела Ѓоргиевска: 

 Давид Наумоски од VIIб - пофалница 

 Јован Иваноски од VIIб - пофалница 

 Наталија Тодороска од VIIа - пофалница 

 Искра Парулеска од IXа – III награда 

 

15.05.2021 - Државен натпревар по математика: 

 Сара Аслимоска од VIa – само учество, ментор Цвета Андреска 

 Теодора Тодороска од VIб – само учество, ментор Весна Симоноска 

 

22.05.2021 - Меѓународен натпревар по англиски јазик Willcommen, ментор 

Елисабета Настоска: 

 Мелани Котоска од VIIIб – 92% 

 

 

В) Ученички екскурзии, посети и излети 

 

Оваа учебна година поради ситуацијата со Ковид 19, комбинирано реализирање на 

наставата и тоа со скратена програма, не се реализира ништо од планираните посети, екскурзии 

и излети.  

 

 

Г) Производствена и општествено корисна работа 

 

Активностите од ова воннаставно подрачје се целосно реализирани. Учениците 

најмногу време посветија на уредувањето на училниците, училишните холови, како и 

уредувањето на дворот и паркот. Во училиштето во рамки на можностите, членови од 

комисијата за естетско уредување и библиотекарот по повод различни датуми и одбележувања 

поставуваа изложби од ликовни и литературни творби. 

Нашето училиште континуирано реализира активности и едукации за заштита на 

животната средина, дел од нив ги иницира еколошката секција, но во дел и се вклучува како 

партнер на тоа што го иницирале други субјекти, здруженија („Зелен центар“). Исто така 
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нашето училиште е вклучено во дури два проекти од Еразмус+ програмата кои се однесуваат 

на подигање на свеста за чување на животната средина, „Чиста природа – долг живот“ и „Се 

грижам“. Во овие меѓународни проекти посебен акцент е ставен во размислување глобално, но 

делување локално во однос на зачувување на животната средина. Во рамки на двата проекти, 

учениците во текот на годината правеа активности на оваа тема, споделувајќи со нашите 

партнери во странство преку e – twining платформата. 

По повод Меѓународниот ден за рециклирање 18-ти Март, како и Денот на екологијата 

21-ви Март, учениците од Еразмус клубот при ООУ „Ванчо Николески“ под менторство на 

координаторите на Еразмус+ проектите наставничката Елисабета Насоска и педагогот Весна 

Терзиоска, реализираа креативни работилници за рециклирање и промоција на културното 

наследство, притоа почитувајќи ги мерките за заштита од Ковид 19. Во подготвувањето и 

реализирањето на активностите беа вклучени и родители. Со користење веќе употребени 

материјали (материјали за рециклирање), но и делумно нови и со помош на родителите, 

учениците изработија 30 свеќници кои беа подарени на вработените во Ковид центарот во 

охридската болница. Со овој гест ја искажавме нашата голема благодарност за нивната 

пожртвуваност и за сѐ што прават да го спасат и заштитат здравјето на пациентите.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Со низа содржини и активности во текот на 

месец февруари, како и со единствена завршна 

активност на денешниот одделенски час, учениците 

од нашето училиште го одбележаа месецот на ретки 

болести. Преку фотографии, обоени лица, цртежи, 

пароли и пораки изразија поддршка за лицата со 

ретки болести и нивната спремност да се подаде 

рака на истите. Во активностите се вклучија 

учениците и од подрачните училишта, а меѓу 
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испишаните пораки беа и следниве: „Ретките лица се храбри“, „Ретки сте, но не сте сами“, 

„Болеста може да е ретка, но вербата голема“, „Ретко е да си редок“, „Посилни сте 

отколку што изгледате“.Преку информативни содржини, разговори и креативни активности, 

ние како училиште секоја година се вклучуваме во поддршка на лицата со ретки болести, со 

тоа нашите ученици ги воспитуваме во духот на почитување, хуманост, прифаќање, помагање, 

толеранција и грижа за другите. 

 

Денот на шегата 1-ви Април, учениците од ООУ „Ванчо Николески“ го дочекаа со 

креативни маски, шеги и разни активности, секако почитувајќи ги мерките за заштита од Ковид 

19. И учениците кои следат настава со физичко присуство, но и тие кои следат онлајн настава, си 

дозволија барем за миг да заборават на пандемијата која го промени светот и маските за заштита 

да бидат дополнети со креативни маски за одбележување на овој весел ден. 1-ви Април и 

повторно сѐ е можно.  
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СТРУЧНИ ОРГАНИ И ТЕЛА 

 

Стручните органи и тела работеа според своите донесени планови и програми за оваа 

учебна година. Сите редовни, но и вонредни состаноци се реализираа на конференцискиот 

сервис Microsoft Teams, па може да се констатира дека присуството на членовите на 

состаноците, ефикасноста и ефективноста од реализација на состаноци онлајн е поголема во 

однос на претходно. Директорот и стручната служба на училиштето остваруваа активности од 

6-те подрачја на воспитно - образовната дејност: планирање и организирање на воспитно - 

образовната работа, следење на воспитно - образовната работа, аналитичко студиска работа, 

советодавно инструктивна работа, соработка со општествената средина и учество во 

подготовките и работата на стручните органи и тела.  

 Директорот и стручната служба особено внимание посветија на изготвување на 

годишните и оперативните планирања по скратена програма и следењето на онлајн наставни 

часови, поради предизвикот да се одговори на барањата на реалната ситуација. Постојано се 

даваше поддршка како во делот на технички аспект за реализација на наставата, така и од 

аспект на методичко – ддактички барања, како и одрѓување н аредовсноста, дисциплината и 

интересот на часовите. По потреба се реализираше советодавна работа со родители и ученици, 

како и консултативна работа со наставници.  

Добар дел од активностите на педагогот и психологот беа посветени на советодавната 

работа со ученици и родители, со цел подобрување на успехот и поведението на учениците. 

Исто така работеа на изготвувањето на годишната програма за работа на училиштето, 

протоколите за реализирање настава, распределбата на часови, ангажираност на наставниците, 

дефинирање на приоритетите, изготвување на периодичните извештаи за воспитно - 

образовните резултати, вршеа увид врз планирањата од наставниците во октомври и по 

потреба, водеа евиденција за сите следења и посети на наставата и професионално ги 

информираа учениците од IX одделение, ја следеа ВОР присуствувајќи на онлајн наставни 

часови, беа дел од училишниот инклузивен тим и од инклузивните тимови за УПОП, беа дел од 

сите состаноци на стручните активи, настапуваа со свои теми и презентации на разни стрчни 

тела, беа присутни на сите состаноци на одделенските и наставничкиот совет за кои 

подготвуваа анализи и извештаи, активно беа вклучени во изготвување видео за одбележување 

на патрониот празник на училиштето, соработуваа со невладини организации, го водеа во 

училиштето проектот за Образовен додаток од МТСП, беа дел од тимот за изготвување 

проекти, беа координатори и носители на активности на проекти, беа поддршка на 

наставниците и учениците за време на онлајн наставата, беа вклучени во изготвување на 

Извештајот за 2020/21 година и Личниот план за професионален развој на секој наставник, а 

исто така беа дел и од училишната комисија за запишување на првачиња за наредна учебна 

година.  

Ги изготвија сите извештаи за завршување на учебната година. Од мај до август ги 

презедоа сите потребни активности за изготвување на Годишната програма за работа на 

училиштето во наредната учебна година (анкети, разговори, согледување на реализираните 

приоритети, определување нови приоритети, распределба на часови, планирање на видовите 

настава, програми по подрачја, прилози и сл.). Исто така во текот на изминатата учебна година 

службата работеше на подготвување на Функционалната анализа, што се спроведе како 

прашалник во Forms на 45 вработени, а резултатите ќе помогнат во креирање на училишната 

политика и подобрување на организациската структура. 

ППС учествуваше во организирање и следење на работилници и предавања од страна на 

институции и невладини организации со учениците од нашето училиште. Така се одржаа 

предавања и работилници на тема: „Мерки за заштита од вирусот Ковид 19 во време од 

пандемија“ од Црвен Крст Охрид, „Здрав раст и развој“ од Центар за јавно здравје, презентации 
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на средни училишта за деветтооделенците, како и предавање за месечниот циклус кај 

девојчињата со учениците од VI одделение.  

 

Воспитно – образовниот кадар од нашето училиште во текот на учебната 2020/21 година 

имаше можност да посети и учествува во неколку обуки и семинари: 

 

 Во август 2020 наставниците Татјана Пуцоска Бунческа, Мирка Размоска, Марина 
Тодороска Мартиноски, Мирјана Митреска, Љубица Тодороска, Тони Црвенкоски, 

Емилија Блажеска, Даниела Чифлигароска, Билјана Танеска, Габриела Ѓоргиевска, 

Елисабета Настоска и Елизабета Велјаноска  посетија семинар за Реализација на 

наставата со  користење на различни ИКТ средства за учење  во организација на БРО, 

за што се стекнаа со сертификати. 

 На 05.09.2020 наставниците Марина Тодороска Мартиноска и Горан Матески 

посетија онлајн семинар за Microsoft онлајн учење, во организација на  Аитоникс АД 

Крејон Македонија ДООЕЛ,  во траење од 6 часа, за што се стекнаа со сертификат. 

 Во текот на месец септември 2020 година наставниците Марина Тодороска 
Мартиноски, Горан Матески и Весна Симоноска извршија онлајн обука на сите 

наставници во училиштето за националната платформа Microsoft Teams  во 

организација  на ООУ „Ванчо Николески“. 

 Во септември 2020 наставничката Цвета Андреска посети онлајн семинар за  
Реализација на наставата со  користење на различни ИКТ средства за учење  во 

организација на БРО, за што се стекна со сертификат.   

 Во септември 2020 наставничката Мирјана Митреска посети онлајн семинар за 

Инклузивно образование, организирано од БРО и МОН, со што се стекна со 

сертификат. 

 Во септември 2020 наставничките Цвета Андреска, Татјана Паскали, Марјана 
Крстаноска, Марина Тодороска Мартиноски, Јасна Бадалоска, Дубровка Сершиќ, 

Ивана Најдеска Јосифоска и Елисабета Настоска посетија семинар Едуино за 

Подготовка на училиштето за реализација на воспитино – образовниот процес според 

Планот и протоколот за одржување на настава, во организација на БРО/МОН, за што 

се стекнаа со сертификати. 

 Во септември психологот Александра Трпеска посети онлајн обуки на тема: Training 
course Infinity potetntial преку Академија Илина Ведран и Емоционална интелегенција 

и женското преку ИЦЕИ Охрид. 

 Во октомври педагогот Весна Терзиоска присуствуваше на онлајн обука за Еразмус 
постапување по добиен проект, во организација на Националната агенција за 

европски образовни програми и мобилност. 

 Во октомври 2020 наставниците Мирјана Митреска, Николина Трпоска и Дубровка 

Сершиќ посетија онлајн семинар кој траеше 2 часа  за Оформување на 

персонализирани учебни патеки за учениците, со што стекнаа сертификати. 

 На 27.10.2020 наставничките Мирјана Митреска и Николина Трпоска во организација 
на БРО,МОН посетија онлајн семинар „Подготовки за тестирањето на ПИРЛ“. 

 Во октомври 2020 наставничката Емилија Блажеска посети онлајн семинар на тема 
„Формативно и сумативно оценување со Microsoft Teams“, организирано од БРО и 

МОН, со што се стекна со сертификат. 

 Во октомври 2020 година  наставниците Тони Ѓоргиески, Дубравка Сершиќ, Ивана 

Најдеска Јосифоска и Елисабета Настоска го посетија семинарот „Добри практики за 

спроведување на онлајн час“ во организација на БРО, за што се стекнаа со 

сертификати. 
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 На 20.10.2020 наставничката Мирјана Митреска посети онлајн семинар организиран 
од МОН и БРО на тема „Интегрирање на целите во одделенска настава (холистички 

пристап)“, за што се стекна со сертификат. 

 На 29.10.2020 наставничката Николина Трпоска посети семинар за Подготовки за 

тестирањето ПИСА 2021, организирано од МОН и БРО. 

 Во април наставникот Горан Матески посети семинар на тема „Office 365“ 
организирано од Семос. 

 Во ноември психологот Александра Трпеска посети онлајн обука на тема: Flow 
workshop преку Академија Илина Ведран. 

 На 10.11.2020 наставничките Ивана Најдеска Јосифоска, Мирјана Митреска, 
педагогот Весна Терзиоска и психологот Александра Трпеска посетија онлајн 

семинар за Совети и добри практики од работата на психолозите во основните 

училишта, во организација на БРО, со што се стекнаа со сертификати. 

 На 20.11.2020 наставничката Мирјана Митреска посети онлајн семинар на тема 

Поттикнување на учење преку игра и стекнување на социоемоционални вештини кај 

деца на возраст од 3 до 10 години, организирана од МОН и БРО. 

 На 26.11.2020 наставничката Дубравка Сершиќ посети онлајн семинар на тема „ 
Подесување на пермисии во Teams meeting, креирање задачи/ тестови во MS Teams , 

организирана и поддржана од МОН и БРО, со што се секна со потврда од 

училиштето. 

 На  28.11.2020 г. наставничката Татјана Пуцоска Бунческа присуствуваше на онлајн  
Вебинар за професорите и наставниците по географија во основните и средните 

училишта, истата беше во организација на Македонското географско друштво, со што 

се стекна со сертификат. 

 Во ноември наставничката Дубровка Сершиќ присуствуваше на онлајн семинар 

Inclusive Inquiry: promoting inclusion организирано од School education gateway. 

 Во декември  2020 наставниците  Елисабета Настоска, Елизабета Велјаноска, Мирјана 
Митреска, Николина Трпоска и Дубровка Сершиќ посетија онлајн семинар на тема 

„Формативно и сумативно оценување со Microsoft Teams,организирано од БРО и 

МОН, со што се стекнаа со сертификат. 

 На 02.12.2020 педагогот Весна Терзиоска, наставниците Тони Ѓоргиески и Дубровка 
Сершиќ следеа онлајн обука на тема: Едуино вебинар: „Користење на алатката One 

note, совети и добри практики“, во организација на БРО, за што се стекна со 

сертификат. 

 На 10.12.2020 наставниците Тони Ѓоргиески, Мирјана Митреска, Јасна Бадалоска, 
Николина Трпкоска, Дубравка Сершиќ, Елисабета Настоска и педагогот Весна 

Терзиоска посетија Едуино вебинар: „Практични совети и добри практики во 

користење на Microsoft teams“, во организација на БРО, за што се стекнаа со 

сертификат. 

 На 22.12.2020 година педагогот Весна Терзиоска следеше Едуино вебинар: 

„Формативно и сумативно оценување со Microsoft teams“ во организација На БРО, за 

што се стекна со сертификат. 

 На 25.12.2020 година педагогот Весна Терзиоска и директорката Елена Ел Нади 
следеа онлајн обука на тема: „Подигнување на капацитетите на училиштата за 

подготовка и управување со апликации во Еразмус+ Програмата – прв дел“, во 

организација на Националната агенција за европски образовни програми и 

мобилност. 
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 Во јануари 2020 наставничката Дубравка Сершиќ посети онлајн семинар за  
Реализација на наставата со  користење на различни ИКТ средства за учење  во 

организација на БРО, за што се стекна со сертификат.   

 Во јануари 2021 наставничката Елизабета Велјаноска посети онлајн семинар за 

Инклузивно образование, организирано од БРО и МОН, со што се стекна со 

сертификат. 

 На 25.01.2021 наставниците Цвета Андреска, Тони Ѓоргиески, Татјана Паскали, 
Мирјана Митреска, Јасна Бадалоска, Дубровка Сершиќ, Даниела Чифлигароска, 

Билјана Танеска и педагогот Весна Терзиоска во организација на БРО го посетија 

Едуино вебинар: „Методика и педагогија на квалитетна настава на далечина“, со што 

се стекнаа со сертификати. 

 На 28.01.2021 наставничката Татјана Паскали посети онлајн семинар на тема 
„Безбедна повратна онлајн настава“ за што се стекна со сертификат. 

 На 11.02.2021 наставничката Дубровка Сершиќ присуствуваше на семинар за 
               Artificial Intelligence and Imagine Cup Junior, организирано од Stem alliance, Scientix, 

Microsoft, European Schoolnet. 

 На 16.02.2020 година педагогот Весна Терзиоска и директорката Елена Ел Нади 

следеа онлајн обука на тема: „Подигнување на капацитетите на училиштата за 

подготовка и управување со апликации во Еразмус+ Програмата – втор дел“, во 

организација на Националната агенција за европски образовни програми и 

мобилност. 

 На 25.02.2021 наставничката Дубровка Сершиќ присуствуваше на Обука за 
натпревараот „Европски квиз на пари“ организирано од Македонската банкарска 

асоцијација. 

 Во февруари 2021 наставничката Николина Трпоска присуствуваше на онлајн 
семинар за Подобрување на компетенциите на членоввите на училишниот одбор,со 

што се стекна со сертификат. 

 Во февруари 2020 наставничката Марина Тодороска Мартиноски посети онлајн 

семинар за Инклузивно образование ,организирано од БРО и МОН, со што се стекна 

со сертификат. 

 Во февруари 2021 наставничката Јасна Бадалоска посети онлајн семинар  Stronger 
Together,  во организација на Erazmus + Cooperation for Innovation and the Exchange of 

Good Practies, со што стекна сертификат. 

 Во февруари наставничката Дубравка Сершиќ посети сертификат за Квалитетна 
онлајн настава базирана на интерактивни едукативни ресурси во информатиката, 

организирано од Center of innovation and digital education, Scientix, European Schoolnet. 

 Наставничката Елисабета Настоска во феврувари посети семинар на тема Online 
Teaching for Beginners and False Beginners ,организирано од Pearson, со што се стекна 

со сертификат. 

 На 23 и 24.03.2021 година педагогот Весна Терзиоска и психологот Александра 

Трпеска посетија онлајн обука на тема: „Учиишта на 21 век“ за стручни соработници, 

во организација на Британски совет. 

 На 17.04.2021 наставничката Татјана Паскали присуствуваше на онлајн семинар 
Teacher Tech Summit, организирано од T4 Squad  EVENTBRITE, со што се стекна со 

сертификат за учество. 

 На 01.04.2020 наставничката Марина Тодороска Мартиноска посети онлајн семинар 
за Microsoft Teams fr Education, во организација на Семос во траење од 6 часа , со што 

се стекна со диплома. 
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 Во април 2021 г. Наставникот Тони Црвенкоски посети семинар Користење на 
архивите на Хашкиот трибунал во врска со наставните програми ,организирано од 

Механизам на Хашкиот трибунал. 

 Во мај наставниците Татјана Пуцоска Бунческа, Николина Трпоска и Габриела 

Ѓоргиеска присуствуваа на онлајн вебинар „Биодиверзитетот и геодиверзитетот во 

заштитните подрачј“ времетраење од 4 часа, а во организација на МЕД ,во соработка 

на МГД и МБД. Наставниците се стекнаа со соодветен сертификат. 

 Во мај наставничките Силвана Смическа, Елеонора Ѓорѓиеска, Марија Крцоска, 
Марјана Крстаноска, Билјана Танеска, Ана Ристеска и Даниела Чифлигароска 

посетија обука за наставници од одделенска настава за новата Концепција за основно 

образование (прва фаза), во организација на БРО. 

 На 26.05 и 27.05.2021 наставничката Емилија Блажеска посети онлајн семинар за  
Управување со контраверзиии , во организација на НЧП, со што се стекна со 

сертификат. 

 Во мај  2021 наставничката Емилија Блажеска посети онлајн семинар за Инклузивно 
образование, организирано од БРО и МОН, со што се стекна со сертификат. 

 Во мај 2021 наставничката Дубравка Сершиќ присуствуваше на семинарот за 

Реализирани Стем активности за време на Steam Discovery Compaign, организирано 

од Center of innovation and digital education, Scientix, European Schoolnet. 

 Во Јуни 2021 наставничките Марјана Крстаноска, Љубица Тодороска, Марија 
Крцоска, Наталија Јованова, Габриела Ѓоргиеска, Елизабета Велјаноска, Александра 

Петревски, Емилија Блажеска, Тони Ѓоргиевски, педагогот Весна Терзиоска и 

директорката Елена Ел Нади присуствуваа на онлајн семинар за Споделување на 

знаење, справување со контраверзии, организирано од Новинари за човекови права. 

 Во јуни психологот Александра Трпеска посети онлајн семинар на тема: Актуелно 
сега: анксиозност и како да се справиме со неа“, во времетраење од 3 часа, во 

организација на Здружение за дислексија „Ајнштајн“, за што се стекна со сертификат. 

 Во јуни наставничката Николина Трпоска посети онлајн семинар на тема 

„Карактеристики на деца со оштетен вид“, во организација на Здружение за 

дислексија „Ајнштајн“, при што се стекна со сертификат. 

 Во јуни наставниците: Силвана Смическа, Елеонора Ѓорѓиеска, Марија Крцоска, 
Марјана Крстаноска, Билјана Танеска, Ана Ристеска и Даниела Чифлигароска 

посетија обука за наставници од одделенска настава за новата Концепција за основно 

образование (втора фаза), во организација на БРО. 

 

Се правеше дисеминација на активности од посетени семинари во рамките на стручните 

активи.  

Стручните активи работеа според свој план и програма под раководство на 

претседателите избрани на последниот состанок од минатата година, а сите седници се водеа 

онлајн на Microsoft Teams. Освен тековни прашања, размената на искуства од посетени 

семинари, беа третирани и стручни теми подготвени од самите наставници или од стручната 

служба. Програмата по активи е во целост реализирана, а активностите по седници се 

евидентирани во записници. На сите редовни состаноци на стручните активи беше присутна 

стручната служба за што водеше паралелни записници, а се вклучуваше со свои стручни теми и 

согледувања. 

Одделенските совети и Наставничкиот совет работеа според своја годишна програма, 

која целосно е реализирана, а исто така според потребите се одржуваа и вонредни состаноци на 

одделенските совети и наставничкиот совет. Заради реалната ситуација со Ковид 19, седниците 
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одделенските и наставничките совети се организираа на конференциската платформа Microsoft 

Teams, што според нас беа попосетени и поефективни, а за истите има и записници. 

Соработката на училиштето со родителите се одвиваше плански на родителските онлајн 

средби и индувидуално по барање на родителот или одделенскиот раководител. Се случуваше 

одреден одделенски раководител, стручен соработник или директорот индивидуално да повика 

родител на разговор (со физичко присуство или онлајн), се со цел да се надмине ситуацијата со 

неговото дете.  

 

 

 

СЛЕДЕЊЕ, УНАПРЕДУВАЊЕ И ВРЕДНУВАЊЕ  

НА ВОСПИТНО - ОБРАЗОВНАТА РАБОТА 

 

 

            Ова подрачје ги опфаќа следните активности: 

                        - планирање на наставниот материјал; 

    - аналитичко студиска и истражувачка работа; 

    - водење на педагошка евиденција и документација; и 

    - работа на училишната библиотека. 

 

По сите горенаведени прашања активностите течеа континуирано во текот на целата 

учебна година и беа успешно реализирани. Годишните планирања по скратена програма и 

според насоките од МОН беа навреме и квалитетно изготвени, а исто така редовно и 

квалитетно се изготвуваа и оперативните планирања. Сите наставници го користеа 

унифицираниот оперативен план изготвен од стручната служба и директорот. Оперативните 

планови за час секојдневно се испраќаа на е-маил адреса од училиштето, а стручната служба 

водеше евиденција за истото. Во текот на учебната година по завршувањето на секој 

класификационен период беше вршен увид врз водењето на одделенските и електронските 

дневници на наставниците од страна на директорот и стручната служба. Стручната служба 

изготвуваше извештаи по наставни периоди за постигнувањата на учениците, кои беа 

разгледувани на седниците на Наставничките совети. 

Сите семинари кои беа организирани од БРО и МОН во текот на годината и за кои 

имавме покана, беа посетени од страна на соодветни наши наставници, со што 

имплементацијата на евентуални промени и новини се изврши навремено, а квалитетот на 

наставата се подигна на повисоко ниво.  

Во текот на учебната 2020/21 година се реализираа неколку аналитичко – истражувачки 

активности. Се спроведе анкета со наставниците за планирање активности за следната 2021/22 

година. Обработените податоци ќе бидат дел од Годишната програма за работа на училиштето 

за 2020/21 година. Исто така се спроведе анкета за наставници и други вработении во рамки на 

Функционална анализа 2021. Податоците се обработени и ќе се искористат за подобрувае на 

организациската структура и клима во училиштето.  

Од страна на стручната служба и директорот, како и од државниот просветен инспектор 

редовно се правеше увид во водењето на педагошката евиденција и документација, посебно по 

завршувањето на секој класификационен период. Забелешките се внесуваа во евидентни 

листови за наставниците. Уредно се водеа педагошките картони и професионалните досиеја од 

наставниците. Сите наставници имаа насоки да ги ажурираат своите CV-а и професионални 

досиеја, поради најавената Интегрална евалуација (за Ноември 2020), која сепак не се 

реализира поради пандемијата со Ковид 19.  

Оваа учебна година училиштето го заврши новиот Правилник за пофалби, награди и 

изрекување педагошки мерки, што беше донесен на Наставнички совет. Исто така тим од 
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наставници пристапи кон редефинирање на критериуми за прогласување на првенец на 

училиштето, кои ќе бидат прилог од Правилникот. Мината година училиштето отпочна со 

активности за изготвување Правилник од Критериуми за вреднување на наставниците, најпрво 

преку разговор и дискусија во рамки на стручните активи, а во текот на следната учебна година 

ќе биде донесен во рамки на Наставнички совет.  

 

 

ИЗВЕШТАЈ ОД РАБОТАТА НА БИБЛИОТЕКАТА ВО ЛЕСКОЕЦ 

 

Програмата за работа на библиотекарот за учебната 2020/2021 год е планирана по 

месеци. За жал, голем дел од активностите не се реализираа поради Ковид пандемијата и 

онлајн наставата преку целата учебна година. 

 

СЕПТЕМВРИ 

Поради одложениот почеток на училишната година, повеќе активности кои беа 
предвидени за месец септември, беа поместени за месец октомври. 

Заради поуспешно функционирање на библиотеката, како и поголема прегледност, се 

пристапи кон уредување на истата. За таа намена извршена е поделба на книжевниот фонд 

според потребите на наставната програма по македонски јазик, односно поделба на лектирните 

изданија по одделенија. Во соработка со наставниците по македонски јазик и одделенските 

наставници  направен е список на изборни лектири кои недостасувааат. Во склад со новите 

протоколи и мерки за заштита на учениците , изработени се хамери со инструкции и препораки 

за заштита од Ковид вирусот. 

 

ОКТОМВРИ 

Извршен е прием, распределба и евидентирање на учебниците. Изготвени се записници 

за доделените учебници на учениците. Поради Ковид пандемијата општинскиот натпревар 

„Млади библиотекари“ не е одржан. Во периодот од 20 – 26ти Октомври библиотекарот 

учестуваше во проектот по граѓанско образование. Извршено е чистење на дворот и боење на 

оградата со цел да се подигне свеста на повисоко ниво во однос на хигиената во училишниот 

двор. Почитувани се препораките за заштита од Министерството за здравство од страна на 

учесниците во проектот за поттикнување на демократската клима. 
 

НОЕМВРИ 

 Учениците од прво до трето одделение кои посетуваат настава со физичко присуство, ја 

добиваат потребната литература за време на одморите со почитување на назначените правила. 

Посетата на градската библиотека беше откажана. Немаше поволни услови да се одржат 

активности по повод месецот на книгата. 

 

ДЕКЕМВРИ 
Новогодишниот базар и претставите на учениците по повод 

Новогодишните празници не се одржаа. Извршено е декорирање на 

училишниот хол и прозорците со украси од хартија, новогодишна елка и 

други декорации. 

 

 

ФЕВРУАРИ 

Активностите по повод  празникот на жената Осми март и покана на детски писател во 

просториите на училиштето се откажани поради пандемијата.  
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Обележан е месецот на пациенти со ретки болести, со цел дознавање 

на предизвиците и проблемите со кои се соочуваат. Изработен е 

хамер за подигнување на свеста на учениците и добивање 

дополнителни информации. 

 

 

 

 

АПРИЛ/МАЈ 

Библиотекарот  учествуваше во конкурсот за најдобра литературна и ликовна творба по 

повод патронатот на училиштето на тема „Убавино, насмевни се“. Исто така учествуваше во 

отворениот ден на граѓанско образование со наслов „Немаме резервна планета“ , а воедно и во 

истоимениот литературен и ликовен конкурс. Извршена е нарачка на учебници за следната 
учебна година. Изготвени се списоци за дополнување на потребните литературни изданија во 

библиотеката. Извршен  е избор на ученици кои прочитале најмногу книги во библиотеката. 

Новите лектирни изданија и слободна литература заведени се во библиотечната книга. 

 

ЈУНИ 

Доставени се комплетите учебници кои се користени од страна на учениците во 

учебната година и сместени во библиотеката. Изготвени се записници за вратените учебници 

врз основа на извештаите од одделенските, односно раководителите на паралелките во 

училиштето. Направен е список на неупотребливи учебници за отпис и расходовање од 

изминатите неколку години. Изготвена е програма за работа на библиотеката во наредната 

2021/2022 учебна година. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ОД РАБОТАТА НА БИБЛИОТЕКАТА ВО ПУ КОСЕЛ 

 

Одоворен за библиотеката во ПУ Косел е наставникот по македонски јазик, Димче 

Донески. Истата и оваа година беше активна со позајмување на книги и други потребни 

стручни списанија на учениците и наставниците во Косел, како и на другите вработени во 

училиштето. Сепак, поради ситуацијата со пандемијата, работата на библиотеката се одвиваше 

по строго утврдените  протоколи. И учениците и наставниците, како и  библиотекарот се 

придржуваа кон здравствените протоколи, утврдени од министерството за здравство  и од СЗО. 

Повеќе активности и проекти кои ги имаше библиотеката во изминатите години, овојпат 

беа изземени, со желба во следната учебна година и учењето во училиштето и работењето на 

библиотеката да биде во нормални  услови. 

 Треба да се напомене, дека и покрај тоа што книжниот фонд во подрачната библиотека 

брои повеќе илјади наслови, сепак оскудеваме со потребните книги од новата програма на 

лектирни изданија, особено за часовите по лектира во  предметна настава. 

 

 

 

СОРАБОТКА СО ЛОКАЛНАТА СРЕДИНА И СО РОДИТЕЛИТЕ 

 

Активностите од ова подрачје изминатава учебна година не се реализираа во целост 

поради рестриктивните мерки за заштита од пандемијата со Ковид 19. Изостанаа приредбите, 

настаните и одбележувањето датуми со физичко присуство, но сите активности (без разлика 

дали онлајн или со физичко присуство) постојано беа промовирани преку нашата Веб страна и 

во локаните медиуми, од каде родителите, месното население и локалната среднина можеше да 
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се информира со сите новини и училишни активности. Родителските средби се организираа 

според донесениот план, најчесто онлајн, а родителите беа вклучени во животот и работата на 

училиштето преку Советот на родители, преку соработката со медиумите и преку Веб страната 

на училиштето која е во насока на промоција на училишните активности. 

Оваа година училиштето наместо својата свечена програма за патрониот празник која се 

подготвуваше од почетокот на второто полугодие на тема: „Убавино, насмевни се!”. Тимот од 

училиштето одговорен за одбележување на Патрониот празник направи програма во која се 

вклучија наставници со ученици од сите училишта и твореа на дадената тема. Потоа тимот 

направи селекција и изготви кратко видео што беше објавено на веб страната од училиштето и 

ги прикажуваше активностите во текот на изминатата година. Линкот што следи води до 

видеото изработено по повод Денот на училиштето. 

https://ouvanconikoleski.com/2021/05/10/%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%be%d0%

bd%d0%b0%d1%82-2021/ 

 

ИЗБОР НА ВЕЛИГДЕНСКО ЈАЈЦЕ: Традицијата продолжи, во ПУ Куратица на 27 

Април 2021 пред големиот христијански празник Велигден се одржа избор на најкреативно 

украсено велигденско јајце, каде првите три украсени јајца добија пригодни награди. Изборот 

го направија наставниците и учениците. Традицијата продолжи и со играта Easter Egg hunting 

(за која игра учиме на часовите по англиски јазик), каде учениците учествуваа во потрагата по 

велигденското чоколадно јајце. 

 

 

   На почетокот на учебната 2020/21 од страна на тимот беше изготвена програма за 

поттикнување на демократската клима во училиштата и 

на седница на првиот наставнички совет со истата беа 

запознаени сите предметни и одделенски наставници од 

учеилиштето. Потоа беа избрани ученици од VIII и IX 

одделение и најнапред со нив на 19.10.2020 година беше 

организиран состанок на апликацијата Zoom каде се 

вклучија учениците, стручната служба како и директорот 

на училиштето. На состанокот беше објаснат проектот, а 

потоа беа дадени предлози и разменети идеи за тоа што 

би можеле да промениме во нашето училиште, како да го 

сториме тоа и како да ја подобриме демократската клима 

во училиштето. Приоритет се даде на желбата и 

мислењето на учениците, кои имаа забелешки околу 

https://ouvanconikoleski.com/2021/05/10/%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%82-2021/
https://ouvanconikoleski.com/2021/05/10/%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%82-2021/
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хигиената во училишниот двор и како постојано колку и да се средува училишниот двор, 

навечер сепак некои поголеми деца успеваат да го изгнасат. Од нив произлезе идеја да се уреди 

училишниот двор, да се постават канти за отпадоци, да се изготват пароли со кои би се 

подигнала еколошката свест на жителите и учениците во Лескоец. Учениците констатираа дека 

на овој начин сите би имале попријатен амбиент за работа, но и меѓусебна соработка и поттик 

да се зачува околината чиста.   

Според можностите на училиштето, околностите и 

протоколите за работа во време на пандемија од 20-ти до 26-

ти октомври беа организирани неколку работилници за 

уредување на училишниот двор. За да се запазат мерките за 

заштита од Ковид 19, учениците беа поделени во групи, и на 

овие работилници се исчисти училишниот двор, се поставија 

канти за одпадоци и се офарба оградата на дврот.  

На оваа идеја се приклучи и наставничката од IVб, 

која инспирирана од акцијата на поголемите ученици на 

17.11.2020 година заедно со учениците од својата паралелка 

организираше еко работилница во училишниот двор, при што 

беа засадени садници и беше поставена куќарка за птици. 

Така училишниот двор доби комплетно ново руво.  
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Тековно учениците изготвуваат и пароли кои беа истакнати во холот на училиштето како 

потсетник како треба да се однесуваме кон природата, училиштето и училишниот двор. 

Во рамки на проектот „Поттикнување на демократска клима во училиштето“, ООУ 

„Ванчо Николески“ на 22-ри Април реализираше отворен ден за граѓанско образование, како 

завршна активност од сите досегашни акции реализирани во рамки на овој проект оваа учебна 

година. 

 

Училиштето остварува успешна соработка и со институции од општината и републиката 

(Биро за развој на образование, Министерство за образование, кино, музеи, театри и сл.). 

ООУ „Ванчо Николески“ на почетокот од оваа учебна година доби донација, парични 

средства од жители од Лескоец кои денес живеат во дијаспората. Во заеднички договор со нив, 

со паричните средства се обезбедија 5 таблети со потребните перформанси за следење 

наставата од далечина на новата национална платформа. Со овој хуман гест од дијаспората се 

подобрија условите кај некои ученици и семејства, при што се олесни ситуацијата за непречено 

следење на наставата онаму каде што имаше потреба.  

Соработката со Советот на родители е на задоволително ниво, се реализираа редовните 

состаноци на конференцискиот сервис Microsoft Teams и се дисутира во интерес на учениците 

и училиштето како целина. Оваа учебна година Советот на родители направи и избор на нови 

членови во Училишниот одбор од редот на родители, поради истечен мандат на претходните 

членови. 
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ГРИЖА НА УЧИЛИШТЕТО ЗА ЗДРАВЈЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ 

 

Активности кои се реализираа во текот на учебната година, а кои припаѓаат на ова 

воннаставно подрачје се: одржување хигиена во училишните простории и во просторот околу 

училишната зграда, лична хигиена на учениците, хигиена на исхраната и водата, лекарски 

прегледи и вакцини, и предавања од здравствен карактер подготвени од стручната служба, 

општинскиот Црвен крст, Центар за јавно здравје, Медицински центар Охрид и невладини 

организации.  

Ова година поради пандемијата со Ковид 19 и работењето според протоколи, 

одржувањето на хигиената беше подигната на повисоко ниво, дезинфекција се вршеше 

секојдневно во училиштата каде се реализираше настава со физичко присуство. За редот и 

одржување на хигиената се водеа евидентни листи, кои ја гарантираа потребната хигиена за 

време на престојот во училиштето. Во соработка со Центарот за јавно здравје, а со поддршка од 

Локалната самоуправа Охрид, во училиштето два пати се изврши дезинфекција, дезинсекција и 

дератизација. 

Со ученици од седмо и осмо одделение претставници од ООЦК Охрид реализираа 

онлајн едукативни работилници за заштита на здравејто во вбреме од пандемија. Со 

девојчињата од VI одд. беше реализирана онлајн работилница за хигиена и однесување при 

месечниот циклус. 

Во соработка со родителите се реализираа планираните систематски лекарски прегледи 

за учениците, вакцинирањето и систематските прегледи на забите на учениците од одделенска 

настава.  

 По повод Меѓународниот ден на здравјето – 7ми Април и Денот на спортот 6ти Април, 

Нациналната федерација „Спорт за сите“, со подршка на Агенцијата за Млади и Спорт, под 

мотото „Движи се за подобро здравје“, низ повеќе градови, и училишта, организираше 

спортски активности за најмладите. Активностите ги реализираа Професори по физичко и 

здравствено образование. Нашето училиште реализира активности вежби во полигон  во ПУ 

Куратица. Линкови од активностите:  

https://www.facebook.com/photo?fbid=10221641797489152&set=pcb.10221641817569654 

https://www.facebook.com/photo?fbid=10221641797889162&set=pcb.10221641817569654 

      Исто така во рамки на одбележување на „Недела на движење од 17-23 Мај“. Дел од 

активностите низ цела држава (Скопје, Тетово, Гостивар, Кичево, Битола, Прилеп, Струга, 

Охрид, Кавадарци, Струмица, Св. Николе, Штип, Куманово, Крива Паланка, Велес, с. 

Љубанци, с. Мало Коњари) во организација на Националната Федерација Спорт за сите, под 

покровителство на Агенцијата за Млади и Спорт. Во оваа активност учествуваа ученици од ПУ 

Косел VII и IX и се реализира активност планинарење во блиската околина.   

https://www.facebook.com/photo?fbid=10221946027454711&set=pcb.10221946053735368 

 

 

 

 

СОРАБОТКА СО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Во рамките на нашето училиште се реализира соработка 

со повеќе невладини организации.  

Постојано се реализира соработка со Црвен Крст ООЦК 

– Охрид, бидејќи во нашето училиште има основна организација 

на Црвен Крст, а исто така функционира и Подмладокот на Црвен 

Крст, што си има посебна програма за реализација, која оваа 

година поради ограниченоста заради превентивните мерки не се 

https://www.facebook.com/photo?fbid=10221641797489152&set=pcb.10221641817569654
https://www.facebook.com/photo?fbid=10221641797889162&set=pcb.10221641817569654
https://www.facebook.com/photo?fbid=10221946027454711&set=pcb.10221946053735368
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реализира во целост. Во ноември 2020 година ООЦК Охрид донираше сталак за дезинфекција, 

бесконтактен топломер и 5 литарско средство за дезинфекција. 

 

ООУ „Ванчо Николески“ соработува и со 

Лајонс клубот „Лихнидос“ од Охрид, со кој оваа 

година имавме две донации. Едната донација 

беше во заштитни маски за учениците кои 

следат настава со физичко присуство, а 

благодарение на втората соработка и донација и 

ООУ „Ванчо Николески“ од Лескоец стана 

место на светлината, како дел од проектот 

„Охрид – Град на Светлината“. Училиштето 

„Ванчо Николески“ во Лескоец за првпат беше 

целосно надворешно осветлено, со најнова лед технологија. Светлата се штедливи, долготрајни 

и потполно безопасни, посебно затоа што во прашање се деца. Со осветлувањето беше опфатен 

главниот влез, предната страна од двете крила на зградата, училишното игралиште со 

реквизити, како и задниот дел од училиштето. Со оваа акција освен што училиштето доби нов 

естетски изглед во вечерните часови, значително се подобрија условите за безбеден престој на 

учениците, како и за зачувување на реквизитите што во доцните часови се предмет на 

уништување.  

Во рамки на проектот „Патеката на мирот“, ученици од беровската гимназија ОСУ „Ацо 

Русковски“ го посетија нашето училиште и засадија украсно зимзелено дрво од видот Photinia 

Red Robin во училишниот двор. Овој проект беровската гимназија го реализира заедно со 

училишта од Албанија и Косово, а целта е промовирање на соживот и мир, преку организирање 

работилници и симболично засадување дрвциња на мирот во 3 различни училишта низ нашата 

држава. ООУ „Ванчо Николески“ во Лескоец беше избрано како дестинација за заокружување 

на нивниот проект, каде го засадија последното украсно дрво и испратија порака за меѓусебно 
почитување, мир и толеранција.  

 

Нашето училиште во октомври/ноември 2020 и во март/април 2021 беше дел од 

проектот „Предизвикај се себе си и биди активен“, во организација на здруженитето „Раст и 

Развој“ од Скопје, каде се вклучија над 60 наши ученици. Во знак на успешно завршен 

проектот, од здружението беше донирана спортска опрема во вредност од 15, 300 МКД, која 

може да се користи на часовите по ФЗО во услови на пандемија. Донацијата содржи: тркало за 

баланс (2); Препрека за скокање 49х25 (8); Маркер конус мал (12); Маркер конус голем (10); 

Маркер скала (1); Маркери кругови (12); Јажиња за скокање со бројач (20); Воздушно перниче 
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за баланс (2), а и на 6 ученици по завршување на вториот циклус им беше дониран личен сет за 

спортување во домашни услови. Нашето училиште беше само едно од вкупно десет училишта 

од нашава држава кое соработуваше со ова здружение и реализира проектни активности од 

областа на предметот ФЗО, преку поставување и остварување онлајн предизвици. 

(https://ouvanconikoleski.com/2020/12/20/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be%d0

%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d0%b0-

%d0%b2%d0%be-%d0%be%d0%be%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%87%d0%be-

%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be/) 

 

Соработката со Здружението на граѓани „Проект за македонските училишта“ 

(„Macedonian school project“), кое секоја година го 

поддржуваат нашето училиште со донации продолжи и 

оваа година. Во текот на 2020/21 година добивме: 3Д 
принтер во боја, пластика за изработување предмети, 

голем канцелариски фотокопир и печатар, а во Март 

месец ни одобрија апликација на проект со кој добивме 

2500$ за набавка на 8 паметни телевизори во 

училниците во Лескоец. Преку реализација на овој 

проект значително ќе се подобрат условите за 

мултимедијалност во наставата, што всушност е 

императив во современата настава. Поради ситуацијата 

со Ковид 19, останува дополнително да ги реализираме активностите од оваа последно 

одобрена апликација. 

 

 

 

 

https://ouvanconikoleski.com/2020/12/20/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d0%be-%d0%be%d0%be%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%87%d0%be-%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be/
https://ouvanconikoleski.com/2020/12/20/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d0%be-%d0%be%d0%be%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%87%d0%be-%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be/
https://ouvanconikoleski.com/2020/12/20/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d0%be-%d0%be%d0%be%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%87%d0%be-%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be/
https://ouvanconikoleski.com/2020/12/20/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d0%be-%d0%be%d0%be%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%87%d0%be-%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be/
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Во текот на учебната година повторно потпишавме меморандум за соработка со 

Здружението на граѓани „Зелен Центар“ од Охрид, со што се вклучивме во заедничка 

соработка во рамки на проект за заштита на флората и фауната во реките Дрим, Сатеска и 

Коселка река. Носител на активностите од овој проект во нашето училиште е еколошката 

секција, а вклучени беа учениците од VIII одделение. Најпрво преку онлајн активности, а потоа 

и преку активности на терен нашите ученици ќе се грижат за зачувување на природата и 

животната средина. Делегација од нашето училиште присуствуваше на сите преентации и 

настани организирани во рамки на овој проект.  

 

      

 

 

 

 

 

      

ДЕТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУШТВА 

 

 

Во нашето училиште успешно функционираат две ученички организации: Детската 

организација и подмладокот на Црвен крст, кои оваа година реализираа само дел од програмата 

заради почитување на протоколите за заштита од Ковид 19.  

По повод Детската недела која секоја година се одбележива во првата полна недела од 

октомври, оваа година во нашето училиште се одбележа со активност со почитување на 

мерките за заштита од Ковид 19. Учествуваа сите ученици што следат настава со физичко 

присуство и дел од тие што следеа онлајн настава. 

На 5-ти Октомври по повод Светскиот ден на детето, на учениците од нашето 

училиште им се прочита Конвенција за правата на детето. Учениците се запознаа со мотото за 
овогодинешната манифестација „Почитуваме за наше здравје, за наш успех“. 
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На 7-ми Октомври во училишнот хол се одржа кратка манифестација со учениците од 

прво одделение, во рамки на која се обрати и директорот на училиштето со говор за правата на 

децата. Првачињата гласно и јасно го кажаа детското ветување.  

Истото се случуваше и во ПУ Косел, и ПУ Куратица каде првачињата го кажаа детското 

ветување  

Подмладокот на Црвениот крст организира неколку акции од хуманитарен карактер во 

собирање парични средства за наши ученици на кои им беа потребни, со што се настојуваше да 

се изгради чувство на хуманост и пружање помош на други луѓе на кои таа им е неопходна.  

 

 

 

УЧЕСТВО ВО МЕЃУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 

 
ETWINNIG проекти 

Наставничката по англиски јазик Елисабета Настоска и оваа учебна година 2020/21 

продолжи со активностите на ETWINNING платформата. Платформа која обезбедува 

соработка со наставници од други училишта и држави онлајн и преку ИКТ алатки. ДОКАЗ – се 

слики, изработки за секој проект. 

Од јануари до мај 2021 наставничката Елисабета Настоска учествуваше во Е-ТВИНИНГ 

проект OLOP-One Language One Person. 

Учество зедоа и ученици од VIII и IX одделение, кои со своите активности и учество 
придонесоа проектот да биде успешно завршен. За својата активност учениците беа наградени 

со Сертификат.  

ЦЕЛ на проектот: Да се сподели знаење и љубов кон учење странски јазик (англиски јазик), 

но и да се запознаат со други странски јазици и со други деца од други држави (онлајн).  

Преку разни веб алатки, учениците учеа да именуваат зборови за овошје, бои, броеви, да 

направат стрип на дадена тема и сл, да кажат здраво на друг јазик. На 14.06.2021 – поднесена е 

апликација за добивање Сертификат за Квалитет, за што се очекува одговор.  

Facebook group:   https://www.facebook.com/groups/2527232530902860 

Instagram:https://www.instagram.com/onelanguageoneperson/?utm_medium=copy_link&fbclid=I

wAR1PR8XlMf9p3K89EL494wS-sVPMIBRsFo1pmGZWcyc2OMlrK4NPH2o7RtU 

Whats app group https://chat.whatsapp.com/Cz8V5qCzmoeAQvzeIUFsFi 

 

ERASMUS+ проекти 

 „Чиста природа – долг живот“/„Clean nature long life“, во соработка со: Велика 

Британија - координатор, Португалија, Романија и Турција;  

 „Бришење бариреи преку споделување културно наследство“/„Breaking barriers through 

sharing treasures“, заедно со: Полска - координатор, Португалија, Италија (Сардинија), 

Турција и Грција; 

 „ Се грижам за климатските аспекти, рециклирањето и еколошките вредности/ I take care 

of Climate Aspects, Recycling and Ecological Values“, а соработуваме со училишта од 

земјите: Шпанија – координатор, Естонија, Финска, Полска и Чешка; 

 „Наша култура, наша иднина/Our culture, our future“), а партнери сме со училишта од 

земјите: Романија – координатор, Италија, Португалија, Хрватска (остров Корчула) и 

Турција; и 

 „Стратегии за подобрување на редовноста и намалување на бегањето од часови/ 
Strategies for  improving attendance and reducing truancy“, а соработуваме со училишта 

од: Италија – координатор, Италија, Турција, Србија и Словенија.  

https://chat.whatsapp.com/Cz8V5qCzmoeAQvzeIUFsFi
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 Покрај редовните и тековни активности со Еразмус проектите, членовите на Еразмус 

Клубот раководство на координаторите на Еразмус проектите помагаа во активности кои 

тековно се задаваа за потребите и задачите на проектите. Би ги издвоиле:  

 Меѓународниот ден за рециклирање 18-ти Март, како и Денот на екологијата 21-ви Март, 

кога учениците реализираа креативни работилници за рециклирање и промоција на културното 

наследство, притоа почитувајќи ги мерките 

за заштита од Ковид 19. Во 

подготвувањето и реализирањето на 

активностите беа вклучени и родители. 

 Со користење на веќе употребени 

материјали (материјали за рециклирање) 

учениците изработија 30 свеќници, кои на 

крајот на учебната година на 9ти јуни 2021, 

во знак на огромна благодарност за 

нивната пожртвуваност учениците ги 

подарија на медицинскиот персонал во 

Ковид Центарот во Охрид.   

 Во рамки на проектите за споделување на културното наследство и рушење на бариерите 

меѓу различните култури, учениците изготвуваа разгледници наменети за нивните пријатели од 

Романија, Италија, Хрватска, Португалија и Турција. Разгледниците ги креираа со веќе 

употребена хартија и слики со кои ги покажаа убавините на Охрид и Македонија. 

 

 На 22.04.2021 учениците од Еразмус клубот учествуваа во проектот „Поттикнување на 

демократска клима во училиштата“, каде заедно со еколошката секција се вклучија во 

иницијативата за селектирање на отпад, беа пренаменети училишни канти за таа намена и 

учениците селектираа пластика и хартија на соодветно место.   
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ИЗВЕШТАЈ ЗА АНТИКОРУПЦИСКА ЕДУКАЦИЈА 

 

Во годишната програма за работа на училиштето, согласно препораките од МОН беа 

планирани активности за антикорупциска едукација на учениците. Планирани и реализирани 

беа повеќе активности за антикорупциска едукација за спроведување во текот на учебната 

2020/21. Беа планирани и спроведени следниве активности: предавање, презентација, 

работилница и дебата на соодветни наставни содржни по предметот Граѓанско образование 

VIII одделение. Поради протоколите за работа и заштита од Ковид -19, сите ангажмани беа 

изведени онлајн на микрософт тимс, прилагодени на наставните содржини: 

1. Медиумите во демократското општество (корумпирани и некорумпирани медиуми) 

2. Општествено и државно уредување (опфатено истражување за корумпирано општество) 

3. Власта во функција на граѓаните (презентација за антикорупција) 

4. Како е организирана власта во Република Македонија (Спроведена дебата-антикорупција) 

Програмата беше реализирана во текот на предавање на наставни содржини во месеците 

март, април, мај при што учениците беа запознати со поимот корупција/антикорупција, беше 

спроведено истражување за корупција, решававме барометар и крстозбор со клучните поими, 

во текот на обработка на наставните содржини по Граѓанско образование во VIII  одделение, 

често се организираа дебати по соодветни примери за корупција, учениците ги искажуваа 

своите мислења. Учениците он-лајн напишаа и читаа есеи за корумпирано општество, 

сработија презентација за антикорупција и на тој начин направија анализа и синтеза на 

стекнатите сознанија и ја истакнаа својата желба да живеат во правна држава и демократско 

општество каде ќе се почитуваат човековите права и нема да има мито и корупција. 

Програмата за антикорупција е корисна за учениците, особено е поврзана со 

содржините на предметот Граѓанско образование и истата им овозможува на учениците да ја 

подигнат својата свест, да превземат иницијатива за демократско живеење, за еднакви права и 

да развијат став против корумпирано општество. 

 

 

 

ЗАКЛУЧОЦИ:  

 
 

1. Наставниот план и скратената наставна програма во сите паралелки и по сите 

предмети се целосно реализирани, се реализираа вкупно 159 наставни дена. 

2. Образовните резултати се незабележително (за 6 стотинки) подобри во однос на 

минатогодишните - 4,44. Минатата година средниот успех бил 4,38. 

3. Додатната и дополнителната настава во целост се реализира во сите паралелки, за пто 

беа изготвени и заверени Обрасци 16 и 17. 

4. Редовноста, дисциплината и поведението оваа учебна година беа во рамките на 

очекувањата. Навремено се решаваа проблемите од недисциплино однесување, а изречените 15 

педагошки мерки во првото полугодие (10 Укор и 5 Писемниа опомени) беа повлечени на 

крајот од годината, така што сите ученици на крајот се оценети со примерно поведение. Оваа 

година беше изготвен и ставен во функција нов Правилник за наградување и изрекување 
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педагошки мерки, со што сметаме дека во иднина ќе биде полесно да се вреднуваат 

однесувањата и поведението на учениците. 

5. Учениците учествуваа на општински и регионални натпревари во знаење, а се стекнаа 

и со пласман за државен натпревар, со што успешно се промовираше училиштето.  

6. Нашето училиште и во оваа ситуација продолжи со реализација на низа проекти, 

комбинирано во зависност од можностите и планираните цели: Проект за подобрување на 

демократската клима во училиштето, пет Еразмус+ проекти, проектот по ФЗО „Предизвикај се 

себе си и биди активен“, проектот за Зачувување на дримскиот слив со здружениеот „Зелен 

центар“ и проектот ПМИО за кој се одобрени средства за реализација на заеднички активности 

со партнер училиштето.  

7. Сите активности континуирано се документираа и се промовираа преку локалните 

медиуми и/или Веб страна на училиштето, која постојано се ажурира со нови податоци. 

8. Воспитно – образовниот кадар соочен со ситуацијата за промени во реализација на 

наставата посети многу обуки, добиваше поддршка од менаџментот на училиштето (техничка и 

педагошка), си даваше голема меѓусебна поддршка (посебно за реализација на онлајн 

наставата), така што успешно се одговори на сите предизвици, наставата се реализира во 

целост, сите ученици беа оценети на крај на годината и сите го завршија одделението.  

9. И во една вака тешка година беа обезбедени донации од компјутери, таблети, 

фотокопир/печатар, 3Д принтер, телевизори, надворешно осветлување, со што и во овие услови 

постојано се работи на подобрување на опременоста на училиштето.  

10. Изготвивме Функционална анализа 2021, направени беа електронски анкети со 

вработени, а резултатите ќе ја подобрат организациската структура во училиштето.  

10. Во текот на изминатава година големи круцијални (темелни) промени се случуваа на 

сите полиња од аспект на организирање воспитно – образовен процес на училиштето, 

почнувајќи од обезбедување физички услови за реализација на наставта, потребни средства за 

истата, протоколи, начини за реализација на наставата, водење педагошка евиденција и 

документација, новини во финансиско – материјално работење, следење на новите позаконски 

акти и усогласување на истите со активностите, изработување на нови документи, процедури, 

стратегии, планови, правилници, одговарање на секојдневни барања од МОН и БРО, и сл. 

Училиштето со целоокупниот материјално – технички и човечки капацитет успешно одговори 

на предизвиците, успеавме да го задржиме квалитетот на нашето работење и да го оправдаме 

рејтингот на училиштето пред надлежните институциите и локалната средина. 
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ЗАДАЧИ: 

 

1. Јакнење на капацитетите на училиштето за организирање настава во вонредни услови. 

2. Јакнење на капацитетите кај сите наставници за примена на дигитална технологија, 

како за реализација на онлајн настава, така и за водење на ПЕиД. 

3. Рамномерно распределување на работните задачи меѓу воспитно – образовниот кадар 

и зголемување на преземањето одговорност во реализација на активности надвор од редовните 

часови - зајакнување на чувството на припадност и колективната свест. 

4. Преземање иницијативи за дисеминација на знаења и искуства во рамки на стручните 

активи за наставници кои чувствуваат потреба. 

5. Ставање акцент на воннаставните активности, со кои кај учениците ќе се развиваат 

практични вештини и способности. 

6. Вклучување во нови проекти и продолжување со реализација на постоечките проекти, 

кога за тоа ќе се создадат услови. 

 

 

 

 

 

 Јули 2021                         Извештајот го изготви                                                           

                                                                                                                    стручната служба  

   

             ООУ „Ванчо Николески“                                                                             

 

                                                                                                             


