
1.Општи податоци за основното училиште 

        1.1.Табела со општи податоци 

Податоци  
Име на основното училиште ООУ ,,Кочо Рацин‘‘  
Адреса, место, општина с.Петровец,  Општина Петровец, 1 043 

Скопје 
Телефон (02) 2561-342 
Факс  02/ 2561-342 
Веб-страница  http://www.ooukocoracinpetrovec.edu.mk/ 

Е-маил  oukocoracin@yahoo.com  

Основано од Министерство за образование и наука 
Верификација-број на актот 14-2693/1 
Година на изградба 2015 
Тип на градба Тврда градба 
Внатрешна површина на 
училиштето (m2) 

3 000м2 

Училиштен двор (m2) 37 150 м2 
Површина на спортски терени и 
игралишта  

1 200 м 2 сала 

Начин на загревање на 
училиштето  

Сопствено парно 

Училиштето работи во смени Не  
Број на паралелки 21 
Број на комбинирани паралелки / 
Јазик/јазици на кој/кои се 
реализира наставата во 
училиштето 

Македонски јазик 

Во основното училиште има 
паралелки за ученици со посебни 
образовни потреби 

Не  

Во основното училиште има 
паралелки од музичко училиште 

Не  

Во основното училиште има 
ресурсен центар 

Не  

Други податоци карактеристични 
за основното училиште 

Воспитно - образовниот процес во училиштето 
започнува со учениците од прво одд. до девето 
одделение како основен сегмент на 
организирана, планска, воспитно – образовна 
дејност која содржи настава, подготовка, јавна 
и културна дејност, соработка со родителите и 
унапредување на воспитно - образовната 
работа.  



ОУ “ Кочо Рацин” е лоцирано на територија на 
Општина “Петровец”, вo Петровец. 
Училиштето е воспитно-образовен субјект во 
кој настава посетуваат ученици кои живеат во 
с. Петровец, с.Огњанци и с.Катланово. 

Во својот состав ООУ,, Кочо Рацин‘‘ опфаќа:  

а) ООУ “Кочо Рацин‘‘-Петровец, опфаќа 
ученици од І, ІІ, ІІІ, IV V, VI, VII, VIII и IX одд.  од 
основното образование. 

На територијата на Општина Петровец-Скопје 
е сместено училиштето ,,Кочо Рацин‘‘ кое го 
сочинуваат централното училиште во 
Петровец и подрачните училишта во Огњанци 
и Катланово. 

Наставата во централното училиште се 
одржува во една смена, додека пак  во  двете 
подрачни училишта се изведува во две смени 

  

 

Податоци  
Име на основното училиште ПОУ ,,Кочо Рацин‘‘ с.Катланово  
Адреса, место, општина Катланово, Петровец 
Телефон     075 389 662          
Факс   / 
Веб-страница  http://www.ooukocoracinpetrovec.edu.mk/ 

Е-маил  oukocoracin@yahoo.com  

Основано од..  
Верификација-број на актот 14-2693/1 
Година на изградба 1947 
Тип на градба Тврда градба 
Внатрешна површина на 
училиштето (m2) 

300 м2 Катланово  
105 м 2 сала 

Училиштен двор (m2) 7 645 m2 
Површина на спортски терени и 
игралишта  

/ 

Начин на загревање на 
училиштето  

Сопствено парно 

Училиштето работи во смени Да  
Број на паралелки 5 
Број на комбинирани паралелки / 



Јазик/јазици на кој/кои се 
реализира наставата во 
училиштето 

Македонски јазик 

Во основното училиште има 
паралелки за ученици со посебни 
образовни потреби 

Не  

Во основното училиште има 
паралелки од музичко училиште 

Не  

Во основното училиште има 
ресурсен центар 

Не  

Други податоци карактеристични 
за основното училиште 

 ПУ Катланово опфаќа ученици од I, II,III, IV и V  
одд. деветгодишно. 

 
 

Податоци  
Име на основното училиште ПОУ ,,Кочо Рацин‘‘ с.Огњанци  
Адреса, место, општина Огњанци , Петровец 
Телефон   075 389 663            
Факс   / 
Веб-страница  http://www.ooukocoracinpetrovec.edu.mk/ 

Е-маил  oukocoracin@yahoo.com  

Основано од..  
Верификација-број на актот 14-2693/1 
Година на изградба 1947 
Тип на градба Тврда градба 
Внатрешна површина на 
училиштето (m2) 

470 м2 

Училиштен двор (m2) 5 040 м2 
Површина на спортски терени и 
игралишта  

 

Начин на загревање на 
училиштето  

Сопствено парно 

Училиштето работи во смени Да  
Број на паралелки 12 
Број на комбинирани паралелки 2 
Јазик/јазици на кој/кои се 
реализира наставата во 
училиштето 

Македонски јазик и албански јазик 

Во основното училиште има 
паралелки за ученици со посебни 
образовни потреби 

Не  

Во основното училиште има 
паралелки од музичко училиште 

Не  



Во основното училиште има 
ресурсен центар 

Не  

Други податоци карактеристични 
за основното училиште 

 ПУ  Огњанци опфаќа ученици на албански 
наставен јазик од  І, ІІ, ІІІ, IV V, V, VI, VII, VIII и 
IX одд.  од основното образование и на 
македонски наставен јазик  комбинирани 
паралелки во (ІI и III) одд. , (IV и  V) одд. и I одд. 

 

ООУ,, Кочо Рацин –Петровец е централно училиште, и има две подрачни  во Катланово и Огњанци 


