
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АКТИВОТ НА НАСТАВНИЦИТЕ ПО 

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ФИЗИКА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 

ГОДИНА  

 

- Разгледување на учебниците и договор за користење стручна литература по 

предметите математика, информатика и физика и изборните предмети во учебната 

2021/2022 година. 

-  Усогласување на годишните програми по предмети и изработка на годишните 

глобални и тематски распределенија за 2021/2022година. 

- Консултации за реализирање на online наставата во учебната 2021/2022 година. 

Рок: Септември 

Носител: Аланка Спировска 

- Подготвување на писмени проверки во наставата по математика, физика и 

информатика, како и изборните предмети и усогласување на критериумите за 

нивно оценување согласно државната матура.  

- Дискусија околу можностите за online проверка на знаењата на учениците и 

спроведување online тестови и писмени работи. 

 Рок: Октомври 

Носител: Кочовски Благојче 

- Разгледување на успехот од првото тромесечие и споредба со претходните години. 

- Одредување содржини за воннаставни активности и календар за нивна реализација. 

- Еднодневна посета на ПМФ-Скопје со учениците од I,II,III,IV година од  природно-

математичката струка комб.А(доколку се подобри состојбата со корона вирусот во 

државата ) 

 

Рок: Ноември 

Носител: Розета .К Карапалевска 

- Утврдување на предлог теми за изработка на проектни задачи за државна и 

училишна матура. 

- Консултации за соработка со други училишта на ниво на активи за размена на 

искуства за наставни и воннаставни активности и реализацијата на online наставата. 

Рок: Декември 

Носител: Мирјана Христовска 

- Разгледување на реализацијата на наставната програма и анализа на постигнатиот 

полугодишен успех на учениците по оваа група предмети. 

- Консултации и анализа на наставничките и ученичките     портфолија и  методите за 

online оценување на учениците. 

Рок: Јануари 

Носител: Розета .К.Кољовчевска 

 

- Одредување термини за подготвителна настава по математика информатика и 

физика за учениците кои ке полагаат  државна и училишна матура. 

-  Определување на ученици за учество на регионални натпревари по математика, 

информатика и физика. 



Рок: Февруари 

Носител:Благојче Кочовски 

- Консултации за поголема  примена на на програмски пакети во  online наставата. 

- Тековни прашања на ниво на актив. 

Рок: Март 

Носител:Мирјана Христовска  

- Анализа на постигнатите резултати на регионалните натпревари по математика, 

физика и информатика и организирање засилена работа со учениците кои ќе се 

пласираат на републички натпревар. 

- Консултации и размена на искуства околу водењето на електронскиот дневник во 

училиштето. 

Рок: Април 

Носител: Мирјана Христовска  

- Консултации за подготовки на учениците за државната матура. 

- Организирање посета на хидроцентралите Глобочица и Шпилје во рамките на 

еднодневната екскурзија на учениците од втора година.( доколку се подобри 

состојбата со корона вирусот во државата ) 

Рок: Мај 

Носител: Благојче Кочовски 

 

- Анализа на работата на активот и постигнатиот успех по одделни предмети во 

учебната 2021/2022година. 

-  Распределба на часовите по математика, физика, информатика и изборните 

предмети во учебната 2022/2023 година. 

-  Изработка на предлог програма за работа на активот во учебната 2022/2023година.  

Рок: Јуни 

Носител: Аланка Спировска 

 

 

Претседател на активот: 

Благојче Кочовски 
 


