
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОЛУГОДИШЕН 

ИЗВЕШТАЈ 

2022/2023 

СОУ „ЈОСИФ ЈОСИФОВСКИ“ 
ГЕВГЕЛИЈА 

 
 

 

 



1 
 

Содржина: 

1. Лична карта на училиштето ................................................................................................................................. 2 

1.1. Материјално-технички и хигиенски услови за работа ................................................................................ 2 

1.2. Образовни профили ............................................................................................................................................ 3 

2. Воспитно-образовна дејност во училиштето .................................................................................................. 3 

2.1. Споредбени  показатели  во  истиот  период  од  претходните  две  учебни  години ............................ 4 

3. Полугодишен извештај за работата на директорот ...................................................................................... 5 

3.1. Активности спроведени во првото полугодие во учебната 2022/2023 година: ..................................... 7 

4. Полгодишен извештај за работата на училишниот педагог за учебната 2022-2023 година ............ 9 

5. Полугодишен извештај за работата на училишниот психолог ............................................................... 13 

6. Полугодишен извештај на Наставничкиот совет ......................................................................................... 16 

7. Извештај на Училишниот одбор ....................................................................................................................... 17 

8. Полугодишен извештај на Советот на родители ......................................................................................... 18 

9. Извештај за работата на средношколската заедница на СОУ „Јосиф Јосифовски“-Гевгелија во 
првото полугодие од учебната 2022/2023 година ............................................................................. 19 

10. Полугодишен извештај на Активот по македонски јазик и литература за учебната 2022/2023 
година ............................................................................................................................................................... 20 

11. Полугодишен извештај на Активот по  Англиски јазик за  учебната 2022/23 г. .............................................. 25 

12. Извештај на Активот по француски јазик за прво полугодие во учебната 2022/23 г. ................... 26 

13. Извештај на активот по Германски јазик .................................................................................................... 27 

14. Извештај на Активот за природни науки и здравствена струка за прво полугодие во учебната 
2022/23 г. ......................................................................................................................................................... 27 

15. Извештај на Активот по Општествени науки и уметности за прво полугодие во учебната 
2022/23 г. ......................................................................................................................................................... 29 

16. Успехот на активот по математика, физика и информатика на крајот од првото полугодие од 
учебната 2022/2023 година....................................................................................................................... 31 

17. Полугодишен извештај на Активот по Спорт и спортски активности во учебната 2022/23 г. ... 33 

18. Полугодишен извештај на активот од сектор МАШИНСТВО за учебната 2022/2023 .................... 34 

19. Извештај на Економија, право и трговија за прво полугодие во учебната 2022/23 г. ................... 38 

20. Полугодишен извештај за активот од угостителско-туристичката струка за учебната 2022/23 година ....... 39 

21. Извештај за реализација на активностите од Проектот на Меѓуетничка интеграција во 
образованието ............................................................................................................................................... 41 

 

 



2 
 

1. Лична карта на училиштето 

СОУ ”Јосиф Јосифовски “ Гевгелија е воспитно-образовна институција во градот Гевгелија, во 

истоимената општина лоцирано на улица ”Македонија” бр.1 

Контакт: тел. /факс 034/212/032 
Мејл адреса: soujj@josifjosifovski.edu.mk 
Веб-страница: http://www.josifjosifovski.edu.mk 

 

 

1.1. Материјално-технички и хигиенски услови за работа 
 
Училиштето располага со сопствена зграда во која се сместени следните простории: 

Табела бр.1- Административни простории 
 

Ред.број Вид на просторија број Површина m2 

1. Просторија за наставници 1 114 

2. Просторија за директор 1 25 

3. Просторија за архивар и секретар 1 20 

4. Просторија за педагошко - психолошкаслужба 1 20 

5. Просторија за раководител 1 30 
6. Библиотека 1 50 

7. Медијатека 1 40 

8. Разгласна станица 1 10 

Табела бр.2 - Простории за изведување настава 
 

Ред.број Вид на просторија број Површина  m2 

1. Училници за општа намена опремени со компјутер и  
ЛЦД проектор 

38 1411 

2. Специјализирани наставни простории 7 844 

3. Кабинети за информатика 2 134 

4. Кабинет за послужување - ресторанска сала 1 200 
5. Кабинет за готвење- кујна  1 80 
6. Работилници 3 239 

7. Фискултурна сала 1 505 

 

Пред почетокот на учебната година 2022/2023, во август месец,  училишната зграда е генерално 

исчистена, односно извршена е дезинфекција, дезинсекција и дератизација на внатрешниот простор 

од соодветни служби и стручни лица. 

mailto:soujj@josifjosifovski.edu.mk
http://www.josifjosifovski.edu.mk/
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1.2. Образовни профили 

Во учебната 2022/2023 год. во СОУ„Јосиф Јосифовски“ се реализира настава во вкупно 

38 паралелки од следните образовни профили: 

 
 

 Гимназиска 
образование 

Економско-правна и 
Трговска струка 

Угостителско– 
Туристичка струка 

Машинска струка Здравствена струка 

 
I 

3 паралелки 

1 паралелка: 
 
Економски техничар  и 
бизнис администратор   

2 паралелки: 
Хотелско – туристички 
техничар-1 
Готвач и келнер - 1 

2 паралелки: 
Машински техничар за 
моторни возила-1 
Автомеханичар 
/заварувач - 1 

1 паралелка: 
Гинеколошко акушерска 
сестра и 
Физиотерапевт  

 
 

II 
4 паралелки 

2 паралелки 
Економски техничар  

2 паралелки: 
Хотелско – туристички 
техничар-1 
Готвач и келнер - 1 

1 паралелка 
Машински техничар за 
моторни возила 
 

1 паралелка: 
Гинеколошко акушерска 
сестра и 
Физиотерапевт 

 
 
 

III 

5 паралелки: 
ПМА-1  
ПМБ-2  
ОХА-1  
ОХБ-1 

1 паралелка 
Економски техничар 

3 паралелки: 
Хотелско – туристички 
техничар -1 
Готвач-1 
Келнер-1 

2 паралелки: 
Машински техничар за 
моторни возила-1 
Автомеханичар и  
заварувач-1 

 
 
 

/ 

 
 
 

IV 

5 паралелки: 
ПМА-1 
ПМБ-2 
ОХА-1 
Билингвална  - 1 
(OХА и ПМА) 

1 паралелка 
 
Економски техничар  

1 паралелка 

Хотелско–туристички 
техничар 

1 паралелка 
 
Машински техничар за 
моторни возила  

 
 
 

/ 

 
 
2. Воспитно-образовна дејност во училиштето 

Согласно Календарот за работа, наставата за учебната 2022/23година започна на 

1.9.2022 год. 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 29.8.2022 год. 

Бројот на ученици кои се запишаа на почетокот од оваа учебна година изнесуваше 

634, а на крајот од првото полугодие изнесува вкупно  632    ученика , од кои  машки -320   

и женски-312. 

Раководејќи се од мотото, зацртаните активности и приоритетите во Годишната 

програма на училиштето, може да се констатира следното: 

 

 Наставниот кадар работеше според годишни, глобални и тематски планирања и 

наставата за прво полугодие е успешно реализирана според наставните планови и 

програми; 

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

- Среден успех на ниво на училиште 3,88 

- Со слаби оценки се 130 ученика, а без слаби се 502 ученици. 
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2.1. Споредбени  показатели  во  истиот  период  од  претходните  две  учебни  
години 

 
Успехот на учениците од првото полугодие за оваа учебна година, споредено со истиот 

период од минатата учебна година е незначително малку подобар , односно  просечна  
оценка  по  ученик  минатата  година изнесувала  3.80, а оваа година 3.88. 
 

Успех 2020/21 Процент 2021/22 Процент 2022/23 Процент 
Без слаби 577 83,38 513 74,89 502 79,27 
Со слаби 115 17,19 172 25,11 130 20,57 
Со 3 и повеќе  31 4,47 38 5,55 37 5,85 
Среден  успех 692 3.87 685 3,80 632 3,88 

 

 Педагошки мерки се изречени на 16 ученика од кои 11 со „Писмена опомена од класен 
раководител“  и  5 со педагошка мерка  „Опомена пред отстранување“. 

 
 Редовноста на учениците како важна компонента за успехот во текот на првото 

полугодие е следната:  15 180 изостаноци, од кои  13 538 оправдани и 1 642 неоправдани 
изостаноци. 

 
Во поглед на редовноста, споредено со учебната 2021/22година имаме незначително 
зголемување на бројот кај неоправданите изостаноци, така што  таа разлика изнесува  0.37 
изостанок по ученик.  

 
Изостаноци 2020/21г. Просек по  уч. 2021/22г. Просек по  уч. 2022/23г. Просек по  уч. 
оправдани 3597 5,19 14.675 21,42 13 538 21,42 
неоправдани 919 1,32 1.526 2,23 1 642 2,60 
Вкупно 4516 6,51 16.201 23,65 15 180 24,02 

 
 Пријавување државна матура за учениците од завршните класови 

За полагање на државна матура од оваа учебна година, пријавени се вкупно 127 ученика 

од кои: 45 од стручно четиригодишно образование, 82 ученика од гимназиско. Само еден ученик 

со вонреден статус  од УТС,  се пријави за полагање државна матура.  

Сите 82  ученика  од гимназиско образование се пријавија за полагање државна матура, а од 

четиригодишното стручно образование од вкупно 62 ученика, 44 ќе полагаат државна матура, 

додека  останатите 18 ќе полагаат завршен испит
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3. Полугодишен извештај за работата на директорот 
 

Директорот на СОУ „Јосиф Јосифовски“ од Гевгелија во работењето во првото 
полугодие од учебната 2022/2023 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; 
- Соработка 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; 

 
 

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; 
- 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; 
- Во текот на полугодието директорот ги поттикнуваше учениците, вработените 

и  родителите да се грижат за напредокот и развојот на училиштето. 
 

I. 1. 3. СОРАБОТКА 
СО РОДИТЕЛИТЕ И 
ЗАЕДНИЦАТА 
 

-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. 
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II. 2. Унапредување 
на меѓучовечките 
односи 

- Изградба на добри меѓочовечки односи и надминување на конфликтите меѓу 
вработените; 
- 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; 
- 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; 
- Посета на часови; 
- Увид во работата на педагошко-психолошката служба и нивните активности; 
- Анализи на податоците. 

 
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; 
- 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. 
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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; 
- 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; 
- 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. 

V. 3. Раководење со 
административнит е 
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. 

 
 

3.1. Активности спроведени во првото полугодие во учебната 2022/2023 година: 

        За успешна реализација на учебната 2022/2023 година, директорот учествува во 
подготвувањето на соодветна Годишна  програма за работа на училиштето, ги формира 
тимовите за  работа со давање одговорност на истите и слобода за дејствување,  овозможи 
изработка на квалитетен расоред за работа на наставниците, ја формира Комисијата за 
изведување државна матура, ги формира  комисиите за изведување на вонредни испити , за Попис 
на училиштето, тимовите за инклузија, како и составот на Училишната заедница.  

Директорот во текот на првото полугодие од учебната 2022/2023 година негуваше 
континуирана соработка со психолошко-педагошката служба и другите органи и тела во 
Училиштето. Даваше поддршка на наставниците и учениците за нивните постигања во делот на 
наставата, воннаставните активности и нивната соработка со локалната заедница,  и сите нив 
активно ги поттикнуваше за промовирање на вредностите на Училиштето преку веб-
страницата, социјалните мрежи и локалните медиуми. 

Одржуваше активна комуникација и позитивни односи со сите вработени настојувајќи на 
добри меѓучовечки односи, на разрешување и надминување на недоразбирањата и редовно и 
навремено    ги информираше своите вработени со потребните информации на планираните 
наставнички совети. Исто така, остваруваше средби и постојана комуникација со родителите и 
учениците преку Советот на родители и Училишната заедница соодветно. 

Преку континуирано следење на работата на наставниците утврдено е дека планираната 
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настава за првото полугодие ефикасно е реализирана речиси кај сите со мали исклучоци од 
оправдани или неоправдани причини. Направена е посета на час кај 21 наставник, на 
нововработените директорот во повеќе наврати преку советодавни разговори им даде подршка 
и мотивација за успешна настава. 

Директорот активно учествуваше во организацијата на повеќе училишни настани, едукации 
на повеќе содржини како дел од слободните активности за учениците, дебати, активности од 
хуманитарен карактер, без оглед дали истите се планирани од наставниците, од Училишната 
заедница или од надворешни невладини и други граѓански организации во соработка со 
општината или МОН.  

Покрај тоа, успешно успешно се аплицирани и одобрени два проекти од Еразмус+ програмата 
и Националната агенција за образование и мобилност наменети за машинската струка, и 
одобрен грант од РЦФ –Регионален Фонд за Предизвици за реализација на проект Иновативен 
тренинг центар-ХАБ за развивање вештини на иднината. Овој грант од половина милион евра е 
наменет за машинската, економската и угостителско-туристичката струка. Грантот  е во опрема, 
нагледни средства од најмодерна технологија, софтверски програми, ИТ опрема, обуки за 
наставниците и менторите од компаниите, ХАСАП систем и опрема за пракса на учениците од 
УТТ струка, изградба на објект-опремена работилница за пракса за учениците од машинската 
струка, опремени канцеларии за пракса на учениците од економската струка. 

Како дел од стратегиската цел од Развојниот план на училиштето за зголемување на бројот 
на запишани ученици во прва година, спроведен е Прашалник до сите ученици (204) кои учат во 
четирите  основни училишта на нашата општина. Многу битна активност е направената анализа 
на одговорите од Прашалникот чија што цел  е преку идентификација на потребите и желбите 
на основците да се создаде Предлог планот за запишување на ученици во прва година за 
учебната 2023/2024 година. Ист таков прашалник во е-форма е испратен и до компаниите и од 
нивните управители и претставници добивме поддршка за реализација на практичната настава.  

     Што се однесува до евиденцијата на наставниот процес и навремено печатење на содржини 
од е-дневникот   од  страна на  секој класен раководител кој на месечно ниво прави архивирање 
на импровизиран печатен дневник,  за таа цел и за слични потреби за оваа и идните учебни 
години е обезбеден еден црно/бел фотокопир-принтер-колор скенер, со посебен друм и тонер 
и еден ласерски мултифункциски апарат (копир, принтер, скенер); 

      За подобрување на квалитетот на наставата и учењето, преку наменско трошење на 
средствата во согласност со одобрениот буџет за Училиштето е направено следново : 
 Опремување кабинет за реализација на практична настава на учениците од здравствената 

струка со современи нагледни средства и опрема. Кабинетот е опремен со соодветен мебел: 
прегледен кревет – отоман , медицински ормар, медицински параван, сталк за инфузија, 
како и со современи сензорни вештачки делови од човечкото тело : Фантом за нега на 
болен, модел на рака за инјектирање, сензорна задница за интрамускулно инјектирање, 
женска карлица со мускулест орган. 

 За активот по спорт и спортски активности набавена е спортска опрема, топки, препреки за 
скокање, дрес маркери и вага со висиометар. 

 Набавени се 3 телевизори со LED технологија на дисплеј (65”) и истите се поставени во 
двата кабинети по информатика и еден во училишната медиатека; 

 За реализација на ученички активности од областа на астрономијата  набавен е телескоп – 
рефрактор. 

 Електро-машинска опрема : повеќе видови клешти, сет одвртки, испитувач на напон, 
кружна пила, аголна брусилка, апарати за заварување MIG-MAG и инвертер; 

 Направено е  доопремување на кабинетот по послужување – угостителската сала со мебел 
(столици, троседи и табуретки, фотелји, маси), завеси-драпери, паравани, теписони, 
направени се ѕидни облоги , молерисување на ѕидови, изработка на шанк, биро и плакари. 

 Направена е замена на стар канцелариски мебел од административна канцеларија и 
набавени се нови плакар за архивирање и полици. 

в.д.директор Марија Танева 
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4. Полгодишен извештај за работата на училишниот педагог за учебната 2022-2023 
година 

Задачите на педагогот се реализирани преку следниве програмски содржини аналогно на 

програмата: 

 

Содржина на работа Форми, методи, 
инструменти 

Соработници 
реализатори 

Време на 
реализација 

Прием на ученици во прва година и 
распоредување по паралелки 

Списоци на ученици по 
ранг листи 

Директор, 
педагог,психолог 
кл.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 

континуирано се  
реализира 

Учество во работата на стручните 
органи и тела во училиштето. 

Дискусии, договори. Директор, 
педагог,психолог 
наставници 

континуирано се  
реализира 

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

Пријави за упис Директор, 
педагог,психолог 

Септември/ 
реализирано 

Соодветна работа со наставници 
почетници. 

Годишни, тематски 
планирања и дневни 
подготовки 

Директор, 
педагог,психолог 
наставници 

Континуирано се 
реализира  

Увид во годишните и тематските 
планирања на наставниците. 

Наставни програми, 
консултации, стручна 
литература 

Директор, 
педагог,психолог 

Октомври/ 
реализирано 

Увид во педагошката 
документација и евиденција 

Дневници за работа, 
главни книги 

Директор, 
педагог,психолог 

континуирано се  
реализира 

Следење на редовноста и 
прилагодувањето на учениците од 
прва година 

Дневници за работа Директор, 
педагог,психолог
,кл.раководители
,наставници 

Октомври/ 
реализирано 

Состанок со родителите на 
учениците –родителски средби 

Извештаи од родитески 
средби во дневниците 

Директор, 
педагог,психолог
,кл.раководители 

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 

Континуирано се 
реализира 

Советувања-консултативна работа 
со раководители на паралелки. 

Консултации, договори. Директор, 
педагог,психолог 

Октомври/ 
реализирано 

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

 
Индивидуално Континуирано се 

реализира 

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

Дневник за работа Директор,педаго
г,психолог 

Континуирано се 
реализира 

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

Дневник за работа Педагог, 
психолог, 
наставници 

Континуирано се 
реализира 
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и ЕКО содржини 
Соработка со наставници околу 
откривањето на талентирани 
ученици, на ученици со 
потешкотии во учењето како и 
ученици со ПОП 

Дневник за работа Директор,педаго
г,психолог,кл.рак
оводители, 
наставници, 
ученици 

Континуирано се 
реализира  

Помош при изработка на ИОП 
програма 

Програма  Директор,педаго
г,психолог,кл.рак
оводители, 
наставници 

Континуирано се 
реализира  

Присуство на класни часови по 
потреба и родителски средби по 
потреба 

Консултации, договори Педагог,психолог
,кл.раководители 

Континуирано се 
реализира  

Присуство на советите  Записници од советите Директор,педаго
г,психолог,Раков
одители на 
паралелки, 
наставници 

Континуирано се 
реализира 

Анализа на успехот квартално и 
полугодишно  

Анализа, извештај Директор,педаго
г,психолог,Раков
одители на 
паралелки, 
наставници,рако
водители на 
смена 

Ноември/јануар
и е реализирано 

Изрекување педагошки мерки на 
учениците. 

Решенија за педагошки 
мерки 

Директор,педаго
г,психолог,Раков
одители на 
паралелки, 
наставници 

Континуирано се 
реализира 

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 средина 
Школа за родители 
 

Дневник за работа, 
записници од разговор 
со родители 

Педагог,психолог
,Раководители на 
паралелки, 
наставници, 
родители 

Континуирано се 
реализира 
 

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

Извештаи  Директор,педаго
г,психолог,Раков
одители на 
паралелки, 
наставници,учен
ици, родители 

Континуирано се 
реализира  

Организирање 
работилници,трибини,едукативни 

Список за присутност од 
родители, ученици, 

Директор,педаго
г,психолог,Раков

Континуирано се 
реализира 
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предавања(за актуелни теми) 
Едукативна работилница на тема 
„Сите сме исти – прифаќање на 
различностите“, 
Едукативна работилница на тема 
„Пријателски и емоционални 
врски“, 
Едукативни предавања на тема 
„Борба против никотинизам, 
алкохолизам и наркоманија“,  
„Врсничко насилство“, 
„Превенција од насилство“, 
„Менталното здравје на младите 
и градење вредносни системи“, 
Менталното здравје и младите“. 
 

наставници одители на 
паралелки, 
наставници,роди
тели,претставни
ци од локалната 
заедница, 
ученици 

 

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

Дневник за работа Директор,педаго
г,психолог,Раков
одители на 
паралелки, 
наставници 

Континуирано се 
реализира 

Учество во работата на советот на 
родители 

Список на присутност Директор,педаго
г,психолог,родит
ели 

Континуирано се 
реализира 

Учество во работата на стручните 
активи 

Извештаи Директор,педаго
г,психолог,претс
едатели на 
активи,наставни
ци 

Континуирано се 
реализира 

Учество во работата на 
средношколската организација 

Дневник за работа Директор,педаго
г,психолог,претс
едател на 
средношколска,у
ченици 

Континуирано се 
реализира 

Систематски прегледи за 
учениците 

Список на ученици Педагог,кл.раков
одители,ученици 

Октомври/не е 
реализирано 

Анкети наменети за 
ученици,наставници,родители-од 
актуелни теми 
„Комуникација помеѓу родители 
и ученици, соработка со 
училиштето“-наменета за 
родителите,  
„Превенција од болести на 
зависност“, „Врсничко 
насилство“, „Квалитетот на 
наставата и интеракција со 
наставниот кадар“ - наменета за 
учениците и „Потребите за 
професионално усовршување“ – 
наменета за наставниот кадар. 

Анализа од обработка Директор,педаго
г,психолог,Раков
одители на 
паралелки, 
наставници,учен
ици,родители 

Континуирано се 
реализира 
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Учество на семинари, обуки и друг 
вид усовршувања 
„Со иновативен пристап и 
стратегии до инклузивно 
образование “-спроведена од 
страна на Калидус и Ерасмус +, 
„Заштита на децата од 
дигититално насилство и 
педофилија“ – спроведена од 
страна на Општина 
Гевгелија/совет за превенција 
„Врснички форум театар против 
насилство во училиштата“ – ЗГ од 
Станица до гранцица 
/Рубикон/МОН. 

Сертификат за учество 
во исчекување 

Индивидуално Континуирано се 
реализира 
 

Спроведување на хуманитарни 
акции-хуманоста на дело 

Дневник за 
работа,средношколска 
организација 

Директор, 
педагог,психологР
аководители на 
паралелки, 
наставници, 
ученици,родители 

Континуирано се 
реализира 

Издавање решенија за корекција на 
грешки при водењето на 
педагошката евиденција 

Решенија за грешки Директор, 
педагог 

Континуирано се 
реализира  

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

Формулари Директор,педаго
г,психолог 

Континуирано се 
реализира 

Соработка со локалната средина Извештаи Директор,педаго
г,психолог 

Континуирано се 
реализира 

 

          Училиштен педагог: Маја Проданова 
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5. Полугодишен извештај за работата на училишниот психолог 
 
     Задачите на училишниот психолог се реализирани преку следниве програмски содржини: 
 

Содржинанаработа Ресурси, инструменти Соработници Време на 
реализација 

Планирање и програмирање на 
сопствената работа 
 

Стручни компетенции и 
подрачја на работа 
/документ од МОН 

индивидуално Септември/ 
реализирано 

Стручна помош на наставници 
почетници/приправници 

Стручни консултации. 
Годишни, тематски 
планирања и дневни 
подготовки 

Директор, 
педагог, 
наставници 

континуирано 
се  
реализира 

Увид во годишните и тематските 
планирања на наставниците. 
 

Наставни програми, 
консултации, стручна 
литература 

Педагог Октомври/ 
реализирано 

Увид во педагошката 
документација и евиденција 
 

E- дневници за работа, 
главни книги 

Директор, 
педагог, 

континуирано 
се  
реализира 

Следење на редовноста на 
учениците 

Е-Дневници за работа Кл.раководители
, педагог, 
наставници 

Октомври/ 
реализирано 

Следење на реализацијата на 
наставата 

Посета на часови 
Квартални извештаи 

Наставници, 
педагог 

Континуирано 
се реализира 

Советувања и консултативна 
работа со раководители на 
паралелки. 

Консултации,  
Програма на ОЖВ 

Кл.раководители
, педагог 

Октомври/ 
реализирано 

Следење и реализација на додат-
ната, дополнителната настава, 
проектните активности и 
содржи-ни програмирани од 
училиштето 
 

Е-Дневник за работа 
Квартални извештаи 

Директор, 
координатори на 
проектни, 
наставници, 
педагог 

Континуирано 
се реализира 

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

Дневно-оперативни 
планирања на 
наставници 

Педагог, 
наставници 

Континуирано 
се реализира 

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

ИОП планирања Наставници, 
педагог, 
кл.раководители, 
родители  

Континуирано 
се реализира 

Помош при изработка на ИОП 
програма 

Програма  
ИОП образец 

Педагог,  
наставници од 
инклузивниот 
тим  

Континуирано 
се реализира 

Учество на класни и наставнички 
совети 

Записници од советите Директор, 
педагог, 
раководители на 
паралелки, 
наставници 

Континуирано 
се реализира 

Анализа на успехот и редовноста 
на учениците 

Полугодишен  извештај Директор, 
раководител, 
педагог 

Јануари  

Изрекување педагошки мерки на 
учениците. 

Записници 
Решенија за педагошки 
мерки 

Директор,педаго
г, раководители 
на паралелки, 

Континуирано 
се реализира 
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наставници 
Индивидуални и групни 
разговори со ученици кои: 
-постигнуваат слаб успех или 
имаат  потешкотии во учењето, 
како  и  ученици со ПОП 
-нередовно ја посетуваат 
настава-та /голем број 
изостаноци 
-манифестираат несоодветно или 
асоцијално однесување 
-покажуваат недисциплина или 
некоректен однос  
-имаат проблем во социо-емоцио-
налниот развој на личноста или 
други здравствени проблеми од 
психолошка природа 
- имаат  нарушување на ментал-
ното здравје  
- имаат проблем во адаптацијата 
во училишната средина 
-имаат лична  потреба од 
психолошка поддршка и  помош 

Советодавен разговор, 
записници 

Педагог, 
раководители на 
паралелки, 
наставници, 
родители, 
УИТ, ИТУ,  
релевантни 
институции 

Континуирано 
се реализира 
 

Индивидуални или  групни 
разго-вори со родители на 
ученици кои: 
- постигнуваат изразито слаб 
успех,  имаат  потешкотии во 
учењето, како и ученици со ПОП 
-нередовно посетуваат настава 
-манифестираат насилство или 
др вид на асоцијално однесување 
- се однесуваат недисциплинира-
но  и некоректно за време на 
наставата 
-имаат проблем во социо-емоцио-
налниот развој или други здрав-
ствени проблеми од психолошка 
природа 
-се води постапка за изрекување 
педагошка мерка 
- имаат проблем во адаптацијата 
во училишната средина 

Закон за средно 
образование, 
правилници,  Е-Дневник , 
записници од разговор 
со родители 

Педагог,Раковод
ители на 
паралелки,наста
вници, родители  

Континуирано 
се реализира 
 

Организирање работилници и 
едукативни предавања на тема: 
- „Менталното здравје и градење 
вредностни системи на младите“, 
- „ Борба против никотинизам, 
алкохолизам и нарокманија“,  
-„ Врсничко насилство – 
превенција од насилство“, 
-„ Пријателски и емоционални 
врски“, 
- „Сите сме исти- прифаќање на 
различностите“. 

Список за присутност  
Стручни материјали 

Педагог,  
раководители на 
паралелки, 
наставници 

Континуирано 
се реализира 
 

Учество во работата на Совет на 
родители 

Список на присутност 
Записник 

Директор, 
педагог, 
родители 

Континуирано 
се реализира 

Учество во работата на 
стручните активи 

Извештаи Директор,педаго
г, членови на 

Континуирано 
се реализира 
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активи/ 
наставници 

Учество во работата на 
средношколската организација 

Дневник за работа Директор,педаго
г,психолог, 
одговорен 
наставник за  
средношколска, 
Ученици 
 

Континуирано 
се реализира 

Анкети наменети за ученици, 
наставници и родители, на теми: 
-„ Комуникација помеѓу родители 
и ученици“,  
- „Соработка помеѓу родители и 
училиште“, 
-„Превенција од болести на 
зависност  “ 
-„Врсничко насилство“ 
-„ Квалитетот на наставата и 
интеракција на ученици и 
наставници “ 
-„Потреби за професионално 
усовршување на наставниот 
кадар“ 
 

Анкети 
Анализа од анкети 

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

Континуирано 
се реализира 
 

Учество на семинари, обуки и 
друг вид усовршувања: 
1 „Заштита на деца од дигитално 
насилство и педофилија “ 
2 „Врснички форум театар 
против насилство во 
училиштето“ 
3 „ Зајакнување на капацитетите 
на училиштата за градење на 
инклузивна училишна култура“ 
 

Сертификат за учество Индивидуално 
Групно 

Континуирано 
се реализира 
 

Внес на податоци/пријави на 
ученици кои полагаат државна 
матура 

Пријави и потврди 
Попис на акти 

Класни 
раководители, 
ученици 
ДИЦ 
 

Јануари 

Соработка со локалната средина Состаноци Директор, 
педагог, 
психолог 
 

Континуирано 
се реализира 

 

 

 Училиштен психолог: Светлана Митровска 
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6. Полугодишен извештај на Наставничкиот совет 
 

Наставнички совет претставува стручен орган во училиштето, кој се грижи за 
целокупната стручна и воспитно-образовна работа во училиштето. Според својата програма во 
текот на учебната 2022/2023 год. во прво полугодие се одржаа 5 Наставнички совети и 2 
Класен и Наставнички совет. Во извештајот за работата на Наставнички совет   се кажува за 
целокупната работа на наставниците и учениците. Почнувајќи од септември 2022 год.на 
наставнички совет се реферираа за : 

-бројната состојба на класот во учебната 2022/23 год. 

-успех, поведение, редовност, дисциплина на крајот од прво полугодие 

-педагошки мерки на учениците 

-реализација на наставните планови и програми 

-утврдување теми за полагање завршен испит III степен 

-на крајот од прво полугодие се реферира полугодишниот извештај за работата на 
училиштето 

-молби од ученици 

-известување и план за одржување настава во второ полугодие за учебната 2022/23 година 

-набавени се нагледни средства за повеќе наставни предмети 

-опремен е кабинетот за здравствената струка со соодветни наставни средства и помагала: 
фантом кукли за практична настава, медицинско шкафче, кревет, параван, силиконска рака 
за инфузии, сензорен задник за инекции, модели од органи и делови од човечкото тело; 

-доопремен е кабинетот за послужување – угостителската сала на училиштето; 
-училиштето доби грантови за два Еразмус+ проекти како и грант од РЦФ проектот за 
изградба на тренинг центар-ХАБ за современи вештини, ХАСАП за кабинетот по готварство 
како и ИКТ опрема , и комплет опремување на канцеларии за практична настава на 
економската струка; 

-набавен е нов мебел на дел една службена просторија; 

 Со овие податоци од Наставнички совет може да резимираме дека првото полугодие од 
учебната 2022/23 година беше со големи предизвици и успеси како на самите ученици така 
и на наставниците од СОУ,,Јосиф Јосифовски’’ Гевгелија  
 

Записничар: Наталија Лазарова
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7. Извештај на Училишниот одбор 
 
СЕПТЕМВРИ,15.9.2022 

   1. Усвојување записник од седница на УО одржана на 29.08.2022 год. 
   2.Верификација на член во Училишен одбор избран од Совет на родители. 
   3.Донесување Одлука за усвојување на измени и дополнувања на Финасов план на СОУ  
„Јосиф Јосифовски“ Гевгелија за 2022год за сметка  903-13. 
   4.Донесување Одлука за усвојување на измени и дополнувања на Финасов план на СОУ „ 
Јосиф Јосифовски“ Гевгелија за 2022 година за сметка 787-19. 
   5. Донесување Одлука за усвојување на измени и дополнувања на Финасов план на СОУ „ 
Јосиф Јосифовски“ Гевгелија за 2022 година за сметка 785-79. 
  6.Донесување Одлука за усвојување на измени и дополнувања на Финасов план на СОУ „ 
Јосиф Јосифовски“ Гевгелија за 2022 година за сметка 785-98. 
 7.Донесување Одлука за усвојување на измени и дополнувања на Финасов план на СОУ „ 
Јосиф Јосифовски“ Гевгелија за 2022 година за сметка 785-А7. 
 8.Донесување Одлука за усвојување на измени и дополнувања на Финасов план на СОУ „ 
Јосиф Јосифовски“ Гевгелија за 2022 година за сметка 785-07. 
9.Утврдување предлог за избор на наставници по објавен оглас за вработување на 
определено време за наставници за учебната 2022/2023 година по разгледување на 
доставени пријави. 
10.Донесување Одлука за формирање Комисија за спроведување постапка за прибирање 
на понуди за училишна завршна екскурзијаза учениците од четврта година во учебната 
2022/2023 година. 
11.Донесување Одлука за формирање Комисија за спроведување постапка за прибирање 
понуди за училишна завршна екскурзија за учениците од трета година во учебната 
2022/2023 година.  
 
СЕПТЕМВРИ, 30.9.2022 
1.Усвојување записник од седница на УО одржана на 15.9.2022 год. 
2.Донесување одлука за донесување на Програма за развој на СОУ „ Јосиф Јосифовски“ Гевгелија 
за периодот од септември 2022 до август 2026 година. 
3.Донесување Одлука за избор на најповолна понуда за реализација на училишна завршна 
екскурзија за учениците од четврта година во уќебната 2022/2023 година. 
 
ОКТОМВРИ,26.10.2022 
 1.Усвојување записник од седница на УО одржана на 30.9.2022 год. 
 2.Донесување Одлука за усвојување Финансов извештај за приходи-расходи од буџетот на 
општина Гевгелија за наменски дотации за сметка 903-13 за јануари-септември 2022 год  на 
СОУ „ Јосиф Јосифовски“ Гевгелија. 
 3.Донесување Одлука за усвојување Финансов извештај за приходи-расходи од буџетот на 
општина Гевгелија за наменски дотации за сметка 787-19 за јануари-септември 2022 год  на 
СОУ „ Јосиф Јосифовски“ Гевгелија. 
 4.Донесување Одлука за усвојување Финансов извештај за приходи-расходи за донаторската 
сметка 785-79  за јануари-септември 2022 год  на СОУ „ Јосиф Јосифовски“ Гевгелија. 
 5.Донесување Одлука за усвојување Финансов извештај за приходи-расходи за донаторската 
сметка 785-98  за јануари-септември 2022 год  на СОУ „ Јосиф Јосифовски“ Гевгелија. 
 6.Донесување Одлука за усвојување Финансов извештај за приходи-расходи за донаторската 
сметка 785-А7  за јануари-септември 2022 год  на СОУ „ Јосиф Јосифовски“ Гевгелија. 

 
  НОЕМВРИ,29.11.2022 
  1.Усвојување записник од седница на УО одржана на 26.10.2022 год. 
  2. Донесување Одлука за усвојување на Предлог Финансов план на СОУ „ Јосиф Јосифовски“ 
Гевгелија за 2023 година за сметка 903-13. 
 3. Донесување Одлука за усвојување на Предлог Финансов план на СОУ „ Јосиф Јосифовски“ 
Гевгелија за 2023 година за сметка 787-19. 
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4. Донесување Одлука за усвојување на Предлог Финансов план на СОУ „ Јосиф Јосифовски“ 
Гевгелија за 2023 година за сметка 785-98. 
5. Донесување Одлука за усвојување на Предлог Финансов план на СОУ „ Јосиф Јосифовски“ 
Гевгелија за 2023 година за сметка 785-А7. 
6. Донесување Одлука за усвојување на Предлог Финансов план на СОУ „ Јосиф Јосифовски“ 
Гевгелија за 2023 година за сметка 785-Б1 
7.Донесување Одлука за усвојување Извештај за реализираната училишна завршна екскурзија 
за учениците од четврта година во учебната 2022/2023 год во СОУ „ Јосиф Јосифовски“ 
Гевгелија. 
 
ДЕКЕМВРИ,28.12.2022 
1.Усвојување записник од седница на УО одржана на 29.11.2022 год. 
2.Донесување Одлука за избор на најповолна понуда за реализација на училишна завршна 
екскурзија за учениците од трета година во учебната 2022/2023 година. 
3.Донесување Одлука за спроведување попис и формирање пописни комисии за спроведување 
попис за 2022 година. 

                                                                     Петседател на Училишен одбор: Русица Атанасова 
 

 
 

8. Полугодишен извештај на Советот на родители 
 

Во учебната 2022/2023 година, Советот на родители на СОУ „Јосиф Јосифовски“ Гевгелија 
одржа една седници со членовите на Советот на родители. 

Првата седница со 12 точки на дневен ред беше одржана на 14.09.2022 год., со физичко 
присуство во просториите на СОУ „Јосиф Јосифовски“. Беа избрани нови членови во Советот на 
родители од прва година, како и избор на член за Училишен одбор и членови за проектите кои се 
водат преку училиштето, Меѓуетничка интеграција во образованието и Заедничка грижа за правилно 
насочување на учениците. На седницата присуствуваше Директорот на училиштето кој воедно го 
образложи и Извештајот за работа на СОУ „Јосиф Јосифовски“ како и Извештајот за работа на Советот 
на родители кој е составен дел на Извештајот за работа на училиштето. Советот на родители беше 
запознаен и со Годишната програма за работа на училиштето и Програмата за работа на Советот на 
родители за учебната 2022/2023 година.  

Беа разгледување и Програмите за организација и реализација на училишната завршна 
екскурзија, за учениците од III и IV година во СОУ Јосиф Јосифовски- Гевгелија, за учебната 2022-2023 
година. Програмите за организација и реализација на училишните екскурзии за учениците од III и IV 
година беа образложени од страна на Директорот. Предходно истите беа доставени до 
Министерството за образование- Биро за развој на образованието. Од страна на Бирото истите беа 
одобрени. Програмите добија и позитивно мислење од страна на членовите на Советот на родители. 

На седницата беа формирани и комисии за спроведување на постапка за прибирање на 
понуди за училишните екскурзии. Беа делегирани  три члена (3) од Советот на родители при СОУ 
Јосиф Јосифовски, Гевгелија, во комисијата за спроведување постапка за прибирање на понуди за 
училишните екскурзии за учениците од III година за учебната 2022-2023 година и тоа Љупка Пејчиќ 
III-4, Петранка Чавдаров III-1 и Катерина Стојменова од III-2, како и делегирање на три члена (3) од 
Советот на родители при СОУ Јосиф Јосифовски, Гевгелија, во комисијата за спроведување постапка 
за прибирање на понуди за училишните екскурзии за учениците од IV година за учебната 2022-2023 
година. 

Од страна на членовите на Советот на родители беа избрани три члена во Комисијата за 
спроведување на постапка за прибирање понуди за училишната екскурзија за учениците од IV  
година и тоа: Жаклина Нанчева од IV-5 , Мери Карајанова IV -8 и Јованка Стошиќ од IV -3. 

 На самата седница беше поделена и анкета од страна на психологот во стручната служба за 
членовите на Советот на родители и истата беше пополнета на лице место од страна на членовите. 
На седницата се разговараше и за тековни прашања, поделба на учениците по класови, потребниот 
наставно- образовен кадар и други прашања. 

   Претседател на Совет на родители: Петранка Чавдаров 
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9. Извештај за работата на средношколската заедница на СОУ „Јосиф Јосифовски“-
Гевгелија во првото полугодие од учебната 2022/2023 година 

 

Во првото полугодие на учебната 2022/2023 година, средношколската заедница организираше и 
спроведе неколку активности. По изборот на претседател и заменик претседател, раководно тело во 
функција на организирање и спроведување на активности на учениниците во училиштето, се 
направија неколку состаноци со службата и директорката на училиштето каде се потенцираа 
замислените идеи на учениците. Активности кои беа предложени од учениците и за истите се 
дискутираше на состаноците се следните: 

 Октомври  

1. Училишен турнир во фудбал 

2. Организирање на учениците по повод одбележување на денот на сиромаштијата 

3. Формирање на еко-одбор 

 Ноември  

1. Трка по повод 7ми ноември 

2. Соработка и предавања од страна на психолошко-педагошката служба 

 Декември 

1. Организирање на новогодишен базар и новогодишна забава за учениците 

 
Училиштниот натпревар во фудбал се реализираше на ниво на училиште каде учениците ги 

покажаа своите вештини во овој спорт. Психолошко-педагошката служба реализира предавања по 
повеќе теми, а раководството на средношколската размени идеи за тоа на кои теми би можеле да 
имаат заеднички предавања. Учениците, за подобро функционирање и информирање, предложија 
и избраа претставници на секоја година, така за прва година е избран Милан Миленковиќ од I4, втора 
година Зоран Кундурџиев од II2, трета година Димитар Урумов од III1, и од четврта година Мирјана 
Пешова од IV8. Исто така на барање од Младинското собрание на општината, се избраа делегат и 
заменик делегат од училиштето за претставници на истото и тука беа избрани Петја Спасовска и 
Зоран Кундурџиев.  

До училиштето беа испратени неколку барања за предавања од страна на психолози, здруженија 
и едукации за заштита од петарди: 

На 5.12.2022 година, се реализираше работилница со 20тина ученици во просториите на 
Превентивната здраствена заштита во ЈЗУ Општа болница со проширена дејност-Гевгелија. 
Работилницата беше по повод Денови на психологијата 2022 год. под мотото „Да не го игнорираме 
слонот во собата-да зборуваме за табу теми“. Психолошката работилница беше на тема „Зборувам 
гласно на безбедно место“ со психолози од самата болница. 

Во месец декември се реализираа и предавања од страна на научното исражувачко здружение 
за пчелите како и предавање од фармацефскиот факултет за важноста на боровинките. 

Учениците учествуваа со свои креативни идеи во новогодишното украсување на училиштето. Се 
користеа повеќе материјали за изработка на новогодишни украси и истите беа поставени низ целото 
училиште. Во изработката на украсите учество земаа повеќе ученици кои наизменично се менуваа 
заради тековните училишни обврски. 

На 23.12.2022 година, се организираше Новогодишен базар од хуманитарен карактер во 
просториите на училиштето. Заинтересираноста на учениците за давање на свој хуманитарен 
придонес беше голема, а нивната креативност се покажа преку производите кои ги продаваа на 
своите штандови. Способноста и вештината на учениците се покажа на дело, сплотеноста и тимската 
работа придонесе за успешност на самиот настан. Собраните средства од базарот, 14 000 денари се 
претворија во ваучери и се предадоа на ученици кои учат во училиштето а припаѓаат на групата од 
социјално ранливите категории.  

На 28.12. 2022 година, се оддржа предавање за ризикот од употребата на петарди, а предавањето 
беше реализирано од стручно лице, доктор-специјалист по пластична и реконструктивна хирургија 
од клиниката во Скопје. Учениците беа запознаени со ризикот и штетата која може да се случи од 
нивната употреба. 
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Тренинг за младински водичи за изложбата „Ана Франк-историја за денес“ се спроведе на 27 и 
28 декември. Во овој дводневен тренинг, 15 ученици од средношколската заедница имаа можност 
да се запознаат со нешто ново, односно да поминат методологија за водење на организирани 
младински тури со обучувачи, тренери од Младиснкиот образовен форум. 

Сите барања за предавања и соработка со учениците од СОУ „Јосиф Јосифовски“ беа спроведени 
и соодветно реализирани во првото полугодие на учебната 2022/2023 година. Забележително е 
младинското активирање и афирмирање на младите во различни области на општественото 
живеење.   

 
Дата:                                                                                                                                             Изработил: 
11.01.2023                               Координатор на средношколската заедница-Снежана Арџанлиева Танева 
 
 

 

10. Полугодишен извештај на Активот по македонски јазик и литература за учебната 
2022/2023 година 

 

Активот по македонски јазик и литература учебната 2022/2023 година ја релизира во состав 
од професорите (по азбучен редослед): 
1. Тони Аврамов 
2. Жаклина Атанасова 
3. Наталија Лазарова 
4. Бисерка Макревска 
5. Вања Манчева 
6. Славица Маркова 
7. Александра Ќаева 
8. Тања Чугунцалиева 
9. Даниела Џишева 
 

1. 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 драмски 
секции: Драмска секција, ментор: проф. Даниела Џишева; Драмска секција, ментор: проф. 
Александра Ќаева; Драмска секција, ментор: проф. Вања Манчева, Драмска секција и 
Училиштен весник, ментор: проф. Жаклина Атанасова; Драмска секција, ментор: проф. 
Александра Ќаева, Драмска секција, ментор: проф. Вања Манчева.Проектна активност, 
Литературен  клуб, ментор: проф. Бисерка Макревска. Содржини програмирани од 
училиштето, ментор: проф. Тања Чугунцалиева, Содржини програмирани од училиштето, 
ментор: проф. Вања Манчева. 

 
Активот од 1 септември до крајот на прво полугодие 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. 
 
2. Среден успех по класови на Активот по македонски јазик и литература 
 

1.Тони Аврамов I - 2 I – 4  I - 5 III - 6 IV - 5 Ср.успех 

Македонски јазик и литература 4,12 4,62 4,0 3,62 3,5 3,97 

       

 
2. Жаклина Атанасова II - 

4 
III - 
1 

III - 
3  

II - 3 II - 4   Ср.успех 

Македонски јазик и литература 4,5 3,88 4,36     4,31 

Говорење и пишување    5,0 5,0 
 

  5,0 
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Наталија Лазарова  - Училишна библиотека 
 

Училишната библиотека е библиотека од затворен тип, нејзина основна цел е помагање на 
вкупниот воспитно-образовен процес и ширење на книжевната, 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. Училишната библиотека моментално располага со 14 059 лектирни 
изданија, такашто во текот на првото полугодие од учебната 2022/23 година се добиени 
нови 232 книги од кои 84 книги се  стручна литертура од повеќе области наменета за 
воспитно-образовниот процес. Освен книгите, во училишната библиотека има вкупно 13 
548 учебници, коишто 82 учебници се добиени во текот на првото полугодие од оваа учебна 
година. Учебниците како и книгите и стручната литература се дадени на располагање за 
сите ученици во гимназиските и стручните паралелки, како и целиот наставен кадар во 
училиштето. Затоа библиотеката и медиатеката претставуваат едно катче, каде што може 
сите ние заедно да се релаксираме и да го збогатиме нашиот речник со некоја убава 
прочитана книга. 
 

 
 

4. Бисерка Макревска III - 2 III – 
4  

IV - 
2 

IV - 
3 

II - 2   Ср.успех 

Македонски јазик и литература 4,58 5.00 4,13 4,57    4,57 

Говорење и пишување     5,0   5,0 

 
5. Вања Манчева II - 8 II - 10 III - 9   Ср.успех 

Македонски јазик и литература 3,04 2,38 2,42   2,61 

       

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

Македонски јазик и литература 2,0
0 

2,1
2 

3,55 1,83 2,38 2,41 3,81 2,58 

         

 
7. Александра Ќаева I - 3 I - 8 III - 

5 
IV - 1 IV - 4   Ср.успех 

Македонски јазик и литература 4,5
3 

2,5 4,24 4,0 3,38   3,73 

         

 
8. Тања Чугунцалиева I - 9 II - 6 III - 10 III - 11 IV - 7 IV - 8 Ср.успех 

2,99 Македонски јазик и литература 2,5 4,5 2,89 2,33 2,88 2,86 

       

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

Македонски јазик и литература 4,3
3 

4,86 4,53 4,47 4,29  4,49 

        

 
Среден успех на активот по Македонскијазик и литература е:  3,65 
Говорење и пишување 5,00 
 
 
3. Учество во обуки, семинари и работилници 
 

Наставниците од активот учествуваа на следните обуки, семинари и работилници: 
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Обука за врсничко насилство преку проектот „Врснички форум театар против 
насилство во училиштата“ – сите професори од Активот 
Со проектните активности се третира проблемот на врсничко насилство во училиштата во 
Општина Гевгелија, во насока на: препознавање, превенција и постапување.  
Планираните активности  се насочени кон придонес за создавање училишни средини без 
врсничко насилство и со унапредена меѓусебнатолеранција и разбирање.  
Обуките за наставниците беа насочени кон следните цели:  
Зајакнување на капацитите на учениците во основните и среднитеучилишта за превенција и 
справување со врсничконасилство 
Унапредување на компетенциите на наставниоткадар, психо-педагошкиоттим за 
детектирање, превенција и структуриранпристап во справување со врсничкотонасилство 
Јакнење на меѓусекторскатасоработка на сите вклучени институции во системскиодговор на 
ситуации на врсничконасилство 
Зајакнување на компетенциите на вклучените од училиштата за недискриминација по однос 
на пол и род при постапување во ситуации на врсничко насилство. 
 
Едуино вебинар: „Развивање  креативни вештини преку визуелни приказни“ на 5.10.2022 г. 
Организатор: МОН и БРО на РС Македонија – учество: Александра Ќаева 
 
Едуино вебинар: „Методи и пристапи за учењепрекурешавање на проблеми со фокус на 
климатскитепромени“на 13.10.2022 г. Организатор: МОН и БРО – учество: Александра Ќаева 
 
 
Тони Аврамов 
 
1.Одбележување на медиумски ден со посета на национални медиуми 
Институтот за комуникациски студии го организираше Медиумскиот ден за средношколци. Во 
рамки на Медиумскиот ден 2022 140 средношколци од различни градови посетија неколку 
медиуми (телевизии, радио, и онлајн медиум) со цел младите на непосреден начин да се 
запознаат со улогата на медиумите во општеството, новинарските стандарди, како и со 
начинот на подготовка на информативните содржини во редакциите. 
Медиумскиот  ден  учениците од СОУ ,,Јосиф Јосифовски ” Гевгелија под менторство на 
професорот  Тони Аврамов го посветија за посета на националните медиуми: Сител ТВ , МРТ 
ТВ, и Радио МОФ. Уредниците на медиумите ги запознаа учениците со улогата на медиумите 
во општеството, нивното функционирање, како и со основните новинарски професионални   
стандарди. 
По посетите на медиумите, средношколците дискутираа за дезинформациите на социјалните 
мрежи, а новинарот  ВаскоМаглешов со нив сподели  примери на видови медиумски 
манипулации, опасностите кои демнат во дигиталниот свет, но и совети како да се заштитат 
од нив. 
 
2. Учество и освоено трето место на манифестацијата “Месец на книгата” во организација на 
ЈОУ Библиотека “ГоцеДелчев” – Гевгелија, на тема: Светотгоразбирамкако поле за… 
Ученик: Виолета ЧугунцалиеваI – 2  
 
3.Учество во литературен кокурс “Женските права во 21 век”, организиран од Општина 
Гевгелија и ЈОУ Библиотека „ГоцеДелчев“ –Гевгелија.  
Ученик: Виолета ЧугунцалиеваI – 2 
 
4.Учество и на конкурсот по повод Светскиот ден за превенција од насилство врз децата во 
организација на   ЗГ „Од станица до граница“ и ЗГ „Рубикон“ на тема: “Подај ми рака и тогаш 
кога не паѓам”.  Ученици: Виолета  ЧугунцалиеваI – 2, Тамара Дронова I – 4. 
 
Учениците: Виолета Чугунцалиева, Ѓорги Новаковски, Борис Ќаев, Памела Петровска и Мила 
Варела учествуваа на дводневниот камп за подготовки на 4 драмски етиди за проектот  

https://www.facebook.com/sitelmk/?__cft__%5b0%5d=AZUMOsB2a3BW8VoRnE4FE1SKfWdQK-tbq1lAuuXI1l6cRL7K7qpmDULGKguz3-rn01xjfOOTB9DM0yjkMFCHNUFJfz16FTdMO2WJ43O-btrBk6xOt-pi6PbMiLSY8M86GZhNq0TyH7Cqp65gpaizwRzPTZO1E1Z4UQ4Yt3ol8ocbAw&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/RadioMOF?__cft__%5b0%5d=AZUMOsB2a3BW8VoRnE4FE1SKfWdQK-tbq1lAuuXI1l6cRL7K7qpmDULGKguz3-rn01xjfOOTB9DM0yjkMFCHNUFJfz16FTdMO2WJ43O-btrBk6xOt-pi6PbMiLSY8M86GZhNq0TyH7Cqp65gpaizwRzPTZO1E1Z4UQ4Yt3ol8ocbAw&__tn__=-%5dK-y-R
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Врснички форум театар против насилство во училиштата. Истите ученици во месец декември 
2022 година учествуваа во снимањето на 4 видеа за потребите на проектот.  
 
Разгласната станица како секција емитуваше соопштенија во согласност со Годишната 
програма за работа на училиштето. 
 
Жаклина Атанасова: 
1.Учество во литературен кокурс “Женските права во 21 век”, организиран од Општина 
Гевгелија и ЈОУ Библиотека „ГоцеДелчев“ –Гевгелија.  
Ученици:  АнгелаСачановаII4, Александра Василева III1, Марија КостоваIII3 и Ирина 
ПрошеваIII3. 
 
Освоени прво место со ученичката Александра Василева и второ место со Ирина Прошева. 
 
2. Учество и освоено второ место на манифестацијата “Месец на книгата” во организација на 
ЈОУ Библиотека “Гоце Делчев” – Гевгелија ,на тема: Светот  го разбирам како поле за… 
Ученици: Ирина Прошева III3 (второ место) и Ангела СачановаII4. 
 
3. Учество во Меѓународниот поетски фестивал „Замокот на Дуино“ со училиштен проект. 
Ученици: Александра Василева III1 и Сандра ШапкароваIII1 
4. Подготовка и изведба на забавно-музичко шоу „Твоето лице како да ми звучи познато – Ние 
сме вашето лице“, изведено на 23.12.2022 во Народен театар – Гевгелија. 
Учесници – ученици: од Драмската група „Титанија“, проектната група за Училиштен весник, 
соло-изведувачи и два рок-бенда.  
Музичкиот дел од манифестацијата беше подготвена во соработка со проф. ИлијаАтанасов. 
 
Бисерка Макревска 
1.Учество на манифестацијата “Месец на книгата ” во организација на ЈОУ Библиотека 
“ГоцеДелчев” – Гевгелија, на тема: Светот го разбирам како поле за... 
Ученици: Илина ИванџиковаIII – 2, Златка Петрова IV – 3  
 
2. Учество во литературен конурс “Женските права во 21 век”, организиран од 
ОпштинаГевгелија и ЈОУ Библиотека „ГоцеДелчев“ –Гевгелија.  
Ученик: Илина ИванџиковаIII – 2, Златка Петрова IV - 3 
 
3. Учество и освоено второ место на конкурсот по повод Светскиот ден за превенција од 
насилство врз  децата во организација на   ЗГ „Од станица до граница“ и ЗГ „Рубикон“ на тема: 
“Подај ми рака и тогашкога не паѓам”. 
Ученици: Илина ИванџиковаIII -2  Златка Петрова IV – 3 (второ место) 
 
4.Учество во Меѓународниот поетски фестивал „Замокот на Дуино“ со поединечна творба. 
Ученик: Златка Петрова IV – 3  
 
Вања Манчева 
1.Учество на манифестацијата “Месец на книгата ” во организација на ЈОУ Библиотека 
“ГоцеДелчев” – Гевгелија, на тема: Светот го разбирам како поле за... 
Ученици: Мартина Стојанова и Кети КованцалиеваII – 8 
 
Александра Ќаева 
1.Ученикот Никола Илиевски од III-5 клас, освои една од трите рамноправни награди на 
Конкурсот за есеј на тема: „Македонскиот денар како национална валута – еден од симболите 
на независноста“. Конкурсот беше во организација на Народната банка и Министерството за 
финансии  на Република Северна Македонија. 
 
2.Учествo на Конкурсот за краток расказ „Тврдоглави“ посветен на писателот Славко Јаневски. 
Ученик: Никола ИлиевскиIII – 5 
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Тања Чугунцалиева 
1.Учество на манифестацијата “Месец на книгата ” во организација на ЈОУ Библиотека 
“ГоцеДелчев” – Гевгелија, на тема: Светот го разбирам како поле за... 
Ученик: Боркица Ѓоргиева II – 6 
 
2. Учество во литературен  конурс “Женските права во 21 век”, организиран од 
ОпштинаГевгелија и ЈОУ Библиотека „ГоцеДелчев“ –Гевгелија.  
Ученик: Боркица ЃоргиеваII – 6 
 
3. Учество на конкурсот по повод Светскиот ден за превенција од насилство врз децата во 
организација на   ЗГ „Од станица до граница“ и ЗГ „Рубикон“ на тема: “Подај ми рака и тогаш 
кога не паѓам”. 
Ученици: Боркица Ѓоргиева и Данче СтоименовскаII – 6  
 
4.Учество во Меѓународниот поетски фестивал  „Замокот на Дуино“ со училиштен проект. 
Ученици: Боркица Ѓоргиева, Данче Стоименовска и Емилија ВанчеваII – 6  
 
Даниела Џишева 
1.Учество и освоено трето место на литературен конурс “Женските права во 21 век”, 
организиран од Општина Гевгелија и ЈОУ Библиотека „Гоце Делчев“ –Гевгелија.  
Ученик: Сара Стамкова II – 9 
 
2. Учество на конкурс за најдобар есеј на тема: Македонскиот денар како национална валута, 
распишан од Министерство за финансии на РСМ. 
Ученик: Сара Стамкова II-9 
 
3.Учествo на Конкурсот за краток расказ „Тврдоглави“ посветен на писателот Славко Јаневски. 
Ученик: Даниела КаранфиловскаIII – 5 
 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТНАТА АКТИВНОСТ: ЛИТЕРАТУРНИ КЛУБОВИ И ДРАМСКИ 
СЕКЦИИ – ДРАМА И ДРАМСКИ СЕКЦИИ 
Проектната активност е целосно реализирана. Реализирани се:  
1. Седмоноемвриската манифестација  „Пееме за Гевгелија“. Реализрана е на 9.11.2022 година 
во просториите на училиштето. Учениците рецитираа песни од современа македонска 
родољубива поезија. Учествуваа ученици што одбрале проектна активност Литературни 
клубови и драмски секции – драма и драмски секции, членовите на драмската група „Дон 
Кихот“ и ученици од сите паралелки што имаат одбрано слободни ученички активности – 
Драма и драмска секција.  
2. Новогодишна претстава „Новогодишните ѕвезди на Дон Кихот“ 
Новогодишната претстава беше реализирана на 27.12.2022 година, во Народниот театар во 
Гевгелија. Беа драматизирани сцени од драмски текстови на современи македонски автори: 
„Грев или шприцер“ и „Позитивно мислење“ од Сашко Насев и „Буре барут“ од Дејан Дуковски. 
Хуморот беше испреплетен со музика и со игра. Учествуваа ученици што одбрале проектна 
активност Литературни клубови и драмски секции – драма и драмски секции, членовите на 
драмската група „Дон Кихот“ и ученици од сите паралелки што имаат одбрано слободни 
ученички активности – Драма и драмска секција. Подготовката, организацијата и режирањето 
беше на професорките: Даниела Џишева, Александра Ќаева и Вања Манчева.  Техничката 
обработка беше на професорот Тони Аврамов 

Претседател на Активот   ТањаЧугунцалиева 
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11. Полугодишен извештај на Активот по  Англиски јазик за  учебната 2022/23 г. 
 

Професори од Активот по предмети и класови со среден успех 
 

Јован Самарџиев I1 I2 I4 I5 I9 III1 III2 III10 Среден успех 

 4,87 4,75 

 

4,25 4,05 

 

3,00 

 

4,48 4,75 2,78 4,12 

 

 

Кристина Пренда  III6 III7 III8 IV1 IV3 IV4 IV5 IV8 Среден успех 

 4,24 3,24 3,04 4,23 4,67 4,23 4,08 3,24 3,68 

          

 

Андријана Џинова I6 I7 II10 II7 II9 IV2 IV6 IV7 Среден успех 

 2,93 2,96 3,15 3,17 4,38 4,78 4,75 3,29 3,68 

          

 

 

Кристина Трајкова I3 I8 III3 III4 III5 III9 III11  Среден успех 

 4,60 2,79 5,00 5,00 4,88 3,92 2,83  4,10 

          

 

Среден успех на Активот е: 3,95 
 

 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.. 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: 
Врснички форум театар против насилство во училиштата – 26 и 27.10. 2022 

 
 

Во Гевгелија, 16.01.2023 Претседател на Активот: Јован Самарџиев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Емилија Дуганова  II1 II2 II3 II4 II5 II6 II8  Среден успех 

 4,79 4,82 4,73 3,80 3,95 3,62 3,48  4,17 
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12. Извештај на Активот по француски јазик за прво полугодие во учебната 2022/23 г. 
 

Професори од активот по предмети и класови со среден успех 

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

успех 

Француски јазик 4,48 4,25 4,6 3,5 4,17 4,33 3,67 4,2 3,3 3,7 4,33 4 

 

Весна Аризанова I-1 I-2 I-3 II-1 III-1 IV-4 IV-5 II-6 II-8 Среден 

успех 

Француски јазик           5 4,71 4,42 4,75 3,92 3,2 3,73 3,06 3,66 3,80 

 

МирјанаЧамџиќ I-7 I8- II-10 III-8 III-10 IV-8 Среден 

успех 

Француски 

јазик           

2.67 2.5 2.5 2.6 3.0 2.47 2.62 

Латински јазик I-4 III-2 III-3 III-4 
  

Среден 

успех 

 3.87 4.58 4.18 4.25 
  

4.22 

 

Среден успех на активот е: 3.66 

 

1. Реализација на наставните програми и планови 

Наставните програми за редовната настава се реализираат 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. 

2. Учество во обуки, семинари и работилници 

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

 Oбука за наставници како дел од проектот ,,Врснички форум театар против насилство во 

училиштата”. 

 Онлајн вебинар , ,Развивање креативни вештини преку визуелни приказни”. 

 Онлајн вебинар ,,Методи и пристапи за учење преку решавање на проблеми со фокус на 

климатските промени”. 

 Обука на тема „Заштита на децата од дигитално насилство и педофилија“ 

 

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

По повод 26 Септември , Европскиот ден на јазиците,во просториите на нашето училиште се оддржа 

креативна работилница за значењето на јазицитенасловена ,,Колку јазици знаеш за толку луѓе 

вредиш”. Дваесет ученици од сите години и струки дискутираа и ја аргументираа важноста од 

познавањето јазици во сите области од живеењето. На крајот од настанот учениците поделени во 

групи учествуваа во квиз натпревар за интересни факти за јазиците. Организацијата настанот 

беше под менторство на професорката по француски и латински јазик Мирјана Чамџиќ.  
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1. Професори од активот по предмети и класови со просечен успех 

 
Ивана Кркотиќ - Прошевска 

 Класови :I1 -I2 I5 II1 II2 II3 II5 III1 III3  IV3  
Просек : 4,29 

 
Ристо Диманчев 
Класови :  I3 I7 I8 II10 II4 II8 III10 III4 III5 III8 IV1 IV4 IV8 
Просек : 3,4 

 
Среден успех на актив: 3,85 

 
2. Реализација на наставните програми и планови 

Наставната програма по германски јазик се реализира во целост. Со неделен фонд од два 
часа процесот на учење на германскиот јазик беше поделен на одреден број компоненти: слушање, 
зборување, читање, пишување, комуникативни модели,граматика,вокабулар и култура. Различните 
компоненти беа интегрирани меѓусебно при што јазикот се учеше на функционален начин. 

 
3. Обуки,семинари и манифестации 
- Стручно надоградување на Филолоски факултет во Скопје и Штип 
- Одбележување на Божиќ со изработки и пораки за пријателство и убави желби на германски 
јазик.  
 

 

14. Извештај на Активот за природни науки и здравствена струка за прво полугодие во 
учебната 2022/23 г. 

 
Професори од активот по предмети и класови со просечен успех 

Милан Лешевски I1 II2 III1 III2 III3 III4 III5 IV2 IV3 IV5 

Хемија 4,27 4,47 4,00 4,08 3,82 3,88 2,82 3,70 4,62 5,00 

Среден успех 4,07 

 

Снешка Аризанова I2 I3 I4 II1 II3 II4 II9 

Хемија 3,88 3,60 4,75 4,71 4,53 3,0 3,75 

Среден успех 4,00 

 

Блашка Чугунска I1 I3 I7 II1 II2 II3 II4 II10 III2 III3 

Географија 4,8 4,26 2,6 4,92 4,47 4,56 3,7 2,76 4,91 4,9

0 

Среден успех 4,18 

 

Гордана Делеџакова I2 I5 IV8   

Економска географија  4,50    

Географија 4,56     

Туристички дестинации  2,62  

Среден успех (вкупен) 3,89 

           

13. Извештај на активот по Германски јазик 
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Андигона Костадинова I1 I2 I3 I4 III1 III2 III3 III4 III5 

Биологија 4,60 4,19 4,13 4,48 4,40 4,58 4,27 5,0 3,88 

Среден успех (вкупен) 4.43 

 

Зорица Лешевска I 8 I 4 II 9 II 10 III 10 

Биологија 2.07  4.04   

Среден успех 3,05 

Анатомија и физиологија  4.87    

Среден успех 4.87 

Храна и пијалаци    3.8  

Среден успех 3,8 

Угостителско послужување    2.6 3.4 

Среден успех 3.00 

Среден успех (вкупен) 2,68 

 

Лилјана Андонова II1 II2 II3 II4 IV2 IV3 I7 I8   

Биологија 4,5 4,53 4,0 3,2 3,7 4,48     

Среден успех 4,5  

Хигиена и екологија       3,04 2,5   

Среден успех 2,77 

Среден успех (вкупен) 3,74 

Среден успех на активот е: 3,80 

 

Радмила Патирова II-9 

Фармакологија 4,3 

Физикална терапија 4,6 

Патологија 4,6 

Масажа 5,0 

Микробиологија со епидемиологија 4,3 

Основи на медицинска нега 5,0 

Основи на нега 4,8 

Среден успех 4,6 

 

Илинка Илиевска II-9 

Учење преку работа 5,0 

Среден успех на активот: 4,1 

 

1. Реализација на наставните програми и планови 

Наставните програми и планови за првото полугодие од учебната 2022/2023 се реализирани во 

целост. 

2. Учество во обуки, семинари и работилници 

Сите членови на активот учествуваа на обука за ”Врснички форум театар против насилство во 

училиштата“( 26.10.2022год.) 

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

Натпреварите по предметите од природните науки ќе се одржат во текот на второто полугодие. 

 

Во Гевгелија, 17.1.2023 г.                                        Претседател на актив: Зорица Лешевска 
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15. Извештај на Активот по Општествени науки и уметности за прво полугодие во 
учебната 2022/23 г. 

 

Професори од активот по предмети и класови со просечен успех 

Тодорка  Дагалева - ср.успех – 3,92 I4 I5 I6 I7 I8 I9 IV4 IV5 III6 III8 

Историја 4,75 4,62 2,71 2,68 3,38 3,0 4,31 4,33   

Содржини програм. од училиште         5,0 4,44 

 

Миле Смилков -   ср.успех-4,14 II10 III1 IIi2 III3 III4 III5 I1 I2 I3 I5 

Историја 2,46 4,08 4,5 4,27 4,75 3,53 4,47 4,0 4,33  

Содржини програм. од училиште          5,0 

 

Костадин Андонов ср.успех – 3,81 II1 II2 II3 II4 II5 II6 II7 II8 II9  

Историја 5,00 4,82 4,8 3,2 4,25 3,19 2,67 2,61 4,0  

Содржини програм. од училиште       3,58    

 

Ирена Никова – ср.успех – 4,66 II1 II2 II3 II4  III4 III5 III6   

Социологија 5,00 4,94 4.93 4.00    4,52   

Социологија -изборен      4,88 4,41    

 

Снежана Арџанлиева Танева- 

      - ср.успех-  3,96 

IV1 IV2 IV3 IV4 IV5 II5     

Филозофија 3,92 3,87 4,38 3,62 3,92      

Филозофија -изборен 

 

          

Етика-изборен      4,06     

 

Јасмина Јанишлиева – ср.успех-4,22 I4 III5 IV6 IV5 IV4      

Граѓанско образование 5,0          

Логика   4,12 4,11 3,62      

Педагогија  4,29         

 

Андон Картов   -   ср.успех – 3,42 I5 I6 I7 III7 I7 I6     

Граѓанско образование 4,71 2,64 2,6        

Содржини програм. од училиште    3,81 3,4 3,43     

 

Стефчо Стефанов – ср.успех – 4,46 IV6 III9 III10  I7 III8 II8    

Психологија -изборен           

Психологија и комуникација  3,5 3,89        

Деловна комуникација     3,92      

Психологија 4,5          

Психологија на туризмот      3,81     

Содржини програмир.од училиште       5,0    

 

Розета Картова -   ср.успех – 4,32 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 II8 
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Ликовна уметност – прва година 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,32 3,28 4,25 4,42 

 II1 II2 II3 II4       

Ликовна уметност-втора година 5,00 5,00 5,00 4,7       

Културно-историско наследство          3,52 

 

Илија Атанасов – ср.успех – 4,45 I1 I2 I3  II1 II2 II3 II4   

Музичка уметност 4,80 4,81 4,80  5,00 4,71 5,00 5,00   

 I5 I6 I7  I9 I4     

Музичка култура 4,92 2,64 3,36  3,50 4,88     

 

Среден успех на активот е:  4,13 

 

1. Реализација на наставните програми и планови 

Наставните програми се реализираат според предвидената динамика и планирањата кои предметните 

наставници ги доставија со почетокот на учебната година.Исто така според планираното ,без проблем 

се реализираат и планирањата по ИОП(Индивидуално образовен план). 

 

2. Учество во обуки, семинари и работилници 

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

* ,,Врснички форум театар против насилство  во училштата” организирано од Здружение на граѓани 

RUBICON  дата: 26 и 27.10.2022 година  

  

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

*Јавен конкурс за млади,,Што значи безбедноста,солидарноста и соработката за вас’’OSCE-Mission to 

Skopje-наградени ученици:Нена Стојкоска III-4 и Ивана Грујиќ II-1  

*Ликовен конкурс 19 ноември-Светски ден на детето-,,Врснички форум театар против насилство во 

училиштата’’3Г RUBICON во соработка со Од станица до граница-наградени ученици:1.Нена 

СтојкоскаIII-4  2.Ивана ГрујиќII-1  3.Билјана ЈанчеваII-2,на овие конкруси учествуваше колешката по 

ликовна уметност Картова Розета  

Колегите по историја Костадин Андонов ,Миле Смилков, Тодорка Дагалева  и културно-историско 

наследство Картова Розета беа во неколку посети на НУ Музеј ,,Гевгелија” за време на неделата 

посветена на заштита на светското културно-наследство во периодот од 01-08.11.2022 година 

 

 Гевгелија, 12.1.2023 г.                                                                          претседател на актив: Костадин Андонов 
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16. Успехот на активот по математика, физика и информатика на крајот од првото 
полугодие од учебната 2022/2023 година 

 

Презиме Име клас 
Просек: 

Атанасова Русица I-5 II-7 III-4 III-5 III-7 IV-7      

Математика 3.7 2.04 3.5 2.6 2.17 2.29      2.72 

Математика-изборен     2.55 2.5      2.53 

      

Среден 
успех: 2.65 

        
Презиме Име клас 

Просек: 
Колев Сашко II-2 IV-1 IV-5 IV-7        

Физика 4.29           4.29 

Физика-изборен  4.31 3 2.78        3.36 

             

      

Среден 
успех: 3.83 

        
Презиме Име Клас 

Просек: 
Манев Горан II-1 II-2 II-3 II-5 II-6 II-8 III-1 III-2 III-3   

Информатичка 
технологија-изборен 4.93 5.00 5.00         4.98 

Информатика    4.55 4.44       4.50 

Информатички системи 
во угостителството и 
туризмот      4.00      4.00 

Програмски јазици-
изборен       4.28 4.83 5.00   4.70 

      

Среден 
успех: 4.54 

        
Презиме Име Клас 

Просек: 
Окова Ана I-6 I-7 II-8         

Математика 2.07 2.04 2.26         2.12 

      

Среден 
успех: 2.12 

      

 
 
  

Презиме Име клас 
Просек: 

Панорова Рамона II-1 II-3 II-4 III-2 III-3 III-4 III-5 I-1    

Физика 4.79 3.87 2.5 4.58 4.27 4.12 3.35     3.93 

Физика-изборен        4.39 4.76   4.58 

      

Среден 
успех: 4.25 
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Презиме Име Клас 
Просек: 

Папалазов Сашо I-4 I-9 II-1 II-3 II-4 III-6 III-10 III-11    

Математика 3.31 2.75 4.29 3.2 2.3  2.44 2    2.90 

Математика за 
економисти      3      3.00 

             

             

      

Среден 
успех: 2.95 

        
Презиме Име Клас 

Просек: Папалазов
а 

Јасмина II-5 II-6 II-9 II-10 III-9 IV-3 IV-4 IV-6    

Математика 2.85 2.62 2.67 2.23 2.08 3.76 2.38     2.66 

Математика за 
економисти        2.75    2.75 

             

             

      

Среден 
успех: 2.70 

        
Презиме Име Клас 

Просек: 
Петкова Драгица I-1 I-2 I-3 II-2 III-1 IV-1 IV-5     

Математика 4.27 3.19 2.94 3.94   2.58     3.38 

Алгебра-изборен     3.68       3.68 

Математичка анализа-
изборен      3.69      3.69 

             

      

Среден 
успех: 3.58 

        
Презиме Име Клас 

Просек: 
Трајков Стојан I-1 I-2 I-3 I-4 I-6 II-7 II-9 III-1 III-7   

Физика 4.93 4.88 4.8 4.94 3 3.62 4.79 4.84    4.48 

Физика-изборен         4.2   4.20 

             

             

      

Среден 
успех: 4.34 

        
Презиме Име Клас 

Просек: 
Ќаева Павлина I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I-6 I-7 I-8 I-9   

Информатика 4.87 4.81 4.67 4.88 4.83 3.57 3.4 4 4   4.34 

Математика        2.93    2.93 

             

             

      

Среден 
успех: 3.63 
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Средниот успех на активот по математика, физика и информатика на крајот од првото 

полугодие за учебната 2022/2023 година изнесува 3,50. 

 

 

17. Полугодишен извештај на Активот по Спорт и спортски активности во учебната 
2022/23 г. 

 

Професори од активот по предмети и класови со просечен успех 

Никола Караколев I6 I7 I9 III10 IV1 IV2 IV3    

Спорт и спортски активности 4,64 4,48 3,00 4,33 4,85 4,83 4,9    

Среден успех – 4,43 

 

Беќарова Јулија II5 III2 III5 IV4 IV5      

Спорт и спортски активности 4,80 4,83 4,65 4,77 4,92      

Среден успех – 4,79 

 

Кирил Арнаудов I1 I2 I3 I4 I5 III1 III3 III4   

Спорт и спортски активности 4,46 4,69 4,26 4,69 4,41 4,84 4,81 5,00   

Среден успех – 4,69 

 

Влатко Семенаков I8 II6 II7 II8 II9 II10 IV6 IV7 IV8  

Спорт и спортски активности 3,69 4,75 4,21 4,22 4,83 4,54 4,81 4,59 4,21  

Среден успех – 4,42 

 

Зоран Аврамов II1 II2 II3 II4 III6 III7 III8 III9 III11  

Спорт и спортски активности 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,86 4,37 3,60 4,33  

Среден успех – 4,68 

Среден успех на активот е: 4,6 

Реализација на наставните програми и планови 

Наставните програми се реализираат според предвидената динамика и од сите колеги од активот 

по спорт е реализирана во целост. 

Учество во обуки, семинари и работилници 

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

,,Врснички форум театар против насилство  во училштата” организирано од Здружение на граѓани 

RUBICON  дата: 26 и 27.10.2022 година. 

Презиме Име Клас 
Просек: 

Филов Зоран III-1 III-2 III-3 IV-1 IV-2 IV-1 III-1     

Математика 3.56 3.58 3.09 3.69 3.3       3.44 

Програмски јазици-
изборен      4.69      4.69 

       3.64     3.64 

             

      

Среден 
успех: 3.92 
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Активности, натпревари, манифестации и награди на ниво на активи 

Наставникот Влатко Семенаков со машки и девојчиња учествуваше на Државен натпревар по пинг-понг 

на 15.11.2022 год. 

Наставникот Влатко Семенаков со машката екипа по ракомет учествуваше на зонски натпревар на 

15.12.2022 год. 

Наставникот Влатко Семенаков со женската екипа по ракомет учествуваше на зонски натпревар на 

14.12.2022 год.се пласира на регионалените натпревари. 

НаставникотЗоран Аврамов со женската екипа по кошарка учествуваше на зонски натпревар на 9 

.12.2022 год. и се пласира на регионалените натпревари. 

Наставникот Зоран Аврамов со машката екипа по кошарка учествуваше на зонски натпревар на 

7.12.2022 год. и се пласира на регионалените натпревари. 

Наставникот Никола Караколев со машката екипа по футсал учествуваше на зонски натпревар на 

23.11.2022 год. се пласира на регионалените натпревари. 

Наставникот Никола Караколев со женската екипа по футсал учествуваше на зонски натпревар на 

22.11.2022 год. 

Наставникот Кирил Арнаудов со женската екипа по одбојка учествуваше на зонски натпревар на 

1.12.2022 год.  

 

Во Гевгелија, 14.01.2023 г.                                 Претседател на актив:Никола Караколев 

 

 

18. Полугодишен извештај на активот од сектор МАШИНСТВО за учебната 2022/2023  
 

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

 Александар Делиџаков 
 I-6 I-9 II-7 III-7 III-11 IV-7 

3.10 

Машинство и други сектори  2.86      

Електротехника    2.75    
Учење преку работа кај 
работодавач  

 
 

5.00    

Испитување и дијагностика на 
возила  

 
 

 3.10   

Моторни возила      2.50  
Електроника     3.29  2.71 
Техничка комуникација  3.00     

Основи на машинство  2.75     

 

 Борче Нечевски 
 I-6 I-9 II-7 III-7 III-11 IV-7 

2.24 
Машински елементи со механика 2.14  1.92    

Машински елементи со механика       
Термодинамика  1.57     



35 
 

Практична настава - 
автомеханичар   

 
 

  3.00  

Моторни возила    2.57   

 

 Михаил Гелов 
 I-6 I-9 II-7 III-7 III-11 IV-7 

3.09 

Техничко цртање со КАД 2.86  2.92    

Хидраулика и пневматика    2.62   
Учење преку работа кај 
работодавач 

 
 

   3.53 

Одржување на моторни возила      2.88 
Практична настава – 
автомеханичар 

 
3.75 

    

 

 Иван Шапкаров 
 I-6 I-9 II-7 III-7 III-11 IV-7 

2.70 

Технологија на обработка 1.93 3.25 1.70    

Мотори со внатрешно согорување   1.92 3.38 1.83  
Учење преку работа кај 
работодавач 

 
 

 5.00   

Моторни возила      2.59 

Среден успех на активот е: 2.78 

 
     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.  
     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. 
     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, 10-15 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. 



36 
 

     На крајот од првото полугодие вo учебната 2022/2023 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 текот на првото полугодие од учебната 2022/2023 година машинскиот актив ги спроведе 
следниве активности: 
 Предлог и усвојување на програма за работата на Активот во учебната 2022/2023 

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  
 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;  
 По предметот Практична настава и УПР и се продлабочи соработката со бизнис 

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

и советувања  
 Анализа и сумирање на полугодишни резултати  
 Анализа на теми за матурски проектни задачи 
 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) 

 
 Наставните програми се реализираат според предвидената динамика и сите наставници од 
активот на секторот машинство своите обврски и задачи ги извршуваа со физичко присуство 
според задолженијата од МОН, па така сите колеги од активот ги завршија своите задолженија. 
На крај од првото полугодие сите ученици беа оценети и сите обврски од зададената и 
пропишана програма беа реализирани. 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 на активот.  
Активот од почетокот па до крајот на прво полугодие 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. 

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 за врсничко насилство преку проектот „Врснички форум театар против насилство 

во училиштата“ – сите професори од Активот 
      Со проектните активности се третира проблемот на врсничко насилство во училиштата во 
Општина Гевгелија, во насока на: препознавање, превенција и постапување. Планираните 
активности  се насочени кон придонес за создавање училишни средини без врсничко 
насилство и со унапредена меѓусебна толеранција и разбирање.  
Обуките за наставниците беа насочени кон следните цели:  
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- Зајакнување на капацитите на учениците во основните и средните училишта за 
превенција и справување со врсничко насилство 
- Унапредување на компетенциите на наставниот кадар, психо-педагошкиот тим за 
детектирање, превенција и структуриран пристап во справување со врсничкото насилство 
- Јакнење на меѓусекторската соработка на сите вклучени институции во системски 
одговор на ситуации на врсничко насилство 
- Зајакнување на компетенциите на вклучените од училиштата за недискриминација по 
однос на пол и род при постапување во ситуации на врсничко насилство. 
 
 Информативна сесија за регионална програма за размена на средни училишта 

„Суперучилишта“ одржана во Граѓански Ресурен Центар Штип. Присутен - Александар 
Делиџаков 

   
 Еднодневна обука на тема: Еразмус+ програма и клучната акција 1 и 2, одржана во Хотел 

„Порта Македонија“ во Скопје. Присутен - Александар Делиџаков 
 
 Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во рамки на проектот „Деловен еко-

систем како интегриран систем BE IN“,  финансиран преку Интеррег ИПА Програмата за 
прекугранична соработка помеѓу Р. Грција и Р.С. Македонија организираше ОТВОРЕН 
ДЕН посветен на презентирање на можности за автоматско креирање на модели, 
прототипови и готови производи преку користење на иновативна технолошка опрема 
за 3D принтање. Учество на наставниците Александар Делиџаков и Михаил Гелов и 
учениците Дарко Миленковски, Лазе Пилитов и Ристе Петков. 

 
 Еднодневна работилница на тема „Можности и предизвици во СОО“ одржана во 

Националната Агенција за европски образовни програми и мобилности. Присутен – 
Александар Делиџаков 

 
 Присуство на работна средба (работилница) на која беа споделени информации за 

Извештајот за стручните училишта во 5 - те региони кој што е изготвен од страна на 
Проектот „Зголемување на атрактивноста, инклузивноста и релевантноста на 
стручното образование и образованието на возрасните“, одржана во Кавадарци. 
Присуство – Александар Делиџаков и Русица Атанасова 

 
 

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

 На ден 10.11.2022 година СОУ “Јосиф Јосифовски” – Гевгелија го реализираше проектот 
на Меѓуетничка интеграција во образованието поддржано од УСАИД и Министерството 
за образование и наука со партнер училиштето СЕПУГС “Арсени Јовков” од Скопје. 
Учениците од двете училишта реализираа ревијални спортски игри, баскет, пинг понг, 
одбојка и исцртување мурали формирајќи групи со мешан етнички состав. Присутни 
наставници: Александар Делиџаков, Тања Чугунцалиева, Влатко Семенаков и Илија 
Атанасов. 
 

 На ден 17.11.2022 година СОУ “Јосиф Јосифовски” – Гевгелија го реализираше вториот 
дел од проектот на Меѓуетничка интеграција во образованието поддржано од УСАИД и 
Министерството за образование и наука со партнер училиштето СЕПУГС ” Арсени 
Јовков” од Скопје. Учениците од двете училишта реализираа ревијални спортски игри 
баскет, пинг понг, одбојка и исцртување морали формирајќи групи со мешан етнички 
состав. Присутни наставници: Александар Делиџаков, Тања Чугунцалиева, Влатко 
Семенаков и Илија Атанасов. 

 
Јануари, 2023 година                                                                                           Претседател на актив:  

                                                                                                                                  Александар Делиџаков   
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19. Извештај на Економија, право и трговија за прво полугодие во учебната 2022/23 г. 

 

Професори од активот по предмети и класови со просечен успех 
Билјана Панова  I5 II-5 II-6 III-4 III-6      

Право и државно уредување 4,12 3,9 3,38        

Делвона комуникација 4,54          

Претприеништво и бизнис  4,00 3,56        

Трговско право     4,19      

Вовед во право    4,12       

Среден успех – 3,97 
 

Јасмина Узунова I5 II-5 II 6 III 6 IV-4 IV-5 IV-6    

Претпиемништво и бизнис 4,46          

Внатрешна трговија  3,3 2,94        

Учење преку работа кај 
работодавач 

  4,94        

Финансиско работење    4,24       

Менаџмент     3,62 4,00     

Менаџмент и бизнис планирање       4,19    

Среден успех –3,96 
 

Софија Тошева-Рамнчева III-6 IV-4 IV-5 IV-6       

Економија 4,24 4,23 4,22 4,38       

Лични финансии 4,83          

Маркетинг 4,57          

Учење преку работа кај работа кај 
работадавач 

   5,00       

Осигурување    5,00       

Среден успех – 4,56 
 

Јасмина Мицева II-5 II-6 III-6 IV-1 IV-2 IV-3 IV-4 IV-5 IV6  

Учење преку работа кај 
работодавач 

5,00          

Статистика 4,25 3,75         

Однесување на потрошувачите   5,00        

Бизнис и претприемништво    4,15 3,83 4,57 4,00 4,00   

Интегрирани маркетинг 
комуникации 

        4,5  

Среден успех – 4,32 
 

Снежана Кичукова II-5 II-6 III-6 IV6       

Основи на сметководство 2,95 2,81         

Финансиско сметководство   3,76 3,31       

Учење преку работа кај 
работодавач 

  4,81        

Надворешна трговија   3,76        

Банкарско работење    3,69       

Среден успех – 3,58 
 

Среден успех на активот е: 4,08 
 
1. Реализација на наставните програми и планови 
Наставните програми се реализираат според предвидената динамика и од сите колеги од 
економско прававниот  е реализирана во целост. 
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2. Учество во обуки, семинари и работилници 
Наставниците од активот учествуваа на следните обуки, семинари и работилници: 
 Обука за справување со врсничко насилство 
 Обука за изготвување на програма по Учење преку работа во II година дуално стручно 
образование 
 Проект Girls go circular- online платформа за јакнење на претприемачки и инововацикси 
вештини 
  
3. Активности, натпревари, манифестации и награди на ниво на активи 
Учество на камп за иновации наставник Софија Тошева-Раманчење 
Подготовка за натпревар за надобра ученичка компанија-нацтавници Снежана Кичукова, 
Софија Тошева -Раманчева 
  

Во Гевгелија, 14.01.2023 г.                                                      Претседател на актив: Снежана Кичукова 
 
 
 
20. Полугодишен извештај за активот од угостителско-туристичката струка за учебната 
2022/23 година 
 

1. Професори кои го сочинуваат активот: 
- Бранко Бизоев 
- Велика Бизоева 
- Лидија Јовановска 
- Марина Калкова 
- Ана Камчева 
- Антонио Какров 

 
2. Реализација на наставните планови и програми: 
 
Наставните планови и програми кај сите професори се реализирани според планираната динамика 
за прво полугодие во учебната 2022/23 година. 
 
3. Среден успех на професорите по класови, како и вкупен среден успех: 
 

IV степен хотелско-туристички техничар 
 
 

Бранко Бизоев II-8 III-8 IV-8 Среден успех 

Агенциско работење 2,70 2,81 1,93 2,48 

Туристичко водење   2,22 2,22 

Маркетинг во туризмот  2,59  2,59 

Анимации во туризмот  3,33  3,33 

Среден успех: 2,65  
 
 

Велика Бизоева III-8 IV-8 Среден успех 

Хотелско работење 3,15 2,34 2,75 

Учење преку работа 3,67 2,79 3,23 

Основи на угостителско 
послужување 

4,44  4,44 

Основи на готварство 3,10  3,10 
 
Среден успех:  3,38 
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Лидија Јовановска I-7 II-8 III-8 IV-8 Среден успех 

Хотелско работење  3,09   3,09 

Основи на угостителство 2,32    2,32 

Основи на туризам 2,64    2,64 

Алтернативни форми во 
туризмот 

  3,37  3,37 

Менаџмент на настани    2,00 2,00 

Учење преку работа  5,00   5,00 

Велнес и спа   4,38  4,38 

Среден успех:  3,26 
 
 

Антонио Какров IV-8 Среден успех 

Претприемништво и 
иновации 

2,93 2,93 

Среден успех: 2,93 
 
 

III Степен готвач/келнер 
 

Марина Калкова I-8 II-10 III-9 Среден успех 

Практична настава/ готвач 4,17   4,17 

Практична настава  4,67 4,08 4,37 

Среден успех: 4,27 
 

Ана Камчева I-8 II-10 III-9 III-10 Среден успех 

Готварство 3,00 4,44 4,20  3,88 

Основи на готварство    3,90 3,90 

Основи на угостителско и 
туристичко работење 

2,21    2,21 

Основи во послужувањето   3,30  3,30 

Декорација во готварството   4,50  4,50 

Практична настава  4,44   4,44 

Среден успех: 3,71 
 
 
 

Антонио Какров I-8 III-10 Среден успех 

Практична настава/ келнер 4,45  4,45 

Практична настава  4,55 4,55 

Угостителско послужување 3,13  3,13 

Среден успех: 4,04 
 

Учество во обуки, семинари и работилници: 
Наставниците од активот учествуваа на следните обуки, семинари и работилници: 
 -Обука за справување со врсничко насилство 
 -Обука за изготвување на програма по Учење преку работа во II година дуално стручно 
образование 
 
Среден успех на актив: 3,46 
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21. Извештај за реализација на активностите од Проектот на Меѓуетничка интеграција 

во образованието 
 
Примарна цел на активноста беше поврзување на ученици кои наставата ја следат на различен 
наставен јазик, македоснки и албански во различен град преку запознавање и меѓусебна дружба. 
Запознавањето на учениците беше преку заедничко исцртување, правење хамер на тема од 
екологија, да се развие еколошката свест кај младите и нејзина заштита, како и правење хамери на 
тема пријателство напишено на  македонски и албански јазик. 
 
Средбите (работилниците) беа поделени во два дела. Првиот дел од средбата беше реализиран на 
10.11.2022 година со посета на нашето училиште СОУ “Јосиф Јосифовски”” – Гевгелија во Скопје во 
СЕПУГС “Арсени Јовков”. Координаторите на проектот за Меѓуетничка интеграција на двете 
училишта, Тања Чугунцалиева и Енвер Ајдини направија мешење на учениците од двете училишта и 
ги подели во групи каде секоја мешена група имаше своја задача. Дел од учениците зборуваа на тема 
екологија и правеа хамери – исцртување мурали напишени на македонски и албански јазик, а дел од 
учениците правеа хамери – исцртуваа мурали на тема пријателство исто така испишани на 
македонски и албански јазик. По завршувањето на овие активности учениците повторно беа 
измешани и поделени во групи каде реализираа ревијални спортски игри баскет, пинг – понг и 
одбојка. Овие ревијални мешани игри беа една прекрасна пријателска и заедничка дружба на 
учениците од македонска и албанска националност. По завршувањето на активностите двете 
училишта имаазаедничка средба со мал коктел.  
 
  Вториот дел од средбата беше реализиран на 17.11.2022 година кога СЕПУГС “Арсени Јовков” 
– Скопје беше во посета на нашето училиште СОУ “Јосиф Јосифовски” – Гевгелија. Оваа средба беше 
координирана од координаторите на проектот на двете училишта во СОУ “Јосиф Јосифовски” од 
Гевгелија, Тања Чугунцалиева и координаторот на проектот на СЕПУГС “Арсени Јовков” од Скопје. 
Двете училишта разменија меѓусебни мислења и пишуваа мурали – правеа хамери на тема 
пријателство и екологиј. По завршувањето на овие активности учениците повторно беа измешани и 
поделени во групи каде реализираа ревијални спортски игри баскет, пинг – понг и одбојка. Овие 
ревијални мешани игри беа една прекрасна пријателска и заедничка дружба на учениците од 
македонска и албанска националност. По завршувањето на активностите двете училишта имаа 
заедничка средба со мал коктел. 
 

Координатори на проектот, Тања Чугунцалиева од СОУ “Јосиф Јосифовски” – Гевгелија и Енвер 
Ајдини од СЕПУГС “Арсени Јовков” – Скопје. 
Другите професори кои учествуваа во реализацијата на проектор беа постојано одговорни при 
реализацијата на двата дела од проектор и постојано соработуваа во сите активности што подоцна 
се рефлектираше и врз самите ученици. 
 
Целата реализација на проектот за Меѓуетничка интеграција на младите во образованието беше 
успешно реализирана и завршена од двете училишта. 
 

                                                                             Координатор на проектот: Тања Чугунцалиева 

 

 

 

 

Во Гевгелија, 19.1.2023                                                                                                                       в.д. директор 
 
         

                                                                                                                                                           /Марија Танева/ 
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