
 

 

1.  ВОВЕД 

 

               Согласно Член 113 од Законот за основно образование(Сл.весник 

бр.161/19) директорот на училиштето го поднесува следниот 

 

ГОДИШЕН  ИЗВЕШТАЈ 

За работата и постигнатите резултати на ООУ,,Климент Охридски,, Миравци  

во учебната 2020/21 година 

 

2.  УСЛОВИ ВО КОИ РАБОТИ УЧИЛИШТЕТО 

        ООУ ,,Климент Охридски,, Миравци опфаќа ученици од I до IX одделение  од 

Миравци, Петрово, Милетково, Смоквица и Давидово. Во централното училиште во 

Миравци има 124 ученици распоредени во 9 чисти паралелки од  I  до IX одделение. 

Во подрачните училишта во Милетково, Смоквица и Давидово има вкупно 25 

ученици распоредени во три комбинирани паралелки. Вкупно 149 ученици. 

   Наставата се изведува на македонски наставен јазик, во една смена. 

  Условите за работа се оптимални во централното училиште во Миравци. 

Солидни  се и условите за работа и во подрачните училишта во Давидово и 

Смоквица. За да се создадат оптимални услови за реализација на воспитно - 

образовната работа и во ПУ во Милетково, покрај уредување на училишниот двор, 

потребна е дренажа на теренот под училишниот објект во ПУ во Милетково (што е 

скап потфат) – или дислоцирање на училиштето,  како и  промена на азбестен 

покрив. Во ПУ во Смоквица има потреба од обновување на фасадата. 

Опременоста на училиштето со основен училишен мебел, дидактички 

средства за работа и друго,  е солидна. 

До крајот на оваа учебна година се набави и направи следново: се набавија 

200 лектирни и други наслови на книги, 2 лап топи, 15 десктопи, монитори и 

микрофони за компјутери, се зајакна интернет конекцијата,  се набавија 7 таблети за 

ученици од социјално ранливи категории. Понатаму, се набави трака за трчање во 



 

ОУ и душеци за ФЗО во ПУ, топки, вага, 2 таблети за цртање за потребите на 

наставниците, столови за наставници, 6 гитари за училишниот оркестар, 1 клима 

инвертер. Се поставија клозетски шолји во санитарни јазли, се заменија дотраените 

олуци на влезот на училиштето, се поставија паноа, плакати, држачи и 

дезинфекциони средства на повеќе места во ОУ, се набавија безконтактни 

топломери, 4 пумпи за дезинфекција на просториите, дезинфекциони бариери на 

влезовите, разен канцелариски и друг потрошен материјал за потребите на 

наставата  и административни потреби. Се изгради тоалет за дете со посебни 

потреби со тоа што се пренамени и измени дел од ходникот, се заменија плочките 

во санитарните јазли, се санираа оштетени ѕидови, се замени водоводна 

инсталација на цело ОУ, се поправија постоечките шкафчиња, се набави нов мебел 

за училници во ПУ и ОУ, се  изработи проектна документација за покривот во ОУ, се 

поставија нови плотни на масите во трпезаријата, се набавија и монтираа уште 2 

камери за видео надзор, 3 печатачи, табла, ДВР опрема за снимање на камерите и 

др. 

 

         Воспитно - образовниот кадар го сочинуваат: директор, педагог, дефектолог и 

23 професори, односно наставници. Карактеристично во нашето училиште е тоа 

што голем дел од наставниот кадар одржува настава и во други училишта, а исто 

така и наставници од други матични училишта доаѓаат и држат настава во ООУ 

„Климент Охридски“, Миравци. Сите наставни предмети се стручно застапени. 

 

3. ПОДГОТВЕНОСТ НА УЧИЛИШТЕТО ЗА ПОЧЕТОК НА УЧЕБНАТА ГОДИНА  

 

Стартот и целиот тек на учебната 2020/21 година беше  исполнет со најразновидни 

активности: 

-на почетокот на годината се изработија програми за работа за сите наставни 

и воннаставни области и тела на ниво на наставник и на ниво на училиште; 

-се изврши распределба на наставни часови и други задолженија на   

наставниците; 

-се прибираа документите за запишување на наши завршени ученици од 

деветто  одделение во прва година во средните училишта; 

-се распоредија бесплатните учебници за учениците согласно протоколите за 

заштита од Ковид-19; 



 

-на почеток и постојано во текот на учебната година се дезинфицираа 

просториите во централното и подрачните училишта; 

- се правеа повеќе анализи и протоколи за подготвеноста на училиштето за 

реализација на физичка и онлајн настава, како и дополнување на куќниот ред на 

училиштето со одредби за почитување на мерките за заштита од Ковид - 19; 

- се прибираа податоци за ученици кои се пријавиле за користење на правото 

на додаток за образование. 

 

4. ПЛАНИРАЊЕ, РЕАЛИЗАЦИЈА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВОР 

 

Годишната програма за работа на училиштето се изработи согласно новите 

упатства за изработка на годишна програма за работа на основно училиште. Истата 

се донесе на 15.08.2020 година. 

       Во текот на целата учебна 2020/21 година се реализираа голем број  

активности и тоа: 

                       -Првиот училишен ден, кој годинава беше на 01.10.2020, се реализираше 

скромно, а свечено се одбележа и првиот училишен ден на првачињата и се искажа 

порака за среќна и успешна учебна година на сите ученици; 

                 - Со  решение од надлежни институции, во текот на учебната 2020/21 година, во 

нашето училиште, наставата се одвиваше со физичко присуство на учениците од 

прво до петто одделение, а онлајн за учениците од шесто до деветто одделение. 

Секогаш кога тоа го дозволуваа временските прилики, со учениците од прво до 

петто одделение наставата се одвиваше во училишниот двор. Кај нас само еден 

ученик од петто одделение (дете со ПОП- слабовидност) наставата ја следеше од 

дома со дирекно вклучување во истата, која  за останатите ученици се реализираше 

со физичко присуство; 

                      - На тромесечие се реализираа тестирања по повеќе наставни предмети со 

физичко присуство на учениците од шесто до деветто одделение – се разбира со 

почитување на протоколите за заштита од заразата; 

                       - Наставниците учествуваа на повеќе вебинари, а во училиштето се 

реализираше дисеминација поврзано со начинот на користење на Националната 

платформа за учење на далечина. Можност за проширување на своите знаења 

имаа и родителите на кои им беа понудени неколку можности за следење на 

вебинари, запознавање со нови правилници, платформи, и др.; 



 

                     - За првачињата,  во првата  полна недела во октомври – детската недела,  се 

реализираа повеќе активности: кратка активност со педагогот, групна заклетва, 

доделување на детски пасош, сликање во ,,рамка од слика,, со првачињата, се 

изработија пароли со детски права, флаер, информатор, ликовни творби, кратки 

рецитали и др.; 

             -Се изработија прегледи за крај на претходната и почеток на оваа учебна 

година за потребите на Државниот завод за статистика;  

-Во повеќе наврати се разгледуваа новите правилници (водење на педагошка 

евиденција и документација, воннаставни активности, оценување, туторство, 

професионална ориентација на учениците и тн); 

            -Соработката со родителите  (групно и индивидуално) се одвиваше онлајн, по 

телефон или надвор од училиштето кога  временските прилики  го дозволуваа тоа; 

            -Група ученици и еден наставник се искачија на највисокиот врв на Кожув – 

Зелен брег; 

            -По повод 11 Октомври  група ученици положија свежо цвеќе и оддадоа почит 

на паднат борец во центарот на Миравци; По повод раѓањето на Гоце Делчев (4ти 

Февруари) учениците изработуваа ликовни творби, а на денот на неговата смрт (4ти 

мај) со видео рецитали беше одбележано неговото дело и револуционерна борба; 

            -По повод месецот на книгата се реализираа онлајн рецитали на учениците 

од ОУ и ПУ; 

-По повод 3 Декември –ден на децата со посебни образовни потреби, нашите 

ученици  својата поддршка кон овие другарчиња ја искажаа со ликовни творби; 

-По повод 7 Ноември денот на ослободувањето на Гевгелија, на посета кај 

Градоначалникот беше нашиот првенец на генерацијата за претходната учебна 

година Благица Минчева, која доби и парична награда; 

-Патрониот празник на училиштето 8 Декември се одбележа со онлајн 

свечена  програма: музички и прозен рецитал, цртежи - кои беа објавени на јутјуб 

каналот; 

          -По повод Нова Година се реализираше онлајн рецитал, изработка на 

честитки, доделување на новогодишни подароци. Подароците на учениците од прво  

одделение се обезбедени од градоначалникот на општина Гевгелија, а за 

учениците од второ до петто одделение подароци обезбеди училиштето. Имаше и 

приватна иницијатива за доделување на новогодишни пакетчиња на учениците од 

ПУ во Смоквица; 



 

-Се реализираа онлајн активности  кои имаа за цел да им потпомогнат, да ги 

информираат и потсетуваат учениците и нивните родители, како и наставниците за 

начините, патиштата за јакнење на личноста и справување со потешкотии. Директорот, 

педагогот и дефектологот на ФБ споделуваа и постираа свои текстови, видеа и 

документи  со цел да дадат придонес кон подигање на прагот на психо-физичката 

подготвеност за вклучување на учениците и родителите во новите услови на 

делување. Во таа смисла, се споделија повеќе содржини: Како родителите да се 

справат со однесувањето и емоциите на децата, Што е самодоверба, Видови 

родителства и тн; 

-На самиот почеток на второто полугодие на нашата фб страна беше споделена 

презентација од УНИЦЕФ на тема: „Како се чувствуваме“, а подоцна и објава за 

Меѓународниот ден на мајчиниот јазик; 

-Во текот на второто полугодие значителен број учениците учествуваа на 

општински и регионални натпревари по математика, физика, биологија и англиски 

јазик, ученик од нашето училиште освои трета награда на државен натпревар по 

математика и прва награда на државен натпревар во физика; 

-Во катчето за професионална ориентација, учениците од 9то одделение изработија 

цртежи збогатени со текстови и фотографии за разните професии. Кон крајот на 

второто полугодие, за запишување во прва година средно образование, средните 

училишта одржаа онлајн презентации и активности: дискусии на разни теми, цртежи на 

тема (ПО катче), појаснувања во врска со конкурсот за запишување во средното 

училиште, пресметка на бодови, појаснувања за барањата на стручните училишта; 

-Денот на жената и на сите мајки беше одбележан со цртежи, креативни изработки, 

кратки рецитали и споделени убави пораки; 

-Младинскиот образовен форум организираше онлајн предавање за учениците од 

6то до 9то одделение за заштита на животната средина, како дел од кампањата 

„Разбистри се“. Во рамките на неделата на хигиенизацијата организирана од Црвен 

Крст учениците од 8мо одделение проследија едукативни материјали, а потоа 

изработија своја презентација за подигнување на свеста за јавното здравје и 

превенција на болести поврзани со лоши хигиенски практики и превенција, под мотото 

„Хигиената – лична обврска за колективното здравје“; 

-По повод денот на шегата, се одржа свечено дефиле и избор на најдобра маска, а 

на фб страницата беше пратен видео поздрав од ПУ; 

-Во рамките на МИО имаше успешна соработка со ООУ „Прпарими“ од Чегране, 

каде прво учениците од 6то одделение по предметот природни науки изработија 



 

плакат со соодветни фотографии, цртежи и текст на тема „Здрава животна средина“, а 

понатаму преку апликацијата TEAMS се одржаа презентации за родниот крај; 

-По ФЗО се снимаа и изработија видео часови по возење велосипед; 

-По повод доаѓањето на пролетта, првачињата изработија прекрасни ликовни 

творби во колаж техника; 

-За денот на планетата Земја, вредните рачиња на учениците од 1во до 5то 

одделение цртаа и направија плакат, рецитираа и играа, засадија дрвца, цвеќиња, го 

уредуваа училишниот двор со украсни елементи и цвеќиња и пешачеа во блиската 

околина; 

-По повод Велигден, се одржаа работилници во природа и во училница, се боеја и 

украсуваа јајца, се цртаа цртежи кои подоцна беа изложени, се изработи и видео 

честитка со читање на есеи со појаснување на значењето на Велигден и неговите 

главни одлики; 

- Во текот на месец мај се запишуваа првачињата за новата учебна година; 

- Соодветно одбележување на денот на македонскиот јазик (5ти Мај); 

-Претставник на стручната служба и еден одделенски раководител учествуваа на 

онлајн форум поделен во три сесии организиран во соработка на Општината со 

невладини организации, во рамки на проектот „Низ женски леќи: покревање на 

политики и буџетски иницијативи, следење на спроведувањето на локалните акциски 

планови за родова еднаквост“; 

-Претставник на случната служба и наставник по граѓанско образование следеа 

онлајн информативна работилница на тема „Подигнување на демократска клима во 

училиштата“;  

-Се одржа првиот дел од онлајн обуката поврзана со реформите за новите наставни 

програми во прво и четврто одделение;  

-Наставничкиот совет водејќи се според Правилникот на оценување а согласно 

постапката за избор на првенец на генерација, одлучи оваа учебна 2020/21 година да 

ја прогласи Зорица Героска за првенец на генерација;   

-По завршувањето на учебната 2020/21 година на учениците од деветто одделение 

им беа доделени свидетелствата и беа испратени со желби за голем успех во иднина и 

високи постигнувања на секое поле; 

-Континуирано, во текот на целата учебна година се следеа сите видови планирања 

на наставниците и за состојбата на истите се изготви извештај; 



 

-Постојано во текот на учебната година имаше стручна соработка со наставници – 

почетници, разговори со ученици кои манифестираат несоодветно однесување, 

како и со нивните родители; 

-Работни задачи реализира и комисија за проверка на познавањето на 

македонскиот јазик и кирилското писмо; 

-Се изработи програма за професионална ориентација, како и сите видови 

програми за работа со деца со посебни образовни потреби (онлајн и физички); 

- Се отпочна со пакет вежби за подобрување на вештините на читање и пишување 

и др; 

-И оваа учебна година учениците и вработените продолжија со собирање пластични 

шишиња и хартија и истите ги подготвуваат за рециклирање; 

- Користењето на ИКТ во наставата е согласно програмите за работа; 

-Реализација на часови од додатна и дополнителна настава е согласно 

потребите на учениците и  истата се изведува врз основа на детален распоред 

објавен на огласна табла и на онлајн платформата; 

-Реализацијата на часовите од задолжителните и изборните наставни 

предмети е целосна и согласно планираната динамика и услови за работа; 

-Задолжителен странски јазик кај нас е англискиот јазик и истиот се реализира 

за сите ученици од прво до деветто одделение. Изборен странски јазик е германски 

јазик и се реализира од шесто до деветто одделение; 

-Во текот на годината, од страна на стручната служба се посетуваа онлајн 

наставни часови; 

-Сите ученици се целосно интегрирани во наставата; 

 -Се следеше педагошката евиденција и документација, за истите се 

направија решенија и се корегираа грешките во евиденцијата согласно правилникот 

за водење педагошка евиденција и документација; 

 -Специјалниот едукатор и рехабилитатор во текот на целата учебна година, 

во време на пандемија, работеше индивидуално со учениците според протоколот за 

заштита. Четири ученика имаат медицинска документација (наод и мислење) и за 

истите беше изработен Индивидуален образовен план. ИОП беше изработен 

заедно со наставниците според можностите и способностите на детето. Ученици со 

потешкотии (потешкотии при читање и пишување, намалени когнитивни 

способности) посетуваа индивидуални часови со цел добивање напредок и 

позитивни резултати. Два ученика од второ одделение, два ученика од трето и два 

ученика од четврто одделение има потешкотии во читањето, дел од нив и во 



 

пишувањето. Посетуваа индивидуални часови во текот на целата учебна година и 

кај истите се забележуваше напредок во читањето (за потребите за индивидуален 

час со физичко присуство секако имаа дозвола од родител). На индивидуалните 

часови учениците ги правеа потребните вежби, ги изработуваа тестовите 

прилагодени и адаптирани според нивните можности и способности. За истите 

постојат докази како слики, видеа, адаптирани тестови, наставни листови и сл.  

 -Во текот на учебната 2020/21 година се издаваа преведници и дупликат 

свидетелства на наши поранешни ученици; 

-Соработката со медицинскиот центар од Гевгелија се одвиваше во доменот 

на имунизација на учениците, систематски преглед на вработените и др. Со 

матичниот лекар во Миравци соработката непречено се одвива, особено  при  итни 

интервенции  во случај на  повреди на ученици и др. 

-Покрај редовното одржување на хигиената – секојдневно се контролираше 

состојбата со изостанување на ученици од настава поради болести и други 

причини,  постојано, по неколку пати во денот, се дезинфицираше цело училиште, 

се поставија бришачи за нозе на влезовите во училиштето и во училниците, се 

контролира  и  миењето на рацете од страна на учениците, секојдневно им се  

мереше температура на сите ученици и вработени. Конфекцијата „Конингтон“ од 

Миравци донираше заштитни маски за сите ученици. Со посебни протоколи, во кои 

учествуваа наставниците, родителите и учениците,  се распоредуваа бесплатните 

учебници и лектирите итн.; 

-Согласно Протоколите во училиштето не се организираше исхрана за 

учениците. Тие си носеа храна од дома и се доручкуваше во училница;. 

-Со  тајно гласање, се избра ученички правобранител; 

-Во онлајн наставата се користеа сите можни ресурси до кои имаме пристап и 

кои се лесни за применување: ТВ училница,  видео часови со помош на месинџер, 

ФБ групи,  електронско праќање на задолженија и добивање повратна 

информација, Едмодо и ЗООМ комуникација, Едуино платформата, НПДУ и многу 

други; 

-Во делот за оценување, по електронски пат, усно на видео часови, како и со 

тестирања со физичко присуство се проверуваа знаењата на учениците и се   

формираа оценките на учениците .  

         -Секако дека сите наставници целосно и редовно го пополнуваа и печатениот 

и е-дневникот. 



 

-Посебно сакаме да ги потенцираме нашиот труд и залагањата за грижата за 

здравјето на учениците и вработените  и придржувањето кон сите укажувања од 

Министерството за образование и Министерството за здравство, што ни е редовна 

заложба, а посебно зголемено од појавата на пандемијата на Ковид 19.  

Задоволни сме од соработката со родителите, Советот на родители,  Училишен 

одбор, поедини бизнисмени од локалната средина и градоначалникот на општина 

Гевгелија. Тие учествуваат во сите наши активности и ни помагаат во рамките на 

своите можности. 

.       Секојдневна и квалитетна е нашата соработка со општина Гевгелија, Службата 

за јавно здравје, БРО, Државен просветен инспекторат, други основни и средни 

училишта, културни и јавни установи, МВР, Центарот за социјални работи  и др. 

Покрај воспитно-образовни , во училиштето се реализираат и многу други задачи во 

соработка и за потребите на други државни институции  како: Државен завод за 

статистика, Агенција за заштита и спасување, Агенција за заштита на лични 

податоци, Агенција за заштита од корупција, Министерство за одбрана.... 

За нашето работење, за нашите резултати и поважни активности јавноста ја 

информираме преку локални медиуми, преку учениците, Советот на родители, Учи-

лишниот одбор, огласна табла, флаер, информатор, на училишниот facebook 

профил, на блогот eko-miravci@blogspot.com, веб страната на училиштето 

www.ooukliment.edu.mk . 

 

5. ПЛАНИРАЊЕ  И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СТРУЧНИТЕ ОРГАНИ И ТЕЛА 

 

            Работата на стручните органи и тела беше фокусирана на: разгледување на 

успехот и поведението на учениците; степенот на реализација на наставните 

планови и програми; реализација на интерни десеминации и работилници; кога ќе 

се констатираше потреба наставниците се задолжуваа да реализираат 

дополнителна настава со одредени ученици; се изрекоа неколку педагошки мерки 

на ученици поради неоправдани отсуствувања од настава.. 

           Се разгледуваа иницијативи за начини на подобрување на дисциплината и 

успехот на учениците. Се анализираа условите за работа. 
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6. УСПЕХ И ПОВЕДЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ 

 

           Одделенските раководители поднесоа извештаи за постигнатиот успех и 

поведение. Деталната анализа на истите, нивната споредба со податоците од 

минатогодишниот полугодишен извештај резултира со неколку интересни податоци 

и показатели: 

 Вкупниот број на ученици во споредба со минатата учебна година е намален 

за 4 ученици и изнесува 149; 

 Како резултат на онлајн наставата во оваа учебна година, бројот на 

оправдани отсуства од настава е доста зголемен и изнесува 2345, а бројот на 

неоправдани отсуства од настава изнесува 120;  

 Бројот на изречени педагошки мерки е мал. Се изрекоа  5  педагошки мерки 

(по 1 усна опомена во петто, и по две усни опомени во осмо одделение и во 

седмо одделение); 

 Средниот успех  од 4 и 5 одделение е 4,17, додека од 6 до 9 одделение е 

3,83. На ниво на училиште средниот успех изнесува 4,00; 

 Највисок среден успех имаат учениците од 8 одделение -  со 4,01, а најнизок  

успех има 9.одделение со 3,66 ; 

 Оваа учебна година (односно пред нејзиното започнување) поради 

преселување испишани се: 1 ученичка од 4.одделение во ПУ во Смоквица, и 

по 1 ученичка од 5. и 7. одделение во централното училиште во Миравци, а 

во текот на второто полугодие испишана е 1 ученичка во 3. одделение. 

 

7.ПЕДАГОШКА ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

             Во текот на учебната година,  од страна на директорот и педагогот, се 

следеше педагошката евиденција и документација (одделенски дневници, главни 

книги, записнички книги на стручни тела и др.). Се следеа сите видови планови и 

програми на наставниците. За евентуалните пропусти во евиденцијата и 

документацијата се дискутираше на наставнички совет и во индивидуални 

консултативни разговори, а направените грешки во пишаната педагошка 

документација се корегираа врз основа на донесени решенија. 

 

 

 



 

8.ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА 

 

По многу нешта оваа учебна година се разликува од претходните години, како: 

комбиниран модел на реализација на наставата (физичка и онлајн), скратени наставни 

часови, изменети наставни програми, здравствени протоколи за однесување, движење, 

исхрана,  држење на онлајн состаноци на наставнички совети и училишен одбор, како и 

контакти со родители  и друго. 

Вработените во нашето училиште професионално ги извршуваат своите работни 

обврски. Сите наставници се заложуваат за создавање услови за активна настава 

која е усогласена со новите стандарди на воспитно - образовното работење. Тие 

вложуваат максимални напори постигањата на учениците да бидат на највисокото 

можно ниво. Тоа го постигнуваат со постојано  осовременување на процесот на 

учење преку: внесување на ИКТ во наставата, применување на активни форми и 

техники за работа, зголемување на своите сознанија и искуства во работата со деца 

со ПОП,  посветување на потребното внимание на  учење по пат на игра и критичко 

размислување, усовршување на процесот на оценување на учениците  и друго. Со 

иста цел се и задолжувањата на наставниците за реализација на часови од 

дополнителна и додатна настава по чии предмети пројавуваат послаб успех 

односно посолидни познавања и интереси. Организацијата на целокупната работа 

во училиштето е и во насока на подобрување на работната атмосфера на часовите 

со цел учениците слободно и максимално да ја развиваат својата личност согласно 

своите способности, да се чувствуваат почитувани, задоволни, безбедни, како и да 

се оформат во одговорни личности. Исто така се чувствува потреба од постојано 

внесување нови и интересни воннаставни и вонучилишни активности заради 

поголемо и поквалитетно приближување на сите три сегменти на дидактичкиот 

триаголник (наставник – ученик – родител). Во нашето училиште, како резултат на 

неколку годишната работа на дефектолог, кај наставниците се чувствува поголема 

сигурност во работата со  учениците со ПОП, но и кај учениците со ПОП се покажаа 

извесни и значителни подобрувања. 

 

       Придобивки во оваа учебна година се: 

 Постигањата на учениците и нивните наставници од задолжителна и онлајн 

наставата; 

 Квалитетот на активностите на ниво на училиште; 



 

 Работата на одделенските и предметните наставници особено во работата со 

децата со ПОП; 

 Односот на учениците кон своите обврски  и нивните подобрени постигања  

во наставата и воннаставните активности, како и во насока на почитување на 

здравствените протоколи; 

 Набавката  на нагледни средства, книги, ИКТ опрема, мебел, уредување на 

санитарните јазли и изградба на тоалет за деца со ПОП. 

 

 

 

                                                                                           в.д Директор: 

 

                                                                           ______________________________ 

                                                                                        (Васка Ефтимова)                                                                          
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Општинско основно училиште 

,,Климент Охридски,, Миравци 

Ул.Гоце Делчев 35 

Општина Гевгелија 

Тел. 034-511-978  Тел/факс 034/229-017  

E – mail: oumiravciepiskop@yahoo.com 

ФБ страница: ООУ,,Климент Охридски,, Миравци 

 

         СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 

       За крај на годината од учебната 2020/21 година 

 

 

 Во училиштето наставата се изведува на: 

  

     1. Македонски јазик 

 

     2._________________________јазик 
 

      3._________________________јазик 
 

      4._________________________јазик 
 

 

 

 

 

        Лице за контакт                                                                                                в.д Директор 

 

        Ивана Ристова                                                                             ___________________________ 

                                                                                                                                  (Васка Eфтимова)

mailto:oumiravciepiskop@yahoo.com
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П Р Е Г Л Е Д 

 

 

На вкупниот број запишани ученици, паралелки (чисти) на крајот  од учебната 2020/21 година  
со настава на македонски наставен јазик 

 

 

 

 
 

Училиш
т
е 

Ученици и паралелки по одделенија 

I II III IV V I –V VI VII VIII IX V I -IX I - IX 

п у п у п у п у п у п У п у п у п у п у п у п у 

Централн
и 

    I - IX 

1 9 1 8 1 11 1 5 1 13 5 46 1 20 1 15 1 24 1 19 1 78 9 125 

Подрачни 

I - IX 

                        

Подрачни 

I - V 

                        

Вкупно 

 

1 9 1 8 1 11 1 5 1 13 5 46 1 20 1 15 1 24 1 19 1 78 9 124 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

P

 
 

 
П Р Е Г Л Е Д 

 

 

На вкупниот број запишани ученици во комбинирани паралелки во подрачните училиштa 
со настава на македонски наставен јазик на крај од учебната 2020/21 година 

 

 

Училиште 

     Ученици и паралелки по одделенија  
 

Милетково 
Давидово 

 

Смоквица 
Вкупно 

Комб.паралелка 

од следните одделенија 

Комб.паралелка 

од следните 
одделенија  

Комб.парал. 

oд следните 
одделенија 

Комб.паралелки 

Вкупно 

I II III IV П I II  IV V П  II III IV П I II III IV V П 

Централни 

I - IX 
             

 
        

Подрачни 

I - IX 
             

 
        

Подрачни 

I - V 
1 3 3 2 1 4 3  1 1 1  2 

 

1 
4 1 5 8 4 7 1 3 

Вкупно по 

одделенија 

1 3 3 2 1 4 3  1 1 1  2 1 4 1 5 8 4 7 1 3 

 

Вкупно  

ПУ 

 

9 

 

1 

 

9 

 

1 

 

7 

 

1 

 

25 

 

3 

 

 

 

 



 

 

 

P

П Р Е Г Л Е Д 

На наставниот кадар на крај од учебната 2020/21 година 

Наставен 
кадар по 

наставни 
јазици 

Одделенска настава Предметна настава Вкупно 

проф наст учит 
неоф 
образ 

се проф наст учит 
неоф 
образ 

се  

Македонски 
 

7 

 

1 

   

8 

 

6 

 

2 

   

8 

 

16 

Албански            

Турски            

Српски            

Вкупно 
 

7 

 

1 

   

8 

 

6 

 

2 

   

8 

 

16 

 

П Р Е Г Л Е Д 

на раководниот и стручнот кадар на крај од учебната 2020/21 година 

Работно место 

Завршено образование Вкупен 
работен 

стаж 

Работно искуство како 
директор,пом. И зам. 
Директор, педагог, 

психолог, 
социолог,дефектолог 

Високо Више 

директор 
1  20,00 год. 0,11 год. 

Зам.директор     

Пом.директор     

педагог 1  0,01 год. 0,01 год. 

Психолог     

социолог     

дефектолог 1  6,0 год. 4,11 год. 

  

 

 

 



 

 

 

P

 

 

П Р Е Г Л Е Д 

 

На изостаноците на учениците на крај од учебната 2020/21 година 

 

 

Наставе
н јазик 

Вид на 
изостанок 

Одделение  

Се I II III IV V VI 
VII VIII IX 

Македонс
ки 

јазик 

Оправдани 141 169 70 370 59 716   78 236 515 2354 

Неоправдани     70 10 24 16  120 

Се 141 169 70 370 129 726 102 252 515 2474 

Албански 

јазик 

Оправдани           

Неоправдани           

Се           

Турски 

јазик 

Оправдани           

Неоправдани           

Се           

Српски 

јазик 

Оправдани           

Неоправдани           

Се           

 

 

 

 

 



 

 

 

P

П Р Е Г Л Е Д 

на испишани и/или неоценети ученици во текот/ на крајот од учебната 2020/21 година 

Наставен 

јазик 

I II III IV V VI VII VIII IX 

Вк ж Вк ж Вк ж Вк ж Вк ж Вк ж Вк ж Вк ж Вк ж 

Македонски     1 1 1 1 1 1   1 1     

Албански                   

Турски                   

Српски                   

 

П Р Е Г Л Е Д 

на поведението на учениците на крајот од учебната 2020/21 година 

Поведение 

Одделение 
 

Ce I II III IV V VI 
VII VIII IX 

Примерно 14 16 15 12 14 20 15 24 19 150 

Добро           

Незадоволите
лно 

          

Изречени 
педагошки 

мерки 

    
1 усна 

опом. 
 

 

2  усни 

опомени 

 

2  
усни 

опоме
ни 

 

 

5 усни 

опомени 

 

 

П Р Е Г Л Е Д 

на бројот на ученици кои користат исхрана на крајот од учебната 2020/21 година 

Наставен јазик 
Исхрана во 

училишната кујна 
Друг вид на организирана 

исхрана 
Самоиницијативно од 

учениците 

Македонски   149 

Албански    

Турски    

Српски    

 


