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          Извештај од самоевалуацијата на работата на училиштето 

Училиште СОУ „Ѓорче Петров“ 

Адреса Ул. „8-ми Октомври“ бр.91, Крива Паланка 

Контакт податоци 

(тел./факс,е-маил) 

тел: (031)-375-025;          факс: (031)-377-120;          е-маил: sougorcepetrov@yahoo.com; 

www.gjorchepetrov.edu.mk 

Број на ученици 627 ученици 

Број на подрачни 

училишта 
Нема подрачни училишта 

Училишен директор  

Име и презиме В.Д. Виолета Станковска Станојковска 

Потпис  

Датум 30. 08. 2017 година 

Одобрување од УО  

Име и презиме Лидија Алексовска 

Потпис  

Датум 30.08. 2017  година 

mailto:sougorcepetrov@yahoo.com
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Вовед 

 

Самоевалуацијата на работата на училиштето има исклучително развојна функција и не треба да се разбере како 

критика, туку како процес преку кој се утврдуваат недостатоците било да се тие објективни или субјективни. 

Таа претставува збирка на објективно утврдени податоци, собрани од различни извори и донесени на основа на 

однапред договорени показатели – индикатори на квалитетот на работата на училиштето. 

Самоевалуацијата (самовреднувањето) на работата на училиштето, заедно со екстерната евалуација,  се смета за 

најважен механизам за унапредување на квалитетот на работата во училиштето. 

Самоевалуацијата е проверен и добар инструмент за подобрување на квалитетот на училиштето, за подобро 

планирање на работата на ниво на паралелка, училиште и соработка со локалната заедница. Училиштето го следи својот 

развој и за тоа ги информира  родителите и локалната заедница.  

       Целта на самоевалуацијата е откривање на недостатоците, кои допринесуваат целокупниот воспитно-образовен 

процес во училиштето да ги промени своите досегашни начини, форми и методи на работа, со цел постигнување на  

поквалитетна воспитно-образовна  работа во училиштето.  

           Основната идеја на самоевалуацијата е :  

 Што и како работиме? 

 Како ја следиме својата работа? 

 Како знаеме дека сме успеале? 

 Што можеме да направиме за да бидеме уште подобри?  

       



4 
 

На овие прашања треба да одговорат: раководните структури на училиштето, стручната служба, наставниците, 

учениците и родителите.   

На основа на утврдените предности и слабости на училиштето, самото училиште ги планира мерките за подобрување 

и унапредување на квалитетот на образованието. 

Цели на самоевалуацијата се: 

 Објективно да  утврдиме што е добро во училиштето и во таа насока да се продолжи; 

 Објективно да  утврдиме што не е добро во училиштето и тоа да се поправи; 

 На инволвираните страни да им го претставиме тоа што е добро и да превземеме одговорност за тоа што треба да 

се поправи; 

 Сами да управуваме со својот напредок; 

 Сопствениот напредок и напредокот на училиштето да се заснова на објективно утврдената состојба. 

Во таа насока во нашето училиште започна процесот на самоевулација за да се утврдат предностите и недостатоците и 

на основа на тоа да се одредат приоритетите и целите во понатамошниот развој.  

Акциониот план на самоевалуацијата ги подразбира следните чекори: 

 Одредување тим за самоевалуација - кој ќе биде задолжен во училиштето да ја спроведе истата; 

 Дефинирање на индикаторите за квалитет - да се одреди што е добро, а што треба да се поправи; 

 Одредување на изворите на податоци - од кого и како ќе се собираат податоците; 

 Да се изработат инструменти за собирање на податоци: прашалници, анкети, скали, разговори; 

 Собирање и обработка на податоците; 

 Да се напише извештај за самоевулација; 

 Да се изработи развоен план на училиштето; 
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  ПРИ САМОЕВАЛУАЦИЈАТА БЕА КОРИСТЕНИ СЛЕДНИВЕ ИЗВОРИ  

 

1. Записници од: 

 Училишен одбор; 

 Државни инспектори; 

 Наставнички совет; 

 Совет на паралелка; 

 Совет на родители; 

 Психолог. 

 

2.  Анкетни прашалници за: 

 родители;   

 ученици;  

 наставници. 

  

 3.   Педагошката документација: 

 Дневници за работа на паралелките; 

 Главни книги. 

 

  4.   Извештаи од:  

 Работата на училиштето во изминатите 4 години; 
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 Психологот за успехот, редовноста и поведението на учениците; 

 Раководителите на паралелка; 

 Претседателите на стручните активи; 

 Одговорни наставници  на учениците за работа по секции; 

 

  5.   Програма за работа на училиштето во изминатите 4 години 

  6.   Развоен план на училиштето 

  7.   Наставни планови и програми по предмети 

  8.   Планирања и подготовка на наставниците 

  9.    Завршни сметки/финансии 

  10.   Евиденција од: 

 Евиденција за изрекување на педагошки мерки; 

 Евиденција за посета на културни и други институции; 

 Евиденција од воннаставните активности, предавања, трибини и сл.; 

 Одбележување на значајни датуми; 

 Кодекс на однесување на учениците. 

 

11.   Други пишани документи од архивата на училиштето 

 Во изготвувањето на самоевалуацијата учествуваа сите стручни активи, организирани во тимови, координирани од 

училишниот психолог Живко Ристовски. 
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ПРЕГЛЕД НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА РАБОТАТА НА УЧИЛИШТАТА 

Самоевалуација на училиштето: Подрачје 1: Наставни планови и програми 

Бр. Индикатор за 

квалитет 
1.1. Организација на наставниот план и програма 

1.1. ИЗВОРИ НА 

НАБЉУДУВАЊЕ 

 

 Наставни 

планови и 

програми од БРО 

 

 Извештаи од 

педагошко-

психолошка 

служба  

 

 Годишни 

тематски 

планирања на 

ДОБИЕНИ ИНФОРМАЦИИ 

 

1.1.1. Применување на наставните планови и програми 

Училиштето работи според наставни планови изготвени од БРО, а одобрени од МОН. 

Наставните планови и програми се реализираат во пропишаниот обем, а според визијата на 

училиштето, со цел да имаме современа, ефикасна и квалитетна настава. 

Сите наставници имаат изготвено годишни, глобални, процесни, месечни и тематски 

планирања и истите навремено ги доставуваат до стручната служба на почетокот на секоја 

учебна година. Секој наставник има изготвено и програма за додатна и дополнителна 

настава, а своја програма за работа имаат изготвено и реализираат и наставниците кои 

имаат проектни активности и слободни часови. 

Во Годишната програма за работа на училиштето има изготвено и ЕКО - програма, а секој 

наставник во текот на учебната година во своите годишни планирања ја реализира  ЕКО - 

програмата, со најмалку два часа во текот на учебната година. 
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наставниците 

 

 Годишна 

програма за 

работа на 

училиштето 

 

 Програма за 

додатна и 

дополнитена 

настава 

 

 Дневник за 

работа 

 

 Извештаи од 

родителски 

средби 

 

 Извештаи од 

Совет 

       на родители 

Сите видови планирања наставниците ги изготвуваат во пишана и електронска форма. Во 

планирањата на Наставните планови и програми се вклучени и различни методи на 

оценување, а нагласени се и инструментите преку кои ќе се врши оценувањето. 

Наставните програми и планови одговараат на способностите на учениците и нивните 

планови за нивната идна професија , а дека учениците се согласуваат со оваа информација 

покажуваат и резултати од спроведената анкете со учениците: 

 
 

 

 

 

 

 

 

21%

56%

22%
1%

8. Мојот избор на наставни програми одговара на 
моите способности и на плановите за идната 

професија 

Потполно се 
согласувам

Се согласувам

Не се согласувам

Потполно не се 
согласувам
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 Дневници на 

паралелки 

 

 Web-страна на 

МОН 

 

 Анкети и 

прашалници од 

педагошко-

психолошка 

служба 

 

 Годишна 

програма на 

училиштето 

 

 Е-дневник 

 

 

 

 

 

Она што го имаат како забелешка учениците е дека наставата изобилува со преголеми 

барања и предизвици. Како размислуваат учениците по ова прашање, говори следната 

статистика: 

 
 

1.1.2. Информираност на  учениците и родителите за наставните планови и програми 

Нашето училиште е отворено за соработка како со учениците, така и со нивните родители и 

навремено ги информира за сите активности и новитети во образовниот систем. 

На почетокот на секоја учебна година, учениците се информираат за наставните планови и 

програми, индивидуално по секој предмет од секој предметен професор. 

За време на првата  родителска средба, како и на средбите на Совет на родители и на 

23%

56%

19%

2%

1. Наставата изобилува со предизвици и поставува 

големи барања

Потполно се согласувам

Се согласувам

Не се согласувам

Потполно не се согласувам
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 Анкети и 

прашалници 

изготвени од 

стручната служба 

на училиштето 

 

 Web-страната на 

БРО и МОН 

 

 Дневник за 

проектна 

активност 

 

 Годишна 

програма за 

работа на 

училиштето 

 

 Еко-програма 

 

 ѓПокана за 

родител 

Училишниот одбор, родителите се информираат за наставните планови и програми. 

За информираноста на Наставниот план и програма на учениците говори спроведената 

анкета со учениците: 

 
 

1.1.3. Приспособување на наставните програми на децата со посебни образовни 

потреби 

Во нашето училиште нема ученици со посебни потреби и затоа нема изготвено програма за 

ученици со посебни образовни потреби. 

 

1.1.4. Избор на наставни предмети 

Во Годишната програма за работа на нашето училиште, покрај редовните наставни 

предмети, во согласност со насоките од БРО и МОН, на учениците им се дава можност за 

19%

45%

29%

7%

25. Запознаен сум со наставните планови и програми што се 

реализираат во училиштето

Моето дете покажува 
добар напредок

Потполно се согласувам

Се согласувам

Не се согласувам

Потполно не се 
согласувам
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 Увид во стручна 

служба 

ИЗВОРИ НА 

НАБЉУДУВАЊЕ 

 Глобални 

годишни и 

тематски 

планирања на 

наставникот 

 

 Записници од 

состаноци на 

Активите 

 

 Родителска 

средба 

  

 Совет на 

родители 

 

избор на предмети, проектни активности и слободни часови. Учениците изборот го вршат 

индивидуално или со консултација на нивните родители, а во училиштето доставуваат 

анкетирани прашалници како доказ за изборот на предметот. 

Во втора година - гимназиско образование, на листата на понудени изборни предмети се 

застапени: говорење и пишување, информатичка технологија, латински јазик, етика и 

линеарна алгебра. 

Досегашната практика покажува дека најголем интерес за избор кај учениците има за 

предметот говорење и пишување - 80%, информатичка технологија - 15% и латински јазик - 

5%, додека за останатите предмети учениците не покажале интерес.  

За успешна  реализација на наставната програма по предметот говорење и пишување и 

латински јазик има изготвено учебник, додека учебник недостасува по предметот 

информатичка технологија. 

На крајот на втора година, учениците имаат право на избор на три подрачја со следните 

изборни предмети: 

Подрачје Група A Група B 

Трета година Четврта година Трета година Четврта година 

Општествено- 

хуманистичко 

1. Вовед во 

правото (2 часа) 

2. Социологија  

(2 часа) 

1. Економија     

(3 часа) 

2. Менаџмент    

(2 часа) 

1. Социологија 

(2 часа) 

2. Педагогија 

(2 часа) 

1. Социологија    

(3 часа) 

2. Филозофија      

(2 часа) 
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 Записници од 

состаноци на 

Училишниот 

одбор 

 

 Соработка со 

МОН и БРО 

 

 Конкурси од 

различни  

институции 

 

 Програма за 

додатна настава 

 

 Записници од 

состаноци на 

Училишната 

заедница 

 

 

 

3. Латински 

јазик (2 часа) 

3. Логика (2 

часа) 

4. Историја         

(2 часа) 

3. Етика           

(2 часа) 

3. Историја          

(2 часа) 

4. Психологија   

(2 часа) 

Јазично-

уметничко 

подрачје 

1.Италијански 

јазик (3 часа) 

2. Латински 

јазик (2 часа) 

3. Педагогија     

(2 часа) 

1. Италијански 

јазик  (3 часа) 

2. Латински 

јазик     (2 часа) 

3. Психологија  

(2 часа) 

4. Компаративна 

книжевност       

(2 часа) 

1. Ликовна 

уметност         

(2 часа) 

2. Музичка 

уметност        

(2 часа) 

3. Педагогија  

(2 часа) 

 

1. Ликовна 

уметност (2 часа) 

2. Музичка 

уметност (2 часа) 

3. Драмска 

уметност  (3 часа) 

4.Психологија    

(2 часа) 

Природно-

математичко 

подрачје 

1. Линеарна 

алгебра и 

аналитичка 

геометрија          

(3 часа) 

2.Алгебр (3 часа) 

1. Физика           

(3 часа) 

2. Програмски 

јазици (3 часа) 

3. Математичка 

анализа (3часа)  

1. Програмски 

јазици (2 часа) 

2.Географија  

(2 часа) 

3. Латински 

јазик (2 часа) 

1. Физика            

(3 часа) 

2. Хемија (3 часа) 

3. Биологија        

(3 часа) 
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 Глобални 

годишни и 

тематски 

планирања на 

наставници 

 

 Записници од 

состаноци на 

Активите 

 

 Родителска 

средба  

 

 Совет на 

родители 

 

 Записници од 

состаноци на 

Училишниот 

одбор 

 

Училиштето ги задоволува потребите и желбите на учениците при изборот на изборните 

предмети и овозможува услови за реализирање на наставните предмети. 

 

1.1.5. Планирање на активности за реализација на слободните часови/проектните 

активности на училиштето 

Основна функција на слободните часови е учениците да се подготват за самостојна и 

индивидуална творечка работа, да истражуваат,како и да изработуваат проектни задачи по 

соодветниот предмет. Училиштето обезбедува услови за работа, а наставникот изготвува 

програма за работа и има улога на ментор кој ги води учениците во процесот на изготвување 

на нивните проекти. 

Учениците во нашето училиште избираат задолжителни проектни активности по две 

наставни подрачја, а слободните активности се по желба на самите ученици. На крајот на 

учебната година, секој ученик го презентира својот изработен проект. 

Во училиштето има изготвено План на активности за реализација на еколошките проекти. 

 
Реализација на проширени програми и проекти 

Во училиштето има пишан документ за спроведување на училишна политика за безбедни 

училишта. Поради тоа во училиштето е формиран тим кој е составен од ученици и 

наставници кои имаат за цел да го спроведат проектот безбедни училишта. За 

успешноста од реализрањето на овој проект говори и фактот што нашето училиште се закити 

со признание за најбезбедно и најчисто училиште во Р. Македонија од страна на МОН за 

учебната 2013/2014 год. 
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Од 2011 год. во нашето училиште се реализира ЕКО - проектот, а програмата и Планот на 

активности е составен дел од Годишната програма за работа на училиштето. Училиштето 

има формирано ЕКО - одбор, оранизира еколошки акции, а има изготвено и ЕКО - кодекс. 

Она што и недостасува на нашето училиште е  ЕКО - лого,  ЕКО - знаме,  ЕКО - химна и     

ЕКО - беџ. 

Во програмата опфатени се четири  ЕКО - стандарди: уреден еколошки двор, уредување на 

училишната зграда и здрава средина на училиштето, заштита на електрична енергија и 

заштита на вода. 

При реализација на овие активности,училиштето се координира со локалната заедница, 

учествувајќи  притоа на разни еколошки акции кои секоја година носат различно мото. 

За оние ученици кои имаат повеќе од три слаби оценки и повеќе од десет неоправдани 

изостаноци, се реализира програмата „Родителска школа“ со цел подобрување на 

резултатите и редовноста на учениците. 

Програмата Условен паричен надоместок ги покрива учениците од социјалните семејства, 

обезбедувајќи ги со парични средства. Секој класен раководител има за задача да достави 

податоци за учениците кои се опфатени во оваа категотија во одност на нивниот успех и 

поведение на секои три месеци во текот на учебната година. 
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ДОБИЕНИ ИНФОРМАЦИИ 

 

1.2.1. Родова и етничка рамноправност и мултикултурна сензитивност во наставните 

програми и учебните помагала 

Во нашето училиште нема родова, етничка и социјална подвоеност на учениците. 

Наставниот кадар се грижи за личен и општествен развој на сите, без разлика на етничката и 

родовата припадност, вклучувајќи ги притоа сите ученици во различни активности. 

Во програмата Образование за животни вештини се вметнати теми од областа 

образование за односи меѓу половите, а исто така со знаење од оваа област учениците 

можат да се стекнат и преку реализација на содржините по предметите Социологија и 

Граѓанско образование. 

Со цел почитување на разликите без предрасуди,секој Актив има изготвено и реализира 

МИО - програма во која се вметнати содржини со цел надминување на етничките стереотипи. 

 

 

 

 

1.2. Квалитет на наставните програми и планови 
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1.2.2. Интегрирање на карактеристиките и потребите на локалната средина во 

Наставните планови и програми 

Овие активности не во согласност со програмите дадени од БРО и истите можат да се 

прилагодат на карактеристиките на локалната средина според потребите на наставните 

програми на секој предмет. 

Како дел од активностите во кои се вклучени нашите ученици влегуваат: одбележување на 

културно -историски настани, посета на музеј, посета на производстевни погони во фабрики, 

учество во еколошки акции и др. Целата на овие активности е: доближување на институциите 

од локалната средина до учениците, поврзување на теоретската со практичната настава, 

поголема еколошка едукација и др. 

 

1.2.3. Интегрирање на општите (меѓупредметните) цели во образованието 

За успешна реализација на Наставните програми, наставниците се подржани од: стручните 

активи, Наставничкиот совет, педагошко - психолошката служба и др. Интегративен пристап 

постои кај најголем број предмети. 

 

1.2.4. Влијание на наставниците,родителите и социјалните партнери врз Наставнте 

програми и планови 

Наставниците се директни реализатори и креатори на наставниот процес. Учениците влијаат 

врз наставниот процес преку нивните желби, афинитети и можности. Влијанието на 

родителите на кои им се дава можност за дискусија на родителските средби и Советот на 

родители е на незадоволително ниво и во иднина може да се подобри преку нивни сугестии, 
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учество во дебати, разговори и сл. 

Начинот на кој наставниците, родителите и учениците можат да влијаат за измени во 

наставната програма е да покренат иницијатива за измени и дополнувања на наставните 

планови и програми и истите да се препратат до БРО и МОН. 

За добрата организација на наставата во училиштето покажуваат и резултати од 

спроведената анкета со родителите: 

 
 

 
 
 
 
1.3.1. Обем и разновидност на планираните и реализираните воннаставни активности 

Училиштето планира и ги реализира воннаставните активности кои се одраз на интересот и 

потребите на учениците. Часовите за овие активности немаат третман како задолжителни 

предмети, не се поставуваат во редовниот распоред, но се планираат во блок од повеќе 

часови. 

31%

62%

7% 0%

4. Наставата е добро организирана

Потполно се 
согласувам
Се согласувам

Не се согласувам

Потполно не се 
согласувам

1.3. Воннаставни активности 

 

Индикатор за 

квалитет 

 



18 
 

Во училиштето се планираат и реализираат следниве воннаставни активности: 

- по предметот македонски јазик и литература: драмска ,рецитаторска и литературна секција; 

- по предметот спорт и спортски активности: кошарка, одбојка, мал фудбал; 

- ликовна култура: модна секција; 

- биологија: нано материјали и прва помош; 

- стрелачка секција; 

- сообраќајна култура за млади. 

 

1.3.2. Опфатеност на учениците во воннаставните активности 

Сите ученици се вклучени барем во една воннаставна активност, без разлика на нивниот 

пол, етничка и верска припадност. Тие се вклучуваат во овие активности, во зависност од 

нивната мотивираност, способност, интерест и можностите на училиштето. 

 

1.3.3. Вклученост на учениците во изборот и планирањата на работата на воннаставнте 

активности 

Учениците имаат главна улога во реализирањето на програмите за работа на воннаставните 

активности, а активно учество земаат и во изготвувањето на овие програми. Во нашето 

училиште, Училишната заедница како орган во училиштето има удел во изборот и 

креирањето на програмите за воннаставни активности. 
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За  вклученост на учениците во воннаставните активности зборува и анкетата направена со 

учениците: 

 
 

1.3.4. Афирмирање на учениците и на училиштето преку воннаставнте активности 

Учениците го афирмираат нашето училиште преку воннаставните активности на локално, 

државно и меѓународно ниво. Тие од страна на наставниците и училиштето се мотивирани да 

учествуваат на локални и државни натпревари и манифестации, каде што постигнуваат 

високи успеси на натпревари од различни области што се организираат на ниво на општина, 

град, држава, но и во странство. Поради вложениот труд и ентузијазам, имаат освоено 

пофалници, дипломи, медали. 

 

 

 

27%

44%

18%

11%

37. Сите ученици се вклучени во тимска работа во 
училишни и вонучилишни активности

Потполно се 
согласувам

Се согласувам

Не се согласувам

Потполно не се 
согласувам
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1.3.5.Обем и разновидност, сеопфатност вклученост и афирмација на учениците во 

изработка на Анализа на состојбата на животната средина 

Наставниот кадар се труди да ги оспособи учениците да бидат вклучени во повеќе 

општествени сегменти за да бидат корисни граѓани и активни индивидуи во општеството. 

Дел од учениците учествуваат во проекти, активно членуваат во Младинската организција 

Црвен крст - Крива Паланка, а исто така учествуваат и низ различни кампови низ државата, 

организирајќи натпревари за прва помош. Во училиштето има ученици кои учествуваат на 

локални, регионални и државни натпревари кои се во организација на Црвен крст. 

Во еколошкото друштво „Флора“ - Крива Паланка ,земаат учество и наши ученици преку 

реализација на проекти. 

Предавања на тема ХИВ - СИДА, туберкулоза и превенција и заштита од разни болести, 

покрај стручни лица, држат и наши ученици на своите соученици. 
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Резултати:   Подрачје бр. 1: Наставни планови и програми 

Клучни силни страни 

 Примена на наставни планови и програми, верифицирани од МОН 

 Активно вклучување на наставниците и учениците во наставниот процес 

 Интерес на наставниците за нивно доусовршување 

 Почитување на родовата, етничката и верската рамноправност  

 Соработка со локалните институции 

 Рамноправност на учениците во изборот на воннаставните активности 

 Афирмација на учениците преку учество на разни натпревари и манифестации 

Слабости 

 Преобемност на наставните содржини 

 Несоодветност на наставните содржини спрема возраста и психо - физичката подготвеност на учениците 

 Недоволна соработка со БРО 

 Недостаток на програми и учебници кај повеќе предмети во повеќе образовни профили 

 Недостаток на часови кај одредени предмети со цел реализирање на програмата 

 Зачестено и непотребно присуство на странска терминологија во повеќе учебни помагала 
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 Недоволна вклученост на родителите во креирањето на Наставните планови и програми 

 Оштетен фонд на учебници поради нивна дотраеност 

 Недостаток на компјутерска опрема во некои кабинети - немање услови за реализација на ИКТ - програмата 

 

Идни активности: Приоритетни подрачја (оддели) во рамките на ова подрачје кои може да бидат вклучени во 

планот за развој на училиштето 

 Поголема соработка со МОН, БРО и Центарот за стручно образование 

 Зголемување на фондот на часови кај одредени предмети 

  Предметот говорење и пишување да биде воведен како задолжителен предмет во прва и втора година - гимназиско 

образование 

 Обука на наставниот кадар за Државна матура 

 Подобрување на ИКТ во наставата преку осовременување на компјутерската техника 

 Покренување на  иницијатива за изменување и дополнување на наставните планови и програми до Министерството 

за образование и наука и до Бирото за развој на образованието 

 



23 
 

 
Самоевалуација на училиштето: Подрачје 2: Постигнувања на учениците 

Бр. Индикатор за квалитет Теми 

2.1 
Постигнувања на 

учениците 

 Извештаи од 

совети на 

паралелка, 

состаноци со 

родители, 

наставнички 

совети, совет на 

родители и 

училишен одбор за 

секој 

квалификационен 

период 

 

 

2.1.1. Следење на постигањата на учениците од различен пол, етничка припадност (и 

јазикот на наставата) според наставни предмети и според квалификациони периоди 

Во училиштето се следат постигнувања на учениците, а училиштето располага со 

податоци за  постигнувањата на учениците по сите наставни предмети и за сите 

квалификациони периоди. Училиштето има изготвени тримесечни,  полугодишни и 

годишни извештаи, како и повеќегодишни споредбени извештаи за успехот по паралелки 

во сите години на образование. Сите овие извештаи детално се разгледуваат на 

наставничките совети. 

Се следи напредокот на учениците на ниво на училиштето и на сите состаноци се прави 

паралела на успехот од претходната година. 

Советот на родители и Училишниот одбор најмалку четири пати годишно го разгледуваат 

успехот и редовноста  на учениците. 

На секое тримесечје се врши комплетна анализа на успехот и редовноста на секој ученик, 

со цел да се подобри успехот и редовноста кај учениците.  
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 Програма за 

дополнителна и 

додатна настава на 

секој предметен 

наставник  

 

 Извештаи од 

педагошко -

психолошката 

служба од 

разговорите 

водени со ученици, 

родители, 

раководители на 

паралелки и 

предметни 

наставници  

 

 

 

 

Во училиштето секој наставник води евиденција за индивидуалниот напредок на 

учениците. Евиденција најнапред  се води преку дневникот на паралелката и е-дневникот, 

личните нотеси на наставниците, евидентните листови, свидетелствата за завршена 

година и главните книги. 

Родителите на редовните тримесечни родителски средби се информираат за успехот и 

редовноста на учениците, од страна на раководителите на паралелките. 

Се  води  евиденција за сите разговори  со оние ученици кои имаат повеќе слаби оценки и 

имаат поголем број на направени изостаноци во наставата. 

Се следат постигањата на учениците од социјално загрозените семејства, како и на 

учениците од ромска националност. 

Исто така се води евиденција за сите разговори со родителите на послабите ученици и 

нередовните ученици. Целта на таквите разговори е да се открие причината за слабите 

оценки и за големиот број на изостанувања од наставата и да се пронајде начин за 

подобрување на постигнувањата и намалување на нередовноста .  

Споредбено, успехот што го постигнуваат учениците на крајот на учебната година во сите 

четири години на средното образование е многу добар во гимназиско образование, а 

понизок во стручното образование, а варира од година во година.   

Од гимназиските паралелки најдобри резултати постигнуваат учениците од природно-

математичкото подрачје, каде во последните три учебни години средниот успех се движи 

од 3,84 до 4,68, додека на ниво на гимназиско образование успехот се движи од 3,00 до 

4,68.   
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 Извештаи од 

спроведени групни 

и индивидуални 

советувања на 

родители од 

педагошко-

психолошката 

служба 

 

 Електронски 

дневник 

 

 Дневници на 

паралелките 

 

 Статистички 

извештаи  за 

анализа на успех  и 

редовност од 

педагошко-

Во паралелките од стручно образование, најдобри резултати постигнуваат учениците од 

електро-техничката струка - електротехничар за компјутерска техника и автоматика, каде 

средниот успех се  движи од 3,13  до 4,27, а  најниски резултати постигнуваат учениците од 

тригодишното образование - машинска струка - автомеханичар, каде средниот успех се 

движи од 2,17 до 2,73.  

Преглед на постигањата на успехот на учениците во учебните 2014/2015, 2015/2016 и 

2016/2017 години. 

Вид на образование Најнизок среден успех Највисок среден успех 

Гимназиско образование 3,00 4,68 

Електротехничка струка - 

електротехничар за 

компјутерска техника и 

автоматика 

3,13 4,27 

Машинска струка – 

машински техничар 
2,24 2,91 

Машинска струка - 

автомеханичар 
2,17 2,73 

Угостителско – туристичка 

струка - готвач 
2,25 3,58 

На училишно ниво 2,17 4,68 
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психолошка-та 

служба 

 Анкети и 

прашалници од 

педагошко-

психолошка 

служба 

 

 Годишна програма 

на училиштето 

 

 Увид од 

инспекциски тим 

Постигнатиот успех, соодветствува на успехот при запишување на учениците, односно во 

гимназиското образование се запишуваат ученици со повисок успех, а во стручното 

образование се запишуваат ученици со послаб успех. Со најнизок (претежно доволен), се 

запишуват учениците во тригодишно образование. Бројот на машки и женски ученици кои 

се запишуваат е приближно еднаков на ниво на година.  

 

Табеларен приказ на постигнатиот успех по вид на образование во  

учебните 2014/2015, 2015/2016 и 2016/2017 години 

 

Успех во 

% 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

гимнази

ско 

стру

чно 

на 

училиш- 

но ниво 

гимнази

ско 

стру

чно 

на 

училиш- 

но ниво 

гимнази

ско 

стру

чно 

на 

училиш- 

но ниво 

Одлични 35,7 6,2 24,6 40,3 10 28,48 44,6 15 33 

Мн.добри 21,3 15 18,9 21 
12,6

3 
17,73 21,5 17,4 19,9 

Добри 20,2 28,9 23,5 25,7 
30,1

1 
27,47 27,6 27,8 27,7 

Доволни 10 31,8 18,2 5,48 28,9 14,68 4 
24,0

6 
11,8 
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Со една 

и две 

слаби 

11,5 14,3 12,6 7,15 
14,1

2 
9,88 1,8 10,3 5,2 

Неоценет

и  
1,1 2,9 1,8 0 2,97 1,16 0,002 1,2 0,6 

Повторува

чи 
0 0 0 0,23 0,37 0,29 0 0,4 0,002 

 

Преглед на постигањата на успехот на учениците на Државна матура 

во учебните 2014/2015, 2015/2016 и 2016/2017 години 

Учебна година Пријавиле Положиле 

2014/2015 148 143 

2015/2016 120 115 

2016/2017 137 134 

 

Во контекст на следење на постигањата на учениците педагошко психолошката служба 

спроведува анкети на учениците, наставниците и родителите.  
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Дел  од обработените анкети со ученици го покажуваат следното: 

 
 

 

 

23%

57%

18% 2%

3. Наставниците користат различни 
методи и материјали за да ме 

стимулираат да учам

Потполно се 
согласувам

Се согласувам

Не се согласувам

Потполно не се 
согласувам

14%

58%

26%
2%

4. Училишната средина ме стимулира и 

мотивира за постигнување на подобри 
резултати

Потполно се 
согласувам

Се согласувам

Не се согласувам

Потполно не се 
согласувам

22%

65%

12% 1%

6. Моите наставници ми се достапни и 
ми помагаат кога имам извесни 

потешкотии во мојата работа

Потполно се 
согласувам

Се 
согласувам

Не се 
согласувам

Потполно не 
се согласувам

19%

64%

16% 1%

16.Наставниот кадар ми кажува колку добро 
напредувам во учењето

Потполно се 
согласувам

Се согласувам

Не се согласувам

Потполно не се 
согласувам
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Дел од обработените анкети со наставници го покажуваат следното: 

 

 

24%

51%

23% 2%

15. Наставниците поставуваат 
високи критериуми за 

постигањата на учениците
Потполно 
се 
согласувам
Се 
согласувам

Не се 
согласувам

3%

58%

37%

2%

21. Учениците покажуваат 
ентузијазам за учење

Потполн
о се 
согласува
м

63%

35%
2% 0%

24. Континуирано и 
објективно ги оценувам 
знаењата на учениците

Потполно се 
согласувам

Се согласувам

Не се 
согласувам

Потполно не се 
согласувам

39%

61%

0%
0%

36. Постигнатите успеси на 
учениците и наставниците во 

доволна мера се афирмирани и 
презентирани од страна на 

училиштето Потполно се 
согласувам

Се согласувам

Не се согласувам

Потполно не се 
согласувам
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Дел од обработените анкети со родители го покажуваат следното: 

 

2.1.2. Подобрување на постигањата на учениците од различен пол, етничка 

припадност (и јазикот на наставата)  

Целокупната работа на училиштето како и крајната цел се високи постигнувања на 

учениците, кои се темелат пред се на индивидуализацијата на наставата, при што 

повратната информација од наставникот треба да биде мотивирачка, педагошката 

функција да го поткрепува животниот оптимизам, да го подигнува нивото на очекувања и 

да насочува кон поголема активност што води кон позитивен развој на личноста.  

Исто така креирањето на училишна политика, вреднувањето и оценувањето во наставниот 

42%

51%

7% 0%

5. Информиран сум за тоа како 
моето дете напредува

Потполно се 
согласувам

Се 
согласувам

Не се 
согласувам

Потполно не 
се 
согласувам

0% 27%

58%

15%

11.Наставниците објективно го 

оценуваат знаењето на моето дете

Потполно 
се 
согласувам
Се 
согласувам

Не се 
согласувам

Потполно 
не се 
согласувам
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процес, пред се се насочени кон подобрување на постигнувањата на учениците во целина 

преку: наградување, поттикнување и пофалба, со понатамошни сугестии совети или 

навестувања за тоа како може ученикот да биде поуспешен, со дијагноза (како да се 

отстранат одредени недостатоци) и со индивидуално поставување на цели, при што се 

земаат предвид способностите и вештините на секој ученик.  

За подобрување на постигнувањата на учениците во голема мерка влијаат следните 

фактори: модернизација на дидактичко - техничките и педагошките основи во училиштето; 

мултимедијален пристап во реализирањето на наставата, кадровска оспособеност и 

екипираност за тимска работа; усвојување на менторски принцип на работа; 

флексибилност во времето на реализација на воннаставните активности; истражувачки 

пристап во решавање на задачите и проблемите.  

Навременото и континуирано оценување на учениците и активната соработка со 

родителите и нивното навремено информирање, се битни фактори за подобрување на 

постигнувањата на учениците.  

Евидентираните податоци за постигнувањата и успехот на учениците, во континуитет им се 

соопштуваат на учениците и на родителите, за секој класификационен период или по 

потреба. Родителите врз основа на потребите и можностите преземаат активности за 

подобрување на напредокот на своите деца.  

Постојаната и севкупна евиденција за успехот на учениците, ја водат раководителите на 

паралелки, а на советите на паралелки изложуваат сознанија и статистички податоци за 
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успехот на учениците од својата паралека, истакнуваат проблеми во врска со 

постигнувањата на некои ученици доколку постојат или истакнуваат ученици кои побрзо 

напредуваат и постигнуваат натпросечни резултати.  

Во контекст на тоа, во континуитет, се следи напредокот на учениците, а подлабоки 

анализи се прават на класификационите периоди, при што се донесуваат предлог мерки на 

секој наставнички совет за подобрување на постигнувањата на учениците, кои опфаќаат:  

 организирање и реализирање на дополнителна настава на ученици со послаб 

успех по одреден наставен предмет;  

 соработка со педагошко-психолошката служба за подигање на квалитетот на 

наставата, зголемување на мотивираноста на учениците за постигнување 

повисоки резултати, изноаѓање алтернативни методи за проверка на знаењата 

на учениците и сл.; 

 известување на родителите за успехот на секој ученик поединечно за секој 

класификационен период или по потреба; 

 договарање на термини за одговарање и поправање на оценките на оние 

ученици кои имаат сериозни потешкотии со обемноста на материјалот или со 

тежината на истиот.; 

 спроведување на групни и индивидуални советувања на родители и ученици 

кои имаат послаб училишен успех.  
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2.1.3. Идентификација на учениците со тешкотии во учењето, на надарените ученици 

и на учениците со посебни образовни потреби 

Училиштето има утврдени постапки за идентификација на учениците кои имаат тешкотии 

во учењето, како и за надарените ученици.  

Училишниот психолог, заедно со раководителите на паралелките, ги идентификуваат 

учениците со 3 и повеќе слаби оценки, а се со цел навремено организирање и 

реализирање на групни и индивидуални родителски средби за согледување и 

надминување на причините за слабите резултати. 

Се води социјален картон за учениците од социјално загрозените семејства и за учениците 

од ромската националност. 

Најголемиот број наставници им обезбедуваат поддршка во редовната настава на 

учениците кои имаат тешкотии во учењето, како и на надарените ученици, избирајќи 

активности соодветни на нивните можности и потреби. Во текот на целата учебна година, 

училиштето реализира дополнителна настава по сите предмети за кои учениците 

пројавуваат тешкотии во учењето и додатна настава за учениците кои покажуваат интерес 

за значителни резултати во определени области.  

Додатната настава се организира и реализира за учениците кои имаат потреба од 

проширување и продлабочување на знаењата по поединечни наставни предмети, 

дисциплини и области.  

Во неа се вклучени ученици кои во редовната настава постигнуваат натпросечни резултати 

и покажуваат надареност и талентираност за одделни наставни предмети и подрачја.  
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Во додатната настава доминира истражувачкиот пристап во решавање на задачите и 

проблемите, работа во мали групи од теоретска и практична природа, самостојна работа 

на учениците и експериментирање, подготовки за натпревари на општинско, државно и 

меѓународно ниво.  

Во текот на годината се реализира и додатна настава со учениците од четврта година со 

цел успешно да ги совладаат содржините за интерните и екстерните испити од матурата 

како и во подготовката на проектните задачи.  

Наставниците изготвуваат план за додатна настава. 

 

2.1.4. Подобрување на постигањата на учениците преку редовната и дополнителната 

настава 

За учениците кои имаат послаби резултати во учењето или имаат потешкотии во 

совладувањето на задолжителните предмети:  

- се организира дополнителна настава во текот на учебната година;  

- продолжителна настава доколку учениците на крајот од учебната година имаат слаби 

оценки.  

Предметните наставници, за реализирање на дополнителната настава изготвуваат 

редуцирана наставна програма, адаптирана на потребите на учениците заради кои се 

реализира наставата.  
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2.1.5. Следење на постигањата на редовните и вонредните ученици при премин од 

еден во друг циклус и од едно до друго ниво на образование 

Училиштето ги следи образовните резултати на учениците при  премин од една во друга 

година и по завршувањето на средното образование. Доколку се јават разлики во 

постигањата при премин од една во друга година, училиштето ги анализира причините за 

ваквата појава и презема активности за нејзино надминување.  

 

2.1.6. Следење на хоризонтално и вертикално движење на учениците 

Училиштето применува пропишани постапки за хоризонтално и вертикално движење на 

учениците што им овозможува премин од еден во друг образовен профил од иста или 

сродна струка (хоризонтална проодност) и продолжување на образованието на повисоко 

ниво (вертикална проодност).  

 

2.1.7. Еднаква вклученост на учениците (од различен пол, етничка припадност, 

наставен јазик, посебни образовни потреби) во постигањата при реализација на 

еколошката програма 

Училиштето ги почитува принципите за еднаквост при вклучувањето на учениците во 

реализација на еколошката програма согласно структурата на учениците во  училиштето. 
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2.2 Задржување/осипува-

ње на учениците 

 

 Записници од 

наставнички 

совети за секој 

квалификационен 

период  

 

 Записници од 

педагошко-

психолошка служба 

 Електронски 

дневник 

 

 Дневници на 

паралелки 

2.2.1. Опфат на учениците 

Училиштето има добра политика за промовирање на гимназиското образование и 

придобивките од него, заради запишување на поголем број на ученици. Исто така го 

афирмира стручното образование, со промовирање на образовните профили кои се 

застапени во училиштето.   

Училиштето за сопствена промоција, во месец мај, организира отворени денови, во кои 

имаме посета од учениците од основните училишта од општините Крива Паланка и 

Ранковце.  

Во училиштето, вработените се грижат да  се задржи бројот  на запишаните учениците, но  

во текот  на годината  има мал број  на ученици кои се  осипуваат.  

 

2.2.2. Редовност во наставата 

Училиштето систематски ја следи редовноста на учениците и  превзема соодветни 

активности.  

Се идентификуваат учениците со 10 и повеќе неоправдани изостаноци, 100 и повеќе 

оправдани изостаноци, како и учениците со недолично однесување, се реализираат 

средби со родителите за надминување на причините за отсуствата од настава. 
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Учебна година 
гимназиско образование стручно образование 

прво полугодие второ полугодие прво полугодие второ полугодие 

2
0

1
4

/2
0
1

5
 Среден 

успех 
3,3 3,72 2,34 2,77 

Изостаноц

и по ученик 
18,37 42,12 31,82 66,24 

2
0

1
5

/2
0
1

6
 Среден 

успех 
3,5 3,87 2,4 2,84 

Изостаноц

и по ученик 
18,4 40,02 37 72,53 

2
0

1
6

/2
0
1

7
 Среден 

успех 
3,48 3,92 2,33 2,96 

Изостаноц

и по ученик 
21,06 42,85 39,8 66,8 

Од направената анализа за редовноста на учениците се согледува дека изостаноците од 

година во година бележат тенденција на благо зголемување и покрај напорите на 

училиштето за мотивирање на редовноста. 
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2.2.3. Осипување и премин на ученици од едно училиште во друго 

Училиштето ги анализира причините за осипување на учениците и превзема активности за 

нивно намалување. 

При премин  на учениците од едно во друго училиште се прави преведница за тие што 

заминуваат, а на учениците кои доаѓаат со несоодветно образование им се изготвува 

решение со предмети кои треба да ги дополагаат.  

2.3. Повторување на 

учениците 

 Изготвен распоред 

за продолжителна 

настава  

 Електронс-ки 

дневник 

 Дневници на 

паралелки 

Повторување на учениците 

Училиштето води грижа учениците да го завршат образованието, односно да го намали 

повторувањето на учениците. Според податоците од извештаите на училиштето во 

изминатите три  учебни години  има намалување на бројот на ученици кои го повторуваат 

образованието. 

Училиштето ги запознава учениците и родителите со политиката за напредување, 

активностите што ги превзема и со правото за поднесување приговор  при полагање на 

поправните испити. 
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Резултати: Подрачје бр. 2: Постигања на учениците 

Клучни силни страни 

 Континуирано следење на постигањата на учениците и превземање на активности за нивно подобрување 

 Примена на ИКТ во наставата и користење на современи наставни методи и форми на поучување и оценување 

 Употреба на паметни табли и телевизори во поголем број кабинети 

 Навремена  информираност на родителите за напредокот на нивните деца 

 Навремена идентификација и работа со учениците кои имаат потешкотии со учењето 

 Изведување на дел од практичната настава во стручното образование надвор од училиштето, каде учениците се 

стекнуваат со квалитетни знаења од соодветната струка 

 Наградување на учениците без изостаноци во текот на учебната година со еднодневна екскурзија на сметка на 

училиштето 

Слабости 

 Незадоволителен професионален развој  на наставниците  

 Недоволна мотивација и ентузијазам за работа кај одредени групи ученици 

 Преобемни наставни планови, особено во стручното образование  

 Недостаток од учебници по повеќе предмети 
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 Некомплетна опременост  на кабинетите од машинска струка и угостителско-туристичка струка за изведување на 

практичната настава во училиштето 

 Недоволна заинтересираност на родителите за следење и подобрување на постигањата на учениците  

 

Идни активности: Приоритетни подрачја (оддели) во рамките на ова подрачје кои може да бидат вклучени во 

планот за развој на училиштето 

 Доопремување на кабинетите по електротехничка-струка, машинска струка и угостителско-туристичка струка, со цел 

обезбедување покомпетентна околина за зголемување на интересот на учениците за усвојување на знаења и 

вештини 

 Обезбедување на стручна литература за наставниот кадар, со цел подобрување на подготвеноста на наставниците 

со нови информации од новините во струката, подрачјето 

 Обука на наставниците за примена на интерактивни методи на настава и оценување, со цел обезбедување 

поинтересна настава за учениците и зголемување на квантумот на усвоени знаења, умеења, вештини и практики, со 

што ќе дојде до подобрување на постигањата на учениците 

 Подобра усогласеност на термините за реализација на тестовите и писмените работи, со цел избегнување на 

можноста за преоптеретување на учениците за постигнување на подобри резултати 

 Вклучување на родителите во подобрување на постигањата на учениците во целиот воспитно-образовен процес, со 

цел и тие да го дадат максимумот во напорите учениците да го зголемат своето знаење и да ја подобрат редовноста  
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Самоевалуација на училиштето: Подрачје 3 : Учење и настава 

Бр. Индикатор за квалитет Теми 

3.1. Планирање на наставниците 

 

 Педагошка служба; 

Наставници 

 

 Наставни планови и програми 

од БРО и МОН за реализација на 

наставата  

 

 Годишни, тематски 

планирања 

 

 Распоред на часови 

 

 Годишна програма на 

училиштето; 

3.1.1. Индивидуални планирања на наставниците 

Наставата се реализира според предложените наставни програми од Биро за 

развој на образование. За успешна реализација на наставните планови и 

програми, наставниците подготвуваат годишни глобални планови, тематски 

планови и дневни подготовки за секој наставен час. Овие планирања ги 

проверува и следи директорот и стручната служба во училиштето, како и 

просветните инспектори. 

  

    Планирањата на наставниците содржат:  

 активности на часовите - интерактивни форми и методи;  

 цели на учењето; 

 очекувани резултати од учењето; 

 избор на задачи во текот на часот, како и задачи за домашна работа; 

 проверка на постигањата на учениците; 
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 Годишна програма за работа 

на директор; 

 

 Дневници за работа; 

 

 Програми за работа на секој 

стручен актив за учебната година; 

 

 Извештаи од состаноци на 

стручните активи; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 дел од наставниците во своите планирања наведуваат кои наставни 

содржини ќе ги реализираат со примена на ИКТ во наставата; 

 Од 2015 година во наставните предмети наставниците вградуваат 

активности од МИО програмата.   

 

3.1.2. Поддршка и следење на планирањата на наставниците  

Училиштето има системи за поддршка и следење на планирањата и 

реализацијата на наставната програма и тоа : 

 годишните и тематски планирања кои наставниците на почетокот од 

учебната година ги доставуваат во педагошко – психолошката служба во 

печатена  форма; 

 оперативни планови за час кои наставниците  ги изработуваат  за секој 

наставен час  и истите се достапни на увид од страна на директорот, 

стручната служба и државниот просветен инспекторат; 

 увид во дневници; 

 посети на наставни часови од  директор  при што се користи пропишана 

процедура која опфаќа инструменти за следење и вреднување на 

планирањата и подготовките на наставните часови. 
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Техники 

 Анкети за наставници 

3.1.3. Размена на искуства и информации при планирањето на наставните 

програми  

При изготвување на наставните планови и подготовки постои соработка меѓу 

наставниците од стручните активи, но и консултации  меѓу наставници од 

различни активи.  

 

Се разменуваат искуства за: 

  реализација на наставната програма; 

 примена на интерактивни форми и методи, примена на ИКТ во наставата;  

 за програмите за работа со ученици кои имаат потешкотии при 

совладување на материјалот; 

 размена на искуства и консултации за програмите за работа со надарени 

ученици и нивна подготовка за учество на натпревари. 

 

3.1.4. Распоред на часови 

Распоредот на часови го изработува наставник во соработка со стручната 

служба и наставниците, почитувајќи ги педагошките принципи. 

 

3.1.5.  Вклучување на еколошките содржини во планирањата на 

наставниците согласно еколошката програма  
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Во наставните предмети наставниците вметнуваат содржини од ЕКО-

програмата,  т.е. точки на акција од еко-стандардите кои се поврзани со 

предметите и содржините кои одговараат со возраста на учениците и 

овозможуваат соодветно поврзување на предметите, истражување, 

анализирање, изнаоѓање на решенија со комбинирање на идеи и сл. 

 

Добиени информации 

Дел од обработените анкети ги покажуваат следниве информации: 

 

 

 

 

 

 

42%

47%

7% 4%

Наставниците се поттикнуваат да 
воведуваат нови идеи

Потполно се 
согласувам

Се согласувам

Не се согласувам

Потполно не се 
согласувам

На прашањето дали 

наставниците се 

поттикнуваат да 

воведуваат нови идеи 

47% одговориле дека 

се  согласуваат, а 4% 

дека не се 

согласуваат. 
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21%

69%

5% 5%

Постои ефективна комуникација меѓу нставниците

Потполно се 
согласувам

Се согласувам

Не се согласувам

Потполно не се 
согласувам

28%

65%

5% 2%

Задоволен-на сум од соработката со 

колегите-шките од мојот стручен актив

Потполно се 
согласувам

Се согласувам

Не се 
согласувам

Потполно не 
се согласувам

На прашањето 

дали постои 

ефективна 

комуникација 

помеѓу 

наставниците 

69% одговориле 

дека се  

согласуваат, а  

5% дека не се 

согласуваат. 

На прашањето 

задоволен-на сум 

од соработката 

со колегите-

шките од мојот 

стручен актив 65 

% одговориле 

дека се 

согласуваат, а 

5% дека не се 

согласуваат. 
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3.2.   Наставен процес 3.2.1.  Наставни форми и методи 

При спроведување на наставниот процес наставниците користат различни 

методи: демонстративна, усмено излагање, компјутерска симулација (особено 

кај природните науки), разговорна/аудио-лигвална,  водење на дискусии и 

дебати, играње  на улоги (особено кај странските јазици), обука во  училишна 

работилница (особено кај стручните предмети), различни форми како што се: 

работа во групи, работа во парови , индивидуална работа, фронтална работа. 

Наставниците применуваат наставни форми и методи за развивање на 

индивидуалните вештини на секој ученик: 

 дополнителна настава за учениците со потешкотии при совладувањето на 

материјалот; 

 додатна настава за надарени ученици; 

 учество на натпревари и во проекти. 

 

3.2.2. Употреба на ИКТ во наставата   

ИКТ се користи секогаш кога тоа е можно согласно со наставниот процес. Се 

употребуваат готови апликациии во edu buntu за предметите за кои постојат,  

симулација на експерименти од интернет, на часовите по странски јазици се 

користат разни веб страни со електронски речници, граматички вежби.  

Користејќи го ИКТ се вршат истражувања на одредени теми и се прават разни 

презентации од страна на наставниците и учениците. 

  Портфолија на наставници; 

 

 Оперативни планови за час; 

 

 Програми за дополнителна и 

додатна настава;  

 

 Увид во дневници за 

реализирана дополнителна и 

додатна настава; 

 

 Изработени проекти  од  

учениците;   
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 Оперативни планови за час 

кои содржат: 

-  задачи , прашања и активности за 

стекнување на нови знаења во 

текот на часот; 

- задачи , прашања и активности  за 

домашна работа; 

- наставни нагледни средства и тоа 

учебници, збирки  задачи , интернет 

страници; 

 

 Програми за дополнителна  

настава ; 

 

 Програми за  додатна настава 

кои содржат и дополнителна 

прирачна литература; 

 

 

 

 

3.2.3.  Избор на задачи, активности и ресурси 

Задачите и активностите предвидени за работа во училиште или дома се 

испланирани и прилагодени на образовните потреби на учениците, согласно 

целите на наставата што треба да се постигнат. При изборот на задачите и 

активностите се практикува разноликост, и по тежина, и по вид на задачи и 

активности. За реализација на наставата се користат одобрени учебници, но и 

дополнителна литература достапна во училишната библиотека 

 

Изборот на задачи  и активности  наставниците ги планираат и тие се поврзани  

со работата на учениците на час и се во соогласност со предвидените цели во 

наставата. 

 Домашни работи со избор на задачи и активности со различно ниво на 

сложеност со кои учениците треба да ги применат своите знаења 

стекнати за време на часовите;   

 Дополнителна настава - избор на задачи со различно ниво на сложеност 

за учениците кои имаат потешкотии при совладувањето на материјалот; 

 Додатна настава – избор на задачи  со повиско тежинско ниво, 

подготвителни задачи за натпревари, збирки и дополнителна стручна 

литература. 

 Проекти од учениците кои вклучуваат истражување,  

powerpoint презентации и примена на ИКТ во наставата;  
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 Увид во дневници за 

реализирана дополнителна и 

додатна настава реализација на 

проекти,учество на натпревари; 

 

 Изработени проекти  од  

учениците; 

  

 Оперативни планови за час; 

 

 Порфолио на наставниците во 

кој се следи наставниот процес од 

страна на директор и педагошко-

психолошката служба; 

 

 Класни часови на кои се 

дискутира за односот ученик-

ученик, ученик –наставник-родител, 

за дискриминацијата, 

ненасилството меѓу младите и 

други едукативни теми; 

3.2.4.  Интеракција меѓу наставниците и учениците 

Наставниците настојуваат да ги запознаат учениците со целите на учењето. 

Приодот на наставникот кон учениците е коректен и е прилагоден кон 

индивидуалноста на учениците. Притоа наставниците  применуваат различни 

форми на интеракција со учениците со што се поттикнуваат учениците активно 

да учествуваат во наставата  и тоа: 

 запознавање на учениците со целите на учењето во текот на часот; 

 индивидуална работа;  

 работа  во групи/парови; 

 кооперативно учење и  истражување; 

 резимирање на знаењата стекнати во текот на часот/очекувани 

резултати од учењето; 

 дискусии, дебати. 

  

3.2.5. Приодот на наставникот кон учениците 

Наставниците ги поттикнуваат учениците активно да учествуваат во наставата 

и ги мотивираат користејќи позитивни приоди, им даваат јасни усни и писмени 

повратни информации за нивните постигања. Во училиштето не е забележана 

дискриминација по било која основа.  

Наставниците користат форми на комуникација со кои се промовира взаемно 

почитување, соработка и разбирање. 
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 Записници од наставнички 

совет и родителски средби; 

 

 Годишна програма на 

училиштето; 

 

 Годишна програма за работа 

на директор; 

 

 Записници од состаноци на 

стручни активи; 

 

 

 

 3.2.6. Следење на наставниот процес 

      Училиштето има  пропишана интерна процедура за следење на наставниот 

процес и тоа со: 

увид во годишните планирања на наставата , тематските и дневните 

подготовки; 

посета на часови ( секој наставник  е посетен најмалку два пати во 

годината од директорот); 

листи за набљудување при реализација на час  

соработка на наставниците со учениците и родителите ; 
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 Техники 
 
 

Архива на психологот 
 

 Анкети за наставници 
 

 Анкети за ученици 
 

 Анкети за родители 

Добиени информации 

Дел од обработените анкети ги покажуваат следниве информации: 

 

 
 
 

39%

56%

2% 3%

Користам различни методи и техники  за подучување 

на учениците

Потполно се 
согласувам
Се согласувам

Не се согласувам

Потполно не се 
согласувам

27%

44%

18%

11%

Компјутерската опрема се користи во доволна мера за 
потребите на наставата

Потполно се согласувам

Се согласувам

Не се согласувам

Потполно не се 
согласувам
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22%

55%

21% 2%

Во доволна мера ја користам компјутерската опрема  

за потребите на наставата

Нема место во 
близината на 
училиштето кое 
ме застрашува

Потполно се 
согласувам

Се согласувам

35%

58%

5% 2%

Наставниците им даваат  конструктивна повратна 

информација на  учениците  за нивната работа

Потполно се 
согласувам

Се согласувам

Не се согласувам

Потполно не се 
согласувам
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30%

58%

11% 1%

Наставниците ме слушаат кога 
сакам да кажам нешто важно

Потполно се 
согласувам

Се согласувам

Не се 
согласувам

Потполно не 
се согласувам

30%

58%

11% 1%

Учениците културно се 
однесуваат кон наставниците

Потполно се 
согласувам

Се согласувам

Не се согласувам

Потполно не се 
согласувам

30%

58%

11% 1%

Училиштето ги бара и 
излегува во пресрет на 

мислењата на учениците

Потполно 
се 
согласувам
Се 
согласувам

Не се 
согласувам

Потполно 
не се 
согласувам

44%

50%

6% 0%

Наставниците културно се 
однесуваат кон учениците

Потполно се 
согласувам

Се 
согласувам

Не се 
согласувам

Потполно не 
се 
согласувам
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 3.3.  Искуства на 

учениците од учењето 

 

 Педагошко-психолошка 

служба; 

 Планирања на наставата 

од страна на 

наставниците; 

 Програми за 

дополнителна и додатна 

настава; 

3.3.1. Средина на учење 

Учениците се охрабруваат активно да учествуваат во проекти и нивните трудови и 

презентации се изложуваат на соодветни места во училниците и во училиштето.  

 

3.3.2.  Атмосфера за учење 

Учениците се охрабруваат  самостојно да размислуваат и активно да се вклучуваат во 

учењето и наставата преку: 

 кооперативно учење, работа во групи и парови, активирање на пасивни ученици, 

пофалби, набљудување и модифицирање на наставата; 

 организирање на додатна настава за надарени  ученици и нивно охрабрување за 

учество на натпревари; 

17%

66%

15% 2%

Наставниците ми даваат 
добри совети како да го 
подобрам мојот успех

Потполно се 
согласувам

Се 
согласувам

Не се 
согласувам

Потполно не 
се согласувам

19%

64%

16% 1%

Наставниот кадар ми кажува 
колку добро напредувам во 

учењето
Потполно се 
согласувам

Се согласувам

Не се согласувам

Потполно не се 
согласувам
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 Промовирање на 

училиштето со учество на 

регионални и државни 

натпревари и освоени 

награди и пофалници; 

 Активности на 

училишната заедница; 

 Промовирање на 

училиштето на 

отворените денови 

организирани за 

учениците од основните 

училишта; 

 Спортски натпревари  по 

класови во рамките на 

училиштето 

 Проекти од хуманитарен 

карактер; 

 

 организирање на дополнителна настава за ученици со понизок квантум на знаења 

и мотивирање на истите; 

 учество  во  проекти  во кои се вклучени наставниците и учениците. 

 

3.3.3. Поттикнување на учениците за преземање на одговорност 

Учениците се поттикнуваат да бидат одговорни, совесни, дисциплинирани, да преземат 

одговорност за своите постапкi и да комуницираат како меѓусебно, така и со возрасните 

во училиштето.   

Учениците се охрабруваат и мотивираат да учествуваат : 

 на регионални и државни натпревари; 

 на спортски натпревари; 

 во промовирање на училиштето на отворените денови организирани за учениците 

од основните училишта; 

 

3.3.4.  Интеракција на учениците меѓусебе и со возрасните во училиштето 

Училиштето низ организирани форми, поттикнува, мотивира и остварува сооработка меѓу 

учениците и наставниците во училиштето. 

 Организација и учество на спортски натпревари  по класови во рамките на 

училиштето; 

 Организација и учество на проекти од хуманитарен карактер. 
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           Техники Кои информации се собрани? 

  
 
 

Според спроведените анкети на учениците за средина за учење може да заклучиме дека: 

 

 

            

30%

58%

11% 1%

Опременоста на кабинетите е добра

Потполно се 
согласувам

Се согласувам

Не се 
согласувам

Потполно не се 
согласувам

38%

47%

11% 4%

Условите и опремата во спортската 
сала  се добри

Потполно се 
согласувам

Не се 
согласувам

Потполно не 
се 
согласувам

 Анкети за 

ученици 

58% одговориле дека се 

согласуваат,  а 11% не се 

согласуваат дека опременост 

на кабинетите е добра; 

47% од учениците се 

согласуваат, а 11%  не се 

согласуваат дека условите и 

опремата во спортската сала 

се добри; 
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27%

44%

18%

11%

Училиштето се грижи за мојата 
безбедност и здравје во училиштето

Потполно се 
согласувам

Се согласувам

Не се 
согласувам

Потполно не се 
согласувам

17%

66%

15% 2%

Во училишната средина 
подеднакво се третираат сите 

ученици

Потполно се 
согласувам

Се согласувам

Не се 
согласувам

Потполно не се 
согласувам

44% се согласуваат, а 11% не 

се согласуваат дека се 

чувствуваат безбедно во 

училиштето; 

 

66% од учениците не се 

согласуваат, а 15% се 

согласуваат дека во 

училишната средина 

подеднакво се третираат сите 

ученици 
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17%

66%

15% 2%

Постои добра работна атмосфера 
за време на часовите

Потполно се 
согласувам

Се согласувам

Не се согласувам

Потполно не се 
согласувам

23%

46%

25%
6%

Предавањата и објаснувањата на 
наставниот кадар се јасни

Потполно се 
согласувам

Се согласувам

Не се 
согласувам

Потполно не се 
согласувам

46% дека не се согласуваат, а 

23% се согласуваат дека 

предавањата и објаснувањата 

на наставниот кадар се јасни; 

 

Учениците според спроведените 

анкети одговориле 66% не се 

согласувам, a 17% се 

согласувам дека постои добра 

работна атмосфера за време на 

часовите; 
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27%

44%

18%

11%

Сите ученици се вклучени во 
тимска работа во училишни и 

вонучилишни активности

Потполно се 
согласувам

Се согласувам

Не се 
согласувам

Потполно не 
се согласувам

44%

50%

6% 0%

Добивам помош од моите 
соученици

Потполно се 
согласувам

Се согласувам

Не се 
согласувам

Потполно не 
се согласувам

44% се согласуваат, а 18% не 

се согласуваат  дека сите 

ученици се вклучени во тимска 

работа во училишни и 

вонучилишни активности.   

 

Според спроведените анкети 

на учениците 50% одговориле 

се согласувам, а 6 % не се 

согласувам, дека добиваат 

помош од нивните соученици; 



59 
 

 

    

 
 

 

38%

47%

11% 4%

Добро се согласувам со другите 
ученици

Потполно се 
согласувам

Не се согласувам

Потполно не се 
согласувам

23%

46%

25%
6%

Во училиштето има групи на 
ученици кои лошо се однесуваат кон 

другите ученици

Потполно се 
согласувам

Се согласувам

Не се 
согласувам

Потполно не се 
согласувам

На прашањето добро се 

согласувам со другите ученици,  

од анкетираните ученици 47% 

одговориле се согласувам, a 11% 

не се согласувам; 

На прашањето дали во 

училиштето има групи на 

ученици кои лошо се 

однесуваат кон другите 

ученици, 46% одговориле не се 

согласувам,  a 23% се 

согласувам. 

 



60 
 

 3.4. Задоволување на 

потребите на учениците 

 

 Наставни програми  

 Програми за 

дополнителна настава 

 Програми за додатна 

настава 

 Дневник (часови за 

одржана дополнителна и 

додатна настава, 

подготвителни часови и 

консултации за државна 

матурa 

 Листи од изборни 

предмети  

 

 
 
 

3.4.1. Идентификување на образовните потреби на учениците 

Училиштето навремено ги идентификува сите пречки (немање работна атмосфера, 

несоодветна проверка на знаењето, неразбирливо предавање) во процесот на учење и 

превзема активности за нивно отстранување.  

Реализација на целите предвидени во наставните програми (начинот на кој учениците го 

совладуваат материјалот, стилови на учење на учениците, потешкотии при 

совладувањето на материјалот, посебен интерес  за материјалот кој се изучува) 

Реализација на анкети и прашалници  со понудени листи од изборни предмети и 

проектни активности. 

 

3.4.2. Почитување на различните потреби на учениците во наставата 

Наставниот кадар и стручната служба континуирано ги следат образовните потреби на 

учениците и пречките во процесот на учење на секој ученик и превземаат мерки за нивно 

отстранување. Секој наставник планира и спроведува дополнителна настава за 

учениците кои што имаат потешкотии  при совладувањето на наставниот матријал. Од 

друга страна, за учениците кои покажуват особен интерес кон одреден предмет се 

организира додатна настава. 

Наставниците користат различни техники за мотивирање давајќи им можност на 

учениците со различни стилови на учење да научат најмногу што можат.  

Наставниците ги земаат в предвид  различните начини на изразување на учениците без 

разлика дали станува збор за писмено или усно изразување. Од страна на психологот, 
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стручната служба во училиштето како и од самите наставници во соработка со центарот 

за социјална работа се води посебна грижа за децата од социјално загрозените 

семејства, како и за учениците со здравствени проблеми и со емоционални потешкотии. 

 3.5. Оценувањето како дел 

од наставата 

 

 Записници од 

наставнички совет ; 

 Записници од 

состаноците на стручните 

активи; 

 Критериуми и стандарди 

за оценување 

дефинирани на веб 

страната на БРО; 

 Увид во педагошката 

евиденција и 

документација,дневници 

 Записници од 

состаноците на стручните 

активи  

3.5.1.  Училишна политика за оценување 

 Училиштето ги применува законските прописи што го регулираат  оценувањето на 

училиштето. 

 Наставниците ги информираат учениците за начинот на работа и критериумите за 

оценување на почетокот од учебната година; 

 Оценувањето е континуирано , јавно и оценката е образложена на секој ученик со 

факти и сугестии како ученикот да го подобри својот успех;  

 Наставниците се стремат кон  усогласување на  критериумите за оценувањето на 

квантумот знаења на учениците почитувајќи ги  критериумите и стандардите за 

оценување на веб страната на БРО.  

 

3.5.2 . Методи и форми на оценување 

 Наставниците си имаат  изградено свој критериум за оценување на учениците 

согласно законските прописи и пропишаните критериуми и стандарди  од БРО и 

водат евиденција за постигањата на учениците. Секој наставник индивидуално или 

во соработка со членовите од својот актив изработува најразлични листи за 

оценување (холистички, аналитички) и табели на спецификација.  
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 Критериуми и стандарди 

за оценување 

дефинирани на веб 

страната на БРО; 

 Увид во педагошката 

евиденција и 

документација,дневници 

 Статистики за 

постигнатиот успех и 

поведение на крајот од 

првото полугодие и  на 

учебната година; 

 Резултати од Државната 

матура 

 Анкети за наставници 

 Анкети за ученици 

 Сите наставници користат различни методи и форми за оценување (усни одговори, 

самооценување, оценување од соученик, активност на час, писмени работи, 

тестови, изработка на проекти, домашни задачи и сл.) со што континуирано го 

следат и оценуваат нивниот напредок во учењето. 

 Од учебната 2012/2013 година оцените се евидентираат и во електронскиот 

дневник 

 

3.5.3 . Користење на информациите од оценувањето во наставата 

Наставниците ги користат информациите добиени од оценувањето за: 

  Да се подобри наставата, да се воочат потешкотиите во наставниот процес и 

да се сведат на минимум.  

 Дефинирање на идни активности што ќе ги применуваат при реализација на 

наставата 

 Разгледување на приодите на оценување на квантумот знаења на учениците. 
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Дел од обработените анкети ги покажуваат следниве информации: 

                    

 На прашањето континуирано и објективно ги оценувам знаењата на учениците, 

63% од наставниците одговориле потполно се согласувам и 2 % не се согласувам; 

 

 

 

 На прашањето дали наставниците објективно ги оценуваат знаењата на учениците 

66%  од нив одговориле дека не се согласуваат, а 17% дека се согласуваат; 

 

 

63%

35%
2% 0%

Континуирано и објективно ги оценувам 
знаењата на учениците

Потполно се 
согласувам
Се согласувам

Не се согласувам

Потполно не се 
согласувам

17%

66%

15% 2%

Наставниците објективно ги оценуваат знаењата на 
учениците

Потполно се согласувам

Се согласувам

Не се согласувам

Потполно не се согласувам
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 На прашањето моите оценки добро ги одразуваат моите способности и работата 

учениците одговориле дека 50 % се согласуваат а 29% не се согласуваат; 

 

 На прашањето наставниците ме слушаат кога сакам да кажам нешто важно 

учениците одговориле дека 58 % се согласуваат а 11% не се согласуваат. 

 

18%

50%

29%

3%

Моите оценки добро ги одразуваат моите способности и 
работата

Потполно се согласувам

Се согласувам

Не се согласувам

Потполно не се 
согласувам

30%

58%

11% 1%

Наставниците ме слушаат кога сакам да кажам 
нешто важно

Потполно се согласувам

Се согласувам

Не се согласувам

Потполно не се согласувам
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 3.6  Известување за 

напредокот на учениците 

 

 Родителски средби 

 Е-дневник 

 Писмени извештаи 

 Дополнителни средби 

 

3.6.1. Известување на родителите за напредокот на учениците 

Училиштето редовно ги известува родителите за напредокот на учениците преку 

организирани родителски средби, четири пати годишно, а по потреба се организираат и 

дополнителни средби. За постигањата на учениците родителите сега имаат можност да 

се информираат и преку електронскиот дневник. 

Родителите добиваат и писмени извештаи (евидентни листови, свидетелства) кои 

содржат информации и детали за резултатите по секој наставен предмет, поведението, 

изостаноците и педагошките мерки. 

Педагошко-психолошка служба е подготвена во секој момент за соработка како со 

родителите, така и со учениците. 

Наставниците даваат препораки за посетување на дополнителна настава за учениците 

кои имаат потешкотии при совладување на материјалот и се истакнува распоред со 

приемни денови за сите наставници во училиштето; 
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Дел од анкетираните родители ги дале следниве одговори: 

 На прашањето дали родителите се информирани за тоа како напредува нивното 

дете 51% се согласуваат, а 7% не се согласуваат; 

 

 На прашањето дали родителските состаноци се добро организирани и за време на 

нив добивам корисни информации родителите одговориле дека 54 % се 

согласуваат, а 3% не се согласуваат. 

 

42%

51%

7% 0%

Информиран сум за тоа како моето дете напредува

Потполно се согласувам

Се согласувам

Не се согласувам

Потполно не се 
согласувам

42%

54%

3% 1%

Родителските состаноци се добро организирани и за 
време на нив добивам корисни информации

Потполно се согласувам

Се согласувам

Не се согласувам

Потполно не се согласувам
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 На прашањето дали училиштето ги бара мислењата на родителите и ги зема во 

предвид нивните сугестии и интереси родителите одговориле дека 51 % се 

согласуваат, а 13% не се согласуваат. 

 
За одржаните родителски средби и други средби со родителите секој класен раководител 

води записник односно евиденција за средбите. 

 

33%

51%

13% 3%

Училиштето ги бара мислењата на родителите и ги 
зема во предвид нивните сугестии и интереси

Потполно се согласувам

Се согласувам

Не се согласувам

Потполно не се 
согласувам
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Резултати:   Подрачје бр. 3:  НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Клучни јаки страни 

 високо мотивирани и едуцирани наставници отворени  за  усовршување и унапредување на наставата 

 редовно учество на вонучилишни активности, семинари, предавања и проекти 

 успешност на многубројни натпревари каде учениците се докажале како успешни со освојување на награди на  

општински, регионални и државни натпревари 

 мотивираност на наставниците за меѓусебна соработка и помош за надминување на проблемите во и околу 

наставата и наставниот процес воопшто 

 различни форми и методи за оценување на постигнувањата на учениците 

 практична примена на стекнатите знаења на учениците  

 позитивен и професионален однос кон учениците и родителите 

 соработка со родителите  

 уредно водење и изработка на годишни, тематски и дневни планирања и за дополнителна,  додатна и класен час  

 корстење на компјутерска технологија во водење на педагошка документација и благовремено заведување на 

планирањата на писмените работи во дневник за работа 

 изложување и промовирање на трудовите на учениците 

Слаби страни 

 интензивирање на соработката помеѓу наставниците преку посета на отворени часови 

 делумна примена на ИКТ во наставата 
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 редовни извештаи за поддршка и менторство на новите наставници од Педагошко-психолошката служба и 

менторите 

 посета на часови од Педагошко-психолошката служба 

 интензивирање на соработката со советниците од БРО 

 

Идни активности:  Приоритетни подподрачја (оддели) во рамките на ова подрачје кои може да бидат вклучени во планот 

за развој на училиштето 

Примена на интерактивни методи и ИКТ во наставата  со цел  да се  подобри средината на учење која учениците треба да 

ја доживуваат како мотивирачка средина, а начинот на кој се учи интересен. 
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Подрачје бр. 4 : Подршка на учениците 

Индикатор за квалитет Добиени информации 

4.1.Севкупна грижа за 
учениците 
 
 Програма за работа 

на директорот 

 

 Програма за работа 

на стручна служба 

 

 Кодекс на 

однесување 

 

 Записници од 

разговори со 

ученици и родители 

 

 

 

 Увид во 

просторните 

4.1.1. Заштита од физички повреди и елементарни непогоди  

Училишниот простор е безбеден за изведување на настава. 

Инфраструктурата во училиштето (мебелот, скалите, подовите, кровот, прозорците, струјните 

места, дворот, салата и. т.н.) се безбедни и не претставаат потенцијална опасност од повреди на 

учениците. 

Секојдневните дежурства на наставниците за време на одморите уште повеќе ја зајакнуваат 

грижата за учениците. Учениците од страна на наставниците редовно се информирани и 

обучувани како да се однесуваат во случај на опасност. 

Училиштето има изготвено Кодекс на однесување на наставниците и учениците, со кој се имаат 

запознаено и договорено сите да се придржуваат кон него. Целиот училишен простор е означен 

со панични светла и план за евакуација. Училиштето има екипа за противпожарна заштита за 

која има посетувано соодветна обука. 

 

4.1.2. Превенција од насилство 

Класните родители ги информираат учениците дека во училиштето од педагошко–психолошката 

служба покрај советодавнта работа можат да добијат помош и преку реализирање работилници 

на кои се третираат актуелни теми – другарство, хуманост, решавање конфликти, насилство, 

омраза и сл.  

Во училиштето има пишан документ за спроведување на училишна политика за безбедни 
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капацитети 

 

 Програма за 

первенција од 

психотропни 

супстанции 

 

 Еко-програма 

 

 Програма за 

подршка на 

ученици со 

емоционални 

потешкотии 

 

 Програма  за УПН 

од МТСП  и МОН 

училишта, се спроведува проектот безбедни училишта. Активностите за заштита и безбедност 

на учениците, училиштето ги координира со институциите во локалната заедница, најчесто со 

Здравствените организации, Црвен крст, Министерството за внатрешни работи, Полициска 

станица Крива Паланка и Локалната самоуправа при Општина Крива Паланка. 

 

4.1.3. Заштита од пушење, алкохол и дрога 

Училиштето има политика за заштита од пушење, консумирање и дистрибуција на алкохол и 

наркотични супстанци. Во изминатиот период во училиштето не биле забележани вакви 

девијантни појави. Со реализација на воспитната компонента учениците редовно се едуцираат 

како да се заштитат од современите пороци. Во нашето училиште има истакнато знак забрането 

пушење и има протокол за постапка во случај на појава на овие пороци. 

 

4.1.4. Квалитет на достапна храна 

Во училиштето не се врши организирана достава на храна за ученици. Учениците сами се 

снадбуваат со храна од локалните продавници за храна.Нема пропишани процедури за проверка 

на примероци од храната за испитување во институцијата надлежна за утврдување на 

квалитетот на храната. За квалитетот на храната се грижи самиот произведувач. 

Во училиштето се спроведува постојана едукација  и предавања на учениците за консумирање  

здрава храна. Предавањата се во рамките на редовните наставни содржини и преку проектот 

„ЕКО училиште“,  а  целта е  да се потикнат и мотивираат учениците за здрав и квалитетен 

живот. 
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4.1.5. Подршка на учениците со телесни пречки во развојот 

Училиштето има обезбебено патека на влезот, но нема обезбедено услови за меѓукатно 

движење на лицата со телесна попреченост, но и покрај тоа се обезбедуваат услови ако за тоа 

има потреба. Во училиштето нема ученици со телесни пречки, освен механички повреди. 

 

4.1.6.Грижа за ученици од социјално загрозени семејства. 

На учениците од социјално загрозените семејства им се пристапува особено внимателно, со цел 

да не се повреди нивната личност, а кон истите се преземаат соодветни активности за санирање 

и ублажување на нивната состојба. Во училиштето се спроведува програмата условен паричен 

надомест, координирана од училишниот психолог. Активностите за оваа  категорија на ученици 

најчесто се на ниво на психолошко-педагошката служба, класните заедници и разни хуманитарни 

акции во рамките на воннаставни активности. 

Индикатор за квалитет Добиени информации 

4.2. Здравјето на 

учениците 

 

 

4.2.1. Хигиена и заштита од болести 

Хигиената во нашето училиште е задоволителна и е на највисоко ниво. Во текот на секоја учебна 

година се врши дезинфекција, дезинсекција и дератизација. Тоалетите за наставниците и 

учениците редовно се чистат во текот на денот по неколу пати. 

Ходниците и скалите се чистат најмалку трипати во  денот, отпадот од училниците се изнесува 
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 Записници од 

надлежните органи 

во училиштето за 

хигиена 

 

 Куќниот ред на 

училиштето 

 

 Извештаи од 

систематски 

прегледи 

 

 Закон за заштита и 

безбедност при 

работа 

двапати дневно. На крајот од секој работен ден подовите се бришат, а холот се чисти со 

специјална машина. Прозорците, вратите и другиот инветар се чисти двапати во секое 

полугодие, задолжително на секој распуст. 

Училишниот двор е чист (секојдневно двапати се собираат отпадоци), добро уреден, а на 

земјините површини е посадено трева ,зимзелени дрвца и цвеќиња, и истите редовно се 

одржуваат. 

Во текот на учебната година редовно се организираат еколошки  акции за разубавување на 

училиштето. 

 

4.2.2.Грижа за учениците со здравствени проблеми 

Секоја учебна година учениците вршат систематски прегледи и редовно се вакцинираат според 

календарот за вакцинирање. Класните раководители како и активот по спорт и спортски 

активности најчесто ги детектираат  здравствените проблеми кај учениците. Комуникацијата со 

родителите на  оваа тема треба да биде на највисоко ниво. 

Во училиштето на класните часови  и од страна на стручни лица  се организираат предавања  на 

теми  за заштита од заразни болести. Училиштето има екипа за давање на прва медицинска 

помош на ученици која има поминато обука за давање на прва помош. 

Индикатор за квалитет Добиени информации 

4.3.Советодавна 

помош на учениците 

 

4.3.1. Давање помош при избор на занимањето/институцијата за понатамошно 

образование, доусовршување или вработување 

Во согласност со програмата за професионално ориентирање и информирање на ученици и 
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 Програма за работа 

на класни часови 

 Предавања од 

високо-образовни 

институции 

 Советодавна 

работа со 

учениците 

 Програма за 

професионален 

развој на учениците 

 Програма за работа 

на училишна 

заедница 

 Записници од 

родителски 

состаноци 

 Советодавна 

работа на 

училишниот 

психолог со 

Програмата за работа на одделенските часови се реализираат следните активности: предавања 

за учениците и за родителите од страна на класните раководители и училишниот психолог, 

индивидуално информирање на родителите и учениците, посета од факултети и  презентација 

на нивните програми  пред нашите ученици, информации од медиуми и печатени материјали и 

сл. Во училиштето по потреба на учениците од завршните години, психологот спроведува и 

тестирања за професионална ориентација, а класните раководители насочуваат  и помагаат во 

изборот на понатамошното образование. 

Во изборот на нивното понатамошно образование училиштето им помага на учениците, така што 

ги информира за мрежата на високо-образовни институции во Републиката, стручните профили 

на високо образование и условите за упис на истите.  Училиштето од страна на наставниците и 

стручните соработници им обезбедува на учениците јасни, точни и целосни информации за 

можностите за нивното понатамошно образование и информациите содржани во објавените 

конкурси за запишување на студии. 

Во училштето од учебната 2016/17 година активно работи и училишната заедница, која со своите 

активности придонесува за подобрување на училишната клима. 

 

4.3.2. Грижа за ученици со емоционални потешкотии 

Преку работа на Советот на родители, родителските средби и на класните часови родителите и 

учениците се запознаваат со постоење на стручната служба во училиштето и за видот на 

помошта што може да ја добијат. Училиштето реализира различни активности како што се: 

советодавна работа со учениците при изборот за учество во слободни активности, додатна и 
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ученици и родители 

на ученици кои 

имаат над 100 

оправдани 

изостаноци и 

повеќе од 3 слаби 

оценки 

факултативна настава, советодавна работа со ученици кои покажуваат асоцијално однесување, 

нередовност и слаб успех, советодавна работа со родители чии деца побрзо напредуваат или 

пак имаат проблеми во учењето, редовноста и дисциплината, учество во организација на 

активности во педагошкото образование на родители преку стручни предавања и сл. 

За состојбата со учениците со емоционални потешкотии кои се манифестираат преку 

намалување на успехот и поведението, нередовност во наставата, проблеми со 

социјализацијата и сл., покрај класните  раководители се информираат и членовите на стручната 

служба, кои тимски работат на отстранување на евентуалните проблеми на учениците. На овие 

ученици класните раководители и стручната служба им помагаат преку индивидуални или групни 

методи (разговори, советувања, работилници или се упатуваат до релевантни институции), а по 

потреба се вклучуваат и родителите на овие ученици. За учениците со емоционални потешкотии 

училишниот психолог води соодветна евиденција. 

4.3. Следење на 

напредокот 

 

 Главни книги 

 Записници од 

родителски средби 

 Записници од 

состаноци на  

 Наставнички совети 

4.3.1. Водење евиденција за индивидуалниот напредок на учениците  

Во училиштето предметните наставници и класните раководители водат евиденција за успехот, 

редовноста  и поведението на учениците во дневниците за постигања и во електронскиот 

дневник. Евиденцијата содржи информации за напредокот на учениците во совладувањето на 

новите знаења (преку континуирано оценување – формативно и сумативно), нивното поведение 

(непосредно набљудување) и евиденција на изречени воспитни мерки. Следењето на 

напредокот на учениците се евидентира во дневникот на паралелката. Родителите редовно, 

најмалку 4 пати годишно на родителските средби или индивидуалните средби, се известуваат за 

напредокот на учениците. Напредокот на учениците  се бележи и во евидентни листови за секое 
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и Совети на 

паралелка 

 Закон за средно 

образование 

 Писмени  

известувања за 

следење  на успехот 

и поведението во 

текот на наставната 

година по квартали 

 Извештај од ДИЦ  за 

постигнатиот успех 

на екстерните 

тестови и државна 

матура 

тромесечие, како и во електронскиот дневник од кој податоците  се достапни и се добиваат на    

е-маил адреса на родител/старател или преку СМС порака. Класните раководители на крајот на 

секое тримесечие и полугодие поднесуваат извештај за постигнувањата на паралелката. Со тие 

податоци учениците редовно се запознаваат на класните часови, а родителите на родителските 

средби. Постигнатите резултати на учениците се презентираат пред Советот на родители, 

Наставничкиот совет и Училишниот одбор. 

 

4.4.2. Анализа на напредокот на учениците по паралелки 

 Стручната служба редовно изготвува тримесечни, полугодишни и годишни извештаи за 

напредокот на учениците според податоците добиени од класните раководители, а на 

наставничките совети се прави анализа на постигањата на учениците по паралелки и се 

предлагаат мерки за подобрување на истиот. Врз основа на резултатите од евиденцијата се 

согледуваат слабостите  и потешкотиите на кои наидуваат учениците и се превземаат соодветни 

стратегии за надминување на истите. Учениците кои постигнуваат забележителни резултати  и 

освојуваат награди на државни натпревари се наградуваат со диплома. Изборот на ученик на 

генерација се прогласува на крајот од 4 година со однапред утврдени критериуми од страна на 

комисија составена од наставници предходно избрани на Наставнички совет. 
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Индикатор за квалитет Добиени информации 

 Анкети со 

ученици,родители и 

наставници 
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Во однос на подршката на учениците, нивниот напредок, посветеност, однесување и 

организираност на наставата најголем дел од анкетите на родителите и учениците се изјасниле 

позитивно. Исто така интеракцијата помеѓу наставник - ученик и ученик - ученик е одлична. 

 Комуникацијата помеѓу наставниците и учениците е ефективна како и добра комуникација 

помеѓу самите наставници. Постои почитуивање помеѓу учениците и покажуваат ентузијазам за 

учење. Наставниците користат различни методи и техники на подучување при што континуирано и 

објективно ги користат знаењата на учениците. 

 Наставниците во најголем дел се согласни дека учествуваат во донесување на значајни 

одлуки како и постоење на редовни дискусии за тоа како се реализираат задачите на училиштето. 

 Мал дел од учениците сметаат дека не добиваат доволна подршка од некои поедини 

наставници во однос на нивниот напредок, успех, предавањата на часовите и сл. Во иднина, 

наставниот кадар треба да работи, да го промени мислењето кај овој дел од ученици и да ги 

детектира недостатоците во подршката на учениците. 
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Резултати:   Подрачје бр. 4   ПОДРШКА НА УЧЕНИЦИТЕ 

Клучни  јаки страни 

 Севкупна грижа за сите ученици подеднакво без разлика на нивната социјална и материјална положба, полова и 

етничка припадност; 

 Безбедноста и хигената во училиштето и грижа за здравјето на ученици; 

 Континуирано следење на напредокот на учениците; 

 Добра информираност на учениците за професионалната ориентација; 

 Постои соработка со родителите на учениците; 

 Се обрнува внимание на кампања  за первенција од  алкохол,дрога и пушење; 

Слаби страни 

 Непостоење на модифицирани наставни планови и програми за работа со ученици со посебни образовни потреби; 

 Недостапност со соодветна стручна литература за работа со деца со посебни потреби; 

 Недостиг на предавања од стручни лица од областа на здравственото воспитување на учениците; 

 Недоволна соработка на дел од класните раководители со стручната служба ; 

Приоритетни подподрачја (оддели) во рамките на ова подрачје кои можат да бидат вклучени во планот за развој 

на училиштето 

 Подигање на општото ниво на здравствената култура кај учениците; 

 Обука за работа со ученици со посебни потреби; 

 Соработка со локалната заедница за достапност и квалитет на храната која учениците ја консумираат. 
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Самоевалуација на училиштето: Подрачје 5. Училишна клима и односи во училиштето 

Бр. Индикатор за 

квалитет 

Теми 

5.1. Училишна клима и 

односи во 

училиштето 

 

 Статут на 

училиште 

 

  Годишна 

програма на 

училиштето 

 

 

 

 

5.1. Углед/имиџ на училиштето  

Угледот – имиџот се гради преку реализирање на квалитетна настава, организирање разновидни 

воннаставни активности, освојување многубројни награди на различни натпревари и промовирање 

на постигањата на учениците преку училишни весници, веб страна, медиуми.  

Училиштето работи квалитетно. Учениците постигнуваат успех во различни области. Училиштето 

се грижи за здравјето и безбедноста на учениците, ја негува родовата сензитивност, ја поддржува 

инклузивноста и ја зајакнува партиципацијата на учениците, родителите и заедницата во 

училишниот живот. 

Училишната клима е една од компонентите на внатрешната училишна структура. Таа преставува 

секојдневен амбиент во училиштето, којшто е одраз на тоа како во него се чуствуваат и однесуваат 

наставниците, учениците и другите субјекти во училиштето. Цели на создавањето на позитивна 

клима се: 

 воспоставување уредна и пријатна средина за работа;  

 воспоставување систем на вредности; 
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 Прашалници/ 

Интервјуа со 

наставници, 

ученици, 

родители 

директор 

  

 Кодекс на 

однесување 

Куќен ред на 

училиштето 

 

 Предагошка 

евиденција на 

изречените 

мерки 

 

 Прашалник за 

ученици 

 

 

 воспоставување на атмосфера на ред и дисциплина.  

Учениците од ист или различен пол или од различно етничко потекло се однесуваат пријателски, 

пристојно и меѓусебно се почитуваат. Во насока на позитивна училишна клима спаѓа и грижата на 

училиштето за безбедноста и здравјето на учениците (систематски, стоматолошки прегледи, 

вакцина и ревакцина). Училиштето е обезбедено со видео надзор во сите делови од ходниците 

каде најчесто се движат учениците. За време на малите и големите одмори има дежурни 

наставници кои се грижат за безбедноста на учениците. 

 

5.2. Кодекс на однесување  

Училиштето поседува Кодекс на однесување за учениците и наставниците и со него се запознаени 

сите структури  во училиштето.  

 

5.3. Училишна клима 

Во училиштето владее позитивна клима како резултат на континуираната соработка помеѓу 

наставниците, наставниците и учениците, родителите со наставниците и раководниот кадар,  

поттикнувањето на другарството и соживотот помеѓу учениците.  

 

5.4. Поведение и дисциплина во училиштето    

Раководителите на  паралелките го применуваат  Правилникот за изрекување  педагошки мерки. 

Раководителите на паралелките  ги изрекуваат навремено и постапно педагошките мерки. 

Педагошките мерки се запишани во дневник, има записници во досието на ученикот. 
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 Прашалник за 

наставници 

 

 Прашалник за 

родители 

 

 Дневници на 

пралелките; 

 

 Записници од 

Наставничкиот 

совет;  

 

 Ученичко досие; 

 

 Годишен 

извештај; 

 

 Пофалници, 

дипломи, 

награди;   

Училиштето има правилник за оценувањето, напредувањето, полагањето на испити на учениците.   

Поголемиот број од родителите сметаат дека училиштето соодветно го применува Правилникот. 

Постои педагошка евиденција за изречени педагошки мерки во досиеата на учениците. 

Дисциплината во училиштето постојано и во континуитет се подобрува. За тоа постојат правилата 

на однесување кои се во куќниот ред, кој е подготвен и донесен од страна на наставниците и 

учениците. Куќниот ред е истакнат на паноа пред секоја училница и на влезот на училиштето во 

застаклен простор. За дисциплината во училиштето се грижат сите структури во училиштето. 

Дежурни наставници се распоредени на определени пунктови од училиштето и за настава на 

класниот раководител и за предметна настава (ходници, скалишни простори и влезови). 

Дежурствата се реализираат пред почетокот на наставата, за време на наставата од слободните 

наставници и по наставата. Во секоја паралелка има дежурни ученици кои се грижат за 

дисциплината и хигиената во училницата и водат евиденција. Постојано се води дневник за 

евиденција на дежурства за наставниците. 

 

5.5. Партиципација на учениците во решавањето проблеми и донесувањето одлуки 

Училиштето поседува Статут кој се применува соодветно. 

Училишната заедница партиципира во донесувањето одлуки и решавање проблеми во текот на 

наставниот процес. 
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 Веб страна на 

училиштето; 

 

 Изложени 

трудови на 

учениците; 

 

 Медиумско 

промовирање на 

постигањата на 

учениците;  

 

 Документација за 

изведени 

проектни 

активности 

 

 

 

 

 

Дел од обработените анкети со ученици, наставници и родители го покажуваат следното: 

 

5.6. Промовирање на постигањата на учениците 

Училиштето презема активност за да ги промовира постигањата на учениците. Прави план за 

евалуација, во него се определени критериумите, инструментите, динамиката и носителите на 

активностите во кој се следи успешноста на реализирање на поставените цели. Успешното 

оценување на ниво на училештето е преку посетување на семинари за формативно и сумативно 

оценување, кои критериуми наставниците ги приложуваат во рамките на нивните годишни 

планирања. Наставничкиот кадар ја организира доволно средината за учење и очекува солидни 

постапки, редовност и дисциплина на учениците. 
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 Кодекс за 

однесување на 

воспитно 

образовниот 

кадар;  

 

 Кодекс за 

однесување на 

учениците; 

 

  Кодекс за 

однесување на 

родителите;  

 

 Дневник на 

паралелка;  

 

 Полугодишни и 

годишни 

извештаи на 

училиштето;  

Учествувањата и постигнувањата, успесите во натпреварите на учениците се како резултат на 

залагањата на наставниот кадар. Училиштето ги наградува учениците кои постигнуваат успех и за 

наставниците што им помагале, преку кои го промовирале училиштето. 

Постигањата на нашите ученици се промовираат покрај на Училишната веб страна 

www.gjorchepetrov.edu.mk, и на социјалните мрежи и локалните медиуми. 

Со решение на Наставничкиот совет е востановена практика да се избира првенец на генерацијата 

кому му се доделелува пригодна награда. 

Од учебната 2016/17 година во училиштето е воведена практика по повод Патрониот празник да се 

прогласува најверен читател од секоја година и најчитана книга во учебната година. 

 

 Етички кодекси 

 Етичкиот кодекс е документ кој е изработен и донесен од тим кој е одговорен за изработката на 

етичките кодекси во сите сегменти и целни групи во училиштето. Изработен е според 

извршените анкети меѓу учениците, наставниците и родителите. Според добиените резултати 

неминовно е вклучување на сите целни групи во денесување и ревидирање на истите.  

 Етичкиот кодекс е поставен на видно место во холот на училиштето и пред секоја училница. 

Постојат и етичките кодекси кои се однесуваат за сите учесници во воспитно – образовниот 

процес вклучитено и родителите како партнери во истиот. На родителските средби и состаноци 

редовно се потсетуваат родителите за етичкиот кодекс во текот на целата учебна година. 

 

http://www.gjorchepetrov.edu.mk/
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 Правилник за 

изрекување 

педагошки 

мерки;  

 

 Записници од 

Наставнички 

совет; 

 

 Прашалник за 

ученици; 

 

 Прашалник за 

наставници; 

 

 Прашалник за 

родители; 

 

 

 

 

 Покрај етичкиот кодекс постои и Еко кодекс кој го подготвија членовите на Еко одборот и 

учениците а со кој се запознаени и родителите. Дел од обработените анкети со ученици, 

наставници и родители го покажуваат следното: 
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 Годишно 

планирање за 

наставните 

предмети – 

образование на 

животни 

вештини; 

 

 Брошура за 

правата на 

децата од ООН; 

 

 Записници од 

Наставничкиот 

совет;  

 

 Дневници на 

пралелките; 

 

 

 

 

5. 7. Еднаквост и правичност (мулти- културализам) 

 Учениците и родителите се запознаени со правата на децата. 

 Инаку во училиштето околу 97% од учениците се Македонци, додека останатите припаѓаат на 

ромска етничка заедница, мултикултурализмот е заштитен знак на училиштето. Преку 

реализирање на проектот МИО овој дел зазема место и во годишната програма на училиштето 

на кое се обрнува посебно внимание. Различностите се почитуваат на сите нивоа.  

 Вметнат е во годишните програми на сите наставни содржини, а се одвива преку различни 

видови на имплементација и презентација. Тоа е услов за континуиран раст на сензибилитетот 

на различностите помеѓу сите во воспитно-образовниот процес. Од анкетите кои се 

спроведуваат се гледа запознаеноста на учениците со еднакво третирање на учениците по 

сите основи (родова, полова, социјална, религиска, јазична). Училиштето е збратимено и има 

склучено меморандум за соработка со училиште од општината кои има мешан етнички состав 

на вработени и ученици.  

 Постои тим  кој е одговорен за спроведување и изработка на акционен план за реализација на 

мултикултурните активности во наставните и воннаставните содржини.  
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 Архива на 

стручната 

служба; 

 

 Прашалник за 

ученици; 

 

 Прашалник за 

наставници; 

 

 Прашалник за 

родители; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Секоја година се изработува акционен план на активности преку кој наставниците и учениците, 

користејќи разни форми на соработка преку која меѓусебно се запознаваат со културата, 

јазикот, обичаите традиција на своите етникуми. Во текот на годината се предвидуваат и 

заеднички интегрирани часови, прослави на верски, национални празници. 

 

5.8. Односи меѓу сите структури  

Меѓусебната комуникација на сите структури во училиштето е на добро ниво. Тоа се гледа од 

извршените анкетирања на сите структури во училиштето, а за потребите на процесот на 

самоевалуација. Се покажа и тоа дека сите соработуваат во секој сегмент. Се организираат 

заеднички прослави, екскурзии, тим билдинзи, кои иако не се чести сепак придонесуваат до 

подобрување на комуникацијата и соработката меѓу сите. Исто така семинарите за комуникација се 

голем придонес за сите целни групи во организацијата. 

Училиштето со родителските средби, индивидуалните разговори и консултации со родителите и со 

Советот на родители, настојува колку што е можно повеќе да ги поттикне и да ги вклучи родителите 

во образованието на своите деца и во животот на училиштето. 

Училиштето има добра соработка со сите субјекти од поголемо значење се со цел да се има јасна 

слика за климата и условите за работата на училиштето. Оваа соработка се постигнува преку: 

 медиумите - промовирање на постигањата на учениците и информирање за сите активности во 

училиштето;  

 локалната самоуправа - преку финансиска (доделување на три стипендии за најталентираните 

ученици) и друга поддршка;  
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 локалната заедница и други субјекти од општествениот живот. 

Училиштето постојано соработува со другите училишта од општината и пошироко, а посебно со 

високо-образовните институции од државата и надвор од државата (приватни и државни 

факултети) со цел да им се даде можност на учениците да се развиваат во оној правец во кој ги 

покажуваат и изразуваат своите желби, интереси и способности, како и да се информираат и 

подготват за соодветни студии. 

 

Дел од обработените анкети со ученици, наставници и родители го покажуваат следното: 

.  
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РЕЗУЛТАТИ 

 

 СИЛНИ  СТРАНИ 

 Училиштето е препознатливо по квалитетот на работата на наставниците и по угледот кој го 

ужива од страна на родителите и останатите заинтересирани структури во општеството. 

 Наставниот кадар ужива респект кај учениците и родителите. 

 Учениците и родителите се чувствуваат прифатено и добредојдено во училиштето. 

 Добра работна атмосфера која се заснова на взаемна доверба и почитување на сите вработени 

и учениците. 

 Наставниците знаат како да ја решат дисциплината во паралелката. 
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 Наставниците го прифаќаат мислењето и идеите на учениците. 

 Наставниците често ги пофалуваат учениците, ги признаваат нивните успеси и позитивно ги 

вреднуваат. 

 Почитување на правата на учениците. 

 Во училиштето еднакво се почитуваат правата на децата независно од нивната социјална, 

економска, верска, образовна или национална припадност. 

 Прифаќање и промовирање на мултикултурализам. 

 Училиштето остварува добра соработка со родителите. 

 Училиштето остварува добра соработка со локалната заедница, невладиниот и бизнис секторот 

со цел да се стават сите ресурси на локалната средина во функција на училиштето што се од 

интерес за воспитно-образовниот процес. 

 

СЛАБИ СТРАНИ 

 Недоволна соработка со повеќе образовни институции од државата. 

 Недоволна соработка со родителите поради нивната слаба заинтересираност и покрај големите 

напори што ги вложува училиштето за негова транспарентност во работењето. 

 Проблеми со редовноста и дисциплината кај мали групи на ученици на ученици. 
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Заклучоци 

 Ефективната комуникација помеѓу вработените придонесува за самоисполнување на 

поединците, како главни чинители на процесот на работа, што во крајна линија води до 

зголемување на продуктивноста на трудот.  

 Во организацијата каде односите помеѓу вработените се блиски и пријателски, каде не постои 

јаз помеѓу испраќачот на информацијата и примачот на истата, мотивираноста на по единците 

за извршување на задачите е голема. Во една таква организација паралелно со постоењето на 

формалната организација, постои и неформална организација, во која секој е близок со секого, 

каде постојат стабилни пријателски врски кои продолжуваат и надвор од работното време.  

 Секој поединец сака да работи во таква организација, бидејќи чувствува дека припаѓа во неа! 

 Секој од вработените во училиштето треба да се залага за развивање поволна училишна клима.  

 Во една таква констелација на услови, наставниците ќе бидат мотиватори за учениците, пример 

за тоа како треба да се разговара и с овнимателна употреба на зборови ќе ги поттикнуваат на 

учење за подобрување на постигањата кои треба да соодветствуваат на нивните способности и 

особини на личноста. Наставниците меѓусебно ќе соработуваат, ќе разменуваат искуства, ќе 

постои натпреварувачки дух, а сетотоа ќе води до промоција и издигнување научилиштето во 

кое работат. 

 НАЈГОЛЕМ ПОДАРОК КОЈ МОЖЕМЕ ДА ГО ДОБИЕМЕ ОД БИЛО КОЈА ЛИЧНОСТ Е ДА 

БИДЕМЕ ВИДЕНИ ОД НЕА, ДА БИДЕМЕ СОСЛУШАНИ ОД НЕА И ДА БИДЕМЕ СФАТЕНИ ОД 

НЕА. 
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Еколошки активности (податоци за вклученоста на 7-те чекори еко-менаџмент и 4-те еко-стандарди во текот на 

учебната година)  

Годишен извештај од EKO програма  во  2016/2017 год. 

Задача Активност Времен-

ска 

рамка 

Носител Начин на 

спроведува-

ње (ресурси) 

Инструмен-

ти 

Исходи Одгово-

рно 

лице 

Потребен 

буџет 

 

1.Анализа 

на 

состојбата 

во 

училиштето 

 

-Собирање 

на податоци, 

анализа на 

снимање 

 

Август/ 

септември 

 

ЕКО одбор 

 

Записници од 

претходна 

состојба во 

училиштето, 

сметки 

 

Собирање на 

податоци, 

дискусија, 

предлози 

 

Беше извршен увид во 

реалната состојба на 

училиштето и 

училишниот двор, а со 

тоа и анализирана и 

констатирана нивната 

состојба од страна на 

членовите на ЕКО 

одборот 

 

Членови 

на ЕКО 

одборот 

 

Потрошен 

материјал 
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2.Разгледу-

вање, 

усвојување 

и 

донесување 

одлуки 

 

Разгледу-

вање  и 

усвојување 

на предлог 

акционен 

план  за 

учебна 

2016/2017 

година 

 

Септември 

 

ЕКО одбор 

 

Печатени 

материјали, 

годишни 

програми 

 

Гласање 

 

По разгледувањето, 

усвојувањето и 

донесувањето на 

одредени одлуки беше 

констатирана 

успешната реализација 

на тековната работа. 

 

Членови 

на ЕКО 

одборот 

 

Хартија, 

тонер, 

закуска 

 

3. Одбеле-

жување на 

22-ри 

Септември 

– Меѓунаро-

ден ден без 

автомобили 

 

Полигон со 

велосипеди 

 

 

22-ри 

Септември 

 

Ученици од 

I-IV година. 

 

Полигон 

 

Велосипеди,  

маркери 

 

Одбележувањето на 

Меѓународниот ден без 

автомобили доведе до 

развивање на еко 

свеста и кај учениците 

и кај сите други 

инволвирани и 

присутни на настанот 

 

Наставни-

ци 

 

/ 
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4.Одржу-

вање на 

часови со 

интеграција 

на 

еколошка 

едукација 

 

Разговори, 

презентации, 

еко-акции, 

работилници, 

ликовни  и 

литературни  

изразувања 

 

Септември/ 

јуни 

 

Наставници 

и ученици 

 

Индивидуални 

програми и 

годишна 

програма на 

училиште 

 

Часови и 

нагледни 

средства 

 

Во склопот на 

програмата 

,,Интеграција на 

еколошката едукација 

во македонскиот 

образовен систем,, 

редовно се одржуваа 

интегрирани часови 

според 

индивидуалните 

планирања на 

наставниците 

 

Наставни-

ци 

 

Хамер, боја, 

тонер 

 

5.Соработ-

ка со 

невладини 

ЕКО 

организаци-

и 

 

Учество во 

изготвување 

едукативна 

ЕКО игра во  

покровителст

во на ЕКО 

Одборот 

-Промоција 

на играта 

-Едукативни 

работилници 

 

Септември/

декември 

 

Наставници 

и ученици 

 

Велосипедии 

едукативна игра 

 

Работилници  

и предавања 

 

Во текот на Iто 

полугодие беше 

остварена соработка 

со невладини ЕКО 

организации со 

посебен акцент на 

значењето и 

користењето на 

велосипедот во 

секојдневниот живот 

 

Наставни-

ци 

 

Делови од 

велосипед, 

пумпа 
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6.Одбележу

вање на  

15-ти 

Октомври – 

Меѓунаро-

дниот ден 

на 

пешаците 

 

Изработува-

ње на еко 

плакат 

- Пишување 

на еко пораки 

-Изведување 

на пешачка 

парада 

 

15 

Октомври 

 

Наставници 

и ученици 

 

Печатени еко 

пораки, еко 

хамер/плакат 

 

Работилница, 

предавање 

и пешачка 

парада 

 

Постигнат повисок 

степен на развој на еко 

свеста кај учениците и 

нивната поголема 

грижа за своето 

здравје и нивната 

средина, преку 

одбележување на 

Меѓународниот ден на 

пешаците 

 

Наставни-

ци 

 

Хамер, боја, 

тонер  и 

маркери 

 

7.Формира-

ње на еко 

мрежа (еко 

тимови на 

ниво на 

секоја 

паралелка) 

и задавање 

задачи 

 

-Формирање 

на еко тимови 

во секоја 

паралелка 

-Размена на 

искуства и 

идеи 

-Донесување 

на одлуки врз 

основа на кои 

се задаваат 

задачи 

 

Октомври 

 

Тим од 

наставници 

и ученици 

 

Разговор, 

договор и  еко 

активности 

 

Часови и 

нагледни 

средства 

 

Успешно формирање и 

дејствување на еко 

тимовите на ниво на 

паралелка и подигање 

на еко свеста кај 

учениците за нивното 

значење и постоење 

 

Наставни-

ци 

 

/ 
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8.Формира-

ње на еко 

патроли и 

организира

ње на 

активности 

 

-Формирање 

на еко 

патроли 

-Донесување 

на одлуки за 

нивно 

функционира

ње 

-

Организирањ

е на 

активностите 

 

Октомври/ 

ноември 

 

Тим од 

наставници 

и ученици 

 

Разговор, 

договор и  еко 

активности 

 

 

Предлози и  

дискусија 

 

Успешно формирање 

на еко патроли и нивно 

успешно дејствување 

во заштеда на вода и 

енергија,  за подобра 

хигиена, како и 

секојдневно полевање 

и одгледување на 

растенијата во 

кабинетите и во дворот 

 

Наставни-

ци и 

ученици 

од 

биолошка-

та секција 

 

Тетратка/ 

записник 

 

9. Еко 

кодекс 

 

-Обновување 

на веќе 

постоечкиот 

еко кодекс 

 

Ноември 

 

Наставници 

и ученици 

 

Информирање и 

награден конкурс 

 

Предлози, 

гласање и 

собирање на 

податоци 

 

Веќе постоечкиот еко 

кодекс беше обновен и 

надополнет од страна 

на учениците и 

наставниците за 

поголема грижа за 

животната средина и 

подогање на еко 

свеста кај сите нив 

 

Членови 

на ЕКО 

одборот 

 

Хартија и 

тонер 
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10.Одбеле-

жување на 

Денот на 

дрвото 

 

-Превземање 

на соодветни 

активности за 

одбележува-

ње на Денот 

на дрвото 

 

Ноември/ 

декември 

2016 и март 

2017 

 

Наставници 

и ученици 

 

Договор за 

садење дрвца 

 

Насоки за 

работа од 

МОН 

Одбележан Денот на 

дрвото преку 

адаптирани содржини 

и активности 

 

Наставни-

ци 

 

Дрвца 

 

11.Собирни 

акции за 

пластика и 

хартија 

 

-Организира-

ње и 

спроведувањ

е на собирни 

акции од овој 

тип 

 

Во текот на 

целата 

учебна 

година 

 

Тим од 

наставници 

и ученици 

 

Информирање, 

собирање хартија 

и пластика 

 

Разговор и 

предлози 

 

Подигната е еко свеста 

на учениците за грижа 

на животната средина 

преку спроведени 

собирни акции од 

различен вид 

(пластика, хартија, 

батерии, искористени и 

потрошени 

фломастери) 

 

Наставни-

ци 

 

/ 

 

12.Одбеле-

жување на 

Денот на 

пролетта 

 

-Превземање 

на соодветни 

активности за 

одбележувањ

е на Денот на 

пролетта 

 

Март 

 

Наставници 

и ученици 

 

 

Програма преку 

разглас и еко 

акции 

 

Предлози, 

разговори и 

дискусии 

 

Подигната е еко свеста 

на учениците за грижа 

на животната средина 

преку разни активности 

 

Наставни-

ци 

 

/ 
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13.Одбележ

ување на 

Светскиот 

ден на 

планетата 

 

-Реализира-

ње на 

соодветни 

активности за 

одбележувањ

е на 

Светскиот 

ден на 

планетата 

 

22 

Април 

 

Наставници 

и ученици 

 

 

Програма преку 

разглас и 

пишување на еко 

пораки 

 

Работилница 

и предлози 

 

Светскиот ден на 

планетата Земја беше 

одбележан со бројни 

активности: интегри-

рани часови, изработка 

на проекти на хамер, 

пишување текстови  и 

песни и спортски акти-

вности и садење 

хибридни растенија во 

нашиот пластеник 

 

Наставни-

ци и 

ученици 

од 

биолошка-

та секција 

 

Хамер, 

нагледни 

сретства, 

спортски 

реквизити 

 

14.Сорабо-

тка со 

Општината 

 

Остварување 

соработка со 

општината 

преку бројни 

активности 

 

Во текот на 

целата 

учебна 

година 

 

 

Директор, 

Градона-

чалник и 

тим на 

наставници 

 

Годишна 

програма на 

училиштето 

 

Разговори, 

дискусии и 

договори 

Остварена е успешна 

соработка со општина-

та преку низа актив-

ности во кои се учени-

ци од сите училишта 

од општината 

 

Членови 

на ЕКО 

одборот 

 

Инструмен-

ти и 

материјали 

за експери-

менти 

 

15.Соработ-

ка со 

медиумите 

 

 

Остварување 

успешна 

соработка со 

медиумите 

преку 

разновидни 

активности 

 

Во текот на 

целата 

година 

 

Тим од 

наставници 

и ученици 

 

Статии во 

весници, 

интервјуа на 

сајтот на 

општина Карпош 

 

Разговори, 

дискусии и 

договори 

 

Презентирање на 

постигнатите успеси на 

училиштето 

 

Сите 

наставни-

ци 
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Подрачје на вреднување 6. РЕСУРСИ 

Наведете ги сите документи 

кои се прегледани. 

Добиени информации 

6.1. Сместување и 

просторни капацитети 

 

 Годишна програма за 

работа;  

 

 План за развој на 

училиштето;  

 

 Непосреден увид;  

 

 Записници од просветна 

и санитарна инспекција; 

 

  Распоред на часови;  

6.1.1. Просторни услови 

СОУ Ѓорче Петрв -  Крива Паланка, со седиште во Крива Палнка на ул.8 Октомври бр.91. 

Училишната зграда е изградена од тврд материјал и е во добра состојба, која во текот на своето 

постоење имала повеќе реконструкции. Така, во последните три години, целосно е извршена 

реконструкција на електричната инсталација, новоизградени санитарни јазли, реконструкција на 

училниците од првиот кат, извршено пополочување на холовите, степениците, целосно 

препокривање на училишната зграда, променета столарија. Салата за физичко, исто така, е 

реконструирана во делот на санитарните јазли и гардеробите за учениците и наставниците. 

Голема придобивка е направена со воведување на атмосферска вода од училишниот објект, 

новоизградени sидови на местото на старите каде се направени рекреативни тремови за 

учениците кои истовремено се хортикултурно уредени. 

Првата училишната зграда е со вкупна површина од 1050 м2 во која има: 18 кабинети,  

библиотека, 4 канцеларии, наставничка канцеларија, просторија за училишната заедница, 3 

помошни простории, котларница, 4 санитарни јазли за учениците по 4 кабини. 
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 Полугодишен и годишен 

извештај;  

 

 Записници од работата 

на стручните активи; 

 

Втората зграда има површина од 708,17 м2, во која има: 2 училници, 2 кабинета 2 работилници за 

практична настава, една помошна просторија, со два санитарни јазла. Училиштето располага со 

дворно место со површина од  5300 м2 и 683 м2 површина на спортски терени. 

 

6.1.2. Искористеност на просторните капацитети     

Просториите се користат оптимално за изведување на воспитно-образовниот процес, кој се 

одвива во две смени, а училиштето превзема конкретни активности за подобрување на 

состојбата. 

За реализација на практичната настава  за учениците од машинската струка, наставниците ги 

користат двете работилници. Во однос на новоотворените струки (електро и прехранбена), 

училиштето нема обезбедено работилници за реализација на практична настава.  

Салата за физичко образование е со површина од 269,44 м2. Располага со две соблекувални и 

две санитарни кабини, кои се целосно реконструирани.  Опременоста на салата е добра. Во неа 

има гимнастички справи, добиени како донација од Локаланата самоуправа. Покрај ова 

училиштето има и ограден и осветлен спортски терен за мали спортови. 

Училиштето не располага со лаборатории за реализација на наставата по предмети од 

природните науки, поради недостаток на простор. 

Недостасуваат работилници, за реализација на практичната настава од стручното образование, 

но училиштето ги користи стопанските организации, а за угостителската струка ја користи кујната 

на Домот за ученици која е во непосредна близина на училиштето. За електро струката, 

кабинетот е опремен со најнови и најсовремени нагледни средства. Овде треба да се нагласи 
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дека училиштето има обезбедено компјутер-сервер со голем капацитет и истиот го користат 

учениците од електро струката и за сите тестирања, организирани во училиштето. 

Училниците и кабинетите се во добра состојба. Училишниот мебел е нов, го има во доволен број 

и е во добра состојба. Опременоста на училиштето е со 124 куќишта од проектот Компјутер за 

секое дете и со 684 монитор. Во моментов во функционалана состојба има --- работни места -

монитори. Интернетот е постојан, нема поголемо откажување во текот на наставата.  

Училиштето располага со сопствена котларница која користи нафта за греење. Хигиената во 

училиштето се одржува преку пропишан протокол, закачен  на видно место и истиот се почитува 

од прислужниците. Хигиената  на дворното место е на многу добо ниво. Посебно треба да се 

нагласи дека хигиената на училниците, холовите, скалите и останатите простории е на високо 

ниво. Оджувањето на холовите е со посебно набавена машина за влажно одржување. Особена 

придобивка за учениците се новоизградените санитарни јазли, кои се современи, опремени со 

топла и ладна вода, во секој момент се чисти, а учениците ги чуваат од оштетување. 

Училиштето посебна грижа води за учениците. Имено, на северната страна од училишната 

зграда има новоизградени sидови, со тремови за престој и одмор на учениците, кој простор е 

хортикултурно уреден. 

Дворното место е хортикултурно уредено, засадено со зимзелени дрва, површините се со трева 

и сето тоа редовно се одржува. 
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Наведете ги сите документи 

кои се прегледани. 

Добиени информации 

6.2. Наставни средства и 

материјали 

 Библиотечна евиденција 

 Годишна програма на 

училиштето 

 Записници од стручни 

активи 

 Самоевалуација на 

училиштето и план за 

развој на училиштето 

 Пописни листи 

 Сметководствена 

евиденција 

 

 

6.2.1. Опременост со стручна литература и наставни средства и помагала 

Училиштето располага со стручна литература, но во недоволен обем. Издавачките куќи не се во 

состојба да понудат таква литература.  Училиштето со наставни средства и помагала во доволен 

број е опремено, но секогаш има потреба од нови.  Во текот на оваа година училиштето има 

набавено и ги има опремено кабинетите со нови наставни средства и помагала. Овие средства 

соодветствуваат со современите наставни текови.  

Потребите од наставни средства и помагала училиштето ги планира и ги задоволува преку 

постојано следење на наставата и прибирање на предлози од стручните активи за приоритетите 

при остварување на набавката. Со финансискиот план и планот за јавни набавки, училиштето ја 

планира набавката на училишни помагала и литература, но тоа недоволно се реализира и не ги 

задоволува реалните потреби на училиштето. 

Училиштето располага со богат книжен фонд. Секоја година училиштето го збогатува книжениот 

фонд со нови наслови. Училиштето набавува понова стручна литература за потребите на 

наставниот кадар и на учениците, согласно финансиите можности. 

Од наставни средства и помагала постојат и се користат: фотокопир со голем капацитет, скенер, 

компјутерска опрема, графоскопи, ДВД касетофони, LCD проектори, Lap-top за наставници, 

печатачи во училниците.  

Компјутерите во училниците се инсталирани и поврзани во мрежа. Најголем дел од компјутерите  
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се во фукционална исправност  и се користат  во наставата.  

Како сериозен проблем при реализацијата на наставните програми по стручните предмети 

наставниците и учениците го истакнуваат недостатокот на учебници во стручното образование. 

Наставниците кои реализират настава по предметите кои немаат учебници.  

Училиштето планира и навремено обезбедува потрошен материјал во потребното количество за 

реализација на наставните и воннаставните активности, согласно со планот и потребите на 

училиштето. 

Следењето на ефективната и ефикасна употреба на наставните средства и материјали во 

училиштето се врши  преку посета на часови. Наставните средства се користат оптимално и 

истите се достапни на сите наставници кои ја реализираат наставата 

 

6.2.2. Училишна библиотека 

Во состав на училиштето работи училишна библиотека. Училишната библиотека располага со 

вкупно 8000 наслови или 21000 книги. Од вкупниот број на наслови  училиштето располага со 

стручна литература, прирачници за наставници,  енциклопедии, атласи, речници,  литература за 

возрасни. За обновување и дополнување на книжниот фонд, посебно за учениците лектирни 

изданија училиштето соработува со  Просветно дело. 

Библиотекарите имаат изготвено Годишна програма за работа и работат согласно предвидената 

динамика во програмата. Библиотекарите уредно го водат проектот Бесплатни учебници. 

Евиденција на книгите се води уредно, преку електронска и пишана форма. Секоја книга има 

евидентен број. Лектирни изданија има во доволен број, а набавка со нови се врши секоја 
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година. Покрај ова, библиотеката е опремена со белетристика, енциклопедии по сите научни 

области. Библиотечна евиденција се води во инвентарна книга. Библиотеката е отворена за 

учениците, секој работен ден од 8.15 до 16.15 часот. 

6.2.3. Потрошен материјал 

Потрошниот материјал за хигиена го има во доволна количина, а набавката се врши редовно 

преку овластениот орган во училиштето. 

Училиштето планира и навремено обезбедува потрошен материјал во потребната количина за 

реализација на наставните и воннаставните активности согласно училишниот план.   
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Наведете ги сите документи 

кои се прегледани. 

Добиени информации 

 

6.3. Обезбедување на 

потребниот наставен 

кадар 

 

 Досиеа на вработени 

 

 

 Програма за работа на 

стручната служба  

 Годишна програма на 

училиштето 

 

 Распоред на часови 

 

 

6.3.1. Број на вработени и соодветност на наставниот кадар 

Училиштето има обезбедено соодветен наставен кадар за реализирање на воспитно-

образовниот процес. Наставниот процес во училиштето го реализираат: 57 наставници (мажи и  

жени),  1 со ВШС и 56 ВСС наставници, магистри 1 од женски пол, психолог, педагог, 

библиотекар и директор.  

Од наставниците, 5 се вработени на определено време, 52 на неопределено работно време.  

Наставен кадар со работен стаж до 10 години има 18, од 11 до 20 има 20 наставници, од 21 до 

30 има 17 и над 31 има 2 наставници. Од вработените наставници сите се македонци. Во 

училиштето нема  родова, етничка,  или друга дискриминација при изборот на наставниот кадар.  

6.3.2. Ефективност и распоредување на кадарот                  

Сите наставници подеднакво се задолжуваат во изведување на разни активности во 

училиштето.  Во паралелките за стручно образование како дефицитарна струка е овозможено 

финанасирање на мали групи. Наставниот кадар е редовен на работа и крајно коректно се 

однесува кон пропишаните работни задачи. 

Наставниот кадар според стручната подготовка соодветствува на критериумите пропишани со 

Законот за средно образование. Наставниците поседуваат квалификации и искуства, стекнати 

низ процесот на нивното стручно оспособување. 
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6.3.3. Стручната служба како поддршка на наставниот кадар 

Освен наставниците во воспитно-образовниот процес  вклучени се стручни соработници: 

социолог, психолог и библиотекари. Работата на наставниот кадар и стручната служба е 

потпомогната, надополнета и олеснета од страна на раководниот и административниот кадар: 

директор, помошен директор, секретар, благајник, книговодител и останат технички кадар. 

Наставниците ефективно придонесуваат за работата на училиштето и успешно работат како тим 

во рамките на стручните активи, за кое сведочат многубројните резултати. Во случај на пократко 

отсуство на наставник, училиштето врши замена со постојните наставници. За подолги отсуства 

се бара мислење од основачот. 

Училиштето има стручната служба (психологот и педагог)  која им помага на наставниците во 

организација на наставата и го следи напредокот на учениците. Советодавно работи со 

учениците и родителите, подготвена и отворена за соработка. Стручната служба има програма 

за работа која е во состав на  Годишната програма на училиштето. 
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Наведете ги сите 

документи кои се 

прегледани. 

Добиени информации 

6.4. Следење на 

образовните потреби на 

наставниот кадар 

 Правилник за 

менторство 

 

 Програма за 

професионален развој 

на наставничкиот кадар 

 

 Сертификати за посета 

на семинари и обуки 

 

 Програма за 

професионален развој 

на наставничкиот кадар 

 

6.4.1. Професионален развој на наставниците         

Училиштето ги идентификува потребите на наставниците за професионален развој. Во 

училиштето се работи според Програма за усовршување и професионален развој на 

наставниците и таа е составен дел на Годишната програма за работа на училиштето. 

Училиштето има воспоставено систем за десиминација на знаењата,вештините и способностите 

на наставниот кадар. Вреднувањето на работата на наставниците и идентификувањето на 

нивните потреби се врши преку посета на часови од страна на стручната служба и директорот во 

текот на  годината. Исто така, потребите на наставниците се  следат и преку планирањата и 

активностите на стручните активи.  

Стручната служба уредно води портфолија за професионален развој на наставниците.  

Наставниците низ процесот на работењето, а посебно во активностите на стручните активи 

даваат свој придонес во идентификување на потребите за професионален развој и соодветно на 

тоа тие вршат избор на потребните обуки.  

Од страна на Стручните активи истакната е потреба од одржување на семинари организирани од 

БРО и Центарот за стручно образование.  

Сите организирани семинари, обуки кои се подржани од Бирото за развој на образованието, 

секогаш училиштето има разбирање и овозможува посета. 

Во училиштето,  постои документација од која може да се утврди идентификувањето и 
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 Сертификати за посета 

на семинари и обуки 

 

следењето на професионалниот развој на наставниците Во Училиштето има иницијатива и 

поддршка за професионален развој на наставниците.  

Училиштето има план за внатрешна обука и размена на знаењата на кадарот. Училиштето ја 

следи работата на наставниците приправници преку одредување ментор. 

 

Наведете ги сите документи кои 

се прегледани. 

Добиени информации 

6.5. Финансиско работење во 

училиштето 

 Финансиски план 

 

 Финансиски извештај 

 

 Тендери за набавка 

 

6.5.1. Постапки со кои се обезбедува почитување на законската регулатива за 

финансиско работење  

Финансиското работење во училиштето е во рамките на законските норми и прописи. За 

финансиското работење во училиштето е одговорен директорот. Секоја година се 

донесуваат, финансиски планови и План за јавни набавки. Годишниот финансиски план е 

доставен до Совет на Општина Крива Паланка, по претходно донесена одлука од органот на 

управување. Училиштето, добива квартален финансиски план, а училиштето, изработува и 

доставува до основачот месечен финансиски план. Финансиските планови, годишните 

сметки секогаш се на увид на сите вработени. 

 

6.5.2 Транспарентност во планирањето и трошењето на училишниот буџет 

Во врска со јавните набавки, училиштето има формирано Комисија за јавни набавки. Во 

комисијата има член од Училишниот одбор. Финансиското работење и завршните сметки  се 

контролира од  Училишниот одбор. Училиштето се финансира и преку сметката за 
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самофинансирање од издаден простор под закуп. 

За финансиското работење училиштето ги информира органите и телата во училиштето, 

како и локалната власт преку полугодишниот и годишниот извештај. Буџетските приоритети 

се тесно поврзани и ги отсликуваат приоритетите и образовните цели на училиштето. 

Буџетот се корист наменски и за креативни цели што се фокосирани на квалитетот на 

наставата.  

Сметководството на училиштето го води овластен сметководител. 

 

РЕЗИМЕ  И ЗАКЛУЧОЦИ ОД ПОДРАЧЈЕТО РЕСУРСИ 

 Во прилог се дадени резултати од спроведени анкети кои се претходно изработени и во кои се анкетирани 

учениците и наставниците во нашето училиште. Врз основа на кои подолу ќе дадема соодветен заклучок. 
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РЕЗУЛТАТИ 

Клучни силни страни 

 Добра опременост со нагледни средства како во гимназиското така и во стручното образование; 

 Библиотекта е опремена со читална, компјутери, и доволен број на лектирни изданија, стручна литература, 

лексикони, енциклопедии; 

 Хигиената е на високо ниво, како во училниците, ходниците, останатите простории, санитарните јазли и дворното 

место кое е хортикултурно уредено; 

 Безбедноста и хигиената е приоритет на раководниот и останатиот наставен и ненаставен кадар во училиштето. 
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Слабости 

 Работа во две смени; 

 Наставниците немаат можност да влијаат на изборот на теми и облици на стручното усовршување во училиштето; 

 Во програмата за работа на службата не се планирани активности поврзани со учениците со посебни потреби; 

 Наставниците не се доволно обучени за работа со учениците со посебни потреби. 

 

Идни активности: Приоритетни подподрачја (оддели) во рамките на ова подрачје кои може да бидат вклучени во 

планот за развој на училиште.  

 Обука на наставниците и стручната служба за работа со ученици со посебни потреби. 

 Доопремување на кабинетите од машинската и изградба на кабинет за угостителско-туристичката струка. 
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Подрачје бр. 7: Управување, раководење и креирање политика 

Бр. Индикатор за 

квалитет 

Теми 

7.1. 
Управување 

и 

раководење 

со 

училиштето 

Управување со училиштето     

Орган на управување на училиштето е Училишниот одбор. Училишен одбор  е формиран со изборна 

постапка согласно Законот за средно образование. Овој орган брои 12 члена со различна полова 

структура, 6 члена се машки и 6 члена се жени. Претседател на Училишниот одбор е Лидија 

Алексовска. Според етнички состав на УО одбор сите со македонска националност. Претставник од 

МОН е именуван со Решение број 12-982 од 24. 07.2017 година. Претставници од редот на 

наставници се именувани со Одлука на Наставнички совет број 08-939/1 од 19.11.2013 година. 

Претставници од Локалната самоуправа се именувани со Решение на Совет на Општина Крива 

Паланка број 09-1300/9 од 27. 06. 2017 година. Од Стопанска Комора на РМ со известување број 03-

567/2 од 03. 04. 2017 година. Претставници од родителите се именувани со Одлука 09971/2 од 31. 

12. 2015 год.  

Училишниот одбор има  Деловник за  работа, со кој се регулира работата на овој орган, донесен на  

18.05.2006 година, заведен под број 02-313/1  и со измена заведена под број 01-177/1 од 01.2.2011 

година. 

Седниците на УО ги закажува претседателот во соработка со директорот. Дневниот ред се 

подготвува во кординација на претседателот и директорот, а поканувањето се врши во писмена и 

електронска форма, а со исклучоци и по телефонски  пат. Седниците се  одржуват редовно, 
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присутноста е многу добра, редовно со мнозинство присутни членови, нема одложување на седници 

поради недостаток на кворум. На дневен ред на седниците се поставувани прашања во согласност 

со надлежностите на Училишниот одбор, предвидено со Законот за средно образование и  Статутот 

на училиштето. УО добро работи, одлуките ги донесува најчесто едногласно или со мнозинство на 

гласови. 

Информирањето за работата на УО и  одлуките кои ги донесува на  вработените, родителите и 

основачот се врши преку  избраните преставници членови на УО.  

Записници од седниците на овој орган, одлуките и други акти кои ги донесува се изготвуват како 

посебни акти и се заведуват во деловодна книга. Донесените одлуки на УО се спроведуват во 

целина , без исклучок. Нема  нереализирани одлуки. 

Училиштето има донесено нов Статут согласно Законот за средно образование заведен под број 01-

1050/1 од 25.11.2013 година. На Статуот, училиштето има добиена согласност од Министерство за 

образование и наука со Решение бр.19-2143/4 од 02.4.2014 година.  

 

Раководење со училиштето 

В.Д директор на училиштето е Виолета Станковска Станојковска, дипломиран професор по физика.  

За својата работа, директорот има изготвено  програмата за работа, која е составен дел на 

Годишната програма за работа на училиштето за учебната 2017/18 година.   

Во раководна структура има уште двајца помошници на  директорот. Помошниците  на  директорот 

ги именува директорот, согласно систематизацијата. 

За периодот од како е имануван за директор заедно со раководниот тим  секогаш  работи тимски. 
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Тимот активно е вклучен на вработените во процесот на развој и креирање  на политики, 

планирањето  и обезбедувањето на  квалитет во воспитно- образовен процес. Тимот располага со 

повеќегодишно искуство во раководење, има знаења и вештини стекнати преку семинари и  обуки. 

При одлучувањето, изготвувањето на плановите, за стратегиите, директорот ги информира 

вработените, родителите и учениците на соодветно ниво во директна комуникација, секогаш и преку 

писмени  соопштенија и информации. 

Директорот за време на својот мандат има стратешки насоки за развојот на училиштето,  донесува 

одговорни одлуки добро соработува со локалната заедница, има професионален однос со 

учениците, родителите, вработените и институциите. 

Во период од 2015 до сега се преземени и реализирани повеќе проекти. Така реализирани се  

активности за изведба на термофасада и уредување на дворно место и негово оградување, набавка 

на наставно образовни помагала и реквизити за поголем број кабинети, набавка на книги, набавка 

на канцелариски мебел и ученички столчиња, реконструкција на училници, реконструкција на подови 

во училници и подот во спортската сала.  

Директорот има професионален однос кон работата, има изграден личен кредибилитет кој се 

заснова на најнови знаења и вештини, успешно и вешто комуницира со вработените  и се грижи  за  

нивниот развој.  

Во училиштето  добро функционираат следните органи: Наставничкиот совет, Советот на година, 

односно Совет на струка, Совет на паралелка, раководител на паралелка и  стручните активи од 

одредена стручна област.  

Секој од овие органи има своја годишна програма. Тие се занимаваат со надлежностите кои се 
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утврдени со Статутот на училиштето за секој орган. Овие стручни органи и тела редовно одржуваат 

состаноци. Присутноста е добра а одлуките ги донесуваат со мнозинство  на гласови од вкупниот 

број на членови.  

Во училиштето добро функционира Совет на родители. Овој орган според статутот брои 8 члена.   

Совет на родители има свој Деловник за работа. Според искажувања на родителите овој орган  

секогаш  работи со обезбедено потребно мнозинство. Во работата се почитува деловникот. Овој 

орган добро ја следи воспитно - образовната работа на училиштето, дава предлози  и мислења за 

унапредување на воспитно образовниот процес, зема активно учество во надминување на 

проблемите кои се јавуваат во развојот, образованието и  воспитувањето на учениците.  

7.2. Цели и 

креирање на 

училишната 

политика 

Јасност и соодветност на целите 
Целите и креирањето на училишна политика се добри, бидејќи политиките на училиштето се во 

согласност со целите на државната и локалната образовна политика. Тие се прецизни и јасни и се 

фокусирани на подобрување на квалитетот на наставата и целокупниот воспитно – образовен 

процес. Поголем дел од вработените активно учествуваат во креирањето и ажурирањето на 

стратегиите за остварувањето на целите. Училилиштето, исто така, ги зема во предвид и 

мислењата на учениците и родителите и другите субјекти вклучени во училишниот живот.  

Најголем број од вработените, голем дел учениците и родителите се запознаени со целите, 

начелата и вредностите на училиштето и со начинот на нивно остварување и подобрување. 

Училиштето  на добар начин во голема мера ги мобилизира сите релевантни субјекти (кадарот, 

наставниците, учениците, локалната заедница) да работат на остварување на целите. Постигнатите 

цели имаат позитивно влијание врз работата на училиштето. 

Раководната структура постојано ги следи и анализира постоечките политики во врска со квалитетот 

на училиштето, квалитетот на сите подрачја во воспитно – образовната дејност и самоевалуацијата 

на училиштето. 
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7.3. Развојно 

планирање 

Цели на развојното планирање 
Училиштето ја почитува Законската обврска за изработка на Програма за развој на училиштето и 
Годишна програма, со која се планираат активностите. Долгорочното планирање се потпира на 
стратешки цели кои се основа врз која што се гради визијата на училиштето. Училиштето има 
изготвено Програма за развој.  Во  Програмата за развој добро се дефинирани стратешките цели, 
истите се темелат на согледувањата до кои е дојдено во текот на изготвувањето на 
самоевалуацијата. Целите се прецизни, јасни и ги отсликуваат мисијата, визијата и вредностите на 
училиштето, а при поставувањето се консултирани најголем дел од вработените, дел од родителите 
и наставниците. Поставените цели се во сигласност со Стратегијата за образование на Општина 
Крива Паланка и државната политика за квалитет на образование.   

Резултати:   Подрачје бр. 7: Управување, раководење и креирање политика 

Клучни силни страни 

  Транспаретност во работењето на органот на управување; 

 Голема доверба во раководниот орган, професионален однос и негова целосна посветеност за напредокот на 

воспитно-образовната работа; 

 Добро извршена Самоевалуација  и изготвена Програма за развој на училиштето. 

 Училиштето има политика и правилници во врска со педагошките мерки, дисциплината, правилник за пофалба и 

награди на учениците(интерен правилник) 

 Раководниот орган преку изработка на проекти, реализира инфраструктурни зафати, едукација, набавка на надгледни 

средства 

Слабости 

 Недоволно обученост на наставници за подготовка на е-содржини, методско обликување и примена на истите во 

реализација на настава 
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 Делумна соработка со стопански претпријатија, при реализација на практичната настава  

 Делумна соработка со МОН и БРО- слаба повратна комуникација и информации 

 Потреба од програми за ученици со посебни потреби 

 Оспособување на наставниците и стручните соработници за работа со ученици со посебни потреби 

 Недоволна мотивираност кај дел од вработените 

 Поголема мотивираност на наставниците во поттикнување на уцениците за почитување на кодексот на однесување 

Идни активности:    

 Организирање на обуки  за наставниот кадар за изготвување и примена на електронски наставни содржини 

 Подобрување на соработката со  стопанските претпријатија при реализацијата на практичната настава 

 Зајакнување на соработката и ангажманот на родителите со училиштето 

 Потреба од финансиски планови за обезбедување на средства за подмирување на потребите на наставниците и 

учениците со јасно поставена намена 
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Во анкетата која што е направена од училиштето во врска со управувањето и управните органи на училиштето, опфатени 

се мислења на ученици, родители и наставници. Од анализата на анкетите можеме да заклучиме дека поголем процент од 

анкетираните се изјасниле дека добро се раководи и управува со училиштето, дека кадарот учествува во донесувањето на 

значајни одлуки, постојат редовни дискусии за реализација на обврските и задачите на училиштето, а одлуките на 
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Училишниот одбор и Наставничкиот совет во голема мера се транспарентни. Сепак можеме да увидиме дека има голем 

простор за подобрување во сите сегменти на управувањето со училиштето. Во дискусиите на Наставничкиот совет се 

истакнува дека треба да има многу поголема соработка со МОН, БРО и локална заедница.  Истакнато е дека соработката 

со родителите треба да биде зајакната, а дека ангажираноста на родителите за соработка со училиштето треба да биде 

уште поголема. 
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