
    ООУСв.Кирил и Методиј, Центар-Скопје                     
___________________________________________________________ 

 

ул.1737  бр.1, Центар-Скопје, Република Северна Македонија, тел (02) 3164357,  
факс (02) 3213799 е-пошта oukimsk@yahoo.com 

 

 

 

Одделенски раководител:_______________________________________ 
 
 

Врз основа на усвоениот Правилник за педагошки мерки на 
ООУ „ Свети Кирил и Методиј - Центар “ , Скопје 

 
 
 

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗРЕКУВАЊЕ НА ПЕДАГОШКА МЕРКА  
УСНА ОПОМЕНА 

ПОРАДИ НЕОПРАВДАНИ ИЗОСТАНОЦИ 
 
 
на ученикот/чката:________________________________________________ 
 
одделение/паралелка:____________________ 
 
се предлага изрекување на педагошка мерка: 
                                               

УСНА ОПОМЕНА  (од  5  до 8 неоправдан изостанок ) 

 
 
Образложение: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________                                                       
 
 
  
 
Датум                                                                                         Одд.раководител 
 
___________                                                                              ______________      
 
 



    ООУСв.Кирил и Методиј, Центар-Скопје                     
___________________________________________________________ 

 

ул.1737  бр.1, Центар-Скопје, Република Северна Македонија, тел (02) 3164357,  
факс (02) 3213799 е-пошта oukimsk@yahoo.com 

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИЗРЕКУВАЊЕ НА ПЕДАГОШКА МЕРКА 

 
Известување на 
родител/старател:______________________________________________ 
 
Адреса:_______________________________________________________  
 
дека на 
ученикот/чката:_______________________________________________ 
  
 
на ден:________________________ 
е поднесен предлог за изрекување на педагошка мерка: 
 
 

УСНА ОПОМЕНА  (од  5 до 8 неоправдан изостанок ) 

 
Образложение: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________                                                    
 
 
Ве повикуваме на разговор во училиштето со 
________________________________________________________________  
( тим за поддршка ) 
 
Во терминот: ____________________________________________________ 
 
 
 
Датум                                                                                        Одд. раководител 
 
___________                                                                              ______________ 
 
 

 



    ООУСв.Кирил и Методиј, Центар-Скопје                     
___________________________________________________________ 

 

ул.1737  бр.1, Центар-Скопје, Република Северна Македонија, тел (02) 3164357,  
факс (02) 3213799 е-пошта oukimsk@yahoo.com 

 

 

Врз основа на усвоениот правилник за педагошки мерки на 
ООУ „ Свети Кирил и Методиј-Центар “ , Скопје 

 

 

Одделенски раководител  
(име и презиме): ________________________________________________________ 

 
го донесува следното  
 

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗРЕКУВАЊЕ НА ПЕДАГОШКА МЕРКА 
УСНА ОПОМЕНА 

ПОРАДИ НЕОПРАВДАНИ ИЗОСТАНОЦИ 
 
 
на ученикот/чката:______________________________________________ 
 
одд./паралелка______________________ 
 
му/и се изрекува педагошката мерка усна опомена. 

 
Образложение: 

На 
ученикот/чката:__________________________________________________ 
му/и се изрекува педагошка мерка усна опомена врз основа на усвоениот 
правилник за педагошки мерки на ООУ „ Свети Кирил и Методиј-Центар “ , 
Скопје 
 

за направени _______ неоправдани изостаноци. 
  

Родителите/старателите се информирани на ден________________ за 
намерата за изрекување на оваа  педагошка мерка со што им е дадена 
можност да се изјаснат за факторите и околностите кои се битни за 
донесување на ова решение. 

 
 
 

    

Датум                                                                                           Наставник 
 
__________                                                                              _______________         



    ООУСв.Кирил и Методиј, Центар-Скопје                     
___________________________________________________________ 

 

ул.1737  бр.1, Центар-Скопје, Република Северна Македонија, тел (02) 3164357,  
факс (02) 3213799 е-пошта oukimsk@yahoo.com 

 

 
 
Одделенски раководител:_______________________________________ 
 
 

Врз основа на усвоениот правилник за педагошки мерки на  
ООУ „ Свети Кирил и Методиј-Центар “ , Скопје 

 

 

 

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗРЕКУВАЊЕ НА ПЕДАГОШКА МЕРКА 
ПИСМЕНА ОПОМЕНА 

ПОРАДИ НЕОПРАВДАНИ ИЗОСТАНОЦИ  
 

 

на ученикот/чката:________________________________________________ 
 
одделение/паралелка:____________________ 
 
се предлага изрекување на педагошка мерка: 
                                               

ПИСМЕНА ОПОМЕНА  (од  9  до 12 неоправдан изостанок ) 

 
 
Образложение: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________                                                       
 
 
  
 
Датум                                                                                         Одд.раководител 
 
___________                                                                              ______________      
 
 



    ООУСв.Кирил и Методиј, Центар-Скопје                     
___________________________________________________________ 

 

ул.1737  бр.1, Центар-Скопје, Република Северна Македонија, тел (02) 3164357,  
факс (02) 3213799 е-пошта oukimsk@yahoo.com 

 

 

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИЗРЕКУВАЊЕ НА ПЕДАГОШКА МЕРКА 

 
Известување на 
родител/старател:______________________________________________ 
 
Адреса:_______________________________________________________  
 
дека на 
ученикот/чката:_______________________________________________ 
  
 
на ден:________________________ 
е поднесен предлог за изрекување на педагошка мерка: 
 
 

ПИСМЕНА ОПОМЕНА  (од  9 до 12 неоправдан изостанок ) 

 
Образложение: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________                                                    
 
 
Ве повикуваме на разговор во училиштето со 
________________________________________________________________  
( тим за поддршка ) 
 
Во терминот: ____________________________________________________ 
 
 
 
Датум                                                                                        Одд. раководител 
 
___________                                                                              ______________ 
 



    ООУСв.Кирил и Методиј, Центар-Скопје                     
___________________________________________________________ 

 

ул.1737  бр.1, Центар-Скопје, Република Северна Македонија, тел (02) 3164357,  
факс (02) 3213799 е-пошта oukimsk@yahoo.com 

 

                                                                                                            

 Врз основа на усвоениот правилник за педагошки мерки на  
ООУ „ Свети Кирил и Методиј-Центар “ , Скопје 

    

 

Одделенски раководител 

(име и презиме): ________________________________________________________ 

 
го донесува следното  
 

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗРЕКУВАЊЕ НА ПЕДАГОШКА МЕРКА 
ПИСМЕНА ОПОМЕНА 

 
 
на ученикот/чката:______________________________________________ 
 
одд./паралелка______________________ 
 
му/и се изрекува педагошката мерка писмена опомена. 

 
Образложение: 

На 
ученикот/чката:__________________________________________________ 
му/и се изрекува педагошка мерка писмена опомена врз основа на 

усвоениот правилник за педагошки мерки на ООУ „ Свети Кирил и Методиј-
Центар “ , Скопје 
 
за направени _______ неоправдани изостаноци. 
  
Родителите/старателите се информирани на ден________________ за 
намерата за изрекување на оваа  педагошка мерка со што им е дадена 
можност да се изјаснат за факторите и околностите кои се битни за 
донесување на ова решение. 

 
    

Датум                                                                                        Одд.раководител 
 
__________                                                                              _______________         

 
 
 



    ООУСв.Кирил и Методиј, Центар-Скопје                     
___________________________________________________________ 

 

ул.1737  бр.1, Центар-Скопје, Република Северна Македонија, тел (02) 3164357,  
факс (02) 3213799 е-пошта oukimsk@yahoo.com 

 

 
    
Одделенски раководител:_______________________________________ 
 
 

Врз основа на усвоениот Правилник за педагошки мерки на 
ООУ „ Свети Кирил и Методиј-Центар “ , Скопје 

 
 
 

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗРЕКУВАЊЕ НА ПЕДАГОШКА МЕРКА  
УКОР 

ПОРАДИ НЕОПРАВДАНИ ИЗОСТАНОЦИ 
 
 
на ученикот/чката:________________________________________________ 
 
одделение/паралелка:____________________ 
 
се предлага изрекување на педагошка мерка: 
                                               

 УКОР  (од  13 до 16 неоправдани изостаноци ) 

 
 
Образложение: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________                                                       
 
 
  
 
Датум                                                                                         Одд.раководител 
 
___________                                                                              ______________      
 
 



    ООУСв.Кирил и Методиј, Центар-Скопје                     
___________________________________________________________ 

 

ул.1737  бр.1, Центар-Скопје, Република Северна Македонија, тел (02) 3164357,  
факс (02) 3213799 е-пошта oukimsk@yahoo.com 

 

 
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИЗРЕКУВАЊЕ НА ПЕДАГОШКА МЕРКА 

 
Известување на 
родител/старател:______________________________________________ 
 
Адреса:_______________________________________________________  
 
дека на 
ученикот/чката:_______________________________________________ 
  
 
на ден:________________________ 
е поднесен предлог за изрекување на педагошка мерка: 
 
 

Укор  (од  13 до 16 неоправдани изостаноци ) 

 
Образложение: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________                                                    
 
 
Ве повикуваме на разговор во училиштето со 
________________________________________________________________  
( тим за поддршка ) 
 
Во терминот: ____________________________________________________ 
 
 
 
Датум                                                                                         Одд.раководител     
 
___________                                                                              ______________ 
 
 
 



    ООУСв.Кирил и Методиј, Центар-Скопје                     
___________________________________________________________ 

 

ул.1737  бр.1, Центар-Скопје, Република Северна Македонија, тел (02) 3164357,  
факс (02) 3213799 е-пошта oukimsk@yahoo.com 

 

 
Врз основа на усвоениот правилник за педагошки мерки на 

ООУ „ Свети Кирил и Методиј-Центар “ , Скопје 
 

 
Одделенскиот совет  на состанок одржан на ден ____________ 

 
го донесува следното  
 

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗРЕКУВАЊЕ НА ПЕДАГОШКА МЕРКА 
УКОР ПОРАДИ НЕОПРАВДАНИ ИЗОСТАНОЦИ 

 
на ученикот/чката:______________________________________________ 
 
одд./паралелка______________________ 
 
му/и се изрекува педагошката мерка укор . 
 
Образложение: 
На 
ученикот/чката:__________________________________________________ 
му/и се изрекува педагошка мерка укор врз основа на усвоениот правилник 

за педагошки мерки на ООУ „ Свети Кирил и Методиј-Центар “ , Скопје 
 
за направени  _______  неоправдани изостаноци. 
 
Родителите/старателите  се информирани на ден________________ за 
намерата за изрекување на оваа  педагошка мерка со што им е дадена 
можност да се изјаснат за факторите и околностите кои се битни за 
донесување на ова решение. 
 
 
 
 
 
 
Датум                                                                                           Директор 
 
__________                                                                              _______________  
      
 



    ООУСв.Кирил и Методиј, Центар-Скопје                     
___________________________________________________________ 

 

ул.1737  бр.1, Центар-Скопје, Република Северна Македонија, тел (02) 3164357,  
факс (02) 3213799 е-пошта oukimsk@yahoo.com 

 

 
 
Одделенски раководител:_______________________________________ 
 
 

Врз основа на усвоениот Правилник за педагошки мерки на 
ООУ „ Свети Кирил и Методиј-Центар “ , Скопје 

 
 
 

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗРЕКУВАЊЕ НА ПЕДАГОШКА МЕРКА  
ПРЕМЕСТУВАЊЕ ВО ДРУГА ПАРАЛЕЛКА 
ПОРАДИ НЕОПРАВДАНИ ИЗОСТАНОЦИ 

 
 
на ученикот/чката:________________________________________________ 
 
одделение/паралелка:____________________ 
 
се предлага изрекување на педагошка мерка: 
                                               

 ПРЕМЕСТУВАЊЕ ВО ДРУГА ПАРАЛЕЛКА  
 (од 17 до 20 неоправдани изостаноци ) 
 
 
Образложение: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________                                                       
 
 
  
 
Датум                                                                                         Одд.раководител 
 
___________                                                                              ______________      
 



    ООУСв.Кирил и Методиј, Центар-Скопје                     
___________________________________________________________ 

 

ул.1737  бр.1, Центар-Скопје, Република Северна Македонија, тел (02) 3164357,  
факс (02) 3213799 е-пошта oukimsk@yahoo.com 

 

 
 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИЗРЕКУВАЊЕ НА ПЕДАГОШКА МЕРКА 
 
Известување на 
родител/старател:______________________________________________ 
 
Адреса:_______________________________________________________  
 
дека на 
ученикот/чката:_______________________________________________ 
  
 
на ден:________________________ 
е поднесен предлог за изрекување на педагошка мерка: 
 
 

    ПРЕМЕСТУВАЊЕ ВО ДРУГА ПАРАЛЕЛКА   
    (од  17 до 20 неоправдани изостаноци ) 

 
Образложение: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________                                                    
 
 
Ве повикуваме на разговор во училиштето со 
________________________________________________________________  
( тим за поддршка ) 
 
Во терминот: ____________________________________________________ 
 
 
 
Датум                                                                                       Одд.раководител         
 
___________                                                                              ______________ 
 



    ООУСв.Кирил и Методиј, Центар-Скопје                     
___________________________________________________________ 

 

ул.1737  бр.1, Центар-Скопје, Република Северна Македонија, тел (02) 3164357,  
факс (02) 3213799 е-пошта oukimsk@yahoo.com 

 

 
 

Врз основа на усвоениот правилник за педагошки мерки на 
ООУ „ Свети Кирил и Методиј-Центар “ , Скопје 

 
Наставничкиот Совет на состанокот одржан на ден ___________________ 

го донесе следново 
 
 

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗРЕКУВАЊЕ НА ПЕДАГОШКА МЕРКА 
ПРЕМЕСТУВАЊЕ ВО ДРУГА ПАРАЛЕЛКА ПОРАДИ НЕОПРАВДАНИ 

ИЗОСТАНОЦИ 

 
на ученикот/чката:______________________________________________ 
 
одд./паралелка______________________ 
 
му/и се изрекува педагошката мерка преместување во друга паралелка 

 
Образложение: 

На 
ученикот/чката:__________________________________________________ 
му/и се изрекува педагошка мерка преместување во друга паралелка врз 
основа на усвоениот правилник за педагошки мерки на ООУ „ Свети Кирил и 
Методиј-Центар “ , Скопје 
за направени  _______  неоправдани изостаноци. 
 
Родителите/старателите  се информирани на ден________________ за 
намерата за изрекување на оваа  педагошка мерка со што им е дадена 
можност да се изјаснат за факторите и околностите кои се битни за 
донесување на ова решение. 
 
 
 
 
 
Датум                                                                                           Директор 
 
__________                                                                              _______________  
      
 



    ООУСв.Кирил и Методиј, Центар-Скопје                     
___________________________________________________________ 

 

ул.1737  бр.1, Центар-Скопје, Република Северна Македонија, тел (02) 3164357,  
факс (02) 3213799 е-пошта oukimsk@yahoo.com 

 

 
 
Одделенски раководител:_______________________________________ 
 
 

Врз основа на усвоениот Правилник за педагошки мерки на 
ООУ „ Свети Кирил и Методиј-Центар “ , Скопје 

 
 
 

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗРЕКУВАЊЕ НА ПЕДАГОШКА МЕРКА  
НАМАЛЕНО ПОВЕДЕНИЕ 

ПОРАДИ НЕОПРАВДАНИ ИЗОСТАНОЦИ 
 
 
на ученикот/чката:________________________________________________ 
 
одделение/паралелка:____________________ 
 
се предлага изрекување на педагошка мерка: 
                                               

 НАМАЛЕНО ПОВЕДЕНИЕ  
 (со 21 неоправдани изостаноци ) 
 
 
Образложение: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________                                                       
 
 
  
 
Датум                                                                                         Одд.раководител 
 
___________                                                                              ______________      
 



    ООУСв.Кирил и Методиј, Центар-Скопје                     
___________________________________________________________ 

 

ул.1737  бр.1, Центар-Скопје, Република Северна Македонија, тел (02) 3164357,  
факс (02) 3213799 е-пошта oukimsk@yahoo.com 

 

 
 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИЗРЕКУВАЊЕ НА ПЕДАГОШКА МЕРКА 
 
Известување на 
родител/старател:______________________________________________ 
 
Адреса:_______________________________________________________  
 
дека на 
ученикот/чката:_______________________________________________ 
  
 
на ден:________________________ 
е поднесен предлог за изрекување на педагошка мерка: 
 
 

    НАМАЛЕНО ПОВЕДЕНИЕ   
    (со 21 неоправдани изостаноци ) 
 
Образложение: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________                                                    
 
 
Ве повикуваме на разговор во училиштето со 
________________________________________________________________  
( тим за поддршка ) 
 
Во терминот: ____________________________________________________ 
 
 
 
Датум                                                                                         Одд.раководител 
 
___________                                                                              ______________ 
 



    ООУСв.Кирил и Методиј, Центар-Скопје                     
___________________________________________________________ 

 

ул.1737  бр.1, Центар-Скопје, Република Северна Македонија, тел (02) 3164357,  
факс (02) 3213799 е-пошта oukimsk@yahoo.com 

 

 
 

Врз основа на усвоениот правилник за педагошки мерки на 
ООУ „ Свети Кирил и Методиј-Центар “ , Скопје 

 
Наставничкиот Совет  на состанокот одржан на ден ___________________ 

го донесе следново 
 
 

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗРЕКУВАЊЕ НА ПЕДАГОШКА МЕРКА 
НАМАЛЕНО ПОВЕДЕНИЕ ПОРАДИ НЕОПРАВДАНИ ИЗОСТАНОЦИ 

 
на ученикот/чката:______________________________________________ 
 
одд./паралелка______________________ 
 
му/и се изрекува педагошката мерка намалено поведение 
 
Образложение: 
На 
ученикот/чката:__________________________________________________ 
му/и се изрекува педагошка мерка намалено поведение врз основа на 

усвоениот правилник за педагошки мерки на ООУ „ Свети Кирил и Методиј-
Центар “ , Скопје 
за направени  _______  неоправдани изостаноци. 
 
Родителите/старателите  се информирани на ден________________ за 
намерата за изрекување на оваа  педагошка мерка со што им е дадена 
можност да се изјаснат за факторите и околностите кои се битни за 
донесување на ова решение. 
 
. 
 
 
Датум                                                                                         Директор 
 
___________                                                                        _________________                                                  
     
  
 
 



    ООУСв.Кирил и Методиј, Центар-Скопје                     
___________________________________________________________ 

 

ул.1737  бр.1, Центар-Скопје, Република Северна Македонија, тел (02) 3164357,  
факс (02) 3213799 е-пошта oukimsk@yahoo.com 

 

 
Подносител : ________________________________________ 
 
 

Врз основа на усвоениот Правилник за педагошки мерки на 
ООУ „ Свети Кирил и Методиј-Центар “ , Скопје 

 
 
 

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗРЕКУВАЊЕ НА ПЕДАГОШКА МЕРКА  

УСНА ОПОМЕНА 
ПОРАДИ НЕСООДВЕТНО ОДНЕСУВАЊЕ 

 
на ученикот/чката:________________________________________________ 
 
одделение/паралелка:____________________ 
 
се предлага изрекување на педагошка мерка: 
                                               

УСНА ОПОМЕНА ПОРАДИ НЕСООДВЕТНО ОДНЕСУВАЊЕ   

 
 
 
Образложение: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________                                                       
 
 
  
 
Датум                                                                                         Подносител  
 
___________                                                                              ______________      
 
 
 



    ООУСв.Кирил и Методиј, Центар-Скопје                     
___________________________________________________________ 

 

ул.1737  бр.1, Центар-Скопје, Република Северна Македонија, тел (02) 3164357,  
факс (02) 3213799 е-пошта oukimsk@yahoo.com 

 

 
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИЗРЕКУВАЊЕ НА ПЕДАГОШКА МЕРКА 

 
Известување на 
родител/старател:______________________________________________ 
 
Адреса:_______________________________________________________  
 
дека на 
ученикот/чката:_______________________________________________ 
  
 
на ден:________________________ 
е поднесен предлог за изрекување на педагошка мерка: 
 
 

УСНА ОПОМЕНА ПОРАДИ НЕСООДВЕТНО ОДНЕСУВАЊЕ 
 
 
 

Образложение: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________                                                    
 
 
Ве повикуваме на разговор во училиштето со 
________________________________________________________________  
( тим за поддршка ) 
 
Во терминот: ____________________________________________________ 
 
 
 
Датум                                                                                       Одд. раководител 
 
___________                                                                            ______________ 
 



    ООУСв.Кирил и Методиј, Центар-Скопје                     
___________________________________________________________ 

 

ул.1737  бр.1, Центар-Скопје, Република Северна Македонија, тел (02) 3164357,  
факс (02) 3213799 е-пошта oukimsk@yahoo.com 

 

Врз основа на усвоениот правилник за педагошки мерки на 
ООУ „ Свети Кирил и Методиј-Центар “ , Скопје 

    
 
Одделенски раководител 
(име и презиме): 
________________________________________________________ 
 
го донесува следното  
 
 

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗРЕКУВАЊЕ НА ПЕДАГОШКА МЕРКА 
УСНА ОПОМЕНА ЗА НЕСООДВЕТНО ОДНЕСУВАЊЕ 

 
на ученикот/чката:______________________________________________ 
 
одд./паралелка______________________ 
 
му/и се изрекува педагошката мерка усна опомена за несоодветно 
однесување. 

 
Образложение: 

На 
ученикот/чката:__________________________________________________ 
му/и се изрекува педагошка мерка усна опомена врз основа на усвоениот 
правилник за педагошки мерки на ООУ „ Свети Кирил и Методиј-Центар “ , 
Скопје 
 
за______________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________. 
 
Родителите/старателите се информирани на ден________________ за 
намерата за изрекување на оваа  педагошка мерка со што им е дадена 
можност да се изјаснат за факторите и околностите кои се битни за 
донесување на ова решение. 
 
 
Датум                                                                                     Одд. раководител 
_____________                                                                     ______________ 
 



    ООУСв.Кирил и Методиј, Центар-Скопје                     
___________________________________________________________ 

 

ул.1737  бр.1, Центар-Скопје, Република Северна Македонија, тел (02) 3164357,  
факс (02) 3213799 е-пошта oukimsk@yahoo.com 

 

 
Подносител :_______________________________________ 
 
 

 
Врз основа на усвоениот правилник за педагошки мерки на 

ООУ „ Свети Кирил и Методиј-Центар “ , Скопје 
 
 
 

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗРЕКУВАЊЕ НА ПЕДАГОШКА МЕРКА 
ПИСМЕНА ОПОМЕНА ПОРАДИ НЕСООДВЕТНО ОДНЕСУВАЊЕ 

 
 
на ученикот/чката:________________________________________________ 
 
одделение/паралелка:____________________ 
 
се предлага изрекување на педагошка мерка: 
                     
                          
 ПИСМЕНА ОПОМЕНА ПОРАДИ НЕСООДВЕТНО ОДНЕСУВАЊЕ        
 
 
Образложение: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________                                                      
  
 
Датум                                                                                           Подносител 
 
___________                                                                             _____________ 
 
 
 



    ООУСв.Кирил и Методиј, Центар-Скопје                     
___________________________________________________________ 

 

ул.1737  бр.1, Центар-Скопје, Република Северна Македонија, тел (02) 3164357,  
факс (02) 3213799 е-пошта oukimsk@yahoo.com 

 

 
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИЗРЕКУВАЊЕ НА ПЕДАГОШКА МЕРКА ПИСМЕНА 

ОПОМЕНА ЗА НЕСООДВЕТНО ОДНЕСУВАЊЕ 
 
Известување на 
родител/старател:______________________________________________ 
 
Адреса:_______________________________________________________  
 
дека на 
ученикот/чката:_______________________________________________ 
  
 
на ден:________________________ 
е поднесен предлог за изрекување на педагошка мерка: 
 
 
ПИСМЕНА ОПОМЕНА ПОРАДИ НЕСООДВЕТНО ОДНЕСУВАЊЕ 

 
Образложение: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________                                                    
 
 
Ве повикуваме на разговор во училиштето со 
________________________________________________________________  
( тим за поддршка ) 
 
Во терминот: ____________________________________________________ 
 
 
Датум                                                                                        Одд раководител 
 
___________                                                                             _____________      

 
 
 



    ООУСв.Кирил и Методиј, Центар-Скопје                     
___________________________________________________________ 

 

ул.1737  бр.1, Центар-Скопје, Република Северна Македонија, тел (02) 3164357,  
факс (02) 3213799 е-пошта oukimsk@yahoo.com 

 

 
Врз основа на усвоениот правилник за педагошки мерки на 

ООУ „ Свети Кирил и Методиј-Центар “ , Скопје 
 

 
Предметен наставник/одделенски раководител 
(име и презиме): 
________________________________________________________ 
 
го донесува следното  
 

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗРЕКУВАЊЕ НА ПЕДАГОШКА МЕРКА 
ПИСМЕНА ОПОМЕНА ЗА НЕСООДВЕТНО ОДНЕСУВАЊЕ 

 
на ученикот/чката:______________________________________________ 
 
одд./паралелка______________________ 
 
му/и се изрекува педагошката мерка писмена опомена за несоодветно 
однесување. 

 
Образложение: 

На 
ученикот/чката:__________________________________________________ 
му/и се изрекува педагошка мерка писмена опомена врз основа на 
усвоениот правилник за педагошки мерки на ООУ „ Свети Кирил и Методиј-
Центар “ , Скопје 
 
за______________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________. 
 
Родителите/старателите се информирани на ден________________ за 
намерата за изрекување на оваа  педагошка мерка со што им е дадена 
можност да се изјаснат за факторите и околностите кои се битни за 
донесување на ова решение. 
 
 
Датум                                                                                   Одд. раководител 
_____________                                                                     ______________ 
  



    ООУСв.Кирил и Методиј, Центар-Скопје                     
___________________________________________________________ 

 

ул.1737  бр.1, Центар-Скопје, Република Северна Македонија, тел (02) 3164357,  
факс (02) 3213799 е-пошта oukimsk@yahoo.com 

 

 
 
Подносител:  ___________________________________________ 
 
 

Врз основа на усвоениот Правилник за педагошки мерки на 
ООУ „ Свети Кирил и Методиј-Центар “ , Скопје 

 
 

 
ПРЕДЛОГ ЗА ИЗРЕКУВАЊЕ НА ПЕДАГОШКА МЕРКА 

УКОР 
ПОРАДИ НЕСООДВЕТНО ОДНЕСУВАЊЕ 

 
 
на ученикот/чката:________________________________________________ 
 
одделение/паралелка:____________________ 
 
се предлага изрекување на педагошка мерка: 
                                               
 Укор  поради несоодветно однесување 

 
 
Образложение: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________                                                       
 
 
  
 
Датум                                                                                         Подносител 
 
___________                                                                              ______________      



    ООУСв.Кирил и Методиј, Центар-Скопје                     
___________________________________________________________ 

 

ул.1737  бр.1, Центар-Скопје, Република Северна Македонија, тел (02) 3164357,  
факс (02) 3213799 е-пошта oukimsk@yahoo.com 

 

 
 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИЗРЕКУВАЊЕ НА ПЕДАГОШКА МЕРКА 
 

Известување на 
родител/старател:______________________________________________ 
 
Адреса:_______________________________________________________  
 
дека на 
ученикот/чката:_______________________________________________ 
  
 
на ден:________________________ 
е поднесен предлог за изрекување на педагошка мерка: 
 
 

Укор за несоодветно однесување  
 
Образложение: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________                                                    
 
 
Ве повикуваме на разговор во училиштето со 
________________________________________________________________  
( тим за поддршка ) 
 
Во терминот: ____________________________________________________ 
 
 
 
Датум                                                                                       Одд. раководител 
 
___________                                                                            ______________ 
 
 



    ООУСв.Кирил и Методиј, Центар-Скопје                     
___________________________________________________________ 

 

ул.1737  бр.1, Центар-Скопје, Република Северна Македонија, тел (02) 3164357,  
факс (02) 3213799 е-пошта oukimsk@yahoo.com 

 

 
Врз основа на усвоениот правилник за педагошки мерки на 

ООУ „ Свети Кирил и Методиј-Центар “ , Скопје 
 
 

Одделенскиот совет на состанок одржан на ден ____________ 

 
го донесува следното  
 

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗРЕКУВАЊЕ НА ПЕДАГОШКА МЕРКА 

УКОР ЗА НЕСООДВЕТНО ОДНЕСУВАЊЕ 

 
на ученикот/чката:______________________________________________ 
 
одд./паралелка______________________ 
 
му/и се изрекува педагошката мерка Укор за несоодветно однесување 

 
Образложение: 

На 
ученикот/чката:___________________________________________________ 
му/и се изрекува педагошка мерка укор врз основа на усвоениот правилник 
за педагошки мерки на ООУ „ Свети Кирил и Методиј-Центар “ , Скопје 
 
за______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Родителите/старателите  се информирани на ден________________ за 
намерата за изрекување на оваа  педагошка мерка со што им е дадена 
можност да се изјаснат за факторите и околностите кои се битни за 
донесување на ова решение. 
 
 
Датум                                                                                           Директор 
____________                                                                     __________________ 
  
 
    



    ООУСв.Кирил и Методиј, Центар-Скопје                     
___________________________________________________________ 

 

ул.1737  бр.1, Центар-Скопје, Република Северна Македонија, тел (02) 3164357,  
факс (02) 3213799 е-пошта oukimsk@yahoo.com 

 

 
Подносител:_______________________________________ 
 
 

Врз основа на усвоениот Правилник за педагошки мерки на 
ООУ „ Свети Кирил и Методиј-Центар “ , Скопје 

 
 
 

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗРЕКУВАЊЕ НА ПЕДАГОШКА МЕРКА 
ПРЕМЕСТУВАЊЕ ВО ДРУГА ПАРАЛЕЛКА 
ПОРАДИ НЕСООДВЕТНО ОДНЕСУВАЊЕ 

 
 
на ученикот/чката:________________________________________________ 
 
одделение/паралелка:____________________ 
 
се предлага изрекување на педагошка мерка: 
                                               
 Преместување во друга паралелка поради несоодветно однесување 
 
 
Образложение: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________                                                       
 
 
  
 
Датум                                                                                         Подносител 
 
___________                                                                              ______________      
 



    ООУСв.Кирил и Методиј, Центар-Скопје                     
___________________________________________________________ 

 

ул.1737  бр.1, Центар-Скопје, Република Северна Македонија, тел (02) 3164357,  
факс (02) 3213799 е-пошта oukimsk@yahoo.com 

 

 
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИЗРЕКУВАЊЕ НА ПЕДАГОШКА МЕРКА 

 
Известување на 
родител/старател:______________________________________________ 
 
Адреса:_______________________________________________________  
 
дека на 
ученикот/чката:_______________________________________________ 
  
 
на ден:________________________ 
е поднесен предлог за изрекување на педагошка мерка: 
 
 

Преместување во друга паралелка поради несоодветно 
однесување  
 
Образложение: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________                                                    
 
 
Ве повикуваме на разговор во училиштето со 
________________________________________________________________  
( тим за поддршка ) 
 
Во терминот: ____________________________________________________ 
 
 
 
Датум                                                                                        Одд. раководител 
 
___________                                                                              ______________ 
 
 



    ООУСв.Кирил и Методиј, Центар-Скопје                     
___________________________________________________________ 

 

ул.1737  бр.1, Центар-Скопје, Република Северна Македонија, тел (02) 3164357,  
факс (02) 3213799 е-пошта oukimsk@yahoo.com 

 

Врз основа на усвоениот правилник за педагошки мерки на 
ООУ „ Свети Кирил и Методиј-Центар “ , Скопје 

 
Наставничкиот Совет на состанокот одржан на ден ___________________ 

го донесе следново 
 

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗРЕКУВАЊЕ НА ПЕДАГОШКА МЕРКА 
ПРЕМЕСТУВАЊЕ ВО ДРУГА ПАРАЛЕЛКА ПОРАДИ НЕСООДВЕТНО 

ОДНЕСУВАЊЕ 
 
на ученикот/чката:______________________________________________ 
 
одд./паралелка______________________ 
 
му/и се изрекува педагошката мерка Преместување во друга паралелка 
поради несоодветно однесување 

 
Образложение: 

На 
ученикот/чката:___________________________________________________ 
му/и се изрекува педагошка мерка преместување во друга паралелка врз 
основа на усвоениот правилник за педагошки мерки на ООУ „ Свети Кирил и 
Методиј-Центар “ , Скопје 
 
за______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Родителите/старателите  се информирани на ден________________ за 
намерата за изрекување на оваа  педагошка мерка со што им е дадена 
можност да се изјаснат за факторите и околностите кои се битни за 
донесување на ова решение. 
 
 
Датум                                                                                           Директор 
____________                                                                     __________________ 
 
 
 



    ООУСв.Кирил и Методиј, Центар-Скопје                     
___________________________________________________________ 

 

ул.1737  бр.1, Центар-Скопје, Република Северна Македонија, тел (02) 3164357,  
факс (02) 3213799 е-пошта oukimsk@yahoo.com 

 

 
Подносител:_______________________________________ 
 
 

Врз основа на усвоениот Правилник за педагошки мерки на 
ООУ „ Свети Кирил и Методиј-Центар “ , Скопје 

 
 
 

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗРЕКУВАЊЕ НА ПЕДАГОШКА МЕРКА 
НАМАЛЕНО ПОВЕДЕНИЕ 

ПОРАДИ НЕСООДВЕТНО ОДНЕСУВАЊЕ 

 
 
на ученикот/чката:________________________________________________ 
 
одделение/паралелка:____________________ 
 
се предлага изрекување на педагошка мерка: 
                                               
 Намалено поведение поради несоодветно однесување 
 
 
Образложение: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________                                                       
 
 
  
 
Датум                                                                                         Подносител 
 
___________                                                                              ______________      
 



    ООУСв.Кирил и Методиј, Центар-Скопје                     
___________________________________________________________ 

 

ул.1737  бр.1, Центар-Скопје, Република Северна Македонија, тел (02) 3164357,  
факс (02) 3213799 е-пошта oukimsk@yahoo.com 

 

 
 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИЗРЕКУВАЊЕ НА ПЕДАГОШКА МЕРКА 
 

Известување на 
родител/старател:______________________________________________ 
 
Адреса:_______________________________________________________  
 
дека на 
ученикот/чката:_______________________________________________ 
  
 
на ден:________________________ 
е поднесен предлог за изрекување на педагошка мерка: 
 
 

Намалено поведение поради несоодветно однесување  
 
Образложение: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________                                                    
 
 
Ве повикуваме на разговор во училиштето со 
________________________________________________________________  
( тим за поддршка ) 
 
Во терминот: ____________________________________________________ 
 
 
 
Датум                                                                                        Одд. раководител 
 
___________                                                                              _____________ 
 

 



    ООУСв.Кирил и Методиј, Центар-Скопје                     
___________________________________________________________ 

 

ул.1737  бр.1, Центар-Скопје, Република Северна Македонија, тел (02) 3164357,  
факс (02) 3213799 е-пошта oukimsk@yahoo.com 

 

 
Врз основа на усвоениот правилник за педагошки мерки на 

ООУ „ Свети Кирил и Методиј-Центар “ , Скопје 
 

Наставничкиот Совет на состанок оддржан на ден ___________________   
го донесе следново 
 

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗРЕКУВАЊЕ НА ПЕДАГОШКА МЕРКА 
НАМАЛЕНО ПОВЕДЕНИЕ ПОРАДИ НЕСООДВЕТНО ОДНЕСУВАЊЕ 

 
на ученикот/чката:______________________________________________ 
 
одд./паралелка______________________ 
 
му/и се изрекува педагошката мерка Намалено поведение поради 
несоодветно однесување 

 
Образложение: 

На 
ученикот/чката:___________________________________________________ 
му/и се изрекува педагошка мерка намалено поведение врз основа на 
усвоениот правилник за педагошки мерки на ООУ „ Свети Кирил и Методиј-
Центар “ , Скопје 
 
за______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Родителите/старателите  се информирани на ден________________ за 
намерата за изрекување на оваа  педагошка мерка со што им е дадена 
можност да се изјаснат за факторите и околностите кои се битни за 
донесување на ова решение. 
 
 
Датум                                                                                           Директор 
____________                                                                       _______________ 


