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Вовед: 

 Извештајот за работа на ОУ„Дебрца“ с. Белчишта е изработен согласно Законот за 

основно образование, Статутот на училиштето и Годишната програма за работа на 

училиштето во учебната 2019/2020 година. 

Целта и задачите на извештајот е да се проследат матeријално - техничките услови 

за работа во училиштето, организацијата и начинот на остварување на воспитно 

образовната работа во училиштето, формите на наставна и воннаставна активност, грижата 

за здравјето на учениците, соработката со локалната средина, следењето, вреднувањето и 

унапредувањето на воспитно образовната работа во училиштето и успехот на учениците. 

Воспитно- образовната дејност училиштето ја организира во подрачјето на општина 

Дебрца. Својата дејност училиштето ја остварува во единаесет училишни згради сместени 

во следниве села: 

 

Ред. број 

 

Села во кои се наоѓаат 

училиштата 

 

Број на паралелки 

Одделенија 

1.  ОУ„Дебрца“ с. Белчишта 6 паралелки 

I, II,III,V,и VI,VII,VIIIи IX одд. 

2.  ПП. Велмеј 1 паралелкa 

I, IV и Vодд. 

3.  ПУ. Лешани 6 паралелки  

I, II, III и IV, V, VI, VII,VIIIиIXодд. 

4.  ПП. Злести 1 паралелка 

 IVодд. 

5.  ПП. Ботун 1 паралелка 

I, II, III и IV и V одд. 

6.  ПП. Издеглавје 1 паралелка 

I и IV одд. 

7.  ПП. Волино 2 паралелки 

I, II, III и IV одд. 
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8. . ПУ. Требеништа 6 паралелки 

I, II и IV,V, VI,VII, VIII и IX одд. 

9.  ПП. Горенци 2 паралелки (1 мак. пар. и 1 алб. пар) 

I, II,IIIи IVодд. алб. пар. 

I и Vодд. мак. пар. 

10.  ПУ. Мешеишта 6 паралелки 

I, II, III и IV, V, VI,VII, VIII и IX одд. 

11.  ПП. Оровник 3 паралелки 

I, и II, III и IV и V одд. 

 

 Во учебната 2019/2020 година во ОУ „Дебрца“, воспитно-образовниот процес 

започнаа да го следат 199 ученици распоредени во 35 паралелки од кои 18 комбинирани и 

17 чисти паралелки. 

Наставата се одвива на македонски јазик, освен во подрачното училиште во с. 

Горенци каде што имаме 6 ученици (4 момчиња и 2 девојчиња)  кои наставата ја следат на 

албански јазик. 

Од сите села до училиштата е организиран превоз на сите ученици и истиот се одвива 

без никакви проблеми. 

Воспитно-образовната дејност во подрачјето на оваа oпштина е посебно сложено во 

одделенска настава, затоа што наставата се реализира во комбинирани паралелки. Поради 

ваквата состојба, од сите вработени се бара поголема ангажираност и крајно сериозен 

пристап кон реализација на воспитно образовните содржини. 

 

 

 

Материјално-технички услови за работа 



Годишен извештај за работа на училиштето ОУ„Дебрца“ с. Белчишта  

 

 

 
стр5 

 
  

Основното училиште „Дебрца“ с. Белчишта е развиено основно училиште. Во него се 

организира настава за деветгодишно основно образование, согласно Законот за основно 

образование. Во состав на училиштето влегуваат и 10 подрачни училишта и тоа: во 4 

училишта се изведува настава до  IX одделение, и во останатите 7 училишта се изведува 

настава од I до V одделение. Во најголем број од паралелките наставата е комбинирана. 

Начин на загревање на училиштата: 

Централното училиште во с.Белчишта загревањето е на парно (нафта), ПУ Лешани се 

загрева на парно со пелети и подрачното училиште во с.Волино се загрева на парно (дрва), 

и од оваа учебна година во с. Мешеишта загревањето е на парно (дрва), а кај сите останати 

училишта загревањето се врши со огревно дрво. 

Преглед на простории, опремата и намештајот со кој располага нашето училиште 

Просторија Бројна состојба Опрема Намештај 

 

 

 

Училници 

Одделенска настава:  19  

(3 простории с. Оровник, 2 с. 

Волино, 2 с. Горенци, 2 с. 

Требеништа, 2 с.Мешеишта, 

1 с.Ботун, 1 с.Издеглавје, 1 

с.Злести, 2 с.Лешани, 1 

с.Велмеј, 2 с.Белчишта. 

-слики 

-телевизори 

-видеорекордер 

-ЛЦД проектор 

-ДВД 

-ЦД касетофони 

-печатари 

- компјутери(наставнички ) 

- лап-топ (за секое дете)  

-клупи 

-столчиња 

-табла 

-катедра 

-шкаф 

 

 

Училници 

Предметна настава: 19 

Во централното училиште во 

с.Белчишта и во подрачните 

училишта во с.Велмеј, 

с.Лешани, с. Требеништа и с. 

Мешеишта. 

-слики 

-телевизори 

-ЛЦД проектор 

-видеорекордер 

-ДВД 

-ЦД касетофони 

-печатари 

- компјутери (наставнички и 

за секое дете) 

-клупи 

-столчиња 

-табла 

-катедра 

-шкаф 

-паноа 

 

 

 

Кабинети 

Кабинети: 4 

Во централното училиште во 

с.Белчишта и во подрачното 

училиште во с.Требеништа 

-компјутери 

-печатачи 

-скенер 

-слики 

-микроскоп 

-карти (историски, 

географски) 

-модели на: (човек ,човечки 

органи и др.) 

-опрема за предметите по: 

(хемија, биологија, физика, 

математика, ТО и музичко 

образование) 

Клупи 

-столчиња 

-катедра 

-шкаф 

 

 

 

-Затворена спортска сала  во 

централното училиште во 

с.Белчишта 

-јарец 

-душеци 

-пинг-понг табла 

-катедра 

-столче 

-шкафче 
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Физичко 

образование 

-отворени асфалтирани 

игралишта за ракомет, 

кошарка и фудбал во 

централното училиште во 

с.Белчишта, с.Лешани, 

с.Мешеишта, с.Волино и 

с.Велмеј. 

-земјени игралишта во 

подрачните училишта во 

с.Оровник, с. Горенци, с. 

Злести, с. Требеништа, с. 

Ботун и с. Издеглавје. 

-топки (за кошарка, фудбал, 

одбојка, ракомет) 

-греда 

-стативи (голови) 

-кошови 

-јажиња 

-халахопи 

-безбол палки 

-ѓуле 

-мрежа за одбојка 

 

 

 

Канцеларии 

-Директор 1 (с.Белчишта) 

-Стручни соработници 1 

(с.Белчишта) 

-Административни 

простории 2 (с.Белчишта) 

-Наставнички канцеларии 11 

во централното и во сите 

подрачни училишта 

-компутер 

-пачатари 

-скенери 

 

-работни маси 

-столчиња 

-шкафови 

-жардинерии 

-огласна табла 

 

 

 

 

 

Библиотека 

-простории 4 и тоа (1 во 

централнотово с.Белчишта, 1 

во с.Велмеј, 1 во 

с.Требеништа и 1 во 

с.Мешеишта) 

-ученичка литература 

-учебници 

-списанија 

-стручна литература 

-енциклопедии 

-атласи 

-копирка 

-компјутер, печатар 

-сталажи за книги 

-работни маси 

-столчиња 

-шкафчиња 

 

 

Организација и реализација на воспитно-образовната дејност 

 Наставата во ОУ„Дебрца“ с. Белчишта се изведува на македонски јазик, освен во 

подрачното училиште во с. Горенци, каде учениците од албанска националност наставата 

ја следат на албански јазик. Наставата се изведува во една смена. 

 Училиштето наставата ја изведуваше во согласност со Календарот за организација и 

работа на училиштето во учебната 2019/2020 година и Годишната програма за работа на 

училиштето. 

Учебната година започна на 02.09.2019 година а заврши на 10 јуни 2020 година. 

Реализирани се вкупно 180 наставни дена. 

Наставниот кадар брои вкупно 51 наставниk и тоа 19 наставници во одделенска 

настава и 32 наставници во предметна настава. Во училиштето работат: 1 директор, 1 
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книговодител, 1 секретар, 1 психолог и 1 библиотекар и 13 вработени како технички 

персонал. Вкупниот број на вработени изнесува 69. Според степенот на образование сите 

наставници ги задоволуваат законските одредби за изведување на наставата. 

Наставниците го вршат планирањето и подготовката на наставата врз основа на 

моделите за планирање предложени од Бирото за развој на образованието. Наставниот 

кадар до средината на месец септември доставува Годишно глобално и тематско планирање 

на наставата, како и планирања за часот на одделенската заедница, дополнителната и 

додатната настава. 

Во текот на учебната година наставниот кадар  подготвуваше дневни подготовки за 

наставните часови и неделно оперативно планирање на наставата. 

 

Изведување на наставата 

Распоредот на наставните часови во одделенска и предметна настава е составен дел 

на Годишната програма за работа на училиштето. 

Наставата од прво до деветто одделение се изведува во класични училници. 

 

Видови настава 

Наставата се организира и изведува според програми за задолжителни и изборни 

наставни предмети, коишто се изучуваат според Наставниот план за основното 

образование. 

Во текот на учебната 2019/2020 година ОУ „Дебрца“  организираше: 

• задолжителна настава – настава по задолжитени предмети; 

• изборна настава – настава по изборни предмети; 

• дополнителна настава и  

• додатна настава. 

Задолжителна настава – Наставата по задолжителни предмети се организираше во 

согласност со Наставниот план за основно образование, како и насоките зацртани во него.  

Задолжителната настава се конкретизира и реализира со годишни планови, тематски 

распределенија и дневни подготовки. Наставата во ОУ „Дебрца се изведува на македонски 
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јазик и кирилско писмо, со исклучок на подрачната паралелка во с. Горенци, каде наставата 

од I до V одделение сеизведува на албански наставен јазик. 

Изборна настава – Во согласност со Наставниот план за основно образование и постоечките 

законски прописи во текот на претходната учебна година учениците од  VI, VII, VIII и IX 

одделение заедно со своите родители избраа изборни предмети, коишто ќе ги изучуваат во 

текот на оваа учебна година. По анализата на спроведената анкета во минатата учебна 

година  се изучуваа следните изборни предмети со дадениот распоред: 

 

▪ VI Белчишта: Класична култура на Европските цивилизации 

▪ VII Белчишта:Спорт 

▪ VIII Белчишта: Проекти од ликовна уметност 

▪ IX Белчишта: Вештини за живеење 

▪ VI   Требеништа: Класична култура на европски цивилизации 

▪ VII  Требеништа: Проекти од ликовна уметност 

▪ VIII Требеништа: Програмирање 

▪ IX    Требеништа: Техничко образование 

▪ VI Мешеишта: Класична култура на Европските цивилизации 

▪ VII   Мешеишта: Спорт 

▪ VIII  Мешеишта: Вештини за живеење 

▪ IX     Мешеишта: Програмирање 

▪ VI    Лешани: Класична култура на Европските цивилизации 

▪ VII   Лешани: Вештини за живеење 

▪ VIII  Лешани: Спорт 

▪ IX     Лешани: Вештини за живеење 

 

Наставата по изборните предмети се изведуваше во текот на наставниот ден. 

Наставниот кадар преку известување на родителите и учениците и преку пополнувањето на 

Изјави за изборот на наставниот предмет вршат подготовка за организација на овој вид 

настава. Тие ќе ги користат Наставните програми за изборните предмети изработени од 

Бирото за развој на образованието. 
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Од странските јазици, прв странски јазик е англискиот јазик, за сите ученици од I до 

IX одделение, а во VI одделение учениците избираат втор странски јазик – германски или 

француски јазик. 

Според наставниот план се изведуваше уште и дополнителна и додатна настава, кои 

имаат задолжителен карактер за училиштето и наставниот кадар. 

Дополнителна настава ќе се организира за учениците кои се соочуваат со 

повремени тешкотии во учењето, побавно напредуваат или заостануваат во усвојувањето 

на содржините и другите задачи од еден или повеќе наставни предмети. Дополнителна 

настава ќе се организира во зависност од потребите на учениците од I до IX одделение. 

Истата ќе се изведува во текот на целата наставна година, по часовите од редовната настава, 

а на крајот од учебната година дополнителна настава ќе се организира за учениците со 

негативни оценки. 

Додатна настава се организира за учениците кои во текот на редовната настава 

постигнуваат натпросечни резултати, пројавуваат и се потврдуваат со особена надареност 

и талентираност во одделни наставни предмети. Истата ќе се изведува во текот на целата 

наставна година, по часовите од редовната настава, во слободното време на учениците 

според определени програмски содржини. Во согласност со кадровските услови ќе се 

организира додатна настава за учениците од второ до осмо одделение, а ќе биде 

организирана според претходно изготвени програми. 

На почетокот од месец септември е  изработен распоред за дополнителната и 

додатната настава, кој, по донесувањето, станува составен дел на оваа програма. 

Наставниот кадар и од одделенска и од предметна настава, во своите дневни, 

неделни и годишни планирања, планираат часови со примена на ИКТ во наставата со околу 

30% од наставните часови по наставни предмети, како и еко-содржини од програмата 

„Интеграција на еко-содржини во македонскиот образовен систем“ – ги интегрираат 

еколошките содржини од деветте еколошки теми по предметите, наставните содржини и 

часовите по соодветното одделение. Со тоа се збогатуваат постоечките предмети со 

еколошки содржини и содржини за заштита на животната средина. Учениците, вработените 

и пошироката заедница добиваат знаења за конкретните акции, кои ги превзема училиштето 

за заштита на животната средина и реализацијата на програмата. 
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Воннаставни активности-оваа учебна година беа на задоволително ниво. 

Учениците заедно со своите наставници и родители се вклучија во повеќе проекти на ниво 

на училиште, и проекти задолжителни од МОН и БРО. 

Учениците се вклучија во повеќе спортски натпревари, приредби, литературни и 

ликовни конкурси, учество во подготвувањето на училишниот весник и прославување на 

Патрониот празник и други значајни датуми, посети на музеи, фирми, посети на институции 

итн. 

• Свечено добредојде на сите првачиња и доделување на училиштен прибор и 

училишни ранци, а воедно и свечен прием за 24 првачиња во организацијана 

градоначалникот Зоран Ногачески (30.08.2019) 

• Посета на Интернационалниот филмски филмски фестивал за 

кинематографија „ Браќа Манаки“  Битола (19.09.2019) 

• Во рамките на содржините по предметот Граѓанско о., учениците од осмо 

одделение реализираа активност „Запознавање созаконодавната власт“, при 

што беше посетено собранието на РСМ. (27.09.2019) 

• Традиционално и оваа година на 03.10.2019 година се одбележа Патронатот 

на Општина Дебрца, во с. Црвена вода, на кој активно учество зедоа 

учениците од ОУ „Дебрца“; 

• Нашето училиште и оваа година е носител на активностите поврзани со 

Детската организација под мотото: „Имам право на среќно детство“. 

Свечената приредба и прием на првачињата во Детската организација се 

одржа на 10.10.2019 година во ОУ „Дебрца“ с. Белчишта, на која беа доделени 

и пригодни награди за најуспешните ученици кои учествуваа на ликовниот и 

литературен конкурс; 

• Проект: „Постапките на нашите стихови“, посета на спомен собата на Ацо 

Шопов во Штип. Првиот дел од проектот беше во реализација на 

наставничките по македонски јазик: Билјана Трајкоска и Татјана Новеска 

заедно со ученици од нашето училиште (10.10.2019) 

• Есенски излет кој беше реализиран со прошетка во најблиската околина 

(14.10.2019) 
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• Активности по повод Недела на гладтакоја се одржа од (17-23) Октомври. 

Активно учество зеде и нашето училиште, се собраа пакувани прехранбени 

производи во зависност од можностите на учениците под мотото „Од дете за 

дете“; 

• Посета на Планетариумот и Зоолошката градина во Скопје од страна на 

учениците од I до V одд. и своите одделенски наставници. Посетата беше 

овозможена  од градоначалникот на Општина Дебрца г-дин, Зоран Ногачески 

(28.10.2019) 

• Ноќ на вештерките или (Hallowen), нашето училиште реализираше 

активности  по повод овој празник со резбање на тиквички и други интересни 

работи (31.10.2019) 

• Спортски активности: Училишна спортска лига во мал фудбал за машки и 

училишна спортска лига во ракомет за женски се одржа во спортската сала 

Аминта III во с. Требеништа (05.11.2019) 

• Организирање на низа активности поврзани со прославувањето на Патрониот 

празник на училиштето; Објавување на ликовен и литературен конкурс на 

тема. „За игрите некогаш и сега“. Посета на с. Сливово и положување на цвеќе 

пред споменикот на НОБ и положување на цвеќе пред споменикот на Трајче 

Дојчиноски во с. Белчишта. Одржување на свечена програма по повод 

Патрониот празник и издавање и промовирање на Училишниот весник 

„Славеј“ (11.11.2019) 

• Еко акција: ПУ во село Требеништа, наставниците и директорката на 

училиштето, градоначалникот Зоран Н. и вработени во ЈКП-Дебрца, еко 

ентузијасти и еколошки друштва реализираа еко акција за почиста, поуредна 

и еколошки чиста средина. 

• Воннаставна активност-За животот и делото на академик Блаже Конески. По 

повод 26 годишнината од смртта на Блаже Конески, библитекарот заедно со 

учениците од VI до IX одделение од ПУ Лешани и ПУ Требеништа заеднички 

го одбележаа со читање за животот и делото на Блаже Конески, читање на дел 

од неговата поезија, а особено внимание беше посветено на неговата 

последна напишана песна „Зимско утро“ (02.12.2019) и (03.12.2019) 
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• Хуманитарна акција - „Од дете за дете“ и оваа година по повод претстојните 

Новогодишни празници беше  реализирана. Новогодишните пакетчиња кои 

беа направени за социјално загрозените ученици,  воедно им беа врачени од 

страна на одделенските раководители (декември 2019) 

• Новогодишни работилници за изработка на новогодишни украси. Во 

изработката со свои идеи учествуваа учениците, наставниците и родителите 

(25.12.2019) 

• Новогодишен базар, кој се одржа во Свети Николе во организација на 

Меѓународниот Славјански Универзитет „Г.Р. Державин“. Учество зедоа 

ученици и наставници од ОУ „Дебрца“, кои со свои рачно изработени 

празнични декорации се претставија во најдобро светло (27.12.2019) 

• Новогодишни приредби – учениците со Новогодишни приредби им ги 

честитаа Новогодишните и Божиќните празници на присутните гости 

(30.12.2019) 

• Организирање и реализирање на проект „Сензибилизација по француски 

јазик“. Во рамките на учебната 2019/2020 година беше продолжен проектот 

„Сензибилизација по француски јазик“. Проектот се изведуваше во 

подрачните училишта во Требеништа и Мешеишта. Сензибилизацијата 

подразбира изучување на францускиот јазик преку забавни активности, 

односно песни, игри, претстави инови методи на учење. Целта на проектот е 

да се популаризира францускиот јазик како странски јазик во образовниот 

систем. 

• По повод 127 годишнината од смртта на Григор Прличев (18.01.1830-

06.02.1893), читање на реферат за животот и делото на истакнатиот 

македонски писател. (06.02.2020) 

• Одбележан и Денот на лицата со ретки болести.Учениците од ОУ „Дебрца“ 

Белчишта и подрачните училишта, на уникатен начин изразија поддршка на 

лицата со ретки болести (25.02.2020) 

• По повод 84-годишнината од раѓањето на македонската писателка за 

возрасни и за деца-Оливера Николова (11ти Март 1936, Скопје), читање на 

реферат за животот и делото на писателката (09.03.2020) 
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ИЗВЕШТАЈ ОД ПРОЕКТОТ 

„СЕНЗИБИЛИЗАЦИЈА ПО ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК“ 

 

Во рамките на учебната 2019/2020година беше спроведен проектот 

„Сензибилизација по француски јазик”. Проектот се изведуваше во подрачните училишта 

во Требеништа и Мешеишта со учениците од II до V одделение. 

 Сензибилизацијата подразбира изучување на францускиот јазик преку забавни 

активности односно песни, игри, претстави и нови методи на учење. Целта  на проектот е 

да се популаризира францускиот јазик како странски јазик во образовниот систем на 

Република Северна Македонија, како и да се испита реалниот интерес за изучување на 

францускиот јазик кај најмладата ученичка популација. 

Во првото полугодие учениците се стекнаа со основни знаења од вокабуларот: 

поздравување и претставување, поставување прашања за име и возраст, претставување на 

членовите од семејството, прослава на Нова година и Божиќ,  тие учествуваа со изведби на 

француски јазик на Новогодишните приредби во подрачните училишта во кои се одвиваше 

проектот.  

       Изработил: Анкица Тасевска 

 

 
 

ИЗВЕШТАЈ ОД ПРОЕКТОТ „PLAY2ADAPT“ 

 

Извештај за проектот,,PLAY2ADAPT“ , ,,Играј за да се прилагодиш“, ОУ „Дебрца“ 

е дел од 2 годишниот проект од програмата ЕРАЗМУС + . Проектот започна во 2018 година 

и ќе трае до 2020 година.Проектот вклучува разни видови на активности од кои до сега се 

реализирани: првата мобилност во Невшехир Турција во декември 2018 година, втората 

мобилност од проектот се одржа во нашата земја, поточно во ОУ „Дебрца“, каде бевме 

домаќини на наставниците и учениците од Турција, Шпанија, Грција и Португалија. Третата 

мобилност се одржа во Бургос, Шпанија. Посетата на Бургос претставуваше незаборавно 

искуство за учениците и наставниците. Нашите ученички Јана Дуклеска, Вера Жилеска, 

Јана Сиљаноска  и Андријана Огненоска ги претставија активностите во најдобро светло. И 

последната мобилност не беше одржана поради вонредната состојба со корона вирусот. 

Учеството во  вакви проекти e важно од многу причини за наставниците, учениците 

и училиштата.  Учениците кои учествуваат на вакви проекти покажуваат повисок академски 



Годишен извештај за работа на училиштето ОУ„Дебрца“ с. Белчишта  

 

 

 
стр14 

 
  

успех,ги развиваат јазичните и интерперсоналните вештини, самодоверба, интеркултурно 

разбирање, зрелост, емпатија и разбирање за културолошката позадина и индивидуалните 

потреби на секое дете.Наставниците на професионално ниво добија можност за одличен 

професионален развој со што нивните вештини беа зајакнати. 

Средбата со наставници од Европските земји дава интересна димензија и 

овозможува споделување на нови идеи и практики. 

 Придобивките од ваквите проекти не се само на индивидуално ниво.Училиштата 

преку вакви проекти ги јакнат човечките капацитети.Училиштата стануваат дел од 

големото ЕРАЗМУС семејство. 

 

Соња Гаврилоска Љулкова- координатор на проектот 

Реализатори: Далиборка Симоноска и Павлина Г. 

Палоска 

 

ИЗВЕШТАЈ ОД ПРОЕКТОТ 

Отворени Забавни Фудбалски школи 

Отворените Забавни Фудбалски школи е проект кој треба да ги спои децата и 

возрасните од различни технички и социјални групи, да се употреби детскиот фудбал за да 

се унапредат етничката и социјалната еднакваст во сите земји вклучени во овој проект, а од 

друга страна да се искористат мноштвото на регионални и лидерски семинари за градење 

мостови помеѓу различните групи на население. 

Тимот од наставници на овој тренерски семинар беа запознаени со емоционалната 

интелигенција во спортот, практичен дел со низа станици, работилници на теми: Вредности, 

Добар тренер/наставник/родител/баби дедовци поврзани со емоционалната интелигенција. 

 

 

 

 

Извештај за спроведена активност – Проект 

„Посета на Интернационалниот Филмски фестивал Милтон Манаки – 

Битола“ 

Во текот на месец Септември, со учениците од осмо и деветто одделение, при ПУ 

Требеништа и Мешеишта, а под раководство на Професор Милена Јолакоска Спасиќ 

(планер и реализатор на проектот), во соработка со наставник Виолета Танеска, го 
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спроведовме проектот „Посета на Интернационалниот Филмски Фестивал  „Милтон 

Манаки“ во Битола“, како и посета на Зоолошката градина. Проектот се изведе последната 

седмица од месец Септември. Учениците ја проследија кино претставата на играниот филм 

за деца „Los Bando“ од Норвешка, беше разгледано фоајето и уреденоста на Домот на 

Култура Битола и изведена  посета на Битолската зоолошка градина.    

 

Реализатор: 

                                                                                  Професор Милена Јолакоска – Спасиќ 

 

  

 

Грижа за здравјето на учениците 2019/2020 

Планираните наставни содржини oд областа Грижа за здравјето на учениците 

опфатени во Наставните програми по наставните предмети, според истражувањето на 

наставниците по одржаните Одделенски совети, на крајот од учебната 2019/2020 година се 

во целост реализирани.  

На часовите на одделенските раководители беа реализирани содржини од програма 

по Животни вештини.  

Реализирани се редовни лекарски и стоматолошки прегледи, вакцинации и 

ревакцинации и тоа :  

Систематски прегледи на учениците од I одделение  

 Систематски преглед на учениците од V одделение  

Предавање како да им помогнеме на децата со посебни образовни потреби од страна 

на наставниците. 

 Стоматолошки преглед на учениците од VI одделение  

Предавање болести на респираторен систем  

Стоматолошки преглед за учениците од VII одделение Предавање на тема : Мојата хигиена  

Предавање на тема „Цигарите и негативни последици“ одржано од страна на 

учениците од IX одделение  
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Стоматолошки преглед на учениците од II одделение  

Здрава исхрана – предавање од страна на предметен наставник  

Систематски преглед на учениците од III одделение  

Предавање на учениците од 9 одд за трговија со луѓе од персонал од МВР 

За хигиената во училиштето се грижеа сите вработени и учениците одржувајќи ги 

просториите во кои престојуваа. 

-Училиштето целосно ја остварува соработката со Здравствените домови, Медицински 

центар и Центар за јавно здравје, одделение за орално здравје-стоматологија при град 

Охрид, Центарот за социјални работии и други интитуции кои пружаат здравствени и 

психолошки услуги.  

 

Наставник по Биологија и Хемија 

Виолета Танеска 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ОД РАБОТАТА НА ЕКО-УЧИЛИШТЕ 

2019/-2020 година 
 

 Во текот на 2019/2020 година според програмата училиштето ОУ „Дебрца“ кое е 

вклучено во ОХО проектот ЕКО-УЧИЛИШТЕ извршени се бројниактивности.  

 Формиран е ЕКО- одбор составен од ученици, родители, наставници, технички 

персонал, локална самоуправа, бизнис сектор. 

 За подобра едукација на учениците извршено е планирање на наставата со ЕКО 

содржини кои што ги опфаќаат сите точки од еколошката едукација (еколошките стандарди): 

штедење на вода, штедење на електрична енергија, уредување на дворот, уредување на 

училишната зграда.  

 За подобра соработка на наставниот кадар од предметна и одделенска настава 

наведените активности се организирани според работата на стручните активи од предметна 

(природни и општествени науки посебно) и одделенска настава. 

 За „Еколошка едукација на учениците“ во сите програми по сите наставни предмети 

се предвидени ЕКО содржини и истите се реализирани во текот на наставата и 

воннаставните процеси. 

 За оваа учебна година е избран приоритетен ЕКО-стандардот „Уредување на 

училишната зграда“. За таа цел се извршени бројни активности со поставување на ученички 

трудови и презентации на учениците на видно место во училниците и помошните училишни 

простории во училишната зграда. 
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 За ЕКО-стандардот „Штедење на енергија“ поставени се бројни пораки покрај 

компјутерите, прекинувачите за електрична енергија и секаде каде што е потребно се со цел 

стекнување на навики на сите за рационално користење на електричната енергија. 

 За ЕКО-стандардот „Штедење на вода“ извршени се бројни поправки на расипаните 

чешми во училишните згради од страна на техничкиот персонал, поставени се бројни 

пораки за рационално користење на водата во училиштето како од учениците, така и од 

вработените во училиштето. 

 За ЕКО- стандардот „Уредување на училишниот двор“ извршени се бројни 

активности за уредување на дворовите,  садење и одржување на цвеќиња како во 

училиштето така и во училишните дворови. Сето тоа на некој начин е потпомогнато  , со 

одбележување на „Денот на Пролета- денови на Екологијата“, „Светскиот ден на 

Екологијата“  и др наставни и воннаставни активности. 

 Успешно извршување на наведените бројни активности е можно само со добра 

соработка на наставниот персонал, учениците, техничкиот персонал и сите вработени во 

училиштето, работата на стручните активи, одбележувањето на значајните денови поврзани 

со екологијата. Исто така за успешно извршените активности потребна е добра соработка 

со родителите на учениците, локалната самоуправа, бизнис секторот и други сегменти 

поврзани со успешната работа на училиштето. 

 

Координатор на проектот - ЕКО-УЧИЛИШТЕ  

Наставник по Биологија и Хемија 

ВИОЛЕТА ТАНЕСКА 

 

 

Извештај од реализирани натпревари во учебната 2019//2020 година 

од ОУ „Дебрца“ 

Натпревари –Натпреварите се организираат со цел учениците да го развијат 

натпреварувачкиот дух. Преку нив се развива и се продлабочува интересот на учениците и 

се воспоставува активен однос кон наставата. Учениците за натпревар се подготвуваат на 

додатна настава и  на слободните ученички активности. Наставниците им даваат помош на 

учениците при изборот на литература и проверка на нивните знаења. Учениците од нашето 

училиште посетуваат различни натпревари под менторство на своите наставници. 

 Математика-Физика-Регионален натпревар одржан на 14.12.2019 година во Јахја 

Кемал колеџ-Струга. На овој натпревар учество зедоа 150 учесници додека од нашето 

училиште учествуваа тројца ученици: Јана Дуклеска ПУ Требеништа, Христина Николоска 

и Мартина Бимбилоска ПУ Лешани. Нема освоени места. Одговорни наставници: 

Претставник од Јахја Кемал и Билјана Стефановска. 

 Математика-Општински натпревар одржан на 29 Февруари во ПУ Требеништа, на 

кој учествуваа ученици од IV, V, VII, VIII  IX одд. На Натпреварот беа постигнати следните 

резултати: Анастасија Тупанческа од IV одд., освои трета награда, под менторство на Пере 

Ристески, Викторија Печоска од VII одд.,освои пофалница, под менторство на Билјана 

Стефановска, Јана Сиљаноска од VIIIодд., освои трета награда, под менторство на Павлина 
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Г. Палоска и Јана Дуклеска од IX одд., освои трета награда под менторство на Билјана 

Стефановска. 

 Англиски јазик-Училишен натпревар одржан на  13.02.2020 година во просториите 

на ПУ Требеништа. На овој натпревар учество зедоа ученици од ПУ Требеништа и ПУ 

Мешеишта. За понатамошен натпревар се квалификуваа следните ученици: Теона Настоска 

V одд., Христијан Милошески VI одд., Ана Марија Маркоска VII одд. и Вера ЖилескаVIII 

одд. Ментори: Катерина Костовска и Соња Г. Љулкова. 

Понатамошните натпревари не беа во можност да се одржат поради пандемијата Ковид 19. 

  

Библиотекар: Лилјана Аврамоска 

 

ИЗВЕШТАЈ ОД РЕАЛИЗИРАНИОТ ЕСЕНСКИ ИЗЛЕТ 

На ден 14.10.2019 година (понеделник) училиштето го реализираше планираниот 

есенски излет во блиската околина. Еднодневниот излет се изведе со учениците од прво до 

деветто одделение, заедно со одделенските и предметните наставници, така што сите 

подрачни и централното училиште во Белчишта ги посетија карактеристичните места во 

својата околина. 

Излетот се реализира со цел учениците да ги прошират и утврдат веќе стекнатите 

знаења. Да се стекнат со еколошки навики, како и почитување и љубов кон природата и 

нејзиното наследство. Да поттикнеме развој за самостојност, социјализација и колективна 

заштита кај учениците. 

Учениците се рекреираа, забавуваа и дружеа заедно со своите наставници. Излетот 

започна во 8 часот со тргнување од пред училишните дворови, а заврши во 12:30 часот. 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВЕДЕН ПРОЛЕТЕН  ИЗЛЕТ 

Пролетниот излет не беше во можност да се реализира, поради пандемијата на Ковид 19. 

 

 Стручен тим за подготовка на програма за излети: 

Татјана Митаноска ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Македонка Мувческа Кузмановска  
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Ученички екскурзии 

 

ИЗВЕШТАЈ 
 

Од реализираната ексурзија низ Република Северна Македонија со ученици од IX 

(деветто) одделение во учебната 2019/2020 година 

 
 

Екскурзијата не беше во можност да се реализира поради пандемијата на Ковид 19. 

 

.......... 

 

 

  

Годишен извештај за општествено- хуманитарна работа 
 

Според Годишниот план и програма за работа на училиштето беа реализирани 

неколку општествено-хуманитарни активности во нашето училиште. 

За активностите по повод Недела на гладта која се одржа во нашето училиште од 

(17-23) Октомври. Црвен крст од Охрид во сорабока со локалната самоуправа и образовните 

институции, спроведе кампања за помош на најсиромашните сограѓани со што се одбележа-

Денот на борба против гладта. Активно учество зеде и ОУ „Дебрца“ и се изврши акција од 

страна на учениците. Се собраа пакувани прехранбени производи во зависност од 

можностите на учениците под мото „Од дете за дете“. Оваа активност е поткрепена со низа 

фотографии кои се доставени. 

Во рамките на одбележувањето на Детската недела и Светскиот ден на учителот во 

нашето училиште беше одржана свечена приредба за прием на првачињата во Детската 

организација и оваа година беа реализирани низа активности. 

Конкурс на тема „За игрите некогаш и сега“, по повод Патрониот празник на 

училиштето и дел од 11- то ноемвриските спортски игри во кој учествуваа учениците од 

шесто до деветто одделение  и се натпреваруваа  во ракомет и мал фудбал кои се одржаа во 

балон салата Аминта во с. Требеништа. Свечената приредба се одржа во с. Белчишта во која 

учество зедоа голем број ученици и наставници. На приредбата со разни точки се 

претставија учениците од нашето училиште. Беа доделени и пригодни награди од 

ликовниот и литературен конкурс. 
По повод Новогодишните празници во сите училишта на територија на Општина 

Дебрца се реализираа работилници за изработка на новогодишни украси.Во изработката со 
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свои идеи учествуваа учениците, наставниците и родителите. Исто така беше организиран 

и Новогодишен базар на кој учествуваа ученици и наставници од ОУ „Дебрца“, кои со свои 

рачно изработени празнични декорации се претставија во градот Свети Николе 

(27.12.2019)година. 

Учениците од Детската организација активно се вклучија и во хуманитарната акција 

за Новогодишните празници под мотото Од дете за дете. Нашите ученици заедно со 

нивните родители и наставници ја покажаа  својата солидарност,хуманост и детска топлина. 

Новогодишни подароци  беа донирани на сите дечиња од социјално загрозените семејства 

во Дебрца, покажувајќи им дека и тие се дел од Новогодишната и Божиќната магија. 

-Учениците со Новогодишни приредби им ги честитаа Новогодишните и Божиќните 

празници на присутните гости.На сите Новогодишни придедби учениците беа почастени со 

присуството на Градоначалникот на општина Дебрца. 

По повод одбележувањето на празникот 8-ми Март-Денот на жената во просториите 

на централното како и во подрачните училишта во општина Дебрца беа реализирани 

креативни работилници на тема: „Подари цвет-разубави свет“. Детските рачиња 

потпомогнати од страна на одделенските наставници и родители успешно ги изработуваа 

разните честитки, икебани и цвеќиња за своите мајки и преку нив ги покажаа своите 

креативни способности. 

 

Годишен извештај за соработка со Локална самоуправа 

за учебната 2019/2020 година 

И оваа учебна година продолжи соработката со Локалната самоуправа која беше 

манифестирана преку неколку реализирани проекти: 

          - бесплатни ранци и училиштен прибор на првачињата од ОУ „Дебрца“ во соработка 

со фондацијата „Капинков“ од Австралија, 

          -од оваа година со поддршка на Градоначалникот на Општина Дебрца, г-нот Зоран 

Ногачески, се реализира проектот ужинка за секое дете, како и уплата на средства за 

годишно осигурување на учениците, 

         -посета на градоначалникот Зоран Ногачески од страна на учениците од прво до петто 

одделение во рамките на Детската недела, 

         -прослава на Патронатот на Општина Дебрца, кој и оваа година беше изведен во 

с.Црвена Вода, на 03.10.2019 на кој активно учество зедоа и учениците од ОУ „Дебрца“, 

-Во соработка со наставниците од одделенска настава и учениците од прво до петто 

одделение беше реализирана едукативна посета на Планетариумот и Зоолошката градина 
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во Скопје. Целта на посетата беше кај учениците да се поттикне љубопитноста уште од мали 

нозе за истражување на тајните на вселената. Учениците ја посетија и Зоолошката градина 

и се запознаа со разните видови на животни и птици кои не живеат на нашите простори. 

Посетата беше овозможена од градоначалникот на општина Дебрца г-дин, Зоран Ногачески. 

 -предновогодишни приредби на кои присуствуваше и градоначалникот на општината, 

давајќи повторно поддршка на сите активности на нашите ученици, 

        -Во Белчишта беапоставени фотоволтаични панели за производтсво на струја, на 

иницијатива од градоначалникот и Локалната самоуправа,  

- Особено голема благодарност до Локалната самоуправа и до градоначалникот за нивната 

поддршка при изборот на првенец на генарација на ОУ „Дебрца“. 

       Одговорен наставник: Билјана Трајкоска 

Годишен извештај за работата на Училишната заедница за учебната 

2019/2020 година 

 

Ученичката заедница одржа 9 состаноци на кои се конституираше истата, се 

презентираше годишната програма за работа, се зборуваше за нејзината функција и се избра 

нејзино раководство. 

Исто така беа направени подготовки за прослава на Европскиот ден на јазиците – 26 

Септември, се дадоа предлози за прославата (изработка на хамери со вокабулар на повеќе 

европски јазици), како и предлози за учество во подготовките за прославата по повод 

Патрониот празник на училиштето каде беше вклучен и спортски ден – училишна спортска 

лига во мал фудбал и женски ракомет која се одржа на 05.11.2019 година во Балон салата 

Аминта III с. Требеништа. 

На еден од состаноците беше разгледуван и правилникот за педагошки мерки со цел 

да се вклучат учениците во дефинирањето на критериумите за педагошки мерки, да се 

запознаат со истите и да ги пренесат на своите соученици. 

На последните состаноци беа давани предлози и насоки за организирање на 

Новогодишни работилници  за учениците и украсување на училиштето.  

 



Годишен извештај за работа на училиштето ОУ„Дебрца“ с. Белчишта  

 

 

 
стр22 

 
  

Состаноците се одржуваа во присуство на директорот Билјана Славевска, 

психологот Сања Наковска,  одговорните наставници Анкица Тасевска и Марјан Иваноски 

и претставници на учениците – членови на УЗ.  

 

 

 

Годишен извештај за работата на Детската организација во   учебната 

2019/2020 година 

 

  

По  повод ,,Детската недела под мотото ,, Имам право на среќно детство,, во 

нашето училиште ОУ,,Дебрца “с.Белчишта   од 07.10.2019 до 10.10.2019 беа организирани 

низа активности за учениците и тоа: 

07.10.2019 год -Учениците се запознаа со програмата за работа на Детската организација на 

нашето училиште при што ги прочитаа и се запознаа со одредбите од Конвенцијата  за 

правата  на детето.А потоа беа организирани спортски игри за учениците од детската 

организација. 

08.10.2019 год.-Учениците во своите подрачни училишта пишуваа пароли со правата на 

децата. 

09.10.2019год.- Учениците прошетаа со паролите за правата на децата  во блиската околина  

и ги посетија општината и  институцијата Градоначалник на Општина Дебрца.       

10.10.2019год.-Активностите по повод Детската недела беа заокружени со свечена 

приредба која се одржа на 10.10.2019 год. во с.Белчишта. На приредбата учествуваа 

ученици кои ја приготвија програмата за првачињата. На сцената беа повикани сите 

првачиња да го дадат своето свечено ветување.Беа доделени пригодни награди на 

најуспешните ученици кои со свои творби учествуваа на ликовниот и литературниот 

конкурс . Програмата се одвиваше на свечено ниво каде учениците зедоа учество во широк 

спектар на музички, литературни и драмски точки. Приредбата ја следеа  наставниците, 

родителите, учениците, најблиски роднини и останати гости. 

Учениците од Детската организација активно се вклучија и во подготовките на Патрониот 

празник на училиштето.Учествуваа во ликовниот и литературниот конкурс, а голем дел 

од нив зедоа учество и во приредбата организирана по повод Патрониот празник на 

нашето училиште  на тема: ,,За  игрите некогаш и сега“ 
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-По повод Новогодишните празници во сите училишта на територија на Општина Дебрца  

се реализираа работилници за изработка на новогодишни украси. Во изработката со свои 

идеи учествуваа учениците, наставниците и родителите. 

-Учениците од Детската организација активно се вклучија и во хуманитарната акција за 

Новогодишните празници под мотото „Од дете за дете“. Нашите ученици заедно со 

нивните родители и наставници ја покажаа  својата солидарност и детска топлина за 

нивните другарчиња на кои им е потребнаподдршката.Новогодишни подароци  беа 

дониранирани на сите дечиња од социјално загрозените семејства во Дебрца, покажувајќи 

им дека и тие се дел од Новогодишната и Божиќната магија. 

Учениците со Новогодишни приредби им ги честитаа Новогодишните и Божикните 

празници на присутните гости , при што имаше и продажба на Новогодишни изработки 

каде учениците зедоа големо учество. 

-Организирање и реализирање на 8мо-Мартовски работилници на кои уште еднаш 

учениците заедно со наставниците со свои изработки за Денот на жената се покажаа во 

најдобро светло. 

 

Одговорни наставници: Олга Симоноска и Магдалена Чалоска 

 

 

Извештај 

Оценување-Видови оценување и календар на оценување 

Годишниот извештај за оценувањето на учениците се врши според критериуми и 

стандарди утврдени од страна на Министерството за образование и наука и Бирото за развој 

наобразованието. 

           Согласно концепцијата за деветгодишно образование учениците се оценуваат описно 

и нумерички според три периоди: 

 

одделение Прв квартал Втор 

квартал 

Полугодишна 

оценка 

Трет 

квартал 

Четврт 

квартал 

Годишна 

оценка 

I,II,III Описна 

оценка 

Описна 

оценка 

Описна 

оценка 

Описна 

оценка 

Описна 

оценка 

Описна 

оценка 

IV,V,VI Описна 

оценка 

Описна 

оценка 

Описна 

оценка 

Описна 

оценка 

 оценка Бројчана 

оценка 

VII, VIII, IX Бројчана 

оценка 

Бројчана 

оценка 

Бројчана 

оценка 

Бројчана 

оценка 

Бројчана 

оценка 

Бројчана 

оценка 

   

          Сумативната оценка  се изведува од податоците добиени со формативното 

оценување.  
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       Училишниот извештај промовира уверување дека учениците без разлика на  

економскиот и социјалниот статус покажуваат резултати според своите можности и 

способности. 

Увидот за напредокот во постигањата може да се види од изготвените табели на 

периодични, полугодишни и годишни извештаи на  стручните служби на ниво на училиште 

.Училиштето ги промовира еднаквите можности на сите ученици и го активира 

потенцијалот за постигнување на максимални резултати во рамките на училиштето кои се 

достапни и видливи  за сите ученици, родители, наставници и пошироката заедница и тоа 

од извештаите на : 

      -записници од Наставнички совет  иОдделенски совет во секој квартал како и 

полугодишна и годишна оценка; 

     -записници од состаноците на стручните активи (усогласување на критериумите на 

оценување); 

     -критериуми и стандарди за оценување дефинирани на веб страната на БРО; 

    -Увид во педагошката евиденција и документација,дневници; 

-Записници од состаноци на училишната заедница. 

     -Увид на тестовите и писмените работи од страна на Директор и педагошко-

психолошката служба 

      -Статистики за постигнатиот успех и поведение на крајот од првото полугодие и  на 

крајот од учебната година; 

  - Записници од родителски средби 

 -Записници од состаноци на родителите претставници на  Советот на родители 

  -Електронски дневник 

     -известување на родителите за успехот и поведението на нивното дете со евидентни 

листови 

-психолошка служба, која е подготвена во секој момент за соработка како со 

родителите, така и со учениците и разговор со стручните соработници. 

            Одделенскиот раководител редовно ги информира  родителите со евидентен 

лист на полугодие  и на крај на учебна година за напредокот на нивното дете по секој 

наставен предмет, вклучувајќи информации и за личниот и социјалниот развој на 

детето. 

Изработи: Лилјана Аврамоска 
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Писмен извештај за начинот на кој се предвидени содржините од антикорупциска 

едукација во Годишната програма на ОУ„Дебрца“-с.Белчишта 

 

Со мотото „Корупција–ја сечеш гранката на која што седиш“ во ОУ„Дебрца“-

с.Белчишта се реализира програмата за Антикорупциска едукација на учениците со која беа 

опфатени учениците од VIII одд. и истата се реализира по граѓанско образование во рамките 

на воннаставните активности по истиот предмет и часовите се водеа како воннаставни 

активности. 

 

Тим за програмата за антикорупциска едукација: 

Далиборка С.Симоновска – одговорен наставник 

Николче Андрески - наставник по историја и граѓанско образование 

Сања Наковска – психолог 

 

 

Извештај за работа на Директорот во учебната 2019/20 год. 

 Директорот на училиштето низ низа работни обврски најстојува да се постигне 

поквалитетна организација и реализација на сите подрачја  од воспитно-образовната 

работа на училиштето. Поради тоа работата на директорот се одвива низ различни 

подрачја во работата и функционирањето на училиштето. Работата на директорот е 

заснована на следните принципи и тоа: научност, интегралност, реалност, современост, 

селективност, рационализација, конкретизација и развојност. 

Содржинските подрачја за работа на директорот се поделени во следниве подрачја: 

1. Административно-организациско подрачје  

2. Педагошко-инструктивно подрачје  

3. Раководење со училиштето  

4. Соработка со средината  



Годишен извештај за работа на училиштето ОУ„Дебрца“ с. Белчишта  

 

 

 
стр26 

 
  

За реализацијата на планираните активности со Годишната програма за работа на 

директорот се водиуредна педагошка евиденција и документација.  

➢ Подрачје: Административно-организациски задачи  

• Распределба на задачи и задолженија на поедини носители: распределба на 

наставници по предмети и одделенија, стручни активи, одделенски раководства и 

други задолженија;  

• Изработка на задолженија и формирање на комисии и тимови;  

• Организација на попис на имотот изработка на пресметки, завршна сметка и 

реализација на финансискиот план;  

• Организирање реконструкција и адаптација на училишниот простор;  

• Набавка на основни средства;  

• Донесување мерки за воведување иновации во целокупната работа на училиштето;  

• Други прашања од организациска проблематика и материјално-финансиски 

активности.   

Со почетокот на учебната година од страна на директорот изготвен беше оперативен 

наставен план во согласност со позитивните законски прописи.Врз основа на тој план 

наставниците добија задолженија по предмети и паралелки и ја реализираа воспитно-

образовната дејност.  Во текот на учебната година се наметна и потреба од формирање на 

комисии за разни активности: Комисии за спроведување на попис, комисии за 

организирање на екскурзии, комисии за одбележување на Патрониот празник на 

училиштето и др.   

Во текот на оваа учебна година се изготвија следните документи: Годишна програма за 

работа на училиштето, Извештај за реализацијата на годишната програма, Извештаи за 

постигањата на учениците, Извештај за финансиско работење на училиштето.  

➢ Подрачје: Педагошко-инструктивна работа  

• Изработка на Годишна програма за работа на училиштето  
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• Изработка на Програма за работа на директорот  

• Изработка на Годишна програма за работа на Наставничкиот совет  

• Изработка на Годишна програма за работа на Одделенските совети  

• Планирање и програмирање на увидите во редовната, дополнителната, додатната, 

изборната настава  

• Координирање и следење на работата при изготвување и реализација на распоредот 

на часови  

• Изработка на календар за работа на училиштето  

• Изработка на распоред за дежурства на наставниците  

• Изготвување на проекти за санирање на приоритетни проблеми  

• Изготвување програма за стручно усовршување на наставниот кадар  

• Учество на состаноци, советувања и семинари за директори.  

Во текот и на оваа учебна година остварена е посета на повеќето предметни и 

одделенски наставници.Со наставниците се водеше дискусија за унапредување на 

воспитно-образовната работа и воведување на новитети.  При посетите се користеа посебно 

изготвени листи за следење на работата на наставниците.   

Како една од посеопфатните и покомплицирани подрачја на работа следењето на воспитно-

образовната работа и оваа учебна година ќе се изведува континуирано од самиот почеток 

на учебната година низ:  

• Следење на планирањата и подготовката на наставниците истручните соработници 

(следење на годишните, тематските и дневните планирања);  

• Планирање и подготовка на наставниците за реализација на настава  

• Посета на наставни часови  

• Следење, проверување и вреднување на успехот на учениците по класификациони 

периоди  

• Организација и спроведување на екстерно електронско проверување на учениците  
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• Организација и спроведување на интерно проверување на наставниците кои 

предаваат предмети класифицирани како вештини и наставниците кои предаваат во 

прво, второ и трето одделение.  

• Водење на соодветна евиденција и документација за следењето (протоколи, 

евиденциони листови, извештаи анкети и др)  

• Следење на процесот на стручно усовршување на кадарот ( Присуство на обуки и 

семинари, десиминација, работилници по активи и сл.) За самиот процес на следење 

се изготвуваа извештаи кои се презентираа на наставнички совет како и на совет на 

родители.   

• Водење на професионално досие за стручните соработници.  

Во текот на оваа учебна година наставниците и стручните соработници ги проследија 

следните семинари и обуки:  

• Обуки од БРО 

• Интерни обуки 

• Наставниците од одделенска настава посетија обука за имплементирање на 

кембриџ програмата 

Во текот на оваа учебна година директорот ги посети следните обуки, работилници и 

семинари:  

• Семинар на тема: Имплементирање на Мултиеничка интеграција во образованието 

во Р. Македонија 

• Обука: Енергетска ефикасност 

• Семинар: Развој на локален туризам во руралните средини 

➢ Подрачје:  Раководење со училиштето  

• Застапување и претставување на училиштето  

• Спроведување на одлуките на органите на училиштето.  
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• Следење и спроведување  на плановите  и програмите на наставниот кадар и 

стручните работници  

• Воведување на нова технологија и иноваторство  

• Организација, вреднување и надзор на работата на наставниот кадар  

• Следење  на ИКТ во наставниот процес  

➢ Подрачје : Соработка со средината – Во текот на учебната година остварени се 

повеќе средби со родители на различни нивоа поединечни, групни и колективни. 

Средбите се остваруваа на иницијатива на родителите, одделенските раководители, 

психологот или на иницијатива на директорот. Зголемена е соработката со Советот 

на родители поради неговата реорганизираност и поголема флексибилност.  

Како единствено училиште во општината и поради околностите што Општина Дебрца е 

во втора фаза на децентрализација соработката со сите институции и тела во истата се на  

завидно ниво.   

Завидна соработка се остварува со невладини, владини, културни и други институции.А 

некои од нив се следниве:Црвен крст, Младински совет,национална установа Центар за 

култура Григор Прличев, СВР Охрид , лајонс клуб-Охрид, повеќе основни и средни 

училишта и други институции.  Како резултат на соработката со средината произлезени се 

бројни акции, предавања, натпревари, забавни игри во интересна подобрување на работата 

на училиштето и надградување на личноста на ученикот во различни свери.  

Во сверата на грижа за здравјето на учениците во соработка со Центар за јавно здравје 

Охрид директорот организира редовна и вонредна дезинфекција, дезинсекција и 

дератизација, редовни ситематски и стоматолошки прегледи на учениците, превентивни 

мерки за заштита од епидемија на грип, типизирани предавања во функција на 

унапредување на здравјето и развивање на свеста кај учениците.  

           

Директор: 
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         Билјана Славевска 

        

 

Извештај за работа на Психологот во учебната 2019/2020год. 

 Психолошката служба на училиштето целосно ја реализира програмата за работа, 

предвидена за оваа учебна година како и мноштво други активности кои следуваа во 

текот на учебната година. 

 Подрачја на работа 

1. Непосредно следење на воспитно-образовната работа 

* Следење на годишните, тематските и дневните планирања - инструкции, прегледување 

и пополнување формулар за евалуација 

* Посета на часови- посетени се дел од наставниот кадар(пред се приправници) во текот 

на учебната година 

* Следење и увид во водењето на педагошката евиденција 

* ( континуирано прегледување на одделенските дневници , инструкции за нивно 

водење, сугестии за корегирање на направени грешки, запишување на првачиња во матична 

книга) 

* Следење на успехот на учениците ( континуирано следење , разговори со ученици кои 

послабо напредуваат, разговори со родители, инструктивна помош за организација на 

процесот на учење, мотивирање и поттикнување) 

* Следење на деца за упис во прво одделение ( посета на часови, разговори со 

одделенските наставници) 

* Следење на читањето во второ одделение- испитување на брзината и точноста на 

читањето 

* Следење на развојот на ученици со посебни потреби- разговори, вежби, инструкции за 

наставниците кои работат со овие ученици, водење досиеја за истите 
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* Изготвување на Педагошки картон за наставници како и водење на Професионално 

досие за наставници 

2. Советодавна работа со ученици, наставници и родители 

* Советодавни, информативни и консултативни разговори со ученици (идентификување 

на ученици кои се талентирани, откривање на проблем , преземање мерки, разговори со 

ученици кои послабо напредуваат, потешкотии во однесувањето, воспитно запуштени, 

ученици со посебни потреби) 

* Разговори со родители- самоиницијативно или по нивно барање, разговори со 

родители пред изрекување педагошки мерки, разговори со родители на деца со посебни 

потреби. 

* Флаери за родители со инструктивна содржина 

* Помош на наставници почетници 

* Советодавна работа во врска со начинот на водење на педагошката евиденција и 

документација како и при изрекување педагошки мерки 

* запознавање и презентирање со мрежата за средни училишта во Македонија за осмо 

одделение 

3. Аналитичко истражувачка работа 

* Анализа на успехот и поведението на учениците по класификациони периоди 

( тромесечие, полугодие, крај на учебна година, по одделенија, предмети, 

пол,споредбени анализи по тромесечија, полугодиа и крај на учебна година.) 

* анализа на анкети за професионалната ориентација на учениците 

* анализи и извештаи од посета на часови и увид во педагошката евиденција, извештаи 

од посета на подрачните училишта, извештаи од прегледување на одделенските дневници и 

дневни подготовки) 

* извештаи за Совет на родители  (за успехот и поведението на ученицте) 

* работа на проекти 

4. Стручно усовршување 
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-Интерно стручно усовршување 

-Педагошки работилници за наставници 

-Инструктивна помош на активите при изготвување на различни програми. 

-Учество во (стручни активи) - актив на одделенска настава, општествено јазичен, 

природно-математички и актив на вештини 

-Извештај од испитување на читањето во второ одделение и извештај од набљудувањето 

на деца за упис во прво одделение- стручен актив одделенска настава 

-Педагошка работилница со стручните активи за утврдување на јаки и слаби страни како 

и приоритети за наредна учебна година. 

-Прибирање на информации и изработување на самоевалуацијата на училиштето 

-Посета на семинари и обуки: семинари за имплементирање на Мултиетничкото 

образование во Р. Македонија, обука: Дизајнирање на алатки за функционално 

спроведување на процесот на самоевалуација во училиштата, обука: Групата како место на 

средба, подршка и развој. 

5. Педагошка евиденција и документација 

* Хронолошки Дневник за работа на психологот 

* Дневник за работа со ученици, наставници,родители 

* Извештаи и анализи 

* Евиденциони листи и формулари од следење на наставата 

* Евиденција и документација за сите реализирани активности 

*Програми за помош на ученици со емоционални проблеми, Програма за 

идентификација и подршка на надарени и талентирани ученици, Програма за превенција од 

заразни болести, Програма за работа со ученици со потешкотии во учењето, Програма за 

работа со ученици со посебни потреби. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЧИ 
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*Примена на критериумите за оценување по различни предмети 

* Прегледување на месечните и дневните планирања во врска со оценувањето 

* Спроведено екстерно тестирање за ученици од четврто до осмо одделение 

*Спроведување на интерно оценување на наставниците 

*Спроведување и вклучување во повеќе проекти (Проект: „Промоција на меѓукултурно 

партнерство низ езерото“ во соработка со здружение „Инклузија“ - Охрид 

*Инструктивна помош на наставниците во изготвување на тестови за мерење на 

постигнувањата 

*Вклученост на родителите: Родителите се вклучуваат при организирање на Патрониот 

празник на училиштето, како и други свечени приредби и проекти кои  ги организира нашето 

училиште, на родителските средби наставниците ги запознаваат родителите со наставните 

планови и програми, а исто така ги запознаваат и со можностите за вклучување во работата 

на училиштето, родителите се редовно информирани за успехот, поведението и редовноста 

на своето дете, континуирано се известуваат за постигнувањата на учениците од одржаните 

натпревари, се запознаваат со водењето на Е-дневникот како и достапноста на истиот и др. 

 

Психолог: 

       Сања Наковска 

 

 

 

Извештај за работата на училишната Библиотека 2019/20 год. 

Извештај за работата на училишната библиотека 

и училишниот библиотекар 

за 2019/2020 година 
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Библиотекар: Лилјана Аврамоска 

1. Време на реализација Август 2019 

 Содржина на работа / 

активности 

     Во овој месец учиме од искуствата од минатите 

години и се надополнуваме во работата; Размена на идеи 

и искуства во врска со работата; Доставување на  

Годишниот извештај за работата на училишната 

библиотека и училишниот библиотекар за 

2019/2020година и Годишната програма за работа на 

училишната библиотека за 2019/2020 година; 

Задолжителните лектири по нова програма се уредно 

распределени за потребите на учениците; Одредени се 

средства за набавка на книги и за потребите од потрошен 

материјал за копирање и принтање. Целта на 

библиотеката е што повеќе читатели и поголема 

искористеност на библиотеката. 

2. Време на реализација Септември 2019 

 Содржина  

на работа / 

активности 

     Во овој месец ја започнавме новата учебна година; 

Прием, обработка и подготовка на учебниците за 

училишна употреба; Елетронски внес на сите добиени 

учебници и по испратници, исто така електронски внес 

и на сите други ново добиени книги; Одбележување на 

Денот на независноста 8ми Септември; По повод 

доаѓањето на есента 23 Септември, литературните 

катчиња беа исполнети со песни, слики и есенски 

ливчиња од природата. Систематско запознавање на 

учениците со книгите, со посебно посветување 

внимание на првачињата кои за првпат се запознаваат со 

училишната библиотека и нејзината функција. 

   Уредување и средување на библиотеките во с. 

Белчишта, с.Требеништа и с. Мешеишта; 

   Припреми, подготовки и учество по повод Детската 

недела и распишување на конкурс за најдобра лична 

литературна и ликовна творба на тема: „Имаме право на 

среќно детство“.Претседател и записничар на Советот 

на родители за учебната 2019/2020 година; 
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3. Време на реализација Октомври 2019 

 Содржина на работа/ 

активности 

Традиционално и оваа година се одбележа Патронатот 

на нашата Општина Дебрца на ден 03.10.2019 година во 

с. Црвена вода на спомен обележјето на Манифестот на 

генералштабот на НОВ и ПОМ. Одбележан и Денот на 

учителот 5 Октомври со читање на реферат; Во рамките 

на Детската недела која секоја година се одбележува во 

првата седмица на месец Октомври, и оваа година 

нашето училиште „Дебрца“ организира свечена 

програма и прием на првоодделенците во Детската 

организација на ден 04.10.2019 г. во просториите на ОУ 

Дебрца с. Белчишта.Одбележување на празниците 11 

Октомври Ден навостанието на македонскиот народ со 

читање на реферат и 23 Октомври Ден на 

револуционерната борба на македонскиот народ исто 

така со читање на реферат;  Одржување час во 

библиотека со учениците од трето одделение, каде што 

библиотекарот, како стручен соработник им објаснува 

на учениците која е функцијата на библиотеката и 

работата на библиотекарот и колку вкупно книги има во 

библиотеката; Учество со сопствен прилог во 

училишниот весник „Славеј“ на тема: „Книгата отворен 

прозорец кон светот“; Подготовки по повод Патрониот 

празник на училиштето; Учество во комисија за избор на 

прилози за весникот „Славеј“ и учество во комисија за 

избор на литературни творби по повод Патрониот 

празник и изложба  на најдобрите наградени песни и 

цртежи и останатите ликовни творби во литературните 

и ликовните катчиња на училиштето; 

4. Време на реализација Ноември 2019 

 Содржина на работа/ 

активности 

     Одбележување, положување на цвеќе на спомен 

обележјата и свечена програма по повод Патрониот 

празник на нашето училиште која беше одржана на 

11.11.2019година во ОУ „Дебрца“ с. Белчишта; 

Доделување на пригодни  награди и читање на 

најдобрите литературни творби на тема: „За игрите 

некогаш и сега“; Издавање и промоција на весникот 

„Славеј“; Водење евиденција за позајмениот книжен 
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фонд освен во библиотеката во с. Белчишта и во 

билиотеките на ПУ Требеништа и Мешеишта;  

5. Време на реализација Декември 2019 

 Содржина на работа/ 

активности 

    Одбележување на празникот Св Климент Охридски 

8ми Декември со подготовка на реферат и пригодна 

програма;Организирање и реализирање на воннаставна 

активност за животот и делото на академик Блаже 

Конески, по повод 26-годишнината од неговата смрт. 

Заеднички со учениците прочитавме и дел од неговите 

песни, а посебно внимание и посветивме на неговата 

последна напишана песна „Зимско утро“; 

6. Време на реализација Јануари 2020 

 Содржина на работа/ 

активности 

     Второто полугодие го започнавме со нови 

предизвици и нови напори во совладување на 

секојдневните обврски во училиштето и надвор од него; 

Изготвување Полугодишен извештај за работата на 

училишната библиотека и училишниот библиотекар за 

учебната 2019/2020 година; Изработка на Полугодишен 

извештај за целосната работа на ОУ „Дебрца“ с. 

Белчишта за учебната 2019/2020 година. Соработка со 

стручниот соработник-психолог и наставниот кадар; 

Успешно завршена обука, Инклузивно образование-

менаџирање на различностите во училница; 

7. Време на реализаија Февруари 2020 

 Содржина на работа/ 

активности 

Средување на учебниците и Залиха на учебници во 

учебната 2019/2020 година; Подобрување на 

училишната клима и создавање позитивна атмосфера за 

работа во училиштето;По повод 127 годишнината од 

смртта на Григор Прличев беше прочитан реферат за 

животот и делото на истакнатиот македонски писател од 

времето на романтизмот; Водење евиденција за 

позајмената библиотечна граѓа и средување на книгите 

во трите библиотеки на ОУ „Дебрца“: ЦОУ Белчишта, 

ПУ Мешеишта и ПУ Требеништа; Контрола и грижа за 

целокупниот книжен фонд; Соработка со наставниците 

за поуспешна библиотечна работа;Училишната 
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библиотека обезбедува услови за учење, достапност до 

сите книги како извори на знаење, а за наставниците 

прирачници, методики, збирки задачи, атласи и друго за 

нивно целосно исполнување на наставата;  

8. Време на реализација Март 2020 

 Содржина на 

работа/ 

активности 

     Во месец Март во соработка со учениците ги  

уредивме литературните катчиња во ходникот од 

училиштето, со изложба на слики и песни за пролетта, 

по повод Денот на пролетта 21 Март; По повод 84 

годишнината од раѓањето на Оливера Николова-

македонска писателка за возрасни и деца-читање на 

рефарат за животот и делото на писателката; 

9. Време на реализација Април 2020 

 Содржина на работа/ 

активности 

Поради Вонредната ситуација прогласена заради 

заштита од корона вирусот не бевме во можност да 

продолжиме со редовна настава. Наставата се одвиваше 

онлајн се до крајот на учебната година. 

10. Време на реализација Мај 2020 

 Содржина на работа/ 

активности 

Подготовка за изготвување Годишен извештај за 

работата на ОУ „Дебрца“ за учебната 2019/2020г.; 

Подготовка за изготвување на Годишен извештај за 

работата на училишната библиотека и училишниот 

библиотекар за учебната 2019/2020г.  

11. Време на реализација Јуни 2020 

 Содржина на работа/ 

активности 

Поради вонредната ситуација сите наставници од 

одделенска настава и класни раководители добија 

известувања по меил дека комплетите учебници и 

позајмени лектири потребно е да се вратат кога ќе им 

бидат доделени свидетелствата на 

учениците.Изготвување на Годишен извештај за 

работата на училишната библиотека и училишниот 

библиотекар за учебната 2019/2020г. Изготвување 

Годишен извештај за работата на ОУ „Дебрца“ с. 

Белчишта за 2019/2020 година.. 



Годишен извештај за работа на училиштето ОУ„Дебрца“ с. Белчишта  

 

 

 
стр38 

 
  

 

Библиотекар: Лилјана Аврамоска ОУ„Дебрца“ с. Белчиштa 

 

 

 

Извештај за работа на наставничкиот совет во учебната 2019/20 

 

 Во учебната 2019/2020 година наставничкиот совет при ОУ„Дебрца„ с.Белчишта 

својата работа ја работеше согласно усвоената програма за работа. Во текот на годината се 

одржаа 6 Наставнички совети (12.07.2019, 30.08.2019, 16.09.2019, 18.11.2019, 13.01.2020, 

10.04.2020) година на кои се дискутираше за актуелните прашања од работата на 

наставниците.  

• Разгледување и концепирање на Годишната програма за работа на училиштето 

• Запознавање на наставниците со предлог распоред за задолженија по наставни 

предмети и паралелки. 

• Извештаи за реализација на Годишната програма и постигањата на учениците во 

претходната учебна година. 

• Запознавање на наставниците со измени и дополненија на Законот за основно 

образование. 

• Информирање на наставниците за организирани семинари, обуки и за можноста за 

сертифицирање на наставниците. 

• Периодични извештаи по класификациони периоди за постигањата, поведението и 

редовноста на учениците 

• Периодични извештаи од комисии за прегледување на одделенските дневници 

• Донесување на одлуки за поништување на оправдани изостаноци  
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• Презентирање на предлог модел за изработка на дневна подготовка за новата учебна 

година 

• Дискусии по предлози на родители 

• Континуирано следење на дистрибуцијата на бесплатни учебници и правилникот за 

користење на истите 

• Активно учество во одбележувањето на Патрониот празник на училиштето 

• Презентирање на Полугодишниот извештај за реализација на Годишната програма за 

работа на ОУ „Дебрца“ с. Белчишта во учебната 2019/2020 година 

• Давање мислење за работата на приправниците 

• Следење на стручното усовршување на наставниците 

• Давање повратни информации од одржани семинари, натпревари и други активности 

• Информирање на советот за согледувањата од посетите на часови од страна на 

директорот и психологот  

• Информирање на наставниците за насоките за планирање и реализирање на 

наставата во наредната учебна година 

 

Изработи: 

       Библиотекар: Лилјана Аврамоска 

 

 

 

 

Извештај за работата на Одделенските совети при 

ОУ„Дебрца“ с.Белчишта во текот на учебната 2019/20 година 

Одделенските совети во изминатата учебна година работеа според однапред изготвената 

програма за учебната 2019/2020 година каде што се третираа и реализираа активности за 

континуирано следење и оценување на успехот, редовноста и поведението на учениците, 
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проценка на степенот на адаптација на учениците во прво и шесто одделение во различни 

временски периоди, изготвување и реализација на плановите за задоволување на потребите 

на децата со разни развојни потешкотии и проблеми, третман на надарените и 

талентираните ученици, следење и насочување на социјализациските текови на учениците, 

унапредување на соработката помеѓу училиштето и родителите.  

На одделенските совети, одделенските раководители ги изложуваа сознанијата за 

успехот, поведението и редовноста на учениците од своето одделение. Се разгледуваше 

успехот на учениците по класификациони периоди, редовноста, поведението и 

дисциплината, напредувањето на учениците и учениците со посебни потреби како и 

учениците кои имаат потешкотии во совладување на наставните содржини, разгледување 

на постигнувањата на високите резултати на учениците, особено на натпреварите. Исто така 

се вршеше осврт на реализацијата на наставниот материјал и други структурални подрачја. 

При реализацијата на Годишната програма на Одделенските совети континуирано во 

соработка со директорот и стручната служба изнаоѓаат начини преку тимската работа да се 

подобри успехот и постигнувањата на учениците, објективно стана оценувањето како 

поттик за подобрување на резултатите и изнаоѓање начини за мотивирање. Особено 

значајно e дека врз искажувањата на наставниците може да се констатира дека добро се 

планираат и водат родителските состаноци па од таму и соработката со родителите во 

поглед на постигнувањата и развојот на учениците е на задоволително ниво. 

 

Извештај за работата на Советот на родители при 

ОУ„Дебрца“ с.Белчишта во текот на учебната 2019/20 год. 

 

Советот на родители при ОУ„Дебрца“ с.Белчишта го сочинуваат 35 членови, и тоа по 

еден родител од секоја паралелка. 

 

Бр. 

 

Училиште 

Број на родители кои се 

членови на Советот на 

родители 

1.  ПП.Велмеј 1 родител 
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2.  ПУ. Лешани  6 родители 

3.  ПП.Злести  1 родител 

4.  ОУ„Дебрца“ с.Белчишта 6 родители 

5.  ПП. Ботун 1 родител 

6.  ПП.Издеглавје 1 родител 

7.  ПП.Волино 2 родители 

8.  ПП. Горенци мак. пар. 1 родител 

9.  ПП. Горенци алб. пар. 1 родител 

10.  ПУ. Мешеишта 6 родители 

11.  ПУ. Требеништа 6 родители 

12.  ПП. Оровник 3 родители 

 

  Во текот на изминатава 2019/2020 година. Советот на родители одржа 

неколку седници. На седниците на Советот на родители редовно присуствуваше 

претседателот на Совет на родители Лилјана Аврамоска и психологот Сања Наковска, се до 

вонредната состојба со Ковид 19. 

На седниците се разгледуваа следните прашања: 

✓ Конституирање на Советот 

✓ Избор на претседател на Советот на родители 

✓ Избор на двајца членови од редот на родителите за претставници во Училишниот 

одбор 

✓ Усвојување на програмата за работа на Советот  на родители за учебната 2019/2020 

година 

✓ По иницијатива на Општина Дебрца од учебната 2018/2019 година осигурувањето на 

учениците го плаќа истата, плаќањето продолжува и важи и за учебната 2019/2020 

година 

✓ Разгледување на извештајот за успехот на учениците во учебната 2018/2019 година 

✓ Разгледување на извештајот за реализација на Годишната програма за работа на 

училиштето во учебната 2018/2019 година 
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✓ Разгледување на предлог-Проширена програма за прифаќање на учениците од I до 

III одд. за учебната 2019/2020 година 

✓ Презентирање на програмите за екскурзии и излети за учебната 2019/2020 година и 

давање мислење за истите 

✓ Презентирање на извештајот од реализираниот еднодневен есенски излет во 

учебната 2019/2020 година 

✓ Разгледување на извештајот за успехот, поведението и редовноста на учениците во 

првото тромесечие во учебната 2019/2020 година. 

✓ Извештаи за постигнатите успеси на учениците на натпревари 

✓ Известување на родителите за престојна работилница за учениците од деветто 

одделение од страна на психологот по повод неделата на психологијата 

✓ Продолжување со програмата за антикорупциска едукација на учениците за 

2019/2020 година 

✓ Известување на родителите за реализација на проектните активности од проектот на 

Еразмус+ програмата Play2Adapt 

✓ Информирање за успехот, редовноста и поведението на учениците во првото 

полугодие во учебната 2019/2020 година 

✓ .Разгледување на понуди за фотографирање на учениците од деветто одделение, 

подготвување на табло и алманах. 

Под точката насловена како тековни прашања, родителите најчесто дискутираа за 

материјалните услови за работа на училиштето, за педагошките мерки кај некои од 

учениците  и сл. 

   

 

       Претседател на Советот на родители 

       Лилјана Аврамоска 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕ НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА 

ОУ,,ДЕБРЦА“ С.БЕЛЧИШТА ВО УЧЕБНАТА 2019/2020 

 

Училишниот одбор на ОУ,,Дебрца“ с.Белчишта како орган на управување брои девет 

членови согласно Законот и Статутот. Членовите се следните: 

1.Даниел Китаноски – локална - основачот 

2.Петре Голабоски – локална – основачот 

3.Ана Аврамоска - МОН  

4.Тане Николоски – родители заменик претседател 

5.Славица Тодороска - родители 

6.Тања Китаноска - родители 

7.Павлина Г. Палоска-наставнички совет 

8.Катерина Костовска – наставнички совет 

9.Сања Наковска – наставнички совет - претседател 

Во учебната 2019/2020 година Училишниот одбор има одржано неколку седници: 

3 седница одржана на 26.06.2019 година со дневен ред: 

1. Усвојување на записникот од минатата седница 

2. Формирање на тим за подготовка и координација за изработка на Годишната 

програма за работа на училиштето во учебната 2019/2020 година 

3. Формирање на стручен тим за професионален развој на наставниците и 

стручните соработници во училиштето во учебната 2019/2020 година 

4. Формирање на стручен тим за подготовка и реализација на програми за 

еднодневни излети, повеќедневни екскурзии и настава во природа во учебната 

2019/2020 година 

5. Тековни прашања 

4 седница одржана на ден 10.07.2019 година со дневен ред: 

1. Усвојување на записникот од минатата седница 

2. Разгледување на пријави по јавен оглас за пополнување на слободни работни 

места на определено работно време за учебната 2019/2020 година и давање на 

мислење до директор за избор на наставници 
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3. Донесување на одлука за исплата на наставник/вработен во ОУ „Дебрца“ с. 

Белчишта за изработка на распоред на часови, дополнителна и додатна настава 

за учебната 2019/2020 година 

4. Тековни прашања 

5 седница одржана на ден 30.08.2019 година со дневен ред: 

1. Усвојување на записникот од минатата седница 

2. Извештај за финансиско работење на ОУ „Дебрца“ с. Белчишта во периодот од 

01.09.2018 до 31.08.2019 година 

3. Извештај за успехот поведението и редовноста на учениците во учебната 

2018/2019 година 

4. Извештај за реализација на Годишната програма за учебната 2018/2019 година 

5. Предлог Годишна програма за работа на ОУ „Дебрца“с. Белчишта за учебната 

2019/2020 година 

6. Тековни прашања 

6 седница одржана на ден 01.11.2019 година со дневен ред: 

1. Усвојување на записникот од минатата седница 

2. Одлучување по поднесен приговор од родителот Сашо Сиљаноски за изречена 

педагошка мерка преместување на ученикот во друга паралелка 

3. Тековни прашања 

7 седница одржана на ден 17.12.2019 година со дневен ред: 

1. Усвојување на записникот од минатата седница 

2. Одлука за формирање на пописна комисија за попис во 2019 година 

3. Донесување на финансов план за 2020 година 

4. Донесување на план за јавни набавки за 2020 година за ОУ „Дебрца“ с. Белчишта 

5. Формирање на тим за спроведување на самоевалуација на училиштето за 

периодот од јуни 2020 до јуни 2022 година 

6. Акционен план за самоевалуација на училиштето 

7. Донесување на СТАТУТ на ОУ „Дебрца“ с. Белчишта 

8. Тековни прашања 

8 седница одржана на ден 31.12.2019 година со дневен ред: 

1. Усвојување на записникот од минатата седница 

2. Разгледување на пријави по оглас за пополнување на слободни работни места на 

определено работно време за учебната 2019/2020 година и давање на мислење до 

директорот за избор на наставници 

3. Тековни прашања 

1 седница одржана на 29.01.2020 година со дневен ред: 
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1. Усвојување на записникот од минатата седница 

2. Одлука за верификување на мандат на членови на Училишен одбор именувани 

од редот на наставници Сања Наковска и Ирена Протугер и од советот на 

родители Благица Бегоска и Божана Мицкоска 

3. Избор на Претседател на Училишен одбор 

4. Постапување по известување од МОН за корекција на донесен СТАТУТ за работа 

на училиштето и донесување на одлука за нов СТАТУТ 

5. Одлучување по поднесен приговор 

6. Извештај од спроведен попис за 2019 година и донесување на одлука за истиот 

7. Извештај за финансиско работење на училиштето во 2019 година(предлог 

завршна сметка на училиштето за 2019 година) 

8. Формирање на комисија за спроведување на постапка по оглас за тридневна 

екскурзија за учениците од деветто одделение 

9. Извештај за успехот, поведението и редовноста на учениците во првото 

полугодие во учебната 2019/2020 година. 

10. Тековни прашања 

Поради вонредната состојба со вирусот Ковид 19 седниците се одржуваа онлајн. 

 

 

 

Претседател на Училишен одбор Сања Наковска 

    Изработил: Лилјана Аврамоска 

 

 
Годишен извештај за успехот, поведението и редовноста на учениците на крајот од 

учебната 2019/2020 година 

 

Училиштето континуирано ги следи постигнувањата на учениците и за истото 

подготвува тековни извештаи. Стручниот соработник – психолог изготвува анализи и 

извештаи за успехот и поведението на учениците по завршување на класификационите 

периоди. 

 На крајот од учебната 2019/2020 година во ОУ„Дебрца“ с. Белчишта вкупниот број 

на ученици изнесуваше 197 ученици. Наставата во сите училишта се изведува на 
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македонски јазик, освен во подрачната паралелка во с. Горенци каде вкупно 6 ученици 

следат настава на албански јазик од кои 4 момчиња и 2 девојчиња. 

 

 

  

 

 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 

за работа на стручниот актив на општествено - јазична група предмети за учебната 

2019/2020 год 

 

Првиот состанок на стручниот актив на општествено јазичната група предмети е 

одржан на 30.08.2019,  при што извршено е  конституирање на активот, избран е нов 

претседател, разгледани се наставните програми и активности предвидени според  

Годишната програма за работа на училиштето, дадени се  предлози за  понудени проекти 

од членови на активот.  

 

Вториот состанок е одржан на 09.10.2019 – дадени се предлози за прослава на 

Европскиот ден на јазиците. 26 септември е определен за Европски ден на јазиците од 

Советот на Европа и Европската комисија во 2001 година, со цел да се прославува 

културното наследство, кое претставува составен дел од јазиците во Европа, вклучително и 

јазичната шареноликост и изучувањето на јазиците. Во земјите од Европската унија се 

прославува Европскиот ден на јазиците како празник на многубројните јазици кои се 

говорат во ЕУ. Идејата на манифестациите кои ќе се одржат во земјите од ЕУ е да се 

поттикне интерес кај децата и возрасните кон јазиците и изучување на истите.  Реализирани 

проекти:  

"По стапките на нашите стихови" 
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Од проектот "По стапките на нашите стихови" кој го реализираат наставничките 

по Македонски јазик: Татјана Новеска и Билјана Трајкоска, беше реализиран првиот дел, 

посетатата на спомен - собата на Ацо Шопов во Штип на 10.10.2019 година. Учениците беа 

запознаени од страна на вработените со животот и делото на Ацо Шопов, со автентичноста 

на предметите, на наградите и плакетите, подароците од разни патувања и службени 

должности на амбасадор. Потоа, со оглед дека се одржуваше Макфест, еден од 

најреномираните фестивали на забавна музика, нашите ученици имаа можност да ја видат 

и почувствуваат сцената, да се сретнат со дел од изведувачите. На крај следуваше прошетка 

низ градот. 

Реализација на проектот - посета на "Интернационалниот филмски фестивал 

за кинематографија – Браќа Манаки" – во Битола. 

Проектот се реализира на 19 септември 2019 год. со учениците од IX одделение од 

сите подрачни училишта, при што беше следена кинопроекција на детски игран филм. Како 

дополнителен ангажман е посетена и фабриката Bimilk – Битола.  

Одговорен наставник - Милена Ј. Спасиќ 

. Ученици и наставници од ОУ Дебрца реализираа посета во Бургос, Шпанија 

во рамките на проект од Еразмус + програмата. 

Реализатори на проектот се наставниците: Соња Љуљкова, Далиборка Симоновска и 

Павлина Палоска. Посетата на Бургос, Шпанија претставуваше незаборавно искуство за 

учениците и наставниците. 

Нашите ученички: Јана Дуклеска,Вера Жилеска,Јана Силјаноска и Андријана 

Огненоска ги претставија активностите во најдобро светло. 

 

ПРОЕКТ - СЕНЗИБИЛИЗАЦИЈА ПО ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 

Во рамките на првото полугодие во учебната 2019 година беше спроведен проектот 

“Сензибилизација по француски јазик”. Проектот се изведуваше во подрачните училишта 

во Требеништа и Мешеишта со учениците од I до V одделение. 
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 Сензибилизацијата подразбира изучување на францускиот јазик преку забавни 

активности односно песни, игри, претстави и нови методи на учење. Целта  на проектот е 

да се популаризира францускиот јазик како странски јазик во образовниот систем на 

Република Македонија, како и да се испита реалниот интерес за изучување на францускиот 

јазик кај најмладата ученичка популација. 

Проктот беше успешно спроведен. Учениците се стекнаа со основни знаења од 

вокабуларот: поздравување и претставување, поставување прашања за име и возраст, 

претставување на членовите од семејството, прослава на Нова година и Божиќ.  

Одговорен наставник – Анкица Тасевска 

 

Извештај од реализацијата на проектот за посета на законодавниот дом на 

Република С. Македонија 

 

 

Според Годишната програма за работа на училиштето а во рамките на наставата по 

Граѓанско образование за учебната 2019/20 г. беше предвидено да се посети Собранието на 

Република Северна Македонија. 

Посетата се реализира на 27.09.2019 г. и присуствуваа дваесет ученици од осмо 

одделение со предметните наставници  Далиборка С.Симоновска и Николче Андрески. 

Во раните утрински часови се тргна од училишните згради во с. Лешани, с. 

Белчишта, с. Мешеишта и с. Требеништа. По пристигнувањето во  Скопје најпрво беше 

посетен паркот Жена –борец и спомениците кои се наоѓаат во паркот, а потоа заедно со 

водич, кој нè пречека пред зградата се одржа предавање со прошетка на учениците низ 

собраниските сали и други простории, како Охридската, Струшката сала, Благорез и други.  

Учениците беа задоволни од ентериерот и уредноста на законодавниот дом и видно 

беше нивното задоволство. Од водичот добивме и промотивен материјал како се донесуваат 

законите во нашата држава. Потоа следуваше прошетка низ градот Скопје, односно во 

трговскиот центар “Сити мол”. 

Во попладневните часови се вративме во нашата општина. 



Годишен извештај за работа на училиштето ОУ„Дебрца“ с. Белчишта  

 

 

 
стр49 

 
  

Целите на проектната настава беа во целост реализирани, учениците се запознаа со 

работата, функцијата и историјатот на Собранието, како и неговата уметност и архитектура 

и другаруваа меѓу себе. 

 

 

Одговорни наставници: 

Далиборка С.Симоновска и Николче Андрески 

 

 

Годишен  извештај за активностите на активот од 

Одделенска настава 

учебна 2019/20 година 

Работата на одделенскиот актив за учебната  2019/2020 се реализира со остварување 

на зацртаните цели кои беа предвидени  во програмата за работа на истиот. 

Во периодот на првото полугодие, активот ги реализира планираните цели согласно 

Годишната програма за работа.. 

Се разгледа Годишната програма за работа на активот и се усвои од сите членови 

едногласно. Исто така се одлучи членовите на активот да земат активно учество и 

придонесат во одбележувањето на Патрониот празник на училиштето преку   подготвени 

точки на свечената приредба, заедно со збратимените училишта. 

Според зацртаната програма за работа на активот и учеството на одделенските 

наставници во одбележување на активностите поврзани за Детската недела, Патрониот 

празник на училиштето како и предновогодишните базари истите беа реализирани со 

максимално учество на одговорните наставници, а воедно и учениците. За истите 

активности постојат извештаи од одговорните наставници. 

Како дел од Годишната програма за работа секако дека се и меѓусебните контакти 

на наставниците во делот на следењето и оценувањето на учениците за што постои 

континуирана соработка помеѓу наставниците. 

Во текот на второто полугодие од учебната 2019/2020 се изведоа активности со 

измени кои ги предизвика вонредната состојба со Коронавирус. 

За време на вонредната состојба наставата се изведуваше онлајн преку ФБ групи. 

Наставните содржини се објавуваа секој работен ден според предвидената наставна 
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програма .  

Одделенските наставници земаа учество во националната веб- платформата Едуино. 

На последниот состанок на одделенскиот актив се истакна досегашната работа на 

истиот Се дадоа предлози за обуки за наредната учебна година, а тоа е обука за онлајн учење 

или алатки за изведување онлајн настава. Исто така се дадоа предлози за нови активности 

кои ќе бидат вметнати во Годишната програма – за олеснување на онлајн настава како 

училишна платформа за прикачување материјали или колективна група за одделенци. Како 

предлози за воннаставни активности понудени се 2 проекта. На истиот актив се избра 

нов/стар  претседател на одделенскиот актив Весна Шапкароска и Ерлинда Села како 

записничар. Поставените цели на одделенскиот актив за учебната 2019/2020  се остварија. 

 

 

                                                                                   Претседател на одделенски актив 

                                                                                            Весна  Шапкароска 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СТРУЧЕН АКТИВ „ТЕХНИКА, СПОРТ И УМЕТНОСТ“ ВО 

ТЕКОТ НА УЧЕБНАТА 2019/2020ГОДИНА 

Во текот  наво учебната 2019/20 година, Активот ,,Спорт ,Техника , Уметност" се 

вклучи во следниве активности: 

Одбележување на Патронат на Општина Дебарца-Белчишта, 03.10.2019година (училишен 

оркестар и вокална група) 

- Патронен празник на училиштето-настап на Оркестарот; 

-Училишна спортска лига во фудбал за машки и Училишна спортска лига во ракомет за 

женски се одржаа на 05.11.2019г.во Балон Сала-Требеништа. Беа доделени пехари за 

најдобрите; 

-Ликовен конкурс на тема ,,За игрите некогаш и сега “. На наградените им беа врачени 

симболични награди; 

-Настап на Оркестарот на Свечената Приредба; 

-Новогодишна Приредба - Белчишта( настап на Училишниот Оркестар); 
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Претседател на стручен актив: 

Светлана Богданоска 

 

 

 

 

 

Годишен извештај на 

Активот на Природно-математичка група предмети 

Учебна 2019/2020 година 

 Согласно годишната програма на активот на Природно-математичката група 

предмети,  во учебната 2019/2020 година се одржаа 4 состаноци: 

• Се формира стручниот актив со што се избра нов претседател , наставникот по 

математика Билјана Стефановска, се одредија приоритетите на активот, членовите 

на активот си ги поделија обврските и задачите за работа на активот, беа разгледани 

наставните планови и програми како и консултација за годишните и тематските 

планирања, беа избрани учебници според кои ќе се одвива наставата во оваа учебна 

година и беше договорено секој предметен наставник да изготви листа на учебни 

помагала кои ќе му бидат потребни за реализација на наставата, се продискутира за 

стандардите и критериумите за оценување  и новиот наставник по природни науки 

беше најавен на онлајн групата на стручниот актив на schoology.com. 

• Наставниците беа запознаени со активностите кои ќе следат, а кои се поврзани со 

проекот „ Училиште на 21- век“ – Вовед во критичко разислување и користење на 

микробит уредот. Се испланира писменото контролно проверување на учениците, се 

изработија програми за додатна и дополнителна настава како и програма за слободни 

ученички активности , наставникот по математика Билјана Стефановска одржа час 

со примена на миробит во наставна единица  „Одредување содржатели на даден број 

“ за шесто  одделение  за што во прилог има изготвен план за час. 

• Членовите на активот разговараа и се договорија за активностите кои ќе се извршат 

на ниво на актив, а се поврзани со приоритетите на училиштето според Годишната 

програма за тековната учебна година, наставникот по географија Зоран Митаноски 
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одржа надгледен час „Природно географски карактеристики на Северна Америка“  

за деветто одделение, со примена на ИКТ истражување, за што во прилог има 

оперативен план за час. 

• Беше разгледан и анализиран успехот на учениците за првото тромесечие и беше 

констатирано дека е послаб во однос на предходните години и се разви дискусија за 

барање начин и решенија за подобрување на истиот, наставникот по математика 

Македонка Мувческа Кузмановска одржа надгледен час: 

• „Употреба на инструменти за мерење “ за шесто одделение, практично користење 

мерни иструменти, за што во прилог има оперативен план за час. 

 

Претседател на стручен актив 

Билјана Стефановска 

 

 

Изработил: 

Стручен соработник-библиотекар 

Лилјана Аврамоска 
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