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Лична карта на училиштето

ООУ ,,25 Maj,, е основано со Одлука бр. 07-32/61 од 02.12.1965 год., а верифицирано со
Решение

бр. 14-1232/1 од 26.12.1986 год.На Општинскиот комитет за образованиe и

физичка култура на Собранието на Општина Гази Баба- Скопје.Основана дејност на
училиштето е воспитание и образование на децата од прво до деветолетка во функција на
остварување на основните цели и задачи на образованието.
Во училиштето наставата се изведува на албански наставен јазик и
истата ја следат 1614 ученици. Оваа учебна година учениците се распоредени
во 55 паралелки во централното и 8 паралелки во подрачното училиште.

Материјално технички услови

Општинско основното учулиште ,,25 Мај,,-Скопје согласно измените во Законот
за основно образование, зградата е од трвда градба и соодветствувана
намената за која е изградена. Во непосредна близина се наоѓа и старото
училиште и во истото се изведуват настава во осум паралелки. Двете Згради
имаат зелени површини и спортски терени кои максимално се користат во
наставата како и од страна на младите од населбата.

.

Организација на наставата
Од воспитно образовниот кадар во училиштето се вработени: директор,
заменик директор, педагог, психолог, дефектолог , 88 наставници . Од нив 36
наставници се во одделенска настава, а 52 наставноци се во предметна
настава. Според степенот на образование сите наставници ги задоволуваат
законските одредби за изведување на настава.
Сите наставни предмети и подрачја беа застапени на соодветен начин.
Наставниот кадар соодветно беше оптоварен со наставни часови. На почетокот
на учебната година училиштето беше подготвено на полето на: распоределба
на наставниците по наставни предмети, одделенија, фондот на наставни
часови, одделенски раководства, слободни ученички активности, дополнителна
и додатна настава, стручни активи, наставни планирања и програмирања по
сите наставни предмети и подрачја, Годишна програма за работа на
училиштето и сите други наставни и воннаставни планови и програми за
успешен почеток на работа на училиштето.
За пододбрување на методологијата во наставата и реализирање на годишно
планирање на ИКТ-текнологија во настават сите учелници се снабдени со
Пројектори , Интерактивни табли и со нов инвентар .
..........

Во согласност со Законот за Основно образование на почетокот на учебната
година беше подготвена и дистрибуирана до родителите Брошура со
информации кои се однесуваат на работењето и организацијата на училиштето
– фото.

Реализација на воспитно – образовната дејност
Учебната

година започна на 02 септември 2019 година во нормални

услови. Наставата се одвиваше нормално без никакви промени до крајот на
учебната година. Реализацијата на Годишната програма во текот на учебната
година се одвиваше континуирано без некои проблеми пречки или отсуства.
Планираните часови од редовната настава се реализирани, а со тоа и планираните
наставни содржини по сите предмети и во сите одделенија.

Во период од 10-02.2020 од страна на стручна служба педагог на училиште
Азиз Куртиши во склоп на реализирање на задачите предвидени од годишно
планирање е одржано читање на нелоѓичен Тест со учениците од второ одделение
со цел на идентификување на грешките и можните потешкотии кои ги среќаваме кај
учениците и преземените активности за отсстранување на истите , а со учениците од
трето одделение се реализирашее читањето на дел од текстот по Албанки јазик.
Со одлука на наставнички совет одржан (онлаин) на ден 14.04.2020 да се
формирани комисии во состав:
1 Формирање комисија за упис на првачиња за учебната 2019/20 година.
Азиз Куртиши – Педагог
Ментор Суелјмани- дефектолог
Несрине Бајрами
Фарије Плакај – одд. Наставник
Флорије Дика- Психолог
2.Комисија за доделување и враќање на учебници
( се формира комисија за пријем на учебници) во состав:
Музафер Сејди – председател
Нефиза Тутиќ- член
Азиз Куртиши- член
Адем Бајрами- член

- за предметна настава
Рамадан Исени
Ајсер Лимани

Арјета Идризи
Рефит Ганиу

За одделенска настава
Фарије Плакај
Хабибе Нухиу

3. Комисија за утврдување на употребливоста на учебниците :
За предметна :
Селма Исак
Елизабета Стојановска
Ресмије трстена
Вулнет Аќифи
За одделенка :
Вилдане Сулејмани
Садат Реџхепи

Како дополнување на воспитно-образовната дејност, кај учениците од II и IV
одделение се изведе посета од страна на стручни лица од Министерството за
внатрешни работи. Се изведе предавање на тема “ Како безбедно во
сообраќајот”исто така преземање превентивни мерки од последиците при употреба
на петарди и други пиротекнички срества., се реализираше проектот од страна на

МВР со учениците од девето одделение тема ,,Скопје без насилство,,.
Презентацијата беше прифатена позитивно и со голем интерес

од страна на

учениците.
Во учебната година беше планирано според годишната програма есенска и пролетна
еднодневен излет . Кое се реализираше есенски едноневен излет 20.09.2019 СРЦ –
Сарај , а пролетен еднодневен излет планиран на месец април поради состојабата
со вирусот COVID-19 не е реализиран.

Учениците од шесто одделеније според планирањето во годишната програма во
,,Галеб ,,- Струга од 04,05 Јули 2020.
не е реализирана дводневна екскурзија заради здравствената состојба на вирусот
COVID – 19 .
Учениците од девето одделеније според планирањето во годишната програма
реализирано во ,,Галеб,,- Струга од 07,08,09 Јули 2020.
Не е реализирана заради здравствената состојба на вирусот COVID – 19 .
Учениците од пето одделение -Настава во природа- не се реализира во перод од 2702.Мај-Јули 2020– хотел- ,,Галеб ,,- Струга заради здравствената состојба на вирусот
COVID – 19.

Изборна настава
Изборот на предмети се врши според спроведени анкети 18.05.2019 во. Оваа
учебна година како изборни предмети,

во V одделение Творештво. Во VI

одделение де се изучува Етика на религиите. Во VII одделение

се изучува

Проекти од музичка уметност и Воспитание за околината, во VIII одделение
се изучува

Проекти од информатика , а во IX одделение

се изучува

Програмирање . Со изборните предмети во основното училиште, на учениците
им се дава можност да ги прошируваат и продлабочуваат знаењата и да ги
развиваат своите индивидуални способности по одделни наставни предмети.

Дополнителна и додатна настава
Според потребите на училиштето и оваа учебна година, застапени се
дополнителна и додатна настава. Изведувањето на овие два вида на настава е
регулирано со посебен распоред, водејќи притоа сметка за одмерено
ангажирање на учениците кои се вклучуваат во овој вид на настава.
Дополнителната настава се изведува со цел да се подобрат резултатите кај
оние ученици кои се со послаби постигања и истата ја реализираат одделенските и
предметните наставници кои предаваат во паралелката.
Додатната настава ја изведуваат одделенските и предметните наставници
кои предаваат во паралелката и истата се изведува со талентирани ученици со цел
да се прошират и продлабочат знаењата од соодветната област

Слободни ученички активности
Во училиштето слободните ученички активности се организираат во областа на
науката, техниката, уметноста, спортот или со учество во активности со културно уметнички и работно - производствен карактер (учество во училишен хор, оркестар,
драмска, рецитаторска и слично).

На тој начин во училиштето се создаваат можности учениците кои имаат склоности и интерес без
оглед на успехот на наставата, да се потврдуваат во одделни области. Во училиштето многу
успешно функционираат спортски тимови за кошарка, фудбал, ракомет и атлетика и земаме учество
со нашите тимови на општински и републички натпревари, како и одделенски и меѓу училишни
натпревари.Исто имаме соработка со приватниот колеџ,,Тургут Озал ,, од градот Драч Албанија , со
ОУ ,,Астрит Бутучи,,- Урошевац, Р.Косово и ОУ,, Ибрахим Келменди,,-Прешево, Р. Сербија со спорт
кошарка и дуги активности.

I.Ученици ( број на ученици централно).
Одд.
центра
лно
I
II
III
IV
V
I-V
VI
VII
VIII
IX
VI -IX
I - IX

Бр.
на Бр. на Етничка и родова структура на учениците
паралел учениц Македонци Албанци Турци Роми
други
ки
и
м
ж
м
ж
м ж м ж м
ж
7
201
111 90
7
197
108 89
7
186
99
87
5
127
69
58
1
28
18
10
27
739
405 334
7
174
96
78
7
145
82
63
7
198
118 80
7
168
96
72
28
63

685
1424

392
797

293
627

II.Наставен јазик
Одд.во
централно
Број
на
паралелки
Број на ученици
Број
на
наставници

Наставен
јазикмакедонски

Наставен
јазикалбански
63
1614
88

Наставен
јазиктурски

Наставен јазик- српски

III. Ученици (подрачно учелиште ,број на ученици)

Одд.
во Бр. на Бр.
на Етничка и родова структура на учениците
подрачно парале ученици Македонц Албанц
Турци
Роми
лки
и
и
м
Ж
м
ж
м
ж
м
ж
I
II
III
IV
2
47
27
20
V
6
143
75
68
I-V
8
190
102 88
VI
VII
VIII
IX
VI - IX
I - IX
8
190
102 88

други
м

ж

Во одделенска настава реализирани се следниов број на часови по
предмети:
Реализација на часовите на крајот од учебната
2019/2020година
Предмети

I

II

III

IV

V

Албански јазик

216

216

216

180

180

Македонски јазик

/

/

/

72

72

Англиски јазик

74

72

108

107

1о8

Математика

180

180

180

180

180

Општество

37

34

37

72

71

Природни науки

72

70

71

72

72

Техничко образование

/

/

/

36

72

Ликовно образование

72

70

71

72

72

Музичко образование

72

69

71

71

72

Физичко и зравствено образование

108

105

108

108

108

/

/

72

70

37

36

36

Работа со комјутер
програмирање

и

основи

на

Иборни предмети
Творештво

Во предметна настава реализирани се следниов број на часови по
предмети:

Реализација на часовите на крајот од учебната
2019/2020 година
Предмети
Задолжителни предмети
Албански јазик
Македонски јазик
Англиски јазик
Германски јазик
Математика
Историја
Географија
Граѓанска образование
Биологија
Физика
Хемија
Техничко образование
Информатика
Етика
Иновации
Природни науки и техника
Ликовно образование
Музичко образование
Физичко образование
Изборни предмети
Етика на религиите
Воспитување за околината
Проекти од музичко обра.
Проекти од информатика
Програмирање

VI

VII

VIII

IX

141
109
109
70
181
71
72
/
/
/
/
35
72
/
/
71
36
36
108

140
108
106
71
143
71
72
/
71
/
/
/
36
35
/
/
36
36
103

143
72
107
71
143
72
72
37
71
72
71
/
/
/
/
/
35
35
109

71
/

/
71
72

144
72
108
72
144
72
73
37
72
71
72
/
/
/
36
/
35
37
107
/
/

/
/

/
/

/
73
/

72

Грижата за здравјето на учениците

Планираните наставни содржини од областа на Грижата за здравјето на
учениците, опфатени во Наставните програми по наставните предмети, според
искажувањата на наставниците по одржаните Одделенски совети, на крајот од
учебната година се во целост реализирани.
На часовите на одделенскиот раководител беа реализирани содржини од
областа на грижата за ученичкото здравје и тоа:
во V одделение се
реализирани содржините: Општата и личната хигиена на учениците, Заштита
на човековата средина, Активен зимски одмор-читање, спортување и помош во
семејството, Настанување на потомството и одржување на човековиот род,
Што е тоа одмор и како треба да се одмараме, Првите знаци на пубертетот и
надворешни карактеристики, Штетноста од пушењето и алкохолот, во VI
одделение е реализирана содржината: Заштита на човековата средина-однос
за време на екскурзии и излети, Хигиената и здравјето-огледало на културата,
Правилно користење на зимскиот одмор-активен и пасивен одмор,
Психофизички промени во пубертетот, Хигиената и здравјето, во VII одделение
се реализирани содржините: Заштита на човековата средина-однос за време
на екскурзии и излети, Штетноста од алкохолот, пушењето и дрогата, во VIII
одделение се реализирани содржините: Младешка љубов-интрес за
спротивниот пол, Што е брак и услови за среќен брак, Лична и општа хигиенагрижа за нејзино одржување, Зрелост за брак-психичка, социјална, економска и
слично, Спортувањето-услов за доброто здравје и убав изглед,
Крводарителството-хумана дејност, Прераните младешки бракови и нивните
проблеми, Заштита на човековата средина-одржување на зеленилото.
Грижата за здравјето на учениците училиштето ја оствари на ниво на училиште
и во соработка со други институции. За учениците од I, III, V и VII одд.
Медицинскиот центар - Школски диспанзер изврши систематски прегледи, а
исто така беа извршени и вакцинации и ревакцинации на учениците и
вакцинации со ваксина МРП и второ одделениеи девето одделиени ваксинации
на учениците со вакцина од ДИТЕ+ПОЛИО. Стоматолошката амбуланта исто
така изврши систематски прегледи на учениците и превземаше мерки за
заштита на ученичкото здравје.. Во соработка со Заводот за здравствено
образование на одделенските часови се реализираше програмата која е
составен дел на Годишната програма за работа на училиштето. ООЦК Гази
Баба во координација со Црвен крст на град Скопје и Министерството за труд и
социјална политика иницират кампања ( со едукацоја и знање до превенција од
сексуална злоупотреба/ педофилија одржана на 08.11 2019год.

Производствено корисна работа
Во текот на учебната година учениците се вклучени во општестено
корисната работа која воглавно вклучува уредување на паноата во
училиштето и уредување на училишниот двор. Овие активности во училиштето
се изведуваат со посебна програма.

Реализирана програмска активност

реализација

реализатори

септември

настав.ученици

ноември

секции

ноември

настав.ученици

Приредба за прием на првачиња во
1

Детската организација
Презентација по повод 8 ми ноември

2

“Ден на урбани средини”
Уредување по повод Ден на дрвото

3

“Засади ја својата иднина”

4

Изработка на предмети и творби за
одбележување на Нова година
декември

6

секции
настав.ученици

7

Новогодишно уредување
декември
Изработка на предмети и творби по
повод 8 и 7 Март
март

8

Активности по повод “Ден на пролетта”

настав.ученици

9

По повод Априлијада, Маскенбал
април
Засадување на семка од јасен (Ден на
дрвото)
април
Изработка на литературни и ликовни
творби по повод Светски ден на
здравјето
април

настав.ученици

Приредба по повод Патрониот празник
Собрна акција на стара хартија

настав,уче.род.
настав.ученици

10

11
12
14

март

мај
мај

настав.ученици

настав.ученици

настав.ученици

Ученичка заедница

Реализирана

програмска

активност
Запознавање

на

учениците

реализација

реализатори

14.10 2019

настав.ученици

со

значењето на ученичката заедница
Континуирање
заедница
1

и

на

ученичката

донесување

на

програма
Влијанието на дисциплината за

2

време на часовите врз успехот

28.11.2019

настав.ученици

3

Дисциплина во наставата

24.12.2019

настав.ученици

4

Дискусија за ненасилно однесување

02.03.2020

настав.ученици

Подмладок на црвениот крст

Реализирана програмска активност

1
2
3

4

Одбележување на Недела за борба против
туберколоза
Едукативна презентација за ХИВ и ДРОГА
Едукативна работилница “Недела на борба
против трговија со луѓе”
Едукативна

предавање

за

ХИВ,

СЕКСУАЛНО ПРЕНОСЛИВИ БОЛЕСТ

СИДА

И

реализациј

реализато

а

ри

септември

секции

октомври

Црвен крст

декември

Црвен крст

април

Црвен крст

СОРАБОТКА СО ЛОКАЛНАТА СРЕДИНА
Соработката со локалната средина оваа учебна година се остваруваше преку:








одржувањето на редовни наставничко-родителски среќавања
одржувањето на групни наставничко-родителски среќавања со
одделенски раководители, стручните работници, директор, родители и
проблематични ученици.
индивидуалните средби и тоа: родители-наставници; родители-стручни
работници и родители- директор.
Педагошка счужба ( псиколог)
работата на Советите на родители на ниво на училиште и на ниво на
паралелки
работата на Училишниот одбор.

Согласно со Програмата за работа на училиштето се одржани планираните
родителско-наставнички среќавања при што на родителите им беа
соопштувани информации во врска со: животот и работата на училиштето,
успехот и поведението на учениците, избор на Совет на родители на
паралелката, делегирање на член во Советот на родители на училиштето,
соработката на одд.раководител со родителот.
Во текот на учебната година беа реализирани мноштво групни средби со
родители и ученици на кои се разговараше за проблемите:во вид на
советодавен карактер, ученици кои се нередовни на наставата, проблем
ученици, организација на работата во паралелката, на кои присуствуваа:
директорот, педагогот, психологот, одделенски раководители, родители и
ученици.
Одделенските раководители соработуваа со Советите на родителите на ниво
на паралелки и притоа разговараа за следното: успехот на учениците во
паралеката, редовноста, дициплината, исхраната на учениците, изрекување на
педагошки мерки, разгледување на правилата за однесување на учениците,
ефикасна организација на работата на паралеката, успехот на учениците на
разновидни напревари и др.
Се реализира соработка со Советот на родителите на ниво на училиште.
Советот на родители на училиштето брои 63 членови. Преку состаноците
Советот на родители беше запознаван со актуелните состојби во училиштето,
сите видови на планирања за работа, развојните можности на училиштето,
нови проекти што се реализираат во училиштето, иницијативи за проширување
на соработката со локалната средина, промени во Правилник за работа на
Советот на родители, изработка на Годишната програма на Советот на
родители, набавка на униформи за учениците, доставување на барања до
локалната самоуправа и др. Во текот на работата се одлучи да се продолжи со
традицијата на училиштето да соработува со локалната

средина. Во учебната 2019/20 годд. Советот на родителите на ниво на
училиште одржа пет (4) состаноци .
Соработката со локалната средина се оствари и преку донирање на садници од
страна на Македонски шуми кои беа засадени во училишниот парк.
Во текот на учебната година преку учество на литературни читања, конкурси,
ликовни натпревари, проширување на ученичките знаења од областа на
техниката, беше остварена соработката со: писатели од градот, други основни
и средни училишта од градот, Народниот театар “на националностите,”,
Народна техника и други. Се оствари соработка уште и со: МВР-Скопје, јавните
гласила, Центарот за социјална работа и Ученичкиот дом. За учениците од
училиштето се организираа посети на: тетатар, кино,музеи, изложби , галерии и
др.Во текот на учебната година се организираа манифестации за обележување
на државни празници, годишнини од историски настани и смртта на историски
личности преку предавања и пригодни програми. Одбележан беше и Денот на
училиштето со организирање на изложби по: , ликовни творби, литературно
читање и спортски натпревари.
Соработката со локалната средина училиштето ја остваруваше и преку
работата на Училишниот одбор кој работеше според изготвен План за работа
во согласност со Деловникот, Законот и Статутот на училиштето. Притоа на
овие состаноци беше усвоен Извештајот за работа на училиштето во
претходната учебна година, беше усвоена Годишната програма на училиштето,
беше донесена Годишната програма за работа на училишниот одбор, усвоена
е Годишната пресметка, разгледувани се документи за вработување, беа
разгледувани барања, приговори и други тековни прашања.

Соработка со родителите

Време
реализација

на

Реализирани содржини и активности

02.09.2019

Присуство
на
родителите
со
нивните
првачиња
Говор
на
директорот
Приредба
“Првачиња
и
првите
денови”-предавање
Средба на родителите со наставниците

25.09.2019

Формирање на ученички парламент

03-04.12.2019

6.10.20019

16.01.2020

14.04.2020

Родителски средби на ниво на паралелки
Снабденост со учебници и прибор
Запознавање со организацијата на воспитно -образовната
работа во училиштето
Формирање на родителски совети
Приредба пред ученици и родители
Свечен прием на првачињата во Детската организација
Прибирање на податоци и иницијативи за вклучување на
родителите во остварување на дејноста на училиштето
Известување за постигањата во првото полугодие во
учебната 2019/2020
Поделба на евидентни листи
Известување за вакцина на ученичките од ХПВ вирус
Известување за постигањата во третиот квартел во учебната
2019/2020 (онлаин)

15.06.2020

Известување за постигањата на учениците од IX одделение
на крајот на учебната 2019/2020

15.06.2020

Поделба на сведителства на учениците од IX одделение

17.06.2020

Поделба на сведителства на учениците од I до VIII
одделение деветолетка по потреба

Совет на родители

Време
реализација
20.09.2019

на

Реализирани содржини и активности
Избор на претседател на Совет на родители

Разгледување на успехот на учениците на крајот на првото
16.01.2020

полугодие
Мислење за програма за изведување на ученички екскурзии и

30.09.2019

други слободни активности на учениците за 2019/2020
Извештај за постигнатиот успех на учениците во третото

14.04.2020

тримесечие од учебната 2019/2020

Тековни информации (Подршка од членовите за имплетација
25.11.2019

на проекот на УСАИД за меѓуетничка интеграција
образованието

во

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДЕЈНОСТА НА СТРУЧНИТЕ ОРГАНИ И ТЕЛА ,
РАКОВОДЕН И СТРУЧЕН КАДАР

Одделенски и предметен совет
Време
на
Носител на
Содржина на работа
реализација
активноста
Анализа на успехот и поведението на учениците Директор
13.11.2019
во првото тримесечие
наставници
Анализа на полугодишниот успех и поведението Директор
16.01.2020

на полугодие

наставници

Анализа на успехот и поведението на учениците Директор
14.04.2020

во третото тромесечие (онлаин)

наставници
Директор

15.06.2020

Анализа на успехот и поведението на учениците наставници
од IX на крајот на учебната година
Директор

17.06.2020

Анализа на успехот и поведението на учениците наставници
од I до VIII на крајот на учебната година(онлаин)

Наставнички совет

Време
на
Содржина на работа
реализација
18.08.2019

16.11.2019

13.11.2019

13.11.2019

16.01.2020

28.11.2019

14.04.2020

14.04.2020

10.06.2020
15.06.2020

17.06.2020

Подготовка за почеток на учебната 2019/2020 год.

Носител
на
активноста
Директор
наставници

Мислење од највисок стручен орган на основното
училиште во кое се вработени приправници за Директор
нивана воспитно образовна работа во текот на наставници
приправничкиот стаж
Усвојување на успехот и поведението на
учениците од првото тримесечие во учебната
Директор
2019/2020 год.
наставници
Утврдување на општиот успех на ученикот кој
побрзо напредува
Усвојување на успехот и поведението на
учениците од првото полугодиније во учебната
2019/2020 год.Тековни информации и договор
(одделенски совет, наставнички совет, преглед на
дневници, почеток на второ полугодие)
Мислење од највисок стручен орган на основното
училиште во кое е вработен приправники за
нивната воспитна-образовна работа во текот на
приправничкиот стаж.

Директор
наставници
Директор
наставници
Директор
наставници

Усвојување на успехот и поведението на Директор
учениците во третиот квартал од учебната наставници
2019/2020,-Разно (Родителска средба, Патронат),Еко училиште-ПРОЕКТ
Донесување одлука за употреба на учебници
за учебната 2019/2020 година

Директор
наставници

Извештај за реализација на наставната програма и
број на реализирани настани денови и часови во
уебната 2019/2020 г.
Директор
Усвојување на општит успехот и поведението на наставници
учениците од IX одд. во учебната 2019/2020
Уечници со континуиран одличен успех
Извештај за вратени учебници
Родителска средба поделба на сведителства за IX
одд.
Извештај за реализација на наставната
програма и број на реализирани наставни
денови и часови во учебната 2019/20 год.
Директор
Усвојување на општиот успех и поведението на наставници
учениците од I до VIII одд. во учебната 2019/2020
(онлаин)
Родителска средба и поделба на свидетелства по
потреба.

Стручно и педагошко усовршување на наставниците и
стручни работници

другите

Стручното усовршување на наставниот кадар и стручните соработници се
остваруваше преку: индивидуално стручно усовршување со следење на
стручна литература и списанија, интерно стручно усовршување со работа во
Стручните активи, екстерно стручно усовршување со посета и учество на
семинари, советувања организирани од Бирото за развој на образованието и
др. институции.
Планирање на индивидуален развојен план на наставникот каде се предвидени
компетенции за активностите ,ресурсии, коии придонесуваат во авансирањето
на методологијата во наставниот прочес.
Индивидуалното стручно усовршување воспитно образовниот кадар во
училиштето го остваруваше поединечно преку следење на стручна литература
и списанија кои во училиштето ги има во мал број и заради тоа оваа активност
се одвива во отежнати услови.
- Стручно усовршување воспитно образовниот кадар преко семинари и обуки
организирани од МОН,БРО,МЦГО,ПЕП.УНИЦЕФ,..
УЧЕНИЧКИ НАТПРЕВАРИ И ОСВОЕНИ НАГРАДИ
Време на реализ.- Реализатор (ментор), Вид на натпреварот, Освоена награда
и учесници
1. Комунален натпревар по математика, организирана од страна на сојуз на
математичари во месец фебруари: учествуваа 8 ученици од четврто и
петто одделение (класни наставнички Дитурие Сулејмани и Сузана
Курбардовиќ).
2. Учество во натпревар по ликовно образование, организирана од страна
на градска библиотека Браќа Миладиновци,, на тема ,, Корица на книга,,
месец октомври: учествуваа 8 ученици. Ментор Агим Саити.Добитник на
наградата ,,Гранд при,, ученичката Елиза Алија.
3. Учество на награден конкурс по предмет на македонски јазик по повод на
роденденот на општина Гази Баба, литературна творба на тема ,, Мојата
општина,,, оддржана на месец ноември: второ место , ученичката
Зумрета Ибраимовска во девето одделение.Ментор Елизабета
Стојановска
4. Интерн натпревар организиран од наставници од ООУ ,, 25 Мај,, по
повод на ,, Месец на науката,, од каде беа влкучени ученици од IV-V-VIIIX одделение.

5. Општински натпревар: лига на баскет , футбал, волејбал за девојчиња
од девето одделение, оддржан во време траење 3 месеци.Наставници
ментор: Вулнет Салиу и Мебдилер Сулејмани.
6. Учество на Пројект од МИО,, Меѓуетничка интеграција,, во соработка со
11 училишта, организирана од страна на општина Гази Баба од која што
по овој повод се прослави и ден на општината – реализација месец
новембар.
7. Учество во Етвининг проекти:
"Ништо не може да не спречи"
Координатор на проектот: Арлинда Кастрати, OОУ,,25Мај’- Скопје и
Мехмет Серхат АКИН, Озел Коњаалти - Анталија, Турција.
2. Училишта кои учествуваат во проектот:ООУ „25 Маj“ - Скопје - во
координација на Арлинда Кастрати
Основно училиште Озел Коњалти - Анталија, Турција, координирано од
Мехмет Сератх АКИН
3. Мултифункционален центар Аукстелке, Литвани, координиран од Вида
САРАУСКИЕНЕ.
1.

Број на учесници : 45 ученици За проектот:
Опис на проектот:
Најефективните активности во групните активности ги вклучуваат сите во
групата, вклучително и наставници и студенти, вклучително и ефективно
извршување или разузнавање. Затоа, ние сме подготвени да ја користиме
технологијата за воспоставување на добри односи и да ги мотивираме
нашите студенти и внатре и надвор од земјата, бидејќи сме во состојба на
период на социјална изолација што се разликува од осаменост затоа што
одразува привремен недостиг. и неволен контакт со други луѓе во светот.
Сепак, нашиот проект ќе нè здружи со помош на еТвининг.
Цели:
• Развивање на вештини за читање на студентите,
• Придонес во развојот на студентите како информирани глобални граѓани,
• Зголемување на мотивацијата на учениците за изучување на јазик,
• Го зголемува знаењето за важноста на современите јазици во другите
предметни области на наставната програма, на пр. географија, историја,
домашна економија, музика, уметност, наука и др.
• Градење меѓукултурно пријателство бидејќи прашањето заеднички ќе се
реши од неколку земји и училишта,
• Развој на странски јазици и интерперсонални вештини.

Очекувани резултати:
1. Студентите го научуваат значењето на различноста, внатрешната и
надворешната мотивација.
2. Учесниците ја разбираат вредноста на различностите и, како резултат, учат
да толерираат разлики.
3. Наставниците и учениците градат меѓукултурни пријателства, што може да
помогне да се создаде мирно опкружување за сите нас.
4. Студентите учат на важноста на учење базирано на проекти, што вклучува
соработка меѓу нив.
5. Учесниците ги подобруваат своите вештини за говорење, пишување и / или
учење на англиски јазик на неколку едноставни фрази на еден од јазиците на
нивниот партнер.
6. Бидејќи од учениците и наставниците ќе се бара да работат од далечина, тие
ќе ги подобрат своите ИКТ вештини и ќе научат повеќе за алатките ВЕБ 2.0.

2. Учење на далечина! (Учење на далечина)
Училишта кои учествуваат во проектот:
ООУ „25 Мај“ - Скопје - во координација на Арлинда Кастарати
Основното

училиште

„Уламис

Уртаокулу“,

Сеферихисар

-

Турција,

координирано од Бахар Гунер
Училиштето Панајот Гиновски, Скопје, во координација на Благородна
Сотирова
Роман на училиштата „Св.Андреј“. итн.
Број на учесници: 92 ученици

Опис на проектот:
Најефективните активности во групните активности ги вклучуваат сите во
групата, вклучително и наставници и студенти, вклучително и ефективно
извршување или разузнавање. Затоа, ние сме подготвени да ја користиме
технологијата за воспоставување на добри односи и да ги мотивираме нашите
студенти и внатре и надвор од земјата, бидејќи сме во состојба на период на
социјална изолација што се разликува од осаменост затоа што одразува
привремен недостиг. и неволен контакт со други луѓе во светот. Сепак, нашиот
проект ќе нè здружи со помош на еТвининг.
цели:
• Развивање на вештини за читање на студентите,
• Придонес во развојот на студентите како информирани глобални граѓани,
• Зголемување на мотивацијата на учениците за изучување на јазик,

• Го зголемува знаењето за важноста на современите јазици во другите
предметни области на наставната програма, на пр. географија, историја,
домашна економија, музика, уметност, наука и др.
• Градење меѓукултурно пријателство бидејќи прашањето заеднички ќе се реши
од неколку земји и училишта,
• Развој на странски јазици и интерперсонални вештини.

Очекувани резултати:
1. Студентите го научуваат значењето на различноста, внатрешната и
надворешната мотивација.
2. Учесниците ја разбираат вредноста на различностите и, како резултат, учат
да толерираат разлики.
3. Наставниците и учениците градат меѓукултурни пријателства, што може да
помогне да се создаде мирно опкружување за сите нас.
4. Студентите учат на важноста на учење базирано на проекти, што вклучува
соработка меѓу нив.
5. Учесниците ги подобруваат своите вештини за говорење, пишување и / или
учење на англиски јазик на неколку едноставни фрази на еден од јазиците на
нивниот партнер.
6. Бидејќи од учениците и наставниците ќе се бара да работат од далечина, тие
ќе ги подобрат своите ИКТ вештини и ќе научат повеќе за алатките ВЕБ 2.0.
3. ,, Не менувајте го системот, сменете ја климата! "(Не менувај ја климата,
смени го системот!)

Училишта кои учествуваат во проектот:
ООУ„25 Мај“ - Скопје - во координација на Арлинда Кастрати ИЦС „Монте
Росело Алто“ ди Сасари, Сасари (Св),
Италија - координирана од Гразиела Пирас. ЈЕС ДОКТОР МАРАОН,
Алкали де Хенарес, Шпанија - координирана од Емилио Гарсија Дијаз
Специјално техничко училиште „Василе Павелчу“ Јаџи, Јаџи, Романија координирано од Даниела Радучанеску
Основното училиште „Уламис Уртаокулу“, Сеферихисар
координирано од Бахар Гунер Агрупанто де Ескола де Канедо,

-

Турција,

Санта Марија Да Феира, Португалија- Арминда Сантос, итн.
Број на учесници: 76 студенти
За проектот: Опис на проектот: Итно е да се подигне свеста за
почитувањето на животната средина и да се усвојат ставови што одат во
прилог на потрошувачката на рециклирачки и еднократно ресурси. Нашата
цел со овој проект е да ги предупредуваме студентите и нивните семејства
за овој погубен проблем; да ги натера да размислуваат за секојдневните
однесувања и постапки, свесни или несвесни, но очигледно агресивни кон
околината. Оваа тема одговара на глобализацијата на темата од 2020
година „Климатски промени“

цели:
• Развивање на вештини за читање на студентите,
• Придонес во развојот на студентите како информирани глобални граѓани,
• Зголемување на мотивацијата на учениците за изучување на јазик,
• Го зголемува знаењето за важноста на современите јазици во другите
предметни области на наставната програма, на пр. географија, историја,
домашна економија, музика, уметност, наука и др.
• Градење меѓукултурно пријателство бидејќи прашањето заеднички ќе се реши
од неколку земји и училишта,
• Развој на странски јазици и интерперсонални вештини.

Очекувани резултати:
1. Студентите го научуваат значењето на различноста, внатрешната и
надворешната мотивација.
2. Учесниците ја разбираат вредноста на различностите и, како резултат, учат
да толерираат разлики.
3. Наставниците и учениците градат меѓукултурни пријателства, што може да
помогне да се создаде мирно опкружување за сите нас.
4. Студентите учат на важноста на учење базирано на проекти, што вклучува
соработка меѓу нив.
5. Учесниците ги подобруваат своите вештини за говорење, пишување и / или
учење на англиски јазик на неколку едноставни фрази на еден од јазиците на
нивниот партнер.
6. Бидејќи од учениците и наставниците ќе се бара да работат од далечина, тие
ќе ги подобрат своите ИКТ вештини и ќе научат повеќе за алатките ВЕБ 2.0.
Изработи: Арлинда Кастрати
Семинари во текот на учебната 2019/20 година
- Семинар по англиски јазик за основните училишта за наставници од 1 и
9 одделение во организација од Департаментот на Балкански
Универзитет на тема ,, USING DRAMA AKTIVITIES IN THE ELS
CLASSROOM,,- одджан во период од
20.12.2019, 07.02.2020 и
08.05.2020.
- Семинар организиран од страна на БРО во месец декември за
наставниците по македонски јазик на тема ,, Измени во планпрограмите,, од IV до IX одделение.
- Семинар по германски јазик, организирана од БРО и оддржана преку
зоом поради здравствена состојабата со вирусот COVID-19 на тема
,,Нови наставни планови,,
- Учество на конференција ,, Образование за сите- јазик за сите во
училиште,, одржана на 15 новембар 2019 во ФЕИТ(Центарот при
Факултетот за електротехника и информациски технологии (ФЕИТ) во
Скопје. .Организирана од здружение на културата и спортот-учествуваа
дефектолог и психолог на училиштето.

- Учество на дефектолог и психолог во работилница организирана од
МКФ-МЕЃУНАРОДНА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ФУНКЦИОНИРАЊЕ
ПОПРЕЧЕНОСТ И ЗДРАВЈЕ на тема: „Подготовка за имплементација
на новиот модел на проценка за дополнителна образовна,
здравствена и социјална подршка на дете или младинец, базиран
на меѓународната класификација на функционирањето -МКФ “на
13.02.2020.
- Учество на пројект : ,, Да ги земеме правата во свои раце,, и на
вебинар-онлајн обуката за врсничко насилство, организирана од страна
на Прва детска амбасада во светот Меѓаши, време траење на обуката
месецмај-јуни 2020 и обуката ја следеше психологот на училиштето.

Планирање и реализација на дејноста на стручните органи и тела,
стручните соработници и директорот
1. Наставнички совет на училиштето
Наставничкиот совет работеше според Годишната програма за работа.
Планираните задачи се реализирани, а остварени се активности како што се:
Утврдување на паралелките, распоредување на наставниците по наставни
предмети, одделенски раководства, одговорни наставници на одделенски
совети, одговорни на ученички организации, слободни активности и додатна
настава, Снабдување на учениците со бесплатни учебници, Иформација за
прифатени проекти, Договор за одбележување на Денот на училиштето,
Организирање на училишни натпревари по наставните предмети, Согледувања
од постигнатите резултати на учениците од училишните натпревари,
Разгледување на
Годишната програма за работа на училиштето, Информации од присуствата на
семинари и советувања, Анализа на резултатите по 1-то и 3-то тромесечие,
Утврдување на успехот на учениците, Согледувања од водењето на
педагошката евиденција и документација, Разгледување на Полугодишен
извештај.
Одделенските совети работеа според Годишната програма за работа. Притоа
се разгледуваа прашања како:


Распоред на наставниците за изведување на слободните активности,
дополнителната и додатната настава , организација на истите и избор на
учениците







Избор на одговорен наставник на Одделенските совети
Реализација на наставната материја по предмети
Реализација на дополнителна, додатната настава и слободните
активности
Успех, редовност, дисциплина и хигиена на учениците
Информација за ученици кои постигнале резултати на конкурси и
натпревари.

Акцент беше фрлен и врз следењето на учениците кои се истакнуваа во
наставата, дисциплината и меѓудругарските односи, па одтаму овие ученици
беа пофалувани. Педагошки мерки беа изрекувани на учениците кои го
попречуваа воспитно образовниот процес.

1.

Одделенски раководители

Планираните содржини за одделенскиот час одделенските
раководители ги реализираа во целост. Се реализираа
работилници од Животни вештини и разгледувани се содржини од
следните тематски целини: Општествено-морално воспитание,
Рационална организација на учењето, Развивање хумани односи
меѓу половите и Професинално информирање и насочување.
Одделенските раководители во сите паралелки ги реализираа
содржините не само на одделенските часови туку и секојдневно во
секој контакт и активност со учениците

4. Стручни активи
Во училиштето работеа 2 стручни активи:



Стручен актив Одделенска настава
Стручен актив предметна настава

Тие работеа според свои изработени Годишни програми во кои беа внесени:
содржините на работа во текот на учебната година, извршителите на истите,
времето на реализација, соработниците и ефектите од работењето. Од
увидите во извештаите се констатира дека планирањата се реализирани.
5. Училишен педагог, психолог
Педагогот и психологот ги реализираа своите програмски задачи според
Годишната програма за работа. Учествуваа во изработката на: Годишната
програма на училиштето, Полугодишните и Годишните извештаи за работата
на училиштето, Анализи по тромесечијата за работата на училиштето,

Годишната програма за својата работа. Работеа на уписот на учениците во
прво одделение, при формирањето на паралеките во 1-во и 6-то одделение,
при прифаќањето и распоредувањето на новодојдените ученици. Соработуваа
со наставниците при информирањето за индивидуалните карактеристики на
учениците во 1-во и 6-то одделение. Помагаа во откривањето и следењето на
надарените ученици и нивна афирмација во училиштето и надвор од него.
Голем дел од своето работно време го насочија кон следењето на учениците
кои покажуваат асоцојално поведение, доцнат на наставата, покажуваат слаб
успех. Притоа соработуваа со нивните родители, наставниците, и директорот
во отстранување на овие негативни појави применувајќи индивидуални, групни
форми на советодавна работа и педагошки работилници. Професионалната
ориентација ја остварија со учениците од IX одделенија преку анкети за
стручна определба и организирање и следење на презентациите од страна на
Средните училишта . Во текот на учебната година ја следеа работата на:
стручните органи и тела во училиштето, работата на Советот на родители на
училиштето. Ја следеа реализацијата на прифатените проекти преку
подготовка и посета заради евалвација на нагледни часови. Во рамките на
програмата животни вештини реализираа работилници. Своето стручно
усовршување го остварија преку следење на стручната литература и
списанијата, преку учеството во работата на Стручните активи, преку обука за
реализацијата на горе наведените проекти. Уредно ја водеа својата педагошка
евиденција и документација , документацијата за тестираните деца формирајќи
Ученички досиеја, и евиденцијата за учениците кои дојдоа или заминале од
училиштето. Во својата работа остварија најтесна соработка со директорот, со
наставниците, родителите и со институции кои се поврзани со работата на
училиштето.

6.

Работа на директорот на училиштето

Во подрачјето Административно-организаторска работа директорот ја
организираше и контролираше целокупната работа на училиштето која беше во
склад со законските прописи, насоките и одлуките на органите на управување.
Успешно ја организираше работата на административно-техничкиот персонал
за обезбедувањето на материјално финансиски и хигиенски услови за работа.
На почетокот на учебната година пристапи кон планирање на бројот на
паралелки, бројот на наставници, одделенски раководства, додатната настава,
слободните активности. Пристапи кон изготвување на Распоред на часовите,
Годишна програма за работа на училиштето и Сопствена програма за работа
како и програми за работа на Советот на родителите на училиштето и
Училишниот одбор.

Работеше на полето на прифаќање на нови проекти во училиштето и
прифатените проекти ги образложуваше на состаноците на стручните тела и
органи.
Во текот на учебната година врз основа на сопствената Годишна програма за
работа директорот го следеше одвивањето на наставниот процес , слободните
ученички активности , додатната и дополнителната настава. Од увидот во
работата на воспитно-образовниот кадар директорот може да констатира дека
изведувањето на наставата е на завидно ниво. Исто така преку состаноците на
стручните органи и тела ја следеше и унапредуваше работата во училиштето,
организираше стручно усовршување на воспитно образовниот кадар преку
интерни и екстерни семинари и советувања, соработуваше со локалната
средина преку индивидуални и групни средби со Советот на родители,
Училишниот одбор и институции кои се поврзани со воспитно

образовниот процес. Директорот при реализацијата на програмата успешно
соработуваше со стручните работници. Директорот на училиштето активно
учествуваше и раководеше во изготвувањето на сите видови на планирања за
успешно започнување на учебната година. Вршеше контрола на планирањата
на наставниците по сите наставни предмети и подрачја. Го контролираше
водењето на педагошката евиденција и документација и даваше насоки и
помош при остранување на пропустите. Преку посета на наставните часови го
следеше одвивањето на наставниот процес и преку консултациите со
наставниот кадар даваше насоки за подигање на квалитетот на истиот. Акцент
во својата работа директорот посвети на реализација на проектите. Како
резултат на тоа имаме успешно презентирање преку јавните и културните
манифестации во училиштето и надвор од него. Добрата работа на полето на
додатната настава овозможи освојување на голем број награди на општинско и
регионално ниво.
Директорот обезбедуваше и создаваше услови за успешно реализирање на
прифатените проекти во училиштето и беше заинтересиран за прифаќање на
нови проекти.

Ја следеше работата на стручните активи и се залагаше за нивно
унапредување со воведување на нови форми на работа и контрола на
реализирањето на програмираните задачи. На полето на стручното
усовршување во планирањето, организацијата, следењето, вреднувањето и
унапредувањето на наставата ги следеше со успех семинарите наменети за
директори.
На студентите од универзитетите во Република Македонија им овозможи во
училиштето во соработка со наставниот кадар да извршат хоспитација, а на

наставниците почетници им обезбеди менторство од редовите на наставниот
кадар во училиштето.
Во рамките на подрачјето Грижа за здравјето на учениците успешно
соработуваше со невладини организации за реализација на проекти како што
се: Нега на забите, Превенција во малолетничката деликвенција, Дрогата е
мојот опасен непријател, и предавања за дрогата од мноштво матични лекари.
За унапредување на воспитно образовната дејност успешно соработуваше со
Бирото за развој на образованието, а посебно со одговорниот советник на
училиштето. Соработуваше преку Центарот за граѓанска иницијатива со повеќе
невладини организации од градот и надвор од него, Центарот за Детско
творештво, медицински центар, центар за печат и радио, центар за социјална
работа, македонски шуми, Телеком, и др.

VI. Успех на учениците на крајот од учебната година
Успехот на учениците на крајот на учебната 2019/2020 годд. среден успех е
4,36

.Среден успех од 4-то до 9-мо одделение е :







Во четврто одд. деветтолетка среден успех 4.55
Во петто одд. деветтолетка среден успех 4.42
Во шесто одд. деветтолетка среден успех 4.26
Во седмо одд. среден успех 4.34
Во осмо одд. среден успех 4.14
Во девето одд. среден успех 4,49

Од 1-во до 3-то одделение учениците се описно оценети.
Споредено помеѓу одделенијата од IV до IX највисок среден успех :

IV/1
V/1
VI/6
VII/6
VIII/1
IX/2

4.85
4.63
4,44
4,65
4,61
4,82

На ниво на училиште направени се вкупно 5127 изостаноци од кои 4648 се
оправдани, а 478 се неоправдани за учебната година 2019/2020. – а во
предходната учебна 2018/19 годд имаше 8005 што значи во ова учебна година
намалена е за 2878 намален бројот на изостатоци во споредба со предходната
учебна година.
Право за акцелерација ја искористи 4 ученици:
1. Адем Амети- I/4 одд.
2. Лина Ајдари- I/5 одд.
3. Басхким Алиу- I/1 одд.
4. Артан Бајрами- I/1одд.

VII. Педагошка евиденција и документација
Педагошката евиденција и документација се водеше одговорно од страна на
наставниот кадар со мали пропусти кои навреме беа отстранувани што е
констатирано од просветниот инспектор во записниците при увидите во
одделенските дневници, главните книги и записниците.

VIII. Заклучни согледувања и предлог мерки за подобрување на
состојбите и за унапредување на дејноста
Од работата на училиштето во извештајниот период во сите подрачја на
наставата и воннаставата можеме да бидеме задоволни тргнувајќи од

објективните тешкотии што се појавија во почетокот и во текот на учебната
година.

Оваа учебна година училиштето посебно успешно беше на полето на:

















Градење на ситем за откривање и следење на надарените ученици во
наставата и воннаставата.
Едукација на наставниците од одделенска настава за примена на Intel
Classmate лаптопите преку дисеминација. И ИКТ-на наставата
Ажурирање на Web страната на училиштето,( ou25maj.edu.mk)
Работата на стручните активи,

Меѓуетничка соработка , партнер со три училишта(ОУ,,Крсте Мисирков,
ОУ,,Дане Крапчев и ОУ,,Н.Наумовски Борче)
Планирањето, организирањето и работата на слободните активности,
дополнителната и додатната настава.
Резултатите на учениците на општинските и регионалните натпревари и
презентирањето на училиштето на мноштво јавни и културни
манифестации
Реализацијата на Проектите кои ја осовременија наставата
(Унапредување на оценувањето во предметна настава, Унапредување
на наставата по математика и природните науки и програмата Животни
вештини).
Примена на стандардите и критериумите при оценувањето.
Приоритени работни задачи и активности во наредната учебна година за
училиштето ќе претставуваат:
Отвореност на училиштето за прифаќање на новите проекти во
образованието и унапредување на постоечките.
Изготвување на Развоен план на училиштето.
Ефикасно користење на компјутерите во наставата и воннаставата.

.

Јули, 2020 година

Директор
М-р Фадил Муртезани
__________________

