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1. Лична карта на училиштето 
 

СОУ „Јосиф Јосифовски“- Гевгелија е воспитно образовна институција во 

градот Гевгелија, во истоимената општина лоцирано на улица „Македонија“ бр.1. 

Контакт телефон/факс 034-212-032, меjл адреса ucjosifjosifovski@mt.net.mk 

 

1.1. Материјално-технички и хигиенски услови за работа 

Училиштето располага со сопствена зграда во која се сместени следните 
простории: 
Табела бр. 1: Административни простории 

Реден број Вид на просторија Број  Површина м2 

1. Простории за наставници    1+1 114  

 

2. Просторија за директор 1 25 

 

3. Просторија на секретар и технички секретар 1 20 

 

4. Просторија за педагошко-психолошка служба 1 20 

5. Просторија за ученичка организација 1 30 

 

6. Библиотека  1 50 

 

7. Просторија за раководители 1 20 

 

8. Угостителска сала  1 200 

 

 

Табела бр. 2:  Простории за изведување на настава 

Реден 

број 

Вид на просторија Број Површина  

 

1. Училници за општа намена опремени со компјутер и 

LCD проектор 

38 1411 

 

2. Специјализирани наставни простории 7 844 

3. Кабинети за информатика 2 134 

4. Работилници  1 100? 

5. Фискултурна сала 1 505 

 

mailto:ucjosifjosifovski@mt.net.mk
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        Пред почетокот на учебната година училиштето е  генерално исчистено, 

извршена е дезинфекција, дезинсекција и дератизација на внатрешниот простор 

од соодветни служби и стручни лица. Овие активности се со цел да придонесат за 

подобрување на хигиенските услови и за нормално одвивање на наставата. 

Инфраструктурални зафати: 

- Изградба на нова угостителска сала по ХАСАП стандарди /од страна на МОН 

донирана е дел од угостителска опрема 

- Санација и реконструкција на тоалети 

- Опремени 21 училница со компјутер и LCD проектор 

- Санација и реконструкција на соблекувалните на учениците во спортската сала 

 

1.2 Образовни профили 

  Во учебната 2019/2020год. во СОУ „Јосиф Јосифовски“ наставата се 

изведуваше од следните образовни профили: 

 Гимназиско образование:  

- Општествено-хуманистичко подрачје, комбинација А и Б (четврт степен) 

- Природно-математичко подрачје, комбинација А и Б (четврт степен)  

 Угостителско-туристичка струка:  

- Хотелско-туристички техничар (четврт степен)  

- Келнери (трет степен) 

- Готвачи (трет степен) 

 Машинска струка  

- Автотехничар-мехатроничар (четврт степен) 

 Економско-правна и трговска струка  

- Економски техничар (четврт степен)  

 
 

2. Воспитно-образовна дејност на училиштето  
 

Наставата во учебната 2019/2020 год., започна на 3.9.2019 година поради 

предупредувачкиот штрајк на СОНК, и истата се одвиваше според Годишната 

програма за работа на училиштето. Оваа програма беше презентирана и усвоена 

од страна на Наставничкиот совет и Училишниот одбор на Училиштето на ден 

29.8.2019 година. 

     Училиштето работеше под мотото: „ Учењето ги отвара вратите на иднината“ и 
со визијата „ Училиште во кое стандардите  на гимназиското и стручното 
образование се темелат врз утврдените законски регулативи заради создавање 
квалитетни кадри што ќе бидат достоен двигател за општествените промени во 
заедницата“! 
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 Мисијата на  Училиштето беше во насока на развивањето на вештините, 
аспирациите и потребите на учениците, кое води до социјален и интелектуален 
прогрес во интерес на севкупната општествена заедница. 

За остварување на овие постулати во работењето на училиштето, 
обезбедени се соодветни простории опремени со нагледни средства и 
информатичко-комуникациска технологија. Преку користење на искуствата од 
традицијата, со добра организација и стручен наставен кадар, со максимално 
ангажирање и  мотивирање за да се постигне крајната цел : модерно и современо 
училиште! 

Наставниот кадар работеше според годишни, тематски и дневни планирања, 

реализирајќи ги и сите други задолжителни активности согласно наставните 

програми. Целокупната настава предвидена за учебната 2019/20г., е успешно  

реализирана, но со друга динамика и форма /online  настава, заради вонредната 

состојба која резултираше од пандемијата со Ковид-19.  

Во делот на додатната и дополнителната настава реализирани се : 

- Дополнителна –411часа,  

- Додатна - 499 часа. 

Во делот на задолжително-изборните активности состојбата е следнава: 
- Проектни активности : планирани 875,  реализирани 653 / 75% реализац. 

- Слободни часови на училиштето: планирани 420, реализирани 318 /76% 

Бројот на учениците  во почетокот на оваа учебна година изнесуваше 644 

ученика, од кои машки 357 ученика, а женски 287 ученички. Поточно во гимназиско 

образование беа запишани 313 ученика, во економска струка 62 ученика, 

машинска струка 77 и угостителско-туристичка струка 192 ученика.  

Во текот на наставната година во друго училиште се префрлија 5 ученика, а од 

друго училиште дојде 1 ученик, 3 самоволно напушти, а на 2 ученика им се изрече 

педагошка мерка Отстранување од училиште. Тројца ученика го прекинаа статусот 

на редовен, односно образовниот процес го продолжија како вонредни ученици. 

 На крајот на оваа учебна година завршија вкупно  632 ученика, од кои машки 

349 и женски 283. Односно во гимназиско образование завршија  312 ученика, во 

економска струка 60 ученика, машинска струка 76 и угостителско-туристичка 

струка 184 ученика.  

       На крајот на учебната година, во поглед на успехот постигнато е следново:  

- Сo oдличен успех завршија 259 ученици, со многу добар 171, со добар 164 

и со доволен успех 38 ученика .Просекот на успехот  во училиштето е 4,03 

  Бројот на изостаноци, состојба до 11 март 2020 год. е следната: 

- Направени се вкупно 29661 изостаноци, од кои оправдани 26377  и 3284 

неоправдани; 

   Во поглед на поведението на учениците: 
- Од вкупно завршени 632 ученика, со примерно поведение се 559, со добро 

42 и со незадоволително поведение 31 ученик. 
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2.1 Споредбени показатели со истиот период од минатата учебна година  

 Успехот на учениците оваа учебна година изнесува 4,03 , што споредбено 

од минатата учебна година 4.01 е скоро ист/без значајна разлика. 

Споредбените податоци за изминатите три учебни години уназад, се прикажани во 

следнава табели: 

Табела бр.1 :  Успех на учениците 
 

Ученици 2017/18год 2018/19год 2019/20год 

Запишани вкупно  

 

706 665 641 

Без слаби оценки 672 / 95,6 %       641 / 98,00 %         616 / 97,5 % 

Со слаби 31 / 4,8 % 13 / 2,00 % 15 / 2,4 % 

Упатени на полага-

ње Испит на година 
/ 

 

/ 

 

1 

 

Завршиле 

          

           703 

           

          654 

  

 632 

Со одличен успех 279 / 39,69 % 254 / 38,84 % 259 / 40,99 % 

Со мн. добар успех 175 / 24,90 % 188 / 28,75 % 171 / 27,60 % 

Со добар успех  203 / 28,88 % 176 / 26,9 % 164 / 25,95 % 

Со доволен успех  46 / 6,5 %   36 / 5,5 % 38 / 6,01 % 
 

Среден успех 
 

3.94 
 

4.01 
 

4.03 
 

 

Табела бр.2 :  Редовност на учениците, споредено со изостаноци од I – 

полугодија: 

  

полугодишни 
изостаноци 

2017/18г. Просек 

по уч. 

2018/19г. Просек 

по уч. 

2019/20г. Просек по 

уч. 

оправдани 12943 18,2 13543 20,41 15109 23,87 

неоправдани 1996 2,81 2164 3,43 2401 3,79 

вкупно 14939 21,01 15707 23,87 17510     27,66 

 

 

Изостаноци  2017/18 

година 

Просек по 

ученик 

2018/2019 

година 

Просек по 

ученик 

2019/2020 

Година/ 

до11- март 

Просек по 

ученик/  

до 11-март 

Оправдани 29757 42,33 34483 52.6 26377 41,7 

Неоправдани 4094 5,82 4012 6.10 3284 5,20 

 

Вкупно 
 

33851 

 

48,15 

 

38495 

 

58.7 

 

29661 

 

46,9 
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3. Редовни активности на училиштето 
 

Како приоритетни потреби во Годишната програма за работа на 

Училиштето за учебната 2019/20 година, беа вклучени и други редовни активности 

како што се: 

 Државна матура ,училишна матура и завршен испит; 

 Регистар на податоци за ученици, наставници и родители ; 

 Водење професионално досие; 

 Збогатување на книжниот фонд во библиотеката, размена на 

стари учебници и   прием на нови; 

 Културно-образовна ангажираност на училиштето;      

 Прогласување ученик на генерацијата.  

3.1. Државна матура ,училишна матура и завршен испит 
 Поради  вонредната состојба од пандемијата со Ковид-19, учениците од 

завршните класови не полагаа државна матура, училишна матура и завршен 

испит. Полагање на државна матура или завршен испит се организираше само за 

вонредните ученици. Поточно, 5 ученика пријавија само екстерен дел од државна 

матура, од кои 4 ученика положија, а 1 ученик не положи. Завршен испит во 

јануарската сесија положиле 2 ученика / од III степен стручно образование , а во 

јунска сесија 1 ученик/ од IV степен стручно образование. 

 

3.2.Регистар на податоци за ученици, наставници и родители   

Со примената на ЕМИС системот/регистар се овозможува собирање , 

обработка, проверка и презентирање на податоци и информации кои се важни за 

образовниот процес во нашето училиште. Овој систем придонесе за 

транспарентен и ефикасен процес на следење на наставата, како и финансирање 

на образованието во период на децентрализација на образовниот систем. 

 

3.3.Водење професионално досие  

Според Правилникот за водење професионално досие, наставниците и 

стручните соработници во училиштето имаат отворено свое/лично 

професионално досие. Во нив се чуваат материјални докази: добиени 

сертификати , потврди, уверенија, пофалници , благодарници и слично, кои ги 

потврдуваат исказите за учество  на разни обуки, семинари, натпревари и  

манифестации.  

 

3.4.Збогатување на книжниот фонд во библиотеката 

Во текот на учебната година училишната библиотека ги оствари своите             

работни активности според зацртаната програма за работа во учебната 2019/2020 
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година. Набавени се 338 книги, од нив 285 учебници, 14 речници и 26 книги на 

англиски јазик. Вкупната состојба на лектири е 13 041. 

 

3.5 Културно-образовна ангажираност на училиштето  

Согласно Програмата за работа на училиштето, културно-образовната 
ангажираност на наставниот кадар, учениците па и родителите, е присутна како на 
општинско ниво така и пошироко. Соработката  со општината, пред се со 
културните институции е во текот на целата наставна година, во организирање и 
одбележување на значајни датуми/настани, преку форми на културни и спортски 
манифестации, театарски претстави, хуманитарни  и еколошки активности, 
медиумски настапи и слично.Сето ова е опфатено во посебните извештаи на 
активите на училиштето. 

 
3.6. Избор на ученик на генерацијата 

За учебната 2019/20 година, ученик на генерацијата е прогласен Душко Јанев од 

IV4 клас/ гимназиско образование. За првпат до сега, освен овој ученик немаше 

пријавено други ученици од завршните класови, а во севкупната документација 

што беше доставена на комисијата, ученикот ги исполнуваше сите критериуми 

согласно Правилникот за избор на ученик на генерацијата. 

 

 

4.Проекти на училиштето 
 

 Од причина што наставниот процес се прекина од 12-март, односно истиот 

продолжи со online  настава, реализацијата на повеќето планирани активности 

како и тековните проекти беа прекинати, односно делумно реализирани. 

Проекти кои се реализираа се: 
 

4.1. СПИН-Стекнување на професионално искуство под надзор    

      СПИН-програмата се одвива според однапред изготвен план кој се однесува 

само за учениците од стручното образование од угостителската и машинската 

струка. Училиштето соработува со оној локален бизнис сектор кај кој учениците од 

соодветната струка можат преку практичната работа да се стекнат со вештини и 

проширени стручно-теоретски знаења. Континуирано се применува веќе 10 години 

и успешно се реализира со оглед на фактот дека многу од учениците после 

образованието, својата идна професија ја наоѓаат токму во тие објекти или авто-

сервиси. 

 Измината година учениците од угостителската струка практицираа во 

угостителските објекти: „Крим“, хотел „Аполонија“, хотел „Скај“, ресторант „Боко“, 

„Елени“, „Бакарди“, „Негорски бањи“, пекара „ММ“, хотел „Романтик“ во Дојран и 

градинка „Детска радост“. 
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 Учениците од машинската практицираа во неколку авто-механичарски 

сервиси: „Патент“ од Негорци, „Ивеко“, автолимарска работилница –

Мрзенци, автосервис-Пирава и автосервис-Дојран. 
 

4.2. Проект:„Заедничка грижа за правилно насочување на 
учениците“ 
             Од задолжителните  активности од проектот  „Заедничка грижа за 

правилно насочување на учениците“, се реализираа следниве eдукативни 

предавања: 
- Превенција од злоупотреба на дрога и психотропни супстанци кај младите 

- Информираноста на родителите за причините и  отсуството на учениците 
од наставата 

- Учеството  на родителите во работата на училиштето 
- Од активноста „Родителска отворена средба“ се одржаа две средби во деновите 

13.11.2019  и 29.1.2020 год.  

 

 

4.3 Еразмус+ Проект  :  
„Стартап бизнис за млади претприемачи и обука за туризам и кетеринг“ 

 Во рамки на програмата  „Еразмус +“ на Националната агенција за европски 

програми и мобилност , СОУ„Јосиф Јосифовски“- Гевгелија успешно ги реализира 

активностите во рамки на практичната обука на проектот „ Стартап бизнис за 

млади претприемачи и обука за туризам и кетеринг “ во соработка со парнер 

организацијата ДРЛ од Ирска и Џиро Канарија 2012 С.Л. од Гран Канарија - 

Шпанија.  Проектот  опфати двонеделна мобилност на 20 ученика од економско – 

правна и трговска струка во Даблин  ( Р Ирска ) во временскиот период од 

16.11.2019год. до 30.11.2019год. и двонеделна мобилност на 25 ученика од 

угостителско-туристичка струка во Гран Канарија ( Шпанија ) во периодот од 

14.10.2019год. до 29.10.2019год.Проектот овозможува стекнување знаења и 

вештини со цел учениците да станат поконкурентни на пазарот на трудот и 

интернационализација на училиштето.  

Практична обука во Гран Канарија ( Шпанија )  

         Во временскиот период од 14.10.2019год. до 29.10.2019год. се реализира 

двонеделна мобилност на 25 ученика од угостителско-туристичката струка во Гран 
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Канарија ( Шпанија ). Канарските острови се  едни од најбараните туристички 

дестинации, со 10 милиони туристи на годишно ниво, а туризмот е главен извор на 

приход. Партнер организацијата во Гран Канарија е среден бизнис со огромно 

искуство во полето на туризмот и угостителството со свои угостителски 

капацитети за ресторантско работење. 

 Преку двонеделната практична настава учениците имаа можност да се 

стекнат со знаења и вештини за организацијата и менаџментот во ресторантското 

и угостителското работење во реални условиод секоја можна перспектива. 

Учениците имаа можност да научат за предизвиците на шпанската кујна и да ги 

применат европските стандарди при угосителско послужување на храна и 

пијалоци.Преку огромната гастрономска понуда на овој регион, учениците научија 

да приготвуваат традиционални шпански специјалитети инспирирани од 

оригинални рецепти.  

Преку посета на културолошките аспекти на Гран Канарија, се збогатија знаењата и за 

туристичката понуда и основните предуслови за започнување на туристички бизнис преку 

богатиот пример на огромен број туристички комплекси.  

Практична обука во  Даблин  (Ирска) 

Преку креативни работилници и интерактивни предавања, учениците 

поделени во три тима научија да креираат маркетинг стратегија и е-бизнис 

стратегија врз основа на методологијата на Лин Канвас со цел да одговорат на 

барањата на потрошувачите. Институтот за анимација, дизајн и технологија во 

Даблин им ги претстави најновите трендови во дигиталниот свет и придонесе за 

 стимулирање на креативноста, иновативноста  кај учениците при развивање на 

своите бизнис планови. Учениците имаа исто така уникатна можност да се 

запознаат со структурата, организираноста , начинот на функционирање и 

кариерните можности во Мајкрософт во Даблин. Преку воведувањето во 

Дримспејс и аугментативната реална активност , учениците научија за 

иновативните методи и стратегии во развојот на е-бизнис план во Мајкрософт.  

Mобилноста опфати  посета на  културолошките аспекти на Даблин и  

селцeето Хоуф. Во рамки на двонеделниот период на практичната обука сите три 

тима ги презентираа своите бизнис идеи пред своите ментори и 
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предавачи,претставијќи ги клучните аспекти на своите маркетинг стратегии и 

бизнис план креирани според моделот Лин Канвас.  

Дисеминација на проектот 

 Професорите од училиштето, родителите, претставниците на локалната 

самоуправа и државните институции се стекнаа со предизвиците на стартап 

бизнисот и шпанската кујна на отворениот настан  како дисеминација оддржан на 

12.2.2020год. (среда) во СОУ „Јосиф Јосифовски“ – Гевгелија. Целта на 

дисеминацијата беше поттикнување на присутните гости за инвестирање во 

идеите како најголем капитал , а воедно извор на иновација и клучен момент на 

сите човечки промени и прогрес.Концептот на дисеминацијата се состоеше од два 

дела. Во првиот дел се презентираа знаењата за предностите од дигиталниот 

маркетинг,  значењето на методологијата на бизнис моделот Лин Канвас и 

маркетинг стратегиите при развој на малите и микро бизниси. Трите бизнис тима 

на ученици имаа уникатна можност да ги презентираат своите бизнис идеи 

креирани по методологијата Лин Канвас и да ги убедат присутните лица во 

издржаноста на своите бизнис стратегии. Во вториот дел на дисеминацијата  се 

презентираа стекнатите знаења за кулинарската уметност од Шпанија и најновите 

трендови во светот за подготовка на морска храна и пијалоци. 

 Со цел поголемо ширење на искуствата на знаењата за стартап бизнис и 

тајните на кулинарската уметност во Шпанија за граѓанството и сите 

заинтересирани лица, се изработија две брошури, преведени и на англиски јазик.  

Едната брошура функционира како прирачник за секој поединец кој сака да 

започне свој бизнис , како и едукативните организации и институции кои имаат за 

цел да го стимулираат развојот на стартап компании. Втората брошура го 

претставува вкусот на Медитеранот преку оригиналните шпански специјалитет , 

што можи да служи како надоградување на знаењата на секој сегашен или иден 

готвач, угостителско-туристички бизнис и секој љубител на уникатни гастрономски 

понуди и кулинарство.  

 Сите искуства, стекнати знаења и вештини, упатства, насоки, рецепти се 

достапни на фејсбук страната на проектот и веб сајтот на училиштето.   
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4.4. Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието  
 

СОУ „Јосиф Јосифовски“-Гевгелија, за учебната 2019/2020 година, 
планираше  активности од меѓуетничка интеграција во договор со партнер 
училиште СУГС „Арсени Јовков“-Скопје.  Училиштето доби и финансиска подршка 
од Министерството за образование за спроведување на активности кои 
придонесуваат за развој и унапредување на мултикултурализмот, меѓуетничката 
интеграција и толеранција. Сите заеднички активности се планирани во периодот 
март-октомври 2020 година, кои требаше да почнат со реализација во месец март, 
2020 година. Со прогласувањето на вонредна состојба во државата и прекин на 
наставата во училиштата, заради проблемот со пандемијата, која го зафати цел 
свет, вклучувајќи ја и нашата земја, предвидените активности не се реализараа во 
учебната 2019/2020 година. Во договор со партнер училиштето, се планира овие 
активности да започнат со реализација, веќе од септември, наредната учебна 
година. Доколку, ситуацијата со пандемијата не дозволи нормализирање на 
наставниот процес во новата учебна година, ќе се направи преадаптација на 
самите активности и можност за нивно менување, со цел успешно реазлизирање 
на поставените цели од активностите за заедничка соработка, запознавање и 
интегрирање на учениците.  

 
Како потсетување, во прилог се заедничките активности планирани со 

партнер училиштето со финалните резултати кои се очекуваат од нивното 
спроведување. 

 
Прилог  
Заеднички активности на СОУ „Јосиф Јосифовски“-Гевгелија со СУГС 

„Арсени Јовков“-Скопје 
 

 

Ред. 

број 

Наслов на активноста Финален резултат 

1. Интерактивнопредавањ
е 
 

поставувањенаосновазанадоврзувањенасите

предвидениработилницинатемабиоетика, 

заштитанаживотнасредина и 

влијаниетонаклиматскитепромени. 

2. Еколошкаакцијавоучил
ишниотдвор 
и/илилокалнатазаедниц
а 
 
 

разубавувањенаучилишниотдвор и 

создавањепоздравпросторзаодмор, игра и 

рекреација. 

3. Работилницазадизајно
дрециклирачкиматерија
ли 

изработканаоблека 

и/илидекорацијаодрециклирачкиматеријали и 

нивнопретставувањенадвезавршниревии/изл
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 ожби. 

4.  Работилницазаликовна
уметност 
 

изработканаминимум 5 

заедничкиделакоиќебидатпретставенинадвез

авршниизложбивоучилиштата 

5. Скајпучилница 
 

непречена и навременакомуникација и 

информацијазареализацијанаактивностите, 

заедничкодоговарањенаистите, како и 

модернизацијанапроцесотнареализацијасопр

именанатехники и 

методисоодветнизаучилницаод 21 век 

6. Работилницазафилм и 
применанановитехноло
гии 
 

изработканадвакусометражнифилма и 

нивнапромоција 

 
  

  
 И з в е ш т а ј  од МИО  за периодот 14.2.2020 г. до 24.3.2020 г.  
 

 

Име на училиште: СОУ „Јосиф Јосифовски“ 

Наставен јазик на кој се 
реализира проектот 

Македонски јазик 

Секција Мултимедијална секција – Клуб „Јоска“ 

Етничка припадност Македонци 15, Срби 5 

Одговорен наставник Тони Аврамов и Снежана Арџанлиева Танева 

Име на проектот Стисни ЕНТЕР, биди ВОЛОНТЕР 

Опис на проектот Изработка на фото и видеоприказна за учениците 
волонтери од СОУ „Јосиф Јосифовски“ - Гевгелија 

 
 

14.2.2020 Одржување состанок со СИТ – тимот и одлука за 
работа на секција и одговорен наставник 

18.2.2020 Состанок на одговорни наставници: Тони Аврамов и 
Снежана Арџанлиева Танева 

2.3.2020 Формирање на секцијата и поделба во групи: 
Организатори; 
Новинари 
Сниматели; 
Фотографи; 
Монтажери; 
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3.3.2020 Присуствп на спстанпк на вплнтери на Црвен крст пд СОУ „Јпсиф 
Јпсифпвски“ – Гевгелија, целта е да се фптпграфира и снима спстанпкпт  

 
13.3.2020 Заради настанатата состојба со Коронавирусот со дел 

од учениците-учесници во проектот се направи он-лајн 
контакт со цел завршување на неопходни активности. 
Учениците преку заемно комуницирање на социјалните 
мрежи предложија проектот да има свое мото кое 
воедно ќе биде и име на проектот (Стисни ЕНТЕР, 
биди ВОЛОНТЕР). Мотото ќе се користи за име на 
документарниот филм и фото-изложбата, ќе се 
отпечати на документите, маиците, капите, рол-
банерите, плакатите... 
 

16.3.2020 За потребите на проектот ученикот Борис Ќаев 
изработи лого кое исто така ќе се користи на 
документите и пропагандниот материјал на проектот. 

 
19.3.2020 Ученикот Милчо Јовановски во соработка со 

волонтерите-ученици од Црвен крст се договори за 
фотографирање и снимање на местата каде 
волонтерите ќе доставуваат храна на старите лица кои 
поради Коронавирусот треба да остант дома. 
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4.5 ЕКО  проект 

 

 Имплементацијата на еко-стандардите во наставниот процес како и 

претходните години успешно се реализираше согласно наставните планирања кај 

сите предметни наставници.  
 

      Во текот на  учебната 2019/2020 година, Еко - одборот и наставниците при 
СОУ „Јосиф Јосифовски“-Гевгелија континуирано ги реализираа планираните 
содржини од Еко-програмата , еко-стандардите и точките на акција до моментот 
кога во нашата држава се прогласи состојба на пандемијата од Ковид 19, односно 
до 10 Март 2020 година. Учениците и наставниците го продолжија образовно-
воспитниот процес по електронски пат, без физичко присуство. На државно ниво 
се воведе полициски час за сите жители и мерки на претпазливост и заштита од 
ширење на заразата кои сеуште ги  почитуваме.  

 

Новонастанатата состојба оневозможи нормална реализација на наставниот 
процес и секако спречи реализирање на дел од предвидените Еко-активности за 
оваа учебна година. Реализиани активности: 

 
 Направена е комплетна проверка на состојбата, замена и санација на 

водоводната инсталација (казанчиња, чешми, цевки), како и комплетна 
реконструкција на санитарните јазли во стариот дел од училиштето. 

 

 Учениците од СОУ„Јосиф Јосифовски“ - Гевгелија со своите професори по 
спорт учествуваа на  велосипедско дефиле по повод  22 Септември - 
Меѓународен ден без автомобили. 
 На 16.11.2019 година (сабота), здружението „ChangeMakers4all” 

организираше еколошка акција со едукативен карактер, во која учествуваа и 

учениците од СОУ Јосиф Јосифовски, во придружба на наставник (Снешка 

Аризанова- наставник по хемија). Собраната пластика беше продадена во 

Близнак Ком, а средствата беа потрошени за купување на дрва кои ги посадија 

учениците. 

 Учениците и вработените во СОУ„Јосиф Јосифовски“-Гевгелија 

континуирано рециклираат и собираат пластичен отпад . 
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5. Подрачје на промени, приоритети и цели  
 
За успешно работење на училиштето од голема важност се реализацијата на 
поставените приоритети и цели кои произлегуваат од Програмата за работа на 
Училиштето. 
 
 

Цел 1 
- Зголемување на редовноста и подобрување на успехот на учениците, за што беше 
изготвена Стратегија за подобрување на редовноста на учениците, врз основа на 
резултати и анализи од спроведена анкета: 
 -Вклученоста на родителите во воспитно-образовниот процес на Училиштето сеуште не 
е на задоволително ниво со оглед на долгогодишниот проблем од аспект на нивно 
мотивирање за партиципирање во работата на училиштето. 

Цел 2 
Реализирани се интерни обуки  на група наставници кои беа заинтересирани за темите: 
-Изработка на тестови на знаења по нивоа 
-Изедначување на критериуми за оценување 

Цел 3 
-Реализација на Европски проекти и интернационализација на образованието преку 
програмата „Еразмус +“; 
-Соработка со партнер училиште во склоп на проектот МИО 

Цел 4 
Едносменско работење на училиштето и подобрување на наставниот процес во делот 
на реализацијата на додатната и дополнителната настава.  
Ставени во употреба новоизградени 21 училница  

Цел 5 
Изградена нова угостителска сала по ХАСАП- систем, но поради прекин на наставата, 
истата не беше ставена во функција за потребите на практичната настава   

Цел 6 
Набавени се нови нагледни средства  за подобрување и осовременување на наставниот 
процес 

Цел 7 
Воспоставена социјална кохезија и соработка меѓу учениците преку учество во 
воннаставни активности и проекти на ниво на училиштето 

Цел 8  
Едукативни предавања на учениците за нивните вредностни системи, со акцент на 
практицирање на здрави животни стилови. Реализирани се анкети од оваа област 

Цел 9 
Кариерно советување и насочување на учениците вон кариерен центар на училиштето 
од причина што се чека дозвола од МОН 
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Од споменатите приоритети посебно би ги издвоиле следниве: 
 
5.1 Намалување на неоправданите изостаноци 

Проблемот со изостаноците со години уназад е приоритетен проблем со 

оглед на фактот дека нередовноста во наставата негативно влијае на успехот на 

учениците, нивните навики, мотивација и севкупното однесување. Состојбата со 

изостаноците (табеларно прикажана во овој извештај) се однесува до 11-март 

2020 год кога  наставата продолжи во online форма (поради пандемијата од 

Ковид-19), така да истата не може реално да се споредува со претходните учебни 

години. 

 Доколку споредбено гледаме од полугодишните извештаи за последните 

три наставни години, констатирано е дека имавме зголемување на бројот на 

изостаноци за околу 4 изостанока по ученик! Имено, за I-полугодие во наст.год-

2017/18 просек по ученик беше 21,01, за 2018/19г. просек по ученик 23,87, а за 

2019/20г. просек по ученик 27,66 изостанока. Поради истото, од страна на 

училишниот тим задолжен за овој проблем, а врз база на резултати и анализи од 

спроведена анкета, донесена е Стратегија за намалување на изостаноците која ќе 

се применува наредната учебна година. Истата опфаќа и неколку одредби кои 

произлегуваат од Правилникот за евидентирање и регулирање на изостаноците 

на учениците. 
 

 

5.2. Зголемување на успехот на учениците  
  
        Поаѓајќи од мотото на училиштето, подобрувањето на успехот на учениците е 
приоритет од суштинско значение за образованиот процес и важен индикатор за 
квалитетна настава.                                                                                                                                                                                                                                                                        
        Замената на класичната настава со онлајн наставата, и покрај повеќето 
недостатоци од технички аспект, успехот на учениците од учебната 2019/20год. е 
приближно ист во споредба со претходните учебни години. На ниво на училиште 
постигнат е среден успех 4,03 , а претходната 2018/19г. просекот на успехот бил 
4.01. Со едносменското работење, очекувањата за подобар просек беа реални, но 
истото не се постигна поради фактот што наставниот процес (предавања и 
испитовања) се одвиваше по електронски пат. Посебен хендикеп од ваквиот вид 
на настава имаа учениците од стручните образовни профили кои имаа потреба за 
стекнување на практични знаења и вештини. 

 

  

5.3 Поголема вклученост на родителите во воспитно-образовниот процес 

Родителите  беа вклучени во целокупната дејност на училиштето особено 
во реализацијата на активности од  проектите „Заедничка грижа за правилно 
насочување на учениците“, како и во други воннаставни активности и 
манифестации од хуманитарен и едукативен карактер. Сепак вклученоста на 
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родителите гледано од бројчен аспект, не е на задоволително ниво, поточно се 
ангажираат многу мал број родители/претежно членови на Совет на родители. 

 Во делот на родителските средби, Отворен ден за родители, 
индивидуалните средби , состаноците на Совет на родители и Совет на 
паралелка, бројот на присутни родители е минорен. Тоа е доволен индикатор за 
да се констатира дека родителите немаат интерес и иницијативност за нивно 
анимирање во работата на училиштето. 

 
5.4 Едукации и работилници 

 
1. Обука на тема „Превенирање на насилното однесување на учениците“, со која 
беа опфатени 48 наставника, директорот,стручната служба и претседателот на 
Совет на родители. Обуката траеше два дена ( во групи), а се реализираше во 
ООУ„Владо кантарџиев“- Гевгелија. Организатор на обуката беше Институт за 
европски, образовни, социо-културни и економски политики“, во соработка со 
Општина Гевгелија; 
2.Обука на тема „Препознавање на формите на регрутација и експлоатација на 
Трговија со луѓе“, во реализација на на Црвен крст – Гевгелија со која беа 
опфатени ученици од сите години и образовни профили; 
3.Во рамките на грантови за „соработка  меѓу училиштата и бизнис заедницата“ –
Мерка 3: Воспоставување на курсеви со решавање на проблеми за зајакнување на 
меките вештини кај учениците од страна на Министерството за обрзование и 
наука, економската струка при СОУ „Јосиф Јосифовски“ Гевгелија истиот го доби. 

Реализацијата на проектот  овозможи обуки за стекнување на меки вештини 
кај учениците за решавање на следните проблеми –комуникацски и презентациски 
вештини, Креативно размислување и транформација на конфликти, тимска работа 
и лидерство. Освен учениците  се организира и обуки за наставниците врз основа 
на следните модули: Ефикасна комуникација со влијание, Мотивирани поединци 
клуч за ефикаснот,Лидерство и проактивно однесување, Тимска работа. Односно 
учениците  посетија шест еднодневни, а наставниците две дводневни курсеви и на  
еден заеднички завршен настан кој ќе биде реализиран наредната учебна година 
поради Ковид 19. 

Проектот започна со реализација од 24.1.2019 во училишните простории, а 
продолжи на  25.1.2020 во Хотел Сириус Струмица,кога 40 ученици од 
економската струка од 1 до 4 година стекнаа вештини за комуникација и 
презентација, останатите обуки се одржаа на 14.2.2020,15.2.2020, 7.3.2020 и 
8.3.2020. 

Обуката на наставниците се одржа за време на два викенда односно 1 -
2.2.2020 во Хотел Молика Пелистер и 29.2-1.3.2020 во Хотел Манастир Берово, на 
која присуствуваа 22 наставника. 

Завршниот настан требаше да се реализира на 24.4.2020 кој треба да биде 
заедничкинастан, ученици и наставници кој освен што ќе го заокружи проектотќњ 
обозможи подобрување на комуникацијата помеѓу наставниците и учениците. 
Поради мерките против Ковид 19 истиот останува да се одржи наредната година. 

Обуките ги извршува Енџој Мацедониа која  е компанија насочена кон 
целосен развој на потенцијалите на индивидуалци и компаниите преку 
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реализирање на високо професионални обуки за стекнување и унапредување на 
вештините на учесниците во различни сектори и во различни дејности. Обуките се 
насочени кон зајакнување на личниот раст и развој на секој учесник што 
придонесува во градење на тимови со врвни перформанси, а стекнатите искуства 
и вештини успешно ги пренесуваат во работната и училишната средина. 
Тренинзите се лесно прилагодливи и применливи во наставните програми при 
работа со ученици на различна возраст.  
 
 

6. И З В Е Ш Т А И 
 

6.1 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГОТ 

ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 

Задачите на педагогот се реализирани преку следниве програмски содржини 
аналогно на програмата: 

Содржина на работа Форми,методи, 
инструменти 

Соработници реализатори Време на 
реализација 

Прием на ученици во прва година 
и распоредување по паралелки 

Списоци на 
ученици по ранг 
листи 

Директор, 
педагог,психолог,кл.раководи
тели 

Септември/ 
реализирано 

Формирање на групите за 
проектните 
активности,слободните часови  

Програма за 
проектни 
активности 

Директор, 
педагог,психолог,координато
ри на проектни 

Септември/ 
реализирано 

Планирање и програмирање на 
сопствената работа. 

 индивидуално Септември/ 
реализирано 

Стручна помош на наставници 
почетници. 

Договор, 
консултации. 

Директор, педагог,психолог 
наставници 

Септември/ 
реализирано 

Учество во работата на стручните 
органи и тела во училиштето. 

Дискусии, 
договори. 

Директор, педагог,психолог 
наставници 

Септември/ 
реализирано 

Увид во документите (пријавите за 
упис ) на учениците од прва до 
четврта година 

Пријави за упис Директор, педагог,психолог Септември/ 
реализирано 

Соодветна работа со наставници 
почетници. 

Годишни, 
тематски 
планирања и 
дневни 
подготовки 

Директор, педагог,психолог 
наставници 

Континуирано се 
реализира  

Увид во годишните и тематските 
планирања на наставниците. 

Наставни 
програми, 
консултации, 
стручна 
литература 

Директор, педагог,психолог Октомври/ 
реализирано 

Увид во педагошката 
документација и евиденција 

Дневници за 
работа, главни 
книги 

Директор, педагог,психолог Октомври/ 
реализирано 

Следење на редовноста и 
прилагодувањето на учениците од 
прва година 

Дневници за 
работа 

Директор, 
педагог,психолог,кл.раководи
тели,наставници 

Октомври/ 
реализирано 
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Состанок со родителите на 
учениците –родителски средби 

Извештаи од 
родитесли 
средби во 
дневниците 

Директор, 
педагог,психолог,кл.раководи
тели 

Октомври/ 
реализирано 

Контрола како се изведува 
наставата –посета на часови 

Посета на 
часови,увид во 
годишни 
,тематски 
планирања и 
дневни 
подготовки 

Директор, педагог,психолог Континуирано се 
реализира 

Советувања-консултативна 
работа со раководители на 
паралелки. 

Консултации, 
договори. 

Директор, педагог,психолог Октомври/ 
реализирано 

Следење и проучување на 
стручна литература 
(индивидуално стручно 
работење). 

 индивидуално Континуирано се 
реализира 

Следење и реализација на 
додатната,дополнителната 
настава, проектните активности и 
слободните часови на училиштето 

Дневник за 
работа 

Директор,педагог,психолог Континуирано се 
реализира 

Инструктивно-консултативна 
работа со наставниците во 
планирањето на наставата, 
примената на нови методи и 
техники, интерактивна настава, 
примена на ИКТ во наставата, 
MИО и ЕКО содржини 

Дневник за 
работа 

Педагог, психолог, 
наставници 

Континуирано се 
реализира 

Соработка со наставници околу 
откривањето на талентирани 
ученици, на ученици со 
потешкотии во учењето како и 
ученици со ПОП 

Дневник за 
работа 

Директор,педагог,психолог,кл
.раководители, наставници, 
ученици 

Континуирано се 
реализира  

Помош при изработка на ИОП 
програма 

Програма  Директор,педагог,психолог,кл
.раководители, наставници 

Континуирано се 
реализира  

Присуство на класни часови по 
потреба и родителски средби по 
потреба 

Консултации, 
договори 

Педагог,психолог,кл.раководи
тели 

Континуирано се 
реализира  

Присуство на советите  Записници од 
советите 

Директор,педагог,психолог,Ра
ководители на паралелки, 
наставници 

Континуирано се 
реализира 

Анализа на успехот квартално и 
полугодишно  

Анализа, 
извештај 

Директор,педагог,психолог,Ра
ководители на паралелки, 
наставници,раководители на 
смена 

Ноември е 
реализирано 

Изрекување педагошки мерки на 
учениците. 

Решенија за 
педагошки 
мерки 

Директор,педагог,психолог,Ра
ководители на паралелки, 
наставници 

Континуирано се 
реализира 

Индивидуални и групни разговори Разговор,дискус Педагог,психолог,Раководите Континуирано се 
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со ученици: 
-со слаб успех или потешкотии во 
учењето 
-нередовност во  наставата 
-несоодветно или асоцијално 
однесување 
-недисциплина за време на 
часовите, непочитување на 
кодексот за однесување во 
училиште 
-кои имаат проблем во социо-
емоционалниот развој 
-со кои е водена постапка за 
изрекување педагошка мерка 
-со категорија социјални случаи 
- од 1 ва година кои имаат 
проблем околу адаптацијата во 
новата училишна  
Во списоците за реализирани 
разговори има евидентирано 
156 ученици со кој е воден 
советодавен разговор 

ија   ли на паралелки, наставници реализира 
 

Индивидуални и групни разговори 
со родители на ученици кои 
пројавуваат 
. слаб успех или потешкотии во 
учењето 
-нередовно посетување на 
наставата 
-несоодветно или асоцијално 
однесување 
-недисциплина за време на 
часовите, непочитување на 
кодексот за однесување во 
училиште 
-кои имаат проблем во социо-
емоционалниот развој 
-со кои е водена постапка за 
изрекување педагошка мерка 
-со категорија социјални случаи 
- од 1 ва година кои имаат 
проблем околу адаптацијата во 
новата училишна 
Школа за родители 
Според записниците од 
одржаните советувања со 
родители има вкупно 144 
средби во 72 записници 

Дневник за 
работа, 
записници од 
разговор со 
родители 

Педагог,психолог,Раководите
ли на паралелки,наставници, 
родители  

Континуирано се 
реализира  
 

Учество во организацијата на 
ученички екскурзии, училишни, 
регионални, државни и 

Извештаи  Директор,педагог,психолог,Ра
ководители на паралелки, 
наставници,ученици, 

Континуирано се 
реализира  
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меѓународни натпревари родители 

Организирање 
работилници,трибини,едукативни 
предавања(за актуелни теми) 
Едукативна работилница на 
тема „Трговија со луѓе“-
спроведена кај ученици од 3 и 4 
година, 
Предавања на тема „Како да се 
заштитат средношколците од 
модерните пороци на 
денешницата“-спроведена кај 
ученици од 1, 2 и 3 година. 
Предавање на тема „Препораки, 
насоки и постапки за време на 
сезоната на грип во 
воспитнообразовните 
институции“ кај сите ученици, 
родителите и наставниците, 
Едукативна работилница на 
тема „Разлики и сличности“ кај 
ученици од 1 и 2 година, 
Работилница на тема„Ментално 
здравје“ кај 
ученици,претставници од секоја 
година. 

Список за 
присутност од 
родители,учениц
и,наставници 

Директор,педагог,психолог,Ра
ководители на паралелки, 
наставници,родители,претста
вници од локалната 
заедница, ученици 

Континуирано се 
реализира 
 

Средување на педагошката 
документација за својата работа и 
работата на училиштето. 

Дневник за 
работа 

Директор,педагог,психолог,Ра
ководители на паралелки, 
наставници 

Континуирано се 
реализира 

Учество во работата на советот на 
родители 

Список на 
присутност 

Директор,педагог,психолог,ро
дители 

Континуирано се 
реализира 

Учество во работата на стручните 
активи 

Извештаи Директор,педагог,психолог,пр
етседатели на 
активи,наставници 

Континуирано се 
реализира 

Учество во работата на 
средношколската организација 

Дневник за 
работа 

Директор,педагог,психолог,пр
етседател на 
средношколска,ученици 

Континуирано се 
реализира 

Систематски прегледи за 
учениците 

Список на 
ученици 

Педагог,кл.раководители,уче
ници 

Октомври/не е 
реализирано 

Анкети наменети за 
ученици,наставници,родители-од 
актуелни теми 
Оценувањето,комуникацијата и 
поставеноста на наставникот, 
застапеноста на игрите на среќа 
меѓу младите, вклученоста на 
родителите во активности на 
училиштето, потребни обуки за 
наставниот кадар,структура на 
изостаноците во училиштето, 

Анализа од 
обработка 

Директор,педагог,психолог,Ра
ководители на паралелки, 
наставници,ученици,родител
и 

Континуирано се 
реализира 
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предизвици и проблеми на 
онлајн наставата. 

Учество на семинари, обуки и друг 
вид усовршувања 
„Социјално и емоционално 
учење„ 
„Превенирање на насилното 
однесување меѓу учениците “ 
“Инклузивно образование“ 
 

Сертификат за 
учество 

Индивидуално Континуирано се 
реализира 
 

Спроведување на хуманитарни 
акции-хуманоста на дело 

Дневник за 
работа 

Директор,педагог,психолог,Ра
ководители на паралелки, 
наставници,ученици,родител
и 

Континуирано се 
реализира 

Издавање решенија за корекција 
на грешки при водењето на 
педагошката евиденција 

Решенија за 
грешки 

Директор, педагог Континуирано се 
реализира  

Изготвување на разновидни 
анкетни листови, куќен ред, 
прегледи, шаблони и друго 

Формулари Директор,педагог,психолог Континуирано се 
реализира 

Соработка со локалната средина Извештаи Директор,педагог,психолог Континуирано се 
реализира 

 
 

6.2 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ОД РАБОТАТА НА УЧИЛИШНИОТ ПСИХОЛОГ 

ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА 

 
Содржина на работа Форми,методи, 

инструменти 
 

 Реализатор  и соработници  Време на 
реализација 
 

Прием на ученици во прва година 
и распоредување по паралелки 
 

Списоци од 
ученици по ранг 
листи 

Директор, 
педагог,психолог,кл.раководите
ли 

Септември/ 
реализирано 

Изготвување на протокол за 
справување со насилство 
 

Консултации  Психолог, педагог, директор, 
тим од наставници 

Септември/ 
реализирано 

Стручна помош на наставници 
почетници. 
 

Договор, 
консултации. 

Директор, педагог,психолог 
наставници 

Септември/ 
реализирано 

Учество во работата на стручните 
органи и тела во училиштето. 
 

Дискусии, 
договори. 

Директор, педагог,психолог 
наставници 

Септември/ 
реализирано 

Изготвување на акциски план и 
стратегија за имплементација на 
проектот МИО 
 

Записници од 
состаноци на СИТ- 
тимот 

Директор, СИТ-тимот Септември/ 
реализирано 

Изготвување на Програма за 
работа на инклузивниот тим 
 

Состаноци на 
инклузивниот  тим 

Инклузивен тим, наставници Септември/ 
реализирано 
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Учество во работата на Совет на 
родители / изготвување Програма 
за работа 
 

Состаноци Совет на родители, директор Септември/ 
реализирано 

Увид во педагошката 
документација и евиденција 
 

Дневници за 
работа, главни 
книги 

Директор, педагог,психолог Октомври/ 
реализирано 

Следење на редовноста и 
прилагодувањето на учениците од 
прва година 
 

Дневници за 
работа 

Директор, педагог, психолог, 
кл.раководители,наставници 

Октомври/ 
реализирано 

Состанок со родителите на 
учениците –родителски средби 
 

Извештаи од 
родитесли средби 
во дневниците 

Директор, 
педагог,психолог,кл.раководите
ли 

Октомври/ 
реализирано 

Стручно усовршување- обука за 
користење на психолошки мерни 
инструменти 
 

Обука  Психолог  Октомври/ 
реализирано 

Стручно-консултативна и 
инструктивна работа со 
раководители на паралелки. 
 

Консултации, 
договори. 

Директор, педагог,психолог Октомври/ 
реализирано 

Пријавување на државна матура 
за ученици од завршните класови 
 

Информирање на 
учениците од 
завршните класови 

Психолог, класни раководители Ноември, 
декември 

Следење и реализација на 
додатна и дополнителна настава 
 

Дневник за работа Директор,педагог,психолог Континуирано 
се реализира 

Инструктивно-консултативна 
работа со наставниците во 
планирањето на наставата, 
примената на нови мето-ди и 
техники за интерактивна настава, 
примена на ИКТ, MИО и ЕКО 
содржини во наставата 
 

Дневник за работа Педагог, психолог, наставници Континуирано 
се реализира 

Соработка со наставници во делот 
на детектирање на талентирани 
ученици, на ученици со 
потешкотии во учењето како и 
ученици со ПОП 
 

Дневник за работа 
Анкета  

Директор, педагог, психолог, 
кл.раководители, наставници, 
ученици 

Континуирано 
се реализира  

Помош при изработка на ИОП 
програма 

Програма  Директор,педагог,психолог,кл.р
аководители, наставници 

Континуирано 
се реализира  

Присуство на класни часови по 
потреба и родителски средби по 
потреба 

Консултации, 
договори 

Педагог,психолог,кл.раководит
ели 

Континуирано 
се реализира  

Учество на класни и наставнички 
совети 
 

Записници од 
совети 

Директор, педагог, психолог, 
наставници 

Континуирано 
се реализира 
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Анализа на успехот – за првиот 
квартал и полугодишен 

Статистички 
податоци  
Полугодишен 
извештај 

Директор,педагог,психолог,Рак
оводители на паралелки, 
наставници,раководители на 
смена 

Ноември е 
реализирано 

Изрекување педагошки мерки на 
учениците. 
 

Решенија за 
педагошки мерки 

Директор,педагог,психолог,Рак
оводители на паралелки, 
наставници 

Континуирано 
се реализира 

Разговори со ученици поради: 
-слаб успех или потешкотии во 
учењето; нередовност во настава; 
несоодветно, асоцијално 
однесување или имаат проблем 
околу адап-тацијата; 
недисциплина; непочи-тување на 
кодексот за однесување; проблем 
во социо-емоционалниот развој и 
однесување; изрекување 
педагошка мерка 

 
Советување родители согласно 
Програмата за советување/ школа 
за родители 
  

Индивидуални и 
групни разговори 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Записници од 
разговори со 
родители 

Педагог, психолог, 
кл.раководители директор, 
наставници 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Педагог, класен раководител, 
директор 

Континуирано 
се реализира 
Во списоците 
за реализир. 
разговори има 
евиден-тирано 
156 ученици со 
кој е воден 
советодавен 
разговор  
 

 
74 записници, 
поточно 148 
разговори со 
родители 

Учество во организација на 
ученички екскурзии 

Извештаи  Директор,педагог,психолог, 
раководители на паралелки, 
наставници,ученици, родители 

Континуирано 
се реализира  

Организирање работилници и 
едукативни предавања на тема: 
  
Трговија со луѓе“-спроведена кај 
ученици од III и IV година, 
Предавања на тема „Како да се 
заштитат средношколците од 
модерните пороци на 
денешницата“-спроведена кај 
ученици од I, II и III година. 

Список за 
присутност  

педагог, психолог, наставници, 
родители 

Континуирано 
се реализира 
 

Средување на сопствената/ 
педагошката документација 
. 

Дневник за работа Директор,педагог,психолог,рак
оводители на паралелки, 
наставници 

Континуирано 
се реализира 

Учество во работата на советот на 
родители 

Список на 
присутност 

Директор,педагог,психолог,род
ители 

Континуирано 
се реализира 

Учество во работата на стручните 
активи 

Извештаи Директор,педагог,психолог,пре
тседатели на 
активи,наставници 

Континуирано 
се реализира 

Учество во работата на 
средношколската организација 

Дневник за работа Директор,педагог,психолог,пре
тседател на 
средношколска,ученици 

Континуирано 
се реализира 

Анкети спроведени кај ученици, 
наставници и родители, на тема: 
1.Оценување,комуникација и 

Анкети и анализа 
од анкети 

Директор, педагог, психолог, 
класни раководители, 
наставници, ученици, родители 

Континуирано 
се реализира 
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поставеноста на наставникот; 
2.Застапеноста на игрите на среќа 
меѓу младите; 
3.Вклученоста на родителите во 
активностите на училиштето;  
4.Потребни обуки за професио-
нален развој на наставниците; 
5.Структура на изостаноците  
6. Предизвици и проблеми на 
онлајн наставата 

Учество на семинари, обуки и друг 
вид усовршувања на теми: 
„Социјално и емоционално учење„ 
„Превенирање на насилното 
однесување меѓу учениците“ 

Сертификат за 
учество 

Индивидуално Континуирано 
се реализира 
 

Спроведување на хуманитарни 
акции-хуманоста на дело 

Дневник за работа Директор,педагог,психолог, 
раководители на паралелки, 
наставници,ученици,родител 

Континуирано 
се реализира 

Соработка со локалната средина, 
МОН, БРО, ЦСОО и НВОздружени 

Извештаи Директор, психолог,  педагог Континуирано 
се реализира 

 

 

 

 6.3 Годишен извештај на работата на Активот по македонски 
јазик и литература 

 за учебната 2019/2020 година 

 
Според програмата на Активот, сите професори наставната година ја започнаа 

со подготвени годишни наставни програми и планови. Исто така, во состав на 
Активот се доделени за реализација проектни часови од областа на Литературни 
клубови и драмсa секција: Драмска секција со драмската група  „Дон Кихот“, 
ментор: проф. Даниела Џишева; Драмска секција со драмската група „Титанија“, 
ментор: проф. ЖаклинаАтанасова; литературен клуб „Јоска“, ментор: Тони 
Аврамов.Училишната библиотека работи со полн фонд на часови – проф. 
Наталија Лазарова. 

Среден успех на крајот од учебната година 
Според постигнатите резултати на крајот од учебната година, ова се 

извештаите за средниот успех, по класови, на профсорите по македонски јазик и 

литература: 

1. Аврамов Тони 

 Македонски јазик и литература - Среден успех 4,26 

      Говорење и пишување -  Среден успех 5 

2. Атанасова Жаклина 

Македонски јазик и литература - Среден успех 4,32 

Говорење и пишување  - Среден успех 5 



28 

 

3. Гунова Бисерка 

 Македонски јазик и литература - Среден успех 4,55 

4. Манчева Вања 

Македонски јазик и литература - Среден успех 2,71 

5. Маркова Славица 

 Македонски јазик и литература - Среден успех 3,07 

6. Ќаева Александра 

 Македонски јазик и литература - Среден успех 4,08 

Говорење и пишување - Среден успех 4,54 

7. Чугунцалиева Тања 

 Македонски јазик и литература - Среден успех 3,25 

 Говорење и пишување   - Среден успех 5 

8. Џишева Даниела 

Македонски јазик и литература - Среден успех 4,62 
Говорење и пишување - Среден успех 5 

 
 

Активности, натпревари, манифестации и награди  
 Активности на проф. Тони Аврамов 

Проектна активност: Литературни клубови и драмски секции 

Клуб „ЈОСКА“ 
Нова тема на блогот klubjoska.wordpress.com 
Учениците – членови во Клуб „Јоска“ во текот на учебната 2019/2020 година 
работеа на уредување на блогот: klubjoska.wordpress.com. 
Заради следење на стандардите во информатичката технологија и новините 
коишто постојано бараат осовременување на сајтот, учениците изработија нова 
тема која е компактибилна и за преносните компјутери, но и за мобилните 
телефони. Темата има современ дизајн. 
Заради обемноста на работаta во текот на изминатото полугодие беа внесени 
само неколку содржини на блогот, а во текот на второ полугодие проектната 
активност ќе биде насочена кон следење на дел од активностите на училиштето, 
но и работата на учениците во воннаставните проекти. 
 

 Активности на проф. Жаклина Атанасова: 

*Драмска група „Титанија“ и проектната група за училиштен весник 

1. Учество и освоено прво место на регионален литературен натпревар за есеј 

на дадена тема  

организатор ЈОУ Библиотека „Гоце Делчев“ – Гевгелија 

ученик: Пепица Јованова IV3 

2. Учество и освоено второ место на прво место на регионален литературен 

натпревар за есеј на дадена тема  

организатор ЈОУ Библиотека „Гоце Делчев“ – Гевгелија 

ученик: Атанас Атанасов III4 
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3. Учество во училиштен рецитаторски натпревар 

Ученици: Атанас Атанасов III4 и Благица Ставрова IV1 

4. Учество на Меѓународниот натпревар за поезија „Замокот на Дуино“, на 

тема: HOMO FABER: LIBERTY AND DESTINY 

Ученици: Атанас Атанасов III4 и Сара Цицмиловиќ III4 

5. Учество во награден литературен конкурс „Да се биде човек – предизвик на 

нашето време“ 

Ученик: Пепица Јованова IV3 

6. Прикажување на новогодишно забавно-музичко шоу/претстава „Твоето лице 

како да ми звучи познато“ – „И лице и срце“ 

Учесници: Драмска група „Титанија“, училиштен хор, вокално-камерен 

состав „Ројалс“ 

7. Издавање и промоција на десеттиот јубилеен број на училишниот весник 

8. Посета на тетарска претстава „Животот на Молиер“ во Народен театар во 

Скопје 

9. Добиена Почесна награда за училиштен проект на меѓународниот поетски 

натпревар „Замкот на Дуино“ во Трст, Италија; тема: HOMO FABER: 

LIBERTY AND DESTINY 

Ученици: Атанас Атанасов III4 и Сара Цицмиловиќ III4 

Тимот беше поканет да присуствува на свеченото доделување во Трст, 

Италија, во април, кој не се реализира заради новонастанатите околности 

на светско ниво. 

10. Добиено второ место на МАССУМ 2020, одржан во април 2020, во 

категоријата фотографија 

Ученик: Катерина Митрева IV5 

 

 

 Активности на проф. Даниела Џишева 

 

Освоена прва награда на конкурс по повод Светскиот ден на штедењето и 

Денот на осугурувањето, распишан од Народна банка на РСМакедонија, 

Министерството за финансии на РСМ и Агенцијата за супервизија на осигурување. 

Тема на конкурсот: Животот е полн со изненадувања, осигурувањето е мојата 

финансиска безбедност и заштита.  

Ученик: Тијана Петкова, III-1 клас.  

Учество на Државен натпревар за рецитатори и освоено 5 место.  

Ученик: Бруно Алчинов, III -1 клас.  
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 Активности на проф. Александра Ќаева 

1. Учество на два ученика на Конкурсот за есеј на тема: „Зошто сакаш да останеш 

во Македонија“. Конкурсот беше организиран од граѓанското здружение „Сакам да 

останам“. 

2. Ученичката Ангела Михајлова го освои второто место на рецитаторскиот 
натпревар за учениците од средното образование. Натпреварот го организира 
Сојузот на Друштвата за македонски јазик и литература. Се одржа на 28.12.2019 г. 
на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје.  

 Активности на проф. Бисерка Гунова 

1. Посета  на тетарска претстава „Животот на Молиер“ во Народен театар  

 Активности на проф. Тања Чугунцалиева: 

1. Посета на тетарска претстава „Животот на Молиер“ во Народен театар  

2. Седмо место за ученикот Лазар Аризанов на МАССУМ во категорија 

фотографија 

 Активности на проф. Славица Маркова 

1. Учество во училиштен рецитаторски натпревар 

Ученици: Софија Петкова III6 и Надица Карајкова III6 

2. Посета на театарска претстава „Живото на Молиер“ во Народен тетар  

Активот од 11 март до крајот на наставната година своите активности ги 
изведуваше според препораките на Министерството за образование и според 
даваните упатства на Училиштето. Утврдено е дека сите наставни планови се 
реализирани и сите предвидени цели се остварени. Посетите предвидени со 
програмата на Активот се откажани согласно препораките на МОН. 

 

 

 

6.4 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АКТИВОТ ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК  
2019/2020 година 

Активот по англиски јазик, составен од седум членови, успешно ја 

реализираше програмата на стручниот актив, предвидена за учебната 

2019/2020 година. 

Стручниот актив редовно се состануваше и консултираше за успешно 

реализирање на наставната програма. Во согласност со изработените 

годишни и тематски планирања, сите наставници ја реализираа планираната 

наставна програма според бројот на часовите, како во гимназиските така и во 

стручните паралелки од трет и четврт степен. Исто така, реализирани се 

часови по дополнителна и додатна настава и истите се заведени во 

дневниците на паралелките и во е-дневникот. 

Навремено се одржуваа консултативни состаноци во врска со 

изведување диференцијални, вонредни испити и испити со премин. Беа 

одредувани термини за консултативна настава со учениците кои пред да 

полагаат, редовно беа информирани и советувани за совладување на 
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наставниот материјал. Повеќето од пријавените ученици ги положија 

диференцијалните, вонредните испити и испитите со премин. 

Редовно се одржуваа консултации во врска со темите на проектните 

задачи на учениците од завршните класови. Тие често се состануваа со 

нивните ментори за конкретизирање на темите и посочување на извори на 

информации кои ќе можат да ги користат. До крајот на ноември, учениците 

ги избраа и дефинираа темите на проектните задачи, а нивните ментори им 

даваа препораки како да ги изработат. Во текот на декември, учениците често 

се консултираа за прецизно и успешно изработување на проектните задачи. 

Стручниот актив во текот на првото полугодие и до почетокот на месец 

март (поточно до 10.03.2020, кога беше прекината редовната настава и се 

премина на онлајн настава поради корона вирусот), подготвуваше ученици 

кои настапуваа со музички нумери на јавни манифестации на локално ниво. 

На почетокот од месец февруари, на 01.02. 2020, неколку ученици 

учествуваа на натпреварот за пишување есеј организиран од Мировниот 

Корпус ( Од III-1клас –Бонева Ангела, Николов Лазе, Старчева Ивана, 

Стојанова Мила, Филипова Ивана, Проданов Ѓорге, Чурлинов Ристе, од-III-6 

клас – Ајцева Росица, Лазарова Катерина, Павлова Малина, од-IV-7 – 

Лазарова Анастасија, Трајков Драган, Чавдарова Анамарија, сите ученици 

под менторство на Вера Светозаревиќ ). 

На 06.02.2020, се одржа интерен училишен натпревар за учениците од 

втора година за избор на тројца најдобри ученици за учество во општинскиот 

натпревар. На натпреварот најдобри резултати постигнаа: Тодор Танов од II1
 

клас, Мирјана Николова II2 клас  и Илија Џотов II3 клас  (ментор – Јован 

Самарџиев). Поради настанатата сиуација со пандемијата на корона вирусот, 

општинскиот, регионалниот и државниот натпревар не се одржаа. 

За натпреварот по ораторски вештини Balkan Voices организиран од 

AUBG-Благоевград, Република Бугарија, во почетокот на месец февруари, 

нашето училиште аплицираше и беше прифатена нашата апликација за двајца 

ученици, под менторство на Вера Светозаревиќ. Натпреварот требаше да се 

одржи од 3-ти до 5-ти април 2020, но поради новонастанатата ситуација со 

корона вирусот, настанот се одложи за на есен 2020. 

На крајот на месец февруари, на 28.02.2020, се одржа локален 

натпревар во спелување (Spelling Bee), во кој учествуваа околу 60 ученици. 

Од нив, 18 ученици се пласираа за учество во регионалниот натпревар. 

Поради настанатата ситуација со пандемијата на корона вирусот, 

општинскиот, регионалниот и државниот натпревар не се одржаа. 

 До крајот на месец март проектните задачи беа предадени а во текот на 

април, до 16.04.2020 сите ученици успешно ги презентираа онлајн, преку 

апликацијата Zoom. 
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 На крајот на месец април, на 24.04.2020, ученикот Илиќ Драган од III6 

клас, под менторство на Вера Светозаревиќ, учествуваше на онлајн натпревар 

- Образовно рандеву  2020 'МАССУМ ' и се пласираше на 4-то место во 

категоријата интервју за работа-англиски јазик. 

Во почетокот на месец мај, на 09.05.2020, учениците Петков Ѓорги и 

Стојменов Никола од III1 клас учестуваа на 8-мата Ротари конференција 

(NOVA  Schools International,Skopje) која се одржа онлајн. 

 Во текот на месец јуни, по завршувањето на наставната година, беше 

разгледан постигнатиот успех. Учениците од гимназиските паралелки како и 

од економско-правната и ХТТ струка, постигнале подобри резултати од 

струките од трет степен и оваа година немаше ученици упатени на поправен 

испит. Средниот просек по англиски јазик за оваа учебна година е 3,90, кој е 

скоро ист со минатогодишниот. 
  

 

6.5 Извештај за работата на активот по француски јазик во 

учебната 2019 / 2020 година 
            Планираната програма на активности за учебната 2019/2020 година на 

Активот по француски јазик е делумно реализирана поради откажување на 

бројни активности заради новонастанатата ситуација. Активот по француски 

јазик е задоволен од сите преземени активности затоа што целта поради која 

беа реализирани беше постигната: популаризација на францускиот јазик. 

Во тој контекст беа реализирани следните активности: 
 

Активности 
Време на 

реализација 
Реализатори 

 

 Изработена  е годишна програма на активот по 

француски јазик за учебната 2019/2020 година 

 Изработен е акционен план на активностите во 

2019/2020 год. 

 Изработени се годишни глобални и тематски 

планови 

 Усогласени се критериумите и стандардите за 

оценување на учениците 

 Имплементирани се наставни содржини од Еко-

проектот во наставните планирања 

 Имплементирани се наставни содржини од 

проектот  „Меѓуетничка интеграција во 

образованието“ во наставните планирања  

АВГУСТ 

 Активот по 

француски 

јазик 

 Стручна 

служба 
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 Направени се консултации за успешно 

реализирање на наставната програма 

 Одредени се термини за додатна и 

дополнителна настава 

СEПТЕМВРИ 

Активот по 

француски 

јазик 
 

 

 Направени се консултации во врска со 

реализирањето на наставната програма 

 Наставници кои предаваат (dnl) во 

билингвалната паралелка полагаа ДЕЛФ  А 1  и 

сите успешно го положија испитот 

 

 ОКТОМВРИ 

Активот по 

француски 

јазик 

Активот по 

ликовна 

уметност 

 
o Направени се консултации за тековните 

проблеми во наставата и полесно совладување  

на наставниот материјал од страна на учениците, 

како и преглед на постигнатиот успех во првото 

тромесечие 

o Одржан е училиштен натпревар по спелување за 

втора година 

o Учество на регионален натпревар по спелување 

за втора година во Неготино 

o Учество на државен натпревар по спелување за 

втора година на Филолошки факултет во Скопје 

НОЕМВРИ 

 

Активот по 

француски 

јазик 

Стручна 

служба 

 

 
 Направени се консултации за учество на 

натпревар за писмен состав на француски јазик  

„ Dis-moi dix mots ...” 

ДЕКЕМВРИ 

Активот по 

француски 

јазик 

 
 

 Разгледан е постигнатиот успех на учениците во 

првото полугодие и направена е споредба со 

ланскиот 

 Реализација на наставната програма 

 Направени се онсултации во врска со 

претстојните натпревари 

 Изработена е програма за „Француска вечер” по 

повод одбележување на месецот на 

Франкофонијата 

 Направени се консултации за реализирање на 

наставни содржини од Еко-проектот 

ЈАНУАРИ 

Активот по 

француски 

јазик 

 

   



34 

 

 Учество на меѓународен натпревар за поезија  на 

француски јазик  „ Des mots pour notre terre ” 

 Oдбележан е  „Денот на палачинките” 

 Направени се консултации и подготовки на 

ученици за претстојните натпревари 

 

 

ФЕВРУАРИ 

 

Активот по 

француски 

јазик 

 

 

 Учество на регионален натпревар по 

француски јазик во Неготино и освоено 

трето место со ученичката Драгица 

Бошнакова -  III - 1 

МАРТ 

Активот по 

француски 

јазик 

 

 

  

 6.6 Годишен извештај по предметот германски јазик 
за учебната 2019/2020година 

Со цел прилагодување и осовременување на концептот на образовната и 

воспитна дејност,  во учебната 2019/2020 година  германскиот јазик  се изучува  во 

наставната програма за гимназиско и стручно образование со статус на 

задолжителен предмет на втор странски јазик.  Изучувањето на германскиот јазик 

како втор странски јазик е продолжителен курс на учениците кои веќе го изучувале 

јазикот во основното образование.  

Со неделен фонд од 2 часа и годишен фонд со 72 часа, наставата по 

германски јазик имаше за цел да го оспособи ученикот да комуницира на 

германски јазик во функција на општото и понатамошното образование, да 

комуницира на германски јазик во конкретен насочен контекст од општообразовен 

и секојдневен карактер,да обезбеди можности за самообразование и да го 

подготви ученикот за улогата на граѓанин на демократско општество. Целите на 

предметот придонесоа за исполнување на општообразовните цели на нашиот 

образовен систем и целите за личен развој.  

Сите наставни содржини предвидени за изучување успешно се реализираа. 

Процесот на учење на германскиот јазик беше поделен на одреден број 

компоненти: слушање, зборување, читање, пишување, комуникативни 

модели,граматика,вокабулар и култура. Различните компоненти  беа интегрирани 
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меѓусебно при што јазикот се учеше на функционален и холистички план. За 

поефикасно постигнување на целите се применуваа современи наставни 

технологии: смарт табла,интернет, употреба на сајт на центарот за изучување на 

современи јазици (Грац), вежби од сајтот со цел учење странски јазик преку друг 

јазик и креативни презентации. Платформата на учебниците по германски јазик  е 

тематски збогатена со многубројни онлајн интерактивни материјали. Во периодот 

на вонредната ситуација, наставните единици се изучуваа на платформата 

едмодо во директна двонасочна комуникација со учениците.   

 Основните методи што можеа да се користат во наставата по германски 

јазик беа: демонстрација, дискусија,решавање проблеми, самостојна работа на 

ученикот на проекти, учење преку сопствено откривање. Овие методи се 

применуваа во рамки на комуникативниот приод како темел на современата 

настава по странски јазик, како и во рамки на природните методи кои се 

дизајнирани да развиваат основни комуникативни вештини и структуралниот и 

аудио-лингвалниот приод. Во зависност од примената на методот на наставниот 

час, активностите на учениците вклучија дискутирање, критичко 

размислување,поставување прашања, одговарање на прашања, слушање со 

разбирање, изработка на проекти и презентации, опишување, работа во парови и 

групи и сл. Преку примената на интерактивните методи и ИКТ во наставата се 

подобри  мотивирачкиот фактор во средината на учење на германскиот јазик. 

Постигањата на учениците во рамки на учебната 2019/2020 година беше 

следниот:  

Клас  Среден успех  5 4 3 2 1 

I1 4.6 2 1 0 0 0 

I3 5 10 0 0 0 0 

I4 4.6 5 3 0 0 0 

I6 4.8 8 1 0 0 0 

I8 3.2 1 3 3 3 0 

I10 2.6 0 0 2 1 0 

II1 4.9 12 1 0 0 0 

II2 5 17 0 0 0 0 

II3 5 5 0 0 0 0 

II4 4.3 4 4 1 0 0 

II5 3.8 2 3 3 0 0 

II6 4.1 2 3 1 0 0 

II8 3.4 3 3 4 3 0 

II10 3.2 2 1 1 3 0 

III1 5 4 0 0 0 0 
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III2 5 2 0 0 0 0 

III3 4.2 4 3 2 0 0 

III8 4.6 2 1 0 0 0 

III10 2 0 0 0 1 0 

Вкупно 4.17 85 26 17 12 0 

 

 
  

6.7 Извештај за реализација на програмата за работа на активот 
по општествени науки и уметности  

 на крајот на учебната 2019/2020година  
 

Наставните планови и програми, за учебната 2019/2020 година, од сите 
наставници беа изработени во предвидениот временски рок и навремено 
предадени во психолошко-педагошката служба. 

Во првото полугодие од оваа учебна година се реализираше првата средба 
со партнер училиштето СУГС „АрсениЈовков“ одСкопје, за потребите од 
меѓуетничката интеграција во училиштето. На првата средба беа договорени 
активностите кои се планираа за оваа учебна година а дополнително се 
прецизираа и усогласија активностите од двете училишта.Активностите требаше 
да почнат да се реализираат кон крајот на март, но поради ситуацијата со 
пандемијата и неопходноста од физичко присуство на учениците, овие активности 
се одложија за септември, наредната учебна година. 
Илија Атанасов, како ментор и диригент ги реализираше следните активности: 

 Учество на градска манифетација „7 Ноември“ – Ден на Гевгелија 

• Химна на Република Македонија 

• Химна на Европска унија – „Ода на Радоста“ – Ludwig van Beethoven 

• Учество на новогодишната училишна претстава „Твоето лице како да ми 

звучи познато“ 

• It’s Chrystmas Time Again 

• You Raise Me Up 

Активности на училишен бенд/музичка група South Angels 
• Учество на новогодишната училишна претстава „Твоето лице како да ми 

звучи познато“ 

• Hold the Line – TOTO 

• Sex on firew – Kings of Lion, It’s My Life – John Bon 

На почетокот на второто полугодие, наставниците започнаа со реализација 
на настваните програми така како што се планирани. 

Во февруари, се одржа општински натпревар по филозофија, каде земаа 
учество 3-ца ученици од четврта година. Натпреварот, беше организиран во 
рамките на училиштето, под менторство на професор по филозофија, Снежана 
Арџанлиева Танева. На натпреварот, сите тројца ученици се пласираа на 
регионалниот натпревар, кој се оддржа на 7-ми март во Велес. Еден ученик, 
Душко Јанев обезбеди пласман за државен натпревар. Поради состојбата со 
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пандемијата, Државниот натпревар кој требаше да се случи на 9 април, не се 
реализира. 

Со прекинот на наставата, на 11.03.2020 година, наставниците од Активот, 
по препораките од Министерството за образование и наука, почнаа реализација 
на наставната програма преку далечинско учење користејќи средства за 
електронска комуникација со учениците. Начинот на коминикација и спроведување 
на наставните часови, зависи од изборот на предметните наставници, и главно се 
води преку едмодо, фејсбук, месенџер, вибер, мејл. Со тоа, секој наставник од 
Активот ја реализира планираната наставна програма. 

Проектнитеактивности, исто како и останатите редовни часови, кои беа 
планирани од различни области, секој наставник одговорен за своето подрачје ги 
реализирал на истиот начин, преку електронска комуникација. Проекните 
активности од нашиот актив вклучуваат: урбана култура, иновации и 
претприемништво, МТЗ, ликовна уметност, хор и хорскопеење и др. 

Планираните, вонредни активности, како што се учество на конкурси, 
натпревари, учество на МАССУМ, од страна на професори од ликовна и музичка 
уметност, учество на Хорот на различни манифестации, посетата на музеите и 
Кинотеката на Македонија, не се реализирани поради пандемија од Ковид-19. 
На крајот на учебната година, активот го сумира следниот среден успех: 
 

Миле Смилков Историја 4,28 

Тодорка Дагалева Историја,  
Историја на Македонија 

3,89 
3,88 

Костадин Андонов Историја 3,69 

СнежанаАрџанлиеваТанева Филозофија 
Филозофија-изборен 
Етика  

4,13 
4,50 
4,87 

Ирена Трајкова Социологија 4,54 

Јасмина Јанишлиева Логика 
Етика 
Педагогија 

 
 
 

Стефчо Стефанов 
 

Психологија 
Психологија и  комуникацијата 
Деловна комуникација 

4,25 
3,45 
3,8 

Розета Картова Ликовна уметност 
Културно историско наследство 
Декорација во готварството 

3,7 
3,9 
4,2 

Драги Хаџи-Николов Ликовна уметност  

Андон Картов Граѓанско образование 3,45 

Илија Атанасов Музичка култура 4,38 
6.8 ИЗВЕШТАЈ ОД РАБОТАТА НА АКТИВОТ ПО БИОЛОГИЈА, ХЕМИЈА И 

ГЕОГРАФИЈА 
 

           Активот оваа 2019/20 година одржа 10 состаноци на кои ги разгледуваа и 
решаваа тековните проблеми во согласност со програмата за работа на активот.  
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Наставните планови и програми се реализирани од страна на секој предметен 
наставник. Реализирани се и проектните активности по  Иновации и претприемништво 
во III-5 одЗорица Лешевска- наставник по биологија,Иновации и претприемништво во I-1 
од Милан Лешевски,Иновации и претприемништво во II-4  и I-4 од Гордана Делиџакова- 
наставник по географија,Андигона Костадинова во II-3,Лилјана Андонова во I-3 и  I-
5.Природни науки-географија(Гордана Делиџакова во II-4,IV-3  и Блашка Чугунска  I-4) 

 Дополнителна и додатна настава е реализирана во согласност на програмата 
на секој наставник и потребите на учениците, при што е доставена уредна 
документација во педагошко-психолошката служба. 
Во ноември се одржа и манифестацијата ,,Ноември- месец на науката”на која  ова 
година не учествуваше активот по биологија,хемија и географија.Во периодот од 
15.10.2019-30.10.2019 професорката Зорица Лешевска со ученици од профилот:готвачи 
и келнери учествуваа во проектот„Еразмус плус“-туризам и кетеринг во Шпанија, каде 
учениците се здобија со големи знаења од шпанската кујна. 

Во текот на месец декември се добиени информации за датумите за одржувње 
на општинските,регионалните и државните натпревари. До крајот на декември беа 
пријавени и учениците кои се заинтересирани да учествуваат на натпреварите по 
биологија,хемија и географија кои ќе се одржат во второто полугодие. 

СОУ“Јосиф Јосифовски’’ беше вклучен во проект„Развој на вештини и подршка 
на иновации,согласно со гранд програмата за зајкнување на соработка меѓу училиштата 
и Бизнис заедницата’’ во кои учествуваа 22 наставника и22 ученика.Првата средба 
беше на 1.02 и 2.02.2020 г. Во хотел„Молика’’-Пелистер,на која беа само 
наставниците.Втората средба беше на 29.02. и 1.03.2020г. во Берово,а трета средба 
заради ситуацијата не се одржа.Обуката на учениците беше во Струмица. 

На 11 март се прогласи вонредна состојба заради КОВИД-19 со што беа 
затворени училиштата до крајот на учебната година,па поради тоа цела комуникација 
се одвиваше ONLINE на платформата ZOOM.Натпреварите кои беа планирани во овој 
период не се одржаа.Проектните задачи учениците успешно ги одбранија пред нивните 
ментори и комисија ONLINE во предвидениот термин.Исто така и Наставничките Совети 
се одржа со видеоконференција. 
Успехот на активот на крајот на учебната година по предмети е следниот: 
Милан Лешевски  Хемија- 4,24 
Снешка Аризанова  Хемија- 4,22 
Андигона Костадинова Биологија-4,58 
Лилјана Андонова  Биологија- 3,90 
Зорица Лешевска  Биологија- 3,01  
Блашка Чугунска  Географија- 4,64 
Гордана Делиџакова  Географија- 3,76 
- Биологија- 4,24 

- Хемија- 4,23 

- Географија- 4,20            Среден успех на активот во учебната 2019/20 год. изнесува 4,22. 
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6.9 Извештај од работата на активот по математика, физика и 
информатика 

 за учебната 2019/2020год. 
  
            Согласно програмата на активот математика, физика и информатика 
редовно се одржувани состаноци заради следење и информирање за 
активностите врзани за активот. Направени се повеќе дискусии за програмите за 
работа, расположливите учебници и материјали и усогласеноста на истите во 
наставните програми за работа, можностите за примена на ИКТ во наставата и 
примена на кабинетска настава, како битен приоритет за успешен воспитно-
образовен процес.Сите членови  приложија информации за реализираните 
активности во I-то полугодие во учебната 2019/2020година. 
    Математика 

   -Во периодот од 27-28.9.2019 год на Меѓународната конференција за 

образование по математика,физика и сродни науки присуствуваа тројца 
професори од активот,Русица Атанасова,Јасмина Папалазова и Рамона 
Панорова.Беа одржани предавања од областа на математиката,физиката како и 
колерација на наставата по математика и наставата по физика преку решавање 
на математичко-физички проблеми,новите образовни програми во напредното 
математичко образование-можности,предизвици и ограничувања,иновативно 
учење преку новите мултимедијални технологии и други интересни предавања од 
областа на математиката и физиката. 
    На 25.1.2020 год се одржа општинскиот натпревар по математика.Учествуваа 
учениците: од I година: 
                  1.Антониј Стојменов(ментор Зоран Филов),освои IIнаграда 
                   2.Златка Петрова(ментор Јасмина Папалазова),освои III награда 
                  3.Драгана Петкова(ментор Зоран Филов),освои пофалница 
                  4.Андреј Петковски(ментор Јасмина Папалазова) 
                 5.Тина Ташева(ментор Јасмина Папалазова) 
Од II година:   1.Ана Папалазова(ментор Јасмина Папалазова) освои I награда 
                          2.Нела Николова(ментор Драгица Петкова) освои пофалница 
        На 8.2.2020 год. во гимназијата “Добри Даскалов” во Кавадарци се одржа 
регионалниот натпревар по математика за учениците од општините 
Гевгелија,Валандово,Неготино,Кавадарци и Велес.Од нашето училиште 
учествуваа учениците: од I година: 1.Антониј Стојменов(I-2), .Драгана 
Петкова(ментор Зоран Филов)  и Златка Петрова(ментор Јасмина Папалазова). 
            Од IIгодина: Ана Папалазова II-1 (ментор Јасмина Папалазова),Нела 
НиколоваII1 (ментор Драгица Петкова). 
  Ученичката Ана Папалазова освои трета награда,а Нела Николова пофалница.И 
двете ученички се пласираа на Државен натпревар.кој не се одржа поради 
новонастанатата ситуација со пандемијата. 
 Информатика 

    -Меѓународен интернационален електронски натпревар по информатика 
“Дабар”  одржан во месец ноември 2019 година потпомогнато од ЗИМ кој 
овозможува учество на натпреварувачите да е бесплатно 
ФИЗИКА – натпревари 
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 “Најдобар бизнис концепт“ - SBF ( Solar Bag for Future) , 13 ноември 2019 
година 

SBF ( Solar Bag for Future) изработена од тимот на СОУ„Јосиф Јосифовски“-Гевгелија 

освои 3 место на државниот натпревар „Најдобар бизнис концепт“. Тимот е составен од 

учениците од IV година: Душко Јанев, Дамјан Сепетовски, Никола Биков, Пепица 

Јованова и менторите Марија Танева и Јасмина Мицева. Учениците успешно го 

претставија својот проект во полуфиналето на Машински факултет-Скопје и обезбедија 

пласман во финалето. Финалето се одржа на 13 ноември во хотел Marriott – Скопје.  

       43та Школа  “Млади физичари“ ,  28-29 ноември 2019 година 
Учениците од СОУ„Јосиф Јосифовски“-Гевгелија успешно се претставија на 43 
Школа „Млади физичари“ со своите експерименти и изработки. Натпреварот се 
одржа на 29.11.2019 год на природно-математичкиот факултет во Скопје. 
Учествуваа 11 ученици под менторство на Сашко Колев и Марија Танева.  
Ученикот Душко Јанев од IV година кој освои III место , ментор Марија Танева. 

7ма Експериментална олимпијада по физика “Ден на индуктивитетот“ , 
7декември 2019 година 

    На 7 декември 2019 г. во Скопје се одржа Седмата меѓународна експериментална 

олимпијада по физика (ЕПО7), со наслов „Ден на индуктивитетот“. 

Од СОУ Јосиф Јосифовски учествуваа учениците: Антониј Стојменов (I година, ментор 

Сашко Колев), Ана Папалазова (II година, ментор Рамона Панорова), Елена Брзилова (III 

година, ментор Рамона Панорова) и Душко Јанев (IV година, ментор Марија Танева). 

Ученичката Елена Брзилова, во категоријата L, освои трета награда. 

  Обуки 

     Летен Универзитет-Струга,2-4 јули 

    Во периодот 2-4 јули професорите Драгица Петкова,Горан Манев,Марија Танова беа на 

обука по француски јазик за наставници-почетници и остварија 18 часа едукација за 

потребите на билингвалната паралелка.Реализатор на обуката е Француски институт-

Скопје. 

  -На 25.10.2019 година,наставниците од природно-математичкиот актив кои предаваат во 

билингвалната паралелка го положија А1 тестот за познавање на францускиот 

јазик.Полагањето се реализира во просториите на Францускиот институт-Скопје. 

       Во тек се подготовките за додатна настава за избраните ученици по предметите 

математика и физика кои учествуваат на регионалните натпревари. 

     На 1.2.2020 год се одржа општинскиот натпревар по физика во СОУ”Јосиф 

Јосифовски” .Учествуваа 13 ученици од прва,втора и трета година.Од нив 8 ученици се 

пласираа за учество на регионалниот натпревар кој не се одржа заради пандемијата. 

Среден успех по предмети  

 Предмет Среден успех 

1 Математика 3,12 

2 Математичка Анализа 3,25 

3 Алгебра 4,78 

4 Линеарна алгебра и аналитичка геометрија 4,96 
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5 Програмски јазици 4.94 

6 Информатика 4,4 

7 Информатичка технологија 4,9 

8 Физика 4,23 

9 Електротехника 4,05 

 
 

6.10 Извештај од работата на активот по спорт и спортски 

активности  

од учебната 2019-2020 година 

Во август пред стартот на учебната година беше одржан состанок на 

активот по спорт и спортски активности каде беше разговарано за програмата за 

сите четири години. При тоа беа разгледани и прифатени некои предлози од 

колегите за мала корекција на програмата. Се направи и преглед на условите во 

спортската сала каде беше констатирано дека недостасуваат одереден број на 

надгледни средства од типот на : топки по кошарка, фудбал, одбојка и ракомет. 

Во септември од самиот почеток на учебната година почна организација и 

известување до сите ученици кој се заинтересирани да заземат учество на 

мегукласните натпревари кој се организираат на ниво на нашето средно 

училиште.  

Во октомври отпочна мегукласните натпревари на ниво на цело училиште 

од сите школски години кој се одржува во текот на цела учебна година одговорен 

Кирил Арнаудов. 

Во октомври под менторство на професор Кирил Арнаудов беа изведени 

слободни ученички активности по пешачење и планинарење до околните 

населени планински места. 

Во октомври отпочна оджување на тренинзи од додатната настава по 

фудбал како припрема за учество на општински, регионални, зонски и државни 

натпревари, одговорен професор Никола Караколев. 

Во октомври отпочна со работа додатната од Р.С.Г. со талентирани 

ученички одговорен професор Виолета Аризанова. 

Во октомври отпочна со системски натпревари – мегукласни натпревари при 

СОУ „ Јосиф Јосифовски “ на ниво на училишен спорт во : одбојка, фудбал, 

кошарка. Одговорен професор Кирил Арнаудов во соработка со сите колеги од 

активот по спорт и спортски активности. 

Учество на спортска екипа по футсал на мегународен патронен празник во 

Инџија-Србија. 

Во октомври отпочна оджување на тренинзи од додатната настава по 

кошарка како припрема за учество на општински, регионални, зонски и државни 

натпревари, одговорен професор Зоран Аврамов. 
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Во октомври отпочна оджување на тренинзи од додатната настава по 

ракомет како припрема за учество на општински, регионални, зонски и државни 

натпревари, одговорен професор Семенаков Влатко. 

Во октомври школскате репрезентации во машка и женска конкуренција по 

ракомет, футсал и кошарка  учествуваа на мегуопштински натпревари кој се 

одржуваа во Богданци и Гевгелија под менторство на професор Влатко 

Семенаков - ракомет, кошарка - професор Зоран Аврамов и футсал – професор 

Никола Караколев. 

Во ноември под менторство на професор Кирил Арнаудов беа изведени 

слободни ученички активности по пешачење и планинарење до околните 

населени планински места. 

Во декември под менторство на професор Кирил Арнаудов беа изведени 

слободни ученички активности по пешачење и планинарење до околните 

населени планински места. 

Во ноември и декември школскате репрезентации во машка и женска 

конкуренција по ракомет, футсал и кошарка  учествуваа на зонски натпревари кој 

се одржуваа во Велес и Гевгелија под менторство на професор Влатко 

Семенаков- ракомет, кошарка - професор Зоран Аврамов и футсал – професор 

Никола Караколев. 

Полугодишен среден успех на професорите при СОУ „ Јосиф Јосифовски “ : 

Никола Караколев 4,55 

Влатко Семенаков 4,5 

Виолета Аризанова 4,66 

Илија Аризанова 3,66 

Зоран Аврамов 4,13 

Кирил Арнаудов 4,69 

Полугодишен среден успех на активот по спорт и спортски активности за 

2019-2020 година при СОУ „ Јосиф Јосифовски “ :  4,36 

Во февруари почнаа со тренинзи школските екипи во машка и женска 

конкуренција по ракомет, футсал и кошарка под менторство на професор Влатко 

Семенаков - ракомет, кошарка - професор Зоран Аврамов и футсал – професор 

Никола Караколев за подготвени да ги дочекаат и да издвојуваат победи на 

регионалните натпревари. 

Во март поради пандемијата од КОВИД-19 што ја зафати нашата земја како 

и целиот свет сите активности и натпревари што беа закажени и планирени се 

одложија на неопределено време додека трае пандемијата, но за жал и крајот на 

учебната година – 10 јуни го дочекавме во своите домови па сите активности 

останаа во постоечката ситуација како во месец март. За тоа сите наставници и 

професори од активот по спорт и спортски активности своите обврски и задачи ги 

извршуваа од дома преку своите комјутери и лаптопи. Наставата се одвиваше on-
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line преку разни програми и алатки коа беа дозволени од министерството за 

образование и МОН, па така сите колеги од активот по спорт си ги завршија 

своите задолженија од домашни услови. На крај сите ученици беа оценети и сите 

обврски од зададената и пропишена програма  беа реализирани. При реализација 

на програмата немаше некој поголеми потешкотии и сите колеги од активот по 

спорт проблемите ги решаваа тековно  со секојдневна комуникација мегусебно 

како и со претседателот на активот. На крај ја оценуваме за успешно завршена 

оваа учебна 2019-2020 година. 

Средниот успех на колегите изразено во цифри е следниот : 

 - Никола Караколев – 4.62 

 - Зоран Аврамов – 4.18 

 - Виолета Аризанова - 4.69 

 - Иле Аризанов – 4.24 

 - Семенаков Влатко – 4.5 

 - Кирил Арнаудов – 5.0  

  

6.11 Годишен извештај за работата на економско- правен актив 
учебната 2019/2020 година 

 
Активности во текот на учебната 2019/2020 година 
Обуки (семинари) 
На ден 01.11.2019 година се одржа Обука за натпревар “Најдобар бизнис концепт” 
на Машински факултет-Скопје, учесник Јасмина Мицева. 
На ден 25.12.2019 година се одржа обука на тема “Учење претприемништво” во 
Скопје-учесник Јасмина Мицева. 
На ден 06.02.2020 и 07.02.2020 година се одржа Обука за спроведување на 
програмата Ученичка компанија во Скопје-учесници Јасмина Мицева и Снежана 
Кичукова. 
Во деновите 01.02.2020 и 02.02.2020, како и 29.02.2020 и 01.03.2020 година се 
спроведе Проектот за развој на вештини и подршка на иновации согласно со 
гранд програмата за зајакнување на соработката меѓу училиштата и бизнис 
заедницата и тоа Обука за наставници, а во деновите 24.01.2020 и 25.01.2020, 
14.02.2020 и 15.02.2020, 06.03.2020 и 07.03.2020 година Обука за ученици од 
економско-правна и трговска струка. 
Натпревари  
На ден 08.11.2019 година се одржа презентација на бизнис идеи, а на ден 
13.11.2019 година Државен натпревар за “Најдобар бизнис концепт” на Машински 
факултет во Скопје-освоено трето место. Ментори: Јасмина Мицева и Марија 
Танева, со учениците: Никола Биков, Душко Јанев, Дамјан Сепетовски и Пепица 
Јованова. 
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Учество на МАССУМ-Образовно рандеву-Натпревар за Маркетинг план на ден 
25.04.2020 година-онлајн-ментор Јасмина Мицева, ученици кои учествуваа: 
Катерина Лазарова, Росица Ајцева, Софија Петкова и Оливер Велков. 
На ден 16.06.2020 и 17.06.2020 година се одржа онлајн финале на Национален 
натпревар за најдобра ученичка компанија организација од Junior achivment-
Македонија, (влез во првите десет)-учесник Јасмина Мицева со проектот: SBF-
Solar bag for the future (ученици: Душко Јанев, Никола Биков, Пепица Јованова, 
Ангелина Несторова и Слободанка Савиќ) и учесник Снежана Кичукова (ученици 
од тета година од економско-правна и трговска струка). 
Освоено второ место на Националниот натпревар за најдобра ученичка компанија 
со проектот: SBF-Solar bag for the future - ментор Јасмина Мицева. 
Посети  
На ден 25.10.2019 година, посета на Основен суд Гевгелија со ученици од 
економско-правна и трговска струка и гимназиско образование-трета година по 
повод одбележување на 25-ти Октомври-Европски ден на граѓанската правда-
учесник Билјана Панова. 
Посета на Република Ирска-проект Еразмус + “Старт ап бизниси за млади 
претприемачи” 
На ден 12.02.2020 година во училиштето спроведена е дисиминација на проектот  
“Старт ап бизниси за млади претприемачи” во која учествуваа ученици од 
економско-правната и трговската струка. 
Тековни активности 
Септември-разгледување на наставните програми со посебен осврт на новите 
реформирани наставни програми за стручно образование; 
Октомври-разговор за натпревари и избор на ученици; 
Ноември-разгледување на успехот и поведението на учениците за прво 
тримесечие и избор на Матурски проектни задачи; 
Декември-разгледување на успехот и поведението во текот на првото полугодие, 
избор на теми за Матурски проектни задачи, дискусија за потребата од отварање 
на паралелка од трет степен Асистент деловен администратор; 
Јануари- дискусија за успехот и поведението на учениците во текот на првото 
полугодие; 
Февруари- разговор за предлог мерки за подобрување на успехот и редовноста на 
учениците во текот на второто полугодие; 
Март- дискусија за начинот на спроведување на онлајн наставата во текот на 
пандемијата, соработката со учениците и разгледување на онлајн алатки за 
спроведување на наставните програми. Изготвување програма за феријалната 
практика во прва година за учениците од економско-правна и трговска струка-
онлајн; 
Април- анализа на успехот и редовноста на учениците во трето тримесечие и 
онлајн презентации  на матурските проектни задачи; 
Мај- утврдување на успехот на учениците од завршните класови; 
Јуни- анализа на постигнувањата на учениците во текот на целата наставна 
година и разгледување на активности предвидени за крајот на учебната година. 
Среден успех на економско-правен актив: 4.39 
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 6.12 Годишен извештај за работа на УТС  
во учебната 2019/20 

 
Во изминатата наставна 2019/20 година при СОУ „Јосиф Јосифовски“ 

Гевгелија, угостителско-туристичката струка ги реализира следниве активности:  
Одобрен проектот „Start up business and tourism and catering training“ од страна на 
Националната агенција за европски образовни програми и мобилност како и 
Програмата за доживотно учење.                                                                            

На одржаниот фестивал на храна и култура „Taste Krushevo“ во Кршево, 
СОУ „Наум Наумовски Борче“ на 27-28.9.2019 учествуваа учениците 
Каранфиловски Венци и Лазова Златка од трета година профил готвач во тимско 
натпреварување под менторство на проф. Марина Калкова и проф.Ана Аврамова 
и освоија второ место.  
Во период од 14.10. до 31.10.2019 се реализира проектот „Start up business and 
tourism and catering training“ со престој во Гран Канарија, Шпанија.   Избраните 10 
ученици од профил ХТТ, 7 ученици од профил Келнер и 7 ученици од профил 
Готвач, а на предлог од Директорот на училиштето придружувани од Директорот 
на училиштето Цветан Нелоски и професорите: Бранко Бизоев, Велика Бизоева, 
Ана Аврамова, Зорица Лешевска, Вера Светозаревиќ имаа двонеделна обука од 
областа на хотелиерството и ресторатерството.  
По повод одбележувањето на „7 Ноември“ ден на ослободување на град Гевгелија 
ученици од  профил готвач учествуваа на штандот за храна во организација на 
оштина Гевгелија и хотел Аполонија.  
На одржаниот натпревар Лидер на струка во средното стручно училиште Лазар 
Танев во Скопје, од УТС при СОУ „Јосиф Јосифовски“ Гевгелија учествуваа 
учениците од ученичката Ана Марија Чавдарова од профил ХТТ и профил Готвач, 
Даниел Гошев  кои  се натпреваруваа во соодветно зададените дисциплини.  

- Се реализира планираната практична настава во СОУ и надвор од него и 
продолжување на реализацијата на СПИН – програмата во форма на  
слободни часови на училиштето во периодот од септември 2019 до првата 
половина на март 2020; 

- Се реализирa додатна и дополнителна настава со учениците, согласно 
Законот за изменување и дополнување на законот за средено образование; 

- Сите наставни активности после 10 март 2020 година до крајот на наставната 
година продолжија непречено да се одвиваат преку онлајн настава поради 
настанатата вонредна ситуација од пандемијата. 

- Поради Ковид19, планираните еднодневни посети на културни и општествени 
установи како и на региони со природни реткости и убавини, за учениците од 
четврти степен, според наставните планови и програми по стручни предмети 
не се реализираа. 

- На ниво на актив се разгледуваа предлози за подобрување на слабите резултати по 
профили.  

- Во текот на наставата заедно со учениците се разгледуваа и дискутираа 
информации за професионалната ориентација на учениците од завршните класови; 

- На ниво на актив се разгледуваа предлози за подобрување на поведението на 
учениците и намалувањето на бројот на изостаноци по ученик.  
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6.13 Извештај од активот на машинската струка  
за учебната 2019/2020 

 Вп учебната 2019/2020 активпт на машинската струка  ги реализара 
следниве активнпсти: 
    Август 2019 
- Изабптка на гпдишната прпграма за рабпта на активпт 
    Септември 2019 
- Стандарди и критериуми за пценуваое 
- СПИН прпграмата за стекнуваое прпфесипналнп искуствп ппд стручен 
надзпр 
 Октомври 2019 

 Избпр на прпектни задачи за матура  
  Ноември  2019 
- Резултати пд СПИН прпграмата 
 Декември 2019 
- Анлиза на успехпт вп машинската струка 

Февруари 2020 
-Ппдгптпвка за натпревари 
 Март 2020 
-Израбптка на ЕКО спдржини 
 Април 2020 
-Организираое на пнлајн настава и размена на искуства и линкпви  
 Мај 2020 
-Онлајн пдбрана на прпектни задачи пд стручните предмети  
 Јуни 2020 
-Анализа на ппстпгнатипт успех  и Извештај за рабпта на активпт 
 

Извештај за постигнатиот успех по класови и предмети 
  I – 7 
1.Машинствп и други сектпри 3,67 
2.Машински елементи сп механика 2,8 
3.Техничкп цртаое сп CAD 3,29 
4.Технплпгија на пбрабптка 2,67 
  I – 11 
1.Технплпгија на пбрабптка 2,5 
2.Техничка кпмуникација 3,6 
3.Оснпви на машинствп 3,3 
4.Практична настава 4,0 
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II – 7 
1.Машински елементи 2,8 
2.Технплпгија на мптпрни впзила 2,95 
3.Практична настава 4,3 
III – 7 
1.Технплпгија на мптпрни впзила 3,95 
2.Технплпгија на мптпрни впзила (избпрна настава) 4,0 
3.Електрптехника (избпрна настава) 4,3 
4.Електрпника 3,33 
5.Практична настава 4,67 
6.Електрптехника 3,81 
7.Кпнтрплна технплпгија 4,1 
8.Бизнис 2,95 
IV – 6 
1.Технплпгија на мптпрни впзила (избпрна настава) 3,4 
2.Кпнтрплна технплпгија 4,2 
3.Технплпгија на мптпрни впзила 4,6 
4.Електрптехника 4,4 
5.Електрптехника (избпрна настава) 4,8 
6.Бизнис 2,6 
7.Практична настава (Практична пбука) 5,0 
8.Електрпника 4,4 
Среден успех на струката 3,71                                                       
 

 

6.14 Годишен извештај за реализацијата на проектните активности 
и слободните часови на училиштето  

 
Проектни активности ( гимназиско образование)  
Подрачје-МТЗ (Мир,толеранција и заштита)-Пожар,Војна,Тероризам,Европска 
Унија,Нато,ООН– ментор Билјана Панова  
ПодрачјеЛитературниклубови и драмскисекции 
(ЛитературенклубЈоска,Драмскасекција,Литературенклуб,Училишенвесник) 
-Литературен клуб Јоска – ментор Тони Аврамов 
-Драмска секција – ментори  Даниела Џишева , Жаклина Атанасова 
-Училишен весник – ментор Жаклина Атанасова 
Подрачје-класичнијазици и странскијазици (латински,англиски и францускијазик) 
-Англиски јазик ментор Вера Светозаревиќ 
-Француски јазик ментори Роза Танева Зоева, Весна Аризанова 
-Латински јазик ментор Мирјана Чамџиќ 
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Подрачје-Спорт и спортскиактивности(планинарење и велосипедизам) 
-Планинарење ментор Зоран Аврамов 
-Велосипедизам ментор Никола Караколев 
Подрачје –Активностиодобластанамузиката(хорскопеење) 
Ментор Илија Атанасов 
Подрачје-Граѓанскакултура 
Ментор Јасмина Јанишлиева 
Подрачје-Природнинауки (хемија,биологија,географија,физика) 
-Физика ментор Марија Танева 
-Географија ментор Блашка Чугунска 
Подрачје – ликовно –творечки уметности 
-Ликовен дизајн ментор Драги Хаџи-Николов 
Иновации и претприемништво 
Ментори – Милан Лешевски, Сашко Колев, Лилјана Андонова, Гордана 
Делиџакова, Андон Картов, Зорица Лешевска, Анидигона Костадинова, Ирена 
Никова, Снежана Танева Арџанлиева, Сашко Папалазов 
 
 Слободни часови на училиштето ( стручно образование)  
Прва година: ( Содржини програмирани од училиштето) 
-економска струка: Математика ментор Јасмина Папалазова 
-машинска струка: Проектирање на модел во 3Д со користење на КАД ментор 
Звонко Роман 
-угостителска струка:Изработка на аранжман за училишна екскурзија ментор 
Горан Манев  
 Втора година: 
-економска струка:Планирање на кариера ментор  Стефчо Стефанов 
-машинска струка: Бизнис и претприемништво ментор Михаил Гелов 
-угостителска струка:Планирање на кариера ментор  Стефчо Стефанов 
Трета година: 
-економска струка:Математика ментор Сашо Папалазов 
-машинска струка: Бизнис и претприемништво ментор Иван Шапкаров 
-угостителска струка:Мир, толеранција и заштита ментор Андон Картов  
Четврта година: 
-економска струка:Мир, толеранција и заштита ментор Андон Картов  
-машинска струка: Бизнис и претприемништво ментор Борче Нечевски 
-угостителска струка:Програма СПИН ментор Велика Бизоева 
 

Број на реализирани проектни активности и слободни часови на 
училиштето: 
Проектни активности :  
планирани ( 375 + 500)  
реализирани – 653 /76% реализација 
  

Слободни часови на училиштето: 
планирани -420 
реализирани – 318 /77% реализација 
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6.15 Извештај за работата на Наставнички совет 
за учебната 2019/20 година 

 

          Наставнички совет претставува највисок стручен орган во училиштето ,кој се 
грижи за целокупната стручна и воспитно-образовна работа во 
училиштето.Според својата програма во текот на  учебната 2019/20  година се 
одржаа 25 Наставнички совети и 9 Класен и Наставнички совет.  
     Во извештајот за работата на Наставнички совет се кажува за целокупната 
работа на наставниците и учениците.Почнувајќи од септември 2019  година на 
наставнички совет се реферира за : 
   -  бројната состојба на класот во учебната 2019/20год.; 
   - успехот  во класот ,редовноста ,дисциплината и поведението на крајот од год.; 
  - изрекување на предлог –педагошки мерки , 
  - реализација на наставните планови и програми ,додатна и дополнителна 
настава ,реализација на проектни активности и слободните часови . 
   - Се кажува и предлог-планот за запишување на ученици во I година за следната 
учебна година. 
   -утврдување теми за полагање завршен испит III степен по македонски јазик и 
литература ; 
   -реализација на  пописот  и пописни комисии за 2019/20 година ; 
   -разгледување молби од ученици по основ на разни барања од истите ; 
   -Извештаи од семинари ,натпревари,средби,саеми и други културни 
манифестации во кои имале учество учениците и наставниците од нашето 
училиште ; 
  -Извештаи за текот на училишните проекти ; 
  - Утврдување и објавување на резултати од пријавувањата и уписите на 
учениците од I година за следната учебна година ; 
 - Утврдување резултати по спроведени интерни испити од државна 
матура,училишна матура  и завршен испит,резултати од попрвани испити и испит 
на годината ; 
-  Утврдување на запишани ученици во втора,трета и четврта година  ; 
  -Разгледување информации од педагошко-психолошката служба во врска со 
водењето на педагошката евиденција ,аналитичко-истражувачките 
активности,некои согледувања од непосредно следење на воспитно-образовниот 
процес и информации од измени и дополнување на закон и правилници за средно 
образование. 
  -Предлози и мислења од Училишен одбор ,Класни совети,средношколска 
заедница  и совет на родители ; 
 -Извештаи од родителски средби ; 
- Од проектните активности кои се реализираа во текот на прво и второ  полугодие 
од учебната  2019/20 година, се одржаа часови по литературни клубови и драмска 
секција,училишенвесник,иновации и 
претприемништво,велозиспедизам,дизајн,природни науки,бизнис и 
претприемништво ,спорт и планинарење ,граѓанска култура итн. 
-се одржуваа состаноци со училишниот одбор ; 
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-на крајот од годината  се изготвуваат и годишни  извештаи за сработеното во 
2019/20  год. од сите активи и службата ; 
-во тековните активности кои беа реализирани во периодот од септември до јуни  
2019/20 год.се и on lain курсевите за инклузивно образование ; 
-тимовите еко и мио ги извршија успешно предвидените активности ; 
-водење на електронскиот дневник од страна на наставниците ; 
Со овие податоци од Наставнички совет може да резимираме дека  почетокот на  
2019/20 година започна и заврши со големи предизвици и успеси на самите 
ученици и наставници од СОУ,,Јосиф Јосифовски’’. 
   

 

6.16 Извештај од работата на Советот на родители 

За учебната 2019/2020 година 

 

Во учебната 2019/2020 год.,Советот на родители работеше по 

сопствена програма и истата делумно ја реализираше. Во текот напрвото 

полугодие Советот посебен акцент стави на вклучување на родители во 

проекти како што се МИО, ЕКО и проекти кои што се реализираат преку 

Еразмус програмата.  

Исто така, од страна на Совет на родители беа евидентирани воспитните и 

социјални проблеми во училиштето, се формираше Комисија за 

организирање на екскурзија на ученици од III година и беше испратено 

Писмо со апел за помош и соработка до Градоначалникот на Општина 

Гевгелија во врска со прекумерна употреба на дрога и алкохол кај 

малолетниците и нивната лесна достапност, како загрижувачки проблем кој 

од година во година експанзира. Општина позитивно одговори на барањата 

на Советот на родители и во рамките на Комисијата за безбедност оформи 

работна група во која членуваа претставници на надлежните институции, 

невладиниот сектор, директорот на СОУ „Јосиф Јосифовски„ и претседателот 

на Совет на родители при СОУ „Јосиф Јосифовски„ – Гевгелија. Беа 

предложени и усвоени низа превентивни мерки, како и парични средства за 

едукативни работилници со ученици и родители. Но, истите не се реализираа 

поради прогласување на пандемија и прекин на физичката настава во 

училиштата.  

Поради истите причини, пандемија од КОВИД-19, годишната програма на 

Советот на родители не беше во целост реализирана.  

 

Август, 2020     Престедател на Совет на родители 

            Соња Јованова  
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6.17 Извештај од работата на средношколска организација 

 учебната  2019/2020 година 
Во месец септември се избра ново претседателство и работни групи. 

Претседателите на класовите од прва до четврта година, по претходни предлози 
дадени од нивна страна, со тајно гласање за претседател на Средношколската 
заедница при СОУ “Јосиф Јосифовски” Гевгелија го избраа ученикот Лазе 
Николов од III 1 клас. По изборот, претседателот и работните групи со 
претставници од прва до четврта година ја изготвија Програмата за работа на 
средношколската заедница.  

Месец октомври – организирање на хуманитарен базар по повод 
Меѓународниот ден за борба против сиромаштијата на ден 17.10.2019 год. На 
базарот учествуваа 28 ученици од втора, трета и четврта година со подготовки од 
храна и пијалоци. Собраните парични средтсва беа донирани на социјално 
загрозено семејство чии деца учат во нашето училиште.  

На 16.10.2019 год. претседателот Лазе Николов и ученикот Милчо 
Јовановски присуствуваа на работен состанок во фондацијата Аполонија заедно 
со претставници од другите институции од општината со цел зајакнување на 
меѓусебната соработка и учество на заеднички проекти од интерес за училиштето. 

Месец ноември –  група ученици под менторство на професорката Ирена 
Трајкова на 14.11.2019 год. учествуваа на тркалезна маса – промовирање на 
партиципативната демократија на ниво на заедницата на тема:  Предизвицисо кои 
се среќаваат медиумите и граѓанските организации во организација на Центарот 
за граѓанска иницијатива . Тркалезната маса се одржа во просториите на 
Регионалниот центар за одржлив развој во Гевгелија. 

Месец декември –на 4ти и 5ти декември 31 ученик од прва до четврта 
година учествуваа на Новогодишниот базар организиран од фондацијата 
Аполонија во малата сала на Народниот театар во Гевгелија. Учениците 
учествуваа со подготовки од храна и други рачни изработки и беа поделени во две 
групи. Собраните парични средства беа донирани на Центарот Мајка Тереза - 
Гевгелија и Дневниот центар за лица со посебни потреби во Гевгелија.  
Од 10ти до 18ти декември во просториите на училиштето ученици од прва, втора 
и трета година учествуваа во Работилница – Рециклирам и украсувам 
организирана од страна на Средношколската заедница  на која изработија 
новогодишни украси од пластика и хартија и истите беа изложени во холот на 
училиштето.  

Во месец февруари претседателите на завршните класови – матуранти по 
претходно доставените понуди за сликање и подготовка на табло, ја одбраа 
понудата на Фото Спектар за фотографирање и изработка на алманах.  
На почетокот на месец март, претставници од завршите класови – матуранти, по 
претходно доставените понуди за организирање на матурска вечер, со гласање ја 
одбраа понудата на хотелот Paint it black.  
Се одржа краток состанок со менаџментот на хотелот околу менито и вечерата.  
Останатите активности на средношколската заедница не се одржаа поради 
затворањето на училиштата а по претходното прогласување на пандемијата со 
Ковид 19. 
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6.18 Извештај од работата на директорот на училиштето    
 

Директорот реализира многубројни активности во учебната 2019/2020 

година кои беа планирани во неговата програма. Во подрачјето педагошко-

инструктивна работа реализирани се следните активности: 

- Задолжување на наставниците за планирање на својата работа и тоа 

годишни глобални и тематски планирања од редовната настава, како и 

додатната настава и дополнителната настава и планирање на проектните 

активности; 

- Обезбедување материјално, технички и хигиенски услови за работа;  

- Формирање на класови и паралелки и распоредување на наставници по 

паралелки и класни раководители, распоредување на часови по наставни 

предмети и наставници, формирање тимови за изработка на Годишна 

програма и Годишен извештај; 

- Реализирање договори со бизнис секторот за изведување на практична 

настава, договор за училишни натпревари; 

- Соработка со родители и училишта од други општини; 

- Организирање на разни културно-уметнички манифестации. 

Во подрачјето следење на организацијата и реализацијата на воспитни-

образовната дејност на училиштето, директорот изврши посета на часови каде 

непосредно ја следеше реализацијата на наставата согласно наставните 

програми и планирања на наставниците. Извршени се последователни/ 

дополнителни консултативно-инструктивни разговори со наставниците. Исто така 

го надгедување реализирањето на он лајн наставата која започна со 

прогласувањето на пандемијата КОВИД-19. 

Во текот на учебната година непосредно ја следеше реализацијата на сите 

проекти и развојни цели во училиштето.  

Една од тие цели, согласно Развојниот план на Училиштето беше 

изградбата на новата угостителска сала која беше завршена на почетокот на 

второто полугодие од учебната 2019 – 2020 година, како и санацијата на 

санитарните јазли во старата зграда на училиштето со средства обезбедени од 

УСАИД. 

 Директно учество во сите активности од проектот Старт-ап бизнис за млади 

претприемачи и обука за туризам и кетеринг во Даблин – Ирска и Гран Канарија – 

Шпанија од програмата Еразмус+. 

 

Директорот на училиштето остваруваше задолжителни косултативни 

разговори со наставниците по одржаните семинари, советувања за да се пренесат 

некои нови сознанија. Беше присутен на бројни културни манифестации, државни 

натпревари, раководеше со Наставнички совет и Класни совети, учествуваше на 
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состаноци на Училишниот одбор, Советот на родителите и др. Во текот на целата 

учебна година директорот на СОУ „Јосиф Јосифовски” – Гевгелија ја следеше 

целокупната работа на училиштето и успешното реализирање на воспитно-

образовниот процес како основна дејност на училиштето притоа користејќи ги 

силните залагања на сите вработени во истото. 

Со оглед на настанатата ситуација со пандемијата КОВИД 19 дел од 

планираните активности се реализираа од далечина, односно преку интернет 

комуникација, а дел останаа нереализирани. 

 

 

6.19 Годишен извештај за работа на Училиштен одбор 
  
Орган на управување во Училиштето е Училишниот одбор кој ќе ги реализира 
следниве активности: 
 

месец активности 
 

 
септември 

 

октомври 09.10.2019 

1.Усвојување записник  од седница на УО одржана на 30.08.2019 
 2.Донесување Одлука за усвојување на Финасов извештај за 
приходи-расходи од буџетот на општина Гевгелија за наменски дотации 
за сметка 903-13 за јануари-септември  2019 година на СОУ “ Јосиф 
Јосифовски”  Гевгелија.  
    3.Донесување Одлука за усвојување на Финасов извештај за 
приходи-расходи од буџетот на општина Гевгелија за наменски дотации 
за сметка  787-19 за јануари-септември  2019 година на СОУ “ Јосиф 
Јосифовски”  Гевгелија.  

4. Донесување Одлука за усвојување на Финасов извештај за 

приходи-расходи  за дпнатпрска сметка  785-45 за јануари-септември  

2019 година на СОУ “ Јосиф Јосифовски”  Гевгелија.   

 5. Донесување Одлука за усвојување на Финасов извештај за 

приходи-расходи  за дпнатпрска сметка  785-64 за јануари-септември  

2019 година на СОУ “ Јосиф Јосифовски”  Гевгелија.  
6. Донесување Одлука за усвојување на Измени и дополнувања 

на Финансов план   на СОУ” Јосиф Јосифовски “ Гевгелија  за   2019 
година за сметка 903-13 

7. Донесување Одлука за усвојување на Измени и дополнувања 
на  Финансов план   на СОУ” Јосиф Јосифовски “ Гевгелија  за  2019 
година  за сметка 787-19  

8. Донесување Одлука за усвојување на Измени и дополнувања 
на  Финансов план   на СОУ” Јосиф Јосифовски “ Гевгелија  за  2019 
година  за сметка 785-45 

9. Донесување Одлука за усвојување на Измени и дополнувања 
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на  Финансов план   на СОУ” Јосиф Јосифовски “ Гевгелија  за  2019 
година  за сметка 785-64 

10. Донесување Одлука за формирање комисија за прибирање 
на понуди за училишна завршна екскурзија за учениците од трета 
година во учебната 2019/2020 година. 

11.Одлука за утврдување надомест за користење сопствено 
возило, цена на бензин за километар, наменети за реализација на 
Проекти од програмата Еразмус+. 

12.Одлука за отпис на основни средства, стари ученички 
столчиња и отстапување на користење на истите без надомест на ООУ” 
Ристо Шуклев”  Негорци  
 

 
ноември 

22.11.2019 

 
 1. Усвојување записник  од седница на УО одржана на 09.10.2019 
год. 
 2. Донесување Одлука за усвојување на Предлог Финансов план   
на СОУ” Јосиф Јосифовски “ Гевгелија  за   2020 година за сметка 903-
13 

3. Донесување Одлука за усвојување на Предлог  Финансов план   
на СОУ” Јосиф Јосифовски “ Гевгелија  за  2020 година  за сметка 787-
19  

4. Донесување Одлука за усвојување на Предлог Финансов план   
на СОУ” Јосиф Јосифовски “ Гевгелија  за  2020 година  за сметка 785-
45 

5. Донесување Одлука за усвојување на Предлог  Финансов план   
на СОУ” Јосиф Јосифовски “ Гевгелија  за  2020 година  за сметка 785-
79 
 

 
декември 

18.12.2019; 23.12.2019 

1. Усвојување записник  од седница на УО одржана на 22.11.2019 год. 
2. Разгледување приговор и донесување Одлука по приговор на 

изречена педагошка мерка “отстранување од училиштето”. 
3. Усвојување записник  од седница на УО одржана на 18.12.2019 год. 
4. Донесување Одлука за формирање пописни комисии и изведување 

попис за 2019 година. 
5. Утврдување предлог за избор на наставници  по објавен јавен оглас 

за вработување на определено време на  наставници за учебната 
2019/2020 година по разгледување на доставени пријави.  

6. Донесување Одлука за усвојување Предлог финансов план за 
Проект Мерка 3. Воспоставување  на курсеви со решавање на 
проблеми за зајакнување на мерките вештини кај учениците.  
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јануари 

15.01.2020; 22.01.2020 

1. Усвојување записник  од седница на УО одржана на 23.12.2019 год. 

2. Донесуваwе Одлука за избор на најповолна понуда за 
реализација на училишна завршна екскурзија за учениците од 
трета година во учебната 2019/2020 година. 

3. 1.Усвојување записник од седница на Училишен одбор одржан на 
15.01.2020 год.  

4. 2.Донесување Одлука за усвојување на Финансов извештај за 
приходи-расходи од Буџетот на општина Гевгелија за наменски 
дотации за сметка 903-13 за јануари-декември 2019 год. на СОУ 
Јосиф Јосифовски Гевгелија.   

5. 3.Донесување Одлука за усвојување на Финансов извештај за 
приходи-расходи  за сметка 787-19 за јануари-декември 2019 год. 
на СОУ Јосиф Јосифовски Гевгелија. 

6. 4.Донесување Одлука за усвојување на Финансов извештај за 
приходи-расходи  за сметка 785-45 за јануари-декември 2019 год. 
на СОУ Јосиф Јосифовски Гевгелија. 

7. 5.Донесување Одлука за усвојување на Финансов извештај за 
приходи-расходи  за сметка 785-64 за јануари-декември 2019 год. 
на СОУ Јосиф Јосифовски Гевгелија. 

8. 6.Донесување Одлука за усвојување на Финансов извештај за 
приходи-расходи  за сметка 785-79 за јануари-декември 2019 год. 
на СОУ Јосиф Јосифовски Гевгелија. 

9. 7. Донесување Одлука за усвпјуваое  Годишен план за јавни 

набавки за 2020 год. на СОУ Јосиф Јосифовски  Гевгелија. 
10. 8. Донесување Одлука за усвојување на Извештајот за резултатите 

од успехот во прво полугодие во учебната 2019/2020 год. 
11. 9.Донесување Одлука за усвојување Предлог-План за запишување 

ученици во прва година во учебната 2020/2021 година. 
февруари  

март  

 
април 

29.04.2020 

               1. Усвојување записник  од седница на УО одржана на 
26.02.2020 год. 
 2.Донесување Одлука за усвојување на Финасов извештај за 
приходи-расходи од буџетот на општина Гевгелија за наменски дотации 
за сметка 903-13 за јануари-март 2020 година на СОУ “ Јосиф 
Јосифовски”  Гевгелија.  
    3.Донесување Одлука за усвојување на Финасов извештај за 
приходи-расходи за самофинансирачка сметка 787-19 за јануари-март 
2020 година на СОУ “ Јосиф Јосифовски”  Гевгелија.  
       4.Донесување Одлука за усвојување на Финасов извештај за 
приходи-расходи за донаторска сметка  785-45 за јануари-март 2020 
година на СОУ “ Јосиф Јосифовски”  Гевгелија.   

5. Донесување Одлука за усвојување на Финасов извештај за 
приходи-расходи за донаторска сметка  785-79 за јануари-март 2020 
година на СОУ “ Јосиф Јосифовски”  Гевгелија.  

6. Донесување Одлука за усвојување на Финасов извештај за 
приходи-расходи за донаторска сметка  785-83 за јануари-март 2020 
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година на СОУ “ Јосиф Јосифовски”  Гевгелија.  
7.Донесување Одлука за делегирање на членови од УО во 

Училишна комисија за организација и реализација на конкурс за 
запишување редовни ученици во прва година во учебната  2020/2021г. 

мај  

јуни  

 
 
 
 
јули 

07.07.2020 

1. Усвојување записник  од седница на УО одржана на 29.04.2020 год. 
 2.Донесување Одлука за усвојување на Финасов извештај за 
приходи-расходи од буџетот на општина Гевгелија за наменски дотации 
за сметка 903-13 за јануари-јуни 2020 година на СОУ “ Јосиф 
Јосифовски”  Гевгелија.  
    3.Донесување Одлука за усвојување на Финасов извештај за 
приходи-расходи за самофинансирачка сметка 787-19 за јануари-јуни 
2020 година на СОУ “ Јосиф Јосифовски”  Гевгелија.  
       4.Донесување Одлука за усвојување на Финасов извештај за 
приходи-расходи за донаторска сметка  785-45 за јануари-јуни 2020 
година на СОУ “ Јосиф Јосифовски”  Гевгелија.   

5. Донесување Одлука за усвојување на Финасов извештај за 
приходи-расходи за донаторска сметка  785-79 за јануари-јуни 2020 
година на СОУ “ Јосиф Јосифовски”  Гевгелија.  

6. Донесување Одлука за усвојување на Финасов извештај за 
приходи-расходи за донаторска сметка  785-83 за јануари-јуни 2020 
година на СОУ “ Јосиф Јосифовски”  Гевгелија.  
 

 
 
август 

13.08.2020 

               1.Усвојување записник од седница на Училишен одбор одржан 
на 11.07.2019 година. 

2.Донесување Одлука за усвојување и предлагање на Извештајот 
за работа на СОУ “ Јосиф Јосифовски” Гевгелија  за учебната 
2018/2019 година. 

3.Донесување Одлука за усвојување и предлагање на Годишната 
програма за воспитно-образовната работа на СОУ “Јосиф Јосифовски” 
Гевгелија за учебната 2019/2020  година. 

 4.Донесување Одлука за формирање на стручен тим за 
подготовка на Програмата за училишна екскурзија за учениците од 
трета година во учебната 2019/2020 година. 

 5. Донесување Одлука за усвојување Извештај за реализираната 
училишна завршна екскурзија за учениците од трета година за учебната 
2018/2019 година. 
 

 

  Претседател на Училиштен одбор 
                  Владо Ангеловски 

 
 


