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МИСИЈА 

 

 

МИСИЈА на нашето училиште е да се развива свеста за правата и одговорностите на сите 

субјекти, да се негува меѓусебното разбирање и почитување, да се работи на високоетички  

стандарди и постигнување на квалитетни академски знаења. 

 

ВИЗИЈА 

 

Сакаме нашето училиште да биде културна, безбедна  и дисциплинирана средина во која 

учениците и вработените ќе доаѓаат со задоволство, затоа што во него наставата ќе биде 

квалитетна и современа  и на учениците ќе им понуди високо ниво на академски постигнувања. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Стратешки цели                                                                    Приоритети 

 

Подобрување на 

квалитетот на 

наставата во 

училиштето 

-Реализација  на наставниот процес  во најсовремени услови  

 

-Организирање работилници со психолошко педагошката сужба и родителите на учениците кои имаат поголем број 

неоправдани часови и негативни оценки  

-Заедничка соработка на учениците од третиот степен, стручно образование  за продолжување на образованието во четврти 

степен и завршените ученици од четврти степен за во петти   

-Подобрување на финансиската состојба на училиштето преку самофинансирање и менаџирање 

-Активно искористување на можностите на реалната компанија 

-Изработка на план  за работа со сушено овошје и зеленчук(сушара)  

-Поширока едукација на учениците и наставниците за пороците на младата популација и заразните болести, под мотото  

КАКО ДА СЕ ЗАШТИТИМЕ, ОПАСНОСТА НЕ ДЕМНЕ  

 

Подобрување на 

условите на 

наставата  

 

-Воведување на современи училници 

-Опремување на кабинети  и простории за практична настава 

-Поправка на компјутерската опрема 

-Уредување на дворната површина со хортикултура и плодни дрвја 

-Промена на прозорците и вратите во училиштето 

 

Подобрување на 

безбедноста на 

учениците 

-Поставување на видеонадзор 

-Ангажирање на физички лица за обезбедување 

-Оградување на дворната површина на училиштето  

-Поправка на осветлението со примена на стандардите за ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 

-Укажување на законските должности на останатите субјекти  во Локалната самоуправа за здравствената, хигенската и 

безбедносната заштита   

-Отстранување на проблемот со лизгањето на земјиштето  

-Изградба на потпорен ѕид 

-Грижа за учениците со посебни проблеми  

Подобрување на 

хигиенотехничките 

услови  

-Поправка на санитаријата 

-Одржување на парното греење 

 

-Поправка на столаријата 

 

 

 

 

 



 

Каде сме сега?  

Самоевалуација на училиштето – приоритети 

 

Каде сакаме да бидеме? 

Развоен план на 

училиштето - стратешка 

цел 

1. Подобрување на квалитетот на воспитно образовниот процес  

2. Oбезбедување на видеонадзор во училиштето 

3. Подобрување на финансиската ситуација 

4. Опремување на специјализирани училници и кабинети за изведување на практична настава 

5. Набавка на нагледни средства за потребите на наставата (опремување на современи училници и лаборатории, 

обновување на инвентарот ). 

6. Обновување на фондот на книги во училишната библиотека 

7. Обезбедување на училишен финансиски буџет за инфраструктурни зафати ( поправка на централното греење , покрив, 

осветление и санитарни јазли)  

8. Ангажирање на физичка заштита  

9. Oградување на училишниот двор 

10. изградба на потпорен ѕид 

11. да се догради магацински простор 

12. промена на прозорци и врати во училиштето 

 

 

 

1. Подобрување на 

просторните и 

материјалните услови за 

работа на училиштето 

1. Едукација на наставниот кадар за примена на современи форми и методи со цел зголемување на активноста и интересот 

на учениците 

2. Стручно доусовршување на наставниците ( одржување на компјутери и компјутерски мрежи )  

3. Едуцирање на наставници за работа со ученици со посебни потреби,проблематични ученици и талентирани ученици 

4. едуцирање на наставниците за менаџмент во училница 

5. Образование за возрасни 

2. Едуцирање на 

наставниот кадар за 

реализација на квалитетна 

и современа настава 

1. Анализирање на поведението, дисциплината и изостанувањето од часови и мерки за нивно подобрување 

2. Да се прави детална анализа на постигнувањата на учениците по предмети, пол и етничка структура, како и колку 

ученици го завршуват образовниот циклус 

3. Училиштето треба да изгради тежински нивоа за споредување на резултатите при интерно оценување по одделни 

класови и по пол 

4. Изработка на стратегија за оценување на емоционалните, физичките и социјалните потреби на учениците 

5. Изработка на инструменти за охрабрување на младите бремени девојки да го продолжат школувањето  

6. Поширока едукација на учениците за опасноста на пороците кои  ги  демнат 

7. Организирање на  вежби за заштита при елементарни непогоди 

 

3. Подобрување на 

училишната клима и 

постигањата на учениците 

1. Потребно е поголемо информирање на учениците и родителите за целите и идејната политика на училиштето како и 

финансиското работење 

2. Унапредување на соработката со другите училишта и локалните стопански субјекти  

 

4. Унапредување на 

соработката на 

училиштето со локалната 

средина 

 

 

 



 

Стратешки цели 

 

 

Развојни цели 

 

 

1. Подобрување на просторните и 

материјалните услови за работа на 

училиштето 

1.1.Опремување современи  училници и кабинети со наставни средства и помагала  

1.2.Да се догради магацински простор во училиштето 

1.3. Изградба на потпорен ѕид кај спортската сала 

1.4. Одржување на столаријата во училиштето  

1.5. одржување  на санитарните чворови и парното греење во училиштето 

1.6. Санирање на покривот на училиштето  

1.7. Поставување на видеонадзор 

1.8. Физичко  обезбедување  

.     1.9. Оградување на дворната површина на училиштето 

      1.10 Промена на прозорците и вратите во училиштето 

      1.11Активирање на реалната компанија во училиштето 

      1.12 Изработка на план  за работа со сушено овошје и зеленчук(сушара) 

      1.13 Уредување на дворната површина со хортикултура и плодни дрвја 

 

2.Едуцирање на наставниот кадар за 

реализација на квалитетна и 

современа настава 

(Професионален развој на 

наставниците) 

2.1. Едуцирање на наставниот кадар за примена на современи  форми и методи во наставата 

2.2. Едуцирање на наставниот кадар за работа со деца со посебни потреби,ученици со проблематично 

однесување и талентирани ученици 

2.3. Збогатување на познавањата на наставниците по информатика од областа на одржување на компјутери 

и компјутерски мрежи 

2.4. Едуцирање на наставниците за менаџмент во училница 

2.5Воведување на образовабие за возрасни 

 

3. Подобрување на училишната клима и 

постигањата на учениците 

3.1. Изработување на мерки во рамките на училиштето за подобрување на постигањата и редовноста на 

учениците   

3.2. Едуцирање на учениците и вработените за начинот на однесување при елементарни непогоди 

3.3 Едуцирање на учениците и вработените за пороците околу нас како да ги препознаеме и да се 

заштитиме 

 

4. Унапредување на соработката на 

училиштето со локалната средина 

4.1. Подобрување на  информирањето на локалната средина за целите, идејната политика и финансиското 

работење на училиштето   

4.2. Унапредување на соработката со другите училишта  

4.3. Унапредување на соработката со локалните стопански субјекти  

4.4. Едуцирање на тимот за развој на училиштето во областа на образовниот менаџмент и маркетинг    

 

 

 

 

 

 

 



Стратешка цел: Подобрување на просторните и материјалните услови за работа на училиштето 

 Развојна цел : Опремување современи  училници и кабинети со наставни средства и помагала  

 

 

Развојни цели 

 

Конкретни цели  

Активности (дејствија) 

Временска рамка-2016-2019 година 

1.1.Опремување 

современи  

училници и 

кабинети со 

наставни 

средства и 

помагала  

 

1.1.1.  Да се 

согледаат 

постоечките 

нагледни средства 

по активите  

 
-Спроведување на анкети со наставници во врска со нивните потреби за наставни помагала и средства. 

 -Поднесување на барања за потребите на наставно-нагледните средства до МОН.  

- Попис на постоечките средства по активи 

 

1.1.2.  Да се 

утврди 

функционалноста 

на постоечките 

наставни средства 

и помагала по 

активи 

 

- Селектирање на наставните средства и помагала кои  можат да се користат a  кои се во врска со 

наставните програми 

- Согледување на наставните средства и помагала кои можат да се поправат 

- Отстранување на наставните средства и помагала кои не можат да се поправат 

- Поправка на оштетените наставните средства и помагала  

-Анализа на состојбата со компјутерите во училиштето  

-Иницијатива за поставување на фиксни ЛЦД проектори   

- Доставување барања за  опремување на кабинетите  

1.1.3 Да се 

набават новите  

наставни средства 

и помагала 

 

 

Набавка на нови нагледни средства според потребите на активите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стратешка цел: Подобрување на просторните и материјалните услови за работа на училиштето 

 Развојна цел :1.2. Да се догради магацински простор во училиштето; 1.3.Изградба на потпорен ѕид кај спортската сала 

1.4. Одржување на столаријата во училиштето;1.5. одржување  на санитарните јазли и парното греење во училиштето 

 

 

Развојни цели 

 

 

Конкретни цели 

 

Активности (дејствија) 

Временска рамка-2016-2019 година 

 

1.2. Да се 

догради 

магацински 

простор во 

училиштето 

 

1.2.1.  создавање на 

услови   за изградба 

на магацински 

простор за 

потребите на 

училиштето  

 
-Спроведување на план за локација и финансии за изградба на магацински простор во училиштето 

 -Поднесување на барања помош во соработка со Совет на родители и локална самоуправа 

-создавање на финансиска конструкција 

-Изградба на магацински постор 
 

 

1.3. Изградба 

на потпорен 

ѕид кај 

спортската 

сала 

 

1.3.1.  Создавање 

на услови за 

изградба на 

потпорен ѕид кај 

спортската сала 

 

Создавање на услови и обезбедувањена средства за изградба на потпорен ѕид за спортската сала 

 -Поднесување на барања помош во соработка со Совет на родители и локална самоуправа 

-создавање на финансиска конструкција 

-Изградба на потпорниот ѕид 
 

 

1.4.Одржување на 

столаријата во 

училиштето  

 

1.4.1 Секојдневно и 

постојање 

одржување на 

столаријата во 

училиштето 

-Секојдневно  да се поправа и одржува столаријата во училиштето во согласност со можностите и финансиската 

ситуација 

1.5.Одржување  

на санитарните 

чворови и 

парното греење 

во училиштето 

1.5.1 Секојдневно и 

постојање 

одржување на 

санитарните 

чворови и парното 

греење во 

училиштето 

-одржување на редовна хигиена со хигиенски и дезинфекциони средства во санитарните јазли 

-редовно санирање на дефектите се во интерес на хигиената и здравјето на учениците  

-одржување редовно на парното греење во училиштето,одржување на радијаторите во исправна состојба 

-поправка на дефекти 

-обезбедување на финансиски средства за истото 

 

 

 

 

 

 

 



Стратешка цел: Подобрување на просторните и материјалните услови за работа на училиштето 

 Развојна цел : 1.6. Санирање на покривот на училиштето  

 

 

Развојни цели 

 

 

Конкретни цели 

 

Активности (дејствија) 

Временска рамка-2016-2019 година 

 

1.6. Санирање 

на покривот 

на 

училиштето  

 

 

  1.6.1.  Да се 

утврди 

моменталната 

состојба на 

покривот во 

училиштето 

 

- Формирање  или обезбедување на стручен  тим за согледување на моменталната состојба на покривната 

конструкција во училиштето 

 

 

 

 

 

1.6.2.  Да се 

изработи предлог 

проект за санирање 

на покривот на 

училиштето 

Изготвување на предлог план за реконструкција  

-Изработка на техничка документација  

-Ангажирање на стручни лица  за санирање на проблемот  

-Прибирање понуди за санирање на кровната конструкција во училиштето 

 

1.6.3. Да се 
обезбедат 
финансиски средства 
за санирање на 
покривот на 
училиштето 
 

-изработка на проект или изнаоѓање на средства за санирање на кровната конструкација 

- Презентација на предлог за санирање пред спонзори или локалната заедница ,локална самоуправа 

-изработка на документација со предлог буџет со помош на стручни лица 

-санирање на покривот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стратешка цел: Подобрување на просторните и материјалните услови за работа на училиштето 

 Развојна цел : 1.7. Поставување на видеонадзор; 1.8. Физичко  обезбедување  

 

 

Развојни цели 

 

 

Конкретни цели 

 

Активности (дејствија) 

Временска рамка-2016-2019 година 

 

 1.7. 

Поставување 

на 

видеонадзор  

 

 

  1.7.1 Да се 

изработи предлог 

проект за 

поставување на 

видео надзор во  

училиштето 

 

 

-Изготвување на предлог план  

-Изработка на техничка документација  

-Ангажирање на стручни лица  за реализација на проектот видеонадзор во училиштето и обезбедување заштита 

на учениците и професорите во училиштето 

-Обезбедување на финансиска конструкција 

-изнаоѓање на извори за финансирање од страна на проект,локална заедница и др. 

1.8. Физичко  

обезбедување  

 

1.8.1создавање на 

услови за  физичко 

обезбедување во 

училиштето  

- анализа на опасностите за учениците и професорите во училиштето 

-обезбедување на финанскиска конструкација за физичко обезбедување во училиштето 

-Изнаоѓање на извори за финансирање од страна на локална зедница или самофинансирање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стратешка цел: Подобрување на просторните и материјалните услови за работа на училиштето 

 Развојна цел : 1.9. Оградување на дворната површина на училиштето 

 

Развојни цели 

 

 

Конкретни цели 

 

Активности (дејствија) 

Временска рамка-2016-2019 година 

 

1.9. Оградување 

на дворната 

површина на 

училиштето  

  1.9.1Анализа на 

состојбата на 

дворната површина 

во училиштето 

 

- анализа на дворната површина на училиштето 

-Формирање на тим за изработка на план за оградување на дворната површина 

-Изнаоѓање на средства за оградување на дворната површина на училиштет 

1.9.2.  Да се 

изработи предлог 

проект за за 

оградување на 

училиштето 

-Презентирање на предлогот пред локалната заедница 

- Изготвување на предлог буџет за оградување на дворот на училиштето 

- Презентација на предлог буџетот пред спонзори или локалната заедница  

-пронаоѓање на средства преку,проекти,помош од Совет на родители,локална зедница и др 

 

1.9.3. Оградување 

на дворната 

површина  

-Ако е успешно пронаоѓањето на средства ,оградување на дворна површина 
 

 

 

Стратешка цел: Подобрување на просторните и материјалните услови за работа на училиштето 

 Развојна цел : 1.10. Промена на прозорците и вратите во училиштето 

 

Развојни цели 

 

 

Конкретни цели 

 

Активности (дејствија) 

Временска рамка-2016-2019 година 

 

1.10. Промена на 

прозорците и 

вратите во 

училиштето 

  1.10.1Анализа на 

состојбата на 

вратите и 

прозорците во 

училиштето 

 

- Анализа на функционалноста и оштетеноста  состојбата на вратите и прозорците во учлиштето 

-анализа на загубата на енергијата заради оштетени прозорци и врати 

 

1.10.2.  Да се 

изработи предлог 

проект за промена 

на вратите и 

прозорците во 

училиштето 

-формирање на тим за изработка на проект за промена на вратите и прозорците 

--Пронаоѓање на апликација за аплицирање со проектот и неговата енергетска ефикасност 

-Презентирање на предлогот проект пред локалната заедница 

-  

 

1.10.3. промена на 

вратите и 

прозорците во 

училиштето 

-добивање на финансиски средства и промена на вратите и прозорците во училиштето 

 

 



 

Стратешка цел: Подобрување на просторните и материјалните услови за работа на училиштето 

 Развојна цел : 1.11Активирање на реалната компанија во училиштето 

 

Развојни цели 

 

 

Конкретни цели 

 

Активности (дејствија) 

Временска рамка-2016-2019 година 

 

1.11Активирање 

на реалната 

компанија во 

училиштето 

  1.11.1Анализа на 

состојбата на 

реалната компанија 

и нејзината опрема 

училиштето 

 

- Анализа на функционалноста и оштетеноста  на машините во релната компанија 

-Поправка и ставање во функција на накои од машините 

-создавање на услови за работа 

 

1.10.2.  Да се 

активира реалната 

компанија 

-создавање на услови за вработување(ангажирање на мајстор и НАССР раководител во реалната компанија 

-следење на насоките на МОН за реалните компании 

- изработка на план за работа на релната компанија 

-ревирдирање по потреба на бизнис планот 

-Активирање на реална компанија 

-барање подршка од локална самоуправа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стратешка цел: Подобрување на просторните и материјалните услови за работа на училиштето 

 Развојна цел :      1.12 Изработка на план  за работа со сушено овошје и зеленчук 1.13 Уредување на дворната површина со хортикултура и плодни 

дрвја 

 

Развојни цели 

 

 

Конкретни цели 

 

Активности (дејствија) 

Временска рамка-2016-2019 година 

 

1.12 Изработка на 

план  за работа со 

сушено овошје и 

зеленчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.12.1 Да се 

изработи предлог 

план  за работа со 

сушено овошје и 

зеленчук 

 

 
-формирање на тим за работа на предлог планот и проектот 

- Анализа на исплатливоста на овој план 

-изработка на проект и бизнис план за работа на сушара за овошје и зеленчук 

-создавање на услови за работа 

 

1.12.2.  

обезбедување на 

услови за 

спроведување на 

планот 

 

-Изработка на бизнис план 

-предлог проект  

-презентација на планот пред спонзори и локална заедница 

-барање подршка од локална самоуправа 

-создавање на услови за сушење на овошјето и добивање на здрава храна 

 

1.13 Уредување 

на дворната 

површина со 

хортикултура и 

плодни дрвја 

 

1.13.1анализа на 

дворната површина  

-Анализа на дворната површина,односно нејзините парцели 

-Изработка на план за хортикултурно уредување на дворот 

-создавање на тим за хортикултурно уредување  и одржување на дворот 

-обезбедување на садници преку донација или пак обезбедување на финансиски средства за садници и плодни 

дрвја 

1.13.2Хортикултур

но уредување на 

дворната површина 

-формирање на тим за работа  

-ученичко вклучување за грижата и  засадувањето на дворот  

-засадување на плодни дрвја возадниот двор како суровина за сушеното овошје од претходната развојна цел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стратешка цел: Едуцирање на наставниот кадар за реализација на квалитетна и современа настава 

(Професионален развој на наставниците) 

 Развојна цел : 2.1. Едуцирање на наставниот кадар за примена на современи  форми и методи во наставата 

Развојни цели Конкретни цели Активности ресурси Временска 

рамка 

индикатори Извори на 

докази човечки физички 

2.Едуцирање 

на наставниот 

кадар за 

реализација 

на квалитетна 

и современа 

настава 

(Професионал

ен развој на 

наставниците) 

2.1. Едуцирање на 

наставниот кадар за 

примена на 

современи  форми 

и методи во 

наставата 

 

 

 

 

 

Идентификување на потребите, 

изработка на програма и стратегија за 

професионалниот развој на 

наставниците со јасни цели и 

приоритети во стручното 

усовршување на наставниот кадар.  

 

Обезбедување на средства за 

финансиска подршка на наставниот 

кадар за учества на обуки, конгреси, 

семинари и други професионални 

манифестации.  

-Примена на здобиените знаења и 

вештини здобиени од поминатите 

обуки во наставата.  

---Континуирана обука на наставниот 

кадар за приена на ИКТ во наставата  

 

Наставници 

стручна 

служба, 

Директор, 

Училиште, 

Невладини 

организации 

БРО  

 

Анкети, 

прашалници, 

формални и 

неформални 

разговори  

Во текот на 

годината  

Успешно 

завршени обуки 

кои ги 

задоволуваат 

интересите и 

потребите на 

наставниците  

-Високо  
мотивирани и 

едуцирани 

наставници, 

отворени за 

усовршување и 

унапредување во 

наставата  

 

 

Сертификати, 

дипломи или 

било кои други 

докази за 

поминати обуки  

 

        



 

 

2.2 

Едуцирањ

е на 

наставнио

т кадар за 

работа со 

деца со 

посебни 

потреби,уч

еници со 

проблемат

ично 

однесувањ

е и 

талентира

ни 

ученици 

Работа 

со 

деца 

со 

посебн

и 

образо

вни 

потреб

и  

 

Оспособување на наставниците и 

стручните соработници за работа со 

ученици со посебни потреби. -

Постоење на систем за 

идентификација на ученици со 

посебни образовни потреби -

Дефинирање, изградба и реализација 

на конкретна стратегија за 

подобрување на постигнувањата на 

учениците со посебни образовни 

потреби, со задолжување на посебен 

тим во училиштето кој ќе ја следи и 

анализира проблематиката. -

Достапност на литература за работа 

со деца со посебни образовни 

потреби (опремување на 

библиотечниот фонд со оваа 

литература).  

-Прилагодување на наставните 

програми при реализирање на целите 

на наставата  при работа со деца со 

посебни образовни потреби. -

Системска изграденост на формите 

на соработка со локалната заедница 

при работа со деца со посебни 

образовни потреби.  

 

 

Наставници 

стручна 

служба, 

ученици со 

посебни 

образовни 

потреби, 

родители, 

локална 

заедница  

Тим кој ќе ја 

следи и 

анализира 

проблемати

ката при 

работа со 

деца со  

посебни 

образовни 

потреби  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма за 

работа со 

деца со 

посебни 

образовни 

потреби 

Стручна 

литература 

за работа со 

деца со 

посебни 

образовни 

потреби  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во текот на 

учебната 

година  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активно и 

непречено 

следење на 

редовната 

настава од 

страна на 

учениците со 

посебни 

образовни 

потреби Солидни 

резултати на 

учениците на 

крајот на 

учебната година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зголемен 

интерес и 

мотивираност за 

работа кај 

учениците 

Успех на крајот 

на учебната 

година-Развиен 

свест за 

континиурано 

подобрува ње 

на сопствените 

постигања  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа 

со  

талент

ирани 

учени

ци 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоење на систем за 

идентификација на талентирани 

ученици 

 

-Оспособување на наставници и 

стручни соработници за работа со 

талентирани ученици 

 

. -Системско усовршување на 

човечкиот потенцијал за работа со 

талентирани ученици 

 

, -Изработка на програма за работа со 

талентирани ученици 

 

и реализирање на истата, -

Зајакнување на поддршката во 

работењето со талентирани ученици 

Наставници, 

стручна 

служба, 

ученици, 

родители, 

локална 

заедница  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма за 

работа со 

талентирани 

ученици, 

Матери 

јално-

технички 

услови 

предвидени 

според 

програмата 

за работа со 

талентирани 

ученици 

 

 

 

 

 

 

 

Во текот на 

учебната 

година  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изразен 

потенцијал за 

здобивање на 

знаења и 

вештини кои го 

надминуваат она 

што се изучува 

во наставата, -

Нудат креативни, 

оригинални и 

иновативни 

решенија на 

конкретни 

проблеми  

 

 

 

 

 

 

Освоени 

награди на 

натпревари, 

учества на 

Меѓународ ни 

конгреси, 

конферен ции 

со сопствени 

трудови  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа 

со 

учени

ци со 

пробле

матич

но 

однесу

вање 

Оспособување на наставниците и 

стручните соработници за работа со 

ученици со проблематично 

однесување. -Постоење на систем за 

справување со овие ученици -

Дефинирање, изградба и реализација 

на конкретна стратегија за 

подобрување на однесувањето на 

овие ученици  во училиштето и 

анализа за причина за настанувањето 

на нивните проблематични 

однесувања 

Работа на стручнта служба и 

советување  од страна на надлеѓни 

органи и соработка со локалната 

заедница 

-  

Наставници

, стручна 

служба, 

ученици, 

родители, 

локална 

заедница  

МВР,Центар 

за социјални 

грижи 

Програма за 

работа со 

ученици со 

проблемати

чно 

однесување 

Матери 

јално-

технички 

услови 

предвидени 

според 

програмата 

за работа 

ученици со 

проблемати

чно 

однесување  

 

Во текот на 

учебната 

година  

 

 

Подобрување на 

однесувањето на 

учениците и 

нивниот успех/ 

Намалување на 

изостаноците 

 

 

Зголемен 

интерес и 

мотивираност за 

работа кај 

учениците 

Успех на крајот 

на учебната 

година-Развиен 

свест за 

континиурано 

подобрува ње 

на сопствените 

постигања  

 

 

 



Стратешка цел: Едуцирање на наставниот кадар за реализација на квалитетна и современа настава 

(Професионален развој на наставниците) 

 Развојна цел : 2.3. Збогатување на познавањата на наставниците по информатика од областа на одржување на компјутери и компјутерски 

мрежи ,2.4. Едуцирање на наставниците за менаџмент во училница 2.5Воведување на образование за возрасни 

Развојни цели Конкретни цели Активности ресурси Временска 

рамка 

индикатори Извори на 

докази човечки физички 

2.Едуцирање 

на наставниот 

кадар за 

реализација 

на квалитетна 

и современа 

настава 

(Професионал

ен развој на 

наставниците) 

2.3. Збогатување на 

познавањата на 

наставниците по 

информатика од 

областа на 

одржување на 

компјутери и 

компјутерски 

мрежи 

 

 

 

 

 

Формирање на тим за согледување 

на потребите од збогатување на 

познавањата на наставниците по 

информатика и други 

заинтересирануи наставници од 

областа на одржување на 

компјутери и компјутерски мрежи 

- Изготвување на анкетни листови 

за согледување на потребите од 

едуцирање 

- Анкетирање на наставниците по 

информатика и други 

заинтересирани наставници 

- Анализа на податоците од  

спроведените анкети Обезбедување 

на услови за дисеминација на 

обуките 

- Реализирање на дисеминација на 

обуките во училиштето 

Наставници 

стручна 

служба, 

Директор, 

Училиште, 

БРО ,ЦССО 

 

Анкети, 

прашалници, 

формални и 

неформални 

разговори  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во текот на 

годината  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешно 

завршени обуки 

кои ги 

задоволуваат 

интересите и 

потребите на 

наставниците по 

информатика 

-Високо  
мотивирани и 

едуцирани 

наставници, 

отворени за 

усовршување и 

унапредување во 

наставата по 

информатика и 

нивно 

продеионално 

усовршување 

Сертификати, 

дипломи или 

било кои други 

докази за 

поминати обуки  

 

 2.4. Едуцирање на 

наставниците за 

менаџмент во 

училница 

 

Согледување на потребите од 

збогатување на познавањата на 

наставниците на менаџирање во 

училница 

- Изготвување на анкетни листови 

за согледување на потребите од 

едуцирање 

- Анкетирање на наставниците за 

нивните познавања ос страна на 

менаџирање во училница 

- Анализа на податоците од  

спроведените анкети Обезбедување 

на услови за обука за менаџмент во 

училница 

- Реализирање на обуките во 

Наставници 

стручна 

служба, 

Директор, 

Училиште, 

БРО ,ЦССО 

 

Анкети, 

прашалници, 

формални и 

неформални 

разговори 

Во текот на 

годината 

-Успешно 

завршени обуки 

и успешно 

менаџирање 

Подобар 

менаџмент во 

училница,серти

фикати,потви и 

други останати 

индикатори 



училиштето 

 2.5Воведување на 

образовабие за 

возрасни 

 

-Согледување на условите за 

воведување на образование за 

возрасни 

-Подгоровка на програма 

-Обука за подготовка на планови и 

програми 

-Воведување на ова образование во 

склоп на училиштето 

Наставници 

стручна 

служба, 

Директор, 

Училиште, 

БРО ,ЦССО 

 

Анкети, 

прашалници, 

формални и 

неформални 

разговори 

Во тек на 

период од 4 

гоини 

Подобрување на 

материјлниот 

статус на 

училиштето, 

 

 

Стратешка цел: . Подобрување на училишната клима и постигањата на учениците 

 Развојна цел : 3.1. Изработување на мерки во рамките на училиштето за подобрување на постигањата и редовноста на учениците   

3.2. Едуцирање на учениците и вработените за начинот на однесување при елементарни непогоди 

3.3 Едуцирање на учениците и вработените за пороците околу нас како да ги препознаеме и да се заштитиме 

Развојни цели Конкретни цели Активности ресурси Временска 

рамка 

индикатори Извори на 

докази човечки физички 

. 

3.Подобрувањ

е на 

училишната 

клима и 

постигањата 

на учениците 

 

3.1. Изработување 

на мерки во 

рамките на 

училиштето за 

подобрување на 

постигањата и 

редовноста на 

учениците   

 

 

 

 

Примена на интерактиве 

н пристап при работа со учениците. -

Поголемо користење на 

комјутерската техника во здобивање 

на нови знаења и стекнување 

вештини. 

 -Наставникот со своите активности 

обезбедува училницата како 

мотивирачка средина за учење на 

учениците во коишто учениците ќе 

бидат поттикнати за градење на 

лични ставови и презентирање на 

истите. 

 -Анимирање на учениците за 

продлабочување на знаењата преку 

истражувања и проекти.  

-Поактивно и помасивно 

инволвирање на учениците во 

наставни и воннаставни активностите  

Подигање на општото ниво на 

здравсвената култура кај учениците 

преку присуство на учениците на 

различни предавања од оваа област. -

Вклучување на родителите во 

подобрување на постигањата на 

ученици, 

родители  

стручни 

лица од 

областа на 

здравствена

та култура и 

образование

, стручни 

служби од 

основните 

училишта 

од кои ни 

доаѓаат 

учениците 

во средното 

образование  

  

компјтер ска 

техника -

негледни 

средстваи 

помагала 

 -стручна 

литература  

Во текот на 

годината 

Одбележува

ње на Денот 

на 

екологијата 

со 

натпреварува

чки 

активности 

на различни 

теми 

поврзани со 

Зачувување и 

заштита на 

животната 

средина.  

Предавања 

од областа на 

здравственат

а култура на 

учениците 

Во текот на 

учебната 

година 

Добри резултати 

на екстерни и 

интерни 

тестирања. -

Солидно 

изработени 

проекти. -

Подобри просеци 

по наставни 

предмети. -

Подобри 

постигања по 

натпревари.  

-Следење на 

постигнувањата 

на учениците при 

премин од еден 

циклус во друг 

циклус на 

образование и 

овозможеност на 

полесно 

прилагодување 

во новата 

средина  

Тестови, 

проекти, 

проектни задачи 

-Успех по 

предмети. 

Пласирања и 

освоени места 

на натпревари  

Намален број на 

слаби оцени во 

дневниците за 

работа, 

подобрени 

просеци по 

предмети.  

Освоени  

награди на 

натпревари.  

 



учениците во целиот воспитно-

образовен процес  

-Поголема координација помеѓу 

вработените за подобрување на 

постигнувањата на учениците при 

преминот од еден циклус во друг. 

Изработака на план во кој ќе се 

предвиди како и кога ќе се реализира 

дополнителната и доадатната настава. 

-Реализирање на истата според 

планот.  

-Тенденцијата да се соработува со 

учениците кои имаат потреба од 

дополнителни часови и мотивирање 

на истите редовно да доаѓаат на 

часовите за дополнителна настава.  

според 

планирањата 

на 

наставниците 

за 

реализирање 

на 

дополнителн

а и додатна 

настава  

  

-Надминати 

потешкотии при 

совладување на 

настав ниот 

материјал. 

Подобри 

резултати кај 

учениците кои 

побрзо 

напредуваат  

 

  

 3.2. Едуцирање на 

учениците и 

вработените за 

начинот на 

однесување при 

елементарни 

непогоди 

 

Изработка на план за акција со 

провизирање  

-Следење на начинот на снаоѓање 

на учениците и нивната смисла и 

способност како побрзо да се спасат 

 - Планирање на вежба за начинот 

на однесување на учениците и 

вработените за време на пожар 

- Реализирање на вежбата 

- Анализа на вежбата 

- Ревизија на планот за начинот на 

однесување на учениците и 

вработените за време на пожар 

-Планирање на вежба за начинот на 

однесување на учениците и 

вработените за време на поплава 

- Реализирање на вежбата 

- Анализа на вежбата 

- Ревизија на планот за начинот на 

однесување на учениците и 

вработените за време на поплава 

Наставници 

стручна 

служба, 

Директор, 

Училиште, 

против 

пожарна 

единица,МВ

Р и др. 

 

Предавања, 

Стручна 

литература, 

план на 

училиштето

формални и 

неформални 

разговори 

Во текот на 

годината 

-Успешно 

завршени обуки 

и успешно 

спроведување 

 

 3.3 Едуцирање на 

учениците и 

вработените за 

пороците околу нас 

- Да се направи анализа на сите 

проблеми што ги тиштат младите, 

кои спаѓаат во природа на пороци 

(алкохолизам, наАнгажирање на 

Наставници 

стручна 

служба, 

Директор, 

Предавања, 

Стручна 

литература, 

план на 

Во тек на 

секоја 

наставна 

година 

Помалку 

алкохолизирани 

ученици,свеснос

т кај учениците 

Успешни и 

здрави 

популации на 

ученици 



како да ги 

препознаеме и да се 

заштитиме 

 

тим на лица од медицински центар 

за одржување на разни трибини  на 

тема ПОРОЦИТЕ ОКОЛУ НАС ДА 

СЕ ЗАШТИТИМЕ  

-часови по животни вештини 

-Ангажирање на стручни лица од 

МВР за одржување на трибини  , на 

тема ОПАСНОСТА ОД 

ПОРОЦИТЕ  

-Ангажирање на стручни лица за 

реализирање на разнипредавања  на 

професорите , преку кои истите ќе 

можат да го препознаат 

асоцијалното однесување на 

учениците , кои  се  под влијание на 

разни пороци 

-Ангажирање на стручни лица од 

социјалните служби за укажување 

на сите проблеми од социјолошка 

природа, кои можат да ги донесат 

пороцитеркоманија , проституција 

Училиште, 

стручни 

лица од 

сите овие 

области 

Центар за 

совијална 

работа,лека

ри,МВР 

 

училиштето

формални и 

неформални 

разговори 

за последиците 

од пороците, 

 

Стратешка цел: . 4. Унапредување на соработката на училиштето со локалната средина 

 Развојна цел  4..1. Подобрување на  информирањето на локалната средина за целите, идејната политика и финансиското работење на 

училиштето   

4.2. Унапредување на соработката со другите училишта  

4.3. Унапредување на соработката со локалните стопански субјекти  

4.4. Едуцирање на тимот за развој на училиштето во областа на образовниот менаџмент и маркетинг    

 

 

Развојни цели 

 

Конкретни цели  

Активности (дејствија) 

 

. 4. Унапредување 

на соработката на 

училиштето со 

локалната средина  

4..1. Подобрување 

на  

информирањето 

на локалната 

средина за целите, 

идејната политика 

и финансиското 

работење на 

Постојана изработка на  рекламен материјал за училиштето 

-Организирање на манифестации за промовиање на училиштетот во локалната заедница и неговите 

активности 

-Web страна на училиштето редовно да функционира и да се дополнува 

-Тим за работа на Webстраната 

-Редовно ажурирање и дополнување на Web страница на училиштето 

-Активирање на наши ученици во промовирањето на успешното работење  на училиштето 

-запоснавање на локалната заедница со проблемите со кои се соочува училиштето 



училиштето   

 

-барање на одршка од страна на локалната заедница и Локалната самоуправа 

 

4.2. 

Унапредување на 

соработката со 

другите училишта  

 

-Да се покануваат други училишта на натпревари , културни и други манифестации организирани од 

нашето училиште 

-Соработка и продолжение на соработката со проектот МИО 

-Да се учествува на натпревари , културни и други манифестации организирани од другите училишта 

-Изработка на годишен план за организирање на манифестации во училиштето 

- Подготовка на манифестации Следење на конкурси 

-Пријавување на манифестации 

-Формирање на тимови од ученици 

 - Избор на училишта кои ќе  учествуваат на нашите манифестации 

- Реализирање на манифестации 

-Изработка на план и презентација на нашето училиште пред основните училишта од нашата општина 

и пошироко 

4.3. 

Унапредување на 

соработката со 

локалните 

стопански 

субјекти  

 

 

Да се воспостават контакти со бизнис секторот (стопанските субјекти, политички субјекти   

завод за вработување) што бара пазарот на трудот 

Да се воспостават контакти со локалните стопански и производни субјекти за решавање на актуелни 

проблеми во училиштето 

Да се едуцира тимот за развој на училиштето во областа на маркетингот и менаџментот 

- Идентификување на проблемите 

- Воспоставување на контакти со локалната заедница 

- Подобрување на практичната настава о соработка со производниот и стопански сектор 

-соработка во областа на стручна помош од овие субјекти 

 

 

ЛИТЕРАТУРА: При изработка на училишниот развен план користени се податоци од документот на спроведената Самоевалуација на 

училиштето за 2014/2015 година , Годишната програма за работа на СОУ „Св. Кирил и Методиј “ – Неготино,Прирачник за развојно 

планирање на училиштето од Константин Петковски и Ирена Трајковска 
 
 

 

 

 


