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1. Лишна карта на ушилищтетп 

 
СОУ ”Јпсиф Јпсифпвски “ е впспитнп-пбразпвна институција вп градпт Гевгелија,  вп истпимената ппщтина лпцирана на улица ”Македпнија” бр. 1   

Кпнтакт: тел.  034/212-032,  електрпнска адреса: soujj@josifjosifovski.edu.mk и веб-адреса: josifjosifovski.edu.mk 
 

2. Прганизација на рабптата на ушилищтетп  

 
Материјалнп-технишки и хигиенски услпви за рабпта 
Ушилищтетп распплага сп сппствена зграда вп кпја се сместени следните прпстприи:  
 

Административни прпстприи: 
р.б. Вид на прпстприја брпј Ппврщина вп m

2 

1.  Прпстприја за наставници 1 60+54 

2.  Прпстприја за директпр 1 25 

3.  Прпстприја за секретар и технишки секретар 1 20 

4.  Прпстприја за педагпщкп – психплпщка служба 1 20 

5.  Прпстприја за ушенишка прганизација 1 30 

6.  Библиптека 1 50 

7.  Прпстприја за ракпвпдител 1 20 

8.  Угпстителска сала Вп изградба  

 
Прпстприи за изведуваое настава 

р.б. Вид на прпстприја брпј Ппврщина вп m
2
 

1.  Ушилници за ппщта намена(ппремени сп кпмпјутери-24)  46 4 339  

2.  Специјализирани наставни прпстприи 7 844 

3.  Прпстприи за инфпрматика 1 134 

4.  Рабптилници 3 239 

5.  Фискултурна сала 1 505 

 

Сп цел ппдпбруваое на услпвите за реализација на впспитнппбразпвната рабпта,  естетскипт изглед и целпкупната клима вп ушилищтетп вп текпт 

на првптп пплугпдие пд 2020/2021 гпдина се реализираа следните активнпсти:  

 Набавена е инфпрматишка ппрема и дпкпмплетирана ппстпјната;  

 Набавена ппрема за реализација на наставата пп предметите: математика,  физика и хемија;  

 Набавени се щест кппјутери за пптребите на мащинската струка;  

 Ппставена е разгласна станица; 

 Ушилищнипт двпр е хпртикултурнп уреден; 

mailto:soujj@josifjosifovski.edu.mk
http://www.josifjosifovski.edu.mk/
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 Ушилищната зграда е генералнп исшистена,  пднпснп изврщена е дезинфекција,  дезинсекција и дератизација на внатрещнипт прпстпр пд 

сппдветни служби и струшни лица;  

 Дпппремени се дел пд ушилниците сп нпв ушилищтен инвентар; 

 Осппспбена е една прпстприја за прислужнипт кадар.  

 

Прганизација на наставнипт прпцес  

Впспитнп-пбразпвнипт прпцес вп СОУ „Јпсиф Јпсифпвски“ пд Гевгелија вп првптп пплугпдие пд наставната 2020/2021 гпдина се реализираще 

сппред Гпдищната прпграма за рабпта на ушилищтетп. Сппред Закпнпт за среднп пбразпвание Шлен 23,  Став 3,  Календарпт за прганизација претрпе 

прпмена така щтп стартпт на ушебната гпдина заппшна на 1 пктпмври 2020 гпдина. Шленпт 10 пд Закпнпт за среднп пбразпвание истп така беще 

прпменет,  а се пднесува за пстваруваое на наставните денпви,  така щтп вп текпт на наставната гпдина вп средните ушилищта вп заврщната гпдина на 

пбразпваниетп се пстваруваат најмалку 145 наставни денпви,  а за сите пстанати гпдини на пбразпвание се пстваруваат најмалку 159 наставни денпви,  

така щтп и вп СОУ „Јпсиф Јпсифпвски“ се ппстапи сппред пвие прпмени пд Закпнпт.  

Вп услпви на пандемија сп Кпвид-19 СОУ „Јпсиф Јпсифпвски“ пд Гевгелија дпби преппрака наставата да се пдвива пнлајн. Беа пбезбедени услпви 

за непрешена и безбедна реализација на наставата (безбедна ушилищна средина преку ппдгптвен кадар за пдржуваое хигиена и дезинфекција,  

прганизираое на движеоетп на наставниците). Се ппдгптви ппсебен расппред на ушилници за престпј и пдржуваое на наставата вп пнлајн услпви. 

Ушилниците беа ппремени сп кпмпјутери,  а секпј наставник дпби слущалки и камери за кпмуникација преку платфпрмата Microsoft Teams.  

Пред стартпт на ушебната гпдина наставниците беа на тридневна пбука за платфпрмата Microsoft Teams.  

Вп текпт на наставнипт прпцес 26 ушеника дпбија кпмпјутери пд Ушилищтетп,  10 кпмпјутери дпнираще Михаил Гелпв и два лаптппи беа дпнирани 

пд Македпнската банкарска аспцијација.  

Пбразпвни прпфили 
 

Вп ушебната 2020/2021 гпд. вп СОУ”Јпсиф Јпсифпвски “ се реализира настава вп вкупнп 40 паралелки пд следните пбразпвни прпфили: 
 

 Гимназиска пбразпвание Екпнпмскп-правна и тргпвска струка Угпстителскп – туристишка струка Мащинска струка 

I 5 Екпнпмски технишар-1 
Хптелскп – туристишки технишар-1 
Гптваш-1 
Келнер-1 

Мащински технишар за 
мптпрни впзила-1 
Автпмеханишар/заваруваш-1 

II 5 Екпнпмски технишар-1 
Хптелскп – туристишки технишар-1 
Гптваш-1 
Келнер-1 

Мащински технишар за 
мптпрни впзила-1 
Автпмеханишар/заваруваш-1 

III 

Прирпднп-математишкп-А-1 
Прирпднп-математишкп-Б-2 
Опщтественп-хуманистишкп-А-1 
Опщтественп-хуманистишкп-Б-1 

Екпнпмски технишар-1 
Хптелскп – туристишки технишар-1 
Гптваш-1 
Келнер-1 

Автптехнишар-мехатрпнишар-1 

IV 
Прирпднп-математишкп-А-1 
Прирпднп-математишкп-Б-1 

Екпнпмски технишар-1 Хптелскп – туристишки технишар-1 Автптехнишар-мехатрпнишар-1 
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Опщтественп-хуманистишкп-А-2 
Опщтественп-хуманистишкп-Б-1 

 

 
Впспитнп-пбразпвна дејнпст вп Ушилищтетп 
 
Наставата вп пваа ушебна гпдина заппшна на 1. 10. 2020 гпд. и истата се пдвиваще сппред Гпдищна прпграма за рабпта на ушилищтетп. Оваа 

прпграма беще презентирана и усвпена пд Наставнишки спвет и Ушилищен пдбпр на седници пдржани на 26. 08. 2020 гпд. Брпјпт на ушениците на 
ппшетпкпт пд пваа ушебна гпдина беще 693,  а на крајпт пд првптп пплугпдие изнесува вкупнп 692 ушеника (мащки-370 и женски-322).   

Вп првптп пплугпдие 3 ушеници се придпјдени пд другп ушилищте,  3 ушеници се префрлија впнреднп и 1 ушеник е упатен на пплагаое Испит на 
гпдината. 

Ракпвпдејќи се пд мптптп,  зацртаните активнпсти и припритетите вп Гпдищната прпграма на ушилищтетп,  мпже да се кпнстатира следнптп: 
1. Наставнипт кадар рабптеще сппред гпдищни,  глпбални и тематски планираоа и наставата за првп пплугпдие е успещнп реализирана сппред 

наставните планпви и прпграми.  
2. Ушениците ги усвпија предвидените наставни спдржини и гп ппстигнаа следнипт успех: 

- Среден успех на нивп на ушилищте 3, 87 
- Сп слаби пценки се 119 ушеника,  над 2 слаби пценки имаат 31 ушеник,  а без слаби се 577 ушеника.  

3. Педагпщки мерки се изрешени на 23 ушеника пд кпи 18 сп „Писмена пппмена пд класен ракпвпдител“,  5 сп „Оппмена пред птстрануваое“ и 1 
ушеник е упатен на Испит на гпдината.  

4. Редпвнпста на ушениците какп важна кпмппнента за успехпт вп текпт на првптп пплугпдие е следната: 4516 изпстанпци пд кпи 3597 пправдани 
и 919 непправдани.  
 
 
Сппредбени ппказатели вп истипт перипд пд претхпдните две ушебни гпдини 
 
Успехпт на ушениците пваа ушебна гпдина,  сппреденп сп истипт перипд пд минатата ушебна гпдина е малку ппдпбар,  пднпснп прпсешна 

пценка пп ушеник минатата гпдина изнесувала 3. 79,  а пваа гпдина 3. 87 .  
 

У с п е х 2018/19  Прпцент 2019/20 Прпцент 2020/21  Прпцент 

Без слаби  497 77, 02 481 75, 99 577 83, 38 

Сп слаби 159 23, 25 150 2, 37 119 17, 19 

ппвеќе пд 2 слаби 30 4, 37 26 4, 11 31 4, 47 

Среден успех  3, 82  3. 79  3. 87 

 

Вп ппглед на редпвнпста,  имаме намалуваое на брпјпт на изпстанпци,  за пкплу 21 изпстанпк пп ушеник,  а тпа се дплжи на пнлајн наставата 
кпја ушениците ја следат пд дпма. Именп,  минатата гпдина изнесувалп 27, 66 изпстанпк пп ушеник,  а вп пваа ушебна гпдина 6, 51.  

 

И з п с т а н п ц и 2018/19г.  Прпсек пп уш.  2019/20г.  Прпсек пп уш.  2020/21г.  Прпсек пп уш.  

пправдани 13543 20, 41 15109 23, 87 3 597 5, 19 

непправдани 2164 3, 43 2401 3, 79 919 1, 32 

Вкупнп 15707 23, 87 17510 27, 66 4 516 6, 51 
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Пријавуваое државна матура за ушениците пд заврщните класпви 
За пплагаое на државна матура пд пваа ушебна гпдина,  пријавени се вкупнп 148 ушеника пд кпи: гимназискп пбразпвание-89 ушеника,  шетврт 

степен струшнп пбразпвание-55 ушеници и 4 впнредни ушеници.  
 

3. Извещтај на директпрпт за првптп пплугпдие пд ушебната 2020/2021 
 

I Впдствп; 
II Ракпвпдеое сп шпвешките ресурси; 
III Педагпщкп ракпвпдеое сп Ушилищтетп; 
IV Финансискп ракпвпдеое и  
V Закпнскп и административнп ракпвпдеое на Ушилищтетп.  

 
Директпрпт на СОУ „Јпсиф Јпсифпвски“ пд Гевгелија вп рабптеоетп вп првптп пплугпдие пд ушилищната 2020/2021 гпдина се ракпвпдеще пп 

следните припритети:  
 

I. ВПДСТВП 

I. 1. СТРАТЕГИСКП 
ВПДСТВП  

 

- Следеое и примена на наципналните и лпкалните пплитики и глпбалните текпви вп пбразпваниетп сп ппсебнп 
залагаое вп спрпведуваоетп на пнлајн правилниците;  
- Градеое,  сппделуваое и пстваруваое на визијата заеднп сп сите врабптени за развпј на ушилищтетп; 
- Оспбенп придаваое на знашеоетп на спрабптката сп УО и другите пргани и тела вп ушилищтетп; 
- Фпрмираое тимпви за рабпта и ппставуваое на впдаши (претседатели и ракпвпдители),  даваое пдгпвпрнпст на истите 
и слпбпда за дејствуваое; 
- Фпрмираое Ушилищтен пдбпр за изведуваое државна матура; 
- Фпрмираое на Ушилищна заедница;  
- Кпнтинуирана спрабптка сп психплпщкп-педагпщката служба и другите пргани и тела вп Ушилищтетп; 
- Фпрмираое кпмисии за изведуваое на впнредни испити и следеое на истите; 
- Фпрмираое тим за изгптвуваое на сампевалвација на Ушилищтетп; 
- Фпрмираое тим за изгптвуваое правилник за трпщеое на средства пд сампфинансираое; 
- Фпрмираое тим за прпмпција и рекламираое на Ушилищтетп.  

I. 1. 2. УШИЛИЩНА КЛИМА 
И КУЛТУРА  

 

- Ппддрщка на наставниците и ушениците за нивни ппстигаоа вп делпгт на наставата,  впннаставните активнпсти и 
нивната спрабптка сп лпкалната средина; 
- Обезбеди услпви за реализација на наставата пд ушилищте,  нп и пбезбедуваое услпви за непрешенп пдвиваое на 
пнлајн наставата; 
- Спздавое атмпсфера на ппзитивна клима и прифаќаое и ппшитуваое на сите; 
- Спздавое систем ушениците да се шувствуваат безбедни и прифатени,  вклушувајќи ги и ушениците сп ппсебни пбразпвни 
пптреби; 
- Заеднп сп наставниците,  ушениците и нивните рпдители прпмпвираое на вреднпстите на ушилищтетп; 
- Обезбеди услпви за реализација на активнпстите пд инклузијата,  мултикултурализмпт,  екплпгија;  
- Ппшитуваое и применуваое на кпдексите за врабптените,  рпдителите; 
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-Преземаое на активнпсти за ппдпбруваое на ушилищната клима и култура; 
- Директпрпт преземаще активнпсти за навременп инфпмираое и ппмагаое на ранливата категирија на ушеници 
(семејнп,  емпципналнп,  спцијалнп заппставени); 

- Вп текпт на пплугпдиетп директпрпт ги ппттикнуваще ушениците,  врабптените и рпдителите да се грижат за напредпкпт и развпјпт 
на ушилищтетп.  

I. 1. 3. СПРАБПТКА СП 
РПДИТЕЛИТЕ И 
ЗАЕДНИЦАТА  

 

-Ппдпбруваое на кпмуникацијата на ушилищтетп сп рпдителите(старателите) преку Спветпт на рпдители; 
- Презентираое на рабптата на ушилищтетп и прпмпвираое на ппстигаоата на ушениците и наставниците преку 
лпкалните медиуми,  веб-страницата и спцијалните мрежи; 
- Спрабптуваще сп институции пд пбласта на пбразпваниетп (МОН,  БРО,  ЦСО,  ДПИ); 
- Ппттикнуваое и спрабптка сп други ушилищта; 
- Организираое и ушествп вп рабптата на рпдителските средби; 

 
II. РАКПВПДЕОЕ СП ШПВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

 

II. 1. Кпмуникација и 
пднпси сп јавнпста  

 

- Кпмуницираое сп врабптените неппсреднп вп писмена и електрпнска фпрма; 
-Спздаваое и пдржуваое на ппзитивни пднпси сп врабптените,  рпдителите,  ушениците; 
- Планираое и редпвнп навременп инфпрмираое на врабптените за спстанпци; 
- Одржуваое на наставнишки спвети и спвети на гпдината; 
-Активнпсти за градеое на пднпси сп јавнпста.  

II. 2. Унапредуваое на 
медушпвешките пднпси  

 

- Изградба на дпбри медпшпвешки пднпси и надминуваое на кпнфликтите меду врабптените; 
- Ги земаще предвид пптребите на врабптените заради ппдпбра прганизација на рабптеоетп; 
- Вклушуваое на врабптените вп дпнесуваое пдлуки,  ппставуваое цели и прпмени.  

II. 3. Прпфесипнален и 
кариерен развпј 

 

- Планираое и пбезбедуваое услпви за прпфесипнален развпј на наставниците и струшните спрабптници; 
-Ушествп на струшни успврщуваоа; 
- Следеое на струшна литература и инфпрмации пд пбласта на пбразпваниетп и впспитуваоетп; 
-Интернп струшнп успврщуваое на врабптените преку неппсредни кпнтакти сп физишкп присуствп,  нп и пнлајн; 
- Идентификација на припритети за прпфесипнален развпј на врабптените; 
-Ушествп вп прпекти,  струшни ппсети и размена на мислеоа и искуства прганизирани пд релевантни институции.  

II. 4. Пбезбедуваое кадар,  
рабптнп впведуваое и 
ангажираое  

 

- Прпмпвираое на тимска рабпта; 
-Ппддрщка на нпвпврабптените; 
- Кпнтинуиранп следеое на рабптата на сите врабптени и пбезбедуваое сппдветна ппддрщка и развпј; 
- Фпрмираое на тимпви и кпмисии за рабпта,  следеое на нивната рабпта и евалвација на резултатите.  

 
III. ПЕДАГПЩКП РАКПВПДЕОЕ НА УШИЛИЩТЕТП 

 

III. 1. Планираое  
 

- Изградуваое на систем за вклушуваое на врабптените вп планираое на рабптата на ушилищтетп ; 
- Израбптка на планпви и прпграма за сппствената рабпта,  пднпснп израбптка на динамика за израбптка и дпставуваое 
на гпдищни планпви и планираоа; 
- Увид вп Гпдищни, тематските,  дневните планираоа на наставниците; 
- Увид вп рабптата на педагпщкп-психплпщката служба и нивните активнпсти; 
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-Анализи на ппдатпците.  
III. 2. Ппддрщка на 
наставата и ушеоетп  

 

- Ппддрщка на наставниците при планираое; 
-Анализа на спзнанијата дпбиени пд следеоетп на наставата; 
- Кпристеое на наставата и впннаставните активнпстите (ппдгптпвките,  реализацијата); 
-Следеое на шаспви преку пнлајн алатки (Microsoft Teams) и даваое на инфпрмации на наставниците.  

III. 3. Пбезбедуваое 
квалитет (евалвација,  
сампевалвација и развпј)  

 

- Следеое и вреднуваое на ефикаснпста на реализација на наставата; 
- Задплженија за израбптка на квалитетен расппред за настава и расппред на ушилници вп услпви на пнлајн настава; 
- Следеое на реализацијата на Гпдищните планпви и прпграми; 
-Ппддрщка на наставниците да ги следат ппстигаоата на ушениците пп пднпс на класпви и предмети; 
-Обезбедуваое на пптребните дидактишки средства,  рабптни материјали,  инструменти и друг материјал.  

III. 4. Пбезбедуваое 
здрава,  безбедна и 
демпкратска средина за 
ушеое и развпј на 
ушеникпт  

 

- Обезбедуваое услпви за безбеднпст и защтита на ушениците; 
- Обезбедуваое за реализација на дпдатната,  дппплнителната настава,  прпектни активнпсти,  слпбпдни шаспви на 
ушилищтетп,  практишна настава,  прпфесипнална пракса и феријална пракса.  
- Згрижуваое и сппдветната рабпта сп ушениците сп ппсебни пбразпвни пптреби; 
- Фпрмираое инклузивен тим; 
- Следеое на рабптата на Ушилищната заедница.  

 
IV. ФИНАНСИСКП РАКПВПДЕОЕ 

 

IV. 1. Ракпвпдеое сп 
финансиските ресурси  
 

- Следеое на наменскптп трпщеое на средствата вп спгласнпст сп пдпбренипт бучет за Ушилищтетп; 
- Кпристеое на бучетпт за ппдпбруваое на квалитетпт на наставата и ушеоетп и развпјпт на ушилищтетп вп целина сп 
ппсебен придпнес вп изведуваоетп на пнлајн наставата; 
- Инфпрмираое на прганите и телата за трпщеоетп на финансиските средства; 
- Обезбедуваое услпви за транспарентнп усвпјуваое на кварталните извещтаи на финансиските сметки; 
- Следеое кпнтинуиранп на закпнитпста на финансискптп рабптеое.  

IV. 2. Ракпвпдеое сп 
материјалните ресурси  

 

- Прпценуваое на пптребите и утврдуваое на припритетите; 
- Обезбедуваое на наставни средства и ппмагала спгласнп пптребите на пнлајн наставата; 
- Навременп пбезбедуваое сп пптребните средства за пдвиваое на секпјдневната рабпта и грижа за нивнптп раципналнп 
кпристеое.  

 
V. ЗАКПНСКП И АДМИНИСТРАТИВНП РАБПТЕОЕ НА УШИЛИЩТЕТП 

 

V. 1. Примена на 
закпнските и 
ппдзакпнските акти  

- Обезбедуваое примена на закпнската регулатива на Ушилищтетп; 
- Инфпрмираое на врабптените и претставниците пд ушилищните пргани и тела за релевантните закпнски прпписи.  

V. 2. Израбптка и примена 
на интерни акти и 
дпкументација  

- Организираое и ушествуваое вп рабптата на тимпви за израбптка на интерни акти; 
- Дпследнпст вп спрпведуваое на интерните акти; 
- Спрпведуваое на пдлуките на Ушилищнипт пдбпр.  

 
V. 3. Ракпвпдеое сп 
административните 

- Фпрмираое и кпнтинуиранп и непрешенп функципнираое на струшните пргани и тела и ушествуваое вп нивната рабпта; 
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прпцеси  
 

- Организираое и следеое на рабптата на врабптените и пбезбедуваое сппдветни услпви; 
- Даваое задаши на врабптените,  пбезбедуваое да се ппшитуваат рпкпвите и неппсреднп ракпвпдеое сп прпцеспт; 
-Впсппставуваое на дпбрп прганизиран систем за административнп рабптеое спгаснп сппдветна закпнска регулатива.  

V. 4. Примена на 
инфпрмациските системи 
вп ушилищтетп  

 

- Обезбедуваое услпви за развпј и функципнираое на инфпрмациските системи; 
- Одржуваое и правилнп кпристеое на инфпрмацискп-кпмуникациската ппрема; 
- Кпристеое на инфпрмациски систем вп секпјдневната рабпта.  

 
 

Гевгелија,  18. 1. 2021 г.   в. д. директпр: Тпни Аврампв 
 

 

4. ППЛУГПДИЩЕН ИЗВЕЩТАЈ ЗА РАБПТАТА НА ПЕДАГПГПТ ЗА УШЕБНАТА 2020-2021 ГПДИНА 

 

Вп услпви на пандемиија и пнлајн настава,  кпи ја пгранишуваа неппсредната кпмуникација и пристап сп наставници,  рпдители и ушеници,  
реализацијата на прпграмските активнпсти се реализираще сп кпристеое на дигиталната технплпгија.  

Задашите на педагпгпт се реализирани преку следниве прпграмски спдржини аналпгнп на прпграмата: 
 

Спдржина на рабпта Фпрми, метпди,  
инструменти 

Спрабптници реализатпри Време на 
реализација 

Прием на ушеници вп прва гпдина и расппредуваое пп 
паралелки 

Списпци на ушеници пп 
ранг листи 

Директпр,  педагпг, психплпг, кл. 
ракпвпдители 

Септември/ 
реализиранп 

Фпрмираое на групите за прпектните активнпсти, 
слпбпдните шаспви  

Прпграма за прпектни 
активнпсти 

Директпр,  педагпг, психплпг, 
кппрдинатпри на прпектни 

Септември/ 
реализиранп 

Планираое и прпграмираое на сппствената рабпта.   индивидуалнп Септември/ 
реализиранп 

Струшна ппмпщ на наставници ппшетници.  Дпгпвпр,  кпнсултации.  Директпр,  педагпг, психплпг наставници кпнтинуиранп се  
реализира 

Ушествп вп рабптата на струшните пргани и тела вп 
ушилищтетп.  

Дискусии,  дпгпвпри.  Директпр,  педагпг, психплпг наставници кпнтинуиранп се  
реализира 

Увид вп дпкументите (пријавите за упис ) на ушениците 
пд прва дп шетврта гпдина 

Пријави за упис Директпр,  педагпг, психплпг Септември/ 
реализиранп 

Сппдветна рабпта сп наставници ппшетници.  Гпдищни,  тематски 
планираоа и дневни 
ппдгптпвки 

Директпр,  педагпг, психплпг наставници Кпнтинуиранп се 
реализира  

Увид вп гпдищните и тематските планираоа на 
наставниците.  

Наставни прпграми,  
кпнсултации,  струшна 
литература 

Директпр,  педагпг, психплпг Октпмври/ 
реализиранп 

Увид вп педагпщката дпкументација и евиденција Дневници за рабпта,  Директпр,  педагпг, психплпг кпнтинуиранп се  
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главни книги реализира 

Следеое на редпвнпста и прилагпдуваоетп на 
ушениците пд прва гпдина 

Дневници за рабпта Директпр,  педагпг, психплпг, кл. 
ракпвпдители, наставници 

Октпмври/ 
реализиранп 

Спстанпк сп рпдителите на ушениците –рпдителски 
средби 

Извещтаи пд рпдитески 
средби вп дневниците 

Директпр,  педагпг, психплпг, кл. 
ракпвпдители 

Октпмври/нпември 
реализиранп 

Кпнтрпла какп се изведува наставата –ппсета на шаспви Ппсета на шаспви, увид 
вп гпдищни , тематски 
планираоа и дневни 
ппдгптпвки 

Директпр,  педагпг, психплпг Кпнтинуиранп се 
реализира 

Спветуваоа-кпнсултативна рабпта сп ракпвпдители на 
паралелки.  

Кпнсултации,  дпгпвпри.  Директпр,  педагпг, психплпг Октпмври/ 
реализиранп 

Следеое и прпушуваое на струшна литература 
(индивидуалнп струшнп рабптеое).  

 индивидуалнп Кпнтинуиранп се 
реализира 

Следеое и реализација на дпдатната, дппплнителната 
настава,  прпектните активнпсти и слпбпдните шаспви 
на ушилищтетп 

Дневник за рабпта Директпр, педагпг, психплпг Кпнтинуиранп се 
реализира 

Инструктивнп-кпнсултативна рабпта сп наставниците вп 
планираоетп на наставата,  примената на нпви метпди 
и техники,  интерактивна настава,  примена на ИКТ вп 
наставата,  MИО и ЕКО спдржини 

Дневник за рабпта Педагпг,  психплпг,  наставници Кпнтинуиранп се 
реализира 

Спрабптка сп наставници пкплу пткриваоетп на 
талентирани ушеници,  на ушеници сп пптещкптии вп 
ушеоетп какп и ушеници сп ПОП 

Дневник за рабпта Директпр, педагпг, психплпг, кл. 
ракпвпдители,  наставници,  ушеници 

Кпнтинуиранп се 
реализира  

Ппмпщ при израбптка на ИОП прпграма Прпграма  Директпр, педагпг, психплпг, кл. 
ракпвпдители,  наставници 

Кпнтинуиранп се 
реализира  

Присуствп на класни шаспви пп пптреба и рпдителски 
средби пп пптреба 

Кпнсултации,  дпгпвпри Педагпг, психплпг, кл. ракпвпдители Кпнтинуиранп се 
реализира  

Присуствп на спветите  Записници пд спветите Директпр, педагпг, психплпг, 
Ракпвпдители на паралелки,  наставници 

Кпнтинуиранп се 
реализира 

Анализа на успехпт кварталнп и пплугпдищнп  Анализа,  извещтај Директпр, педагпг, психплпг, 
Ракпвпдители на паралелки,  наставници, 
ракпвпдители на смена 

Нпември/јануари е 
реализиранп 

Изрекуваое педагпщки мерки на ушениците.  Рещенија за педагпщки 
мерки 

Директпр, педагпг, психплпг, 
Ракпвпдители на паралелки,  наставници 

Кпнтинуиранп се 
реализира 

Индивидуални и групни разгпвпри сп ушеници: 
-сп слаб успех или пптещкптии вп ушеоетп 
-нередпвнп ппсетуваое на наставата 
-несппдветнп или аспцијалнп пднесуваое 
-недисциплина за време на шаспвите,  неппшитуваое на 

Разгпвпр, дискусија  Педагпг, психплпг, Ракпвпдители на 
паралелки,  наставници 

Кпнтинуиранп се 
реализира 
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кпдекспт за пднесуваое вп ушилищте 
-кпи имаат прпблем вп спцип-емпципналнипт развпј 
-сп кпи е впдена ппстапка за изрекуваое педагпщка 
мерка 
-сп категприја спцијални слушаи 
- пд 1 ва гпдина кпи имаат прпблем пкплу адаптацијата 
вп нпвата ушилищна  
 

Индивидуални и групни разгпвпри сп рпдители на 
ушеници кпи прпјавуваат 
. слаб успех или пптещкптии вп ушеоетп 
-нередпвнп ппсетуваое на наставата 
-несппдветнп или аспцијалнп пднесуваое 
-недисциплина за време на шаспвите,  неппшитуваое на 
кпдекспт за пднесуваое вп ушилищте 
-кпи имаат прпблем вп спцип-емпципналнипт развпј 
-сп кпи е впдена ппстапка за изрекуваое педагпщка 
мерка 
-сп категприја спцијални слушаи 
- пд 1 ва гпдина кпи имаат прпблем пкплу адаптацијата 
вп нпвата ушилищна 
Щкпла за рпдители 

Дневник за рабпта,  
записници пд разгпвпр 
сп рпдители 

Педагпг, психплпг, Ракпвпдители на 
паралелки, наставници,  рпдители  

Кпнтинуиранп се 
реализира  
 

Ушествп вп прганизацијата на ушенишки екскурзии,  
ушилищни,  регипнални,  државни и медунарпдни 
натпревари 

Извещтаи  Директпр, педагпг, психплпг, 
Ракпвпдители на паралелки,  наставници, 
ушеници,  рпдители 

Кпнтинуиранп се 
реализира  

Организираое рабптилници, трибини, едукативни 
предаваоа(за актуелни теми) 
Едукативна рабптилница на тема „Менталнп здравје“,  
Предаваоа на тема „Метпди и техники за ушеое на 
далешина“,  „Преднпсти и недпстатпци вп пнлајн 
наставата“,  „Пришини и прпблеми при реализација на 
настава на далешина“ и „Менталнп и ппщтп здравје на 
ушениците“.  

Списпк за присутнпст пд 
рпдители, ушеници, 
наставници 

Директпр, педагпг, психплпг, 
Ракпвпдители на паралелки,  наставници, 
рпдители, претставници пд лпкалната 
заедница,  ушеници 

Кпнтинуиранп се 
реализира 
 

Средуваое на педагпщката дпкументација за свпјата 
рабпта и рабптата на ушилищтетп.  

Дневник за рабпта Директпр, педагпг, психплпг, 
Ракпвпдители на паралелки,  наставници 

Кпнтинуиранп се 
реализира 

Ушествп вп рабптата на спветпт на рпдители Списпк на присутнпст Директпр, педагпг, психплпг, рпдители Кпнтинуиранп се 
реализира 

Ушествп вп рабптата на струшните активи Извещтаи Директпр, педагпг, психплпг, 
претседатели на активи, наставници 

Кпнтинуиранп се 
реализира 

Ушествп вп рабптата на среднпщкплската прганизација Дневник за рабпта Директпр, педагпг, психплпг, претседател Кпнтинуиранп се 
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на среднпщкплска, ушеници реализира 

Систематски прегледи за ушениците Списпк на ушеници Педагпг, кл. ракпвпдители, ушеници Октпмври/не е 
реализиранп 

Анкети наменети за ушеници, наставници, рпдители-пд 
актуелни теми 
„Влијаниетп на пнлајн наставата“-наменета за 
рпдителите,  „Нпвипт нашин на кпмуникација-
спцијални мрежи“-наменета за ушениците и 
„Вещтини, ставпви, критишкп размислуваое кај 
младите“-наменета за наставнипт кадар,  
„Реализација на пнлајн наставата“ – наменета за 
ушениците.  

Анализа пд пбрабптка Директпр, педагпг, психплпг, 
Ракпвпдители на паралелки,  наставници, 
ушеници, рпдители 

Кпнтинуиранп се 
реализира 
 

Ушествп на семинари,  пбуки и друг вид успврщуваоа 
„Ппдгптпвка на ушилищтетп за реализација на 
впспитнп-пбразпвнипт прпцес сппред Планпт и 
прптпкплпт за пдржуваое на настава“-септември,  
„Интегрираое на целите вп наставата“-пктпмври,  
„Дпбри практики за прпведуваое на пнлај шас“- 
пктпмври,  „Рабпта на струшната служба вп средните 
ушилищта вп услпви на пандемија“-нпември,  
„Практишни спвети и дпбри практики вп кпристеое на 
Microseoft Teams“ – декември,  „Фпрмативнп и 
сумативнп пценуваое“-декември.  

Сертификат за ушествп Индивидуалнп Кпнтинуиранп се 
реализира 
 

Спрпведуваое на хуманитарни акции-хуманпста на 
делп 

Дневник за рабпта Директпр, педагпг, психплпг, 
Ракпвпдители на паралелки,  наставници, 
ушеници, рпдители 

Кпнтинуиранп се 
реализира 

Издаваое рещенија за кпрекција на грещки при 
впдеоетп на педагпщката евиденција 

Рещенија за грещки Директпр,  педагпг Кпнтинуиранп се 
реализира  

Изгптвуваое на разнпвидни анкетни листпви,  куќен 
ред,  прегледи,  щаблпни и другп 

Фпрмулари Директпр, педагпг, психплпг Кпнтинуиранп се 
реализира 

Спрабптка сп лпкалната средина Извещтаи Директпр, педагпг, психплпг Кпнтинуиранп се 
реализира 

 
Гевгелија,  Јануари 2021 педагпг: Маја Прпданпва 
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5. ППЛУГПДИЩЕН ИЗВЕЩТАЈ ЗА РАБПТАТА НА УШИЛИЩНИПТ ПСИХПЛПГ ЗА УШЕБНАТА 2020-2021 ГПДИНА 

 
Вп услпви на пандемија и пнлајн настава,  кпи ја пгранишуваа неппсредната кпмуникација и пристап сп наставници,  рпдители и ушеници,  

реализацијата на прпграмските активнпсти се реализираще сп кпристеое на дигиталната технплпгија. Реализирани се следниве активнпсти: 
 

Спдржина на рабпта Фпрми, метпди,  
инструменти 

Спрабптници реализатпри Време на 
реализација 

Прием на ушеници вп прва гпдина и расппредуваое пп 
паралелки 

Списпци на ушеници пп 
ранг листи 

Директпр,  педагпг,  психплпг,  кл. 
ракпвпдители 

Септември 
 

Планираое и прпграмираое на сппствената рабпта.   индивидуалнп Септември 
 

Струшна ппмпщ на наставници ппшетници.  Струшни кпнсултации и 
инструкции 

Психплпг,  педагпг,  наставници кпнтинуиранп 
се  
реализира 

Ушествп вп рабптата на струшните пргани и тела вп 
ушилищтетп.  

Дискусии,  записници Директпр,  психплпг,  педагпг,  наставници кпнтинуиранп 
се  
реализира 

Увид вп гпдищните и тематските планираоа на 
наставниците.  

Наставни прпграми,  
кпнсултации,   

Психплпг ,  педагпг, ,  наставници Октпмври 
 

Увид вп педагпщката дпкументација и евиденција Дневници за рабпта,  
главни книги 

Директпр,  педагпг, психплпг кпнтинуиранп 
се  
реализира 

Следеое на редпвнпста и прилагпдуваоетп на ушениците 
на пнлајн настава 

Дневници за рабпта 
Ппсета на шас 
Анкета 

Психплпг,  педагпг,  кл. ракпвпдители,  
наставници,  рпдители 

Октпмври 
 

Спстанпк сп рпдителите на ушениците –рпдителски средби Извещтаи пд рпдитески 
средби вп дневниците 

Психплпг,  педагпг,  кл. ракпвпдители Октпмври 
нпември 
 

Кпнсултативна рабпта сп класниракпвпдители за 
прпграмата на класен шас/ОЖВ 

Разгпвпри,  рабптни 
листпви пд ОЖВ 

Психплпг,  класни ракпвпдители Кпнтинуиранп 
се реализира 

Следеое на реализацијата на наставната прпграма и 
планираоа 

Ппсета на шаспви, увид вп 
гпдищни , тематски 
планираоа и дневни 
ппдгптпвки 

Директпр,  педагпг, психплпг Кпнтинуиранп 
се реализира 

Спдржина на рабпта Фпрми, метпди,  
инструменти 

Спрабптници реализатпри Време на 
реализација 

Следеое и реализација на дпдатната,  дппплнителната Дневник за рабпта Директпр,  педагпг,  психплпг Кпнтинуиранп 
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настава,  прпектните активнпсти и спдржини 
прпграмирани пд ушилищтетп 

Извещтај  Наставници / кппрдинатпри на прпектни 
активнпсти 

се реализира 

Инструктивнп-кпнсултативна рабпта сп наставниците вп 
планираоетп на редуцирани наставни спдржини ,  вп 
услпви на пнлајн настава  

Лишен дневник за 
евиденција 

Психплпг,  педагпг,  наставници Септември 
Октпмври 
Јануари 

Спрабптка сп наставници пкплу пткриваоетп на 
талентирани ушеници,  на ушеници сп пптещкптии вп 
ушеоетп какп и ушеници сп ПОП 

Дневник за рабпта 
Анкетен лист 

Директпр, педагпг, психплпг, кл. 
ракпвпдители,  наставници,  ушеници 

Кпнтинуиранп 
се реализира  

Ппмпщ при израбптка на ИОП прпграма / планираое Прпграма  
ИОП пбразец 

Психплпг,  педагпг,  наставници Кпнтинуиранп 
се реализира  

Ушествп на спвети  Записници пд спвети Директпр, педагпг, психплпг, 
ракпвпдители на паралелки,  наставници 

Кпнтинуиранп 
се реализира 

Анализа на извещтаи /кварталнп и пплугпдищнп  Извещтај Директпр,  психплпг,  педагпг,  класни 
ракпвпдители,  наставници 
 

Нпември 
Јануари  

Изрекуваое педагпщки мерки на ушениците.  Рещенија за педагпщки 
мерки 

Директпр, педагпг, психплпг, класен 
ракпвпдител 

Кпнтинуиранп 
се реализира 

Индивидуални и групни разгпвпри сп ушеници ппради: 
- слаб успех или пптещкптии вп ушеоетп 
-нередпвнп ппсетуваое на наставата 
-нарущенп менталнп здравје ппради пандемијата 
-недисциплина за време на шаспвите,   
-имаат прпблем вп спцип-емпципналнипт развпј 
- изрекуваое педагпщка мерка 
-ушеници сп ПОП 
 

Спветпдавен разгпвпр 
Записници  

Психплпг,  педагпг,  
 ракпвпдители на паралелки,  наставници 

Кпнтинуиранп 
се реализира 
 

Индивидуални и групни разгпвпри сп рпдители на 
ушеници ппради: 
- слаб успех или пптещкптии вп ушеоетп 
-нередпвнп ппсетуваое на наставата/пнлајн  
 -недисциплина за време на шаспвите,  неппшитуваое на 
кпдекспт за пднесуваое  
-кпи имаат прпблем вп спцип-емпципналнипт развпј  
-нарущенп менталнп здравје ппради пандемијата 
-сп кпи е впдена ппстапка за изрекуваое педагпщка мерка 
-сп категприја спцијални слушаи 
 

 
Лишен дневник за 
евиденција 
записници пд разгпвпр сп 
рпдители 

Педагпг, психплпг, Ракпвпдители на 
паралелки, наставници,  рпдители  

Кпнтинуиранп 
се реализира  
 

Организираое рабптилници, трибини, едукативни 
предаваоа(за актуелни теми) 
Едукативна рабптилница на тема „Менталнп здравје“,  

 Психплпг,  педагпг,  ракпвпдители на 
паралелки,  наставници,  рпдители,  
ушеници 

Кпнтинуиранп 
се реализира 
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Предаваоа на тема „Метпди и техники за ушеое на 
далешина“,  „Преднпсти и недпстатпци вп пнлајн 
наставата“,  „Пришини и прпблеми при реализација на 
настава на далешина“ и рабптилница на тема: „Менталнп 
и ппщтп здравје на ушениците“.  

Средуваое на педагпщката дпкументација за свпјата 
рабпта и рабптата на ушилищтетп.  

Лишен дневник за 
евиденција 
 

Директпр,  психплпг,  педагпг,  
ракпвпдители на паралелки,  наставници 

Кпнтинуиранп 
се реализира 

Ушествп вп рабптата на спветпт на рпдители Списпк на присутнпст 
Записник 

Директпр,  педагпг,  психплпг,  рпдители Кпнтинуиранп 
се реализира 

Ушествп вп рабптата на струшните активи Извещтаи Психплпг,  педагпг,  претседатели на 
активи, наставници 

Кпнтинуиранп 
се реализира 

Ушествп вп рабптата на среднпщкплската прганизација Записник пд рабптата на 
среднпщкплска 

Директпр,  психплпг,  педагпг,  пдгпвпрен 
наставник,  претседател на 
среднпщкплска,  ушеници 

Кпнтинуиранп 
се реализира 

Анкети наменети за ушеници,  наставници, рпдители : 
„Влијаниетп на пнлајн наставата“-наменета за рпдителите,  
 „Нпвипт нашин на кпмуникација-спцијални мрежи“-
наменет за ушениците и „Вещтини, ставпви, критишкп 
размислуваое кај младите“-наменета за наставнипт 
кадар.  

Анализа пд пбрабптка Директпр,  педагпг, психплпг,  
Ракпвпдители на паралелки,  наставници,  
ушеници,  рпдители 

Кпнтинуиранп 
се реализира 
 

Ушествп на семинари,  пбуки и друг вид успврщуваоа 
„Ппдгптпвка на ушилищтетп за реализација на впспитнп-
пбразпвнипт прпцес сппред Планпт и прптпкплпт за 
пдржуваое на настава“-септември,  „Интегрираое на 
целите вп наставата“-пктпмври,  „Дпбри практики за 
прпведуваое на пнлај шас“- пктпмври,  „Рабпта на 
струшната служба вп средните ушилищта вп услпви на 
пандемија“-нпември,  „Практишни спвети и дпбри 
практики вп кпристеое на Microseoft Teams“,  кпристеое 
на алатките „Kahoot“ и „ One note “,  – декември,  
„Фпрмативнп и сумативнп пценуваое“ ; „ Денпви на 
психплпгијата “- декември,  

Сертификат за ушествп Индивидуалнп Кпнтинуиранп 
се реализира 
 

Внес на ппдатпци /пријави,  на ушеници кпи пплагаат 
државна матура 

Пријави и пптврди на 
ушеници 
Е- страна на ДИЦ 

Класни ракпвпдители 
ушеници 

Декември 
Јануари 

 
 
 Гевгелија,  Јануари 2021  психплпг: Светлана Митрпвска 
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6. Извещтај за реализација на заеднишки активнпсти сп партнер ушилищте 
 
1. Генерални инфпрмации 
 

 
2. Наративен дел 
 

Главна цел на 
активнпста 

Медуетнишка интеграција на младите вп пбразпваниетп 
Примарна целна активнпста бещеппврзуваое на ушеници кпи наставата ја следат на разлишен наставен јазик и вп разлишен град преку 
нефпрмални рабптилници за бипетика,  пнлајн бпн-тпн и демпкратска партиципација на младите вп прпцеспт на дпнесуваое на пдлуки.  
Заппзнаваое и пптикнуваое на медусебна спрабптка 

Нашин и тек 
на 
реализација 

Рабптилниците беа ппделени вп три дела. Првипт дел,  кпј беще ппфатен вп првипт ден пд средбата,  беще рабптилница за бипетика,  екплпгија, 
ппдментпрствпна прпфеспрката Снежана Арчанлиева Танева,  кадезаеднп сп свпите ушеници престави некплку презентации за важнпста и 
защтита на живптната средина. Се дискутираще за нераципналнптп искпристуваое на прирпдните ресурси,  неспвеснпста на лудетп пд 
фрлаоетп на птпад и за пптребата пд рециклираое,  какп и за најактуелната тема кпја вп мпментпт не засега сите нас,  загаденипт впздух. 
Ушениците излпжија ппвеќе факти кпи се пднесуваат на ппдигаое на свеснпста на лудетп вп преземаоетп на пдгпвпрнпста.  
Втприпт дел се пднесуваще на темата пнлајн бпн-тпн и дпбри манири ,  за кпј беще задплжена прпфеспрката Беса Кадриу и се реализираще на 
слишен нашин какп и првата рабптилница.  
За третипт дел беще пдгпвпрна прпфеспрката Жана Живадинпвиќ и престави активна презентација, кпристејќи ја алатката 
ментиметерhttps://www. mentimeter. com/s/4259491076b4564160eba0c4ddc41abb/3e5a6a0dcdbaза ппттикнуваое на демпкратска 
партиципација така щтп на секпј слајд секпј ушесник имаще мпжнпст да гп изрази свпетп мислеое преку гласаое,  брз пдгпвпр,  збпрпви за ппис 
и виртуелни кпментари и реакции кпи целп време беа пренесувани вп живп на екранпт. Пп впведнипт дел (бура на идеи) ушениците беа 
ппделени вп мали групи пд 4 шлена (пп 2 пд секпј наставен јазик) и преку фпрмираое на ппсебни канали на МС Тимс рабптеа сампстпјнп вп 
групите. Имаа задаша да дпгпвпрат нпв предмет кпј би сакале да гп вметнат вп наставната прпграма вп ушилищтетп,  кпе гп нарекпвме НАЩЕ 
УШИЛИЩТЕ/ SHKOLLA JONË/OUR SCHOOL. За истптп,  групите требаще да ппдгптват куси презентации кпи ппдпцна ги преставија пред сите 
ушесници. Задашата беще успещнп реализирана пп креативните заеднишки презентации и мислеоа кпи ги сппделија на главнипт канал.  
 
Иакп секпја пд прпфеспрките беще фпрмалнп пдгпвпрна за една пд активнпстите,  сите три ппстпјанп спрабптуваа вп сите активнпсти щтп 
ппдпцна се рефлектираще и врз самите ушеници.  

Краен 
прпзивпд и 
пшекувани 
резултати пд 

Заеднишки израбптени куси презентации (вп Class Notebookна MS Teams) какп и заеднишки padlet 
https://padlet. com/zanazivadinovic/gg7w02gbongja6kn пд кпј прпизлегуваат идеи за следни слишни пнлајн рабптилници 
Сп пглед на тпа щтп првишната цел беще зближуваое и пстваруваое кпнтакт на ушеници пд разлишни наставни јазици,  пваа активнпст ја 
испплни целта,  щтп се дпкажува пп тпа щтп ушениците пдлишнп кпмуницираа медусебнп (иакп на ппшетпкпт една пд главните прешки беще 

Наслпв на активнпста Рабптилници за бипетика,  екплпгија,  етишкп пднесуваое и демпкратска партиципација на младите 

Организатпр СОУ „Јпсиф Јпсифпвски“ –Гевгелија вп партнерствп сп СЕПУГС „Арсени Јпвкпв“-Скппје 

Одгпвпрни наставници Снежана Арчанлиева Танева,  Жана Живадинпвиќ,  Беса Кадри 

Ушеници (брпј,  гпдина на изушуваое и 
наставен јазик) 

20 ушеници ,  мещана група пд прва,  трета и шетврта гпдина (пп 10 пд македпнски наставен јазик и 10 пд албански 
јазик) 

Датум на реализација 30. 11. 2020 и 1. 12. 2020 

Времетраеое 360 минути 

Местп на реализација Онлајн,  МС Тимс 

https://www.mentimeter.com/s/4259491076b4564160eba0c4ddc41abb/3e5a6a0dcdba
https://padlet.com/zanazivadinovic/gg7w02gbongja6kn
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спрпведената 
активнпст 

јазикпт и пнлајн средината),  а најмпгу пд тпа щтп ппбараа ппвеќе време за рабпта вп малите групи и ппвтпрна слишна активнпст вп блиска 
иднина,  щтп ќе им биде пвпзмпжена.  

 
3. Фптпграфии пд заеднишката пнлајн средба 
 
*дпказите се дпставуваат вп прилпг на пвпј извещтај 
 

Дппплнителен кпментар на 
пдгпвпрен наставник 

Организацијата на средбите преку апликацијата тимс има мнпгу преднпсти,  најнапред ппдпбруваое на ИКТ вещтините и на 
ушениците и на наставниците,  ушеое за рабпта сп нпви апликации,  ппдпбруваое на вещтините за кпмуникација преку интернет и 
зближуваое иакп нема физишки кпнтакт.  Јазици на кпи се изведуваа шаспвите беа: македпнски,  албански и англиски јазик,  нп 
ушениците ппкажаа сплиднп разбираое на англискипт јазик и ппшестп гп кпристеа. Заради ппдпбра и ппбрза кпмуникација 
ушениците кпмптнп се шувствуваа вп изразуваоетп на англиски јазик сп тпа щтп ја надминаа бариерата кпја пбишнп се ппјавува 
заради пптребата пд преведуваое на ставпвите и мислеоата.  
Ушениците ппкажаа гплема мптивиранпст и заинтересиранпст на шаспвите,  креативнпст,  сигурнпст,  критишкп-аналитишки став вп 
свпите излагаоа,  дадпа идеи и преппраки за менуваое на спстпјбите вп ушилищтетп,  спгласуваое пп пращаоата кпи се 
анализираа и гплем интерес за наредна заеднишка средба.  

 
Гевгелија,  4. 12. 2020 Одгпвпрен наставник: Снежана Арчанлиева Танева  

 
 

 

7. ИЗВЕЩТАЈ за реализирани активнпсти на ЕКП - Пдбпрпт вп првптп пплугпдие пд ушебната 2020/2021 

 
Вп текпт на првптп пплугпдие пдушебната 2020/2021 гпдина,  Екп - пдбпрпт и наставниците при СОУ „Јпсиф Јпсифпвски“-Гевгелија вп услпви на глпбална 

пандемија пд вируспт Кпвид 19,  реализираа гплем дел пд екплпщките активнпсти.  
Спстпјбата сп вируспт и пнлајн наставата,  пневпзмпжи реализираое на дел пд предвидените Екп-активнпсти за првптп пплугпдие пд пваа ушебна гпдина.  

 
Реализирани активнпсти: 

 Направена е кпмплетна прпверка на спстпјбата,  замена и санација на впдпвпдната инсталација (казаншиоа,  шещми,  цевки); 
 Направена е практишна распределба на наставнипт кадар да реализира пнлајн настава пд дпма и вп старипт дел пд ушилищтетп и сп тпа се пствари 
знашителна защтеда на енергија (тпплинска и електришна); 
 Вп текпт на првптп пплугпдие се пдржуваое ппстпјана и правилна хигиена,  нпсеое защтитни маски,  шеста дезинфекција на ушилищнипт инвентар,  ппдпви,  
хпдници,  санитарни јазли,  ппстпјанп следеое и прпверка на здравјетп кај сите - мереое телесна температура; 
 Ушилищните хпдници се разубавени сп нпви ппвеќегпдищни цвеќиоа; 
 Ушилищнипт двпр е кпмплетнп исшистен,  уреден,  птстранети се грмущките сампникнати,  патеката за движеое е пбнпвена (дупките на патеката се 
цементирани); 
 Набавена е дппплнителна нпва ппрема за шистеое и уредуваое на двпрпт; нпви кпрпи и кпнтејнери ; 
 Планираните екп-спдржини прпфесприте ги имплементираа вп свпите шаспви вп текпт на првптп пплугпдие;  
 Врабптените вп СОУ„Јпсиф Јпсифпвски“-Гевгелија кпнтинуиранп рециклираат и спбираат пластишен птпад ; 
 Вп ушилищтетп и ушилищнипт двпр кпнтинуиранп се прави пптребната дезинфекција за превентивна защтита пд Кпвид 19; 
 Сите врабптени ги ппшитуваат прптпкплите за защтита пд вируспт и се придржуваат на мерките за превенција пд Кпвид 19.  
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8. Пплугпдищен извещтај за рабптата на Наставнишки спвет за ушебната 2020/21 гпдина 

 

Наставнишки спвет претставува највиспк струшен прган вп ушилищтетп , кпј се грижи за целпкупната струшна и впспитнп-пбразпвна рабпта вп 
ушилищтетп. Сппред свпјата прпграма вп изминатата ушебна 2020/21 гпдина , пвпј прган пдржа мнпгу спстанпци на кпи беа на дневен ред гплем брпј 
активнпсти, меду кпи: 

Вп 2020/21 гпдина се пдржани 4 Наставнишки спвети и 2 Класни спвети пд септември дп јануари. Вп извещтајпт на рабптата на Наставнишки спвет 
се кажува за целпкупната рабпта на наставниците и ушениците. Ппшнувајќи пд јануари 2020/21 гпдина на наставнишки спвет се реферира за брпјната 
спстпјба вп 2020 гпд., успехпт вп класпт, редпвнпста, дисциплината и ппведениетп на крајпт пд I пплугпдие вп 2020/21 гпд. , предлпзи,  реализација на 
дпдатна и дппплнителна настава, реализација на прпектни активнпсти и слпбпдни шаспви.  

-  Разгледуваое и усвпјуваое на Гпдищната прпграма за рабптата на ушилищтетп 
- Фпрмираое кпмисии за прием на ушеници вп I, II, III I IV гпд. за пплагаое интерен дел на државна матура, ушилищна матура и заврщен испит, за 

пплагаое ппправни испити на редпвни и впнредни ушеници.  
- Извещтаи за успехпт, редпвнпста и дисциплината на ушениците какп пд редпвна настава така и пд ппправни испити и матура.  
- Разгледуваое мплби пд ушеници пп пснпв на разни бараоа пд истите.  
- Изрекуваое педагпщки мерки. 
- Извещтаи пд семинари , натпревари, средби, саеми и други културни манифестации вп кпи имале ушествп ушениците и наставниците пд нащетп 

ушилищте. 
- Извещтаи за текпт на ушилищните прпекти; 
- Упатствп за наставниците за нашинпт на пценуваое на ушениците вп перипдпт на реализација на наставта пд далешина; 
- Дпнесена е и пдлука за вклушуваое на директпрпт и педагпщкп-психплпщката служба на шаспвите преку Microsoft Teams; 
- Разгледуваое инфпрмации пд педагпщкп-психплпщката служба вп врска сп впдеоетп на педагпщката евиденција , аналитишкп-истражувашките 

активнпсти, некпи спгледуваоа пд неппсреднп следеое на впспитнп-пбразпвнипт прпцес и инфпрмации пд измени и дппплнуваое на закпн и 
правилници за среднп пбразпвание; 

- Предлпзи и мислеоа пд Ушилищен пдбпр , Класни спвети, среднпщкплска заедница и спвет на рпдители; 
- Извещтаи пд рпдителски средби , екскурзии, матурска вешер, пдбележуваое на државни празници, дпделуваое диплпми, јубилејни награди за 

наставници, испраќаое наставници вп пензија. Од прпектните активнпсти кпи се реализираа вп 2020/21 гпдина се пдржаа шаспви пп драмска секција, 
ушилищен весник, инпвации и претприемнищтвп, велпзиспедизам, дизајн; 

Вп пвпј перипд беа сп пглед на пандемијата беа дпнирани и 14 кпмпјутери пд нащи кпмпании за пние ушеници кпи немаа електрпнски уреди за 
следеоетп на online наставата. 

Вп прпграмата Erazmus+ пд пваа гпдина ќе бидат вклушени и кплеги пд мащинската струка. 
Изврщен е пппис на ушилищтетп вп месец јануари пд страна на ппписни кпмисии кпи ги фпрмира директпрпт. 
Сп пвие ппдатпци пд Наставнишки спвет мпже да резимираме дека ушебната 2020/2021 гпд. беще сп гплеми предизвици и успеси какп на самите 

ушеници така и на наставниците пд СОУ, „Јпсиф Јпсифпвски ‘’.  
Израбптил: Наталија Лазарпва 

 
 

  



19 

 

9. ППЛУГПДИЩЕН ИЗВЕЩТАЈ ЗА РАБПТАТА НА УШИЛИЩНИПТ ПДБПР НА СПУ ЈПСИФ ЈПСИФПВСКИ ЗА УШЕБНАТА 2020 / 2021 ГПДИНА 

 

СЕПТЕМВРИ 24. 09. 2020 
1. Усвпјуваое записник пд седница на Ушилищен пдбпр пдржан на 26. 08. 2020 гпд  
2. Дпнесуваое Одлука за усвпјуваое и предлагаое на Предлпг финанспв план за Прпект “Меначираое и пбука за гптварствп и 
угпстителствп” за перипд јули - декември 2020 гпдина за планирани прихпди и расхпди за дпнатпрска сметка 715010824978598 на СОУ 
“Јпсиф Јпсифпвски” Гевгелија дп Спветпт на Опщтина Гевгелија.  
3. Известуваое за дпстава на рещение на Градпнашалникпт на ппщтина Гевгелија за престанпк на мандат на директпр и именуваое на в. 
д. директпр дп Ушилищнипт пдбпр на СОУ Јпсиф Јпсифпвски Гевгелија.  
4. Известуваое за дпстава на Одлуката на Градпнашалникпт на ппщтина Гевгелија за задплжуваое на Ушилищнипт пдбпр на СОУ Јпсиф 
Јпсифпвски Гевгелија за распищуваое на јавен пглас за избпр на директпр.  

ОКТОМВРИ 16. 10. 2020 
1. Усвпјуваое записник пд седница на УО пдржана на 24. 09. 2020 гпд.  
2. Верификација на шлен вп Ушилищен пдбпр избран пд Спвет на рпдители.  
3. Дпнесуваое Одлука за усвпјуваое на Финаспв извещтај за прихпди-расхпди пд бучетпт на ппщтина Гевгелија за наменски дптации за 
сметка 903-13 за јануари-септември 2020 гпдина на СОУ “ Јпсиф Јпсифпвски” Гевгелија.  
  4. Дпнесуваое Одлука за усвпјуваое на Финаспв извещтај за прихпди-расхпди пд бучетпт на ппщтина Гевгелија за наменски дптации за 
сметка 787-19 за јануари-септември 2020 гпдина на СОУ “ Јпсиф Јпсифпвски” Гевгелија.  
5. Дпнесуваое Одлука за усвпјуваое на Финаспв извещтај за прихпди-расхпди за дпнатпрска сметка 785-45 за јануари-септември 2020 
гпдина на СОУ “ Јпсиф Јпсифпвски” Гевгелија. 6. Дпнесуваое Одлука за усвпјуваое на Финаспв извещтај за прихпди-расхпди за 
дпнатпрска сметка 785-79 за јануари-септември 2020 гпдина на СОУ “ Јпсиф Јпсифпвски” Гевгелија.  
7. Дпнесуваое Одлука за усвпјуваое на Финаспв извещтај за прихпди-расхпди за дпнатпрска сметка 785-83 за јануари-септември 2020 
гпдина на СОУ “ Јпсиф Јпсифпвски” Гевгелија.  
8. Дпнесуваое Одлука за усвпјуваое на Финаспв извещтај за прихпди-расхпди за дпнатпрска сметка 785-98 за јануари-септември 2020 
гпдина на СОУ “ Јпсиф Јпсифпвски” Гевгелија.  
9. Дпнесуваое Одлука за усвпјуваое на Измени и дппплнуваоа на Финанспв план за  2020 гпдина за сметка 903-13 
10. Дпнесуваое Одлука за усвпјуваое на Измени и дппплнуваоа на Финанспв план  за 2020 гпдина за сметка 787-19  
11. Дпнесуваое Одлука за усвпјуваое на Измени и дппплнуваоа на Финанспв план  за 2020 гпдина за сметка 785-45 
12. Дпнесуваое Одлука за усвпјуваое на Измени и дппплнуваоа на Финанспв план  за 2020 гпдина за сметка 785-79 
13. Дпнесуваое Одлука за усвпјуваое на Измени и дппплнуваоа на Финанспв план  за 2020 гпдина за сметка 785-83 
14. Дпнесуваое Одлука за усвпјуваое на Измени и дппплнуваоа на Финанспв план  за 2020 гпдина за сметка 785-98 

ДЕКЕМВРИ 11. 12. 2020 
1. Усвпјуваое записник пд седница на УО пдржана на 16. 10. 2020 гпд.  
2. Дпнесуваое Одлука за усвпјуваое на Предлпг Финанспв план  на СОУ” Јпсиф Јпсифпвски “ Гевгелија за  2021 гпдина за сметка 
903-13 
a. Дпнесуваое Одлука за усвпјуваое на Предлпг Финанспв план  на СОУ 
3. “ Јпсиф Јпсифпвски “ Гевгелија за 2021 гпдина за сметка 787-19 
a. Дпнесуваое Одлука за усвпјуваое на Предлпг Финанспв план  на СОУ” Јпсиф Јпсифпвски “ Гевгелија за 2021 гпдина за сметка 
785-79 
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4. Дпнесуваое Одлука за усвпјуваое на Предлпг Финанспв план  на СОУ” Јпсиф Јпсифпвски “ Гевгелија за 2021 гпдина за сметка 
785-98 

28. 12. 2020 
1. Усвпјуваое записник пд седница на УО пдржана на 11. 12. 2020 гпд.  
2. Дпнесуваое Одлука за фпрмираое ппписни кпмисии и изведуваое пппис за 2020 гпдина.  
 
3. Утврдуваое предлпг за избпр на наставници пп пбјавен јавен пглас за врабптуваое на ппределенп време на наставници за 
ушебната 2020/2021 гпдина пп разгледуваое на дпставени пријави.  
 

 

 

10. ППЛУГПДИЩЕН ИЗВЕЩТАЈ ПД РАБПТАТА НА СПВЕТПТ НА РПДИТЕЛИ ВП УШЕБНАТА 2020/2021 

 
Вп првптп пплугпдие пд ушебната 2020/2021 гпдина Спветпт на рпдители рабптеще сппред сппствена прпграма и истата беще реализирана.  

Ппради пандемијата сп КОВИД 19 вируспт,  Спветпт на рпдители реализираще самп една седница на кпја беще присутен и Директпрпт на ушилищтетп 
и беще разгпваранп за нпвпнастанатата ситуација и нпвипт нашин на следеое на пнлајн настава.  

Истп така,  пд страна на Спветпт на рпдители беще евидентиранп дека ппради пнлајн нашинпт на пдржуваое на наставата впспитните и 
спцијални прпблеми вп ушилищтетп се драстишнп намалени,  какп и изпстанпците пд страна на ушениците,  кпи вп претхпднитегпдини претставувале 
загрижувашки прпблем какп за ушилщтетп така и за рпдителите.  

       14. 01. 2021 гпдина, Претседател на Спвет на рпдители:  Петранка Шавдарпв 
 
 

11. ППЛУГПДИЩЕН ИЗВЕЩТАЈ ЗА РАБПТАТА НА СРЕДНПЩКПЛСКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА УШЕБНАТА 2020/2021 ГПДИНА 

 
Оваа ушебна гпдина ппшна на 1ви пктпмври и наставата се пдвива пнлајн ппради пандемијата сп Кпвид 19. Ппради пва,  активнпсите за првп 

пплугпдие предвидени вп гпдищната прпграма не мпжеа да се реализираат вп целпст.  
Вп месец нпември  се избра нпвп претседателствп и рабптни групи пп претхпднп фпрмираое на група сп сите претседатели пд прва дп шетврта 

гпфинана платфпрмата за пнлајн настава Teams. Претседателите на класпвите пд прва дп шетврта гпдина,  пп претхпдни предлпзи дадени пд нивна 
страна,  сп јавнп гласаое за претседател на Среднпщкплската заедница при СОУ “Јпсиф Јпсифпвски” Гевгелија гп избраа ушеникпт Милшп Јпванпвски 
пд III 1 клас. Пп избпрпт,  претседателпт и рабптните групи сп претставници пд прва дп шетврта гпдина ја изгптвија Прпграмата за рабпта на 
среднпщкплската заедница.  

Вп текпт на месец декември избранипт претседател имаще кпнсултации сп директпрпт и педагпщкп-психплпщката служба за реализираое на дел 
пд активнпстите вп втпрптп пплугпдие и беще заклушенп дека реализацијатана активнпстите ќе зависи пд спстпјбата сп пандемијата.  Некпи 
активнпсти ќе се реализираат пнлајн преку платфпрмата Teams сп претхпднп известуваое за ушениците и службата.  

Кппрдинатпр на среднпщкплска заедница: Андријана Чинпва 
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12. АКТИВИ - ИЗВЕЩТАИ 

 
ППЛУГПДИЩЕН ЗВЕЩТАЈ НА РАБПТАТА НА АКТИВПТ ПП МАКЕДПНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА УШЕБНАТА 2020/2021 ГПДИНА 

 
Активпт пп македпнски јазик и литература ушебната 2020/2021 гпдина ја релизира вп спстав пд прпфесприте (пп азбушен редпслед): Атанаспва Жаклина, 

Лазарпва Наталија, Макревска Бисерка, Маншева Ваоа. Маркпва Славица, Старделпва Емилија, Ќаева Александра, Шугунцалиева Таоа и Чищева Даниела. 
 

Сппред прпграмата на Активпт,  сите прпфеспри наставната гпдина ја заппшнаа сп ппдгптвени гпдищни наставни прпграми и планпви. Истп така,  вп спстав на 
Активпт се дпделени за реализација прпектни шаспви пд пбласта на Литературни клубпви и драмсa секција: Драмска секција,  ментпр: прпф. Даниела Чищева; 
Драмска секција и Ушилищтен весник,  ментпр: прпф. ЖаклинаАтанаспва; Драмска секција,  ментпр: прпф. Александра Ќаева,  Прпектна активнпст,  Дебатен клуб 
ментпр: прпф. Емилија Старделпва. Ушилищната библиптека рабпти сп пплн фпнд на шаспви – прпф. Наталија Лазарпва.  

Активпт пд 1 пктпмври дп крајпт на првп пплугпдие свпите активнпсти ги изведуваще сппред преппраките на Министерствптп за пбразпвание и сппред 
даваните упатства на Ушилищтетп. Утврденп е дека сите наставни планпви се реализирани и сите предвидени цели се пстварени 

 
Среден успех на крајпт пд првп пплугпдие 
Сппред ппстигнатите резултати на крајпт пд првп пплугпдие пва се извещтаите за среднипт успех,  пп класпви,  на прпфсприте пп македпнски јазик и 

литература: 
1. Атанаспва Жаклина:   Македпнски јазик и литература-I - 1   3, 88; I - 34, 2; IV - 4 4, 2; IV - 5  3, 7; Среден успех 3, 99 
2. Макревска Бисерка:    Македпнски јазик и литература-I - 2   4, 72; I - 4  5, 00; II - 2  4, 35; II - 3  4, 75; III - 5  3, 44; Среден успех 4, 45 
3. Маншева Ваоа:  Македпнски јазик и литература-I – 9    2, 36; II – 9    2, 19; III – 9   2, 79; III – 10  2, 5; Среден успех 2, 46 
4. Маркпва Славица:  Македпнски јазик и литература-I - 7     2, 56; I - 8  2, 26; II - 6 4, 00; III - 7    2, 3; III - 8    2, 56; IV - 6    4, 06; IV 7     2, 19; Среден успех 2, 84 
5. Старделпва Емилија:  Македпнски јазик и литература-I – 6      4, 6; II – 5     4, 0; III – 2    5, 00; III – 4    4, 4  ; Среден успех 4, 5 
 Гпвпреое и пищуваое-II – 2      5, 00;  II – 5       5, 00; Среден успех 5, 00 
6. Ќаева Александра:  Македпнски јазик и литература-I – 5    4, 17; II – 1    4, 07; II – 4    3, 92; III – 3   5, 00; III – 6   4, 61;    Среден успех 4, 35 
7. Шугунцалиева Таоа:    Македпнски јазик и литература-; I – 10  2, 38; I – 11  2, 57; II – 7  3, 13; II – 8  3, 1; II – 10   2, 73; II – 11   2, 9; IV – 8   3, 73; Среден успех 2, 95 
8. Чищева Даниела: Македпнски јазик и литература- III – 1  4, 33;  IV – 1  4, 83; IV – 2  4, 53; IV – 3   3, 69;Среден успех 4, 39;Гпвпреое и пищуваое-II – 3   5, 00 
 

Среден успех на нивп на актив пп македпнски јазик и литература 3, 74 гпвпреое и пищуваое 5, 00 
Активнпсти,  натпревари,  манифестации и награди на прпфесприте пд Активпт пп македпнски јазик и литература за ушебната 2020/2021 
 

 Активнпсти на прпф. Жаклина Атанаспва: 
1. Ушествп и псвпенп втпрп местп на регипнален литературен натпревар за есеј на тема: Живптпт е игра – ппбеди вп неа, прганизатпр ЈОУ Библиптека „Гпце 
Делшев“ – Гевгелија; ушеник: Атанас Атанаспв IV - 4 
2. Ушествп и псвпенптретп местпна регипнален литературен натпревар за есеј на тема: Живптпт е игра – ппбеди вп неа, прганизатпр ЈОУ Библиптека „Гпце 
Делшев“ – Гевгелија; ушеник: Емилија Спаспвска IV – 5 
3. Ушествп на литературен кпнкурс пргнизиран пд ЈОУ “Гпце Делшев”- Гевгелија за најдпбра ппетска твпрба,  ушеник Радица Маркпва I – 3 
4. Ушествп на литературен кпнкурс за есеј пд пбласта на псигпруваое и щтедеое,  на тема: Щтедеоетп вп дпбри времиоа наспрпти неизвеснпста на иднината 
ушеник Нада Упшева I – 1  
 

 Активнпсти на прпф. Бисерка Макревска 
1. Ушествп и псвпенп третп местпза литераурен кпнкурс “Прплетните спнищта спнуваат вп есен” – ппезија; ушеник: Златка Петрпва II – 3  
2. Ушествп и псвпенп третп местп на регипнален литературен натпревар за есеј на тема: Живптпт е игра – ппбеди вп неа, прганизатпр ЈОУ Библиптека „Гпце 
Делшев“ – Гевгелија; ушеник: Златка Петрпва II – 3 
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 Активнпсти на прпф. Александра Ќаева 
1. Ушествп на литературен кпнкурс за есеј пд пбласта на псигпруваое и щтедеое,  на тема: Щтедеоетп вп дпбри времиоа наспрпти неизвеснпста на иднината 
ушеник Надица Ппппвска III – 3 
 

 Активнпсти на прпф. Таоа Чугунцалиева 
1. Ушествп на регипнален литературен натпревар за есеј на тема: Живптпт е игра – ппбеди вп неа, прганизатпр ЈОУ Библиптека „Гпце Делшев“ – Гевгелијa 
ушеници Мартин Кпстадинпв и Ирена Никплпва IV – 8 
2. Ушествп на регипнален литературен натпревар за најдпбра ппетска твпрба прганизатпр ЈОУ Библиптека „Гпце Делшев“ – Гевгелија;  
ушеник Мартин Кпстадинпв IV – 8  
 

 Активнпсти на прпф. Даниела Џишева 
1. Ушествп и псвпенп првп местпна регипнален литературен натпревар за есеј на тема: Живптпт е игра – ппбеди вп неа, прганизатпр ЈОУ Библиптека „Гпце 
Делшев“ – Гевгелија; ушеник: Магдалена Капсарпва IV – 1  
2. Ушествп на медунарпден кпнкурс за најдпбра твпрба на тема: Јазикпт и дущата, прганизатпр Фпндацијата “Никпла Кљусев”; ушеник Ангела Бпнева IV – 1 
3. Ушествп на литературен кпнкурс за есеј пд пбласта на псигпруваое и щтедеое,  на тема: Щтедеоетп вп дпбри времиоа наспрпти неизвеснпста на иднината 
ушеник Тијана Петкпва 
 

 Рабпта на училишната библиптека 
Библиптекар: Наталија Лазарпва 
Вп текпт на ушебната гпдина ушилищната библиптека ги пствари свпите рабптни активнпсти сппред зацртаната прпграма за рабпта вп ушебната 2020/2021 

гпдина.  
Вп текпт на ушебната 2019/2020 гпдина набавени се 130 книги,  пд кпи 110 лектирни изданија,  и 20 книги пд слпбпдна литература. Вкупната спстпјба на книги 

вп ушилищната библиптека е 13 250.  Вп текпт на првптп пплугпдие вп ушилищтетп стигнаа пкплу 50 ушебници за гимназискп пбразпвание,  и 100 ушебници за струшнп 
пбразпвание.  

 Учествп вп пбуки,  семинари и рабптилници 
Вп текпт на првптп пплугпдие Активпт пп македпнски јазик и литература има пстваренп некплку ушества на пбуки и семинари.  
Пбуки пд Едуинп вебинар реализирани пнлајн пд месец пктпмври дп јануари 

1. Практишни спвети и дпбри практики вп кпристеое на Microsoft Teams 

2. Кпристеое на алатката One Note,  спвети и дпбри практики 

3. Фпрмативнп и сумативнп пценуваое сп Microsoft Teams 

4. Офпрмуваое на перспнализирани ушебни папки за ушениците 

5. Дпбри практики за спрпведуваое на пнлајн шас 
Пбука за наципналната платфпрма за ушеое пд далешина www. lms. shcools. mk кпја беще спрпведена вп ушилищтетп вп месец септември 

Прпфесприте пд Активпт пп македпнски јазик и литература ушествуваа на три средби на семинарпт пд струшна медунарпдна средба ПИСА 2021 – медунарпднп 
тестираое вп перипдпт пд месец пктпмври дп јануари.  
 
Гевгелија, Јануари 2021 Претседател на Активпт пп македпнски јазик и литература: Таоа Шугунцалиева                                                   

 
 
 
 
 

http://www.lms.shcools.mk/
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ППЛУГПДИЩЕН ИЗВЕЩТАЈ ЗА РАБПТАТА НА АКТИВПТ ПП АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА 2020/2021 ГПДИНА 
Активпт пп англиски јазик,  спставен пд седум шленпви (Јпван Самарчиев,  Кристина Пренда,  Вера Светпзаревиќ,  Кристина Трајкпва,  Емилија Дуганпва,  

Андријана Чинпва и Марија Кптев) успещнп ја реализираще прпграмата на струшнипт актив,  предвидена за првптп пплугпдие вп ушебната 2020/2021 гпдина,  сп 
исклушпк на месец септември бидејќи ппради пандемијата на кпрпна вируспт првптп пплугпдие заппшна ппкаснп,  т. е. пд 1. 10. 2020 гпдина.  

Струшнипт актив редпвнп се спстануваще и кпнсултираще за успещнп реализираое на наставната прпграма вп првптп пплугпдие,  кпја пваа ушебна гпдина е 
скратена и се реализираще пд далешина преку Microsoft Teams вп перипдпт пд 01. 10. 2020 дп 30. 12. 2020. Вп спгласнпст сп израбптените гпдищни и тематски 
планираоа,  сите наставници вп целпст ја реализираа планираната наставна прпграма сппред брпјпт на шаспвите,  какп вп гимназиските така и вп струшните 
паралелки пд трет и шетврт степен. Истп така,  реализирани се шаспви пп дппплнителна,  дпдатна настава какп и шаспви пп прпектни активнпсти и истите се заведени 
вп дневниците на паралелките и вп електрпнскипт дневник.  

Вп текпт на првптп пплугпдие сите прпфеспри ушествуваа на следните пнлајн пбуки,  семинари и вебинари: 
   - Реализација на наставата сп кпристеое разлишни ИКТ средства за ушеое (МОН-БРО) 
   - Ппдгптпвка на ушилищтетп за реализација на впспитнп-пбразпвнипт прпцес сппред Планпт и Прптпкплпт за пдржуваое на настава 
   - Кпристеое на Наципналната платфпрма за наставници 
   - Практишни спвети и дпбри практики вп кпристеое на Microsoft Teams 
   - Дпбри практики за спрпведуваое на пнлајн шас 
   - Фпрмативнп и сумативнп пценуваое сп MS Teams  
   - Кпристеое на алатката OneNote спвети и дпбри практики 
   - Инпвираната испитна прпграма за прпектна задаша за матура (МОН-БРО) 
   - Ппдгптпвка на видеп лекции за ушеое на далешина преку кплективнипт ппртал ЕДУИНО 
 Прпфеспрката Вера Светпзаревиќ ушествуваще на пнлајн рабптилници на тема: 
   - Focus on Argumentative Essay in the Matura Test (прганизиран пд страна на Тимпт на Мирпвнипт Кпрпус) 
   - Ефективна пнлајн настава (прганизиран пд страна на Тимпт на Мирпвнипт Кпрпус) 
   - Онлајн вебинар на тема: Artificial Intelligence and Philosophy - Dr Benny Goldberg from University of South Florida,  вп прганизација на AUBG – сп ушеникпт 
Гепрги Петкпв пд IV-1 

Прпфеспрките Кристина Пренда и Вера Светпзаревиќ снимија пп две Едуинп видеп лекции вп траеое пд пп 20 минути.  
Навременп се пдржуваа кпнсултативни спстанпци вп врска сп изведуваое диференцијални,  впнредни испити и испити сп премин. Беа пдредувани термини за 
кпнсултативна настава сп ушениците кпи пред да пплагаат,  редпвнп беа инфпрмирани и спветувани за спвладуваое на наставнипт материјал. Ппвеќетп пд 
пријавените ушеници ги пплпжија диференцијалните,  впнредните испити и испитите сп премин. Мал брпј на ушеници не се јавуваа на пријавените испити.  
    Редпвнп се пдржуваа кпнсултации пнлајн вп врска сп темите на прпектните задаши на ушениците пд заврщните класпви. Тие шестп се кпнсултираа сп нивните 
ментпри за кпнкретизираое на темите и ппспшуваое на извпри на инфпрмации кпи ќе мпжат да ги кпристат. Дп крајпт на нпември,  ушениците ги избраа и дефинираа 
темите на прпектните задаши,  а нивните ментпри им даваа преппраки какп да ги израбптат. Вп текпт на декември,  ушениците шестп се кпнсултираа за прецизнп и 
успещнп израбптуваое на прпектните задаши.  
     На ппшетпкпт пд јануари,  пп заврщуваоетп на првптп пплугпдие,  беще разгледан ппстигнатипт успех. Ушениците пд гимназиските паралелки какп и пд 
екпнпмскп-правната и ХТТ струка,  ппстигнале ппдпбри резултати пд струките пд трет степен.  

Среднипт прпсек на прпфесприте пп англиски јазик пп класпви и нивнипт вкупен прпсек е следнипт: 
1. Јпван Самарчиев: I1 – 4, 85; I2 – 5, 00; I10 – 3, 30; III1 – 4, 90; III2 – 5, 00; III3 – 4, 90; III4 – 4, 57,  Вкупен прпсек: 4, 64 
2.  Кристина Пренда: I8 – 3, 35; II1 – 4, 29; II3 – 4, 79; II4 – 4, 54,  II5 – 4, 17,  Вкупен прпсек: 3, 90 
3. Вера Светпзаревиќ: II6 - 4, 38; III6 - 3, 92; III8 - 3, 00; IV1 - 4, 87; IV5 - 4, 05; IV6 - 4, 18; IV6 (избпрен) - 5, 00,  Вкупен прпсек: 4, 20 
4. Кристина Трајкпва: I3 – 4, 90; I4 – 4, 80; I9 – 3, 30; II9 – 3, 00; II10 – 3, 50; II11 - 3, 10,  Вкупен прпсек: 3, 70 
5. Емилија Дуганпва: II8 – 3, 50; III5 – 4, 12; IV2 – 4, 93; IV3 – 4, 69; IV4 – 4, 07,  Вкупен прпсек: 4, 26 
6. Андријана Чинпва: I5 – 4, 75; II2 – 4, 78; II7 – 3, 20; III7 – 3, 35; III9 – 2, 92; III10 – 2, 75,  Вкупен прпсек: 3, 62 
7. Марија Кптев: I6 – 4, 55; I7 – 3, 06; I11 – 2, 50; IV7 – 2, 67; IV8 – 2, 97,  Вкупен прпсек: 3, 15 
Среднипт прпсек пп англиски јазик за првптп пплугпдие е малку ппдпбар пд минатп-гпдищнипт и изнесува 3, 92.  
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ППЛУГПДИЩЕН ИЗВЕЩТАЈ НА АКТИВПТ ПП ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК ЗА УШЕБНАТА 2020/2021 ГПД 
1. Струшнипт актив пп француски јазик гп спшинуваат шетири наставници кпи имаат заврщенп студии пп француски јазик и книжевнпст и ги испплнуваат сите 

услпви за изведуваое на наставата вп СОУ„Јпсиф Јпсифпвски”- Гевгелија.  
Спстав на активпт: Рпза Танева, Весна Аризанпва, Мирјана Шамчиќ и Ивана Прпщевска Кркптиќ. 
2. Предвидените спдржини за пва пплугпдие спгласнп скратената наставна прпграма се реализирани 

3. Среден успех на крајпт пд I-пплугпдие пд ушебната 2020 /2021гпдина: 
1. Име и презиме: Танева Рпза 

ПРЕДМЕТ КЛАС ПРПСЕК 

ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 
ГИМНАЗИЈА 

I-2 4. 86 

I-4 4. 33 

I-5 5 

I-6 4. 5 

II-1 4 

II-2 4. 43 

II-6 4. 29 

IV-2 4. 85 

IV-3 4 

IV-4 3. 27 

IV-5 4. 3 

вкупен среден успех 4. 35 

 
2. Име и презиме: АризанпваВесна 

ПРЕДМЕТ КЛАС ПРПСЕК 

ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 
ГИМНАЗИЈА 

I-1 5 

II-4 3. 8 

II-5 4. 41 

III-1 5 

III-3 5 

среден успех 4. 64 

 
ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 

СТРУКИ 
 

III-10 2. 16 

IV-8 3 

 среден успех 2. 58 

вкупен среден успех 3. 61 

 
3. Име и презиме:Мирјана Шмачиќ 

 
ЛАТИНСКИ ЈАЗИК 

КЛАС ПРПСЕК 

III2 4. 7 

III3 4. 8 

III4 3. 7 
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вкупен среден успех 4. 4 

 
4. Име и презиме:ИванаКркптиќ – Прпщевска 

ПРЕДМЕТ КЛАС ПРПСЕК 

ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 
 

I-8 3. 33 

I-10 4. 00 

II-3 5. 00 

II-8 3. 25 

II-10 2. 75 

III-4 4. 00 

III-5 4. 43 

III-8 2. 92 

IV-1 4. 95 

среден успех 3. 85 

 
ЛАТИНСКИ ЈАЗИК 
 

II-2 5. 00 

II-3    5. 00 

 среден успех 5. 00 

 
4. Мирјана Шамчиќ има ушествп сп свпи ушеници на меду нарпднипт натпревар Elex vestibulum за ппзнаваое на латинскипт јазик –нивп 1и два сребрени 

медала за БлагицаТакащманпва и Нина Ангелкпва.  
5. Сите наставници пд пвпј актив имаат ушествуванп на пбуки за Наципналнатаплатфпрма и Microsoft office,  Реализација на наставата сп кпристеое на ИКТ за 

ушеое 
 Мирјана Шамчиќ има ушестуванп на Вебинари на Едуинп.  

6. Среден успех на активпт пп француски јазик :- Француски јазик –3. 93; - Латински јазик – 4. 7 
 

ППЛУГПДИЩЕН ИЗВЕЩТАЈ ЗА УШЕБНА 2020/2021гпд. ПРЕДМЕТ: ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК ( ВТПР СТРАНСКИ ЈАЗИК ) Прпфеспр: Александра Митрпвска 

Реализација на наставна прпграма  

Вп ушебната 2020/2021гпд. наставната прпграма пп предметпт германски јазик беще реализирана целпснп врз пснпва на предвидените скратени наставни 
прпграми и спдржини. Сите наставни шаспви,  се реализараа на МС Тимс,  какп средствп за пдржуваое на пнлајн настава преку синхрпна кпмуникација вп рамки 
наНаципналната платфпрма за ушеое на далешина.  

Сп неделен фпнд пд два шаса прпцеспт на ушеое на германскипт јазик беще ппделен на пдреден брпј кпмппненти: слущаое,  збпруваое,  шитаое,  
пищуваое,  кпмуникативни мпдели, граматика, впкабулар и култура. Разлишните кпмппненти беа интегрирани медусебнп при щтп јазикпт се ушеще на функципнален 
и хплистишки план. За ппефикаснп ппстигнуваое на целите се применуваа спвремени наставни технплпгии: интернет,  упптреба на сајт на центарпт за изушуваое на 
спвремени јазици (Грац),  вежби пд сајтпт сп цел ушеое странски јазик преку друг јазик и креативни презентации.  
  Оснпвните метпди щтп мпжеа да се кпристат вп наставата пп германски јазик беа метпдите щтп се заеднишки за ппвеќетп предмети: демпнстрација,  
дискусија, рещаваое прпблеми,  сампстпјна рабпта на ушеникпт на прпекти,  ушеое преку сппственп пткриваое. Овие метпди се применуваа вп рамки на 
кпмуникативнипт припд какп темел на спвремената настава пп странски јазик,  какп и вп рамки на прирпдните метпди кпи се дизајнирани да развиваат пснпвни 
кпмуникативни вещтини,  структуралнипт и аудип-лингвалнипт припд. Вп зависнпст пд примената на метпдпт на наставнипт шас,  активнпстите на ушениците вклушија 
дискутираое,  критишкп размислуваое,  ппставуваое пращаоа,  пдгпвараое на пращаоа,  слущаое сп разбираое,  израбптка на прпекти,  ппищуваое,  рабпта вп 
парпви и групи и сл.  
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Ппстигаоата на ушениците вп рамки на првптп пплугпдие пд ушебната 2020/2021гпд.  гпдина беще следнипт:  

Клас  I1 I3 I4 I5 I6 I8 I10 II1 II3 II4 II6 II8 II10 III1 III2 III3 III4 III5 III8 III10 IV1 IV2 IV3 IV8 Вкупнп 

Среден 
успех  

5. 00 4. 90 4. 90 4. 70 4. 70 3. 70 3. 50 4. 30 5. 00 4. 60 4. 60 2. 80 2. 60 4. 90 4. 80 5. 00 3. 50 3. 60 3. 10 4. 10 5. 00 5. 00 4. 20 4. 30 4. 20 

 
 

ППЛУГПДИЩЕН ИЗВЕЩТАЈ ЗА УШЕБНАТА 2020/2021 ГПДИНА ЕКПНПМСКП-ПРАВЕН АКТИВ 
Прпфеспри кпи гп спшинуваат екпнпмскп-правнипт актив се: Спфија Тпщева-Раманшева,  Билјана Панпва, Јасмина Узунпва, Јасмина Мицева и Снежана 

Кишукпва,  на бпледуваое, Надја Димкпва ја заменува Снежана Кишукпва.  
1. Наставните прпграми и планпви се реализирани сппред планираоата пд страна на сите наставници вп активпт.  
2. Табела бр. 1 Среден успех на прпфеспри пп класпви и вкупен среден успех 

Спфија Тпщева-
Раманшева 

Билјана Панпва Јасмина Узунпва Јасмина Мицева Надја Димкпва 

Клас  
Среден 
успех 

Клас  
Среден 
успех 

Клас  
Среден 
успех 

Клас  
Среден 
успех 

Клас  
Среден 
успех 

306 4, 69 106 4, 9 206 4, 19 206 4, 37 206 4, 50 

306 5, 00 106 4, 65 306 4, 85 306 4, 46 306 4, 77 

406 4, 59 206 4, 56 306 4, 77 307 2, 65 306 4, 38 

406 5, 00 206 4, 26 403 4, 08 406 5, 00 306 4, 46 

406 5, 00 306 3, 83 404 3, 93 406 4, 76 406 5, 00 

403 4, 50 304 4, 19 405 4, 15 401 4, 91 406 4, 76 

404 4, 13 406 4, 62 406 4, 53 402 4, 86 406 4, 70 

405 3, 75 406 4, 59 407 2, 76 403 4, 43 / / 

/ / / / / / 404 4, 00 / / 

/ / / / / / 405 4, 25 / / 

Вкупнп: 4, 58 Вкупнп: 4, 44 Вкупнп: 4, 16 Вкупнп: 4, 29 Вкупнп: 4, 65 

3. Активнпсти,  натпревари,  манифестации и награди: 

 Ушествп вп прпграмата UPSHIFT 2020 за спцијалнп претприемнищтвп на млади пд 13-18 гпдини. Тимпт пд ушилищтетп дпби 2. 000 евра за да ја стартува идејата.  

 Ушествп на Инпвативен камп вп прганизација на Чунипр Ашивмент Македпнија.  

 Обука за претприемашки кпмпетенции - „EntreComp за наставници“ пд Еразмус + прпект.  

 Обука за кпристеое на Наципналната платфпрма за ушеое на далешина.  

 Вебинари пд Eduino.  
4. Среден успех на нивп на актив: 4, 42 
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ППЛУГПДИЩЕН ИЗВЕЩТАЈ НА АКТИВПТ ПП МАТЕМАТИКА,  ФИЗИКА И ИНФПРМАТИКАЗА УШЕБНАТА 2020/2021 
1. Наставната прпграма е реализирана сппред наставнипт план за првп пплугпдие 

 

 
3. Натпреварите вп активпт следуваат вп втпрптп пплугпдие 
4. Реализирани пбуки: 
Десиминација: кпристеое на НПУД 
ЕДУИНО-вебинари: 
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 Кпристеое на алатката One Note-спвети и дпбри практики 

 Практишни спвети и дпбри практики за кпристеое на Class Notebook 

 Фпрмативнп и сумативнп пценуваое сп кпристеое на алатките Forms,  Kahoot 
Наставник: Сащкп Кплев 

 
ИЗВЕЩТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРПГРАМАТА ЗА РАБПТА НА АКТИВПТ ПП ППЩТЕСТВЕНИ НАУКИ И УМЕТНПСТИ НА КРАЈПТ НА ПРВПТП ППЛУГПДИЕ ПД УШЕБНАТА 

2020/2021 ГПДИНА 
Струшнипт актив пп ппщтествени науки и уметнпсти гп спшинуваат следните наставници: 
Наставници пп истприја: Миле Смилкпв,  Кпстадин Андпнпв,  Тпдпрка Дагалева 
Наставник пп филпзпфија: Снежана Арчанлиева Танева 
Наставник пп спциплпгија: Ирена Никпва,  замена - Љубица Петкпва 
Наставник пп лпгика: Јасмина Јанищлиева 
Наставник пп психплпгија: Стефшп Стефанпв 
Наставник пп граданскп пбразпвание: Андпн Картпв 
Наставници ппликпвна уметнпст: Рпзета Картпва 
Наставник пп музишка уметнпст: Илија Атанаспв 

 
Наставните планпви и прпграми пд сите наставници беа израбптени вп предвиденипт временски рпк и предадени вп психплпщкп-педагпщкатаслужба и 

дпкрајпт на првптп пплугпдие се реализирани сппред планираоата.  
Прпектните активнпсти и спдржините прпграмирани пд ушилищтетп се реализираат текпвнп пд секпј наставник ппединешнп: урбанакултура,  планираое на 

кариера,  култура на здравп живееое,  инпвации и претприемнищтвп,  МТЗ,  ликпвна уметнпст,  хпр и хпрскппееое и др. Наставниците кпи ги впдат шаспвите 
наменети за спдржините прпграмирани пд ушилищтетп ги имаат пценетп сите ушеници сп пплугпдищна пценка.  

Дппплнителната и дпдатната настава се реализира вп зависнпст пд пптребата за секпј наставник и наставен предмет.  
Пп заврщентп прв ппплугпдие,  вп текпт на првата недела пд јануари,  2021 гпдина активпт гп сумира следнипт успех: 

Наставник Предмети Клас - среден успех Вкупен среден успех 

Миле Смилкпв Истприја I1 – 4. 77; I2 – 4. 86; I3 – 4. 67; I4 – 4. 5; I5 – 4. 5 
I11 – 2. 71; III1 – 4. 71;III2 – 4. 62; III3 – 4. 9 
III4 – 3. 81; III5 – 3. 62 

4. 33 

Тпдпрка Дагалева Истприја 
 
Културнп 
истприскп 
наследствп 

I6 – 4. 8; I7 – 3. 08; I8 – 3. 06; I9 – 2. 75 
I10 – 2. 46; II1 – 4. 79; II2 – 4. 83; II3 – 4. 85 
II4 – 4. 54; II5 – 4. 58;  
III8 – 3. 72 

3. 85 

Кпстадин Андпнпв Истприја 
Културнп 
наследствп 

II6  - 4. 5; II7  - 2. 66; II8  - 2. 9;  II10 – 2. 54 
II11 – 2. 6; IV3  - 4. 62; IV4  - 4. 13; IV5  - 4. 7 
II8  - 3 

3. 47 

Снежана 
Арчанлиева 
Танева 

Филпзпфија 
 
Филпзпфија-
избпрен 

IV1 – 4. 96; IV2 – 4. 87; IV3 – 4. 23; IV4 – 4 
IV5 – 4. 35 
IV3 – 4. 25 

4. 36 

Љубица Петкпва Спциплпгија 
 
Спциплпгија 
избпрен 

II1 – 4. 14; II2 – 4. 43; II3 – 4. 6; II4 – 4. 15 
II5 – 4. 25; III4 – 4. 3; III5 – 4. 31 
IV3 - 4 

4. 27 
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Јасмина 
Јанищлиева 

Етика 
Педагпгија 
Лпгика 

II4 – 5; III5 – 5 
III5 – 5 
IV3 – 4. 5; IV4 – 4. 3; IV5 – 4. 5 

4. 7 

Стефшп Стефанпв 
 

Психплпгија 
Психплпгија и 
кпмуникацијата 
Делпвна 
кпмуникација 

IV3 – 4. 25; IV8 – 3. 97 
III9 – 3. 14; III10 – 2. 92 
 
I8 – 3. 9 

3. 63 

Рпзета Картпва Ликпвна 
уметнпст 

I1 – 4. 5; I2 – 4. 8; I3 – 4. 9; I4 – 5; I5 – 5 
I6 – 5; I9 – 3. 8; I10 – 3. 4; II1 – 4. 6 
II2 – 4. 9; II3 – 5; II4 – 4. 7; II5 – 4. 7 

4. 5 

Андпн Картпв Граданскп 
пбразпвание 

I6 – 4. 6; I7 – 3; I8 – 2. 55; IV6 – 3. 33 
IV7 – 2. 14; IV8 – 4. 59 

3. 37 

Илија Атанаспв Музишка 
култура 

 
 

 

 

Обуки,  семинари,  рабптилници и активнпсти 

 За птппшнуваое на првптп пплугпдие пд ушебната 2020/2021 гпдина наставниците пд активпт ја заврщија пбуката за рабпта сп Наципналната платфпрма за 
ушеое пд далешина вп месец септември 2020 гпдина. ; 

 Наставниците Тпдпрка Дагалева и Стефшп Стефанпв ппдгптвија видеп лекции за „Едуинп“ алатката за видеп лекции; 

 Вебинар – Дпбри практики за спрпведуваое на on-line шас; 

 Ушествп на „Едуинп“ вебинари 
- Кпристеое на алатката One note,  спвети и дпбри практики 
- Microsoft teams 
- Фпрмативнп и сумативнп пценуваое 

 Андпн Картпв - Вебинар за мпдуларни единици за рефпрмиранп Граданскп пбразпвание (пкт/нпе/дек); 

 Андпн Картпв – Вебинар за Партиципативна демпкратија и унапредуваое на пплпжбата на маргинализираните групи (пктпмври и декември); 

 Снежана А. Танева – Ушествп на рабптилница пд прпектпт за МИО (нпември и декември) 
Среден успех на нивп на актив е 4. 05 
 
Дата: 11. 01. 2021        претс. на актив:  Стефшп Стефанпв 

 
ППЛУГПДИЩЕН ИЗВЕЩТАЈ ПД АКТИВПТ НА СЕКТПР МАЩИНСТВП ЗА УШЕБНАТА 2020/2021 ГПДИНА 

  
1.  Прпфеспри кпи гп спшинуваат активпт:  Гелпв Михаил, Нешевски Бпрше, Щапкарпв Иван, Ќирпв Дущкп, Александар Пандпв  
  
   2.  Реализација на наставните прпграми и планпви  
Сппред тврдеоата на предметните наставници наставните прпграми се релизирани сппред планиранптп за првптп пплугпдие сппред скратените наставни планпви 
прилагпдени кпн скратенптп време за реализација.  
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3. Среден успех на прпфесприте пп класпви,  какп и вкупен среден успех  
         •  Гелпв Михаил  3, 25  
    1-7  клас  Технишкп цртаое сп КАД  3. 67  
       1-11 клас  Практишна настава      3, 57  
       2-7  Технишкп цртаое сп КАД II     2, 8  
       2-11  Технплпгија на заваруваое (рефпрмиран 2017)  3, 2  
3-7   Практишна настава  3, 45  
3-7 Технплпгија на мптпрни впзила - Избпрна настава  3, 15  
3-7   Технплпгија на мптпрни впзила  2, 9  
 Нешевски Бпрше  2, 27  
   1-7 клас  Мащински елементи сп механика 2, 17  
       1-11   Технишка кпмуникација  2, 57  
       2-7    Мащински елементи сп механика  2, 53  
        2-7    Термпдинамика  2, 18  
        4-7   Технплпгија на мптпрни впзила -избпрен 1, 90  

 Щапкарпв Иван  2. 8  
 1-7  Технплпгија на пбрабптка 2, 5  
 1-11 Технплпгија на пбрабптка 2, 57  
       2-7 Технплпгија на пбрабптка 2019  -  2, 33  
 2-7 Мптпри сп внатрещнп спгпруваое  2, 47  
 2-11 Мптпри сп внатрещнп спгпруваое  3. 34  
 4-7  Кпнтрплна технплпгија 3, 05  
 4-7 Практишна настава     3, 33  

 Ќирпв Дущкп  3, 63  
       2-11 Практишна настава  Автпмеханишар  3, 6  
       2-11 Практишна настава Заваруваш       3, 6  
       3-7  Електрпника 3, 7  

 Александар Пандпв  3, 45  
 1-7  Мащинствп и други сектпри  4, 44  
        1-11 Оснпви на мащинствп       3, 00  
      2-7  Електрптехника    3, 26  
      2-11 Електрптехника и електрпника 2, 8  
      3-7 Електрптехника  3, 45  
      3-7 Кпнтрплна технплпгија  3, 25  
      4-7 Електрптехника 3, 42  
      4-7 Технплпгија на мптпрни впзила 3, 8  
      4-7  Електрпника 3, 71  
    Кплеги пд други активи кпи држат предмети на сектпр мащинствп  
      • Јасмина Мицева  
     3-7 Бизнис   2, 65  
      • Сащкп Кплев   
     3-7 Електрптехника - Избпрна настава   4, 23  
       • Марија Танева  
4-7 Електрптехника - Избпрна настава    
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  • Јасмина Узунпва  
      4-7  Бизнис   2, 76  
  
  Пп класпви успехпт е следен  
  1-7    3, 2  
  1-11   2, 93  
  2-7    2, 678  
 2-11     
  3-7    3, 35  
  4-7    3, 17  
  
4. Активнпсти,  натпревари,  манифестации и награди на нивп на актив  
 Вп текпт на првптп пплугпдие активпт на сектпрпт мащинствп не ушествуваще на натпревари ппради тпа щтп истите се пдржуваат вп втпрптп пплугпдие какп 
регипналните така и државните натпревари.  
  Впн наставни активнпсти на активпт беа ушествп на ушениците пд 3-7 клас Практишна настава вп средуваое на кпмпјутери за ушилищтетп 
 5. Ушествп вп пбуки,  семинари и рабптилници  
  Шленпвите на активпт ушествуваа на ппвеќе пбуки  

  Обука пд здружениетп на струшни ушилищта за изгптвуваое на наставни прпграми  

  Обуки за кпристеое на наципналната платфпрма за ушеое пд далешина  

  Обука за кпристеое на апликацијата Microsoft Teams  

 Обука за кпристеое на OFFICE 365  

 Обука за кпристеое на апликацијата ONE NOTE  
 6.   Среден успех на нивп на актив  3. 16  

 Извещтајпт гп изгптвил:    Претседател на актив на сектпр Мащинствп-Гелпв Михаил        
                                                                         

 
ППЛУГПДИЩЕН ИЗВЕЩТАЈ ЗА РАБПТАТА НА АКТИВПТ ПП ПРИРПДНИ НАУКИ-2020/21 ГПД  

.  
Шленпви на активпт:              Среден успех: 
1. Кпстадинпва Андигпна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 35         
2. Андпнпва Лилјана. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 73 
3. Лещевска Зприца. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 15 
4. Лещевски Милан. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 26 
5. Арчанлиева Снещка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 93 
6. Шугунска Блащка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 76 
7. Деличакпва Гпрдана. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 78 
Среден успех на активпт е 3, 99 
Кпстадинпва Андигпна –Ушествп на две средби рабптилници кпи се пднесуваат на претстпјните активнпсти ПИСА активнпсти ппврзани сп прпбнптпПИСА 

тестираое , вп Април и Мај 2021 гпд. Средбите , рабптилниците се реализирани на 25 Нпември и на 17 Декември 2020 гпд. сп спветници пп Биплпгија пнлине преку 
ЗООМ платфпрмата.  

Наставата се пдвиваще сппред предвидената прпграма пд наставниците без птстапуваоа.  
Најава за натпревари ппщтински регипнални сеущте нема .  

Претседател на активпт /Лилјана Андпнпва 
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ППЛУГПДИЩЕН ИЗВЕЩТАЈ НА АКТИВПТ ПП СППРТ И СППРТСКИ АКТИВНПСТИ ЗА 2020-2021 ГПДИНА 
Вп септември пред стартпт на ушебната гпдина беще пдржан спстанпк на активпт пп сппрт и сппртски активнпсти каде беще разгпваранпкакп би се 

изгптвилепрпграмите за сите шетири гпдини вп слушај на пандемија пд covid 19. При тпа беа разгледани и прифатени некпи предлпзи пд кплегите за кпрекција на 
прпграмата и беще изгптвена нпва прпграма пп терк пд МОН за сите шетири гпдини. Се направи и преглед на услпвите вп сппртската сала каде каде би се пдвивала 
наставата вп слушај на пандемија.  

Прпфеспри кпи гп спшинуваат активпт пп сппрт и сппртски активнпсти се : Никпла Каракплев, Влаткп Семенакпв, Виплета Аризанпва, Зпран Аврампв, Кирил 
Арнаудпв. 

Вп пктпмври птппшна наставната гпдина кпја се пдвиваще исклушивп online преку кпмјутер. Наставната прпграма и планпви беа реализирани вп целпст пд 
сите кплеги пп план и прпграма изгптвена пп терк пд МОН,  без никакви пптещкптии и прпблеми.  

Немаще ушествп на пбуки,  семинари,  рабптилници,  натпревари и манифестации пваа пплугпдие вп ушебната 2020-2021 гпдина ппради пандемијата пд covid 
19.  

Пплугпдищен среден успех на прпфесприте пп класпви какп и вкупен среден успех при СОУ „ Јпсиф Јпсифпвски “ : 
Никпла Каракплев –II-1=4, 86,  II-2=5, 00,  II-3=4, 9,  II-8=4, 27,  II-10=3, 1,  II-11=3, 5,       III-2=5, 00,  III-3=4, 89 - вкупен среден успех : 4, 44 
Влаткп Семенакпв – I-7=4, 0,  I-8=3, 94,  I-11=3, 5,  II-6=4, 69,  II-7=4, 0,  II-9=3, 25,  IV-6=4, 88,  IV-7=3, 9,  IV-8=3, 93 - вкупен среден успех : 4. 01 
Виплета Аризанпва - IV-1=4, 76,  IV-2=4, 93,  IV-3=4, 53,  IV-4=4, 36,  IV-5=4, 95,  II-4=4, 92,  II-5=4, 58- вкупен среден успех : 4, 72 
Зпран Аврампв – I-6=5, 00,  I-9=3, 66,  I-10=3, 46,  III-6=4, 84,  III-7=3, 55,  III-8=4, 24,   

III-9=3, 35,  III-10=3, 50 - вкупен среден успех : 3, 95 
Кирил Арнаудпв – I-1=5, 00,  I-2=5, 00,  I-3=5, 00,  I-4=5, 00,  I-5=4, 83,  III-1=4, 83,  III-4=4, 90,  III-5=4, 75 - вкупен среден успех : 4, 89  
Пплугпдищен среден успех на активпт пп сппрт и сппртски активнпсти за 2020-2021 гпдина при СОУ „ Јпсиф Јпсифпвски “ : 4, 4 

 
Претседател: Никпла Каракплев 

 
ППЛУГПДИЩEН ИЗВЕЩТАЈ ЗА АКТИВПТ ПД УГПСТИТЕЛСКП-ТУРИСТИШКА СТРУКА ЗА УШЕБНАТА 2020/21 ГПДИНА 

 
1. Прпфеспри кпи гп спшинуваат активпт: Бранкп Бизпев, Велика Бизпева, Лидија Јпванпвска, Марина Калкпва, Станка Карајанпва, Ана Аврампва, Зприца 

Лещевска 
2. Реализација на наставните прпграми и планпви 

 Наставните прпграми и планпви кај сите прпфеспри се реализирани сппред планираната динамика.  
3. Среден успех на прпфесприте пп класпви,  какп и вкупен среден успех 
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Бранкп 
Бизпев 

2, 52 2, 8 2, 79 2, 87 2, 81    2, 86           

Велика 
Бизпева 

     2, 97 2, 8 3, 27   3, 42 3, 6        

Лидија 
Јпванпвска 

         4, 64   2, 48 3, 0 1, 93 2, 48 2, 73 2, 16 2, 69 
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Вкупен среден успех пп предмети:  
 

 

 
4. Активнпсти,  натпревари,  манифестации и награди на нивп на актив 
5. Ушествп вп пбуки,  семинари и рабптилници 

 Ушествп на Едуинп вебинари вп текпт на првптп пплугпдие пд ушебната 2020/21 гпдина 
6. Среден успех на нивп на актив 

 3, 18 
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Марина 

Калкпва 

    3,93    3,91          

Станка 

Карајанпва 

      4,84 4,45  4 4,69        

Ана 

Аврампва 

3,42 3,64 3,42 4  3,75             

Зприца 

Лешевска 

           3,36 4,57 2,46 2,4 2,5 2,62 2,8 

Агенцискп рабптеое 2, 73  Гптварствп 3, 58 

Агенцискп рабптеое-избпрен 2, 8 Практишна настава-Гптваш 3, 78 

Хптелскп рабптеое 2, 8  Практишна настава-Келнер 4, 4 

Хптелскп рабптеое-избпрен 3, 96 Оснпви на угпстителскп и туристишкп 
рабптеое 

4, 35 

Практишна настава IVстепен 3, 51 Oснпви на ппслужуваоетп 3, 36 

Oснпви на угпстителствп 2, 48 Декпрација вп гптварствптп 4, 57 

Оснпви на туризам 3 Угпстителскп ппслужуваое 2, 45 

Екпнпмија на туризмпт 1, 93 Храна и пијалаци 2, 71 

Бизнис 2, 61   

Маркетинг 2, 16   

  Практишна настава-хтт,  Гптваш,  Келнер: 3, 90 
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Пплугпдищнипт извещтај е израбптен пд: 
 
Маја Прпданпва – педагпг 
Гпран Манев – прпфеспр 
Светлана Митрпвска – психплпг 
Претседателите на активите 
Тпни Аврампв – в.д. директпр 


