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1. ОПШТИ МАТЕРИЈАЛНО - ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

И НАСТАВЕН КАДАР 
 

1. Училиштето располага со свој училишен простор: 
а) да 
б) не 
 
2. Училишниот простор го користи: 
а) самостојно 
б) заедно со 
 
3. Училишниот простор се наоѓа во: 
а) една зграда 
б) две згади 
в) повеќе посебни згради 
 
4. Настават се одвива: 
а) во една смена 
б) во две смени 

 
5. Број на наставници и други стручни работници: 
а) со соодветно образование __105__  
б) со несоодветно образование __/___    
    а од нив според степенот на образование __/___   
    а според видот ___/____   
 

Доколку има наставници со несоодветно образование наведете по кои предмети 
изведуваат настава: 
_______________________ / _____________________ 
_______________________ / _____________________ 
 

в) други стручни соработници 

• педагози          1            

• психолози        1 

• социолози        / 

• дефектолози   1 
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2. ВОСПИТНО - ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ ВО УЧИЛИШТЕТО 
 

А. НАСТАВА 
 

 Почеток и траење на наставата 
 
1. Наставата во училиштето започна на 01.10.2020. Наставата во текот на целата 

година се одвиваше преку учење на далечина, со користење на платформата 
Microsoft Teams. 

 
2. Прекин на наставата немаше. 
 
3. Редовната онлајн настава во училиштето заврши на ___10.06.2020____ 
                                                                                                               (ден и месец) 
 
4. Во текот на целата учебна година наставата се изведуваше редовно по сите 

предмети кои се предвидени со наставниот план. 
 

 Планирање на наставата (теоретска и практична) 
 

1. Изготвен е годишен глобален план по следниве наставни предмети: 
 

_____________по сите наставни предмети_____________________ 
 

2.  Изготвен е план за подготовка за обработка на наставните теми-целини по 
следниве наставни предмети: 

 
_____________по сите наставни предмети____________________ 
 

3.  Во текот на годината работени се писмени подготовки за наставен час по 
следниве предмети: 

• македонски јазик и литература 

• математика  

• странски јазик  

• сметководство 

• математика за економисти 
 

Реализација на наставната програма 
 

1. Наставната програма е реализирана целосно по сите наставни предмети: 
 

а) да 
б) не 
 

 

Унапредување на воспитно -образовната дејност 
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1. Работа на Наставничкиот совет, Училишниот одбор, Ученичката заедница и 

Советот на родители 
 
а) Број на одржани состаноци во текот на годината: 24 

 
б)  Број на одржани состаноци на училишен одбор – 12 
 
в)  Број на одржани состаноци на Советот на родители – 3 
 
г) Број на одржани состаноци со Ученичката заедница - 16 

 
2.  Содржината на стручната работа на Наставничкиот совет, Училишниот одбор, 

Ученичката заедница и Советот на родители 
 

• разгледување на успехот и поведението по секој одржан Совет на 
паралелка 

• планирање и организирање на воспитно-образовни содржини, фонд на 
часови, распоред, оценување, редовност на учениците 

• стручно усовршување, интерни и екстерни семинари 

•  воннаставни активности 

• трансформација на наставните програми, реализација на новa наставна 
програма 

• разгледување и анализа на полугодишен и годишен извештај за работа 
на училиштето 

• разгледување и анализа на причините за намалување на успехот кај 
одредени ученици и изнаоѓање можни начини за решавање на 
проблемот. 

• следење на онлајн наставата, помош и поддршка на учениците кои 
наидуваат на проблеми од различни причини (немање уред и други 
услови за следење настава, проблеми во совладување на материјалот и 
сл.) 

• носење одлуки по прашања кои се однесуваат на училиштето, учениците 
и вработените 

 
3. Работа на директорот и другите раководни и стручни лица: 

 
а) број на посетени часови, предмети и сознанија од посетеноста на: 
 

ДИРЕКТОРОТ: посетени се 97 наставни часа според постојната наставна програма по 
предметите: македонски јазик и литература, странски јазик, основи на право, основи на 
бизнисот, економска географија, сметководство, деловно работење, економија и 
практична настава, спорт и спортски активности. 
 
ПОМОШНИК ДИРЕКТОРОТ: посетени се 57 часа според  постојната наставна  програма 
по предметите : македонски јазик и литература, странски јазик, основи на право, 
основи на бизнисот, економска географија, сметководство, деловно работење, 
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економија и практична настава, спорт и спортски активности, математика, основи на 
јавно право,канцелариско работење, бизнис. 
 
УЧИЛИШЕН ПСИХОЛОГ посетени се 47 наставни часа според постојната наставна 
програма по предметите: македонски јазик и литература, странски јазик, информатика, 
математика, конституционо уредување, право, основи на право, економија, 
сметководство, основи на бизнисот, граѓанска образование, социологија, ликовна 
уметност, музичка култура, спорт и спортски активности. 

 
УЧИЛИШЕН ПЕДАГОГ посетени се 53 наставни часа според постојната наставна 
програма по предметите: македонски јазик и литература, странски јазик, информатика, 
математика, конституционо уредување, право, основи на право, економија, 
сметководство, основи на бизнисот, граѓанска образование, социологија, ликовна 
уметност, музичка култура, спорт и спортски активности. 
 
Реализацијата на наставните часови од страна на наставниот кадар ги задоволува 
потребните стандарди и барања. Со дел од колегите каде што се приметени мали 
пропусти извршени се советодавни разговори, со цел поправање на истите. Новиот 
наставен кадар кој е под менторство продолжува да се следи и советува. 
 

4. Учество на наставниците во перманентно стручно усовршување (семинари и 
сл.) по одделни предмети: 

 

• Посетени се сите семинари и советувања организирани по струки-области 
од страна на Бирото за развој и образование при Министерството за 
образование. Посетени се сите семинари организирани за стручно 
усовршување на помладиот наставен кадар и интерни семинари при самото 
училиште, интерни семинари за современи наставни техники. 

• Учество на семинари за обука на оценувачи по македонски јазик и 
литература за државна матура, обука за тестатори за изведување на истата. 

• Учество на семинари за обука за оценување по англиски, германски и 
француски јазик за државна матура за изведување на истата. 

• Учество на семинари за обука за подготовска на полагање на интерни 
наставни предмети за матура и за оценување на истите. 

• Учество на семинари на стручната служба за пороци,насилство и безбедност 
во училиштата организирано од Град Скопје. 

• Учество на Пролетна Гранд Академија за пишување, менаџирање и водење 
на проекти (локални и меѓународни) 

• Учество  на семинар за Емоционална интелигенција кај адолесцентите 

• Учество на обука за Дигитален Маркетинг 
 

5. Теми што се разработуваат во училиштето за стручно и педагошко образование 
на наставниците: 

 

• интерни семинари од областа на педагогијата и дидактиката за 
нововработените професори 
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• новата улога на наставникот, примена на нови форми и методи во реализација 
на наставата 

• менаџирање и изработка на проекти (локални и меѓународни) 

• водење педагошка документација 

• девијантно однесување кај учениците 

• видови насилство и спречување на насилство 

• влијанието на семејството и родителите врз развој на детето и работата во 
училиштето 

• работа со ученици со посебни образовни потреби и користење на онлајн 
платформа за унапредување на оразованието за лица со посебни потреби 

• користење на нови апликации и технологии во проверувањето на знаењето 

• младинска вклученост на учениците во училишниот живот 
 

Феријална практика 
 
Феријалната практика во СЕПУГС “Васил Антевски - Дрен”, се изведуваше: 
 

- во текот на првото полугодие, за учениците од втора година, кои поради 
пандемијата не реализираа феријална практика во учебната 2019/2020 година. 
Феријалната практика за овие ученици се реалзиираше онлајн, преку 
платформата CISCO WEBEX во соработка со АД Комерцијална Банка-Скопје. 

- за време на летниот распуст, од 10 Јуни до 31 Август 2021 година, учениците од 
прва и втора година кои според наставниот план и програма беа задолжени да 
посетуваат феријална практика, истата ја реализираа во институции и компании 
со ки училиштето има склучено Меморандум за соработка. 

 

Следење и оценување на успехот и поведението на учениците 
 
1.   Во првото и второто полугодие се водеше електронскиот дневник  за сите 

ученици по сите наставни предмети. 
 
2.  Дали се превземени некои активности на унапредување на следењето и 

оценувањето во текот на изминатата година? 
 
Превземено e следното:  

• отворање ученичко досие  

• следење на учениците преку цела учебна година 

• стручни теми за оценување 

• континуирана анализа на успехот na учениците 

• разговор со учениците за оценувањето 

• разговор со родителите за оценувањето 

• запознавање на учениците за нивните права во врска со оценувањето 
 
3.  Стручните активи ( правни предмети, економски предмети и општообразовни 

предмети ), ги имаат превземено следните активности: 
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• стручна соработка во самите активи,  

• предавања, менување на искуства,  

• меѓусебна посета на часови,  

• учество на семинари 
 

4.  Какви заклучоци и предлог мерки се донесувани на состаноците на стручните 
тела во врска со следењето и оценувањето на учениците? 

 
Перманентно следење и оценување на учениците со примена на нови форми и 
методи во работата, нов приод во начинот на оценување, следење на ученикот, 
јавно оценување со вклучување на учениците, користење на инфрматичка технологијa 
и диференцијално работење по пoтреба. 
 
5.  Какви активности има преземено директорот на училиштето за унапредување на 

следењето и оценувањето на успехот на учениците? 
 

Преземени се следниве активности: 
 
Секој месец се одржуваат класни совети до крајот на учебната година. Со тоа секој 
ученик беше максимално следен и се преземаа многу активности како на пример 
дополнителна настава, додатна настава, индивидуална работа со ученици, почести 
разговори и контакти со ученици и наставници како индивидуално така и во помали 
групи, а се со цел да се подобри успехот и редовноста кај учениците. 
Оценувањето се спроведуваше преку писмени работи, тестови, контролни задачи, усни 
одговори, континуираната активност на ученикот и оценувањето да биде јавно во 
училница. 

 
6.  Какви активности има преземено педагог - психолог во училиштето во врска со 

следењето и оценувањето. 
 
Преземени се следниве активности: 
 
Прилагодување на учениците во новата средина, адаптирање на учениците со 
изучување на нови наставни содржини, индивидуални разговори со учениците, 
родителите, професорите, групни разговори со учениците и професорите, давање 
насоки како наставниот материјал да се совлада, отклонување на секој проблем што ќе 
се јави, водење на евидентни листови за секој ученик, навремено реагирање за 
поголеми отсуства на учениците од наставата, советување на учениците како да се 
активираат за време на наставата, а со тоа да се подобри успехот на самите ученици. 
Групни и индивидуални советување на родителите, односно старателите. 

 
 

7.  По кои предмети, покрај усното испитување во оценувањето се користени 
тестови и писмени прашања и задачи? 

 

Наставни предмети Година на 
образование 

Број на тестови Број на писмени 
задачи 
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Македоснки јазик и 
литература 

I, II, III, IV По потреба 4 

Странски јазик I, II, III, IV После секоја 
наставна тема 

4 

Математика I, II, III, IV После секоја 
наставна тема 

4 

Сметководство I, II, III, IV После секоја 
наставна тема 

4 

 
Тестови, контролни задачи се изведуваат и кај сите други наставни предмети по 

потреба и по видување на самиот професор. 
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B. ВОННАСТАВНА ВОСПИТНА-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 
 

Работа со надарените и талентираните ученици 
 
       Работа со надарените и талентираните ученици има за цел да придонесе за 
откривање и развој на учениците  со надпросечни  општи или посеби способности и 
да создава услови за нивно понатамошно унапредување . 
 

1. Во училиштето се организирана работа со надарените и талентираните 
ученици во текот на учебната година по различни области и бројност на 
ученици: 

 

Област Број на ученици 

Македонски јазик и литература 16 

Основи на бизнис 25 

Бизнис 12 

Англсики јазик 34 

Информатика 8 

Социологија и граѓанско образование 7 

Екологија 63 

Практична настава 47 

Право 13 

Музичка култура 15 бенд + 30 хор (не се реализираше 
поради пандемијата) 

Ораторство и дебатирање 9 

Локални и меѓународни училишни 
проекти 

98 

 
2.  Дали во училиштето има изработено посебна програма за работа на 

надарените и талентираните ученици? 
 

а) да 
б) не 

 
3.  Како се организира работата со надарените и талентираните ученици? 

 

•  преку редовна настава 

•  преку додатна настава 

•  преку слободните ученички активности 

•  преку консултативна настава 

•  со вклучување на учениците во меѓучилишни форми на работа ( смотри, 
средби, семинари, трибини, саеми, натпревари, училишни секции, проекти 
и сл.) 

 
4.  Кои наставни форми се користени во работата со надарените и талентираните 

ученици? 
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• индивидуална  

• групна форма 
 

5.  Дали во  работата со надарените и талентираните ученици во вашето 
училиште се ангажираат само наставниците или се вклучени и други кадри 
надвор од училиштето (одделни стручњаци од стопанството, уметници и сл.)? 

 
Покрај наставниците од училиштето беа ангажирани и други кадри надвор од 
училиштето, стручни лица, бизнис заедница, предавачи 
в) посета на други институции и добивање на соодветни податоци и информации 
 

 Слободни активности 
 

1. Кои слободни активности се застапени во училиштето и низ кои форми работат 
тие (клубови, секции ....) каков е опфатот на учениците и колку состаноци 
имаат одржано? 

 
а) Слободни активности во кои има елементи на истажувачка работа: 
 

Вид на активност Број на ученици Број на часови 

Претприемништво и бизнис 28 72 

Изработка на промотивен 
материјал за презентирање на 
училиштето 

56 36 

Презентации на различни теми 210 72 

Социјален клуб 54 36 

 
 
б) Слободни културно уметнички активности во кои требаше да бидат вклучени 
поголем број на ученици за учебната 2020/2021 беа откажани. Активностите кои може 
да се спроведат онлајн и во кои беа вклучени мал број на ученици со физичко присуство 
беа навремено организирани и спороведени. 
 

Вид на активност Број на ученици Број на часови 

Бенд / / 

Хор / / 

Драмски секции  / / 

Клуб на оратори 9 36 (одржани онлајни 
со физичко присуство) 

 
 
в) Слободни спортски активности во учебната 2020/2021 беа откажани поради 

пандемијата 
 

Вид на активност Број на ученици Број на часови 
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Кошарка / / 

Ракомет / / 

Одбојка / / 

Шах / / 

Фудбал / / 

Атлетика / / 

Пинг понг / / 

 
 

2. Дали постојат однапред подготвени и усвоени програми за работа за: 
 
а) Сите слободни активности 
б) Поголем број слободни активности 
в) Помал број слободни активности 
г) Нема програми за работа 
 
 

3.  Кога се одржуваат часовите по слободни активности? 
 
а) Пред часовите за редовна настава 
б) По часовите за редовна настава 
в) Во една (работна) сабота 
г) Во сите саботи 
 

4.  Постигнувањето на учениците во наставата и слободните активности се 
презентираат преку учество во натпревари, гостување во едукативни и 
информативни емисии, пишување статии за локални весници и онлајн 
портали, изработување на промотивни материјали. 
 

 
5.  На кој натпревар учествувале учениците од училиштето, колкав е нивниот 

број и колку награди освоиле? 

а. Општински натпревари 
 

Натпревар Број на ученици Освоени награди 

Географија 6 1, 2 и 3 место 

 
б. Натпревари на Град Скопје 
 

Натпревар Број на 
ученици 

Освоени награди 

Средношколски игри-пикадо 1 3 место 

Средношколски игри-фотографија 1 1 место 

Средношколски игри- креативно 
пишување 

1 3 место 

Средношколски игри- технички вештини 1 3 место 
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Средношколски игри- општествени 
науки 

1 2 место 

Географија 5 1, 2 и 3 место 

 
в. Републички натпревари 
 

Натпревар Број на 
ученици 

Освоени награди 

МАССУМ 

• Јавно говорење 

• Фотографија 

• Маркетинг план 

• Интевју за работа на македонски 
јазик 

 
1 
1 
2 
1 

 
/ 
3 
2 
3 

Географија 4 2 и 3 место 

 
г. Натпревари во рамките на училиштето 
 

Натпревар Број на ученици Освоени награди 

Натпревар по ораторство 9 1,2 и 3 место 

 
 

Општествени организации 
 
Во соработка со ЦРВЕН КРСТ во учебната 2020/2021 година, спроведени се две 
крводарителски акции на 21.10.2020 и 06.05.2021 година.  
Крв даруваа вкупно 47 ученика од 3та и 4та година и 5 вработени од училиштето. 
За упешно спороведена крводарителска акција во време на пандемија, училиштето 
доби признание и благодарница од Град Скопје и Црвен крст. 
 

Екскурзии 
 

1. Наведете го бројот на планираните и реализираните екскурзии и опфатот на 
учениците по видови екскурзии во оваа учебна година: 

 
а) стручно истражувачки екскурзии 
 

Планирани Релизирани Број на 
ученици 

Време на 
реализација 

Времетрање 

Прва година Не е 
реализирана 

/ / / 

Втора година не е 
реализирана 

/ / / 
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б) завршна екскурзија 
 

Планирани Релизирани Број на 
ученици 

Време на 
реализација 

Времетра
ње 

Трета Не е 
реализирана 

/ / / 

 
в) еднодневна научно истражувачка екскурзија 
 

Планирани Релизирани Број на 
ученици 

Време на 
реализација 

Времетрање 

Прва година Не се 
реализираше 

/ / / 

Втора година Не се 
реализираше 

/ / / 

 
2. Дали екскурзиите се изведуваат по однапред подготвени програми? 

 
а) сите екскурзии се изведуваат по однапред утврдени програми 
б) за некои екскурзии има програма, а за некои нема 
в) екскурзиите не се изведуваат по однапред утврдени програми 
 

3.  Дали програмите за реализација на екскурзиите се одобрени од Бирото за 
развој на образованието на Македонија? 

 
а) да 
б) не 

 
Општествено корисна работа 
 

1. Во учебната 2020/2021 година  се реализираа следните активности во областа 
на општествено корисна работа 

- Собирни акции, преку собирање на секундарни суровини, како пластика, 
хартија, електричен отпад 

- Акции на солидарност- акции во елементарни незгоди , помош на болен другар, 
ученик, крводарителство, собирање хуманитарна помош, хуманитарни акции за 
обезбедување електронски помоагала за следање на онлајн наставта 

-  Заштита на животната средина- уредување на ентериерот на училиштето, 
уредување на училишниот двор, уредување на месната заедница на која 
припаѓа училиштето, уредување, пошумување и сл. на просторот во градот, 
изработка и учество на проекти за зачувување на животната средина, еко акција 
со ученици во Градскиот парк Скопје 

 
2.  Кои се организатори и ментори на овие активности?  

• директорот 

• педагог 
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• пихолог 

• професори по историја 

• спорт и спортски активности 

• социјалниот клуб во училиштето 

• помошник директор 

• Град Скопје 

• МОН 
 
3. Дали се остварени материјални средства од овие активности и колку? 
-  не се остварени материјални средства 

 

Заштита и унапредување на здравјето на учениците и културата на 
живеењето. 
 

1.  Покрај содржините од редовната настава кои други активности се 
реализирани во рамките на оваа подрачје? 

- лекарски прегледи на учениците, системтски прегледи и вакцинирање 
-  организирање превентивни мерки од болести и зависности 
- грижа за хигиенските и естетско културените услови за животот и работата во 

училиштето 
- здрава исхрана 
- промени во пубертетот 

 
2.  Кои активности ги има превземено училиштето за воспитување на хумани 

односи меѓу половите? 
 

- Стручно предавање од Центар за Јавно здравје на тема Промени во 
адолесценцијата и Полово преносливи болести 

- Стручно предавање од заводот за здравствена заштита на мајки и деца на тема 
СИДА, алкохол и дорга 

 
3.  За зачувување на здравјето на учениците и културата на живеење дали 

вклучувате стручни лица надвор од училиштето, кои се тие и за кои содржини 
и активности? 

- Стручно предавања со лица од заводот за здравствена заштита на мајки 
и деца- Скопје 

- Предавање за насилства, дрога итн. ПРОЕКТ-РИЗИЦИ-СТОП 
организирано со предавачи од МВР. 

- Претпазливост при користење на интернетот и социјалните мрежи, 
организирано од СЕПУГС В.А.Дрен и Сектор за превенција при СВР. 

- МВР одделение за превенција 
- Борба против трговија со луѓе и илегална миграција 
- Учество во кампања против насилство врз девојчињата и жените 
- Антибулинг предавања со здружението РУБИКОН и ЕУ за тебе 
-  
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Општествено - културна дејност. 
 
Накратко наведете ги активностите што ги презело училиштето во текот на годината, 
преку кои се вклучило во животот и работата на средината и ја запознало јавноста со 
состојбите и проблемите на училиштето и соработка на училиштето со други 
организации во подигнувањето на културното и образовното ниво на месната 
население. 

• Читање реферати  

• соработка со стручни институции, судство, банки, компании, АД 
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА, Македонска берза, Народна банка на РМ, МНТ, Влада 
на РМ, Казнено поправен дом Идризово и сите високо образовни институции, 
Македонска Царина, УЈП, Основен Суд Скопје 2, Халк Банка, МАПАС агенција 
за супервизја на капитално финансирано пензиско осигурување, Американско 
катче, Факултет за бизнис и економија, Волонтерски Центар Скопје, Централен 
регистер, Капитал Банка, Парламентар институт на Собранието, Национална 
агенција за европски образовни програми и мобилност. 

• Соработка со јавни гласила МРТ, Канал 5, Сител. 

• Соработка со соодветни бизнисмени и др. (Кара5, МИТРА и сл.) 

• Виртуелно учество на предавања, работилници и др настани значајни за 
секојдневниот општествен развој 

 

Реализирани проекти 
 
а) Проекти во рамките на Град Скопје и МОН  
 

Име на проектот Време на реализација Учесници 

Реализиација на Условен 
Паричен Трансфер 

Во текот на целата година  

Здружение за граѓани за 
подобрување  на себеси и 
другите СФЕРА 
- Средношколски игри 
2020 

Октомври, 2020 Ученици од 1 - 4та година 

Здружение на граѓани 
Рубикон 

Прпознавање на 
насилството во 
училиштата 

Ученици од 1, 2, и 3та 
година 

ЕУ за тебе Училишта без насилство Вработени од СЕПУГС 
Васил Антевски Дрен 

Невладина организација 
ЛЕАД 

Изработка на протокол за 
реагирање при насилство 
во училиштата 

4 ученика и 4 вработени 
наставници од 
училиштето 

 
б) Меѓународни проекти 
 

Име на 
проектот 

Време на 
реализација 

Учесници Активности 
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Unifying power 
of art  

2018-2019 
година 
(2020-2021 
пролгиран 
поради) 

Координатор 
Соња Панева  

Ученици од 1 и 2 
година  

Виртуелна мобилност во 
Литванија 

Завршување на проектните 
активности и пишување 
финален извештај 

Robotics and 
coding  

2019-2021 Координатор 
 Ива Стојановска 

Јакимовски 

Дигитални работилници со 
наставниот кадар 

Мобилност на наставен 
кадар во Турција, 
Анталија 

Mix the 
cultures 
across the 
Balkan 

2019-2020 Координатор 
Ирена Стрејкиќ 

Виртуелни мобилности во 
Тузла и Источно Сараево 

Завршување на преоктините 
активности 

Пишување финален 
извештај 

 

From Steam to 
Stam  

2020-2022 Координатор 
Кристијан 

Стојановски 

Презентација и информација 
на проектот 

Отпочнување на проектните 
активности преку 
виртуелни средби со 
партнерите 

Art is in 
science-
sciense is in 
art with 
STEM 

2019-2022 Коордиантор Ива 
Стојановска 
Јакимовски 

Презентација и информација 
на проектот 

Отпочнување на проектните 
активности преку 
виртуелни средби со 
партнерите 

Integration of 
migrants 

2020-2022 Координатор 
Кристијан 

Стојановски 

Презентација и информација 
на проектот 

Отпочнување на проектните 
активности преку 
виртуелни средби со 
партнерите 
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3. ТЕКСТУАЛЕН КОМЕНТАР ЗА УСПЕХОТ И ОДНОСНОТ КОН 
НАСТАВТА НА УЧЕНИЦИТЕ 

 
За учебната 2020/2021 година учениците од економската струка постигнаа 

среден успех 3.90, а учениците од правна струка 4,10. Среден успех на училиштето е 
4,00. Постигнатиот успех зборува за големата ангажираност на сите вработени во 
училиштето, учениците, родителите, тимската работа, корелација маѓу наставните 
предмети, соработка со стручните активи и добрата организација од страна на 
директорот на училиштето и стручната служба во едукација на родителите, 
страрателите, за учениците со намален успех, нередовност во наставата и недолично 
Нередовно посетување ноднесување која трае низ целата година 

Наставните програми се во целост реализирани со дозволената флексибилност 
што подразбира променливост на наставните форми и методи и начинот на работа. 
Релевантен сегмент и стручното усовршување на личен и колективен план на 
наставниците преку учеството на семинари, симпозиуми, обуки, проекти и др. Обрнато 
е големо внимание на осовременување на воспитно-образовниот процес, примена на 
нагледните средства и помагала, реализирање на наставната програма по соодветни 
наставни предмети во кабинети со компјутери, следење на емисии на ТВ, видео и 
користење на технички помагала. Интересот и ангажираност на учениците во 
слободнитe активности и проекти покажаа резултати со големи успеси и награди на 
општинско, градско и државно ниво. Во целост е реализирана дополнителната и 
додатната настава. 

Во оваа учебна година поради КОВИД пандемијата од 01.10.2020 натавата се 
спроведуваше онлајн преку платформата Microsoft TEAM и други дигитални алатки за 
помагање на целокупниот наставен процес. 

Во учебната 2020/2021 година од прва до четврта година со одличен успех 
завршиле 661 ученик, со многу добар успех 472 ученици, со добар успех 357 ученици , 
со доволен успех 76 ученици. Сите ученици ја завршија учебната година. 
           Во учебната 2020/2021 година вкупниот број на оправдани изостаноци изнесува  
38811 изостаноци, а неоправдани 3500 изостаноци. 
          Во учебната 2020/2021 година советувањето на родители беше прилагодено на 
онлајн н ааставата и актуелната пандемија и се одвиваше индивидуално со физичко 
присуство на учениците и родителите кои беа повикани, како и групно на платформата 
Microsoft TEAM. Вкупниот број на родители кои беа советувани во текот на целата 
учебна година е: 
А. Намален успех во учењето – 84 прво полугодиа +71 второ полугодие 

Б.  Нередовно посетување настава – 8 прво полугодие + 17 второ полугодие 

В. Несоодветно однесување во училиште – 3 прво полугодие + 1 второ полугодие 
       Во учебната 2020/2021 година 54 ученика од прва до четврта година биле на 
индивидуално советување кај стручната служба во училиштето. Поголем дел од нив 
поради намален успех, односно 3 и повеќе од 3 слаби оценки по различни наставни 
предмети, нередовност во наставта и недолично однесување. 
 
 
 
 
 


