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1. Лична карта на училиштето 
СОУ  „Јосиф Јосифовски “ е воспитно-образовна институција во градот Гевгелија, во  истоимената 

општина лоцирана на улица ”Македонија” бр. 1. 
Контакт: тел. 034/212-032 
Електронска адреса: soujj@josifjosifovski.edu.mk 
Веб-адреса: josifjosifovski.edu.mk 

  
 

2. Организација на работата на училиштето за учебната 2021/22год. 
 

2.1. Материјално-технички и хигиенски услови за работа 
Училиштето располага со сопствена зграда во која се сместени следните простории: 
 
Административни простории: 
ред.бр Вид на просторија број Површина во m2 

1. Просторија за наставници 1 60+54 

2. Просторија за директор 1 25 

3. Просторија за секретар и технички секретар 1 20 

4. Просторија за педагошко – психолошка служба 1 20 

5. Просторија за ученичка организација 1 30 

6. Библиотека со медијатека 1 92 

7. Просторија за раководител 1 20 

8. Угостителска сала 1 200 

 

Простории за изведување настава 
ред.бр Вид на просторија број Површина во m2 

1. Училници за општа намена(опремени со компјутери-24) 46 4 339 

2. Специјализирани наставни простории 7 844 

3. Простории за информатика 1 134 

4. Работилници 3 239 
5. Фискултурна сала 1 505 

 
Со цел подобрување на условите за реализација на воспитно образовната работа, естетскиот изглед и 
целокупната клима во училиштето во текот на наставната година 2021/2022 година се реализираа следните 
активности: 

 Набавена е информатичка опрема: 5 компјутери, 14 LCD-проектори, 50 звучници, 80 преносни 
компјутери за наставниците, ласерски печатач во боја, 3 печатачи; 

 Набавени нагледни средства за кабинетите по здравствена струка и физика; 

 Набавени се 25 штедлер табли за техничко цртање за потребите на машинската струка; 

 Набавени се 10 бели магнетни табли, 4 електронски-интерактивни табли, 10 зелени табли;  

 Училишниот двор е хортикултурно уреден, збогатен со 2 фонтани, 8 клупи и 2 маси; 

mailto:soujj@josifjosifovski.edu.mk
http://www.josifjosifovski.edu.mk/
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 Во 21 училница од западниот дел на училиштето е поставена звучна изолација за подобрување на 
акустиката во новите училници; 

 Реконструкција на библиотека и опремување на медијатека; 

 Набавка на алуминиумски врати и прегради за спортската сала; 

 Набавени 5 фитнес справи; 

 Набавени се 6 клими и 12 канцелариски стола 

 Доопремена угостителската сала со мебел, а кујната со електрични апарати и инвентар;  

 Училишната зграда е генерално исчистена, односно извршена е дезинфекција, дезинсекција и 
дератизација на внатрешниот простор од соодветни служби и стручни лица; 

 

2.2. Организација на наставниот процес 
Воспитно-образовниот процес во СОУ „Јосиф Јосифовски“ од Гевгелија во наставната 2021/2022 

година се реализираше според Годишната програма за работа на училиштето и Календарот на работни 
денови. Од планираните 158 наставни дена за учениците од завршните класови, реализирани  се 146 , 
а  за останатите ученици од планираните 172 наставни денови реализирани се 160 дена поради 
продолжување на зимскиот распуст и деновите од штрајкот на СОНК.  

Поради присутноста на пандемијата со Ковид-19, по допис на МОН се воведоа одредени 
рестриктивни мерки – задолжително носење заштитна маска, со цел заштита на здравјето на учениците 
и вработените во училиштето. Согласно протоколот на мерки започна наставната година, беа 
обезбедени услови за непречена и безбедна реализација на наставата (безбедна училишна средина) 
преку подготвен кадар за одржување хигиена и дезинфекција, организирање на движењето на 
наставниците и сл.  
Со успех се реализираше и феријалната пракса во гевгелиските фирми и претпријатија. 
 

2.3. Образовни профили 
Во учебната 2021/2022 год. во СОУ „Јосиф Јосифовски “ се реализираше настава со 682 ученика во 

вкупно 40 паралелки (I год.- 10, II год-11,  IIIгод – 11 и IV год.- 8 паралелки)  од следниве образовни 
профили по години : 

 

 Број на паралеки / број на ученици  

Година 

Вк.ученици 

Гимназиско 
образование 

Економско-правна 
и трговска струка 

Угостителско – 
туристичка 
Струка 

Машинска 
струка 

Здравствена 
струка  

вкупно 
паралелки 

 
I -176 

 
4 паралелки 
/58 ученици 

Економски  
техничар-2 
/35 ученици 

ХТТ -  1 / 24 
ученици 
Готвач и 
келнер-1 / 
13 ученици 

техничар за 
моторни возила -1 
/22 ученици 

Гинеколошка-
акушерска сестра 
физиотерапевт-1 
/24 ученици 

 
10 

 
II-173 

 
5 паралелки 
/74 ученици 

Економски 
техничар-1 

/ 21 ученик 

ХТТ -1 / 27уч. 
Готвач-1 /13 уч. 
Келнер-1 /11 уч. 

техничар за мот. 
возила -1 / 21 уч. 
Автомеханичар/ 

заварувач -1  /6уч. 

 
/ 

 

11 

 

III-178 

 
 
5 паралеки 
/81 ученици 

 

Економски 
техничар-1 

/16 ученици 

 
ХТТ – 1 / 30 уч. 
Готвач- 1/ 17 уч. 
Келнер-1/ 11 уч. 

Автотехничар- 
мехатроничар-1 
/14 ученици 
Автомеханичар/ 

заварувач -1 
/ 9 ученици 

 
 
/ 
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IV-155 

 
5 паралелки 
/94 ученици 
 

Економски 
техничар-1 

/13 ученици 

Хотелско – 
туристички 
техничар-1 
/ 28 ученици 

 
Автотехничар- 
мехатроничар -1 
/ 20 ученици 

 
/ 
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Вкупно 
682 уч. 

 19 паралелки 
307 ученици 

5 паралелки 
85 ученици 

9 паралелки 
174 ученици 

6 паралелки 

92 ученици 

 

 1 паралелка 
24 ученици 

40 пар. 
682 уч. 
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3. Воспитно-образовна дејност во Училиштето 

Наставата во учебната 2021/2022 година започна на 1. 09. 2021 година и истата се одвиваше 
според Годишна програма за работа на училиштето. Оваа програма беше презентирана и усвоена од 
Наставнички совет и Училишниот одбор на седници одржани на 27. 08. 2021 год. За првпат од 2021/22 
учебна година се воведе електронски дневник на паралелката, така што целата педагошка евиденција 
се внесуваше и следеше по електронски пат. 
 Наставниот кадар работеше според годишни, глобални и тематски планирања и наставата  
е успешно реализирана според наставните планови и програми. 

3.1. Број на ученици, успех, педагошки мерки, редовност 

 И покрај одредени поместувања/ префрлувања на учениците, бројната состојба на почетокот 
и на крајот на учебната 2021/22 година остана 682 ученика (машки-360 и женски-322) . 

Раководејќи се од мотото, зацртаните активности и приоритетите во Годишната програма на 
училиштето, може да се констатира следното: 

 
1. Учениците ги усвоија предвидените наставни содржини и го постигнаа следниот успех: 

- Среден успех на ниво на училиште 4,03 
- На поправен испит се упатија 40 ученика 
- Еден ученик ја повтори годината. 

2. Педагошки мерки се изречени на 54 ученика од кои:  
- Писмена опомена од класен раководител -29 ученици и  
- Опомена пред отстранување-25 ученици 

3. Редовноста на учениците како важна компонента за успехот е следната:  
вкупно 28998 изостаноци од кои: 
- оправдани – 26 389 изостаноци  
- неоправдани – 2 609 изостаноци 
 

 3.2. Споредбени показатели во истиот период од претходните две учебни години 
 

Во врска со успехот на учениците за оваа учебна година може да се констатира дека нема значителна 
разлика од просекот/успехот постигнат во претходната учебна година. Тоа го потврдува табеларниот 
приказ: 

У с п е х 
 

2019/20 Процент % 2020/21 Процент % 2021/22 Процент % 

Крај на наставна 
година - без слаби 

616 97.5 669 98.55 642 94,13 

Крај на наставна 
година - со слаби 

15 2.5 17 1.45 40 5,87 

Завршиле учебна 
година 

 
631 

 
100% 

 
686 

 
100% 

 
682 

 
100% 

Со одличен успех 259 40,99 332 48,40 292 42,82 

Со мн.добар успех 171 27,60 163 23,76 172 25,22 

Со добар успех 164  25,95 138 20,12 165 24,19 

Со доволен успех 37 5,86 53 7,73 53 7,77 

 
Среден успех 

  
 4,03 

 
4,13 

 
4,03 

 

Во поглед на редовноста, имаме зголемување на вкупниот бројот на изостаноци за околу 26 изостанока 
по ученик, а тоа се должи на разликата помеѓу  настава со физичко присуство  и  онлајн наставата од 
минатата учебна година. Речиси целата разлика е во делот на оправданите изостаноци  и истата изнесува 
околу 25 изостаноци по ученик, а во делот на неоправданите изостаноци разликата во споредба од 
минатата учебна година е релативно мала, речиси 1 изостанок по ученик . 
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Табеларен приказ на изостаноци, споредбено со претходните две учебни години: 
 

И з о с т а н о ц и 2019/20г. Просек по  
ученик 

2020/21г. Просек по 
ученик 

2021/22г. Просек по  
ученик 

Оправдани 
15 109 23, 87 

9 419 
13, 73 26 389 38,69 

Неоправдани 
2 401 3, 79 

1 966 
2, 86 2 609 3,83 

Вкупно 
17 510 27, 66 

11 385 
16, 60 28 998 42,52 

 

 
3.3. Пријавување државна матура за учениците од завршните класови 
 

За полагање на државна матура од оваа учебна година, се пријавија 146 ученика, а полагаа 143, 
од причина што 3 ученика се откажаа од државна матура, односно полагаа завршен испит. Од 
гимназиско образование полагаа 94 ученика, а  од средно стручно/четиригодишно полагаа 49 ученика 
од кои 3 вонредни. 
Завршен испит за стручно образование IV- степен положија 15 ученика (10 ученика од машинска и 5 
ученика од ХТТ), а  од III- степен стручно (готвачи и келнери) од вкупно 37 ученика  положија 35,  а 2 
ученика не го оформија средносто образование од образовен профил готвачи. 
Од вонредните ученици, сите пријавени 15 ученика положија и тоа: училишна матура- 3 ученика, 
завршен испит IV степен стручно- 9 ученика и завршен испит за III-степен стручно 3 ученика. 
 
 

4. Патронен празник на училиштето 
 

Средното општинско училиште „Јосиф Јосифовски“ од Гевгелија на 13.5.2022 г. го одбележи 
патрониот ден традиционално со колегите од збратимена општина Инџија, Р.Србија. Со низа свечености 
учениците и вработените од училиштето во знакот на одбележувањето на седумдесетгодишното 
постоење на гимназиското образование потврдија уште еднаш дека гевгелиската гимназија е носителот 
на образовните процеси во градот и регионот.  

 

        
 Со положување на свежо цвеќе на бистите на патронот и садење на 7 дрвца во училишниот 

двор кои го одбележаа 70-годишниот јубилеј од постоењето на училиштето. Свечената прослава се 
одржа во Народниот театар со пригодна програма подготвена од учениците и нивните професори-
ментори: Жаклина Атанасова, Розета Картова, Илија Атанасов, Бисерка Макревска, Даниела Џишева, 
Александра Ќаева, Тони Аврамов и Андријана Џинова. На почетокот од свеченоста свое обраќање 
имаше директорката на училиштето Марија Танева. 
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5. Промоција на училиштето – Отворен ден 
 
СОУ ,,Јосиф Јосифовски” – Гевгелија го реализираше Отворениот ден за ученици и ги 

презентираше своите струки и гимназиското образование пред идните средношколци. Настанот беше 
посетен од претставници на МОН меѓу кои и Државниот секретар на МОН Анета Трпевска, која за оваа 
прилика истакна; „Ги советувам учениците секогаш да се водат согласно личните желби, интереси и 
афинитети, но пред сé предвид мора да ги имаат информациите за тоа какво образование се бара на 
пазарот на трудот и какви слободни места се нудат“. 
Настанот беше посетен од учениците од завршните одделенија од основните училишта, нивните 
наставници и директори, родители, но и претставници од партнерите на СОУ „Јосиф Јосифовски“ во кои 
се одвива и ќе се одвива професионалната пракса.  
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6. Завршна манифестација на училиштето „Од најдобрите за најдобрите“ 
 

Како и претходните години, така и оваа година се одржа традиционалната манифестација „Од 
најдобрите за најдобрите“ посветена на сите оние ученици кои учествуваа и освоија награди на 
повеќе натпревари, конкурси, манифестации и сл., како и за нивните ментори- наставници. 

Манифестацијата се одржа на 9.6.2022 година  во Народен театар општина Гевгелија. 
На манифестацијата од страна на директорот на СОУ „Јосиф Јосифовски“ Марија Танева беа доделени 
благодарници за сите ученици кои учествуваа на регионални, државни и меѓународни натпревари и 
манифестации.  

На 136 ученика се доделија благодарници за награди и учества и тоа:  
- за регионални натпревари на 22 ученика,  
- за државни натпревари на 10 ученици и  
-за меѓународни на 5 ученика.  
Благодарници беа доделени и на сите други ученици од драмски и спортски секции, хор, 

училишни проекти и разни манифестации.  
Во музичко сценскиот дел од програмата, под менторство на Илија Атанасов, учениците Благоја 
Панов и Дијана Јакимова настапија со изведбата на „A whole new word“. Членови на драмската и 
литературно-рецитаторската секција, изведоа Пародија на оперетката „Срешта“ од Војдан 
Чернодрински, во која учествуваа членовите на Драмската група „Дон Кихот“, во режија на Даниела 
Џишева и кратки сцени од „Скржавец“ на Молиер, во режија на Жаклина Атанасова. Благоја Панов, 
под менторство на Андријана Џинова, рецитираше стихови од поемата на Вилијам Шекспир- Shall I 
compare thee to a summer’s day. Техничките и подготвителни активности беа доверени на 
професорите: Тони Аврамов и Снежана Арџанлиева Танева. 

 

  
 

На манифестацијата беше промовиран најновиот број на училишниот весник под 
менторство на професорката Жаклина Атанасова. 
Посебно доживување на вечерта беше дегустацијата од специјалитети кои учениците ги подготвуваа 
додека беа на обука во Грција, поточно местото Метаморфозис, а под менторство на професорките 
Зорица Лешевска, Велика Бизоева, Марина Калкова, Стефанија Делева и Антонио Какров. Истата вечер 
имаше и презентација изработена од учениците од економската струка кои беа вклучени во проектот 
„Еразмус +“ под менторство на наставник Софија Тошева Раманчева. 
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7. Прогласување на ученикот на генерацијата, доделување дипломи 
 

Во угостителската сала на училиштето, на 15-ти август 2022 година се одржа скромна свеченост 
по повод завршувањето на школувањето на уште една генерација на ученици од ова училиште. Пред 
присутните ученици, наставници и вработени од училиштето се обрати директорката Марија Танева.  

 
Како и секоја година, така и за учебната 2021/22 година, се избра првенец на генерацијата – Ана 

Папалазова, ученичка од IV-1 клас, гимназиско образование / природно-математичко подрачје – А. 
Паричната награда на првенецот на генерацијата, Ана Папалазова, ја додели директорката на 
училиштето, збогатувајќи ја општинската парична награда и со 6000 ден од училиштето.  

 
Ученичката за време на своето средношколско 

образование има освоено 3 златни медали и 1 сребрен 
медал на меѓународни олимпијади, 5 награди од 
меѓународни натпревари, 10 награди од државни 
натпревари, 6 награди од регионални и 8 на општинско 
ниво. Ученичката имаше континуирано учество во 
драмска група „Дон Кихот“ и други вонанаставни 
активности и манифестации на училиштето. 

 
 
 

 

За најдобар клас по постигнат успех  од учебната 2021/22  е класот I-1  со просек 4.90 ! 
 

Класови кои постигнале најдобар успех,  по години и вид образование 

година Гимназиско образование Стручно образование 

I I -1  /  4.90 I-5  /  4.50   

II II-2  /  4.67  II-6  /  4.41 

III III-3  /  4.62 III-6  /  4.40 

IV IV- 3  /  4.87             IV-6  /  4.31 
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8. ПРИЛОЗИ – Извештаи 
 

Извештај на директорот на СОУ„Јосиф Јосифовски“- Гевгелија 
Директорот на СОУ „Јосиф Јосифовски“ од Гевгелија во работењето во училишната 

2020/2021 година се раководеше по следните приоритети: 
 

 

I. ВОДСТВО 

I. 1. 
СТРАТЕГИСКО 
ВОДСТВО 

- Следење и примена на националните и локалните политики и глобалните 
текови во образованието со посебно залагање во спроведувањето на онлајн 
правилниците; 
- Градење, споделување и остварување на визијата заедно со сите вработени за 
развој на училиштето; 
- Особено придавање на значењето на соработката со УО и другите органи и тела во 

училиштето; 
- Формирање тимови за работа и поставување на водачи (претседатели и 
раководители), давање одговорност на истите и слобода за дејствување; 
- Формирање Училиштен одбор за изведување државна матура; 
- Формирање на Училишна заедница; 
- Континуирана соработка со психолошко-педагошката служба и другите органи и 
тела во Училиштето; 
- Формирање комисии за изведување на вонредни испити и следење на истите; 
- Формирање тим за изготвување на самоевалвација на Училиштето; 
- Формирање тим за изготвување правилник за трошење на средства од 

самофинансирање; 
- Формирање тим за промоција и рекламирање на Училиштето. 

I. 1. 2. 
УЧИЛИШНА 
КЛИМА И 
КУЛТУРА 

- Поддршка на наставниците и учениците за нивни постигања во делот на 
наставата, воннаставните активности и нивната соработка со локалната средина; 
- Обезбеди услови за реализација на наставата од училиште, но и обезбедување 

услови за 
непречено одвивање на онлајн наставата; 

 
 
 
 
I. 1. 3. СОРАБОТКА 
СО РОДИТЕЛИТЕ И 
ЗАЕДНИЦАТА 

- Создавње атмосфера на позитивна клима и прифаќање и почитување на сите; 
- Создавње систем учениците да се чувствуваат безбедни и прифатени, вклучувајќи 
ги и учениците со посебни образовни потреби; 
- Заедно со наставниците, учениците и нивните родители промовирање на 
вредностите на училиштето; 
- Обезбеди услови за реализација на активностите од инклузијата,
 мултикултурализмот, екологија; 
- Почитување и применување на кодексите за вработените, родителите; 
-Преземање на активности за подобрување на училишната клима и култура; 
- Директорот преземаше активности за навремено инфомирање и помагање на 
ранливата категирија на ученици (семејно, емоционално, социјално запоставени); 
- Во текот на полугодието директорот ги поттикнуваше учениците, вработените и 
родителите да се грижат за напредокот и развојот на училиштето. 
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 -Подобрување на комуникацијата на училиштето со родителите(старателите) преку 
Советот на родители; 
- Презентирање на работата на училиштето и промовирање на постигањата на 
учениците и наставниците преку локалните медиуми, веб-страницата и социјалните 
мрежи; 
- Соработуваше со институции од областа на образованието (МОН, БРО, ЦСО, ДПИ); 

- Поттикнување и соработка со други училишта; 
- Организирање и учество во работата на родителските средби; 

 
II. РАКОВОДЕЊЕ СО ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ 

II. 1. 
Комуникација и 
односи со 
јавноста 

- Комуницирање со вработените непосредно во писмена и електронска форма; 
-Создавање и одржување на позитивни односи со вработените, родителите, 
учениците; 
- Планирање и редовно навремено информирање на вработените за состаноци; 

- Одржување на наставнички совети и совети на годината; 
-Активности за градење на односи со јавноста. 

II. 2. 
Унапредување 
на 
меѓучовечките 
односи 

- Изградба на добри меѓочовечки односи и надминување на конфликтите меѓу 
вработените; 

- Ги земаше предвид потребите на вработените заради подобра организација на 
работењето; 

- Вклучување на вработените во донесување одлуки, поставување цели и промени. 
II. 3. 
Професионален 
и кариерен 
развој 

- Планирање и обезбедување услови за професионален развој на наставниците и 
стручните соработници; 

-Учество на стручни усовршувања; 
- Следење на стручна литература и информации од областа на образованието и 

воспитувањето; 
-Интерно стручно усовршување на вработените преку непосредни контакти со 
физичко присуство, но и онлајн; 

- Идентификација на приоритети за професионален развој на вработените; 
-Учество во проекти,  стручни посети и размена на мислења и искуства 
организирани од 
релевантни институции. 

II. 4. 
Обезбедување 
кадар, работно 
воведување и 
ангажирање 

- Промовирање на тимска работа; 

-Поддршка на нововработените; 
- Континуирано следење на работата на сите вработени и обезбедување соодветна 
поддршка и развој; 
- Формирање на тимови и комисии за работа, следење на нивната работа и 
евалвација на резултатите. 

III. ПЕДАГОШКО РАКОВОДЕЊЕ НА УЧИЛИШТЕТО 

III. 1. Планирање - Изградување на систем за вклучување на вработените во планирање на 
работата на училиштето ; 
- Изработка на планови и програма за сопствената работа, односно изработка на 
динамика за изработка и доставување на годишни планови и планирања; 

- Увид во Годишни, тематските, дневните планирања на наставниците; 
- Увид во работата на педагошко-психолошката служба и нивните активности; 
- Анализи на податоците. 
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III. 2. Поддршка на 
наставата и 
учењето 

- Поддршка на наставниците при планирање; 

-Анализа на сознанијата добиени од следењето на наставата; 
- Користење на наставата и воннаставните активностите (подготовките, 

реализацијата); 

III. 3. 
Обезбедување 
квалитет 
(евалвација, 
самоевалвација и 
развој) 

- Следење и вреднување на ефикасноста на реализација на наставата; 
- Задолженија за изработка на квалитетен распоред за настава и распоред на 
училници во услови на онлајн настава; 

- Следење на реализацијата на Годишните планови и програми; 
-Поддршка на наставниците да ги следат постигањата на учениците по однос 
на класови и предмети; 
-Обезбедување на потребните дидактички средства, работни материјали, 
инструменти и друг материјал. 

III. 4. 
Обезбедување 
здрава, безбедна и 
демократска 
средина за учење и 
развој на 
ученикот 

- Обезбедување услови за безбедност и заштита на учениците; 
- Обезбедување за реализација на додатната, дополнителната настава, проектни 
активности, слободни часови на училиштето, практична настава, професионална 
пракса и феријална пракса. 
- Згрижување и соодветната работа со учениците со посебни образовни потреби; 
- Формирање инклузивен тим; 
- Следење на работата на Училишната заедница. 

 

IV. ФИНАНСИСКО РАКОВОДЕЊЕ 

 

 
IV. 1. Раководење со 
финансиските 

ресурси 

- Следење на наменското трошење на средствата во согласност со 
одобрениот буџет за Училиштето; 
- Користење на буџетот за подобрување на квалитетот на наставата и учењето и 
развојот на училиштето во целина со посебен придонес во изведувањето на 
онлајн наставата; 

- Информирање на органите и телата за трошењето на финансиските средства; 
- Обезбедување услови за транспарентно усвојување на кварталните извештаи на 
финансиските сметки; 
- Следење континуирано на законитоста на финансиското работење. 

IV. 2. Раководење 
со материјалните 
ресурси 

- Проценување на потребите и утврдување на приоритетите; 
- Обезбедување на наставни средства и помагала согласно потребите на онлајн 

наставата; 
- Навремено обезбедување со потребните средства за одвивање на 
секојдневната работа и грижа за нивното рационално користење. 

V. ЗАКОНСКО И АДМИНИСТРАТИВНО РАБОТЕЊЕ НА УЧИЛИШТЕТО 

V. 1. Примена на 
законските и 
подзаконските 
Акти 

- Обезбедување примена на законската регулатива на Училиштето; 
- Информирање на вработените и претставниците од училишните органи и тела за 
релевантните законски прописи. 

V. 2. Изработка и 
примена на 
интерни акти и 
документација 

- Организирање и учествување во работата на тимови за изработка на интерни 
акти; 

- Доследност во спроведување на интерните акти; 
- Спроведување на одлуките на Училишниот одбор. 
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V. 3. Раководење со 
административни 
те процеси 

- Формирање и континуирано и непречено функционирање на стручните 
органи и тела и учествување во нивната работа; 
- Организирање и следење на работата на вработените и обезбедување соодветни 

услови; 
- Давање задачи на вработените, обезбедување да се почитуваат роковите и 
непосредно раководење со процесот; 
-Воспоставување на добро организиран систем за административно 
работење согасно соодветна законска регулатива. 

V. 4. Примена на 
информациските 
системи во 
училиштето 

- Обезбедување услови за развој и функционирање на информациските системи; 
- Одржување и правилно користење на информациско-комуникациската опрема; 
- Користење на информациски систем во секојдневната работа. 

 
Активности спроведени во учебната 2021/2022 година: 
 
● Во учебната 2021/2022 година СОУ„Јосиф Јосифовски“- Гевгелија понуди нова струка Здравство и 
социјална заштита со профилите Гинеколошко-акушерска сестра и физиотерапевт; 
● Во прва година во учебната 2021/2022 година беше обезбедена согласност за две паралелки во 
економско-правниот сектор; 
● СОУ „Јосиф Јосифовски“ беше избрано меѓу шесте најдобри во Републиката за учество на првиот 
дигитален саем, а тоа значеше и претставување на профилот Готвач пред сите деветтоодделенци од 
основните училишта во земјава; 
● Реализација на проектот „Обука за гостопримство и готвење“ и „Проектен менаџмент“ преку 
програмата ЕРАЗМУС+; 
● Целосна обука за заштита при работа; 
● Изведба на импровизирана вежба за заштита од земјотреси и пожари; 
● Изработка на елаборати за безбедноста и одржливоста на рачни и автоматски алати; 
● За потребите на професионалната пракса на економско-правниот сектор беа набавени нови 
компјутери, но и за првпат внесена програма за книжење, донација од фирмата ГЕМАКОМ КОМПЈУТЕРИ; 
● Возобновување на разгласната станица и ставање во целосна нејзина употреба. Продукција на аудио 
пораки и соопштенија и видео клипови оригинално изработени; 
● Се отвори Медијатеката во училиштето со цел да отпочнеме еден нов процес – дигитализација на 
книжниот фонд и негово вклучување во КОБИС системот; 
● Изработка и поставување нова кујна за наставницитe;  
● Обновување на амфитеатарот; 
● Реновирање на административните простории. 
● Набавка на нови табли и кошеви на отвореното спортско игралиште, оцртување и бојосување на 
истиот и поставување на нови ракометарски капии; 
● Поставување патека со бекатон плочки во северозападниот дел од дворот и бетонирање на 
платформата за фитнес справи. 
● Набавка на преносни компјутери за секој наставник; 
● Преградување на една просторија за овозможување помошна просторија за прислужниот кадар; 
● Поставување звучна изолација на 21 училница; 
● Реновирање на спортската сала со набавка на мебел во соблекувалните и просториите за 
наставниците; 
● Збогатување на училишниот двор со нова урбана опрема, но и според нашите можности дадовме 
доволен влог во облагородувањето на зелените површини; 
●  Навремено склучување меморандуми со компании за распишување Конкурс за запишување 
ученици во прва година за учебната 2022/2023 година; 
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● Поставување фитнес справи и надворешна пинг-понг маса на отвореното спортско игралиште; 
● На 22 и23 февруари 2022г. СОУ „Јосиф Јосифовски“ и Џуниор Ачивмент Македонија реализира Камп 
на иновации - натпревар на кој учениците од средните училишта работат во тимови за да најдат решение 
за поставената задача – бизнис предизвик. 
● На  12 март 2022 година, СОУ„Јосиф Јосифовски“ од Гевгелија беше домаќин на 45-от Регионален 
натпревар по математика за учениците од средните училишта, во организација  на Сојузот на 
математичари на Македонија. 
● На 13 Март 2022г. во просториите на хотелот „Аполонија“ во Гевгелија се одржа дисеминацијата на 
проектот „МЕНАЏИРАЊЕ НА ПРОЕКТ“ кој учениците од Економско-правниот сектор при СОУ „Јосиф 
Јосифовски“ го реалзираа во Атина, соседна Грција. Проектот се реализираше преку програмата 
„ЕРАЗМУС+“. 
● 15 Март 2022 г. средба со Министерот за образование и наука Јетон Шаќири, директорот на ЦСО 
Мустафа Шерифи, претставници од локалните самоуправи и бизнис-секторот ,во рамки на кампањата 
„Учи паметно, работи стручно” со цел креирање на уписната политика за учебната 2022-2023 година и 
унапредување на средното стручно образование. 

● март-април, аплицирање за грант- РЦФ (Регионален фонд за предизвици) за унапредување на 
практичната обука во компаниите, Грант наменет за стручното образование во Училиштето; 
● На 10 Април 2022г. СОУ „Јосиф Јосифовски“ Гевгелија беше домаќин на настанот Филозофски филмски 
фестивал -  Средношколска видео лектира; 
● Мај-јуни, успешно спроведена Државна матура ; 
●  На 10 Мај 2022г. Во училиштето успешно е спроведено меѓународното тестирање – ПИСА тестирање; 
● На 13 Мај 2022г.  СОУ „Јосиф Јосифовски“го одбележа патрониот ден во знакот на на 
седумдесетгодишното постоење на гимназиското образование; 
● На 14 Мај,вработените од Училиштето со гостите од збратимена Инџија во училишниот двор засадија 
седум дрвца како симболичен знак на одбележувањето на седумдесетгодишното постоење на 
гимназиското образование во Гевгелија. 
● На 16 Мај 2022г. СОУ„Јосиф Јосифовски“ во просториите на Негорски бањи се рализира втора 

дисеминација од проектот Hospitality and cooking training со гостите –колеги од Инџија; 
● На 26 Мај 2022г. СОУ ,,Јосиф Јосифовски” – Гевгелија го реализираше Отворениот ден за ученици и ги 
презентираше своите струки и гимназиското образование пред идните средношколци. Настанот беше 
посетен од претставници на МОН меѓу кои и Државниот секретар на МОН; 
● За успешно реализиран „Проект за меѓуетничка интеграција на младите во образованието“, СОУ 
„Јосиф Јосифовски“- Гевгелија доби донација на техничка опрема (преносен компјутер и ЛЦД проектор) 
за поддршка на активности за подобрување на демократска клима во училиштето. 
● На 9.6.2022 година се одржа традиционалната завршна манифестација “Од најдобрите за најдобрите“, 
на која сите наградени ученици од регионални, државни и меѓународни натпревари и манифестации 
добија дипломи за нивните постигања. 
 
 
                                                                                   в.д. директор до 14.1. 2022г.: Тони Аврамов  
                                                                                                                                         в.д. директор: Марија Танева 
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Годишен извештај за работата на училишниот педагог 
 
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.раководители 

Септември/ 
реализирано 

Формирање на групите за 
проектните 
активности,слободните часови  

Програма за проектни 
активности 

Директор, педагог,психолог, 
координатори на проектни 

Септември/ 
реализирано 

Планирање и програмирање на 
сопствената работа. 

 
индивидуално Септември/ 

реализирано 

Стручна помош на наставници 
почетници. 

Договор, консултации. Директор, педагог,психолог 
наставници 

реализирано во 
текот на целата 
учебна година 

Учество во работата на 
стручните органи и тела во 
училиштето. 

Дискусии, договори. Директор, педагог,психолог 
наставници 

реализирано во 
текот на целата 
учебна година 

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 

реализирано во 
текот на целата 
учебна година  

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 реализирано во 
текот на целата 
учебна година 

Следење на редовноста и 
прилагодувањето на учениците 
од прва година 

Дневници за работа Директор, 
педагог,психолог,кл.раково
дители,наставници 

Октомври/ 
реализирано 

Состанок со родителите на 
учениците –родителски средби 

Извештаи од родитески 
средби во дневниците 

Директор, 
педагог,психолог,кл.раково
дители 

Октомври/ноемв
ри 
реализирано 

Контрола како се изведува 
наставата –посета на часови 

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

Директор, педагог,психолог реализирано во 
текот на целата 
учебна година 

Советувања-консултативна 
работа со раководители на 
паралелки. 

Консултации, договори. Директор, педагог,психолог Октомври/ 
реализирано 

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

 
индивидуално реализирано во 

текот на целата 
учебна година 

Следење и реализација на 
додатната,дополнителната 
настава, проектните активности 

Дневник за работа Директор,педагог,психолог реализирано во 
текот на целата 
учебна година 
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и слободните часови на 
училиштето 

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 

реализирано во 
текот на целата 
учебна година 

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 

реализирано во 
текот на целата 
учебна година 

Помош при изработка на ИОП 
програма 

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

реализирано во 
текот на целата 
учебна година 

Присуство на класни часови по 
потреба и родителски средби 
по потреба 

Консултации, договори Педагог,психолог,кл.раково
дители 

реализирано во 
текот на целата 
учебна година 

Присуство на советите  Записници од советите Директор,педагог,психолог,
Раководители на паралелки, 
наставници 

реализирано во 
текот на целата 
учебна година 

Анализа на успехот квартално и 
полугодишно  

Анализа, извештај Директор,педагог,психолог,
Раководители на паралелки, 
наставници,раководители 
на смена 

Ноември/јануар
и/мај/јуни е 
реализирано 

Изрекување педагошки мерки 
на учениците. 

Решенија за педагошки 
мерки 

Директор,педагог,психолог,
Раководители на паралелки, 
наставници 

реализирано во 
текот на целата 
учебна година 

Индивидуални и групни 
разговори со ученици: 
-со 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  
 

Разговор,дискусија   Педагог,психолог, 
Раководители на паралелки, 
наставници 

реализирано во 
текот на целата 
учебна година  

Индивидуални и групни 
разговори со родители на 
ученици кои пројавуваат 

Дневник за работа, 
записници од разговор 
со родители 

Педагог, психолог, 
Раководители на паралелки, 
наставници, родители  

реализирано во 
текот на целата 
учебна година  
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. 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 
 

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

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

реализирано во 
текот на целата 
учебна година 

Организирање 
работилници,трибини,едукатив
ни предавања(за актуелни 
теми) 
Едукативна работилница на 
тема „Вештини за справување 
со стресни ситуации“, 
„Кариерно советување“ 
Предавања на тема 
„Спречување и борба против 
трговија со деца“,  
„Тинејџерите и пиењето 
алкохол – причини и 
последици“ ,  
„Болести на зависност“ , 
„Менталносто здравје кај 
младите во услови на 
пандемија“ , 
„Насилство кај младите“. 
 

Список за присутност од 
родители,ученици,настав
ници 

Директор,педагог,психолог,
Раководители на паралелки, 
наставници,родители,претст
авници од локалната 
заедница, ученици 

реализирано во 
текот на целата 
учебна година  

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

Дневник за работа Директор,педагог,психолог,
Раководители на паралелки, 
наставници 

реализирано во 
текот на целата 
учебна година 

Учество во работата на советот 
на родители 

Список на присутност Директор,педагог,психолог,
родители 

реализирано во 
текот на целата 
учебна година 

Учество во работата на 
стручните активи 

Извештаи Директор,педагог,психолог,
претседатели на 
активи,наставници 

реализирано во 
текот на целата 
учебна година 
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Учество во работата на 
средношколската организација 

Дневник за работа Директор,педагог,психолог,
претседател на 
средношколска,ученици 

реализирано во 
текот на целата 
учебна година 

Систематски прегледи за 
учениците 

Список на ученици Педагог,кл.раководители,уч
еници 

Октомври/не е 
реализирано 

Анкети наменети за 
ученици,наставници,родители-
од актуелни теми 
„Разликата помеѓу онлајн 
наставата и наставата со 
физичко присуство“-наменета 
за родителите,  
„Ефективноста на наставата за 
време на пандемијата“ 
„Болести на зависност“ 
„Насилството кај младите“-
наменета за учениците и 
„Квалитетот на наставата пред 
и за време на пандемијата“  
„Потребите за стручно 
усовршување на наставниот 
кадар“– наменета за 
наставниот кадар . 

Анализа од обработка Директор,педагог,психолог,
Раководители на паралелки, 
наставници,ученици,родите
ли 

реализирано во 
текот на целата 
учебна година  

Учество на семинари, обуки и 
друг вид усовршувања 
„Современи концепции на 
средно образование-Новата 
улога на наставникот и новите 
стратегии за поучување и 
учење“-спроведена од страна 
на БРО 
„Спречување и борба против 
трговија со деца“ – спроведена 
од страна на МОН и БРО 
„Безбедност при работа“ – он 
лајн обука. 

Сертификат за учество  Индивидуално реализирано во 
текот на целата 
учебна година  

Спроведување на хуманитарни 
акции-хуманоста на дело 

Дневник за 
работа,средношколска 
организација 

Директор, педагог, 
психолог,  Раководители на 
паралелки, наставници, 
ученици, родители 

реализирано во 
текот на целата 
учебна година 

Издавање решенија за 
корекција на грешки при 
водењето на педагошката 
евиденција 

Решенија за грешки Директор, педагог реализирано во 
текот на целата 
учебна година 

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

Формулари Директор,педагог, психолог реализирано во 
текот на целата 
учебна година 

Соработка со локалната 
средина 

Дописи, Извештаи Директор,педагог, психолог реализирано во 
текот на целата 
учебна година 

 
 

                       Август, 2022                                                       Маја Проданова -педагог 
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Годишен извештај за работата на училишниот психолог 
 

Годишниот извештај ги содржи сите подрачја со активностите планирани во сопствената 
годишна програма за работа во учебната 2021/22 година. Реализирани се следниве активности: 
 

Активности Ресурси, форми, методи, 
инструменти 

Соработници  Време на 
реализација 

 

Планирање, програмирање и 
организирање на сопствената работа 
 

Професионални ком-
петенции на стручни 
соработници / документ од 
МОН 

Педагог, 
директор 

Септември 
 

Увид во годишните и тематските 
планирања на наставниците. 

Наставни програми, 
стручни консултации,  
 

Педагог, 
наставници 

Септември 
 

Увид во педагошката документација и 
евиденција 

Е-дневник, 
 главни книги 

Педагог, 
директор 

Континуирано се  
реализира 

Стручна помош на наставни-ци со 
приправнички статус. 

Стручни  консултации и 
инструкции 

Педагог, 
наставници 

Континуирано се  
реализира 

Учество во работата на стручните 
органи и тела во училиштето. 

Состаноци 
Записници 

Директор,  
педагог, Совет на 
родители, 
активи 

Во текот на 
учебната година 

Учество во работата на стручните 
активи 

Записници од состаноци 
 

Педагог, 
претседате-ли на 
активи, настав-
ници, директор 

Континуирано се 
реализира 

Учество во активности на 
средношколската организација 

Записник од состаноци Директор, 
педагог, 
одговорен 
наставник, 
средношколска 
организација 

Во текот на 
учебната година 

Следење на реализацијата на 
наставната програма и плани-рања, 
реализацијата на практичната настава 

Записник од посета на 
часови,  
Дневно-оперативно 
планирања, евиденција од 
практична настава 

Директор, 
педагог, 
наставник, 
координатор за 
практична 
настава 

Во текот на 
учебната година 

Следење на реализацијата на 
додатната, дополнителната настава, 
проектните активнос-ти и содржините 
програми-рани од училиштето 

Распоред на додатна и 
дополнителна настава,  
Е- Дневник за работа 
 

педагог, 
наставници, 
кл.раководители
, 
координатори на 
проектни 
активности 

Во текот на 
учебната година 

Консултативно-инструктивна работа со 
кл.раководители за реализација на 
програмата од ОЖВ 

Прирачник за ОЖВ и 
работни листови  
 

Педагог, класни 
раководители 

Во текот на 
учебната година 

Детектирање на талентирани ученици, 
на ученици со потешкотии во учењето 
како и ученици со ПОП 
 

Дописи од основни 
училишта , состаноци 
консултативни разговори 
Е-Дневник за работа 

ПП служба од 
основни 
училишта, 
родители, 

Септември, 
октомври 
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 релевантни 
институ-ции, кл. 
раководители, 
наставници, 
педагог, 
директор,  

Стручна помош на наставни-ци  при 
изработка на ИОП  

Консултации, наставна 
програма, образец-ИОП 

Педагог, 
наставници 

Септември, 
октомври  

Следење на редовноста, успехот и 
однесувањето  на учениците  

Е-дневник за работа 
Посета на час 
Анкета 

Педагог, 
родители, 
наставници, кл. 
раководители  

Во текот на 
учебната година 

Следење на адаптацијата на учениците 
од прва година 
 

Анкета 
Консултативни разговори 

Кл.раководители
, ученици, 
родители, 
педагог 

Во текот на 
учебната година 

Следење на социо-емоцио-налниот 
развој и однесување на ученици со 
ПОП 
 

Стручни наоди и мис-лења 
од здравствени 
институции,ИОП програма, 
разговори, посета на 
часови, ученичко досие 

Кл.раководители
, роди-тели, 
инклузивен тим 
на училиштето, 
настав-ници, 
ученици, реле-
вантни 
институции 

Во текот на 
учебната година 

Состанок со родители / родителски 
средби 

Е- дневник, извештаи од 
родителски средби  

Кл.раководители 
педагог 

Во текот на 
учебната година 

Учество на класни и наставнички 
совети  

Записници од совети Директор,педаго
г, 
кл.раководители 

Континуирано се  
реализира 

Анализа на извештаи /квартално и 
полугодишно  

Извештаи Директор, 
педагог, класни 
раководители, 
наставници 

Ноември 
Јануари  

Изрекување педагошки мерки на 
учениците. 

Решенија за педагошки 
мерки 

Директор,педаго
г,кл. 
Раководител, 
наставници 

Во текот на 
учебната година 

Советодавни разговори со ученици 
поради: 
- слаб успех или потешкотии во 
учењето 
-нередовно посетување на наставата 
-несоодветно однесување 
-недисциплина за време на часови 
- проблем во социо-емоцио-налниот 
развој 
- изрекување педагошка мерка 
-ученици со ПОП 

Советодавен разговор 
Записници  

Педагог, 
кл.раково-
дители, 
родители, 
наставници, 
директор 

Во текот на 
учебната година 

Индивидуални и групни разговори со 
родители на ученици поради: 
- слаб успех или потешкотии во 
учењето 
-отсуство од настава  
 -недисциплина  

 
Личен дневник за 
евиденција 
записници од разговор, 
листа на присутни 

Педагог, 
кл.раководи-
тели,наставници, 
директор 

Во текот на 
учебната година 
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- непочитување на кодексот  на 
однесување  
-проблем во социо-емоциона-лен 
развој  
-нарушено ментално здравје поради 
пандемијата 
-изрекување педагошка мерка 
-несоодветно однесување  

Организирање работилници или 
едукативни предавања  
на тема: „Насилството кај младите и 
ненасилен начин на разрешување 
конфликти“,  „Менталното здравје на 
младите во услови пандемија“, 
„Кариерно советување“, „Болести на 
зависност“, „Вештини за справување со 
стресни ситуации“, „Спречување и 
борба против трговија со деца“. 

Листи на присутни 
Стручни материјали 

Педагог,кл.раков
оди-тели, 
наставници,  
ученици 

Во текот на 
учебната година 

Анкети наменети за ученици, 
наставници,родители : 
„Разлики меѓу онлајн и наставата со 
физичко присуство“-наменета за 
родителите;  „Ефективноста на 
наставата за време на пандемијата“, 
„Болести на зависност“, „Насилството 
кај младите“ и „Ученички 
иницијативи“-наменети за учениците;  
„Квалитетот на наставата за време на 
пандемијата“, „ Стручно усовршување 
на наставниот кадар “ – наменети за 
наставници. 

 
Анкети 
Анализа од обработка на 
анкети 

Директор, 
педагог, 
раководители на 
паралелки,наста
вници, ученици, 
родители 

Континуирано се 
реализира 
 

Учество на семинари, обуки, проекти и 
слично: 
- „Современи концепти во наставата“ 
- „ Заштита и безбедност при работа“ 
- „Ученички иницијативи“ 
 
-„ Младински интегритет моќ за развој“ 

Сертификат за учество, 
Онлајн обука, 
Проектна апликација 
 

Директор, 
одговорни 
наставници, 
ЦСОО 

 
 
Септември 
 
Ноември 
 
Октомври-јануари 
Јули 

- Внес на податоци /пријави, на 
ученици кои полагаат државна матура 
-Организација и техничка подготовка за 
спроведување на државната матура 

Пријави и потврди на 
ученици / Е- страна на 
ДИЦ,  
Списоци 

Одговорно лице 
од ДИЦ, 
директор, УМК, 
кл. 
раководители,П
МК 
  

Декември 
Јануари 
 
Мај, јуни 

Соработка со локална заедница и 
др.институции 

Дописи, извештаи Директор, 
педагог, 
одговорни лица 

Во текот на 
учебната година 

 
 
  Август, 2022год.                                                                            Училишен психолог- Светлана Митровска  
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Извештај за работата на училишниот библиотекар  
 

Училишната библиотека е библиотека од затворен тип, нејзина основна цел е помагање на 
вкупниот воспитно-образовен процес и ширење на книжевноста , научната и општата култура на 
учениците. Библиотеката собира ,стручно обработува и дава на користење библиотечен материјал 
потребен на учениците ,наставниот кадар и останатите вработени во училиштето.  

Книжниот фонд на училишната библиотека библиотека се средува според принципот на 
слободен пристап до книгата .Затоа една од задачите на библиотекарот е да му помогне и да го поттикне 
ученикот не само да се служи со библиотеката ,туку и да ја развие неговата свест со значењето на книгата 
и навиките тие да се чуваат.Училишниот библиотекар изработува правилник за организација на 
библиотеката ,донесува правилник за користење на книжниот фонд ,ја следи состојбата во издавачката 
дејност и во рамките на планираните финансиски средства на училиштето да се овозможи ком-
плетирање на книжниот фонд според потребите на училиштето . 

Библиотекарот  задолжен е да врши прием и евидентирање на нови лектирни изданија и нови 
учебници ,подготвува документација за прием на учебници ,прави поделба на учебници по класови и 
го извршува електронското внесување на ново добиените книги и учебници.Училишната библиотека 
заклучно со 2021/22 до месец јуни ,располага со околу 13 544 книги (лектирни изданија)кои се наменети 
за позајмување на учениците од прва до четврта година ,како за гимназиските така и за стручните 
паралелки .Освен книгите ,во училишната библиотека има и околу 13 466 учебници кои се доставуваат 
како во сите така и во нашето училиште со проектот ,,Бесплатни учебници “ дадени на располагање за 
сите ученици во гимназиските и стручните паралелки и стручна литература која може да ја користат сите 
вработени наставници во гимназијата. Затоа библиотеката и медиотеката претставуваат едно катче каде 
што може сите ние заедно да се релаксираме и да го збогатиме нашиот речник  со некоја убава 
прочитана  книга . 

 
Училишен библиотекар – Лазарова Наталија 

 

Извештај на Активот по Македонски јазик и литература од крајот на учебната 
2021/22 г. 
 
Професори од активот по предмети и класови со просечен успех 
1. 

Тони Аврамов II - 6 III - 5 IV - 2 VI - 4      Ср.успех 

Македонски јазик и литература 4,67 4,5 5 4,48      4,66 

           

2. 

Жаклина Атанасова I - 4 I - 8 II - 1 II - 3 II - 3     Ср.успех 

Македонски јазик и литература 4,7 2,83 4 4,79      3,89 

Говорење и пишување     
 

5,0     5,0 

 3. 

Наталија Лазарова Во текот на првото полугодие во учебната 2021/2022 година 
набавени се вкупно 366 книги, од кои 344 лектирни изданија, и 
22 книги од стручна литература. Вкупната состојба на книги во 
училишната библиотека е 13 467.  Во текот на првото 
полугодие во училиштето стигнаа 60 учебници за гимназиско и 
стручно образование 

 
Училишна библиотека 
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4. 

Бисерка Макревска II - 2 II - 4 III - 2 III - 3 IV - 5     Ср.успех 

Македонски јазик и литература 4,8 5,0 4,22 4,45 3,75     4,44 

           

5. 
Вања Манчева I - 10 II - 9 III - 9 III - 10      Ср.успех 

Македонски јазик и литература 2,46 2,31 2,47 2,45      2,42 

           

6. 

Славица Маркова I - 5 I - 7 II - 7 II - 8 III - 6 IV - 7 IV - 8   Ср.успех 

Македонски јазик и литература 3,42 2,09 2,19 2,07 3,62 2,05 2,25   2,52 

           

7. 

Александра Ќаева II - 5 III - 1 III - 4 IV - 3 IV - 6     Ср.успех 

Македонски јазик и литература 4,14 4,0 3,77 5,0 4,08     4,20 

           

8. 

Тања Чугунцалиева I - 6 II - 10 II - 11 III - 7 III - 8 III - 11 II – 4,5 Ср.успех 
3,43 
5,0 

Македонски јазик и литература 4,75 3,33 2,67 3,29 3,03 3,56  

Говорење и пишување       5,0 

9. 

Даниела Џишева I - 1 I - 2 I - 3 I - 9 IV - 1     Ср.успех 

Македонски јазик и литература 5,00 4,72 4,67 4,25 4,65     4,65 

 
Среден успех на активот по Македонски јазик и литература е: 3,77                
Говорење и пишување 5,00 
 
Реализација на наставните програми и планови 

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, ментор: проф. 
Даниела Џишева; Драмска секција и Училиштен весник, ментор: проф. Жаклина Атанасова; Драмска 
секција, ментор: проф. Александра Ќаева, Проектна активност, Дебатен клуб и Литературен клуб “Јоска” 
ментор: проф. Tони Аврамов. 
Училишната библиотека работи со полн фонд на часови – проф. Наталија Лазарова. 
Активот од 1 септември до крајот на учебната 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. 
Учество во обуки, семинари и работилници 
Наставниците од активот учествуваа на следните обуки, семинари и работилници: 
1. Трговија на луѓе/деца 
2. Заштита и спасување од пожар – теоретски дел и практична вежба 
3. Обука за Прва помош како и демонстрација на прирачникот по Прва помош 
4. Современи концепти на средно образование – новата улога на наставникот и новите стратегии на 
поучување и учење. 
5. ПИСА  
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Активности, натпревари, манифестации и награди на ниво на акти 

Тони Аврамов 
Активности на Клуб „Јоска“ 

Работилници: „Важно е да не е лажно“ 

Македонскиот институт за медиуми во соработка со клубот „Јоска“ при СОУ „Јосиф Јосифовски“ под 
менторство на професорот Тони Аврамов организираше пет работилници  поврзани со активности за 
поттикнување и унапредување на медиумската и информациската писменост меѓу различни целни 
групи – ученици, новинари и уредници, граѓански активисти… Овие активности се дел од проектот 
„Зајакнување на медиумската писменост“ што го спроведува МИМ на иницијатива и во тесна соработка 
со Делегацијата на ЕвропскатаУнија во Скопје и со Канцеларијата на амбасадоротДејвид Гир. 

Од СОУ „Јосиф Јосифовски“ од Гевгелија вклучени се 17 ученика кои работеа на следните теми: 

1. Визуелна писменост. Модулот се фокусира на тоа како сликите ја конструираат нашата 
перцепција за реалноста што нè опкружува. 

2. Медиумите и различностите. Овој модул ги насочи учениците кон критичко разбирање за тоа 
како разни медиумски форми (написи, наслови, видеа) и жанрови го формираат нашето 
разбирање за „другите“ (малцинства, ранливигрупи, итн.). 

3. Верификација на информациите. Модулотима за цел да ја подигне свеста за можностите и 
ризиците што ги нудат новите медиуми, фокусирајќи се на критичко разбирање на изворите 
во информации, разликата помеѓу професионалното и „граѓанското новинарство“, употреба 
на социјални мрежи какоизвори на информации, дезинформациите, нивното потекло и 
последиците од проблемот. 

4. Онлајн безбедност. Модулот е со цел им помогне на учениците да научат како да се заштитат 
себеси кога користат Интернет, особено податоци како матичен број, бројот на банкарската 
сметка и адресите и лозинките за on-line услуги. 

5. Како функционираат медиумите. Mодулoт ја претстави работата на традиционалните и на 
интернет-медиумите, улогата на уредниците и на новинарите и начинот на кој се 
произведуваат вести. 

 
Работилница: Новинарски спринт 

Во СОУ „Јосиф Јосифовски“ од Гевгелија се одржа еднодневна медиумска  лабораторија за 
подобрување на вештините на средношколците за медиумска продукција, зајакнување на нивното 
критичко размислување и изразување за различни прашања, како и за нивно ангажирање во 
(вон)наставните активности. 

На работилницата учениците од СОУ „ ЈосифЈосифовски“ одГевгелија беа под менторство на 
професорот Тони Аврамов, а беаприсутни и ученици од СОУ „Богданци“ од Богданци под менторство на 
професорката Верица Ризовска. 

 
Едномесечна новинарска обука за Борис Ќаев 

Ученикот Борис Ќаев од трета година од СОУ „ЈосифЈосифовски“ одГевгелија, под менторство на 
професорот Тони Аврамов е награден со едномесечна пракса во национален медиум во Скопје во текот 
на летните месеци  обезбедена од Институтот за комуникациски студии. 
Институтот избра четири ученика од Републикава кои претходно учествуваа на медиумските 
лаборатории кои беа реализирани од новинарот на МТВ Катерина Топалова која преку практични совети 
ги пренесе искуствата за создавање привлечна и професионална медиумска содржина. 
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За време на праксата, практикантите ќе работат под менторство на новинари и ќе научат повеќе за 
продукцијата на вести и работата во новинарска редакција. Заедно со новинарот-ментор, ќе планираат 
и произведуваат новинарски содржини за млади шт оќе се емитуваат на медиумот и на неговите 
социјални платформи. 
Проектот се изведува со поддршка од УСАИД и во координација со ИРЕКС, со Министерството за 
образование и наука и со Бирото за развој на образованието. 
 

Разгласна станица 
Во текот на учебната 2021/2022 година активно функционираше разгласната станица. Станицата 

имаше за цел да продуцира соопштенија и информации поврзани со активностите и случувањата во СОУ 
„Јосиф Јосифовски“ – Гевгелија, а на големите одмори станицата функционираше со емитување на 
музика. Задолжени ученици за разгласната станица беа: Борис Ќаев и Филип Мицевски, под менторство 
на професорот Тони Аврамов. 
 

   Жаклина Атанасова: 

1.Учество и освоено второ место на манифестацијата “Месец на книгата 2021” во организација на ЈОУ 
Библиотека “Гоце Делчев” – Гевгелија, на тема: Веруваме ли во пријателство, љубов и добрина. 

Ученик: Јасмина Јовановиќ I – 4 
 
2.Учество и освоено трето место на манифестацијата “Месец на книгата 2021” во организација на ЈОУ 
Библиотека “Гоце Делчев” – Гевгелија, на тема: Веруваме ли во пријателство, љубов и добрина. 
Ученик: Ирина Прошевска II – 3 
 
3.Учество на манифестацијата “Месец на книгата 2021” во организација на ЈОУ Библиотека “Гоце 
Делчев” – Гевгелија, на тема: Веруваме ли во пријателство, љубов и добрина. 
Ученик: Ангела Сачанова I – 4 
 
4.Учество на Меѓународниот фестивал на поезија и театар „Замокот на Дуино“, Трст 2021, Италија 
Ученици:Ангела Сачанова, Иван Ичев, Марија Јаневска, Сара Бошкова, Тоше Ангелов, Јасмина 
Јовановиќ, Јордан Кузманов , Мартин Јанчев, Леа Поп Костова, Александар Карајанов I – 4 
 

По третпат Училиштето беше наградено со почесна награда на Меѓународниот натпревар „Замокот 
на Дуино“, во Трст, Италија, за училиштен проект на тема: „Носталгија: Ми недостасуваш многу“. 
Фестивалот е организиран од „Поезија де солидариета“ од Трст, во соработка со УНЕСКО и голем број 
културни и образовни меѓународни институции. Учествуваа учениците: Тоше Ангелов, Сара Бошкова, 
Мартин Јанчев, Марија Јаневска, Иван Ичев, Леа Поп Костова, Александар Карајанов, Јасмина Јовановиќ, 
Јордан Кузманов и Ангела Сачанова (сите од I4 клас). Поезијата на англиски јазик ја преведе проф. 
Александра Митровска. Во март учениците беа поканети да присуствуваат на свеченото доделување на 
награди, но заради недистиг од материјални средства и поддршка од Општина Гевгелија, не 
присуствуваа на настанот.  

Ученици од драмската група „Титанија“ учествуваа на одбележувањето на патрониот празник на 
Училиштето, со рецитации на поезија од македонски автори. Учествуваа учениците Адријана Ристовска 
II1 и Костадин Прошев II3. Беше подготвена и видео-презентација со слики кои го прикажаа Училиштето 
во минатотот и сегашноста (видео-материјалот го уреди Тоше Ангелов I4).  

За завршниот училиштен настан „Од најдобрите за најдобрите“ драмската група „Титанија“  
подготвија сцени од комедијата „Скржавец“ од Молиер, во режија на проф. Жаклина Атанасова. 
Драмата беше изведена на 9.6.2022 г. на сцената на Градскиот театар. Учествуваа: Сандра Шапкарова, 
Димитар Урумов, Трајче Динев, Благоја Панов, Ирина Прошева, Александар П., Костадин Прошев и 
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Илина Иванџикова. 
Проектната група за училиштен весник го подготви и на завршната манифестација го промовираше 

отпечатениот дванаесетти број на Училишниот весник. Весникот го дизајнираа Кристијан Прошевски II1 
и Атанас Атанасов. 

 

Бисерка Макревска 
 
1.Учество и освоено прво место на манифестацијата “Месец на книгата 2021” во организација на ЈОУ 
Библиотека “Гоце Делчев” – Гевгелија, на тема: Веруваме ли во пријателство, љубов и добрина. 
Ученик: Илина Иванџикова II – 2 
 
2.Учество на Конкурс по повод 100 години од раѓањето на Блаже Конески  на тема: “Учителот”, во 
организација на Центарот за литература, уметност, култура, оратортво и јазик при Педагошкиот факултет 
во Прилеп. 
Ученик: Златка Петрова III – 3  
 
3.Учество на конкурс за краток расказ во организација на весникот “Нова Македонија” на слободна тема. 
Ученик: Златка Петрова III – 3 
 
4.Учество на манифестацијата “Месец на книгата 2021” во организација на ЈОУ Библиотека “Гоце 
Делчев” – Гевгелија, на тема: Веруваме ли во пријателство, љубов и добрина. 
Ученик: Златка Петрова III – 3 
 
5.Учество и освоено второ место на регионален натпрева од Црвен крст на Р.С. Македонија – Општинска 
организација Гевгелија, за литературен конкурс на тема“Што за нас значат боите на Црвениот крст”. 
Ученик: Златка Петрова 
 
 

Александра Ќаева 
 
 1. Ученичката Ангела Михајлова од IV-3 клас го освои третото место на Натпреварот за најдобар есеј во 
рамките на Државниот натпревар по Македонски јазик и литература за учениците од средното 
образование. Темата беше од областа на јазикот: „Блаже Конески – втемелувач и кодификатор на 
современиот македонски јазик“.Натпреварот беше организиран од Сојузот на друштвата за македонски 
јазик и литература. 
 
2.Учество на Конкурс по повод 100 години од раѓањето на Блаже Конески  на тема: “Учителот”, во 
организација на Центарот за литература, уметност, култура, оратортво и јазик при Педагошкиот факултет 
во Битола. 
Ученик: Никола Илиевски II – 5  
 
3.Ученичката Ангела Михајлова од IV-3 класучествувашесо рецитација од АцоШоповво реализацијатана 
свеченатаакадемија по повод патрониотпразник на училиштето. 
 
Реализација на проектна активност:  
Проектната активност беше насловена „Хуманистичките пораки во поезијата на Ацо Шопов“. Целта на 
проектната активност беше преку рецитации, видео материјал и слики од Ацо Шопов, неговиот живот и 
поезија да се потсетиме на него и на неговото творештво. Поводотбеше 40 години од неговатасмрт. 
Песнитебеаинтерпретирани на македонски и на францускијазик. Одговорнинаставницибеа: Александра 
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Ќаева и Весна Аризанова. Настанот се реализираше на 17 мај во медијатеката на Училиштето. 
Учествувааучениците од IV година. 
 

 Тања Чугунцалиева 
 
1.Учество на манифестацијата “Месец на книгата 2021” во организација на ЈОУ Библиотека “Гоце 
Делчев” – Гевгелија, на тема: Веруваме ли во пријателство, љубов и добрина. 
Ученик: Боркица Ѓоргиева I – 6 
 
2. Учество на МАССУМ – образовно рандеву Велес 2022, и освоена втора награда во категорија Најдобар 
штанд. 
Ученици: Боркица Ѓоргиева, Николија Вангелова, Данче Стоименовска, Добрица Камчева, Мартина 
Милеска и Емилија Ванчева од I – 6 клас. 
 

Даниела Џишева 
 
1.Освоена втора награда на конкурс за есеј на тема Јас сум пријател на децата во болница, распишан 

од САНО (Здружение за подобро здравје, образование и социјална грижа ), по повод 15 февруари- 

Меѓународен ден за борба против канцер кај децата. Ученик: Сара Стамкова  

2.Освоена трета награда  за фотографија на Средношколски фото-натпревар НАШИ СВЕТОВИ, 
организиран од Институтот за етнологија и антропологија. Ученик: Ивана Грујиќ 
 
3.Освоена прва награда на МАССУМ, Образовно рандеву 2022, во категорија Најдобра драмска 
претстава, со претставата Срешта од Војдан Чернодрински. 
Ученици:  Милчо Јовановски, Ангела Михајлова, Иле Петров, Даниела Каранфиловска, Ана Марија 
Горгова, Тијана Ристовска, Јована Проданова, Петја Спасовска, Слободанка Николова. 
 
4.Учество  и влез во финале на МАССУМ, Образовно интервју 2022, во категорија Најдобра 
фотографија. 
Ученик: Ивана Грујиќ 
 
5,Награден есеј на литературен конкурс со тема Младешките соништа и желби заробени во свет на 
болести и војни, распишан од Филолошкиот факултет при Универзитетот  Гоце Делчев- Штип. 
Ученик: Милчо Јовановски 
 
6.Учество на литературен конкурс со тема Посебноста на луѓето е во нивната емоционална 
интелигенција, во љубовта кон различниот од себе, распишан од Меѓународен славјански 
универзитет Г.Р. Державин.Ученици: Кирил Ташев, Сара Трифунова, Сара Стамкова, Милчо Јовановски. 
 
7.Учество на литературен конкурс на тема Што за мене значат боите на Црвениот крст, распишан 
од ООЦК- Гевгелија по повод Денот на основање на Црвениот крст на РСМ и Денот на крводарителство 
на РСМ.Ученици: Филип Аблаков, Теодора Николова, Сара Стамкова. 
 

                                                                                                            Претседател на Активот  
         20.6.2022 Гевгелија                                                       по  македонски јазик и  литература 
                                                                                                                        Тања Чугунцалиева  
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Годишен извештај на Активот по англиски јазик за  учебната 2021/22 г. 
 

Професори од Активот по предмети и класови со среден успех 
 

Јован Самарџиев II1 II2 II10 IV1 IV2 IV3 IV4 Среден успех 

ПредметАнглиски јазик 4,83 5,00 

 

2,83 4,95 

 

5,00 

 

4,90 4,43 4,57 

 

 

Кристина Пренда II8 III1 III3 III4 III5 Среден успех 

 3,60 4,46 4,75 4,31 4,17 4,42 

       

 

Андријана Џинова I7 I10 II5 III2 III7 IV7 Среден успех 

 3,09 3,00 4,43 4,78 3,43 3,55 3,71 

        

 

Вера Светозаревиќ I1 I5 I6 I9 III6 IV6 IV8 Среден успех 

 5,00 4,53 4,12 4,54 4,75 4,62 3,79 4,48 

         

 

Емилија Дуганова I2 I3 I4 III8 IV5 Среден успех 

 4,76 4,88 4,10 3,47 4,12 4,27 

       

 

Марија Котев I8 II6 II7 II11 Среден успех 

 3,29 4,14 3,05 2,17 3,16 

      

 

Кристина Трајкова II3 II4 II9 III9 III10 III11 Среден успех 

 5,00 5,00 3,77 3,76 3,55 3,56 4,10 

        

 
Среден успех на Активот е: 4,10 
 
Реализација на наставните програми и планови 

 Во согласност со изработените годишни и тематски планирања, сите наставници во целост ја 
реализирале планираната наставна програма за првото полугодие според бројот на часовите, како во 
гимназиските така и во стручните паралелки од трет и четврт степен. Поради одложеното започнување 
на второто полугодие и Генералниот штрајк во текот на април, наставната програма беше скратена и 
сите наставници ја реализирале според скратениот модел. Исто така, реализирани се часови по 
дополнителна, додатна настава како и часови по проектни активности и истите се заведени  во 
електронскиот дневник. 

 
Учество во обуки, семинари и работилници 
Наставниците од активот учествуваа на следните обуки, семинари и работилници: 
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Современи концепти за средно образование – новата улога на наставникот и новите стратегии на 

поучување и учење – Академија ЦЕС и БРО – 03.09. 2021 

Онлајн обука за заштита и спасување – Дирекција за заштита и спасување – 26.11.2021 

Практична вежба за безбедност при работа, постапување во случај на пожар – Дирекција за заштита и 

спасување – 13.12.2021 

Професорката КристинаПренда учествуваше на ЕДУИНО ВЕБИНАРОТ на тема: Училишна клима и 

курикулум – Градење на училишна клима и култура + сесија за Развој и воведување на слободни 

изборни предмети и воннаставни активности на 01.12.2021 

Професорката Вера Светозаревиќ учествуваше на: 

Вебинари: Macmillan Education – Global Teachers Festival, Oxford-ELTOC, Cambridge ELT, –Express 

Publishing webinar -  ‘EP SUMMIT’ 2022 

-18.02.2022 - Macmillan Education –GLOBAL TEACHERS FESTIVAL-Advancing Learning webinar- Session 1: 
Developing the 4 Skills for Early Exam Success, Session 2a: Insights into the future of ELT Publishing 
-21.02.2022 - Macmillan Education –GLOBAL TEACHERS FESTIVAL-Advancing Learning webinar-Session 1: 
Collaborative Learning: From Local to Global, Session 2a: Global Citizenship Education:what exactly is a global 
citizen?  
-22.02.2022 - Macmillan Education –GLOBAL TEACHERS FESTIVAL-Advancing Learning webinar-Session 1: Real 
life and the classroom: making language 
learning meaningful, Session 2a: Drama Scripts as a Tool in Language Practice 
-23.02.2022 - Macmillan Education –GLOBAL TEACHERS FESTIVAL-Advancing Learning webinar-Session 1: 
Finding Peace in a Communicative Learning Environment, Session 2a: Mindfulness to support teacher’s 
wellbeing and resilience in day-to-day work life, 
-24.02.2022 - Macmillan Education –GLOBAL TEACHERS FESTIVAL-Advancing Learning webinar-Session 1: 
Skillful teaching for enhanced student engagement in study skills, Session 2a: Diversity, Equity, and Inclusion –
the new kid in town? 
-25.02.2022 - Macmillan Education –GLOBAL TEACHERS FESTIVAL-Advancing Learning webinar-Session 1: A 
toolkit for building student confidence in exam preparation courses, Session 2a: Towards Better Informed 
Assessment Online and Offline 
-04.03.2022 – Oxford Professional Development Event –ELTOC March 2022 –Block#1-webinar 

-04.03.2022 – Oxford Professional Development Event –ELTOC March 2022 - Block#2-webinar 

-05.03.2022 – Oxford Professional Development Event –ELTOC March 2022 - Block#3-webinar 

-05.03.2022 – Oxford Professional Development Event –ELTOC March 2022 - Block#4-webinar 

-23.03.2022 – Oxford Professional Development Event –Explore Life Vision-webinar 

-07.03.2022 -  Cambridge University Press ELT – webinar- Developing Learner Autonomy in Digital 

LearningContexts 

-22.03.2022 - Cambridge University Press ELT – webinar - Navigating the coursebook  
-22.03.2022 - Cambridge University Press  ELT– webinar - Empowering language learners with life skills 

22.03.2022 - Cambridge University Press  ELT– webinar - Rising to students’ learning challenges 

-24.03.2022 – Cambridge University Press ELT – webinar -Developing Speaking skills for B1 Preliminary for 

Schools and B2 First for Schools: A focus on grammar and vocabulary 

-25,26,27.03.2022 –Express Publishing webinar -  ‘EP SUMMIT 2022 - ELT Training Rooms’ 

-13.04.2022 – Основна обука за безбедност и здравје при работа 

- 06, 07 мај 2022 учество во категоријата Најдобро интервју на англиски јазик организиран од МАССУМ 

- 06, 07 мај 2022 учество во категоријата Најдобар подготвен јавен говор организиран од МАССУМ 

-10.05.2022 - Едуино вебинар – Вовед во формативно оценување 

Професорките Кристина Пренда и Вера Светозаревиќ учествуваа на: 
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-обука/дисеминација и стручна поддршка во траење од 12 часа на вештини и знаења за оценувањето 

на тестовите за предметот ангкиски јазик  од екстерниот дел од Државна матура 

 
Активности, натпревари, манифестации и награди на ниво на актив 

На 18.02.2022, се одржа интерен училишен онлајн натпревар за учениците од прва, втора и трета 

година за избор на шест најдобри ученици (по двајца ученици од секоја година), за учество во 

општинскиот натпревар. На натпреварот најдобри резултати постигнаа: Филип Аџиниколов I1 ( ментор 

Вера Светозаревиќ ), Мартин Јанчев I4, ( ментор Емилија Дуганова),  Димитар Урумов од II1клас (ментор 

– Јован Самарџиев), Александра Василева од II2 (ментор – Јован Самарџиев), Тања Маркова од III2 клас 

(ментор Адријана Џинова), Ивана Кочева од II5 клас од III2 клас (ментор Адријана Џинова). 

На одржаниот општински натпревар по англиски јазик во организација на ЕЛТАМ ,  на 19. 03. 2022 

во СОУ Јане Сандански - Струмица, нашите ученици ги постигнаа следниве резултати: 

од прва година: 

1.Филип Аџиниколов од I-1 освои II место-87 поени,ментор Вера Светозаревиќ 

2.Мартин Јанчев од I-4 освои II-место-81 поени, ментор Емилија Дуганова 

од втора година: 

3.Димитар Урумов од II-1 освои I-место-94 поени, ментор Јован Самарџиев 

4.Александра Василева од II-2 освои II-место-88 поени, ментор Јован Самарџиев 

од трета година: 

5.Тања Маркова од III-2 освои III-место-78 поени, ментор Андријана Џинова 

На одржаниот регионален натпревар по англиски јазик во организација на ЕЛТАМ , на 07.05.2022, 

нашите ученици ги постигнаа следниве резултати: 

од прва година: 

1.Филип Аџиниколов од I-1 освои I- место-91 поени,ментор Вера Светозаревиќ 

2.Мартин Јанчев од I-4 освои II-место-88 поени, ментор Емилија Дуганова 

од втора година: 

3.Димитар Урумов од II-1 освои II-место-88 поени, ментор Јован Самарџиев 

4.Александра Василева од II-2 освои II-место-86 поени, ментор Јован Самарџиев 

од трета година: 

5.Тања Маркова од III-2 освои II-место-85 поени, ментор Андријана Џинова 

-горенаведените ученици учествуваа на државниот натпревар по англиски јазик кој се одржа на 

28.05.2022 во Скопје во Американ Колеџ и сите ученици постигнаа солидни резултати 

Професорката Вера Светозаревиќ учествуваше на: 
манифестацијата ,,Европски ден на јазиците” со повеќе ученици  на 23.09.2021 
-дисеминација и стручна поддршка во траење од 12 часа на вештини и знаења за оценувањето на 
тестовите за предметот ангкиски јазик  од екстерниот дел од Државна матура 
-учество на МАССУМ –III-6 : Зашев Александар и Лазарова Кристина 
 
Професорката Андријана Џинова учествуваше на Манифестацијата Од најдобрите за најдобрите со 
ученикот Благоја Пановод III2, кој го читаше сонетот 18 од Шекспир 
 
 
Во Гевгелија, 16.06.2022,                                                               Претседател на Активот: Јован Самарџиев 
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Извештај на Активот по француски јазик за крај на наставната 2021/22 г. 
 
1. Професори од активот по предмети и класови со просечен успех 

Роза Танева        I-2 I-3 I-4 I-5 II-2 II-4 II-5 II-6 III-1 III-2 III-3 Среден 
успех 

Француски јазик           4,62 4,9 4,00 4,50 4,33 4,33 4,33 3,82 3,60 4,04 4,33 4,29 

 

Весна Аризанова I-1 II-1 III-4 III-5 IV-1 IV-3 IV-5 I-6 I-8 Среден 
успех 

Француски јазик           5,00 4,00 3,80 3,58 4,78 5,00 3,38 3,81 4,00 4,49 

 

Мирјана Чамџиќ II-8 II-10 III-8 
 

    Среден успех 

Француски јазик           3,10 3,25 2,7 
 

    3,01 

Латински јазик I-9 II-2 II-3 II-4 III-2 III-3 III-4 III-5  

 3,88 4,86 4,60 4,50 4,22 4,75 3,69 4,1 4,32 

 

Ивана Кркотиќ 
Прошевска 

    
      

Француски јазик           I-10 III-10 IV-4 IV-8      Среден успех 

 3,00 2,12 4,38 3,38      3,22 

 

Среден успех на активот е: 3,86 
 
2. Реализација на наставните програми и планови 
 
Наставните рограми за редовната настава се реализираа според предвидената динамика. 
Дополнителна и додатна настава се реализираше според потребите на учениците во термини кои 
најмногу има одговараа. Проектните активности се реализираа според планираното. 

 

3. Учество во обуки, семинари и работилници 
Наставниците од активот учествуваа н аследнитеобуки, семинари и работилници: 

1.Oбука од Дирекцијата за заштита и спасување  
2.Онлајн обука:Прва помош на наставници, како и демонстрација на прирачникот по Првапомош 
3.Обука:  Современи концепти на средно образование – новата улога на наставникот и новите 

стратегии на поучување и учење, 
4. Едуино вебинар: Вовед во наставни компетенции со технолошка поддршка на наставата 
 

4. Активности, натпревари, манифестации и награди на ниво на актив 
По повод 26 Септември во холот на училиштето се оддржа манифестација за одбележување на 

Европскиот ден на јазиците на која учествуваа претставници од сите активи по јазици со разновидни 
точки. Настанот се оддржа по препорачаните ковид протоколи. 
На 18.5.2022 година во просториите на СОУ „Јосиф Јосифовски” се оддржа дебата под менторство на 
професорката Мирјана Чамџиќ на тема Латинскиот е мртов јазик. Учениците Магдалена Јованова, 
Тања Маркова, Велика Бучкова, Благоја Панов, Трајче Динев, Танкица Божиновска, Зоран Алексов и 
Радица Бојмалиева околу еден час дебатираа на оваа тема, ги вкрстуваа аргументите и ги искажуваа 
своите ставови. На крајот од дебатата сите се сложија дека негувањето и знаењето јазици е богатство 
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без оглед на тоа како некој ги нарекува. Учениците и публиката беа задоволни и покажаа желба и во 
иднина да се организираат вакви дебати. 
Реализирана е проектна активност по француски и македонски јазик со учениците од  IV-3. Менторит 
беа Аризанова Весна и Ќаева Александра. На 20 април, годинава се навршија 40 години од смртта на 
Ацо Шопов. Сакајќи да му оддадеме почит се потсетивме на неговата поезија. Песните беа 
интерпретирани на македонски и на француски 
јазик. Ацо Шопов беше одбран не само поради јубилејот туку и затоа што голем дел од  неговото 
поетско творештво е преведено на француски јазик и самиот има преведувано дела од француската 
литература на македонски јазик.Тој беше амбасадор на Југославија во Сенегал. 
 
Во Гевгелија, 16.6.2022 г.                                                             Претседател на актив: Мирјана Чамџиќ 
 

 

Извештај на Активот по природни науки и здравствена струка за учебната 
2021/22 г. 
 

1. Професори од активот по предмети и класови со просечен успех 
Милан  Лешевски I2 II1 II2 II3 II4 II5 III1 III2 III3 IV3 просек 

Хемија 4.56 3.87 4.2 4.29 3.88 3.14 3.77 3.74 4.5 4.8 4.08 

 

Снешка Аризанова I1 I3 I4 I9 III4 III5 IV2 просек 

Хемија 4.69 4.41 3.6 3.92 3.54 3.83 5.00 4.14 

 

Андигона Костадинова I8 II1 II2 II3 II4 II5 IV2 IV3 просек 

Биологија  4.57 4.87 4.79 4.62 4.5 5 5 
4.83 

Хигиена и екологија 3.88        

 

Лилјана Андонова I10 I1 I2 I3 I4 III1 III2 III3 III4 III5 просек 

Биологија  4.69 4.56 4.18 3.2 3.62 4.43 4.70 3.62 3.17 
3.90 

Хигиена и екологија 2.92          

 

Зорица Лешевска I9 I10 II9 II10 III10 просек 

Биологија 3.54 2.62    

3.28 

Систем на здравствена и социјална заштита 5     

Анатомија и физиологија 3.96     

Храна и пијалаци   2.92 2.67  

Угостителско послужување    2.83 2.73 

 

Блашка Чугунска I1 I2 I3 I4 II1 II2 II3 II4 II5 III2 III3 просек 

Географија 5 4.89 4.86 3.9 4.74 4.93 4.86 5 4.57 5 5 4.74 

 

Гордана Делеџакова I5 I6 I8 II9 II10 просек 

Економска географија 4.47 4.25    
3.41 

Географија   3.04 2.62 2.67 
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Среден успех на активот е: 4.05 
 

2. Реализација на наставните програми и планови 
Наставните програми се реализирани во согласност со годишните планирања, скратени поради 
пандемијата на ковид-19 и штрајкот на просветните работници. 
 

3. Учество во обуки, семинари и работилници 
Наставниците од активот учествуваа на следните обуки, семинари и работилници: 

● Сите членови на активот учествуваа на онлајн  обука ,,Заштита и спасување од пожар“ ( 

26.11.2021год.) 

● Сите членови на активот учествуваа на практична вежба за безбедност при работа, 

постапување во случај на пожар (10.12.2021 год.) 

● Гордана Делеџакова и Андигона Костадинова учествуваа на обука (Еразмус проект) „Project 

management and hospitality & cooking training“ Атина (7-21 декември 2021год.) 

● Зорица Лешевска учествуваше на обука (Еразмус проект) „Project management and hospitality & 

cooking training“ во Метаморфозис, Грција (10-24 ноември 2021год.) 

 

4. Активности, натпревари, манифестации и награди на ниво на акти 

 Натпревари по хемија во учебна 2021/22 година 

Општинскиот натпревар по хемија се одржа на 25.02.2022 година и учествуваа 14 
ученици. На регионалниот натпревар кој се одржа на 06.05.2022 година, продолжија 
7 ученици. На државниот натпревар кој се одржа на 28.05.2022 година се пласираа 
следните ученици: 

Ивана Грујиќ I-1 (ментор Снешка Аризанова ) - сертификат 
Марија Попова I-1 (ментор Снешка Аризанова) - пофалница 
Ива Цицмиловиќ II-3 (ментор Милан Лешевски) - сертификат  
Антониј Стојменов III-2 (ментор Милан Лешевски) - пофалница 

● На општинските, регионалните и државниот натпревар по биологија со свои ученици 

учествуваа Лилјана Андонова и Андигона Костадинова. На регионалниот натпревар учениците 

освоиле една прва, една втора и девет трети награди. На државниот натпревар наградени се 

следните ученици: 

Билјана Јанчева I-2 (ментор Лилјана Андонова) – втора награда 
Марија Попова I-1 (ментор Лилјана Андонова) – трета награда 
Даниел Миличевиќ I-1 (ментор Лилјана Андонова) – трета награда 
Марко Линков II-2 (ментор Андигона Костадинова) – трета награда 
Александар Симонов II-3 (ментор Андигона Костадинова) – трета награда 

 На општинскиот и регионалниот натпревар по географија учествуваа ученици по менторство на 

Блашка Чугунска. На регионалниот натпревар ги постигнаа следните резултати:  

1.Јована Ѓореска  I-2 (прво место) 
2.Златка Петрова  III-3 (прво место) 
3.Магдалена Јованова  III-3 (второ место) 
4.Савче Шуклева  III-3 (трето место) 

● Во јуни се реализираат интерните испити во рамки на државната матура од предметите хемија, 

биологија и географија. 

 
              Во Гевгелија, 20.6.2022 г.,                                      Претседател на актив: Милан Лешевски 
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Извештај на Активот по Општествени науки и уметности за крајот на учебната 
2021/22 г. 
 

Професори од активот по предмети и класови со просечен успех 
 

Тодорка  Дагалева - ср.успех – 4,12 II6 II7 II8 II9 III1 III2 III3 III4 III5  

Историја 4,67 3,24 3,11 3,00 4,69 4,65 4,65 4,62 4,58  

Културно-историско наследство   3,96        

 

Миле Смилков -   ср.успех-3,75 I10 II1 Ii2 II3 II4 II5 II10 II11 IV4 IV5 

Историја 2,62 4,30 4,80 4,36 4,75 4,21 2,50 2,50   

Историја-изборен         4,05 3,44 

 

Костадин Андонов – ср.успех – 4,13 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9  

Историја 5,00 4,89 4,82 4,00 4,63 3,62 2,77 2,62 4,33  

           

 

Ирена Никова – ср.успех – 4,59 II1 II2 II3 II4 II5 III4 III5 III6 IV5  

Социологија 4,43 4,93 4.71 5.00 4,43   4,56   

Социологија –изборен      4,46 4,33  4,44  

 

Снежана Арџанлиева Танева- 

      - ср.успех-  4,29 

IV1 IV2 IV3 IV4 IV5 II5     

Филозофија 4,60 5,00 4,95 3,71 3,31      

Филозофија –изборен 

 

    3,50      

Етика-изборен      5,00     

 

Јасмина Јанишлиева – ср.успех-3,58 I6 I7 I8 I9 IV4      

Граѓанско образование 3,81 2,73 2,71 4,33       

Логика     4,33      

 

Андон Картов   -   ср.успех – 3,58 I5 IV6 IV7 IV8 I7 I8     

Граѓанско образование 4,68 4,23 2,70 2,71       

Содржини програмирани од 

училиштето 

    3,68 4,17     

 

Стефчо Стефанов – ср.успех – 3,66 IV5 III9 III10 IV8 I8 III8 II8    

Психологија–изборен 4,44          

Психологија и комуникација  3,06 2,82        

Деловна комуникација     4,08      

Психологија    3,86       

Психологија на туризмот      3,70     
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Содржини програмир.од училиште       4,44    

 

Розета Картова -   ср.успех – 4,79 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 

Ликовна уметност – прва година 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,69 4,05 4,08 5,00 4,53 

 II1 II2 II3 II4 II5      

Ликовна уметност-втора година 4,68 4,93 5,00 5,00 4,71      

 
 

Илија Атанасов – ср.успех – 4,71 I1 I2 I3 I4 II1 II2 II3 Ii4 Ii5  

Музичка уметност 5,00 5,00 5,00 5,00 4,83 5,00 5,00 5,00 4,86  

 I5 I6 I7 I8 I9      

Музичка култура 4,63 4,44 3,36 3,83 5,00      

 
Среден успех на активот е:  4,12 
Реализација на наставните програми и планови 
Наставните програми се реализирни според предвидената динамика и планирањата кои предметните 
наставници ги доставија со почетокот на учебната година.Исто така според планираното ,без проблем 
се реализирани и планирањата по ИОП(Индивидуално образовен план) 
 
Учество во обуки, семинари и работилници 
Наставниците од активот учествуваа на следните обуки, семинари и работилници: 

● Прва помош на наставници и демонстрација на прирачникот по Прва помош  

● Обука од дирекција за заштита и спасување-онлајн теоретско предавање 

● Современи концептина средно образование-новата улога на наставникот и новите стратегии на 

поучување и учење 

● Виртуелна работилница- ,,Имам став,,- ученици од втора и трета година, одговорен наставник-

Ирена Никова 

● Проект,,Еразмус +,,-Hospitalitу and Cooking Training  -Република Грција- учесник во проектот од 

активот е Стефчо Стефанов 

● Соработка со локалната самоуправа околу празнувањето и чествувањето на значајни историски 

настани и личности од локалната историја-подготовка на говор поврзан со дадениот историски 

настан или личност - Миле Смилков 

Активности, натпревари, манифестации и награди на ниво на актив 
 Ликовен конкурс-54 детски Рацинови средби-Велес-ГРАН ПРИ-ученик-Нена Стојкоска,ментор-

Розета Картова 

 Ликовен конкурс-54 детски Рацинови средби-Велес-II награда-ученик-Марија Кичукова,ментор-

Розета Картова 

 Организатор Арс Ламина и Литература .мк-I-награда Нена Стојкоска-II 4, II-награда Никол 

Стојкоска II 4, ментор Розета Картова 

 Организатор –Црвен Крст-Гевгелија, I-награда Нена Стојкоска-II4,ментор Розета Картова 

 Организација и учество на Регионалното издание на Филозофски филмски фестивал на кој 

присуствуваа ученици од СОУ,,Јосиф Јосифовски’’ – Гевгелија,СОУ ,,Гоце Делчев’’ – Валандово и 

ученици од СОУ ,,Јане Сандански’’ – Струмица –одговорен наставник Снежана Арџанлиева 

Танева  

                       Во Гевгелија, 16.6.2022 г.,                     Претседател на актив: Тодорка Дагалева 
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Извештај на Активот по Спорт и спортски активности за учебната 2021/22 г. 
 
1. Професори од активот по предмети и класови со просечен успех 
 

Никола Караколев II10 II7 II8 III1 III2 IV2 IV3    

Спорт и спортски активности 4,5 4,9 4,63 5,00 4,87 5,00 5,00   4,84 

... 

Виолета Аризанова I1 I2 I3 I4 I5 III3 III4 III5   

Спорт и спортски активности 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,95 4,85 5,00  4,98 

... 

Влатко Семенаков I6 I7 I8 I9 I10 II11 III9 III10   

Спорт и спортски активности 4,88 4,18 4,38 4,92 4,23 3,83 3,76 4,00  4,27 

... 

Зоран Аврамов II6 II9 III6 III7 III8 III11 IV6 IV7 IV8  

Спорт и спортски активности 5,95 3,46 5,00 4,86 4,26 4,52 5,00 3,75 4,50 4,48 

... 

Кирил Арнаудов II1 II2 II3 II4 II5 IV1 IV4 IV5   

Спорт и спортски активности 4,91 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00  4,98 

 
 
Среден успех на активот е: 4,71 
 

2. Реализација на наставните програми и планови 
Наставните програми се реализираат според предвидената динамика и сите наставници и 

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

присуство според задолженијата од  министерството за образование и МОН, па така сите колеги од 

активот по спорт си ги завршија своите задолженија. 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 2021-2022 година. 

 
3. Учество во обуки, семинари и работилници 
Наставниците од активот учествуваа на следните обуки, семинари и работилници: 

● Сите колеги од активот учествуваа на обуката – Современи концепти на средно образование-

новата улога на наставникот и новите стратегии на проучување и учење - Академија ЦЕС и БРО 

03.09.2021. 

● онлајн обука за заштита и спасување – Дирекција за заштита и спасување – 26.11.2021 

● практична вежба за безбедност при работа , пристапување во случај на пожар – Дирекција за 

заштита и спасување 13.12.2021 

 
4. Активности, натпревари, манифестации и награди на ниво на актив 
- Проф. Никола Караколев - учество на општински натпревар со машката и женската екипа по футсал,  

- Проф. Никола Караколев - учество на зонски натпревар со машката и женската екипа по футсал  

- Проф. Никола Караколев - учество на регионален натпревар со машката екипа по футсал  
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- Проф. Никола Караколев - учество на ГИМНАЗИЈАДА 2022 со машката екипа по футсал и освено ПРВО 

место на ниво на држава 

- Проф. Никола Караколев - учество на БАЛКАНИЈАДА 2022 со машката екипа по футсал и освено ТРЕТО 

место на ниво на 7 држави од Балканот. 

- Проф. Кирил Арнаудов учество на државно првенство во атлетика за средношколци 11.05.2022 – 

Куманово и освоено III место во скок во височина од Александар Танчев IV 8 

- Проф. Зоран Аврамов - учество на општински натпревар со машката и женската екипа по кошарка 

- Проф. Зоран Аврамов - учество на зонски натпревар со машката и женската екипа по кошарка 

- Проф. Зоран Аврамов - учество на регионален натпревар со женската екипа по кошарка 

- Проф. Зоран Аврамов - учество на МАСУМ со екипата 3х3 баскет 

- Проф. Влатко Семенаков - учество на општински натпревар со машката и женската екипа по ракомет 

- Проф. Влатко Семенаков - учество на зонски натпревар со машката и женската екипа по ракомет 

- Проф. Влатко Семенаков - учество на регионален натпревар со женската екипа по ракомет и освоено 

3место 

- Проф. Влатко Семенаков - учество на државен натпревар по тенис со ученичките Данче Лозановска – 

1место и Ивана Груијќ 2место 

- Проф. Влатко Семенаков - учество на МАСУМ со пинг-понг 2место 

 
 

Во Гевгелија, 17.06.2022 г. Претседател на актив: Никола Караколев 

 
 
 
 

Извештај на активот од сектор МАШИНСТВО за учебната 2021/2022 
година 

 
1. Професори од активот по предмети и класови со просечен успех 

 

Александар Делиџаков 

 I-7 II-7 II-11 III-7 III-11 IV-7 

3.87 

Машинство и други сектори  3.68      

Електротехника   3.24     

Учење преку работа кај работодавач     5.00   

Испитување и дијагностика на возила     3.43   

Моторни возила      4.20  

Технологија на моторни возила       3.55 

Електротехника       3.45 

Електроника       3.30 

Практична настава       5.00 

 

Михаил Гелов 

 I-7 II-7 II-11 III-7 III-11 IV-7 
3.45 

Техничко цртање со КАД  2.95 3.57     
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Хидраулика и пневматика     2.57   

Заварување и сродни постапки      3.00  

Практична настава заварувач      4.33  

Практична настава автомеханичар       4.33  

Технологија на моторни возила – 
изборен 

     3.46 

 

Борче Нечевски 

 I-7 II-7 II-11 III-7 III-11 IV-7 

3.01 

Машински елементи со механика 2.77      

Машински елементи со механика  2.57     

Термодинамика  2.38     

Практична настава автомеханичар     4.33    

Моторни возила    3.00   

 
 

Душан Киров 

 I-7 II-7 II-11 III-7 III-11 IV-7 

3.62 Електротехника и електроника     3.17    

Електроника     4.07   

 

Иван Шапкаров 

 I-7 II-7 II-11 III-7 III-11 IV-7 

2.75 

Технологија на обработка  2.73      

Технологија на обработка 2019   2.52     

Мотори со внатрешно согорување   3.38     

Мотори со внатрешно согорување    2.67    

Мотори со внатрешно согорување     2.71   

Мотори со внатрешно согорување      3.00  

Бизнис       2.55 

Контролна технологија       2.45 

Среден успех на активот е: 3.34 

 
 
2. Реализација на наставните планови и програми 
 
Планирањето на наставата со помош на годишните, тематските и оперативните планирања од страна на 
наставниците, тимското работење преку активите, соработката со директорот и стручната служба, 
вклучување на родителите во носење одлуки поврзани со наставата и јакнење на соработката со 
локалната средина го обезбедуваат квалитетот на наставниот процес. Секој наставник ја испланира 
реализацијата на наставните планови и програми и се придржуваше на планираното. 

Во склопот на СОУ "Јосиф Јосифовски" работи и функционира машинскиот актив одговорен за воспитно-
образовната работа на машинскиот сектор и секогаш со цел да се развива, усовршува и да ги следи 
современите трендови оваа атрактивна струка. 
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За остварување на оваа цел машинскиот актив разменува мислења,прифаќа сугестии и предлози од 
страна на стручни тела и лица во  училиштето и надвор од него,  одржува и остварува нови соработки со 
компании кои се во непосредна врска со машинскиот сектор. Наставниот персонал во машинската 
струка со своето знаење, искуство и пристапност во голема мерка дава придонес за одвивање на 
квалитетна и успешна настава. Од многу генерации кои своето образование го стекнале во машинската 
струка голем е бројот на оние кои дипломирале на Машинскиот и Електротехничкиот факултет, но и на 
други нетехнички факултети, како и големиот број на стручни кадри кои основата ја стекнале во 
машинската струка. 
     Нашата цел и визија е машинскиот сектор да биде респектибилен, атрактивен и привлечен сектор во 
кој учениците во текот на своето образование ќе се стекнат со знаења и вештини, како и со стручни 
квалификации со кои ќе бидат конкурентна работна сила на пазарот на трудот веднаш по завршување 
на образованието, односно знаења кои ќе им бидат доволна основа за натамошно продолжување на 
образованието. За остварување на овие цели потребно е постојано усовршување и осовременување  на 
наставниот процес во теоретскиот и практичниот дел за подобро оспособување и стекнување на 
поголеми знаења на учениците, кои кога ќе излезат од нашето училиште се главниот показател за 
квалитетот и атрактивноста на машинската струка. 
Активности во кои носители ќе бидат машинскиот актив во соработка со директорот,педагошката 
служба и ученицитесепримена на современи наставни методи и техники,примена на нови наставни 
методи за полесно совладување на материјата за кои се оспособени наставниците преку посети на 
семинари и обуки, примена на нови нагледни средства, соработка и посета на фирми блиски до нивната 
струка,реализирање на научни екскурзии на почетокот на наставната година со цел да се посетат 
фабрики и компании кои се во сродност со машинската струка преку кои екскурзии учениците ќе се 
сретнат и запознаат со поими,уреди ,процеси кои ќе ги изучуваат во текот на наставната година,посета 
на саеми,учество на државни и меѓународни натпревари,учество во Еразмус проекти, размена на 
искуства и продолжување со соработка со други училишта од машинска струка и остварување на нови 
соработки. 
Практиката е најголема потреба без која не може да се реализира теоријата. Со реализација на 
наставната програма по предметот Практична настава во насоката автотехничар-мехатроничар и по 
предметот Учење преку работа кај работодавач во насоката Машински техничар за моторни возила, 
надминавме еден основен проблем, а тоа е како теоретските знаења стекнати за време на наставниот 
процес да бидат успешно имплементирани во реалната средина. На овој начин ги припремивме нашите 
учениците за реалниот пазар на труд. Ваквиот тип настава им овозможува на учениците да имаат 
предност пред конкурентите. Дел од практичната работа е и феријалната пракса која ја реализираат 
учениците од прва, втора и трета  година и тоа  учениците од профилот машински техничар за моторни 
возила и автомеханичар-заварувач. Феријалната пракса се реализира по завршувањето на наставната 
година, за време на летниот период, 10 работни дена. Учениците самостојно одлучуваат и наоѓаат 
фирми каде што ќе одат на пракса. За време на феријалната пракса учениците водат дневник 
(портфолио) за сé она што работат и учат во фирмата. На крајот од феријална пракса ученикот добива 
поврда за реализирана практична работа во одреден период. 
Вo учебната 2021/2022 година Стручниот актив на машинскиот сектор при СОУ "Јосиф Јосифовски” 
изведуваше континуирана реализација на планираните цели задачи и активности како и на теми и 
области за обработка кои се планираат во овој временски период. Во изминатиот период се реализираа 
задачите во рамките на воспитно образовните активности како и во рамките на стручно дидактичко 
усовршување на наставниот кадар. Во учебната 2021/2022 година машинскиот актив ги спроведе 
следниве активности: 

 Предлог и усвојување на програма за работата на Активот во учебната 2021/2022 година;  
 Реализација на плановите за работа во рамките на редовната настава по стручни предмети со 

примена на ИКТ во наставата и современи методи како и размена на искуства преку посета на 
часови,  

 Се реализираше изборот на учебници што ќе се користат во тековната година  
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 Се реализираше дополнителна настава според планирани активности на секој наставник  
 Се реализираше додатна настава според планирани активности и обработка на сите планирани 

стручни актуелни  теми како и менторство и подготовка на ученици за натпревари;  
 На учениците им се овозможи стекнување на практична настава и работа во компании;  
 Се спроведуваше СПИН програматаво четврта година во насоката автотехничар-мехатроничар 

по предметот Практична настава и се продлабочи соработката со бизнис секторот;  
 Се реализираа планираните активности за подготовка на промоцијата на училиштето и беа 

предложени задачи со рокови за нејзино реализирање; Изработена видео реклама и 
промотивен материјал за промоција на училиштето;  

 Анализа на воспитно образовната работа по тромесечија, полугодие и крај на учебна година  
 Размена на искуства за активности на активот од учество на семинари, обуки, предавања и 

советувања  
 Организација и реализација на натпреварите за избор на најдобар ученик на ниво на образовен 

профил заради учество на регионален и државен натпревар 
 Анализа и сумирање на полугодишни и годишни резултати  
 Анализа на изготвени матурски проектни задачи 
 Предлози и усвојување на политика за упис на нови ученици во учебната 2022/2023 година, 

Предлог-План за упис во 2022/2023,  
 Предлог мерки за подобрување на успехот и редовноста на учениците по предмети  
 Дискусија околу можни посети на стручни установи  
 Еколошка акција (уредување на училишен двор) 
 Завршни активности и одбрана на матурска проектна задача.  
 Учество на Отворениот ден на училиштето под мотото „Учи паметно работи стручно”  
 Активности околу подготовка и изведување на државна матура и завршен испит;  
 Анализа и сумирање на успехот и редовноста на учениците на крајот на учебната 2021/2022 

година; 

Наставните програми се реализираат според предвидената динамика и сите наставници одактивот на 
секторот машинство своите обврски изадачи ги извршуваа со физичко 
присуствоспоредзадолженијатаодМОН, па така сите колеги од активот ги завршијасвоите задолженија. 
На крај сите ученици беа оценети и сите обврски од зададената и пропишана програма беареализирани. 
При реализација на програмата немаше некои поголеми потешкотии и сите колеги од активот  
проблемите ги решаваа тековно со секојдневна комуникација меѓусебно како и со претседателот 
наактивот. На крај ја оценуваме за успешно завршена оваа учебна 2021-2022година. 
Заедно креираме, создаваме, учиме и се дружиме во заедничките проекти кои успешно се 
реализираат. 
 

3. Учество на обуки, семинари, работилници 
 
Наставниците од активот учествуваа на следните обуки, семинари и работилници:  

 Обука организирана од агенцијата за заштита од елементарни непогоди – заштита и спасување 
од пожар (теоретски и практичен дел) 
 Обука организирана од Црвен крст за укажување на прва помош, како и демонстрација на 
прирачникот по Прва помош  
 Спречување и борба против трговија со деца  
 Обука „Современи концепти на средно образование - новата улога на наставникот и новите 
стратегии на поучување и учење“  
 едница на Собранието на здружението на наставници по стручни предмети и раководни кадри 
на електротехничките, машинските и сообраќајните училишта на Р. С. Македонија 
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 Основна обука за безбедност и здравје при работа 
 

4. Активности, натпревари, манифестации и награди на ниво на актив 
 
На 26.03.2022 година, по одржаниот Регионален натпревар во СОУ „Киро Спанџов Брко“ – Кавадарци, 
за учениците од електротехничките , машинските и сообраќајните училишта, во организација на 
Здружението на наставници по стручни предмети и раководни кадри на ЕМС училишта, нашиот ученик 
Иван Стамков од III-7 клас, сектор - машинство, квалификација – машински техничар за моторни возила 
го освои второто место и продолжи на Државен натпревар, каде што го освои петтото место. 
 
 
Јуни, 2022 година                                                                                                                      Претседател на актив 

Александар Делиџаков 

 
 

Годишен извештај на економско - правен актив 
 

1. Професори кои го сочинуваат економско-правниот актив се: 

 Јасмина Мицева, претседател на активот 

 Билјана Панова, 

 Јасмина Узунова, 

 Софија Раманчева и  

 Снежана Кичукова 
 
Табела 1. Професори од активот по предмети и класови со просечен успех 

Софија Тошева Раманчева 306 406 403 404  

Економија  4.5     

Лични финансии 4.75     

Учење преку работа 4.88     

Економија  4.5 4.69    

Економија изборен  5.0    

Економија    4.52  

Вкупно  4.69 

 

Билјана Панова 105 106 206 306 406 304 305 

Деловна комуникација 4.52 3.62      

Право и државно уредување 4,48 3,62      

Трговско право    4.36    

Право и државно уредување   4.29     

Право изборна настава     3.67   

Вовед во правото      4.38 3.89 

        

        

Вкупно  4.09   
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Јасмина Узунова 106 206 306 403 404 405 406 407 

Претприемништво и бизнис 3.62        

Внатрешна трговија  4.33       

Маркетинг   4.5     3.33 

Финансиско работење   4.38      

Менаџмент     4.69  4.69  

Бизнис                                                                     4.62 

Бизнис изборен                                                                                    4.92 

Вкупно                                                                                                 

4.43 

 

Јасмина Мицева 206 306 105 401 402 403 404 405 406 

Статистика 4.43         

Претприемништво и бизнис 4.38  4.68       

          

Однесување на потрошувачите  4.6       5.00 

Бизнис и претприемништво    4.8 4.88 5 4.14 3.44  

Вкупно  4.51 

 

Снежана Кичукова 206 306 406 

Основи на сметководство 4.05   

Деловно работење   3.31 

Маркетинг   4.31 

Практична настава   4 4.31 

Надворешна трговија  4  

Финансиско сметководство  4.06  

Организација    3.38 

Вкупно  3.77 

 

 

Среден успех на активот е: 4.28 
2. Наставните програми и планови реализирани се според планирањаа од страна на сите 

наставници во активот. 
3. Активности, натпревари, манифестацииинагради: 

 Учество на Иновативен камп во организација на Џуниор Ачивмент Македонија. 

 Обука за претприемачки компетенции - „EntreComp за наставници“ од  Еразмус + проект. 

 Вебинари од Eduino. 

 Учество на МАССУМ во категорииза маркетинг план, интервју на македонски јазик и 
изработка на веб страна. 

 
 
     Во Гевгелија,  17.6.2022,                                                                      Претседател на актив: Јасмина Мицева 
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Годишeн извештај за активот од сектор Угостителство и туризам за учебната 
2021/22 година 

 
1.Професори кои го сочинуваат активот :  

● Бранко Бизоев 
● Велика Бизоева 
● Лидија Јовановска 
● Марина Калкова 
● Антонио Какров 
● Ана Аврамова  

 Професори кои предаваат стручни предмети во секторот:  
● Зорица Лешевска 
● Стефчо Стефанов 

 
2.Реализација на наставните програми и планови 
Наставните програми и планови кај сите професори се реализирани според планираната динамика. 

3.Среден успех на професорите по класови, како и вкупен среден успех 
 

 

 
 
Вкупен среден успех по предмети:  
 

Агенциско работење 2,68  Готварство 4,3 

Агенциско работење-изборен 3 Практична настава-Готвач 4,33 

Хотелско работење 2,78  Практична настава-Келнер 4,26 
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Хотелско работење-изборен 3,79 Основи на угостителско и туристичко 
работење 

4,75 

Практична настава Ivстепен 3.11 Oснови на послужувањето 4.35 

Oснови на угостителство 3,5 Декорација во готварството 4.35 

Основи на туризам 3,54 Угостителско послужување 3,08 

Економија на туризмот 2,7 Храна и пијалаци 2,8 

Бизнис 3,36 Основи на готварството 4,27 

Маркетинг 2,92 Практична настава-хтт, Готвач, Келнер 3,9 

Aнимации во туризмот 2,6   

Велнес и спа 2,3   

Алтернативни форми во туризмот 2,17   

Учење преку работа 3,17   

Содржини програмирани од 
училиштето   

4,54   

Информатички системи во 
угостителството и туризмот 

3,3    

Деловна комуникација 4.08  Среден успех од сите предмети:  3,6 

 
 
4.Активности, натпревари, манифестации и награди на ниво на актив 
 

Проектот “Обука за гостопримство и готвење - Hospitality and cooking training”, беше реализиран 
во периодот од 10.11. до 24.11.2021 година, во туристичкото место Метаморфозис, Р. Грција. 
Во проектот учествуваа група од 30 ученици и 6 стручни наставници од угостителско - туристичка струка 
од СОУ “Јосиф Јосифовски”- Гевгелија. Теоретскиот и практичниот дел од обуката, се одвивање во 
просториите на хотелот "Голден Бич" како и на плажата пред самиот хотел. 
Учениците беа работно ангажирано и во секојдневното припремање на оброците во кујната како и во 
припремните работи во ресторанот. 

Првиот дел од проектот се состоеше од теоретски предавања на теми поврзани со влијанието 
на светската пандемија врз развојот на туризмот, како: Новите критериуми за патување условени од 
Ковид 19 и нивното влијание врз глобалната туристичка индустрија, Маркетинг стратегии во туризмот 
прилагодени на пост ковид состојбите, Како да го организираме туризмот во иднина, имајки ја предвид 
кризната ситуација во која се наоѓа. Предавањата беа поткрепени со видео презентации од меѓународни 
конференции, на кои беа претставени активностите кои ги преземаат водечките туристички држави од 
делот на Југоисточна Азија и начините на кои се справуваат со новонастанатата неповолна ситуација во 
туризмот. 

Предавач беше г-динот Димитрис Гиоумоукис, консултант од областа на туризмот и сопственик 
на патничка агенција од Солун. 

Во вториот дел од проектот, учениците имаа теоретска и практична обука од областа на 
гастрономијата. Предавач беше г-динот Теодор Алексиу, бизнис консултант и претседател на 
Гастрономскиот клуб од Епир. Темите на обуката се однесуваа на: Историја на гастрономијата, 
Значењето на гастрономијата за развојот на туризмот, Гастрономијата како бизнис или професија која ја 
сакаме, Корисни трикови кои треба да ги знаеме за работа во ресторан, Корисни совети за одржлив 
развој на туристичката дестинација од аспект на гастрономијата. Во пректичниот дел од обуката, 
учениците учествуваа во подготовка на повеќе видови јадења од грчката кујна, јадења од античката 
кујна и дегустација на комплетно мени од јадења, подготвени на начин од времето на античките грци. 

За време на реализацијата на проектот беa посетени и неколку значајни културно историски 
знаменитости кои претставуваат и туристичка понуда на регионот, како: античкитe градoви Олинтос и 
Стагира - родното место на Аристотел. градовите Неа Мудања, Мармарис и Јерисос. 

 17.12.2021 се одржа првата дисеминација од проектот „Hospitality and Cooking Training“ од 
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секторот Угостителство и туризам. 

 13.5.2022 Реализирана е втората досеминација од проектот Management and Hositality and 
Cooking training. Учениците и менторите учесници во проектот, дисеминацијата ја реализираа во 
ресторанот во Негорски бањи во склоп на прославата на патрониот празник на училиштето. 

 
5.Учество во обуки, семинари и работилници 

 Учество на Едуино вебинари  
 
6.Среден успех на ниво на актив 

 3,53 
 
 

Годишен извештај за реализацијата на проектните активности 
содржини програмирани од училиштето и слободни часови на училиштето 

  
Проектни активности ( гимназиско образование)   
Подрачје-МТЗ (Мир,толеранција и заштита)-Пожар,Војна,Тероризам,Европска  Унија, Нато, 
ООН– ментор Ирена Никова,Андон Картов,Костадин Андонов  
Подрачје Литературни клубови и драмски секции  (Литературен клуб Јоска, Драмска секција, 
Литературен клуб, Училишен весник Дебатен клуб)  
-Дебатен клуб-ментор Емилија Старделова 
-Литературен клуб Јоска – ментор ЕмилијаСтарделова  
-Драмска секција – ментори  Даниела Џишева , Жаклина Атанасова,Александра Ќаева  
-Училишен весник – ментор Жаклина Атанасова  
Подрачје-класичнијазици и странскијазици (англиски и францускијазик)  
-Англиски јазик ментор Вера Светозаревиќ Емилија Дуганова 
-Француски јазик ментори Роза Танева Зоева, Весна Аризанова  
Подрачје-Спорт и спортскиактивности(планинарење и велосипедизам)  
-Планинарење ментор Кире Арнаудов  
-Велосипедизам ментор Никола Караколев,Виолета Аризанова 
Подрачје –Активностиодобластанамузиката(хорскопеење)  Ментор Илија Атанасов  
Подрачје-Граѓанскакултура  Ментор Јасмина Јанишлиева  
Подрачје-Природнинауки (хемија,биологија,географија,физика)  
-Биологија-ментор Лилјана Андонова  
-Физика-ментор Сашко Колев,Снешка Аризанова,Марија Танева 
Подрачје-Меѓуетничкаинтеграција во образованието , Ментор Снежана Танева  
Иновации и претприемништво  Ментори – РамонаПанорова ,ЗорицаЛешевска, КартовАндон, 
ГоранМанев 
  
Содржинипрограмирани од училиштето ( стручно образование)   
Прва година:  
-економска струка:СофијаРаманчева  
-машинска струка: АндонКартов  
-угостителска струка Андон Картов 
-здраствена струка Ани Костадинова 
 Втора година:  
-економска струка: Снежана Кичукова 
-машинска струка: Марија Котев 
-угостителска струка: Стефчо Стефанов  
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Трета година:  
-економска струка СофијаРаманчева 
-машинска струка: Сашко Колев  
-угостителска струка Јовановска Лидија  
Слободни часови 
Четврта година:  
-економска струка:ЈасминаУзунова 
-машинска струка: Марија Котев 
-угостителска струка:Програма СПИН ментор Велика Бизоева  
  
Број на реализирани проектни активности и слободни часови на училиштето:  
Проектни активности :   
планирани ( 405 + 405)   
реализирани – 795 /98% реализација  

  
Слободни часови на училиштето:  
планирани -936 
реализирани – 905 /97% реализација 

 
 

Годишен извештај од работата на инклузивниот тим 

 

Училишниот инклузивен тим во својата работа се залага за индивидуализирана поддршка на 
учениците со ПОП , како и за реализација на содржините по ИОП, во насока на стекнување на знаења 
и вештини кај овие ученици. Основна цел и програмска задача на овој тим е да се овозможи успешна 
инклузија на учениците со посебни образовни потреби, во поглед на нивна адаптација, интеракција 
и следење на  социо-емоционалниот  развој. На почетокот на наставната година се реализираа 
активности околу подготовки на наставниците за изработка на ИОП програма, инкорпорирана  во  
годишен, тематски и дневен индивидуален образовен план. 

Комплексноста на проблематиката беше поизразена со оглед на последиците од 
пандемијата со Ковид 19, каде што на удар беше менталното здравје и развој на учениците со ПОП. 
Во таа насока се интензивираа средбите пред се со родителите, како и советодавните разговори со 
учениците. Се работеше  и на изнаоѓање подобни, индивидуализирани  методи и техники за 
реализацијата на образовната компонента во наставата, со оглед на дефицитот од  дидактичка 
опрема и асистивна технологија во училиштето. Непосредно, преку посета на часови, се следеа 
активностите и севкупното однесување на овие ученици за време на наставата. Нивно анимирање 
во воннаставните активности беше овозможено според нивните потенцијали и можности, по 
проценка на предметните наставници. 

 
Во текот на наставната година, континуирано се водеа  и консултативни разговори од 

страна на стручните соработници ( како дел од инклузивниот тим)  со дефектолози, наставници, 
раководители на паралелки, родители, ученици, а по потреба и други стручни лица. 

Поради сеуште присутната состојбата со Ковид-19 и рестриктивните мерки од пандемијата, 
инклузивниот тим одржуваше  состаноци во редуциран состав, а тоа го намалуваше ефектот од 
работата на тимот. 
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Извештај за работата на Наставнички совет за учебната 2021/22 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 
изминатата учебна 2020/21 година,овој орган одржа многу состаноци на кои беа на дневен ред голем 
број активности ,меѓу кои : 
Во 2021/22 година до крајот на второто  полугодие се одржани вкупно 25    Наставнички совети и 10  
Класен  совет и Наставнички совет.Во извештајот на работата на Наставнички совет се кажува за 
целокупната работа на наставниците и учениците .Почнувајќи од јануари 2021 год.се реферира за 
бројната состојба во 2021 год.,успехот во класот,редовноста,дисциплината и поведението на крајот од I 
полугодие во 2021 год.,предлози,реализација на додатна и дополнителна ,реализација на проектни 
активности и слободни часови . 
-Разгледување и усвојување на Годишната програма за работата на училиштето  
-Формирање комисии за прием на ученици во I,II,III I IV год.за полагање интерен дел на државна матура 
,училишна матура и завршен испит ,за полагање поправни испити на редовни и вонредни ученици. 
-Извештаи за успехот ,редовноста и дисциплината на учениците како од редовната настава така и од 
поправни испити за матура . 
-Разгледување молби од ученици по основ на разни барања од истите  
-Изрекување педагошки мерки  
-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  
-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 ,екскурзии ,матурска вечер,одбележување на државни 
празници,доделување дипломи,јубилејни награди за наставници,испраќање наставници во пензија .Од 
проектните активности кои се реализираа во 2021/22 година се одржаа часови по драмска 
секција,училишен весник,иновации и претприемништво ,дизајн,велосипедизам,мир,толеранција и 
заштита  и др. 
-Извршен е попис на училиштето во месец јануари од страна на пописни комисии кои ги формира 
директорот. 
-Реализирани се повеќе проекти во 2021/22 година а тоа се следниве : 
 -проектот Еразмус + за угостителство и туризам реферираше Бранко Бизоев кој рече дека проектот е 
многу значаен за нашето училиште кој се реализираше во ноември во Метаморфозис -Грција.Овој 
проект имаше теоретски и практичен дел.Во теоретскиот дела имаше предавања со видео 
презентации.Вториот дел беше од тема гастрономија ,а во практичниот дел учениците подготвуваа 
разни јадења .Учениците посетуваа значајни културно-историски знаменитости . 
-реализирани се и проекти од програмата СПИН,Еразмус +и проектот ,,Model human Rights Defenders at 
school“ во организација на италијанската невладина организација -ciss ,финансиран од Европската 
фондација во соработка со МОН на РМ.Повелба на стручното образование и обука која е со двегодишна 
временска рамка за имплементација .Во рамки на повелбата во тековната учебна година ќе се 
реализира ,,Проектен менаџмент “ и обука за готварство и угостителство . 
-проектот ,,Ученички иницијативи “ се веќе започнати и во нив се вклучени наставници кои го сочинуваат 
овој тим и учениците од средношколската заедница .Така што приоритет за овој проект ќе биде 
уредувањето на училишниот двор за поставување на повеќе клупи,настрешници и фонтани . 
-Извештај за реализирани активности на ЕКО-одборот  со партнер училиште ; 
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-Извештај за реализација на заедничките активности со партнер училиштето ; 
-Извештај за работата на Совет на родители ; 
-Извештај на училишната заедница ; 
-набавена е информатичка опрема и докоплетирана е постојаната ; 
-набаена е дополнителна опрема за реализација на наставата по предметите математика,физика и 
хемија ; 
-поставена е разгласна станица во сите училишта и простории ; 
-доопремени се дел од училниците со нов училишен инвентар  
-Во 2021 година се направени и едукативни работилници на тема ,,Ментално здравје “,предавање на 
тема ,,Методи и техники за учење од далечина “; 
-предност и недостатоци во онлајн наставата ; 
-причини и проблеми при реализацијана далечина и ,,Ментално и општо здравје на учениците “ ; 
-се правеа и и повеќе анкети наменети за учениците ,наставниците ,родителите од актуелни теми ; 
-влијанието на онлајн наставата наменета за родителите ; 
-новиот начин на комуникација -социјалните мрежи наменети за учениците ; 
-утврдување теми за полагање завршен испит III I IV ; 
-утврдување и објавување на резултати од пријавувањето во јунска испитна сесија ; 
-утврдување на бројот на запишани ученицим во 1 год.за учебната 2022/23 година ; 
-утврдување резултати за постигнат успех од интерните испити и резултати од училишна матура и 
завршен испит  III и IV степен ; 
-извештај од полагање поправни и вонредни испити ; 
-извештај за работата на СОУ,,Јосиф Јосифовски “ за учебната 2020/21 год.; 
-годишна програма за работата на СОУ,,Јосиф Јосифовски “; 
-стекнати знаења и вештини од самите проекти кои се реализирани ; 
-во текот на 2022 година стигнаа и нагледни средства по повеќе предмети ,исто така и смарт табли за 
математичарите ; 
-пархетот во канцеларијата е целосно реновиран ; 
-звучната изолација во новиот дел е веќе поставена ; 
-компанијата Гемаком на економистите им обезбеди програма за книжење ; 
-монтирани се и фитнес справи и пинг=понг маса во надворешниот дел кај спорстката сала ; 
-ставени се и бекатон плочки кај шумското ; 
-како донација за сите наставници имаше и преносни комјутери(лап топ)исто од Гемаком; 
-во текот на II полугодие од 2022 год.се изврши целосна обука при заштита на работа ; 
-изведба на импровизирана вежба за заштита од земјотреси и пожари ; 
-изработка на елаборати за безбедноста на одржливоста и одржливоста на рачни и автоматски алатки; 
-за потребите на феријалната пракса на економско-правниот сектор беа набавени нови компјутери ,но 
и за првпат внесена програмата за книжење ,донација од фирмата Гемаком; 
-возобновување на разгласната станица и ставање на целосна употреба ; 
-се отвори и Медијатеката со цел да отпочне еден нов процес -дигитализација на книжевниот фонд и 
негово вклучување во КОБИ системот ; 
-обновување на амфитеатарот ; 
-изработка и поставување нова кујна за наставниците ; 
-реновирање на администартивни простории ; 
-набавка на нови табли и кошеви на отворено спортско игралиште ,оцртување и бојосување на истиот и 
поставување на нови ракометни капии . 
-набавени се нови нагледни средства за повеќе наставни предмети ,4 смарт табли и опрема неопходна 
за изведување на праксата на машинската струка ,опремена е и кујната и ресторантскиот дел од 
угостителската сала ; 
-преградување на една просторија за овозможување помошна просторија за прислужниот кадар ; 
-поставување звучна изолација во 21 училница ; 
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-се одбележа и 70 годишнината од јубилејот на монографијата во која ќе бидат вклучени училишниот 
весник ,натпреварите ; 
-се реализираше и феријалната пракса за учениците од стручните паралалки ; 
-во текот на годината се организираа и повеќе хуманитарни акции а беа доделени и 7 ваучери за 
матуранти ; 
-тимот за самоевалуација ги заврши сите активности кои беа предвидени за оваа учебна година . 
                                                                                                                                                 Записничар : 
                                                                                                                                           Наталија Лазарова 

 
 

 

Извештај за работата на Советот на родители на СОУ Јосиф Јосифовски од 
Гевгелија за учебната 2021/2022 година 

 
На почетокот на учебната 2021/2022 година, Советот на родители на СОУ Јосиф Јосифовски 

работеше во изменети услови поради пандемијата со КОВИД-19, поради што и програмата на Советот 
на родители беше само делумно реализирана. 

И покрај тоа Советот на родители на ден 30.09.2021 год., ја одржа својата прва седница со 
физичко присуство, со почитување на пропишаните мерките за заштита и первенција на која се изврши 
избор на нови членови/родители на ученици од прва година во Советот на родители и избор на нов 
член во училишен одбор. Беше извршен и избор од членовите на Советот за тимот на МИО и 
партиципација на родители во проектот Заедничка грижа за правилно насочување на ученици. Исто така 
на седницата беше образложен и Извештајот за работа на училиштето, Извештајот за работа на Советот 
на родители, Годишната програма за работа на СОУ Јосиф Јосифовски- Гевгелија како и  Годишната 
програма за работа на Советот на родители на СОУ Јосиф Јосифовски. На истата седница се 
разгледуваше и Извештајот за самоевалуација на училиштето за учебната 2019/2020 год., и 2020/2021 
год. 

Во текот на месец декември (07.12.2021 год.) беше одржана втората седница онлајн за избор на 
член во Советот на родители на деца од I година. Бидејќи членот кој што беше избран, веќе беше 
назначен како член- претставник од Општина Гевгелија, на ден 01.03.2022 год., се одржа трета онлајн 
седница за повторен избор на член во Советот на родители при СОУ Јосиф Јосифовски, на која се избра 
нов член во Советот на родители. 

Бидејќи поради пандемијата учениците од трета година не можеа да ја реализират 
предвидената екскурзијата во предвидениот рок, беше побарано од нивна страна истата да се 
реализира на почетокот од новата учебна година. За истото бев запозната и јас како Претседател на 
Советот на родители на СОУ Јосиф Јосифовски. До родителите беше испратено и писмено известување 
преку групата на вибер, со цел да се одреди каде ќе се патува за да може да се направи и Програма за 
патување која треба да биде доставена до Бирото за образование на одобрување. 

 
      Претседател на Совет на родители  

 Петранка Чавдаров 
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Годишен извештај за работата на Училишниот Одбор на СОУ„Јосиф 
Јосифовски“ – Гевгелија 

 
СЕПТЕМВРИ                                  

ОКТОМВРИ 15.10.2021 
1. Усвојување записник  од седница на УО одржана на 27.08.2021 год. 
2.  Верификација на член во Училишен одбор избран од Совет на родители.  
3. 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  2021 година на СОУ „Јосиф Јосифовски“  Гевгелија.  
4.  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  2021 година на СОУ „ Јосиф Јосифовски“  Гевгелија.  
5. Донесување Одлука за усвојување на Финасов извештај за приходи-расходи  за 
донаторска сметка  785-79 за јануари-септември  2021 година на СОУ „  Јосиф 
Јосифовски“  Гевгелија.   
6. Донесување Одлука за усвојување на Финасов извештај за приходи-расходи  за 
донаторска сметка  785-98 за јануари-септември  2021 година на СОУ „ Јосиф 
Јосифовски“  Гевгелија. 

НОЕМВРИ  
09.11.2021 
 
1. Усвојување записник  од седница на УО одржана на 15.10.2021 год. 
2. Донесување Одлука за усвојување на Измени и дополнувања на Финансов план   на 
СОУ „ Јосиф Јосифовски “ Гевгелија  за   2021година за сметка 903-13 
3. Донесување Одлука за усвојување на Измени и дополнувања на  Финансов план   на 
СОУ „ Јосиф Јосифовски “ Гевгелија  за  2021година  за сметка 787-19 
4. Донесување Одлука за усвојување на Измени и дополнувања на  Финансов план   на 
СОУ „ Јосиф Јосифовски “ Гевгелија  за  2021 година  за сметка 785-79 
5. Донесување Одлука за усвојување на Измени и дополнувања на  Финансов план   на 
СОУ „ Јосиф Јосифовски “ Гевгелија  За 2021 година  за сметка 785-98 

ДЕКЕМВРИ     27.12.2021 
 1. Конституирање на Училишен одбор и избор на претседател и заменик на 
претседател  на Училишен одбор. 
2. Усвојување записник од седницата на училишен одбор одржан на 10.11.2021 год. 
3. Донесување Одлука за усвојување Предлог- Финансов план за 2022 година за 
планирани приходи –расходи од Буџетот на Општина Гевгелија за наменски дотации 
на сметка 903-13 
4. Донесување Одлука за усвојување Предлог-Финансов план за 2022 година за 
планирани приходи-расходи од Буџетот на општина Гевгелија за  самофинансирачка 
сметка  787-19. 
5. Донесување Одлука за усвојување Предлог-Финансов план за 2022 година за 
планирани приходи-расходи од Буџетот на општина Гевгелија за  донаторска сметка 
785-79. 
6. Донесување Одлука за усвојување Предлог-Финансов план за 2022 година за 
планирани приходи-расходи од Буџетот на општина Гевглија за  донаторска сметка 
785-98. 
7. Донесување Одлука за усвојување Предлог-Финансов план за 2022 година за 
планирани приходи-расходи од Буџетот на општина Гевгелија  зa  донаторска сметка 
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785-00. 
8. Донесување Одлука за спроведување попис и формирање пописни комисии за 
спроведување попис за 2021 година 

ЈАНУАРИ 26.1.2022 
        1.Известување на Училишен одбор за донесено Решение за престанок на мандат 
на в.д.директор на СОУ Јосиф Јосифовски-Гевгелија на Тони Аврамов и именување на 
в.д.директор на СОУ Јосиф јосифовскин Гевгелија на Марија Танева. 
        2.Верификација на член во Училишен одбор именуван како претставник од 
Министерство за образование и наука на РСМ. 
        3.Усвојување записник на седница на Училишен одбор одржан на 27.12.2021 год 
       4.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 2021 год на СОУ Јосиф Јосифовски Гевгелија. 
     5. Донесување Одлука за усвојување на Финансов извештај за приходи-расходи  за 
сметка 787-19 за јануари-декември 2021 год на СОУ Јосиф Јосифовски Гевгелија. 
     6. Донесување Одлука за усвојување на Финансов извештај за приходи-расходи  за 
сметка 785-79 за јануари-декември 2021 год на СОУ Јосиф Јосифовски Гевгелија. 
     7. Донесување Одлука за усвојување на Финансов извештај за приходи-расходи  за 
сметка 785-98 за јануари-декември 2021 год на СОУ Јосиф Јосифовски Гевгелија. 
     8. Донесување Одлука за усвојување на Финансов извештај за приходи-расходи  за 
сметка 160019824960315 за јануари-декември 2021 год на СОУ Јосиф Јосифовски 
Гевгелија. 
     9.Донесување Одлука за усвојување Годишен план за јавни набавки за 2022 год на 
СОУ Јосиф Јосифовски Гевгелија 
    10. Донесување Одлука за усвојување на Извештајот за резултатите од успехот во 
прво полугодие во учебната 2021/22 год. 
    11. Донесување Одлука за усвојување Предлог-План за запишување ученици во прва 
година во учебната 2022/23год.              

ФЕВРУАРИ  
24.02.2022 

 
1. Известување на Училишен одбор за  Решение за престанок на мандат  на в.д. 

директор на СОУ Јосиф Јосифовски Гевгелија на Марија Танева и Решение за 
запирање на постапка за престанок на мандат на директор на СОУ Јосиф Јосифовски 
Гевгелија на Цветан Нелоски донесени од Градоначалникот на Општина Гевгелија. 

2.  Известување на Училишен одбор за    Решение за престанок на мандат  на  
директор на СОУ Јосиф Јосифовски Гевгелија на Цветан Нелоски и Решение за 
именување на  в.д.директор на СОУ Јосиф Јосифовски Гевгелија на Мариjа Танева 
донесени од Градоначалникот на Општина Гевгелија. 

3. Известуваwе на Училишен одбор со доставена Одлука  за задолжување на 
Училишниот одбор  на СОУ Јосиф Јосифовски Гевгелија за објавување на јавен оглас 
за избор на директор донесена од Градоначалникот на Општина Гевгелија. 

4. Разгледување и усвојување Извештај за попис за  2021 год. 
5. Донесување Одлука за усвојување на попис за  2021 год.  
6.  Донесување Одлука за усвојување Годишен финансов  извештаj за  работењето  

на СОУ "Јосиф Јосифовски" Гевгелија за 2021 год. за сметка 90313, 78719, 78579, 
78598, 78507 и 60315. 
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7.  Донесување Одлука за усвојување на Годишна  сметка за финансиското 
работење на СОУ "Јосиф Јосифовски" Гевгелија за 2021 год. за сметка 90313,78719, 
78579, 78598, 78507 и 60315.  

8. Донесување Одлука за пренос на новонабавени основни средства и ситен 
инвентар од сметка 78579 на сметка 903-13. 

9. Донесување Одлука за пренос на новонабавени основни средства од сметка 
60315 на сметка 903-13. 

10. Донесување Одлука за касов максимум за 2022 год. 
 

АПРИЛ   
08.04.2022 
 

1. Усвојување записник  од седница на УО одржана на 24.02.2022 
2. Верификација на член во Училишен одбор именуван  како претставник од Совет на 

родители на СОУ Јосиф  Јосифовски Гевгелија. 
3. Верификација на член во Училишен одбор именуван  како претавник од Стопанска 

комора на Северна Македонија . 
4. Донесување Одлука за усвојување на Финасов извештај за приҳоди-расходи од 

буџетот на општина Гевгелија за наменски дотации за сметка 903-13 за јануари-март 
2022 година на СОУ " Јосиф Јосифовски"  Гевгелија.  

5.  Донесуваwе Одлука за усвојување на Финасов извештај за приҳоди-расходи за 
самофинансирачка сметка 787-19 за јануари-март 2022 година на СОУ " Јосиф 
Јосифовски"  Гевгелија.   

6. Донесување Одлука за усвојување на Финасов извештај за приҳоди-расходи за 
донаторска сметка  785-79 за јануари-март 2022 година на СОУ " Јосиф Јосифовски"  
Гевгелија.  

7.  Донесување Одлука за усвојување на Финасов извштај за приҳоди-расходи за 
донаторска сметка  785-98 за јануари-март 2022 година на СОУ " Јосиф Јосифовски"  
Гевгелија.  

8. Донесување Одлука за усвојување на Финасов извештај за приҳоди-расходи за 
донаторска сметка  785-07 за јануари-март 2022 година на СОУ " Јосиф Јосифовски"  
Гевгелија.  

9.  Донесување Одлука за усвојување на Измени и дополнувања на финасов план за 
јануари-декември 2022 година за планирани приҳоди и расходи за сметка 903-13 на 
СОУ " Јосиф Јосифовски"  Гевгелија. 

10.  Донесување Одлука за усвојување на Измени и дополнувања на финасов план за 
јуни-декември 2022 година за планирани приҳоди и расходи за сметка 785-98 на СОУ 
" Јосиф Јосифовски"  Гевгелија. 

11.  Донесување Одлука за усвојување на Предлог Финасов план за јануари-декември 
2022 година за планирани приҳоди и расходи за сметка 785-А7 на СОУ " Јосиф 
Јосифовски"  Гевгелија. 

12. Информација за запишување на редовни ученици во СОУ  Јосиф Јосифовски 
Гевгелија во учебната 2022/2023 година по донесениот Конкурс од МОН. 

13. Информациjа за одбележување на Патрониот празник на СОУ  "Јосиф Јосифовски" 
Гевгелија на 29.04.2022 година. 

МАЈ 25.05.2022 
1. Усвојување записник  од седница на УО одржана на 08.04.2022 год.  
2. Утврдување предлог за избор на наставник по објавен оглас  за вработување на 
определено време на наставник по физика за учебната 2021/2022 година по 
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разгледување на доставена пријава. 
3. Донесување Одлука за формирање штаб за управување со кризи, превенција и 
справување со кризна состојба. 
4. Информација за запишување на редовни ученици во СОУ  Јосиф Јосифовски 
Гевгелија во учебната 2022/2023 година по донесениот Конкурс од МОН. 
5. Информација за стратегијата за промовирање на училиштето 

ЈУЛИ  
14.07.2022 
     1. Усвојување записник  од седница на УО одржана на 25.05.2022 год. 
      2. Донесување Одлука за усвојување на Финасов извештај за приҳоди-расходи од 
буџетот на општина Гевгелија за наменски дотации за сметка 903-13 за јануари-јуни 
2022 година на СОУ " Јосиф Јосифовски"  Гевгелија.  
    3. Донесување Одлука за усвојување на Финасов извештај за приҳоди-расходи за 
самофинансирачка сметка 787-19 за јануари-јуни 2022 година на СОУ " Јосиф 
Јосифовски"  Гевгелија.  
    4. Донесување Одлука за усвојување на Финасов извештај за приҳоди-расходи за 
донаторска сметка  785-79 за јануари-јуни 2022 година на СОУ " Јосиф Јосифовски"  
Гевгелија.   
    5. Донесување Одлука за усвојување на Финасов извештај за приҳоди-расходи за 
донаторска сметка  785-98 за јануари-јуни 2022 година на СОУ " Јосиф Јосифовски"  
Гевгелија.  
    6. Донесување Одлука за усвојување на Финасов извештај за приҳоди-расходи за 
донаторска сметка  785-А7 за јануари-јуни 2022 година на СОУ " Јосиф Јосифовски"  
Гевгелија.  
    7. Донесување Одлука за формирање стручен тим за подготовка на Програмата за 
училишна завршна екскурзија за учениците од четврта година во учебната 2022/2023 
година. 
    8. Донесување  Одлука за изработка на Програма за развој / Развоен план на СОУ „ 
Јосиф Јосифовски“ – Гевгелија за периодот септември 2022 година – август 2026 година 
и формирање на тим за изработка на истата. 
    9. Донесување Одлука за утврдување на парична награда со одредување на износ во 
денари на ученик избран за ученик на генерацијата.      
   10. Разгледување молба од родител доставена до Училишен одбор.   

АВГУСТ  
30.08.2022 

 
1. Усвојување записник од седница на Училишен одбор одржан на 14.07.2022 година. 

 2. Известување на Училишен одбор за донесено      Решение за престанок на мандат 

на в.д.директор на СОУ Јосиф Јосифовски-Гевгелија на Марија Танева и решение за 

именување на в.д. директор на СОУ Јосиф Јосифовски Гевгелија на Марија Танева. 

3. Разгледување на Годишен извештај за работата на УО за учебната 2021/2022 година.  

4. Разгледување на Годишена програма за работата на УО за учебната 2022/2023 

година 

5. Донесување Одлука за усвојување и предлагање на Извештајот за работа на СОУ “ 

Јосиф Јосифовски” Гевгелија  за учебната 2021/2022 година. 

6. Донесување Одлука за усвојување и предлагање на Годишната програма за 

воспитно-образовната работа на СОУ “Јосиф Јосифовски” Гевгелија за учебната 

2021/2022  година. 
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7. Донесување Одлука за формирање на стручен тим за подготовка на Програмата за 

училишна екскурзија за учениците од трета година во учебната 2022/2023 година. 

8. Одлука за формирање Комисија за спроведување постапка за прибирање на понуди 

за училишна завршна екскурзија за учениците од четврта година во учебната 

2022/2023 година. 

9. Донесување Одлука за усвојување Финансов план за 2022 година за нов проект 

ЕРАЗМУС + Машинска 2 

СОУ„Јосиф Јосифовски“ Гевгелија 
Претседател на Училишен одбор 

 
--------------------------------------------- 

                             / Русица Атанасова / 

 

 

Годишен извештај за работата на средношколската заедница 

СЕПТЕМВРИ 
На 21ви септември 2021 година , Средношколската заедница го избра ученикот Милчо Јовановски од 
4то1 за претседател,  Катерина Венова за заменик претседател, и ја усвои Годишната програма за 
работа. 
24.9.2021 – учество на група ученици  на настанот Трчање во чест на одбележувањето на Недела на 
борба против Туберколоза и градни заболувања организиран од Црвен Крст на РСМ. 
ОКТОМВРИ 
-проект: Ученички иницијативи, спроведување на анкета во сите класови и учество во реализацијата на 
активностите. 
-Работилница – Европски ден на борба против трговија со луѓе организирана од Клубот на млади ОО 
Црвен Крст Гевгелија. 
- формирање Иницијативен одбор од 8 ученика за реализација на проектот Ученички иницијативи. 
НОЕМВРИ 
-Учество на група ученици на обуката : Застапување и креирање на младински политики . 
-Интерактивна работилница : Меѓународен ден на студенти и ученици организирана од Сојузот на 
средношколци на РСМ, Europe House Skopje  и South East European University. 
-Реализација на иницијативата Уредување на училишниот двор со клупи, фонтана и садници– проект 
Ученички иницијативи. 
ДЕКЕМВРИ 
-Едукација за ХИВ вирусот СИДА, во организација на ОО Црвен Крст Гевгелија. 
ФЕВРУАРИ 
-информативен извештај: Концепт на средношколските заедници 
-формирање на Матурски одбор ( претседатели на завршните класови). 
МАРТ 
-учество во работилница на тема Срцеви заболувања од страна на др.Патрик Матх и ОО Црвен Крст 
Гевгелија. 
-учество на литературниот и уметничкиот конкурс на тема Што за нас значат боите на Црвениот Крст 
организиран од ОО Црвен Крст Гевгелија. 
АПРИЛ 
-избор на понуда за фотографирање на матурантите и изработка на табло 
-избор на понуда за прослава на Матурската вечер. 
МАЈ 
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-учество во дебата Латинскиот е мртов јазик 
-одбележување на Патрониот празник 
-отворен ден за ученици од завршните одделенија од основните училишта  
-работилница Новинарски спринт 

 
Извештај за реализација на актитвности од проектот „ Меѓуетничка 
интеграција во образованието“ 

 
Во учебната 2021/2022 година, СОУ „Јосиф Јосифовски“-Гевгелија ја продолжи заедничката 

соработка со СЕПУГС „Арсени Јовков“-Скопје и конкурираше за грант од Министерството за образование 
за поддршка во реализација на активности со мултикултурен карактер. Предвидени беа четири 
активности, работилници кои имаат за цел соработка која ќе биде насочена кон давањето предлози за 
подигање на свеста кај младите за потолерантно однесување, унапредување на солидарноста како 
важен сегмент на едно хумано општество, развивање на чувство на емпатија, припаѓање во група, 
изнаоѓање заедничка цел и отворена дискусија за стереотипи и предрасуди со цел надминување на 
истите. Заедничките активности се следните: Работилница на тема „Толеранција, соработка, 
солидарност“, Работилница за дизајн од рециклирачки материјали, Мурал на училишните 
ходници/фасада на зграда, Работилница за филм и примена на нови технологии. Со оглед на 
временската рамка која ја договоривме со партнер училиштето, месец април 2022 година, како и со 
новонастанатите околности (Генералниот штрајк, боледување на еден од наставниците од партнер 
училиштето кој беше дирекно вклучен за реализација на овие активности, како и одбивањето од страна 
на партнер училиштето истите активности да се реализираат во втората половина на месец мај поради 
завршните активности на учениците на крајот на школската година), сите овие активности ќе се 
реализираат во почетокот на учебната 2022/2023 година, односно првото полугодие  на следната учебна 
година. Соработката со партнер училиштето продолжува и во следната учебна година со новиот тим за 
училишна интеграција кој го именува директорот на Наставнички совет одржан на 30.11.2021 година, со 
четири годишен мандат ги назначи следните наставници: Тања Чугунцалиева, Ирена Никова, Антоние 
Какров, Александар Делиџаков, Влатко Семенаков, Илија Атанасов.    

 
Координатор на тимот за училишна интеграција: 

Снежана Арџанлиева Танева 
 

 

Реализирани ЕКО – активности во учебната 2021/2022 година 

 
 Професорите од СОУ„Јосиф Јосифовски“ -Гевгелија , во текот на учебната 2021/2022 година ги имплементирале 

планираните содржини од Еко-програмата односно еко-стандардите и точките на акција. 

 Направена е комплетна проверка на состојбата на водоводната инсталација, замена и санација на казанчиња, 
чешми и цевки; 

 Во училиштето се направени дезинфекција, дезинсекција и дератизација; 

 Училишниот двор континуирано се уредува, самонокнатите грмушки се отстранети, пешачката патека е 
обновена и поставена е фонтана со вода за пиење; 

 Учениците од СОУ„Јосиф Јосифовски“ - Гевгелија со своите професори по спорт учествуваа на  велосипедско 
дефиле по повод  22 Септември - Меѓународен ден без автомобили. 

 На 01.10.2021г. учениците реализираа „Летна училница“ во амфитеатарот на училиштето со дебати и дискусии 
на теми од екологијата, инфраструктурата и урбаното уредување и предложија конкретни еко –активности; 

 На 06-07.11.2021 година по повод Ослободувањето на Гевгелија, голем дел од учениците и вработените се 
вклучија во еколошката акција „Гевгелија на точак“ – вози за чиста Гевгелија; 
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 На 08.05.2022 година дел од вработените на Училиштето учествуваа во еко-акцијата „Генералка викенд –За 
чисто како дома исто“ на МенендМаунтен и општина Гевгелија; 

 На 14.05.2022 година ,вработените од Училиштето со гостите од збратимена Инџија реализираа еко-акција, во 
училишниот двор  засадија седум дрвца како симболичен знак на одбележувањето на седумдесетгодишното 
постоење на гимназиското образование во Гевгелија; 

 Учениците и вработените во СОУ„Јосиф Јосифовски“-Гевгелија континуирано рециклираат и собираат 
пластичен отпад . 

     
 

Извештај од реализацијата на проектот „Ученички иницијативи“ 
 

Од страна на МЦЗО и ЦСОО за прв пат во Програмата на училиштето беше поставен проектот „Ученички 
иницијативи“  и реализиран во изминатата учебна година. Всушност тоа е нов концепт од граѓанско образование, 
со цел поттикнување на демократската клима во училиштето, практикување на демократско однесување со 
анимирање на учениците во воннаставни активности  на едно  повисоко ниво на соработка со наставниците, 
родителите и претставници од локалната заедница. Главен акцент е ставен на јакнењето на улогата на 
средношколската заедница  преку иницирање активности,  носење одлуки и активно учество во реализација на 
ученичките активности. За истото се формираше училишен тим во состав: директор, училишен психолог и 3 
наставници кои ги предаваат предметите граѓанско образование и социологија. Во поширок состав на тимот беа и 
8 ученика од средношколската организација на училиштето со кои континуирано се работеше за време на сите 
активности од проектот. Работата на тимот и реализацијата на акциониот план за проектот,беше под постојано 
менторство на лицер предложено од ЦСОО. 

 Како проблем, односно потреба со приоритет која ја предложија учениците (врз основа на спроведена 
анкета) беше уредување на училишниот двор, односно поставување на нови клупи и фонтани, кои се особено 
потребни за време на големиот одмор кога најголем број ученици се присутни во училишниот двор. 
Поставувањето на клупите и фонтаните беше заедничка акција на учениците и наставниците. Финансиската 
конструкција за реализацијата на ученичката иницијатива беше обезбедена со парични средства од сметката на 
училиштето. Свој допринос преку работен ангажман и механизација даде и ЈПКД „комуналец“ од Гевгелија. 
Временската рамка на овој проект беше во периодот од октомври 2021 год,  до јануари 2022 год. , со успешна 
презентација на финалниот исход од проектот. 
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Проект Еразмус + КА 1   
 
Менаџирање  проекти и гостопримство &готвење 

 
Обука во Атина, Academy of Entrepreneurship – Академија за претрпиемништво 

 
Проектот Менаџирање проекти беше реализиран во периодот од 7.12.2021 до 21.12.2021 

година, во Атина, Република Грција.  
Во проектот учествуваа 21 ученик од секторот економија, право и трговија и 5 пет наставника од 

различни активи од СОУ Јосиф Јосифовски Гевгелија. 
Бевме сместени во хотелот Xenophon, а обуката се реализираше во просториите на 

AcademyofEntrepreneurship – Академија за претрпиемништво. 
Академијата за претприемништво (АКЕП) е непрофитна организација основана 2007 година и 

дејствува во соработка со Федерацијата на грчките здруженија на млади претприемачи (OESYNE) за да 
го развие претприемништвото и професионалните компетенции кај младите претрпиемачи, 
наставниците, учениците во средно стручно образование и образованието на возрасните. Целта на АКЕП 
е да ја поттикне вработливоста и преку практичното образование во наставата да се одговори на пазарот 
на труд, подигајќи ја свеста за значењето на образованието за претприемништво на национално и 
европско ниво.  

Обуката започна со предавачите Андреас Стефанидис и Олимпиа Амврази кои дадоа краток 
вовед за проектот, правилата и мерките за безбедност во текот на обуката, запознавање со Академијата 
за претприемништво, на кои проектиработат и каквиобукинудат, кои се седумнаесетте глобални цели 
за одржлив развој и што претставува EntreCompили Европската рамка за компетентност на 
претприемништвото која што е креирана од едукатори и експерти од целиот свет за да се научи и 
познава претприемништвото. 

Во деновите кои следуваа  обучувач беше г-динот Алесандро Карбоне кој ги воведе учениците 
во  поимот проект и правење план на проектот  кој треба да содржи одговор на следните работи: кој 
проблем треба да го решиме со проектот, која е нашата идеја за решавање на проблемот, сите страни 
кои ќе бидат вклучени во проектот, хронолошко подредување на сите активности за реализација на 
проектот, временската рамка на проектот и временската рамка на секоја активност и буџетот потребен 
за да се реализира проектот.  Понатаму,  учениците се запознаа со основните елементи кои треба да ги 
содржи еден повик за аплицирање, кои се мерките за квалитет на проектот, влијанието на проектот и 
на крај  неговата одржливост.  

Учениците од страна на предавачот беа активно вклучени во обуката, така што беа поделени во 
пет групи и секоја група имаше задача да лоцира проблем што сака да го реши, потоа, групите назначија  
име на проектот, како ќе го решат проблемот, кој ќе биде вклучен во нивниот проект, колку време е 
потребно за да го реализираат, го направија потребниот буџет за проектот и на крајот ја објаснија 
одржливоста на нивните проекти.  Секоја група имаше презентација за својот проект. 

Предавачот г-дин Теодор Алексиу ги спроведе обуките  на тема за правилата на 
претприемништвото во областа на готварството и гастрономијата и за одржливиот развој на храната и 
туризмот. 

За време на реализацијата на проектот беа посетени и неколку значајни културно историски 
знаменитости како: Акрополис, Сунион, Коринт Канал, Музејот на Акрополис, „Центарот на земјата“ 
(Centre of the Earth) и кулата на кралицата Амелија. 

Проектот се реализираше според однапред утврдена програма и временска рамка. Се почитуваа 
сите мерки и протоколи за заштита од Ковид 19.  
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Проект ЕРАЗМУС +, Метаморфозис, Р Грција 
 
Проектот “Обука за гостопримство и готвење - Hospitality and cooking training”, беше реализиран во 
периодот од 10.11. до 24.11.2021 година, во туристичкото место Метаморфозис, Р. Грција. 
Во проектот учествуваа група од 30 ученици и 6 стручни наставници од угостителско - туристичка струка 
од СОУ “Јосиф Јосифовски”- Гевгелија. Теоретскиот и практичниот дел од обуката, се одвивање во 
просториите на хотелот "Голден Бич" како и на плажата пред самиот хотел. 
Учениците беа работно ангажирано и во секојдневното припремање на оброците во кујната како и во 
припремните работи во ресторанот. 
Првиот дел од проектот се состоеше од теоретски предавања на теми поврзани со влијанието на 
светската пандемија врз развојот на туризмот, како: Новите критериуми за патување условени од Ковид 
19 и нивното влијание врз глобалната туристичка индустрија, Маркетинг стратегии во туризмот 
прилагодени на пост ковид состојбите, Како да го организираме туризмот во иднина, имајки ја предвид 
кризната ситуација во која се наоѓа. Предавањата беа поткрепени со видео презентации од меѓународни 
конференции, на кои беа претставени активностите кои ги преземаат водечките туристички држави од 
делот на Југоисточна Азија и начините на кои се справуваат со новонастанатата неповолна ситуација во 
туризмот. 
Предавач беше г-динот Димитрис Гиоумоукис, консултант од областа на туризмот и сопственик на 
патничка агенција од Солун. 
Во вториот дел од проектот, учениците имаа теоретска и практична обука од областа на гастрономијата. 
Предавач беше г-динот Теодор Алексиу, бизнис консултант и претседател на Гастрономскиот клуб од 
Епир. Темите на обуката се однесуваа на: Историја на гастрономијата, Значењето на гастрономијата за 
развојот на туризмот, Гастрономијата како бизнис или професија која ја сакаме, Корисни трикови кои 
треба да ги знаеме за работа во ресторан, Корисни совети за одржлив развој на туристичката 
дестинација од аспект на гастрономијата. Во пректичниот дел од обуката, учениците учествуваа во 
подготовка на повеќе видови јадења од грчката кујна, јадења од античката кујна и дегустација на 
комплетно мени од јадења, подготвени на начин од времето на античките грци. 
За време на реализацијата на проектот беa посетени и неколку значајни културно историски 
знаменитости кои претставуваат и туристичка понуда на регионот, како: античкитe градoви Олинтос и 
Стагира - родното место на Аристотел. градовите Неа Мудања, Мармарис и Јерисос. 
Проектот се реализираше според однапред утврдена програма и временски период. Беа запазени сите 
мерки и протоколи за заштита од Ковид 19 , немаше никакви препреки или недостатоци за време на 
реализацијата на проектот. Нашите домаќини , ни ги дадоа сите неопходни услови за успешно да го 
реализаме проектот, за што сме им посебно благодарни. 
 
Проф. Бизоев Бранко 
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Годишен извештај од Програмата за превенција од насилно однесување 
 

Програмата за превенција од насилно однесување го содржи и Протоколот за превенирање на 
насилно однесување кај учениците, за кои се информирани учениците и родителите уште на почетокот 
на учебната година. 

Заштитата на учениците од насилство во воспитно-образовните институции е сеопфатен и 

сложен процес во кој треба да бидат вклучени сите вработени во училиштето. Приоритетна задача на 

училиштето е да се грижи за создавање на услови за безбеден раст, развој и заштита, односно 

превенција од насилно однесување, злоупотреба и занемарување.  

Програмата се реализираше преку работилници на класен час од програмата за ОЖВ, како и 

предавања на теми разрешување на конфликти, видови насилство, на кои претходеше анкета со 

ученици од истата тема. Овие активности се опфатени во подрачјето на работа со ученици во 

програмата за работа на стручната служба. Во изминатата учебна година 2021/22 год., немаше 

случаеви на насилство, со исклучок на повремени случаеви на сајбер насилство за кои се водени 

советодавни разговори.Во прилог на сето ова е и Кодексот на однесување на учениците, каде што 

главен акцент е ставено на негувањето на ненасилна комуникација и мирно/компромисно решавање 

на конфликти. Сето ова е во насока на превенција, за да не се дојде до ситуација на изрекување 

педагошки мерки согласно Правилникот за педагошки мерки, поточно Статутот на училиштето и 

Законот за средно образование. 

 

Годишен извештај за реализација на Програмата за советување на родители 
 

Советувањето на родители се врши согласно член 56-6 став 8 од Законот за средно 
образование,  и  Програмата за советување на родители донесена од МОН (од јануари 2012 год.) 
.Програмата за советување ги опфаќа стиловите на родителство и нивните ефекти, како и 
препораките за успешна комуникација меѓу родители и деца. 

 Првата средба се состои од следното: претставување на учесниците во советувањето и 
запознавање со правилата на работа, опишување на проблемот на учениците (намален успех, 
нередовно посетување на настава или несоодветно однесување), разгледување на можности за 
надминување на проблемот и на крај резимирање. 

Втората средба започнуваше со краток преглед на првата средба, а потоа се разгледуваше 
важноста на придонесот на родителите. Беа презентирани неколку стилови на родителство, беа 
дадени препораки за поуспешна комуникација меѓу родителот и детето и на крај се правеше 
резиме на средбата и на советувањето. 

Во учебната 2021/22 год стручната служба реализираа советувања со родители поради: 
- намален успех во учењето / негативна оценка по три или повеќе предмети, реализирани се 

вкупно 63 советувања; 
- нередовно посетување настава, реализирани се вкупно 36 советувања; 
- несоодветно однесување во училиштетот, реализирани се вкупно 12 советувања; 
 
Поради присутноста на пандемијата со Ковид-19 , соработката со родителите имаше 

одредени отстапки во поглед на групното советување, поточно повеќето од средбите/разговорите 
се реализираа индивидуално. Имаше и поместувања на закажаните средби со родителите поради 
здравствени проблеми (заразени или во изолација поради вирусот), но сето тоа се надополнуваше 
и со телефонски разговори. Сите повикани родители остварија комуникација и соработка со 
службата, па заради истото немаше потреба од интервенции во ЦСР. 
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 Учесници во изработката на Годишниот извештај за работата на Училиштето за учебната 
2021/2022 година: 

 

1. Марија Танева-в.д. директор 
2. Светлана Митровска – психолог 
3. Маја Проданова - педагог 
4. Сашко Колев - раководител на смена 
5. Александар Делиџаков-наставник 

 
 

                 Во Гевгелија, 24.8.2022 год.  

 

 

 

 

 

                  в.д. директор                                                            М.П.                                       Претседател на  Училишен одбор, 

 

     _______________________                                                                                       _______________________ 

 /Марија Танева/  /Русица Атанасова/ 

 

 

 

 
 


