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Вовед:

Годишниот извештај за работа на ООУ Гоце Делчев, Василево е изработен според Законот за
Основно образование, Статутот на училиштето, Годишната програма за работа на училиштето како и анекс
програмите кои се составен дел на Годишната програма, извештаите од минатите учебни години и насоките
од Биро за развој на образование.

Целта и задачите на Извештајот е да се проследат материјално техничките услови за работа во
училиштето, организацијата и начинот на остварување на воспитно-образовната работа во училиштето,
облиците на наставна и воннаставна активност, грижата за здравјето на учениците, соработката со
локалната средина, следењето, вреднувањето и унапредувањето на воспитно-образовната работа во
училишетето и успехот на учениците . Извештајот опфаќа : подготовки за работа на училиштето,
реализација на воспитно-образовната работа согласно Годишната програма за работа на училиштето,
табеларни прегледи. При изготвување на извештајот посебно акцент се стави на постигнатиот успех на
учениците, нивното поведение, редовноста на учениците, реализирањето на планираните приоритетни
задачи , како и реализираните содржини од проектните активности.

Во извештајот се содржани информации за остварување на Годишната програма, а во него посебно се
презентирани состојбите во врска со успехот, поведението и редовноста на учениците, како и постигнатите
резултати на учениците и наставниците.

Во годишниот извештај квантитативно се претставени ангажирањата на наставниците и стручните
соработници во рамките на нивната 40-часовна работна недела и токму поради тоа тој содржи факти и
информации од аспект на:
- Ангажирање на наставниците во реализацијата на наставата;
-Ангажирање на наставниците за време на вонредната состојба, далечинско учење-учење од дома
- Ангажирање на наставниците во реализацијата на значајните активности:
значајни датуми, екскурзии, ученички натпревари , изложби, конкурси и сл.;
- Ангажирање на наставниците во работата на стручните органи: одделенско
раководство, одделенски совети, стручни активи, наставнички совет и други стручни тимови.
- Ангажирање во реализација на програмите на другите органи и организации:
совет на родители, училишен одбор, одделенски заедници, детска организација, подмладок на Црвен крст,
ученички клубови, спортски активности и сл.;
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- Ангажирање во реализација на други посебни програми од воспитно-образовниот процес: грижа за
здравјето на учениците, заштита на животната средина, општествено-корисна работа, уредување на
училиштето;
- Ангажирање во реализација на програмите за унапредување на наставата и оценувањето;
- Ангажирање во реализација на програмата за стручно усовршување и професионален развој на кадарот;
- Ангажирање во реализацијата на програмата за соработка со општествената средина: соработка со
родителите, соработка со општината, соработка со МОН и неговите единици, соработка со невладини
организации, соработка со други училишта;
- Ангажирање на стручните соработници и директорот во реализација на нивните програми;

Целите и задачите на основното образование и воспитание, училиштето ги остварува согласно Законот
за основно обеазование, основна дејност на училиштето е образување и воспитување на деца од 6 – 16
годишна возраст, односно до 17 години со согласност на педагошко – психолошката служба.

Извештајот е изготвен од страна на стручната служба во соработка со директорот, помошник директорот
и тим од наставници.

Лична карта на училиштето

Општинското основно училиште Гоце Делчев, Василево се наоѓа во населеното место Василево ,
општина Василево , при што ги опфаќа учениците од населените места Василево, Ангелци, Градашорци,
Дукатино, Радичево, Сушево, Владевци,Седларци и Едрениково.

Мисија и визија

Име на училиштето ООУ Гоце Делчев
Адреса Бр.34 Василево
Телефон/факс 034 354 -039
општина Василево
E -mail oougd_vasilevo@yahoo.com
Директор Директор Стојан Тимов
Подрачни училишта 7
Број на вработени 102
Број на ученици 694
Наставен јазик Македонски и турски
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Мисија на нашето училиште е да ја поттикнува индивидуалноста, креативноста, критичноста и

самокритичноста на ученикот и наставникот, да развива свест за моралните вредности и зачувување на

здрава животна средина, да ги развива своите мисловни и индивидуални способности преку усвојување

знаења да го негува пријателството, хуманоста, толерантноста, народната традиција и обичаи.

Нашата мисија е создавање и пренесување квалитетно образование и воспитание на учениците од

страна на високостручен и контиунирано обучуван наставен кадар, подготвување на учениците во кои е

потребна примена на научни откритија и стручни знаења, културна и јазична разновидност, поттикнување

на развој на уметностите, техничката култура и спортот. Промовирање и развивање на научните знаења

застапени во наставните програми.

Ние сме ефективно и современо училиште кое нуди еднакви образовни можности за сите, секогаш во

чекор со достигнувањата во науката.

Нашето училиште е безбедно и пријатно место за учениците каде тие стекнуваат нови знаења го

развиваат творечкиот дух и креативноста, духовно се надградуваат и формираат во здрави личности.

Наши парадигми се:

 ученикот во центарот на вниманието

 индивидуален пристап кон ученикот

 зголемен степен на интерактивност во наставата

Мото:
“Вратата на иднината се отвора со моќта на знаењето!”

Визија
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“Училиштето да биде место на позитивна и креативна средина каде што ќе постои меѓусебно

почитување на различни етникуми, ќе се анимираат комплексни наставни содржини базирани врз

современи, ефикасни, квалитетни и едукативни методи приспособени според индивидуалните потреби и

интереси на учениците.

Нашето училиште сака и ќе настојува да ги подобри условите за работа во училиштето, вложувајќи

заедно со Локаната самоуправа во осовременување на материјално-техничките услови за работа и

професионано усовршување на наставниот кадар се со цел да ја исполни својата зацртана мисија.

Училиштето да биде центар за модерно образование според европски стандарди кои на учениците ќе

им пружат нови видици во животот и основа за натамошна надградба. Да воспитуваме личности со јасна

визија и цели, подготвени за предизвиците на иднината, оспособени да напредуваат во XXI век, личности

кои ги препознаваат и прифаќаат вредностите на животот и тие ќе им претставуваат водич за понатаму.

Услови за работа на училиштето

Учебната година започна на 02.09.2019 година , за почетокот на учебната година беа направени
потребните подготовки и се создадени услови за работа.

Во матичното и во сите подрачни училишта  извршена дезинфекција , дезинсекција и дератизација ,а
воедно се направени поправки на ситен инвентар со цел подобрување на условите за работа. Во
подрачното училиште во Ангелци и во матичното училиште извршено е варосување на училниците и
училничкиот простор. За потребите на училиштето се набавени три телевизори со андроид бокс . Од
проектот Образование на помали етнички заедници се обезбедени нагледни средства за одделенска и
предметна настава.

На почетокот на учебната година беше утвреден бројот на запишани ученици, родителите беа
навремено известени и уписот на учениците помина во најдобар ред. Оваа учебна година на ниво на
училиште се запишани 83 ученици. Од вкупниот број на деца кои по список требаше да се запишат во
училиштето 38 деца се во странство, а 8 деца во други училишта во регионот. Сите запишани ученици се
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со уреден вакцинален статус. Наставниот кадар кој ја реализира наставата во  одделенска и предметна
настава  е утвреден на почетокот на учебната година.

За почетокот на учебната година беа превземени сите потребни активности за подобрување на
просторните услови.

Училиштето својата цел ја остварува преку содржини во подрачјата: јазик и литература, математика,
природни науки, техничко образование, физичко и здравствено образование и уметничко образование.

1. Наставни планови

Во училиштето се применуваат наставни планови изготвени од Биро за развој на образование одобрени
од МОН. Во наставниот план за учебната 2019/20 год. понудени се изборни предмети во трето одд. – јазик
и култура на Власите, Ромите, Бошњаците, Србите и Турците, но за истите немаше интерес.

Од оваа учебна година за учениците во прво одделение наставата по физичко и здравствено
образование ќе ја реализираат тандем наставници:одделенски наставник и наставнк по физичко и
здравствено образование.

Според дадената табела се гледа како изгледа оптовареноста на учениците со неделен фонд на часови:

часовите опфатени во табелата, согласно со наставните планови во училиштето се реализира и друг вид
на настава и тоа:

Одд. задолжителни изборни Час на одд.
заедница

прво 23 -
второ 23 - 1
трето 26 1 1

четврто 27(29) 1-2 1
петто 28(31) 1-2 1
шесто 28 (31) 1-3 1
седмо 26 (29) 1-3 1
осмо 29 (31) 1-3 1

деветто 30 (32) 1-3 1



ООУ Гоце Делчев-Василево

- Дополнителна и додатна настава
- Слободни ученички активности ,
- училиштен хор , училиштен оркестар
- час на одделенската заедница

Преглед на реализирани часови во одделенска и предметна настава

Одделенска настава на македонски наставен јазик

Одделение прво второ трето четврто петто

предмети План. Реал. % План
.

Реал. % План
.

Реа. % План. Реал. % План. Реал. %

Мак.јазик
1944 1937 99,64 1944 1935 99,53 1944 1940 99,79 1440 1433 99,51 1620 1612 99,50

Англ.јазик
648 641 98,92 648 647 99,84 972 956 98,35 864 859 99,42 972 940 96,70

Математика
1620 1610 99,38 1620 1611 99.44 1620 1612 99,50 1440 1433 99,51 1620 1612 99,50

Ликовно
образ. 648 638 98,45 648 633 97,68 648 658 101,54 576 576 100 648 647 99,84
Музичко
образ. 648 640 98,76 648 634 97,84 648 643 99,22 576 569 98,78 648 637

98,30

Работа со
компјутери 648 627 96,75 576 548 95,13 648 649

100,15

Техничко
образ. 288 299 103,81 648 658 101,54

Општество
324 317 97,84 324 324 100 324 327 100,92 576 582 101,04 648 660 101,85

Физ.  И
здрав.обр. 972 945 97,22 972 957 98,45 972 935 96,19 864 835 96,64 972

960
98,76

Природни
науки 648 647 99,84 648 644 99,38 648 653 100,77 576 571 99,13 648 635 97,99
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Одделенска настава на турски наставен јазик

Предметна настава

Одделение прво второ трето четврто петто

предмети План. Реал. % Пла
н.

Реал
.

План
.

Реал. % План. реал % План. Реал. %

Турски јазик 216 216 100 216 216 100 216 218 100,92 180 181 100,55 180 181 100,55

Мак.тур.пар. 72 69 95,83 72 68 94,44
Англиски јазик

72 58 80,55 72 70 97,22 108 106 98,14 108 109 100,92 108 104 96,29
Математика

180 180 100 180 180 100 180 181 100,55 180 181 100,55 180 181 100,55
Ликовно образ.

72 71 98,61 72 76 105,55 72 70 97,22 72 76 105,55 72 71 98,61
Музичко образ.

72 71 98,61 72 68 94,44 72 70 97,22 72 74 102,77 72 72 100
Техничко образ.

36 37 102,77 72 75 104,16
Работа со
компјутер 72 70 97,22 72 68 94,44 72 72 100
Општество

36 37 102,77 36 37 102,77 36 37 102,77 72 74 102,77 72 72 100
Физ.  и здр.обр.

108 103 95,37 108 104 96,29 108 109 100,92 108 105 97,22 108 105 97,22
Природни науки

72 70 97,22 72 73 101,38 72 76 105,55 72 70 97,22 72 62 86,11
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одделение
шесто седмо осмо деветто

предмети План. Реал. % План. Реал. % План. Реал. % План. Реал. %

Македонски јазик 720 662 91,94 576 550 95,48 720 668 92,77 720 663 92,08

Англиски јазик
540 541 100,18 432 410 94,90 540 510 94,44 540 545 100,92

Француски јазик
216 224 103,70 72 70 97,22 288 278 96,52 144 143 99,30

Германски јазик
144 150 104,16 216 217 100,46 72 72 100 216 213 98,61

Математика
900 862 95,77 576 577 100,17 720 706 98,05 720

Историја
360 359 99,72 288 282 97,91 360 360 100 360 370 102,77

Географија
360 362 100,55 288 282 97,91 360 358 99,44 360 355 98,61

Етика
144 146 101,38

Природни науки 360 354 98,33

Граганско образование
180 175 97,22 180 180 100

Иновации
180 176 97,77

Биологија 288 288 100 360 360 100 360 359 99,72

Информатика
360 354 98,33 144 138 95,83

Мак. јазик во турските парал. 72 72 100 72 72
100 72 71 98,61 72 67 93,05

Физика
360 348 96,66 360 355 98,61

Хемија
360 355 98,61 360 355 98,61

Техничко образование 180 172 95,55

Ликовно образование
180 182 101,11 144 142 98,61 180 180 100 180 172 95,55

Музичко образование
180 174 96,66 144 150 104,16 180 179 99,44 180 179 99,44

Физ. и здрав.образ.
540 532 98,51 432 444 102,77 540 532 98,51 540 528 97,77
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Изборна настава

Во текот на месец мај и јуни со анкета на родителите и учениците се утврдени изборните предмети
кои ќе ги изучуваат во учебната 2019/2020 година . Од понудените изборни предмети се избрани:

Одделение Изборен предмет
Неделен фонд Бр. на реализирани

часови
четврто творештво 1 /
петто творештво 1 37
шесто Етика во религиите 2 366

седмо
Вештини на живеење 2 132
Проекти од информатика 2 128

осмо
Тех.образов. 2 132
Вештини на живеење 2 62
Проекти од информатика 2 62
Проекти од ликовна уметност 2 64

деветто

Тех.образов. 2 130
Изборен спорт 2 144
Танци и народни ора 2 68
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Дополнителна настава и додатна настава:

Во паралелките од второ до петто оддееление на македонски наставен јазик се реализирани вкупно
1982 часа, а на турски наставен јазик реализирале 290 часа дополнителна и додатна настава. Додека
пак за слободни ученички активности бројот изнесува 48 часа.

Во паралелките од шесто до деветто одделение на македонски наставен јазик се реализирани
вкупно 98 часа додатна и дополнителна настава и 74 часа слободни ученички активности.

Бројот на часови од додатна и дополнителна настава претставува посебен проблем во нашето
училиште од причина што учениците се поврзани со превоз и двосменско работење за учениците од
предметна настава. Оптовареноста со часови е дополнителна пречка за реализација на овој вид настава.

Одд. Паралелки македонски
наставен јазик

Паралелки на турски наставен
јазик

Дополнителна
и додатна

Слободни
ученички
активности

Додатна и
дополнителна

Слободни
ученички
активности

второ 514 12 71
трето 549 / 71
четврто 357 36 72
петто 562 / 76
второ-петто 1982 48 290 /
шесто 13 1
седмо 7 2
осмо 46 5
деветто 32 18
Шесто-деветто 98 26
вкупно 2080 74

2.Постигања на учениците
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Учениците се распоредени во вкупно 54 паралелки од кои 19 паралелки во предметна настава , а
останатите 35 паралелки во одделенска настава од кои 13 паралелки се комбинирани по две и три
одделенија . Во двата класификациони периоди од прво до трето одделение учениците се оценето описно
Додека останатите ученици се оценети бројчано.

Од вкупниот број ученици ученици на македонски наставен јазик 406 ученици се бројчано оценети и
42 ученика на турски наставен јазик, а вкупно 4 ученици се неоценети поради подолго отсуство од настава.

Табеларен и графички приказ на општиот годишен успех по одделенија-мак.наставен јазик

одлични Мн.добри добри доволни Со 1сл. Со
2сл.

Со 3 сл. Неоценети

прво Учениците се описно оценети
второ Учениците се описно оценети 1
трето Учениците се описно оценети
четврто 33 11 13 3
петто 41 16 18 8
вкупно 74 27 31 11 1
% 51,39% 18,75% 21,53% 7,63% 0,69%
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Табеларен и графички приказ на општиот годишен успех по одделенија-турски наставен јазик

одлични Мн.добри добри доволни Со 1сл. Со
2сл.

Со 3 сл. Неоценети

прво Учениците се описно оценети
второ Учениците се описно оценети
трето Учениците се описно оценети
четврто 4 6 13 5
петто 4 5 5
вкупно 8 11 18 5
% 19,05% 26,19% 42,86% 11,90%

Табеларен и графички приказ на општиот годишен успех по одделенија - предметна настава
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одлични Мн.добри добри доволни Со 1сл. Со
2сл.

Со 3 сл. Неоценети

шесто 25 13 14 13 3
седмо 12 3 16 19
осмо 22 11 22 18
деветто 27 14 19 11
шесто -
деветто 86 41 71 61 3
%

32,82% 15,65% 27,10% 23,28% 1,14%
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Од вкупниот број ученици 35,30 % од учениците постигнале повисок успех ( одличен и мн.добар), додека
пак 44,12% од учениците имаат негативни оцени.

Споредба  на годишниот успех по  пол за учениците од одделенска настава-мак.јазик

успех одлични Мн.добри добри доволни со1 сл. со 2сл. со3 сл. неоценети
Одд. м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж
четврто 14 19 6 5 7 6 2 1
петто 12 29 6 10 10 8 2 6
вкупно 26 48 12 15 17 14 4 7
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Споредба на успехот по пол за паралелките на турски наставен јазик

успех одлични Мн.добри добри доволни со1 сл. со 2сл. со3 сл. неоценети
Одд. м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж
четврто 3 1 1 5 9 4 4 1
петто 3 1 2 3 3 2
вкупно 6 2 3 8 12 6 4 1
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Споредба  на годишниот успех по  пол за учениците од предметна  настава

успех одлични Мн.добри добри доволни со1 сл. со 2сл. со3 сл. неоценети
Одд. м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж
шесто 11 14 8 5 8 6 9 4 1 2
седмо 2 10 3 / 9 7 11 8
осмо 8 17 3 8 18 4 10 8
деветто 9 18 5 9 13 6 9 2
Шесто-деветто 30 59 19 22 48 23 39 22 1 2
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Од графичкиот приказ може да се согледа дека процентот на одлични и мн.добри ученички е значително
поголем за разлика од процентот на девојчиња, додека пак процентот на ученици кои имаат три и повеќе
слаби е поголем за разлики од процентот на ученички.

Успех на учениците по предмети од четврто и петто одд. на македонски и турски наставен јазик

предмети
Среден успех
четврто одд.
македонски

Среден успех
петто одд.
македонски

Среден успех
четврто одд.
турски јаз.

Среден успех
петто одд.
турски јаз.

Македонски јазик 4,10 3,50

Турски јазик
3,67 4,14

Македонски во тур.паралалелки
2,89 3,14

Англиски јазик 3,89 3,85 2,50 3,21
Математика 3,81 3,76 3,46 3,57
Ликовно образование 4,53 4,34 3,46 4,64
Музичко образование 4,56 4,22 3,46 4,64
Техничко образование 4,17 4,17 3,28 4,0
Општество 3,91 3,75 3,25 3,35
Физичко и здравств.обр. 4,79 4,71 3,92 5,00
Природни науки 4,08 3,84 3,17 3,07

Работа со компјутер и основи на
програмирање

4,46 4,05 3,21 3,85
Изборни предмети

творештво 3,21 3,35
Среден успех 4,23 4,11 3,30 3,82
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Македонски наставен јазик

Турски наставен јазик
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Успех на учениците по предмети од VI-IX одд.

предмети
Среден успех
шесто одд.

Среден успех
Седмо одд.

Среден успех
Осмо одд.

Среден успех
Деветто одд.

Среден успех
шесто-деветто

Македонски јазик 3,66 3,12 3,48 3,54 3,45
Мак. за др.етнички заед. 2,71 3,43 3,42 2,25 2,95
Англиски јазик 3,38 3,02 3,34 3,57 3,33
Француски јазик 3,18 3,10 3,10 3,52 3,22
Германски јазик 3,88 2,98 4,15 3,80 3,70

Математика 3,58 2,70 3,11 3,45 3,21
Историја 3,54 3,04 3,23 3,46 3,32
Географија 3,71 3,18 3,61 3,95 3,61
Природни науки 3,69 3,69
Етика 3,04 3,04
Граганско образование 3,29 3,67 3,48
Иновации 4,07 4,07
Биологија 3,04 3,17 3,54 3,25
Информатика 3,54 2,92 3,23
Техничко образ. 3,85 3,85
Физика 3,02 3,15 3,09
Хемија 3,23 3,09 3,16
Ликовно образование 4,06 3,54 3,60 4,29 3,87
Музичко образование 3,98 3,28 3,75 4,26 3,82
Физичко и здравствено образование 4,50 4,20 4,54 4,35 4,40
Изборни

Етика на религии 3,67 3,67
Техничко образ. 3,73 3,48 3,60
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Задолжителни предмети

Изборен спорт 4,66 4,66
Вештини на живеење 3,19 3,88 3,53
Проекти од информатика 3,61 3,77 3,69
Проекти од ликовна
уметност

4,14 4,14
Танци и народни ора 4,78 4,78

Среден успех
3,67 3,19 3,46 3,77 3,52
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Изборни предмети

Од шесто до деветто  одделение највисок успех учениците постигнале по наставниот предмет
Физичко и здравствено образование, а додека најнисок успех во шесто одделение и деветто одд. најнисок
успех има по наставниот предмет македонски јазик за другите етнички заедници, во седмо одделение има
по наставниот предмет математика, во осмо по наставниот предмет физика.

По паралелки учениците го постигнале следниот успех

paralelka sreden
uspeh

paralelka sreden
uspeh Паралелка

Среден
успех Паралелка

Среден
успех

VI-1 3,33 VII-1 3,57 VIII-1 3,88 IX-1 3,96

VI-2 3,53 VII-2 3,29 VIII-2 3,28 IX-2 3,57

VI-3 3,24 VII-3 2,97 VIII-3 3,24 IX-3 3,35

VI-4 4,04 VII-4 2,96 VIII-4 3,42 IX-4 3,88

VI-5 4,37 VIII-5 3,80 IX-5 4,03
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Среден успех по паралелки за шесто одделение
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Среден успех по паралелки за седмо одделение
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Среден успех по паралелки за осмо одделение
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Среден успех по паралелки за деветто одделение
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Највисок годишен успех  постигнале паралелките VI-5,VII-1 VIII-1 и IX-5 одделение.

Генерциска споредба на успехот во учебната 2018/19 година со 2019/20 година

Паралелка Среден успех-2018-19 Паралелка Среден успех-2019/20
VI-1 3,59 VII-1 3,57
VI-2 3,96 VII-2 3,29
VI-3 3,17 VII-3 2,97
VI-4 3,03 VII-4 2,96

Паралелка Среден успех -2018-19 Паралелка Среден успех -2019/20
VII-1 3,66 VIII-1 3,88
VII-2 3,51 VIII-2 3,28
VII-3 3,13 VIII-3 3,24
VII-4 3,48 VIII-4 3,42
VII-5 4,01 VIII-5 3,80

Паралелка Среден успех -2018-19 Паралелка Среденуспех- 2019/2020
VIII-1 3,89 IX-1 3,96
VIII-2 3,51 IX-2 3,57
VIII-3 3,28 IX-3 3,35
VIII-4 3,69 IX-4 3,88
VIII-5 3,89 IX-5 4,03
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Споредба на годишен успех во учебната 2018/2019год. со годишен успех во учебната
2019/2020год.

одделение Во паралелките на македонски наставен
јазик
Среден
успех
2018/2019

Среден успех
2019/2020

Разлика

четврто 3,72 3,77 0,05
петто 3,89 3,97 0,08
шесто 3,43 3,67 0,24
седмо 3,69 3,19 -0,50
осмо 3,65 3,46 -0,19

деветто 3,53 3,77 0,24
вкупно 3,65 3,64 -0,01
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Споредувајќи го овој годишен успех со годишниот успех од минатата учебна година можеме да
заклучиме дека незначително намалување на успехот има во седмо и осмо одд., додека пак во деветто
одд. има зголемување на средниот успех. Малите и незначителни отстапувања укажуваат на фактот  дека
постои објективност во процесот на оценување.

Наградени ученици:

Р.бр Име и презиме награда Вид на натпревар Наставен
предмет

ментор

1. Васко Глигоров втора Ликовен конкурс Ликовно
образование

Славка Ѓоргиева

2. Филип Митев трета Литературен конкурс Македонски
јазик

Анка Костадинова

3. Македонка Митева прва Литературен конкурс Македонски
јазик

Лила Иванова

4. Елеонора Ристова прва Ликовен конкурс Ликовно
образование

Лила Иванова

5. Захарија Јованова трета Општински натпревар Природни науки Гордана Јанева

6. Цеца Атанасова пофалница Општински натпревар Природни науки Гордана Јанева

7. Дарија Димитиева прва Училишен натпревар математика Гордана Јанева

8 Захарија Јованова трета Училишен натпревар математика Гордана Јанева

9 Павлинка Митева трета Училишен натпревар математика Слаџана Тимова

10 Павле Игновски втора Училишен натпревар математика Горица Русева
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11
Павлинка Митева Втора Литературен конкурс Македонски

јазик
Слаџана Тимова

12 Македонка Митева втора училишен математика Лила Иванова

13 Македонка Митева втора општински математика Лила Иванова

14 Македонка Митева прва Литературен конкурс македонски Лила Иванова

15 Македонка Митева трета Литературен конкурс македонски Лила Иванова

16 Теодор Митев Трета училишен Математика Бранка Панова

17 Теа Ангелова прва училишен Математика Верица Чоп Попова

18 Теа Ангелова прва општински Математика Верица Чоп Попова

19 Моника Бачева трета Литературен конкурс македонски Верица Чоп Попова

20 Спасе Лазаров трета Регионален географија Никола Гоџиров

21 Кире Ангелов втора училишен Математика Марија Костуранова

22 Анита Ѓоргиевска втора општински математика Марија Костуранова

23 Кире Ангелов трета општински математика Марија Костуранова

24 Марија Иванова трета општински математика Марија Костуранова

25 Митко Јованов второ регионален Француски јазик Софија Стојкова

26 Иван Јорданов прва училишен Англиски јазик Зорица Арнаудова
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27 Тина Илиева Втора Литературен конкурс македонски Јулијана Малинова

28 Тина Илиева прва Литературен конкурс македонски Јулијана Малинова

29 Павлинка Василева втора општински математика Павлинка Димитриева

30 Павлинка Василева трета регионален Математика Павлинка Димитриева

По повод 16 Декември-Ден на општина Василево учениците Васко Василев и Павлинка Василева беа
присутни на свечената седница и на истите им беа доделени благодарници.

За ученик на генерацијата согласно Правилникот беше избрана ученичката Македонка Митрева, за
истакнат ученик во областа на тахниката Тина Илиева  и за истакнат спортист ученикот Дарко Андонов.

Редовност и поведение на учениците:

Во текот на учебната година учениците од прво до деветто одделение кои следат настава на
македонски наставен јазик од оправдани причини изостанале 18 211 часови или просечно 26,24 часа по
ученик , а од неоправдани причини изостанале 4898 часови или просечно по ученик 7,05изостаноци.

Поради непочитување на Кодексот на однесување на учениците на два ученика од деветто и шесто
одд. им е изречена педагошка мерка намалено поведение на незадоволително.

Подолгото отсуство од еден месец е причина за 9 ученици да бидат поднесени известувања до
овластен општински инспектор,од кои 5 ученика се вратија на настава.

Во параллеките на турски наставен јазик од оправдани причини изостанале 1683 часа, а истите
ученици направиле 264 неоправдани изостаноци.

Сите изостаноци се за периодот од 02.септември 2019 година  до 11 март 2020 година.
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Табеларен и графички приказ на оправдани и неоправдани изостаноци по одделенија на
македонски и турски наставен јазик

Учениците од шесто одделение имаат најголем број изостаноци, ( поради тоа што три ученика
нередовно посетуват настава подолг временски период), најмал број изостаноци имаат учениците од
седмо одд,, просечно .Учениците на турски наставен јазик од прво до петто одделение најмногу
неоправдани изостаноци имат во второ одделение , а најмногу неоправдани имат учениците од трето
одделение.

Одд. Во паралелки на македонски наставен
јазик

Во паралелки на турски наставен јазик

оправдани Неоправдани вкупно оправдани Неоправдани вкупно

Прво 1113 347 1460 176 70 246
Второ 1618 680 2298 459 / 459
Трето 1016 / 1016 428 / 428
Четврто 1828 20 1848 162 154 316
Петто 1507 / 1507 458 40 498
Прво-петто 7082 1047 8129 1683 264 1947
Шесто 3023 1441 4464
Седмо 1704 621 2325
Осмо 3396 737 4133
деветто 3006 1052 4058
Шесто-деветто 11129 3851 14980
вкупно 18211 4898 23109
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Во паралелките на македонски наставен јазик

Во паралелките на турски наставен јазик
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Во текот на учебната година Стручната служба реализира 82 индивидуални советодавни разговори
со родители и 74 разговори со ученици. Најчесто предмет на разговор беше однесувањето, дисциплината и
редовноста на учениците. Реализирани се советувања за вкупно 105 родители и со 35 ученици со слаб
успех и нередовност во наставата.

3. Учење и настава

Планирање на наставниците

Наставниот кадар ја подобрува својата стручност преку семинари и обуки. Резултатите се видливи
при планирањето и реализирањето на наставата. Во годишните,тематските и дневните планирања:
- прецизно се дефинирани целите,
- зголемен е бројот на постапки / инструменти за следење на постигнувањата на учениците,
- се практикуваaт активни форми на наставата со групна – тимска работа,
- постои диференцирани цели за учениците со посебни образовни потреби
- се задаваат домашни задачи со доследна примена на упатсвото за домашни задачи
- се применуваат техниките од јазичната и математичката писменост
Наставниците од одделенска и предметна настава реализираат активности од проектот Образование на
помали етнички заедници, со  ООУ Рајко Жинзифов, Горно Оризари е реализирана активност –мрежен
настан. Во текот на второто полугодие е реализиран онлајн мрежен настан со наставниците од училиштето
Браќа Рибар од с табановце, Куманово.

Наставен процес

При реализација на воспитно образовниот процес сите ученици подеднакво се третирани без оглед
на полот, етничката припадност, социјалното потекло. Диференцијата на учениците се прави врз основа на
потребите на учениците во брзината на напредување, техниките на учење, здравствените потреби,
особеностите кои произлегуваат од личноста на ученикот. Видливо е дека преку групна работа се
овозможува подобра социјализација и емоционален развој на ученикот.

Недоволната опременост на училиштето со ИКТ опрема и понатаму претставува проблем во
целосната реализација на ИКТ во наставата.
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Задоволување на потребите на учениците

Училиштето ги идентификува индивидуалните потреби на учениците преку:
- Следење на постигањата на учениците во наставата, усмерување на техниките на учење, повратна
информација за напредокот и давање на насоки за подобрување на постигањата,
- Вклучување на учениците во слободните активности за кои покажуваат способност и афинитет,
- Работа со ученици на часовите на додатна настава, како основа за учество на натпревари,
- Зголемено учество на учениците на конкурси и натпревари,
- Реализација на дополнителна настава за учениците кои имаат потреби во совладување на наставниот
материјал,
- Прилагодување на наставата кон учениците со посебни потреби,
- Советодавно – консултативни разговори со ученици според потребите,,
- Вештини на живеење – час на одд. раководител.

Известување на напредокот на учениците

Успехот, изостаноците и поведението на учениците редовно се следи од одделенскиот раководител
и стручната служба. За сите постигања на учениците, успехот и поведението постојано се обезбедуваат
повратни информации:
- Усна или писмена повратна информација од наставникот за ученикот,
- Одржани редовни родителски средби,
- Информации пред Совет на родители и Училишен одбор,
- Информации за локалната самоуправа, МОН, БРО на РСМ.
-за трето тримесечие и за крај на учебната година родителите на учениците од прво до осмо одд.се
известени по електронски пат
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4. Поддршка на учениците

Грижа за здравјето на учениците:

Со цел учениците да градат здрави навики и вредности, училиштето превзема континуирани
активности сообразни со возраста на учениците.

На почетокот на учебната година од страна на вакционо одделение Струмица е доставена
информација за вакциналниот статус на учениците од прво до деветто одделение. За учениците  од прво
одделение се доставени потврди за стоматолошкиот статус и за истите е реализиран системетски преглед
од страна на стоматолог од Медицински центар  Струмица.Учениците од деветто одделение ја примија
задолжителната вакцина –тетанус.

Од страна на Стручната служба беше реализирана работилница за превенција и заштита од
ХИВ/СИДА за учениците од осмо одделение. Од страна на МВР – Струмица е реализирано едукативно
предавање за недозволена употреба на пиротехнички средства. Ученичките од седмо одделение
доброволно се вакцинирани  со HPV вакцина .

Стоматолошки интервенции за учениците од трето , петто, шесто и седмо одделение.
По повод 16 октомври Ден на храната за сите ученици беше реализирана активности заедно со

одд.раководители, имено тој ден во училиштето учениците донесоа здрава храна која беше консумирана
за време на одморот од 10 минути.

Поради новонастаната ситуација со КОВИД-19 , не можеше да се реализира предавање за
ученичките од шесто одд.од страна на невладина организациј

Ученички екскурзии

Во текот на прво полугодие согласно Годишната програма за работа на училиштето се реализирани
една полудневна прошетка( есенска) до блиското излетничко место, а учениците од одделенска настава
од второ до петто одд. го посетија манастирот Св.Богородица Елеуса во населеното место Вељ-уса.

Согласно Правилникот за изведување на екскурзии се реализирани екскурзии за учениците од
деветто одд.-тродневна екскурзија низ РСМ.

Планираната екскурзија за шесто одд.,настава во природа за петто одд, и екскурзијата за трето одд.
не е реализирана од оправдани причини.



ООУ Гоце Делчев-Василево

Пoсета на библиотека

Советодавна помош на учениците

Стручните соработници реализираат работилници, индивидуално-советодавна работа со ученици,
наставници и родители на прашања за мотивирање на учениците, помош во учењето, здравствена
едукација и сл.

Во соработка со наставниците, реализирани се советодавно консултативни разговори со ученици и
нивните родители кои имаат потешкотии во учењето, покажуваат облици на несоодветно
асоцијално/антисоцијално однесување, и не редовно посетување на наставата. Во текот на првото
полугодие од страна на училишниот психолог се испратени вкупно 118 покани за родители чии деца покажале
послаб училишен успех или нередовно посетувале настава , а за 19 родители се испратени покани за
советодавна работа по друг основ. За вкупно 9 ученици се поднесени пријави до овластен општински инспектор
за отсуство од настава повеќе од еден месец.

Подетално активностите од ова подрачје се опишани во извештајот за работа на училишниот психолог.
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Следење на напредокот

Напредокот на учениците се евидентира редовно. Секој наставник за постигнувањето на учениците
води евидентен лист според дефинираните критериуми. За успехот и поведението редовно се
информираат родителите.Постигањата на учениците редовно се следеа и во периодот на далечинско
учење-учење од дома , преку повратни информации од страна на учениците во вибер или фејзбук групите .

5. Етос

Взаемното работење е основа на односите меѓу наставниците, учениците родителите и локалната
самоуправа. Соработката на училиштето со Советот на родителите е во насока на подобрување и взаемно
почитување. Родителите учествуваат во животот и работата на училиштето. Во текот на месец октомври
учениците од ликовната секција активно учествуваа во ликовна колонија во Струмица.
По повод Новогодишните празници од локалната самоупрва беа поделени пригодни пакетчиња за
учениците од прво одд., а за сите ученици од прво до петто одд. од страна МПЦ во Василево.

16 Октомври Ден на храната –ПУ Ангелци
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Соработка со локалната средина

Одделенските раководители во текот на прво полугодие реализираа по две родителски средби и
повеќе индивидуални контакти со родителите на учениците кои имаат проблеми со дисциплината и
редовноста во наставата.

Во месец октомври, првата полна недела е организиран прием на првачињата во детската
организација.

Учениците и наставниците земаа активно учество во манифестацијата Ден на празот , организирана
од Општина Василево

Ден на празот -Градашорци



ООУ Гоце Делчев-Василево

Ден на празот -Градашорци

Ученички парламент:

Ученичкиот парламент  на ниво на училиште е формиран и работи по изготвена програма и во текот
на прво полугодие има реализирано четири состаноци.

Најчесто на состаноците се дискутираше за успехот, поведението на учениците  и за  хуманитарни
акции.

По иницијатива на Ученичкиот парламент по повод Светскиот ден на учителот е реализирана
активност „Учениците го превземаат училиштето“ (учениците беа во улога на наставници).

Беше одбележан Светскиот ден на храната со активност на учениците од прво до деветто
одделение со акцент на здрава храна. Сите ученици имаат обврска  да донесат здрава храна за појадок.

Во текот на прво полугодие е реализирана хуманитарна акција за собирање парични средства  за
новогодишни подароци за учениците во ПОУ Св. Климент Охриски, Ново Село и за штитениците од
Заводот за рехабилитација Бања Банско.

На состаноците на ученичкиот парламент се дискутираше и за успехот и поведениет на учениците
како и за мерки и активности за подобрување на хигиента во училиштето , и предлог мерки за
хортикултурно уредување на училишниот двор.
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Производствена и друга општествено корисна работа

Во текот на месец декември се реализирани посети на ПОУ Св. Климент Охридски во Ново Село, а
пред новогодишните празници . е реализирана посета на Заводот за рехабилитација Бања Банско.

6. Ресурси

Училиштето во Василево располага со 15 училници , кабинет по информатика и техничко
образование, наставна канцеларија , канцеларии за стручните соработници, библиотека  и фискултурна
сала. Во ПУ во населените места Дукатино, Радичево, Сушево, Владевци наставата се одвива во 3
училници, во ПУ во Едрениково и Седларци во две класични училници, додека пак во ПУ во Ангелци
наставата се реализира во шест училници.

Матичното училиште во Василево и ПУ во Ангелци работи во две смени, а во останатите подрачни
училиште секоја паралелка има своја училница..

Наставата по задолжителни предмети ги реализираат соодветните наставници , а за сите ученици од
прво до деветто одделение се обезбедени бесплатни учебници

Наставни средства и материјали

Во однос на материјално-техничките услови училиштето е опремено со мебел и инвентар, делумно е
опремен со нагледни средства и технички помагала како опрема, но цениме дека за поквалитетна настава
и како резултат на промените кои што следеа и следат во целост ќе ги задоволуваат условите и потребите
во однос на нивната адекватност, функционалност, современост и употребливост

Ученици

Наставата во ООУ Гоце Делчев, Василево започнаа да ја следат 711 распоредени во 19 паралелки
предметна настава и 35 паралелки во одделенска настава од кои 13 паралеки се комбинирани со две или
три одделенија. Во текот на учебната година училиштето го напуштиле 20 ученици,а придошле 3 ученици
за да на крајот останат вкупно 694 ученици. Од  вкупниот број ученици 93 ученици наставата ја следат на
турски наставен јазик во ПУ Ангелци. Бројот на ученици од година во година постојано се намалува.
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Бројна состојба на учениците по одделенија и наставен јазик

Македонски
јазик

Запишани ученици
во почетокот на
годината

Напуштиле
во текот на учебната
година

Придошле во текот
на учебната година

Останале на крајот на
Учебната година

м ж се м ж се м ж се м ж се
прво 35 34 69 2 / 2 / 2 2 33 36 69
второ 38 38 76 3 2 5 35 36 71
трето 31 30 61 1 1 2 30 29 59
четврто 29 31 60 29 31 60
петто 32 53 85 2 / 2 30 53 83

вкупно 165 186 351 8 3 11 2 2 157 185 342
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Наставата од прво до деветто одделение ја реализираат вкупно 76 наставници од кои 44 во
одделенска настава , а 5 наставници реализираат настава во турски паралелки . На турски наставен јазик

шесто 36 32 68 1 2 3 35 30 65
седмо 26 25 51 1 1 2 / 1 1 25 25 50
осмо 41 34 75 2 / 2 39 34 73
деветто 37 36 73 1 1 2 36 35 71
Шесто- деветто 140 127 267 5 4 9 1 1 135 124 259
вкупно 305 313 618 13 7 20 3 3 292 309 601

турски
јазик

Запишани ученици во
почетокот на
годината

Напуштиле
во текот на учебната
година

Придошле во текот
на учебната година

Останале на крајот на
учебната година

м ж се м ж се м ж се м ж се
прво 6 8 14 6 8 14
второ 6 7 13 6 7 13
трето 9 15 24 9 15 24
четврто 17 11 28 17 11 28
петто 8 6 14 8 6 14
вкупно 46 47 93 46 47 93
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во Подрачното училиште во Ангелци наставата ја реализираат вкупно 5 наставника од кои 3 наставника се
со високо образование

Стручната служба е застапена со психолог,специјален едукатор и рехабилитатор и библиотекар.
Административно техничкиот персонал го сочинуваат секретар и благајник.

Наставници

образование високо више средно друго вкупно
м ж м ж м ж м ж м ж

Одделенска настава 10 30 / 2 1 1 11 33
Предметна настава 12 11 3 5 1 15 17
вкупно 22 41 3 7 1 1 / 1 26 50

7. Раководство, креирање политика

Работа на стручните органи и тела во училиштето
Во текот на првото полугодие се реализирани 2 состаноци на Одделенските совети, 2 Наставнички

Совети, 2 состаноци на Совет на родители и 3 состаноци на Училишен Одбор.
Во текот на првото полугодие извршена е евалуација на воспитно – образовната работа на училиштето

преку:
- Посета на наставни часови со цел анализа на целите на часот, активноста на наставникот, учениците,
користење на нагледни средства,техники, методи, примена на упатството за домашни задачи
- Анализа на тематски и дневни подготовки,
- Увид во педагошка документација и евиденција преку преглед на Дневници и Главни книги и е-дневник.
Во второ полугодие одделенските и наставничките совети се реализирани онлајн преку zoom апликацијата.

Оваа учебна далечинското учење –учење од дома заслужува посебно внимание бидејќи нажите
наставници и невозможното го направија возможно, ги активираа сите ученици и покрај сите потежкотии и
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препреки . Во продолжение се наведени размислувањата и искуствата на наставниците од одделенска и
предметна настава.

8. Размислувања и искуства на наставниците кои реализираа далечинско учење /учење од дома за
учениците од прво до петто одд.

Кои техники, методи и начини се користени за реализација далечинско учење/учење од дома:

- Формирање на mesendzer група ( контакт со родителите)
- Следење на наставни содржини  преку националната телевизија МТВ
- Користење на електронски учебници
-користење достапни платформи за eduino.gov.mk; http: scratch.mit.edu
-Аудио-визуелен метод т.е видеа за нови зборови, текстови и песни.
-Word-документи(наставни листови,вежби,тестови за самооценување).
-Слики и изработки од наставникот.
-Реализирани домашни задачи од учениците
-Телефон ,видео часови,презентации

-Испраќање на презентации по повеќе предмети во групата на одделението,користење на достапната
платформа за учење Едуино и испраќање и следење на онлајн часови по наставни предмети .
-Онлајн-едукација на учениците преку користење на дигиталната платформа

-Zoom апликација
- Контакт на фејзбук преку затворена група со родители , испраќање линкови, наставни листови

Потешкотии  при организација и реализација на  далечинско учење / учење од дома :

- Наидуваме на тешкотии при тоа што имаат еден телефон за користење во семејството на две
деца,односно брат и сестра и тоа со ограничен и многу слаб интернет.
- Кога имаш директен, личен контакт имаш и многу повеќе можности да утврдиш дали ученикот ги разбира
наставните содржини, дали доволно го усвоил знаењето, да го насочуваш, поттикнуваш, онаму каде што
има потреба од дополнително објаснување – да објасниш , да посветиш поголемо внимание...кога работиш
со малку ученици едноставно кажано знаеш секој ученик колку совладал.
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- Oдреден број на родители не можат да ракуваат со електронските алатки (пр.отварање PDF документ
заради не исталирана програма, или разгледување на презентации vo POWЕR POINT, немање камера за
сликање(нефункционална) .
-Недоволна информатичка подготвеност на родителите.
-Недостаток на опрема-принтери кај учениците.
-Немаме комуникација и соработка со дел од учениците.
-Потребата од модифицирање на годишното планирање(особено на среднорочно или тематското или
дневното).
-Самата реализација на далечинското учење/учење од дома е тешка затоа што и ние
наставниците,учениците и родителите за првпат се соочивме со ваков вид на учење.Почетокот беше тежок,
сега оди малку полесно
- Голем дел од учениците немаат смартфони или компјутери кои можат да ги поддржат сите програми, па
така се соочуваме со проблеми да не им се отвараат сите веб страни или документи кои им се пракјаат за
остварување на далечинско учење

Придобивки од овој вид учење

- Децата се задоволни од овој вид на настава,  навремено и точно секој ден ги извршуваат своите
зададени задачи.
- Учениците се активни и во тек со учењето, ангажирани се како не би се прашувале што се случува и
зошто не се оди редовно на училиште.
- Во погорните одделенија можеби има придобивки од овој вид на учење, но за прво одделение не би
кажала дека има нешто посебно многу придонес
-Можеби посамостојни се со овој начин на учење  учениците– донекаде
- Поголема вклученост на родителите, скоро нема ученик да не ги изврши домашните задачи.
-Придобивки од овој вид на учење е поголема вклученост и соработка од страна на родителите.
-Користење дигитални алатки за интеракција;
-Изготвување на анимирани активност
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-Поголема слобода и креативност на наставникот за реализација на наставните содржини.

-Поблиска соработка и комуникација со родителите од кои имаме фидбек.

-Учениците имаат слобода да истражуваат на интернет.

Размислувања и искуства на наставниците кои реализираа далечинско учење /учење од дома за
учениците од шесто до деветто одд

Кои техники, методи и начини се користени за реализација далечинско учење/учење од дома:

-Формирање на групи на фејзбук за одредено одделение или групи по предмети на наставници што
предаваат во тоа одделение
- Насочување на учениците кон примери на ТВ училница, литература и едукативни софтвери
- домашни задачи, вежби, тестирања

- Изработка на едукативна презентација и квизови во PowerPoint
- Видеолекции достапни на www.eduino.gov.mk
-Изготвување тестови и квизови за проверка на знаењата преку Google Forms, Quizizz
- Користење готови видео лекции од Eduino
- Користење одобрени веб страни од МОН (Brtitsh Council – LearnEnglishKids и LearnEnglishTeens)со
разработени лекции со слушање, пишување, видео презентации, онлајн вежби
- Изработка на е-постери како дидактички средства
- Подготвување и изработка на лекции за потешки граматички структури
- Постојана достапност на учениците; остварување лични контакти преку допишување, телефонски
разговор, видео разговор за проверка на зададените задачи или нејснотии од материјалот
- Комуникација со учениците поединечна и групна преку Viber, Facebook.
- Онлајн настава преку ZOOM
- Онлајн квизови, тестирања и писмени задачи
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- Користам група на фејсбук каде се постираат видео презентации за граматички структури и линкови од
вежби за повторување и утврдување. Комуникациските вештини и лексички единици се презентираат преку
конференциски повик на апликацијата ZOOM, каде користам можност за Slide share, што е слично на
електронска табла.
-часовите се договараат по наставни години преку групи на месинџер. На учениците им се задаваат

домашни задачи кои ги пишуваат во тетратка, ги фотографираат и ми ги праќаат во приватна порака на
месинџер.
-Учениците имаат можност да решаваат дополнителни вежби според своето ниво и афинитети

Потешкотии  при организација и реализација на  далечинско учење / учење од дома :

-Невклученост на сите ученици особено од турската националност,во овој вид на настава поради тоа што
немаат ИТ технологија,интернет или истата незнаат да ја користат.
-Голем е и бројот на ученици кои не се заинтересирани и намерно не се вклучуваат или ги бришат своите
профили.Има голем број на тешкотии,активни се добрите ученици кои си учат иво текот на школската
година додека другите излегуват од групата или чекаат седмицата да помине.
- Неможност да се оствари контакт со одредени ученици кои немаат технички можности за далечинско
учење
- Немањето навремена национална стратегија (или општинска, училишна) нѐ остави нас наставниците
сами да бараме решенија за користење платформи за далечинско учење (притоа користејќи социјални
медиуми кои не се соодветни за возраста на децата, различни наставници користат различни медиуми па
учениците не знаат каде попрво да проверат што имаат за работа)
- Не организирање/посетување семинари за користење платформи и алатки кои би биле корисни за
далечинско учење (ова е проблем кој требало да се решава многу години наназад)
- Немањето можност лично да увидиме како наставници дали некое дете има потешкотии при усвојувањето
на материјалот, па се базираме на претпоставка (во училница по изразот на лицето, говорот на телото
многу лесно ги воочуваме таквите ученици)
- Поразителен број ученици се информатички неписмени и не знаат да следат пишани инструкции (не знаат
на кој линк да кликнат, не можат да разликуваат вежба од коментар итн., или откако им е дадено упатство
тие повторно прашуваат што да сработат, каде да кликнат и сл.), што е за мене запрепастувачко земајќи во
предвид колкав дел од времето го поминуваат пред компјутер или на смартфон, бидејќи токму тој проблем
за употреба на телефони во училиштето беше доста чест додека наставата се одвиваше во нормални
услови
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- Голем дел од учениците немаат смартфони или компјутери кои можат да ги поддржат сите програми, па
така се соочуваме со проблеми да не им се отвараат сите веб страни или документи кои им се пракјаат за
остварување на далечинско учење
-Не да има потешкотии ги има и тоа многу но тие ученици кои си учат и преку годината тие и сега се
активни и работат прашуваат ангажирани се и исполнителни ,  додека другите се на Stend bay(mute) и
чекаат седмица така да поминат вонредно време (корона вирус) и така
-Некоординираност со колегите во однос на закажувањето часови со учениците и потреба од
презакажување.
-Неможност да имам увид во тоа дали учениците сами и без значителна помош ги решаваат задачите
- Одреден број на ученици не се поврзани бидејќи немаат компјутери , телефони,интернет
-Немање можност за непосреден контакт
-многу нејасни и недокажани поими, содржини и задачи
-Потребно  беше повеќе време за формирање групи ,поради стапувањето во контакт со сите ученици од
десет паралелки.
- Нема трајни знаења, само препишуваат но не учат и тоа го прават по линија на помал отпор ( колку да се
каже дека нешто учат). Со чест на подобрите ученици кои се одговорни и пред се свесни

Придобивки од овој вид учење:

-Он-лајн наставата ќе помогне да се надомести образовниот пеоцес на одреден начин
- Он-лајн наставата ќе им помогне на учениците и на наставниците креативно да го исполната времето
дома со секојдневните училишни обврски

-Учениците кои поради одредени причини не можеле да се изразуваат слободно во училиштето, сега
напредуваат и полесно се изразуваат. Јас сум им на располагање во било кое време, можат да ме прашаат
се што ги интересира или им е нејасно.
- Не се ограничени со време, како што е тоа пример во училиштето. Мислам дека најголема придобивка им
е тоа што задачите ги извршуваат во опуштена домашна атмосфера.
-Учениците се многу помотивирани заради начинот на презентирање преку видео линкови и интеракцијата
преку апликацијата ZOOM.
-Учениците го откриваат потенцијалот на далечинското учење и можнотите за користење многу достапни
онлајн извори за учење. Ова важи и за наставниците, што значи учиме заедно
- Обидот самостојно да станам информатички по подготвена и по писмена
-Секогаш кога се применува нешто ново има и придобивки, но рано е  да ги дефинираме
- развој и унапредување на ИТ вештините и кај учениците и кај наставниците.
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-Придобивки има секое дете бидејќи иако е во својот дом тоа сепак следи настава не ги препушта часовите
и нивното знаење се зголемува.
-Нема да се прекине наставниот процес

Заклучок:

Придобивките од овој вид настава  ќе беа поголеми ако бевме подготвени за ваков вид на настава, но
сепак иако со потешкотии на учениците им е интересно затоа што наставата се одвива во други услови- од
дома и е поинаку отколку во училишната средина.
Очигледно за во иднина треба да се обрне внимание на овој начин на учење, да се организираат семинари
за учење од дома или далечинско учење , затоа што сите учиме заедно.

претседател на Училишен одбор Јули,2020 Директор:
___________ _______________
Васил Атанасов / Стојан Тимов/
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ПРИЛОЗИ
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Годишен  извештај за работа на училишниот психолог за учебната 2019/20 година

Годишниот извештај за работа на училишниот психолог е изготвен врз основа на реализираните

активности од Годишната програма за работа на училиштето и сопствената програма  соодветно по дадени

подрачја.Со оглед дека од 11.март поради пандемијата со КОВИД-19 наставата се реализираше онлајн и

ппланираните програмски содржини беа соодветно прилагодени.

Подрачје 1: Работа со ученици

Потподрачје : Поддршка на учениците во учењето

Испитување на  когнитивните способности на учениците со употреба на психометриски инструменти –
тестови , учениците од шесто оддe.се тестирано со Равенови прогресивни матрици и резултатите се
споредени со успехот на учениците.   Идентификување и работа со ученици кои нередовно ја посетуваат
наставата, значително го намалуваат училишниот успех –советодавни активности.Посета на часови –
анализа на вклученост на учениците во активностите на часот и ефекти од применети методи врз
напредокот на учениците.Анкета со учениците од шесто одделение –Како учам и рализирана работилница-
како даго подобрам учењето. Во соработка со специјален едукатор и рехабилиттор следење на напредокот
на учениците со потешкотии во учењето.За сите ученици од прво до деветто одделение преку групите од
наставниците презентација на тема_мали совети за далечинско учење.

Потподрачје: Следење н поддршка на развојот на учениците

Изработка на акционен план за работа со ученици со потешкотии и со талентирани
ученици.Работилници за унапредувае на здравјето на учениците, певенција од ХИВ/СИДА, последици од
пучење и од други болести на зависност.Тест на емоционална интелигенција за учениците од седмо
одд.Примена на социометриска постапка во паралелка каде е нарушена атмосверата.Соработка со
ученици со емоцонални проблеми, семејни проблеми и несоодветно однесување.Процена на
подготвеноста на идните првачиња за вкушување во наставата- примена на КТЗ тест за испитување на
зрелоста за поагањена училиште. Поради новонастанатата ситуација за учениците од шесто до деветто
одд.беше претставена презентација- _Како до поголема смодоверба.
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:Професионална и кариерна ориентација на ученици

Информирање на учениците од деветто одд, за мрежа на средни училишта и нивна проодност во

понатамошно образование

Анкетирање на учениците со цел да се испитаат професионалните интереси на учениците и резултатите од

истата беа доставени до одделение за образование –Струмица.Power point презентација на тема - Каде
после основното образование и дополнително објаснување како се пресметуваат бодовите за упис во

средно.Соработка со одделенските раководители на деветто одделение за подетални информации на

учениците и родителите во врска со средните училишта.

Подрачје 2: Работа со наставници

Потподрачје: Поддршка на наставниците за планирање и реализација на ВОР
Соработка со наставниците при подготовка на часовите од редовната настава како ичасовите од

додатна и дополнителна настава .Училишниот психологсоработуваше со наставници приправници и даде

поддршка во подготовка на часот за полагање стручен испит. Консултации со наставниците за соодветни

методи за оценување и документирање на постигањата на учениците . Во периодот на далечинско учење

/учење од дома консултации со наставниците за преоптовареноста на учениците , начин на реализација на

часови и оценување на учениците кои потешко се вклучуваа во овој вид настава.

Потподрачје: Подршка на наставниците за работа со учениците
Училишниот психолог соработува со наставниците за различни начини на помош во учењето кај

ученици со различни способности, поттикнување на активност на надарените учници.Советување со



ООУ Гоце Делчев-Василево

наставници за мотивирање и ппоттикнување на ученици за учество на натпревари и конкурси.( Соработка со

наставниците по македонски јазик, математика, странски јазици, ликовно образование)

Потподрачје: Поддршка на наставниците за работа со родителите
Советување со наставниците за начини на реализација на индивидуални и групни родителски

средби, водење евиденција и документација за родителски средби.Укашување на одделенски раководители за

утврдени семејства со ризик и заедничка работа за помош со семејствата .Мотивационо писмо за родители во

состојба на далешинско учење /ушење од дома.

Подрачје 3 : Работа со родители

Потподрачје: Индивидуални и групни советувања и консултации со родители
Советување на родители чии деца нередовно посетуваат настава , имаат неуспех во учењето или

пројавуваат различни обици на несоодветно однесување. Индивидуални разговори со родители за

утврдени семејни проблеми( социјални, семејства со ризик), заедничка работа со одделенски раководители

за помош на семејствата.Информирање на родителите на деца со потешкотии во учењето , напредок на

нивните деца и каде да најдат помош и поддршка.

Потподрачје: Едукација на родители
За родителите на идните првачиња флаер со цел информирање на родителите за подобра адаптација

на нивните деца во наставниот процес.Разговори со родители за утврдени проблеми и состојби (наоди од

анкети, извештаи)

Брошура за родители преку која се информираат за воспитно образовниот процес , за приоритетите во

училиштето и за начинот на реализирање на наставата и воннаставните активности.
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Потподрачје : Вклучување на родителите во животот и работата на училиштето

Соработка со членовите на Совет на родители за проблеми во врска со наставата и други проблеми

кои се однесуваат на учниците. Во услови кога наствата се реализира од дома, соработка со родители чии

деца не мошат да се вклучат во онлајн настава.

Подрачје  4 : Соработка со заедницата
Потподрачје : Соработка со локалната заедница

Соработка со одговорни лица за образование од општина Василево, пополнување табели ,

давање идеи сугестии за подобрување на воспитно-образовната работа , како и со овластен општински

инспектор за незапишани ученици и ученици кои нередовно ја посетуваат наставата.

Потподрачје   : Соработка со стручни институции и организации

Консултации и соработка со Центар за социјални работи –Струмица ( проблеми со нередовни ученици,

семејни проблеми), Министерство за внатрешни работи, Државен испитен центар, здравствени

институции, вакционо одделение , стоматолошко одделени при Медицински центар во Струмица, Црвен

крст .Соработка со Биро за развој на образованието за унапредување на сопствената работа и

унапредување на воспитно-образовната работа во училиштето. Соработка со стручната служба од ООУ

Атанас Нивичански ,Нова Маала, ООУ Маршал Тито-Муртино и ООУ Видое Подгорец Струмица.

Подрачје 5 : Професионален развој и професионална соработка
Потподрачје : Личен професионален развој
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Соработка со советниците од Биро за развој на образованието во врска со професионален развој и

стручно усовршување( следење на онлајн обука за инклузивно образование). Реализација на разни форми

на сопствено стручно усовршување во и надвор од училиштето. Соработка со стручен соработник –

припрвник, изготвување програма и реализирани активнсости.Планирање и реализација на активности од

планот за личен професионален развој.

Потподрачје : Подддршка на професионалниот развој и соработка во училиштето
Соработка со наставниците и биро за развој на образованието, невладини организации со цел

унапредување на професионалните компетенции на наставниците. Во второто полугодие посебно акцент

се стави на обуките за реализирае на онлајн настава.Поддршка на наставниците при реализација на

проекти во училиштето ( Образование на помали етнички заедници ). Водење професионално досие на

наставниците, учество во работата на тимот за професионален развој.

Подрачје 6 : Аналитичко –истражувачка работа
Потподрачје : Анализа и проценка на воспитно –образовната работа

Учество во изготвувањето на анализи и извештаи за работата на училиштето (извештаи за успех,

поведение, споредбени анализи ), извештај за сопствената работа.Учество во изготвувањето на Годишната

прогрма за работа на училиштето,сопствена програма, План за развој на училиштето.Изготвување анализи

, извештаи за потребите на МОН,БРО,ДПИ и за други институции за разни аспекти од воспитно –

образовната работа на училиштето.

Потподрачје : Истражување на воспитно –образовната работа
Истражување на ниво на училиште – Како се чувствувам во училиштето, анализа на одатоци од

реализирано тестирање со равенови прогресивни матрици за учениците од шесто одделение. Примена на

тест за видови интелигенција за учениците од осмо одделение.Анализа на карактеристиките на учениците

од прво одделение , детекциј на ученици о потешкотии во социјализацијата, учењето и адаптација.
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Подрачје 7 :Училишна  структура ,организација и клима
Потподрачје : Училишна структура и организација

Посета на часови од редовна настава, како и додтна и дополнителна настава, увид во активноста на

наставниците и учениците во вибер и FB –групите, предлог мерки за унапредување на наставата.Увид во

педагошката евиденција и документација , увид во планирањата и подготовките на наставниците.

Потподрачје :    Училишна клима, безбедна средина  и демократско учество

Поддршка на наставниците и учениците за почитување на правилата од Кодекс за однесување .

Советодавна помош на ученици кои имаат проблеми со здравјето и ученици кои почесто отсуствуваат

.Power point презентација на тема позитивни емоции со цел да се придонесе за позитивна клима во

интеракцијата меѓу учениците и наставниците.Мотивационо писмо за родителите и учениците за крај на

учебната година.
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