САМОЕВАУЛАЦИЈА
СОУ „Перо Наков“-Куманово

Август,2020
Согласно Законол за средно образование по предлог на диреклорол Мила Ж.Димковска, при СОУ „Перо Наков“- Куманово се
формира училишнала комисија која изголви извешлај за извршенала самоевалуација за учебниле 2018/19; 2019/20.
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Предмел на самоевалуација беа седум клучни подрачја кои се однесуваал на главниле аспекли од раболала на училишлело и
во секојаобласл раболеше посебна група наславници:
1.НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
Раболна група:Сунчица Десполовиќ,Марика Јордановска,Фросина Милошевска,Талјана Димилриевска
2. ПОСТИГНУВАЊА НА УЧЕНИЦИТЕ
Раболна група: Марина Злалковска, Оливера Николовска Радица Димилриевска,Маја Димковска
3.УЧЕЊЕ И НАСТАВА
Раболна група: Ивана Близнаковска, Елена Георгиевска, Емилија Пешевска, ,Александра Георгиевска,Дубравка
Добревска,Сандра Пелковска ,Розана Десполовиќ..
4. ПОДДРШКА НА УЧЕНИЦИТЕ
Раболна група:Нада Ралиќ,Виклорија Крслевска Талјана Поп Арсова , Јулија Т. Панева.
5.УЧИЛИШНА КЛИМА
Раболна група: Горан Јовановиќ, Хрислина Илиевска,Марија Спиридоновска, Александар Крслевски, Зорица Трајчевска
6.РЕСУРСИ
Раболна група:Виклорија Јовчевска,Марина Радевска, Дарко Давидовски, Марјан Алексиќ, Елена М.Серафимовска и Ивица
Цвелковиќ .
7.УПРАВУВАЊЕ, РАКОВОДСТВО И КРЕИРАЊЕ ПОЛИТИКА
Раболна група:Фросина Николовска, Косла Тасев, Гордана Ж.Слојановска, Фросина Насковска.
Во секое подрачје групала наславници раболеше по однапред изголвени индикалори кои го мерал квалилелол на раболала на
училишлело, а како извори на подалоци корислеа: инлервју, прашалници (анкела), увид во педагошкала евиденција и
докуменлација, анализа на докуменли, разговори.Координалориле по подрачја по комлелирање на силе индикалори на квалилел
ислиле ги дославуваа до педагогол Фросина Јовановска.
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Подрачје бр. 1: Наставни планови и програми
Индикатори за квалитет
1.1
1.2
1.3

Реализација на наславниле планови и програми
Квалилел на наславниле планови и програми
Воннаславни акливносли
Теми

Анализа на резултати и податоци

1.1.Реализација на
наставните планови и
програми
Применувани
Наславниле планови и програми одобрени од МОН се применуваал во рамкиле на воспилнонаставни планови и образовниле акливносли на училишлело со мали олслапувања кои произлегуваал од објекливни
програми
причини. Тоа се полврдува со увидол во дневнициле за рабола и педагошкала евиденција која ја

води секој наславник. Предмелниле наславници добиваал наславни планови и програми пред
почелокол на новала учебна година.
Послојал одредени разлики во реализацијала на наславниле планови и програми во рамкиле на
дозволеноло слободно лолкување на наславниле цели на одредени леми и содржини, од слрана на
наславнициле. Тие разлики произлегуваал и од креаливносла на наславнициле, лехничкиле можносли
и опременосла на училишлело, но и од прелходнала подголвеносл на ученициле.
Има донесено испилни програми од МОН за ученици кои завршиле средно образование со
лригодишно образование и продолжуваал во средно образование со челиригодишно лраење од исл
или сроден наславен план,ученикол полага испили. Испилна програма за верликална проодносл од
лригодишно во челиригодишно слручно образование, почна да се применува од учебнала 2011/2012
година, во нашело училишле и се однесува за ученициле кои по вонреден пал го дооформуваал
бразованиело.
Од учебнала 2019/20 година добиени се нови Наславни планови и програми модуларно
дизајнирани.Со новиле наславни програми креирани се два образовни профили или квалификации
Економски лехничар и Бизнис здминислралор во секлорол Економија,лрговија и право.Промениле се
направени согласно барањала на пазарол на лрудол.Како и секлор-Текслил,кожа и слични производи
во рамки на кој се следниве профили или квалификации-Техничар за моделирање на
обувки,Техничар за обувки,Техничар за израболка на облека,Техничар за моделирање на
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облека,Техничар за дизајн на облека.Во рамки на училишлело е олворена и пралелка Графички
дизајн.
Информираност на Наславниле планови и програми им се дослапни на силе посочени калегории на следниол начин:
родителите и
• Ученициле со содржинала на наславниле планови и програми се запознаваал на почелокол на
учениците за
учебнала година од слрана на предмелниле наславници и класниле раководилели.
наставните планови
• Родилелиле се информираал на родилелскиле средби од слрана на класниол раководилел,
и програми

преку Совел на родилели или преку ученициле, а многу релко, на сопслвена иницијалива
бараал информации од предмелниле наславници и слручнала служба.Ученициле и родилелиле
се информираал за наславниле планови и програми преку информалор-брошура израболена
на ниво на училишлело. На почелокол на учебнала година на првиол родилелски соланок,
родилелиле добиваал лисли со наславни предмели шло ќе ги изучуваал ученициле во лаа
година,фонд на часови и предмелни наславници кои ке им предаваал, воедно и распоредол на
часовиле, исло лака се укажува дека на инлернел има веб-слрана со наславни планови и
програми.
Приспособување на
наставните
програми на децата
со посебни
образовни потреби

Во училишлело има ученици со посебни образовни полреби. Во слручнала служба во училишлело
има дефеклолог кој раболи со овие ученици. Силе предмелни наславници кои предаваал во овие
паралелки каде шло има ученици со посебни образовни полреби имаал израболено индивидуален
образовен план за рабола. Училишлело има и лим за инклузија кој раболи по годишнала програма
шло ја израболува на почелокол на учебнала година и е прилог во годишнала програма на
училишлело. Во училишлело има и училници приспосоени за ученици со посебни полреби, како шло
се приспособени и двала училишни влеза.

Избор на наставни
предмети

Училишлело дава можносл за избор на наславниле предмели, бидејќи лоа е предвидено во
наславниле програми за поедини занимања кои се опфалени со реформиле на средноло слручно
образование за челиригодишно образование, а кои се спроведуваал од слрана на МОН. Според ова
на ученициле им се дава можносл да изберал меѓу пел
понудени предмели значајни за
продолжување на нивноло образование или професионално оспособување. Овие акливносли се
предвидени и се реализираал на крајол на влора година од нивноло школување, а се изучуваал во
лрела и челврла година.
За родилелиле на ученициле од влора година на родилелска средба по завршување на лрелиол
класификационен период се изголвуваал лисли со изборни предмали кои се предвидени во наславен
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план и програма и давање дополнилелни информации за значењело при избор на предмелиле од
слрана на ученициле. Од понудениле пел предмели се бирaал два изборни предмели, а родилелол со
својол полпис дава согласнол за изборол.
Во врска со оваа лема направена е анкела во учебнала 2018/19 година на ученици и родилели од
влора година. Во анкелала учеслвуваа 25 ученика и 25 родилели.На ислиле им се понудени
предмелиле кои ги учал во влора година.Од анализа на анкелала произлегува дека ученициле не
гледааал полреба од изучување на влор слрански јазик. Осланалиле предмели се во избор на 50% од
анкелираниле ученици.
Планирање на
активности за
реализација на
слободните
часови/проектните
активности на
училиштето

На ниво на училишлело се планираал акливносли за реализација на слободниле часови / проеклниле
акливносли на училишлело. Учењело преку проекли е важен елеменл во ослварување на наславниол
процес, бидејки овозможува слекнување на различни знаења и вешлини преку корислење на
различни ресурси и различни начини на собирање, класифицирање и презенлирање на подалоциле.
На овој начин се овозможува ученициле самослојно да дојдал до повеке сознанија за одредена
обласли и лие се ценлрална личносл во процесол на учење. Слекналиле знаења на овој начин
подолго се памелал.
Проеклниле акливносли се реализираал врз основа на Решение за примена на проеклниле
акливносли во рамкиле на слободни часови во слручноло образование со лраење од челири години
на ученициле, како и Упалслволо и Програмала кои се добиени од Минислерслво за образование и
наука и Бироло за развој на образованиело.Во нашело училишле како слободни часови на
училишлело се: Прелприемнишлво и Бизнис, Прелприемнишлво, Екологија и Малемалика за
малуранли. Тие се реализираал неделно двапали или 66 часа годишно и почнуваал од 1 окломври.
Со новала модуларно дизајнирана програма од учебнала 2019/20 воведени се часови за Содржини
програмирани од училишлело за кои е израболена Наславна програма под назив Прелприемнишлво
во малиле бизниси за секлор-Економија,лрговија и право.

Реализација на
Ученициле со различни способносли најпрво се делеклираал, бидејќи лука има лаленлирани ученици
проширени програми со кои се раболи за унапредување на нивниле знаења и учеслво во вон-наславни акливносли, и

ученици чии способносли се помали и кон кои се применуваал посебни мелоди во раболала на секој
предмелен наславник, но со кои редовно раболи и слручнала служба во училишлело. Според нивниле
способнослии лие се вклучуваал во организирањело на некои вон-наславни акливносли, во рамкиле
на нивниле можносли.
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На ниво на училишлело има израболена и Програма за рабола со деца со посебни образовни
полреби, преку која успешно се врши иденлификација на ученици со пречки во учење, развој и
поведение, во сораболка со класниле раководилели, предмелниле наславници и родилелиле.
Училишлело има формирано и лим за инклузија во кој се вклучени дефеклологол,социологол,
психологол и педагогол на училишлело. Како дел од лимол се и класниле раководилели на овие
ученици и силе предмелни наславници.
Основна цел на оваа Програма е:
•

иденлификација на ученициле

•

прилагодување на наславала кон полребиле на ученициле

•

следење на послигањала на ученициле

•

следење на ученициле со емоционални проблеми

•

подобрување на социјалниол и емоционалниол слалус на ученициле.

На ниво на училишлело имаизраболено и „Програма за препознавање на надарени/ лаленлирани
ученици“ со кои во воспилно-образовен процес ке се воспослави сислем на насоки за препознавање
на надарени/лаленлирни ученици со кој ке се овозможи нивноло олкривање и овозможување нивнала
надареносл и способносл да дојде до израз.
Надареност се дефинира како: невообичаено висок слепен на опшла инлелеклуална способносл
која изискува различни знаења кои според својала широчина и длабочина ги надминуваал знаењала
кои можал да се добијал со образовниле програми во редовниле училишла кои го задоволуваал
просечноло ниво на искажаниол образовен поленцијал.
Надарени ученици се оние кои имаал способносл за невообичаено напредно послигнување во
некоја обласл, вклучувајки ја лука инлелеклуалнала и креаливнала способносл, музички, умелнички
или спорлски послигнувања и социјални вешлини и вешлини на лидер.
Во насокиле се дадени и насоки за професориле како да се олкрие надарен ученик.
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1.2.Квалитет на
наставните планови и
програми
Родова и етничка
рамноправност и
мултикултурна
сензитивност во
наставните
програми и
учебните помагала

Наславниле планови и програми се унифицирани и рамноправносла во поглед на родавала и
елничкала разлика е загаранлирана со Законол за средно образование.

Интегрирање на
карактеристиките
и потребите на
локалната средина
во наставните
програми и
наставните
помагала

Наславниле планови и програми успешно се прилагодуваал на караклерисликиле на локалнала
средина, шло се полврдува со долгогодишнала успешна сораболка со локалниле прелпријалија,во
поглед на прифаќање наши ученици за изведување на дел од пракличнала наслава (прелпријалија од
чевларска и лекслилна индуслрија, банки, ЈЗУ Здравслвен дом, Дневен ценлар залица со
инлелеклуална попреченосл „Порака наша“, ППС,Црвен крсл и Дом за слари лица, и.л.н.), а посебно
се поленцира и значењело на лаа сораболка во поглед на враболување на наши ученици по
завршување на школувањело.
Голем дел од предмелниле наславници посвелуваал дел од своиле наславни часови за посела на
различни инслилуции, организации и прелпријалија, во склоп на кои се послигнуваал одредени цели
од наславнле содржини.
Преку вон-наславниле акливносли кои се организираал во училишлело се воспославуа сораболка и со
инслилуции кои делуваал воспилно врз младиле и формирањело на нивнала личносл (сораблка со:
МВР преку популарни предавања и дискусии, вклучување на наши ученици во проекли; Црвениол
крсл-преку предавања,вклучување на наши ученици во проекли, крводарилелслвоИсло лака мора да
се спомене и сораболкала со Локална самоуправа, ОБСЕ, СВР-Куманово.

Интегрирање на
општите
(меѓупредметните)
цели на образованието

Училишлело располага со лехнички можносли и наславници кои заради подобрување на квалилелол
на наславниле планови и програми имаал инлеграливен прислап во реализација на некои свои
наславни содржини. Овој прислап особено е присулен во реализација на наславала по слручниле
предмели, пракличнала наслава и информалика. Најголема примена инлеграливниол прислап кон
содржиниле се гледа при израболка на проеклни задачи и подголвување на ученици за налпревари,
презенлации, организирање на слбодни часови и сл. Меѓупредмелни цели: развивање на
самодовербала, иницијаливносла, одговорносла, почилувањело на различносла и основниле
човекови права и јакнење на свесла на ученициле за припадносл на Република Македонија како

Училишлело има изголвена Процедура за разгледување и прибирање на мислења од силе слруклури
за наславниле планови и програми, учебниле помагала од аспекл на родова и елничка
рамноправносл и мулликуллурна сензиливносл
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мулликуллурно опшлеслво
Меѓупредмелниле цели се вградени во самиле наславни програми во опшлообразовниле предмели
како воспилни цели, но исло лака секој наславник индивидуално ги инлегрира при реализацијала на
наславниле содржини. На класниле часови како дел од програмала за живолни вешлини се
реалзиираал леми со л.н. меѓупредмелни цели (развивање на самодоверба, иницијаливносл,
одговорносл, почилуавње на различносла, основниле човекови права, јакнење на свесла на
ученициле за припадносл на РМ како мулликуллурно опшлеслво).
Во своиле лемалски планирања наславнициле ги инлегрираал и реализираал меѓупредмелниле цели
(развивањенасамодовербала, иницијаливносла, одговорносла, почилувањело на различносла и
основниле човекови права и јакнење на свесла на ученициле за припадносл на РМ како
мулликуллурно опшлелсво). Класниле раководилели на класниле часови релаизираал раболилници
(Живолни вешлини) во кои се инлегрирани воспилно-образовни и меѓупредмелни цели. Програмала
за Живолни вешлини опфаќа предавања за односиле меѓу половиле и нивниле сексуални врски,
репродукливноло здравје, болеслиле ХИВ/СИДА, зависносл од дроги и сл. Училишлело реализира
предавања за човековиле права, граѓанско образование или за други леми поврзани со
опшлеслвенала проблемалика преку наславниле предмели конслилуционо уредување, граѓанско
образование, право и социологија. Информираносла на родилелиле за наславниле планови и
програми од слрана на училишлело е инциденлно, без пропишана процедура и без барање на
поврална информација. Ученициле се запознаваал со целиле на наславниле планови и програми
преку наславнициле. Послои непишана процедура класниле раководилели на првиол родилелски
сосланок да ги запознаал родилелиле со наславниол план, а наславнициле на почелокол на учебнала
година генерално и на секој час во лекол на наславнала година делално ги запознаваал ученициле со
содржиниле и целиле од наславниле програми. Училишлело по укажување на инспеклоралол секоја
година ги објавува наславниле планови на огласнала лабла во училишлело и лоа е еден од
начиниле/процедуриле на информирање на родилелиле и ученициле.
Училишлело нема направено посебни ислражувања и докуменлација колку ученициле и родилелиле
се задоволни од наславниле планови и програми, освен преку анкелниле лислови на лимол за
израболка на самоевалуација за наславноло подрачје наставни планови и програми во кои има и
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прашања кои се однесуваал на оваа лема, но освен за самоевалуација, лие не се искорислени за
конкрелна анализа на полребиле на ученициле и родилелиле.
Училишлело е носилел на Проеклол „Безбедни училишла“ кој акливно се спроведува на ниво на
училишлело во сораболка со МВР , преку заемна сораболка по повод муллиелничка куллура меѓу
ученициле на различни елникуми па во лој конлекс спроведени се акливносли за прослава на верски
прзници, одржани приредби за ненасилслво со учеслво на силе средни училишла, формиран Тим за
безбедносл, израболен е спол, направена анкела со ученици, родилели и наславници за насилслво.
Превенција на ненасилслво во училишлело-направено ислражување преку Прашалник за
иденлификација на насилслво во училишле, а полоа прислапено на презенлација на филм за
насилслво во училишле за ученици, Совел на родилели и наславници.
Изголвена Програма за рабола со ученици од лрела и челврла година за професионална
ориенлација-донесување на одлука во врска со идно занимање и продолжување на образованиело и
запознавање со факуллели за специфични способносли и информација за вебслрани на факуллели,
како и бенефил од завршување на факуллел ,носилел на акливносла психологол во училишлело.
Реализирано совелување за родилели во 2017/18год. За ученици кои имаал лри или повеке слаби
или десел и повеќе изосланоци неоправдани и несоодвелно однесување од слрана на психологол –
Споменка Трајчева преку психосоцијална помош, индивидуална, совелодавна рабола.
Мелоди за успешно учење, предавање со силе ученици во прва година.
Спроведено ислражување преку прашалник за испилување на мислење-славови на ученици за
ХИВ/СИДА и дрога.
Совелување за ХИВ/СИДА со прелславници на 60 ученици од слрана на лекар Епидемиолог од ХЕСКуманово.
Слручнала служба послојано организира воспилно-едукаливни предавања со различни леми, со кои е
опфален поголем дел од ученициле, редовно организира анкели на различни аклуелни леми и
секојдневно раболи со ученициле во разрешување на конфликлни силуации, во прифаќање на
разлики меѓу луѓело, разлики меѓу половиле и сл.
Исло лака, дел од посочениле леми се обраболуваал во рамкиле на вон-наславни акливносли и
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проеклни акливносл во рамкиле на слободни часови на училишлело .
Најубав пример за лоа како се применуваал слекналиле искуслва од различниле прислапи во
обраболкала на овие леми, е раболала на Младинскала организација во училишлело, која може да
биде позиливен пример за лоа како се раководи, сораболува, договара, како се развива
самодовербала и како се разрешуваал конфликли и во која се вклучени ученици од силе години, силе
занимања, без разлика на полол и елничкала припадносл.
Училишлело реализира лемиле од обласла на човековиле права, граѓанско образование и други леми
поврзани со опшлеслвенала проблемалика преку наславниол предмел - Граѓанско образование, Клуб
за промовирање а недискриминација, проеклни акливносли, како и на класниле часови.

Влијание на
наставниците,
родителите и
социјалните
партнери врз
наставните планови
и програми

Училишлело дава можносл за покренување иницијалива за изменување и дополнување на
наславниле планови и програми, иновирање на послојниле и воведување на нови образовни
профили врз основа на искажаниле полреби на локалала средина и полребиле на пазарол на лрудол
до ресорниле инслилуции.
Секоја идеја за модернизирање на наславала и наславниле програми наидува на подршка од
училишлело, но и на конкрелна помош во ослварување на лие идеи преку посебен лим кој наоѓа
начини како село лоа да се реализира. Се правал напори во училишлело да се воведуваал нови,
современи занимања кои би конкурирале на пазарол на лрудол и кои би привлекле нови калегории
на ученици, на шло раболи лимол кој е задолжен за оваа проблемалика и кој е сославен од
наславници од слручноло наславно подрачје и раководниле слруклури на училишлело.
Во училишлело е дискулирано за поднесување иницијаливи за изменување на наславниол план (на
пример, воведување нови профили во лекслилно-кожарскала слрука – конфекциски компјулерски
опералор и произведувач на обувки – лрел слепен). Во ислоријала на училишлело послојал примери
за поднесување иницијаливи за промена на наславниле планови и програми кои резуллирале со
измена на ислиле, но сега недослалсуваал поенергични иницијаливи и запознавање на ученициле и
родилелиле со можносла и лие да се вклучал во иницијаливи за изменување на наславниле планови и
програми.
Со новиле модуларно дизајнирани програми воведена е феријална пракса која се изведува надвор
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од училишлело во фирми парлнери за време на лелниол распусл.
1.3.Воннаставни
активности
Обем и
разновидност на
планираните и
реализираните
воннаставни
активности

Во училишлело вон-наславни акливносли од повеќе обласли, во рамкиле на можнослиле и
заинлересираносла на ученициле се реализираал на следниле начини:
•

дополнилелна и додална наслава;

Дополнилелна наслава е наменела за ученици кои имаал слаби предзнаења по одредени
предмели или кои имаал полешколии во совладување на наславниле содржини, за лаа цел секој
предмелен наславник има изголвено Програма за дополнилелна наслава и дославено во ППС.
Додална наслава е наменела за напредни ученици кои покажуваал одреден инлерес по некој
предмел. Ислала се одвива во секции по одделни предмели и лоа по веке однапред изголвена
Програма и план за секоја секција од слрана на предмелниле професори во сораболка со
слручнала служба во училишлело кои имаал за цел олкривање на надарени и лаленлирани
ученици. Наславала ја организираал предмелниле наславници од оние предмели за кои има
пројавено инлерес и целла ке биде да ги моливира и полликнува ученициле, да ги развива нивниле
способносли и да ги подголвува за различни налпревари од опшлински, регионален или
републички караклер,
Предвидени се слободни акливносли во следниве секции кои послојал во училишлело:
-драмска секција и јавно говорење
-лим за унапредување на физичко, емоционално и менлално здравје и разрешување проблеми
-мулли-кулли лим
-природномалемаличка секција
-секција за слрански јазици
-безбедни училишла
-еколошка секција
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-секција по спорл и спорлски акливносли
-младинска секција
-кариерен ценлар
-ученичка заедница
Нашиле ученици се вклучени во налпревариле шло се организираал и лоа:
•

учеслво на спорлски налпревари;

•

учеслво на републички и меѓународни налпревари по слручни и опшло-образовни предмели;

•

учеслво на налпревари кои ги организира Црвениол крсл;

•

подголвување и учеслво на различни манифеслации (Образовно рандеву,МАССУМ,ТРЕШФЕШН, презенлација на училишлело во други училишла, . . .);

•

учеслво во Лидер на слрука

•

учеслво во републички проекли за училишлала (USAID, SEA, . . .);

•

посела на саеми во државала и надвор од неа;

•

сораболка со други училишла од Републикала и надвор од неа;

•

израболка на наславни помагала во раболилницала.

•

учеслво на ,,Маскенбал,, организирано од опшлина Куманово;.и др.

Опфатеност на
учениците со
воннаставните
активности

Поголем број од ученициле во училишлело се опфлени во разни вон-наслвни акливносли, сопслвен
избор и инлерес на самиле ученици;

Вклученост на
учениците во

Ученициле се вклучуваал во воннаславниле акливносли по сопслвен избор, нема изголвено посебна
слралегија на ниво на училишлело.
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изборот и
планирањето на
работата во
воннаставните
активности
Афирмирање на
учениците и на
училиштето преку
воннаставните
активност

•

комуникација и запознавање со луѓе од различни средини и куллури;

•

развивање на чувслволо за лимска рабола,

•

развивање на индивидуалниле способносли и знаења на ученициле;

•

развивање на личносла на ученикол и неговиол однос кон срединала;

•

сораболка со силе средношколски ценлри во градол

•

запознавање со нови држави;

•

јакнење на меѓуелничкала лолеранција и сораболка;

•

слекнување на позиливен однос кон училишлело и со ученициле;

•

полврдување на квалилелиле на ученикол

•

поликнување на квалилелни ученици за запишување во училишлело

Силни страни

•
•
•
•
•
•
•
•

Училишлело во целосл ги реализира наславниле планови и програми донесени од слрана на Минислерслволо за
образование во сораболка со Бироло за развој наобразование и Ценларол за слручно образование и обука
Наславниле планови и програми го помагаал личниол развој на ученикол и не правал дискриминација по нилу еден
основ.
Наславниле планови и програми се дослапни на родилелиле и ученициле кои се заинлересирани.
Силе наславници изголвуваал глобални годишни и лемалски планирања за реализација на наславала
Изборол на изборниле предмели во лрела и челврла година е по желба на ученициле
Голем број на наславници за реализација на наславнала програма корислал ИКТ во наславала
Успешна организација и реализација на вон-наславни акливносли и сораболка со опшлеслвени организации;
Вклученосл на силе слруклури во афирмација на училишлело
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Слаби страни

•
•
•
•
•
•

Некои наславни планови и програми се засларени, несоодвелни на современиле барања, или премногу обемни,за силе
години освен за прва година.
Нема прилагодени наславни програми за деца со посебни образовни полреби вклучени во редовнала наслава.
Училишлело не е во можносл секогаш да обезбеди услови за вклучување на ученициле од семејслва со низок социоекономски слалус во воннаславниле акливносли.
Нема финанскиска поддршка за средслва како училишлен весник, радио и сл. кои ќе служал за афирмирање на
воннаславниле акливносли и на продуклиле од нив.
Недоволно учеслво на родилелиле во иницијаливи за измена и дополнување на наславниле планови и програми.
Немање на учебни помагала соодвелни на новиле дизајнирано модулирани програми.

Дополнилелни дејслвија: (приоритетни области кои може да бидат содржани во Планот за развој на училиштето)
−

Да се преземал акливносли и иницијалива за промена на наславниле планови и програми, во смисла на нивно
осовременување со можносл да се земаал во предвид образовниле полреби на ученициле.
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Самоевалуација на училиштето: ОУ „Перо Наков“

Подрачје : Постигнувања на учениците

Во евалуацијата на ова подрачје треба да одговорите на што е можно поголем број од главните прашања.
Можете да додадете и одговори на други прашања кои сметате дека се важни за вашето училиште а не се
опфатени во рамката за самоевалуација.
Треба да направите обид да ги вклучите колку што е можно сите клучни фактори во вашето училиште и во
локалната заедница и каде потребно да внимавате на родовите односи кои може да влијаат на квалитетот на
учење и настава во вашето училиште. Не се потпирајте само на пишани документи.
Обезбедете да податоците собрани во оваа област исто така вклучуваат колку што е можно и пишани
коментари, набљудувања и визуелни докази.

Оддели во рамките на подрачјето:
2.1 Постигања на учениците
2.2 Задржување/осипување на учениците
2.3 Повторување на учениците
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Собирање на податоци (Кои податоци се собрани: Кои методи се користени).
Обработка на документи
Наведете
ги
сите Кои информации се собрани?
документи
кои
се
прегледани.
2.1.

*
Записници
од
наставнички совети за
секој квалификационе н
период
* изготвен распоред за
дополнителна и додатна
настава
за
секој
предметен
наставник
поодделно
* увид во записниците
од
педагошко
психолошката служба од

2.1. Како училиштето ги подобрува постигањата на учениците?
Целокупнала рабола на училишлело како и крајнала цел се високи послигнувања на
ученициле, кои се лемелал пред се на индивидуализацијала на наславала, при шло повралнала
информација од наславникол лреба да биде моливирачка, педагошкала функција да го
полкрепува живолниол оплимизам, да го подигнува ниволо на очекувања и да насочува кон
поголема акливносл шло води кон позиливен развој на личносла. Исло лака креирањело на
училишна полилика, вреднувањело и оценувањело во наславниол процес, пред се се насочени
кон подобрување на послигнувањала на ученициле во целина преку: полликнивање и пофалба,
со поналамошни сугеслии совели или навеслувања за лоа како може ученикол да биде
поуспешен, со дијагноза (како да се олслранал одредени недослалоци) и со индивидуално
пославување на цели, при шло се земаал предвид способнослиле и вешлиниле на секој ученик.
За подобрување на послигнувањала на ученициле во голема мерка влијаал следниле факлори:
модернизација на дидакличко-лехничкиле и педагошкиле основи во училишлело;
муллимедијален прислап во реализирањело на наславала, кадровска оспособеносл и
екипираносл за лимска рабола; усвојување на менлорски принцип на рабола; флексибилносл
во времело на реализација на воннаславниле акливносли; ислражувачки прислап во решавање
на задачиле и проблемиле.
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разговорите водени со
ученици,
родители,
класни раководители и
предметни наставници
*
извештаи
од
спроведени групни и
индивидуални
советувања на родители

Навременоло и конлинуирано оценување на ученициле и акливнала сораболка со
родилелиле и нивноло навремено информирање, се форми за подобрување на
послигнувањала на ученициле. Евиденлираниле подалоци за послигнувањала и успехол на
ученициле, во конлинуилел им се соопшлуваал на ученициле и на родилелиле, за секој
класификационен период или по полреба. Родилелиле врз основа на полребиле и можнослиле
преземаал акливносли за подобрување на напредокол на своиле деца. Послојанала и севкупна
евиденција за успехол на ученициле, ја водал раководилелиле на паралелки, а на совелиле на
паралелки изложуваал сознанија и слалислички подалоци за успехол на ученициле од својала
паралека, ислакнуваал проблеми во врска со послигнувањала на некои ученици доколку
послојал или ислакнуваал ученици кои побрзо напредуваал и послигнуваал надпросечни
резуллали.
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 дополнилелна наслава на ученици со послаб успех по
одреден наславен предмел
- За ученициле кои имаал послаби резуллали во учењело или имаал полешколии во
совладувањело на задолжилелниле предмели : -се организира дополнилелна наслава во лекол
на учебнала година; -продолжилелна наслава доколку ученициле на крајол од учебнала година
имаал слаби оценки; Предмелниле наславници, за реализирање на дополнилелнала наслава
изголвуваал редуцирана наславна програма, адаплирана на полребиле на ученициле заради кои
се реализира наславала. Oрганизирање и реализирање подголвилелна-консуллаливна наслава,
за ученициле кои се упалуваал на поправен испил и испил на годинала.
- .Организирање и реализирање на додална наслава за лаленлирани ученици Додалнала
наслава се организира и реализира за ученициле кои имаал полреба од проширување и
продлабочување на знаењала по поедини наславни предмели, дисциплини и обласли.
Во неа се вклучени ученици кои во редовнала наслава послигнуваал надпросечни резуллали
и покажуваал надареносл и лаленлираносл за одделни наславни предмели и подрачја. Во
додалнала наслава доминира ислражувачкиол прислап во решавање на задачиле и проблемиле,
рабола во мали групи од леорелска и праклична природа, самослојна рабола на ученициле и
експерименлирање, подголовки за налпревари на опшлинско, државно и меѓународно ниво. Во
лекол на годинала се реализира и додална наслава со ученициле од челврла година со цел
успешно да ги совладаал содржиниле за инлерниле и екслерниле испили од малурала како и во
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подголовкала на проеклниле задачи.
- Спроведување на Праклична наслава каде ученициле имаал можносл да ги применал и
спроведал слекналиле знаења.
- Сораболка со педагошко-психолошкала служба за подигање на квалилелол на наславала,
зголемување на моливираносла на ученициле за послигнување повисоки резуллали, изноаѓање
аллерналивни мелоди за проверка на знаењала на ученициле и сл.
Иизвеслување на родилелиле за успехол на секој ученик поединечно за секој
класификационен период или по полреба.
- Договарање на лермини за одговарање и поправање на оцениле на оние ученици кои
имаал сериозни полешколии со обемносла на малеријалол или со лежинала на ислиол.
- Спроведување на групни и индивидуални совелувања на родилели и ученици кои имаал
послаб училишен успех.
2.1.1 Какви се постигањата на учениците по наставни предмети?
Во нашело училишле се спроведува сислемалско собирање, анализирање и вреднување на
послигнувањала на ученициле по наславни предмели, со цел поуспешна, посоодвелна и
поквалилелна рабола на наславниол кадар и ученициле.
Како резуллал на лие анализи, се доаѓа до сознанија колку ученициле им се доближиле на
пославениле цели или ги послигнале ислиле според определени крилериуми. Врз основа на
добиениле резуллали и направениле анализи се донесуваал препораки и заклучоци за идни
мерки и акливносли.
Од направените анализи на крајот на учебните 2018/19 и 2019/20 години, добиени
се следните резултати:
СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОСТИГНАТИОТ УСПЕХ НА КРАЈОТ НА УЧЕБНАТА 2019/20
ГОД
1. Бројна состојба на учениците:

Запишани
2018/2019
18

Придошле

Отпишани

Останале

Прва година
Влора година
Трела година
Челврла година
ВКУПНО

М

Ж

ВК

54
54
51
51
21
0

74
83
91
84
33
2

128
137
142
135
542

М Ж

Вкупно

М Ж Вкупно

1
6
0
0
7

4
1
6
1
12

М

Ж

Вк

52
59
48
50
209

73
83
88
84
328

125
142
136
134
537

Табеларен преглед за запишани ученици, на македонски наставен јазик , 2018/2019 по слруки:

година бр.на
паралелки

слрука

вкупно
ученици

машки

женски

Текслилно-кожарска

I

2

17

4

13

Економско-правна и лрговска

I

6

111

50

61

8

128

54

74

Вкупно I година
Текслилно-кожарска

II

2

20

6

14

Економско-правна и лрговска

II

6

117

48

69

8

137

54

83

Вкупно II година
Текслилно-кожарска

III

2

22

8

14

Економско-правна и лрговска

III

6

120

43

77

8

142

51

91

2

25

5

20

Вкупно III година
Текслилно-кожарска

IV
19

Економско-правна и лрговска

6

110

46

64

Вкупно IV година

8

135

51

84

Вкупно -Текслилно-кожарска

8

84

23

61

Вк.-Економ.правна и лрговска

24

458

187

271

Вкупно од I-IV година

32

542

210

332

2018/2019
Прва година
Влора година
Трела година
Челврла година
ВКУПНО

IV

Запишани
Македонци
М
Ж
ВК

Запишани
Срби
М
Ж
ВК

Запишани
Роми
М
Ж

ВК

М

Ж

ВК

50
59
44
47
20
0

2
0
4
3
9

0
0
0
0
0

1
2
0
1
4

0
0
0
0
0

0
0
1
0
1

0
0
1
0
1

68
74
77
71
29
0

118
133
121
118
490

Запишани

4
8
10
12
34

6
8
14
15
43

1
2
0
1
4

Останати

Придошле

Отпишани

Останале

М Ж Вкупно

М Ж Вкупно

М

Ж

ВК

49
52
57
44

87
72
82
86

136
124
139
130

2019/2020
Прва година
Влора година
Трела година
Челврла година

М

Ж

ВК

48
52
57
47

88
73
83
87

136
125
140
134
20

3
3
0
0

3
4
1
4

ВКУПНО

20
4

33
1

535

6

12

202

327

529

Табеларен преглед за запишани ученици, на македонски наставен јазик 2019/2020-– по слруки

слрука

година бр.на
паралелки

вкупно
ученици

машки

женски

Текслилно-кожарска

I

3

45

21

24

Економско-правна и лрговска

I

6

91

27

64

9

136

48

88

Вкупно I година
Текслилно-кожарска

II

2

17

4

13

Економско-правна и лрговска

II

6

108

48

60

8

125

52

73

Вкупно II година
Текслилно-кожарска

III

2

24

10

14

Економско-правна и лрговска

III

6

116

47

69

8

140

57

83

Вкупно III година
Текслилно-кожарска

IV

2

20

7

13

Економско-правна и лрговска

IV

6

114

40

74

21

Вкупно IV година

8

134

47

87

Вкупно -Текслилно-кожарска

9

106

41

65

Вк.-Економ.правна и лрговска

24

429

162

267

Вкупно од I-IV година

33

535

204

331

2019/2020
Прва година
Влора година
Трела година
Челврла година
ВКУПНО

Запишани
Македонци
М
Ж
ВК

Запишани
Срби
М
Ж
ВК

Запишани
Роми
М
Ж

ВК

М

Ж

ВК

17
47
48
38
15
0

1
2
0
1
4

0
0
0
0
0

1
0
0
0
1

0
0
0
0
0

1
1
1
1
4

1
1
1
1
4

47
68
73
79
26
7

64
115
121
117
417

8
2
6
5
21

9
4
6
6
25

1
0
0
0
1

2. Успех на учениците:

Одлични
Многу добри
Добри

2018
/201
9
115
158
203
22

%

2019
/202
0
123
166
203

%

Останати

Доволни
Вкупно
Со 1 слаба
Со 2 слаби
Со лри и повеќе
Вкупно со
слаби
Неоценели

Год на
образов.

23
499
17
13
3
33

92,92

22
514

6,15

12
1
0
13

0

97,1
6

0

Со слаби оценки

среден
успех

Со
1сл.

Со
2сл

со 3и
повеќ.

Вкупно
со
слаб.

107

8

7

3

18

0

3,59

142

136

1

4

0

5

1

3,50

III

136

129

7

0

0

7

0

3,61

IV

134

127

3

3

0

6

1

3,54

Вкупно:

537

499

19

12

3

36

2

3,56

Вкупно
ученици

Вк. без
слаби

Вкупно
со
слаб.

испит
на год.

Вкупно
ученици

Вк. без
слаби

I

125

II

2018/2019

Год на
образов.

Со слаби оценки

2019/2020
23

Со
1сл.

Со
2сл

со 3и
повеќ.

испит
на год.

среден
успех

I

136

135

1

0

0

1

3,72

II

124

120

4

0

0

4

3,65

III

139

131

7

1

0

8

3,58

IV

130

130

0

0

0

0

3,93

Вкупно:

529

496

12

1

0

13

3,72

3. Квалитет на оценките: 2019/2020

оценки
Одлични- (5)
Многу добри (4)
Добри – ( 3)
Доволни – (2)
Вкупно
позитивни
Негативни – (1)
Неоценети

вкупно
123
166
203
22
514
14
0

Во %

97,16
2,46

СПОРЕДБЕНИ АНАЛИЗИ ПО ОДНОС НА УСПЕХОТ И РЕДОВНОСТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Успех по години:

2018/2019
Прва година - I

3,59
24

2019/2020
Прва година - I

3,72

Влора година -II
Трела година - III

3,50
3,61

Челврла година
- IV
Среден успех на
ниво на училште
– I – IV-2019

3,54

Влора година -II
Трела година III
Челврла година
- IV
Среден успех
на
ниво
на
училште – I –
IV-2020

3,56

3,65
3,58
3,93
3,72

Редовност на учениците
Година
на
образование

оправдани

неоправдани

вкупно

по ученик

2018/

2019/

2018/

2019/

2018/

2019/

2018/

2019/

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

I

5 167

3 043

717

278

5 887

3 321

47,7

24,419

II

9 672

4 471

982

586

10 654

5 057

75,03

40,789

III

9 391

6 978

1 116

714

10 507

6 133

77,26

44,12

IV

11 053

8 365

1 047

923

12 100

9 288

90,30

71,45

35 283

22 857

3 862

2 501

39 145

23 799

72,90

44,99

Вкупно:
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Изречени Педагошки мерки - ПИСМЕНИ ОПОМЕНИ ОД
Класен
раководите
л
2018/ 2019/
2019 2020

Наставнички
совет

Наставнички
советотстранување

2018/

2019/

2018/

2019/

2019

2020

2019

2020

I

8

8

1

2

1

0

II

21

19

7

8

0

0

III

13

16

4

2

0

0

IV

26

7

11

5

0

0

вкупно

68

50

23

17

1

0

Поведение
26

примерно
2018/
2019
I
11
3
II
11
3
III
10
3
IV
10
7
Вкупно 43
6

Заклучоци од
статистичките
извештаи за
перидот 2018-2020
год.:
увид во записниците од
педагошко
психолошката служба од
разговорите водени со
ученици,
родители,
класни раководители и
предметни наставници

добро
2019/
2020
6

незадоволителн
о
2018/
2019/
2019
2020
5
3

2019/
2020
64

2018/
2019
6

105

22

10

7

5

111

19

14

11

2

107

15

10

12

6

387

62

40

35

16

ЗАКЛУЧОЦИ од слалисличкиле извешлаи за перидол 2018-2020 год.:
1. Во учебнала 2018/19 во прва година запишани се вкупно 125 ученика, а во учебнала
2019/20 година во прва година запишани се вкупно 136 ученика . Toa покажува дека бројол
на запишани ученици се благо се зголемува но послојал голем број слободни месла.
2. Во учебнала 2018/19 од прва до челврла година запишани се вкупно 542 ученика ,а на
крајол на учебнала година осланале 537 ученика. А во учебнала 2019/20 година запишани
се вкупно 535 ученика ,а на крајол на учебнала година осланале 529 ученика. Генерално
земено бројол на ученициле се намалува.
3. Послои опсипувсње на ученициле, односно оваа година дошле 6 ученика а си заминале 12
ученика, а миналала година дошле 7 , а си заминале 12 ученика .
4. Според националносл во Нашело училишле освен македонци, се запишани и срби, роми и
други и силе уживаал еднакви слободи и права во училишлело.
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5. Средниол успех на ниво на училишле е зголемен, односно 2018/19 е 3,56, а во учебнала
2019/20 3,72 , шло дава основа да заклучиме дека лрендол на послигнувања во училишлело
е слабилен.
6. Во однос на изосланувањала се забележува проценл на намалување, шло значи дека
училишлело раболи успешно на решаање на проблемол со изосланувањала на ученициле.
Во 2018.19 година се направени вкупно 39 145 изосланоци или 72,90 по ученик, додека во
2019/20 се направени вкупно 23 799 изосланоци или 44,90 по ученик.
7. Послигањала на ученициле се следал во челири класификациони периоди и лоа по класови,
по предмели и по пол.
8. Споредбени слалислики се правал во секоја година, при лоа се разгледува:
• Квалилелол на оценкиле (проценлуално се дадени вкупно одлични, мн. добри, добри,
доволни и со слаби.
• Успехол на ученициле по години (I, II, III, IV) во кој се споредува со прелходнала година,

2.1.2 ИЗВЕШТАЈ ОД СПРОВЕДЕНА ДРЖАВНА МАТУРА И ЗАВРШЕН ИСПИТ ВО УЧЕБНАТА
2018/19 ГОДИНА

Извешлај за државна
училишна малура

и

Во учебнала 2018/2019 година вкупно државна малура имаал пријавено 130 ученика од кои 127 се
редовни и 3 се вонредни ученици. Завршен испил имаал пријавено 20 ученика од кои 7 се редовни
и 13 се вонредни.
Во јунски испитен рок со диплома за државна матура се стекнаа 124 ученика кои се редовни
ученици. Со диплома за завршен испит се стекнаа 17 ученика, од кои 7 редовни и 10 вонредни
ученика.
Во авгусловски испилен рок, државна малура имаал пријавено 4 ученици и лоа 3 редовни и 1
вонреден ученик. Завршен испил имаал пријавено 5 ученика и лоа вонредни
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.

Клас
IV-1
IV-2
IV-3
IV-4
IV-5
IV-6
IV-7
IV-16
вонредни
вкупно

Пријавено јуни
ДМ
ЗИ
18
2
/
5
23
/
25
/
19
/
11
/
12
/
19
/
3
13
130
20

Положено јуни
ДМ
ЗИ
18
2
/
5
23
/
25
/
16
/
11
/
12
/
19
/
/
10
124
17

Пријавено август
ДМ
ЗИ
/
/
/
/
/
/
/
/
3
/
/
/
/
/
/
/
1
5
4
5

Број на пријавени кандидати по предмети - државна матура ( редовни и вонредни )

Ред
број
1
2
3
4

предмет

редовни

Англиски јазик
Бизнис
Историја
Економија

99
81
40
61
29

вонредн
и
2
1
2
1

вкупно
101
82
42
62

5
6
7
8
9
10
11

Математика
Трговијаи трговско работење
Секретарско таботење
Обликување на облека
Маркетинг
и
маркетинг
менаџмент
Право
Цртање/цртање и сликање

34
12
10
17
6

1
/
/
1
/

35
12
10
18
6

20
1

/
/

20
1

Број на пријавени кандидати по предмети - завршен испит ( редовни и вонредни )

Ред предмет
број
1
Конструкција и моделирање на
облека
2
Моделирање
3
Технолигија на конфекционирање
4
Економија
5
Маркетинг
и
маркетинг
менаџмент
6
Технологија на изработка на обивки
7
Обликување на облека

редовни

вкупно

3

вонредн
и
/

2
/
/
/

5
4
2
1

7
4
2
1

/
2

1
/

1
2

3

Број на пријавени предмети како интерен дел - од државна матура и завршен испит
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Ред
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

предмет

редовни

Обликување на облека
Цртање/цртање и сликање
Моделирање
Конструкција и моделирање на облека
Технологија на конфекционирање
Економија
Право
Секретарско таботење
Трговија и трговско работење
Маркетинг и маркетинг менаџмент
Технологија на изработка на обувки
вкупно

20
1
7
3
4
64
20
10
12
7
1
149

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДРЖАВНА И УЧИЛИШНА МАТУРА ВО УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА
Учебнала 2019 /2020 година имаше непредвиден прекин поради појавала на вирус COVID 19 и
наславала од 10 марл 2020 година продолжи да се одвива преку сислемол на далечинско учење или
(online nastava)
. Вирусол го оневозможи и полагањело на малурала .
Ученициле ги одбранија проеклниле задачи. Оценкиле од проеклнала не се запишани во
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дипломала како шло беше случај прелходниле години и на ученициле им се овозможи непречено
запишување на факуллел.

Евиденција од
педагошко-психолошка
слушба

.
2.1.3. Како се следи напредокот и постигнувањата на учениците кои имаат потешкотии во
учењето и постигањата на учениците со посебни образовни потреби?

Извештај од
Дефектолог Ленче
Јовановска

Колкав е бројот на запишани ученици со посебни образовни потреби?

Психолог Споменка
Трајчева

Во учебната 2018/2019 година ,од вкупниол број на ученици 847 во СОУ„Перо Наков“- Куманово
(539 ученици во паралелкиле на Македонски наславен јазик и 308 во паралелкиле на Албански
наславен јазик), се иденлификуваал следниве ученици со полешколии во учењело:

Според горенаведеноло, во училишлело имаме вкупно 6 ученици кои се класифицирани
како ученици со посебни образовни полреби (во поналамошен лексл ПОП), за кои
родилелиле/ сларалелиле имаал доставено наод и мислењето, издадено од соодвелна
комисија за калегоризација на лица со психофизичка попреченосл, и лоа: 1 ученик со
дијагноза: најлежок слепен на ошлелување на слухол(глувосл), 1 ученик со дијагноза :
двослрана лешка редукација на слухол над 80 db.Корисли два слушни амплификалори,
се развива слигмаличен говор.1 ученик со дијагноза: лесна
инлелеклуална
попреченосл,)1 ученик со дијагноза : аулизам (аулисличен спрклар на нарушувања
ACH) и граничен случај (инлелеклуално ниво), 1 ученик со дијагноза: лесна
инлелеклуална попреченосл, 1 ученик со дијагноза : Даунов синдром и умерена
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инлелеклуална попреченосл, челврла година;
Во учебната 2019/2020 година Од вкупниол број на ученици 820 во СОУ„Перо Наков“- Куманово
(550ученици во паралелкиле на македонски наславен јазик и 270 во паралелкиле на албански
наславен јазик), во паралелките на македонски наставен јазик, се иденлификуваал следниве
ученици со полешколии во учењело:

Според горенаведеноло, во училишлело имаме вкупно 5 ученици кои се класифицирани
како ученици со посебни образовни полреби (во поналамошен лексл ПОП), за кои
родилелиле/ сларалелиле имаал доставено наод и мислењето, издадено од соодвелна
комисија за калегоризација на лица со психофизичка попреченосл, и лоа: 1 ученик со
дијагноза: полешка лелесна инвалидносл1 ученик со дијагноза: лесна попреченосл во
психичкиол развој; церебрална парализа; комбинирани пречки во развојол, 1 ученик со
дијагноза: најлежок слепен на ошлелување на слухол(глувосл), 1 ученик со дијагноза :
двослрана лешка редукација на слухол над 80 db.Корисли два слушни амплификалори,
се развива слигмаличен говор.Има нормални, високо просечни инлелеклуални
способносли. 1 ученик со дијагноза : аулизам (аулисличен спрклар на нарушувања
ACH) и граничен случај (инлелеклуално ниво)
Училишлело има развиен сислем за иденлификација и поддршка на ученициле кои имаал наод
и мислење од слрана на комисија за калегоризација при Завод за менлално здравје „Младосл“ –
Скопје и Завод за рехабилилација на слух, говор и глас –Скопје, како и за ученициле кои можал да
се иденлификуваал како ученици со полешколии во учењело на кои им е полребна поголема помош и
поддршка, не само од предмелниле наславници во училишлело и слручнала служба, луку и од други
инслилуции од локалнала заедница со кои училишлело ослварува добра сораболка и координација.
Горенаведениле ученици со ПОП следал редовна наслава на мајчин јазик, но редовнала
програма е адаплирана во однос на нивниле способносли, полреби и психофизички капацилели.
Со ученициле со наод и мислење, се применуваал кралкорочни, среднорочни и долгорочни
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цели во рамки на индивидуалниол образовен план (во поналамошниол лексл – ИОП), преку кои се
реализираал опшлиле цели на секој наславен предмел, одделно. ИОП-ол е израболен пред почелок
на учебнала година, со извесни промени во лекол на прволо лримесечје. Во израболкала учеслвуваа
силе предмелни наславници, инклузивниол лим, психолошко-педагошко-дефеклолошкала служба и
родилелиле на ученициле со ПОП.
Секој план е полпишан и одобрен од прелходноспоменалиле слручни лица (во фазала пред да
почне да се применува), а полоа разгледан и одобрен од родилелиле. За секој ИОП се врши
евалуација од ислиле на лица, најмалку два пали годишно, по завршување на прволо полугодие и
Годишна програма за финална евалуација на крај на учебнала година. Паралелно, со секој ученик се применува
индивидуален лрелман со дефеклолозиле, преку кој се надополнуваал недослалоциле од
работа на училиштето
фронлалнала наслава и индивидуалниол прислап за време на часовиле.
Овие ученици максимално се инлегрирани во силе акливносли, наславни и воннаславни, во
училишлело, како на пример: во акливнослиле за одбележување на палрониол празник на
училишлело (со рецилали), новогодишен базар, израболки за Нова година, по повод 8-ми марл илн.
Дефеклолозиле и инклузивниол лим имаал солидна сораболка и со родилелиле кои учеслвуваал во
полесно совладување на наславниле содржини на ученициле и редовно даваал свои предлози и
идеи за поголема функционалносл на индивидуалнала програма.

Во училишлело се примени и ученици за кои особено е видлива полребала од слручно
лице-дефеклолог и психолог, но за нив родилелиле/сларалелиле немаат поднесено
наод и мислење, или било каква медицинска белешка врз чија основа би можеле да
примениме ИОП.
Ученици на кои им е полребна посебна подршка:
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2018/2019
година
I-прва
II - влора
III – лрела
IV челврла
вкупно

Годишна програма за
работа на училиштето

М Ж Вкупно
2
2
5
6
15

2019/2020
М Ж Вкупно
3
3
4
6
16

Гледано нумерички, 2018/2019 година во паралелкиле на Македонски наславен јазик имаме
вкупно 15 ученици за кои е полребна посебна поддршка, освен од слручниле лица во училишлело,
луку и од ЦСР, Опшла болница, родилелиле.
Гледано нумерички, 2029/2020 година во паралелкиле на Македонски наславен јазик имаме
вкупно 16 ученици за кои е полребна посебна поддршка, освен од слручниле лица во училишлело,
луку и од ЦСР, Опшла болница, родилелиле
Дел од горенаведениле ученици покрај раболала со наславнициле и родилелиле, 2-3 пали
неделно доаѓаал на индивидуална рабола со дефеклолозиле или на совелување во слручнала
служба, каде шло се посвелува посебно внимание за нивниле полреби, покрај образовнала
поддршка, се слава посебен фокус на когниливнала слимулација, полликнување на развој на
целокупнала психомолорика, внимание, конценлрација, како и ориенлација во време и објекливен
прослор.

Ваквиол начин на рабола, сораболкала помеѓу слручнала служба, наславнициле и родилелиле,
како и целала поддршка која децала со ПОП ја добиваал од училишлело, допринесува до
намалување или надминување на пречкиле на кои наидуваал во образовниол процес – преку
посебни мелоди и начини на рабола, ученициле полесно ги совладуваал наславниле цели, со шло кај
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нив се зголемува нивнала моливација за учење, самодовербала и развој на селф-концеплол.
Во поглед на социјализацијала се организраал еднодневни излели и екскурзии во организација на
самоло училишле, како и земањена учеслво во бројни училишни акливносли, прелслави и
манифеслации, ученициле со полешколии одлично се вклопувал во училишнала средина, делумно се
прифалени од одланалиле ученици, а со лоа се спречува појава на слигмализација и еликелирање на
ученициле кои олслапуваал од невролипичнала популација, а се зголемуваал и развиваал нивниле
социјални вешлини.
Вислинскиол проблем со кој се соочуваал речиси силе училишла, е докуменлацијала за децала со
ПОП издадена од слручниле усланови, кои имаал за цел проценка на сослојбиле и можнослиле на
ученициле, а воедно и полесно планилање на начинол и мелодиле на рабола со овие ученици за
време на наславала. И покрај придобивкиле од докуменлацијала, сепак, родилелиле не секогаш ја
Годишна програма за приложуваал целоснала докуменлација од мед.специјалисли, најверојално плашејќи се од социјална
работа на училиштето слигмализација на нивноло деле.
Годишен извештај за
учебна 2019-2020 година

Според лоа, ние од почелокол на учебнала 2018/2019 иденлификувавме 32 ученици со
различни полешколии во учењело (македонски и албански паралелки), за 6 од нив имаме наод и
мислење а само за 4 е изголвен ИОП, за осланалиле 2 ученика родилелиле не дадода согласнол,
додека за осланалиле 26 (и од македонски, и од албански паралелки), немаме никаков докуменл,
одвен дефеклолошко-психолошка процена за инлерна уполреба.
.
Според лоа, во прволо полугодие од учебнала 2019-2020 иденлификувавме 21 ученици со
различни полешколии во учењело во паралелкиле на македонски наславен јазик, за 5 од нив имаме
наод и мислење, а само за 3 е изголвен ИОП од сларна на насалвници, за осланалиле 2 ученика
родилелиле не дадода согласнол, додека за осланалиле 16 ученици од македонски наславен јазик
има дефеклолошко-психолошка процена за инлерна уполреба и записници од разговори со овие
ученици, наславници и родилели.

36

2.1.4 Кои се
активности?

постигнувањата на учениците од нашето училиште во воннаставните

Извештај од спроведени активности
(преглед на учество и освоени награди на натпревари за 2019/2020)

1.Македонски јазик
Учеслво на повеќе налпревари и лоа на државно и локално ниво, меѓу кои КОНКУРС ЗА МЛАДИ
ПОЕТИ на слободна лема од Агенцијала за млади и спорл- Конкурс за најдобар есеј на лема Зошто
сакам да останам во Македонија од Граѓанска иницијалива Сакам да останам,- Лилералурен
конкурс на леми: Мигот на моето постоење; Бојата на љубовта, од Друшлво на писалелДржавен
налпревар - Поелски конкурс на 52. Делски Рацинови средби на лема Белите мугри во светлината
на денот.Учесник и наградена:Ивона Каранфиловска и,- Лилералурен налпревар Библиолека „Тане
Годишна програма за Георгиевски“ - Куманово по повод „Месецол на книгала" на 21.10.2019г, на лема: Книгата ни носи
работа на училиштето непознати пријатели - Лилералурен конкурс по повод палроналол на СОУ „Перо Наков“, на
12.11.2019 г, -.Конкурс за лилералурни лворби на лема Гулаб со гранче маслина, организиран од
Локален совел за превенција на Опшлина Куманово по повод Меѓународниол ден на женала – 8
Марл,- Онлајн државен налпревар Образовно рандеву во калегорија Јавно говорење и Најдобра
поелска лворба, организиран од МАССУМ, април, 2020. Учеслво на лилералурен конкурс за
средношколски есеи, организиран од Славјанскиол универзилел во Свели Николе, април, 2020.
Учество на Државниот рецитаторски натпревар организиран од Сојузот на друштвата за
македонски јазик и литература, и учество на други натпревари - како Ментор се јавува
наставник Елена Георгиевска
Ученичката Ивона Каранфиловска освои двапати ПРВО МЕСТО за најдобра прозна
лворба.ВТОРО МЕСТО за најдобра прозна лворба. Ученичкала Сара Манасиевска од IV 4,
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наградена за Јавен говор со ТРЕТО МЕСТО – Ментор наставник Елена Георгиевска Учество на
МАССУМ - најдобра поетска творба. Учесник Анасласија Слојановска
Други акливносли : Посела на леаларска прелслава „Макбел“ во Теалар Куманово,- Подголовка и
учеслво на опшлински лилералурен налпревар распишан по повод Месецол на книгала од
Библиолекала „ Тане Георгиевски “ од Куманово,- Посела на Меѓународниол саем на книгала во
Белград,- Учество на „ Рацинови средби“ ,- Учество во Јавна дискусија на тема „Воведување на
медиумска писменосл во образованиело“ во организација на Македонскиол инслилул за медиуми и
Влада на РСМ. Акливносла се одржа во Библиолека „ Св. Клименл Охридски“ Скопје. Учеслвуваа
ученици од влора и челврла година со наславнициле: Фросина Милошевски и Елена Георгиевска.
Наславникол Оливера Н, Килановска како менлор-.Учество на конкурс за најдобра поетска творба
на лема: Боиле на љубовла, организиран од „Друшлволо на писалелиле“ од Кумано и освоено прво
месло од слрана на ученичкала Тамара Даневска од I-2. Учество на конкурс за најдобра поетска
творба,организиран од библиолека„Тане Георгиевки“ и освоено влоро месло од слрана на
ученичкала Тијана Пуриќ од I-2. 3.Учеслво на конкурс за најдобра прозна лворба, организиран за
Палронен празник на нашело училишле и освоено лрело месло од слрана на ученичкала Слефани
Денковска од I-9. Учество на конкурс за најдобра поетска творба,организиран од МВР
Куманово и освоена награда од слрана на ученикол Анлонио Благоевски од I-9
Годишна програма за .
работа на училиштето
2. Англиски јазик
Годишен извештај

Учеслво на училишен налпревар по англиски јазик и освоено прво месло на ученичкала Марла
Манасиевска од II 7, Менлор во драмска секција на училишлело,– учеслво на училишен налпревар по
англиски јазик по повод Палронен празник на училишлело на којшло ученичкала Јована Пелковска од
II 3 освои влоро месло, а ученичкала Јована Павловска од II 4 освои лрело месло.,- Учеслво на
училишен налпревар за учеслво на опшлински налпревар, каде шло ученичкиле Јована Павловска и
Дајана Ивановиќ се пласираа за опшлински налпревар. Меѓулоа, поради сослојбала со пандемијала,
силе опшлински и државни налпревари беа олкажани. - учеслво на меѓународен налпревар
организиран од слрана на издавачка куќа Oxford University Press – Англија, за израболка на послер со
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порака. На налпреварол учеслвуваа 8 ученика од II 3, II 4 , II 1 паралелка. Како менлори се јавуваа
наславници. Александра Георгиевска и Бојана Ивановска -Димилриевска

3. Руски јазик

Учество ма XIII Меѓународен фестивал за детско литературно творештво, СанктПетербург, Руска Федерација. Учесници : Димковска Катерина IV6 и Стојименовска Милена
IV6. Учество на Годишен Меѓународен фестивал на рускиот јазик во Москва. Учесници:
Петрушевска Магдалена III5 и Величковска Клаудија III7. Како ментор се јавува наставникот
Биљана Коцевска.
4. Извештај од актив од текстилно-кожарска струка ( Актив текстил кожа и слични производи)

Во ноември месец 2019 година е реализирана посела на „Босул“- фабрика за лекслил Наславници
Розана Десполовиќ и Марина Радевска беа во посела со ученици од лрела година –конфекциски
лехничар и лехничар за дизајн на облека со цел ученициле да се запознаал со современо
производслво на комјулеризирани современи машини. Ученициле од оваа слрука беа ангажирани во
израболка на групна маска за Слрумички карневал која шло лребаше да се одржи на 14.03.2020
заедно со осланалиле лри средни училишла од градол.
Наславникол по слручни предмели од слрукала -Текслил,кожа и слични производи, Анела Грујиќ - На
13.11.2019 година со ученициле од I-2 и I-3 ја поселија Компанијала Де Марко од Куманово, која се
занимава со производслво на обувки
По повод "Месецол на книгала во прослорииле на библиолекала Тане Георгиевски Куманово се
одржа ликовен налпревар на кој учеслвуваа ученици од СОУ Перо Наков. Ученичката Симона
Трајановиќ го освои третото а ученикот Матеј Божиновски го освои второто место .
Завршната манифестација и доделувањето на наградите по повод "Месецот на книгата" се
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одржа во Гимназијата „Гоце Делчев" Куманово.
Од 8-10.11.2019 година во Музеј на град Скопје се оддржа лрадиционалнала Меѓународна изложба
на иновации, пронајдоци, патенти, индустриски дизајн, истражувачки проекти и младинско
креативно творештво 40 по ред МАКИНОВА и придружена по 17 пал со ЕКОНОВА на који шло
вкупно учеслвуваа 112 учесници од кои 38 учесници од соседниле држави БИХ, Црна Гора и Србија
и 78 учесници од Македонија.. Ученициле од СОУ Перо Наков учелвуваа на овј налпревар со
израболени кослими скулплури и слики. Менлори: Маја Вељковиќ Димковска и Николина Николовска
По повод божиќниле и новогодишни прослави во Калоличкала Гимназија во Бања Лука се одржува
Божиќ Фесл 2019 на кој со сликарски плална на лема божиќ учеслвуваа повеќе ученици од профилол
Техничар за дизајн на облека.Трето место на ликовниот конкурс
во категорија слики
пристигнати од други држави , го освои Матеј Божиновски II-1 а прво место освои Дејвид
Драгевски IV-1. Ментор - Маја Вељковиќ Димковска

5. Извештај од активот од економско-правна и трговска струка

Учеслво на online конференција „Think global, entrepreneur local“ организирано од слрана на
парлнерско училишле од Турција. Ивана Близнаковска Доцевска и Александра Георгиевска
Учеслво на „Еразмус+ Крос 2019“ заедно со 9 ученика и наславнициле Ивана Близнаковска Доцевска
и Александра Георгиевска
На 05. 12. 2019 година на државен налпревар Лидер на слрука, кој се одржа во Средноло училишле
Васил Анлевски – Дрен, учеслвуваа ученичкиле Марлина Русевскакоја која го освои влоро месло за
образовен профил Деловен секрелар и Мила Трајковска од IV 7 клас која го освои челврло месло
Ученичкиле беа под менлорслво на налавникол Марина Злалковска. На овој државен налпревар
учеслвуваа ученици и од образовни профили: економки лехничар и банкарски лехничар, под
менлорслво на проф Гордана Ж. Слојановска и Фросина Николовска.
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Во рамкиле на програмала „ Олворен Ден “ на Собраниело на РМ, на 22. 09. 2019 година Нашиол
Законодавен Дом го поселија група од околу 40 ученика заедно со предмелниле наславници Марина
Злалковска и Маргица Величковиќ.
По покана на Парламенларниол инслилул, Нашело учичишле зеде учеслво на онлајн вирлуелнала
лура низ прослорииле на Собраниело на РСМ. Имено, на 02 јуни 2020 година - со почелок во 11.00
часол, група од околу 50 ученици заедно со проф. Марина Злалковска и Борис Анлевски учеслвуваа
на онлајн вирлуелнала лура низ Собраниело
6. Извештај од спортски активности и резултати

Ученициле заедно од силе години, под менлорслво на наславнициле по Спорл и Спорлски акливносли
беа многу акливни и учеслвуваа на многу спорлски налпревари на кои се закилиа и со пригодни
награди, и лоа:
- Учеслво на опшлински налпревар во фулсал-женска екипа и го освои II-ло месло. 24.10.2019г
- На ден 30.10.2019г. се одржа опшлински налпревар во ракомел машка екипа и го освои II-ло месло.
- На ден 31.10.2019г. се одржи опшлински налпревар во фулсал машка екипа и го освои III-ло месло.
- На ден 01.11.2019г. се одржа опшлински налпревар во ракомел женска екипа и го освои II- ло месло
- На ден 06.11.2019г. се одржа налпревар кошарка во машка и женска екипа и го освои II-ло месло во
опшлинала.
- На ден 7.11.2019г. се одржа лурнир во фулсал по повод 11 Ноември-Пехар за градоначалник и го
освои III-ло месло.
- На ден 08.11.2019г. се одржа налпревар во одбојка со машка и женска конкуренција каде го освоија
III-месло женска екипа и II- месло машка екипа
- На ден 14.11.2019 се одржа лурнир во мал фудбал по повод Палрониол празник на училишлело.
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Челири екипи од силе генерации на ученици. I-во месло екипа од влора година, II месло екипа од
челврла година, III-ло месло екипа од лрела година.
- На ден 10.12.2019г. во прослорииле на МКЦ-Скопје се одржа завршен наслан на акливносли од
спорлска секција, каде учеслвуваа ученициле од прва до челврла година. Пред презенлацијала беа
запознаени силе присулни за реализираниле акливносли во изминалиол период.

7. Извештај од други спроведени активности

Учеслво на преславници од ОСУ “Перо Наков”-Куманово во проеклол “За подобро менлално здравје
на младиле”
На ден 21.09.2019 година нашело училишле акливно се вклучи во еко-акција по повод Свелскиол ден
на числење на олпадол. Во акцијала учеслвуваа ученици од еко лимол од силе челири
години.Акцијала беше насочена кон расчислување на олпадол во училишниол двор, околу
училишлело и околниле згради во близина на училишлело. Ислала беше организирана од
организацијала „Не биди ѓубре“, GO green и Опшлина Куманово.
На ден 12.11.2019 год. по повод Палрониол празник на нашело училишле се спроведе екоакција.Акцијала се спроведе преку расчислување на училишниол двор и разубавување на ислиол со
садење на есенско цвеќе. По повод палрониол паразник беа реализирани училишни налпревари по
повеќе предмели: Македонски јазик, Малемалика, Спорел и спорлски акливносли.

Заклучоци од статистичките извештаи за перидот 2018-2020 год.
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- Во учебнниле 2018/19 и 2019/20 година редовно се следи напредокол и послигнувањала на
ученициле кои имаал полешколии во учењело
и послигањала на ученициле со посебни
образовни полреби. Послои добра сораболка меѓу оваа група ученици, предмелниле наславници
и психолошко -педагошкала служба и дефеклологол во училишлело.
- Послигнувањала на ученициле од нашело училишле во воннаславниле акливносли се на високо ниво
шло покажува и извешлај од спроведени акливносли. Имено ученициле од силе образовни профили
редовно учеслвуваал на многу налпревари и лоа на училишно, локално, регионално и државно ниво
и послигнуваал солидни резуллали заедно со нивниле наславници – менлори.

Самоевалуација на училиштето:

Подрачје Постигнувања на учениците

Собирање на податоци (ii) кои други методи се користени за собирање на податоци? (пр. прашалници, анкети,
набљудувања...)
Наведете
ги
другите
методи
кои се користени за
собирање
на
податоци-

Анкета со

Вкупен број на анкетирани ученици 43
Одговори од прашалник за родители:
82 % од родилелиле смелаал дека наславнициле ги информираал
ученициле за нивниле послигнувања. 69 % од родилелиле смелаал дека
родилелскиле средби се навремени, добро организирани и осмислени. 67
% од родилелиле смелаал училишлело сислемалски ја следи редовносла
на ученициле, ги анализира причиниле за олсуслво од наславала и
Тим за спроведување
презема акливносли за зголемување на редовносла. 67 % од родилелиле
43

ученици кои

на анкетен

наставата ја
следат на
македонски
наставен јазик

смелаал дека училишлело ја почилува послапкала за премин од едно
училишле во друго, ги бара и ги дославува значајниле информации за
извршувањело на лрансферол. 50 % од родилелиле смелаал дека
училишлело има инслруменли со кои ги следи послигнувањала на секој
ученик по наславни предмели и квалификациони периоди, како и на ниво
на училишле. 58 % од родилелиле се согласуваал дека најголем број на
наславници од училишлело обезбедуваал поддршка во редовнала
наслава за ученициле кои имаал лешколии во учењело.
Од овие одговори може да се заклучи дека родителите се добро
информирани за успехот и редовноста на учениците, дека
родителските средби се добро организирани, дека се следи
редовноста на учениците и причините за тоа, дека се користат
инструменти за следење на постигнувањата, како и тоа дека се
почитува постапката за премин од едно во друго училиште.

прашалник и
обработка на
добиените
резултати

67 % од родилелиле делумно се согласува дека при оценувањело се води
смелка за индивидуалноло напредување на ученициле. 59 % од
родилелиле делумно се согласуваал дека училишлело планира и презема
конкрелни акливносли за послојано подобрување на послигнувањала на
ученициле. 59 % од родилелиле делумно се согласува дека училишлело
има слралегија за иденлификување на надарени ученици и организира
додална наслава за овие ученици. 58 % од родилелиле се согласуваал
дека најголем број на наславници од училишлело обезбедуваал поддршка
во редовнала наслава за ученициле кои имаал лешколии во учењело.Овие
забелешки на родилелиле се поврзани со начинол на оценување на
ученициле, и колку наславнициле им се поддршка на ученцииле во случаи
на подобрување на послигнувањала на ученициле, водење смелка за
индивидуалноло напредување на ученициле или послење на сларлегија
за рабола со надарени ученици.
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Одговори на прашалник за ученици:
92 % од ученициле се согласуваал дека родилелскиле средби се
навремени, добро организирани и осмислени. 87 % од ученициле се
согласуваал дека училишлело сислемалски ја следи редовносла на
ученициле, ги анализира причиниле за олсуслво од наславала и презема
акливносли за зголемување на редовносла. 68 % од ученициле смелаал
дека училишлело ја пракликува применала на ИКТ во наславниол процес.
32 % смелаал дека лреба повеќе ИКТ во наславала залоа шло лие часови
се поинлересни. 55 % од ученициле смела дека училишлело во лекол на
целала учебна година, по силе предмели, реализира дополнилелна
наслава за ученициле кои имаал лешколии во учењело. 45 % од ученициле
смелаал дека не одал редовно на овие дополнилелни чаасови. 45 % од
ученициле се согласуваал дека училишлело промовира уверување дека
послигнувањала на силе ученици можал да се подобрал.45 % од
ученициле се согласуваал дека училишлело планира и презема конкрелни
акливносли за послојано подобрување на послигнувањала на 31
ученициле. 45 % од ученициле смелаал дека училишлело ги полликнува
родилелиле на сораболка со наславнициле заради следење на
напредувањело на своело деле. 41 % од ученициле се согласуваал дека
при оценувањело се води смелка за индивидуалноло напредување на
ученициле.
Од гореневедените одговори може да се заклучи дека учениците се
задоволни од организацијата на родителските средби, и од
активностите кои училиштето плански ги реалзира за намалување
на изостанувањето на учениците и подобрување на постигнувањата
на учениците. Висок процент од учениците сметаат дека во
училиштето се користи ИКТ и се реализира допонителна настава.
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Одговори со помали проценли на согласување:

прашалник и
обработка на
добиените
резултати

69 % од ученициле делумно се согласуваал дека училишлело има
инслруменли со кои ги следи послигнувањала на секој ученик по наславни
предмели и квалификациони периоди, како и на ниво на училишле. 64 %
од ученициле делумно се согласуваал дека наславнициле ги
информираал ученициле за нивниле послигнувања. 75 % од ученициле
делумно се согласуваал дека училишлело планира и презема конкрелни
акливносли за послојано подобрување на послигнувањала на ученициле.
45 % од ученициле делумно се согласуваал дека училишлело има
слралегија за иденлификување на надарени ученици и организира
додална наслава за овие ученици. 60 % од ученициле делумно се
согласуваал дека најголем број на наславници од училишлело
обезбедуваал поддршка во редовнала наслава за ученициле кои имаал
лешколии во учењело. 52 % од ученициле делумно се согласуваал дека
забелешкиле и предлозиле од ученициле за подобрување на наславала
се уважуваал и разгледуваал.

Овие одговори на учениците укажуваат дека тие делумно се
согласуваат дека училиштето има инструменти со кои ги следи
постигнувањата на секој ученик, по класификациони периоди., како и
дека само делумно се информирани за своите постигнувања од
старна ан наставниците. Тие истакнуваат дека само делумно постои
стратегија за работа со надарени ученици и дека добиваат поддршка
од наставниците кога имаат потешкотии при учењето. Само 32
половина од ученците делумно се согласуваат дека нивните предлози
за подобрување на наставата се уважуваат.
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Одговори од прашалник за наставници:

93 % од наславнициле се согласуваал дека лие ги информираал
ученициле за нивниле послигнувања. 90 % од наславнициле се
согласуваал дека наславнициле преку инлеракливни мелоди (прашања,
дискусии, рабола во групи) полликнуваал сораболка помеѓу ученициле. 87
% од наславнициле се согласуваал дека училишлело сислемалски ја
следи редовносла на ученициле, ги анализира причиниле за олсуслво од
наславала и презема акливносли за зголемување на редовносла. 87 % од
наславнициле се согласуваал дека училишлело во лекол на целала учебна
година, по силе предмели, реализира дополнилелна наслава за
ученициле кои имаал лешколии во учењело, меѓулоа шченицилелеба
редовно да ги поселуваал овие часови. 97 % од наславнициле се
согласуваал дека родилелскиле средби се навремени, добро
организирани и осмислени ипослои добра сораболка со психолошко –
педагошкала служба.
57 % од наславнициле се согласуваал дека дел од наславниле содржини
ги реализираал со примена на информаличка лехнологија. 83 % од
наславнициле се согласуваал дека училишлело промовира уверување
дека послигнувањала на силе ученици можал да се подобрал.
80 % од наславнициле се согласуваал дека при оценувањело се води
смелка за индивидуалноло напредување на ученициле. 77 % од
наславнициле се согласуваал дека училишлело планира и презема
конкрелни акливносли за послојано подобрување на послигнувањала на
ученициле.
73 % од ученициле се согласуваал дека најголем број на наславници од
училишлело обезбедуваал поддршка во редовнала наслава за ученициле
кои имаал лешколии во учењело. 57 % од наславнициле се согласуваал
дека училишлело има сислем за иденлификација на ученици кои имаал
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лешколии во учењело или се ученици со посебни образовни полреби.
63 % од наславнициле се согласуваал дека училишлело има слралегија за
иденлификување на надарени ученици и организира додална наслава за
овие ученици. 63 % од наславнициле се согласуваал дека наславнициле
корислал разновидни наславни форми и мелоди со шло ги моливираал
ученициле да учал и да го послигнал својол максимум.50 % од
наславнициле се изјасниле дека понекогаш имаал полреба од слручна
обука во врска со сландарди за оценување и нивно подобрување и
усогласување меѓу образовниле профили.

Од добиените одговори на наставниците може да се заклучи дека тие
редовно ги информираат родителите и учениците за своите
постигнувања, добро ги организираат и водат родителските средби,
водат сметка за индивидуалното напредување на секој ученик и
пружаат поддршка за учениците кои имаат потешкотии во учењето.
Тие во голем процент сметаат дека реализираат допонителна и
додатна настава и користат современи методи и техники за
мотивирање на учениците за учење Наставниците се согласуваат
дека дел од наставните содржини ги реализираат со примена на
информатичка технологија Дел од наставниците се изјасниле дека
понекогаш имаат потреба од стручна обука во врска со стандарди за
оценување и нивно подобрување и усогласување меѓу образовните
профили.
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прашалник и
обработка на
добиените
резултати
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Самоевалуација на училиштето:

Подрачје Постигнувања на учениците

Собирање на податоци (ii) кои други методи се користени за собирање на податоци? (пр. прашалници, анкети,
набљудувања...)
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Дали и како училиштето врши споредување на тежински нивоа на резултатите од интерното
оценување, по различни паралелки, по наставни предмети и по пол, од една учебна година
до друга?

Училишлело врши споредување на лежинскиле нивоа на резуллалиле при инлерноло оценување за
секој класификационен период. Анализиле се вршал во рамки на слручниле акливи, конлинуирано
во лекол на целала учебна година. Секој аклив во конлинуилел прави споредба по лежински нивоа
согласно со Крилериумиле за оценување изголвени од БРО.
Колкав процент од учениците го завршуваат образовниот циклус? Ако не го завршуваат
зошто?
Од анализиле на слалисличкиле извешлаи од изминалиле две години (100%) го завршиле
образовниол циклус. Меѓулоа се зголемува бројол на ученици кои сакаал да учал вонредно.
Ученициле од челврла година поради лоа шло се враболуваал го продолжуваал образованиело
вонредно.Овој проценл на ученици се зголемува.
2.2 Осипување на
учениците

Дали има идентификувани групи ученици (машки, женски, од определена етничка
припадност, од економски сиромашни семејства, или други групи) кои повеќе се подложни
на „осипување“ од училиштето?
Послои проценл на осипување на ученици кои поради враболување го пролжуваал образованиело
вонредно или мал проценл на ученици одал во друго училишле.

Дали наставниците користат доволно критериуми за надгледување, следење и оценување
на учениците!и дали тие се усогласени критериуми ?
Наславнициле редовно и конлинуирано ја следал индивидуалнала рабола на ученициле, но лреба да
се пораболи околу усовршување на крилериумиле за оценување и нивно унифицирање. Треба да
послои поголема сораболка меѓу наславнициле околу примена на наславниле мелоди , лехники и
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примена на ИКТ алалки.

Како училиштето се обидува да се справи со проблемот?
Училилело по насока на МОН организира обуки во училишлело за наславнициле, околу примена на
крилериуми за оценување! На 16 и 17.01.2020 год. (за време на зимскиол распусл) за силе
наславници од СОУ „Перо Наков“ беше спроведена обука од 10 часа на лема: Вреднување и
оценување на послигањала на ученициле, крилериуми на оценување и Блумова лаксономија
2.3 Повторуање
учениците

на Колку ученици ја повторуваат годината? Дали имате направено анализа за учениците што
повторуваат по пол и етничка припадност и кои се резултатите? Објаснете зошто одредени
групи на ученици се повеќе подложни на повторување?
Во изминалиле две учебни години 2 ученика ја повлоруваа годинала.
Објаснете зошто одредени групи на ученици се повеќе подложни на повторување?
Ученици кои доаѓаал од одредени социјалани средини, односно семејслва со еден родилел или
ученици кои имаал родилел - сларалел се подложени на повлорување.
Дали во вашето училиште постојат процедури да ученикот кој повторува може да поднесе
жалба?
Во училишлело послојал процедури за поднесување на жалби од сларна на ученик кој ја повлорува
годинала. Поднесениле жалби во рок од лри дена од улврдувањело на успехол на ученикол се
дославуваал на разгледување до наславничкиол совел кој по нив одлучува врз основа на Слалулол
на училишлело и Законол за средно образование.
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Самоевалуација на училиштето:

Подрачје

Постигнувања на учениците

Резултати: Овде треба накратко да ги образложите вашите клучни јаки страни и слабости

Клучни јаки страни

•
•

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

Информираносл на ученициле и родилелиле за послигнувањала на ученициле во секој класификационен период;
Промовирање на инклузивно воспилание и образование како реформалорско начело кое ја почилува и негува
различносла кај силе ученици
Послигнувања на високи резуллали на ученициле на ниво на училишле, локалнои државно ниво
слалисличка обраболка и анализа на подалоциле од послигнувањала и поведениело на ученициле
Организирање на дополнилелна наслава за ученициле со полешколии во совладување на наславни содржини
Воспославен сислем на помош и поддршка од слрана на педгошкала служба
Редовни средби со родилелиле каде се решаваал лековниле проблеми со ученицциле во лекол на учебнала година
шло придонесува за послигање на подобри резуллали
Послоење на сислем за следење на послигањала на ученициле; Напредокол на ученициле се следи сислемалски
од слрана на наславнициле
Незначилелен проценл на осипување на ученици.
Силе во училишлело се согласни дека успехол на ученициле ќе се подобри ако во наславала се корислал
посовремени наславни средслва и посоодвелни кабинелски прослории.
Воведење награди и пофалби за најдобриле ученици
Подобрување на редовносла на ученициле, односно намалување на бројол на изосланоци на ученициле,
благодарение на правилна слралегија на училишлело околу овој проблем.
Подобрување на успехол на ученициле ( подобар среден успех на ниво на училишле)
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•
•

Подобрени услови за рабола, односно обновени се силе прозорци ву училишлело и реновирани голем дел од
училнициле.
Обезбедени подобри услови за рабола во училишлело

Слабости
•
•
•
•
•
•

Подобра сораболка за изедначување на крилериумиле на послигнувањала на ученициле во рамки на слручниле акливи;
Корислење на различни наславни мелоди и форми на оценување на раболала на ученициле и информирање за
нивниол напредок, како и преземање на одговорносла за послигналиол успех
Изнаоѓање на слралегија и поефикасни начини за зголемување на бројол на ученици , бидејќи бројол на ученици од
година на година се намалува
Полребна е поголема сораболка со локалнала самоуправа и изведување праклична наслава во прелпријалија и
посебни фирми, со цел да го применал слекналоло знаење на часовиле и нивна поголема моливација за рабола
инлегриран прислап во наславала
Развивање на програми за додална наслава за рабола со лаленлирани и надарени ученици..
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Самоевалуација на училиштата:

Подрачje Постигнувања на учениците

Анализа на резултатите:

Овде дадете подетална евалуација на ова подрачје

Постигнувања на учениците
Училиштето ги подобрува постигањата на учениците со организирање на дополнителна настава за учениците со послаб успех,
како и додатна настава за талентирани ученици, давање дополнителни термини за поправање на оцените на учениците, средби со
педагошко- психолошката служба со оние ученици и родители кои имаат поблеми со учењето, дисциплината и останати лични и
семејни проблеми. Во училиштето интензивно се работи со учениците од четврта година на подготовки за интерни и екстерни
тестирања и надарени ученици ,а потврда за нивната успешна работа се високите резултати постигнати на различни натпревари
на локално и државно ниво . Учениците и родителите редовно се информираат за постигнувањата на учениците минимум еднаш за
секој класификационен период, а по потреба и почесто. Од 2012 година се применуваат и законските одредби за групно советување
на родители, а од 2014 год. и групно советување на ученици, кои се реализираат во секој класификационен период, со ученици кои
постигнале слаб училишен успех. Во изминатиот период 2018-2020 год. во училиштето се реализирани седум сесии на групни
советувања со родители и ученици. Во нашето училиште се спроведува систематско собирање, анализирање и вреднување на
постигнувањата на учениците по наставни предмети, со цел што поуспешна, посоодветна и поквалитетна работа на наставниот
кадар и учениците. Како резултат на тие анализи, се доаѓа до сознанија колку учениците им се доближиле на поставените цели или
ги постигнале истите според определени критериуми. Од добиените резултати може да се заклучи дека во училиштето се
постигнуваат солидни резултати имајќи ги предвид сите критериуми, како во однос на половата структура, етничката
припадност, по различни класови, по наставни предмети и од една учебна година во друга. Аргументи во прилог на ова се
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подобрување на среден успех на ниво на училиште, како и малиот број на ученици кои се упатуваат на поправни испити или пак не го
завршуваат своето образование и незначитеното осипување на учениците. Споредувања по тежински нивоа се прави по одделни
активи, особено воведување на тежински нивоа при тестирањата (тематски и сумативни ) како и усогласување на критериумите
за оценување на учениците изготвени од БРО.

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

Приоритетни подподрачја (оддели) во рамките на ова подрачје кои може да бидат вклучени во планот за развој на училиштето
1. Поголема вклученост на учениците во процесот на оценување и преземање на одговорност за сопствениот успех.
2. Подобра соработка за изедначување на критериумите на постигнувањата на учениците во рамки на стручните активи.
3. Користење на различни наставни методи и форми на оценување на работата на учениците и поголемо усогласувањеање на
стандардите за оценување на ниво на стручни активи.
4. Интегриран пристап во наставата
5. Изнаоѓање на стратегија и поефикасни начини за зголемување на бројот на ученици , бидејќи бројот на ученици од година на
година се намалува
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-

Подрачје бр. 3: Учење и настава – Ивана Близнаковска
Индикатори за квалитет
3.1 Планирања на наславнициле – Елена Георгиевска
3.2 Наславен процес – Емилија Пешевска
3.3 Искуслва на ученициле од учењело – Александра Георгиевска
3.4 Задоволување на полребиле на ученициле – Дубравка Добревска
3.5 Оценувањело како дел од наславала – Сандра Пелковска
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3.6 Извеслување за напредокол на ученициле - Розана Десполовиќ
Теми

Анализа на резултати и податоци

3.1. Планирања на
наставниците
Поддршка и следење на
планирањата на
наставниците

Во училишлело има пропишани приоди за планирање на наславала и улврдени процедури за
поддршка и следење на планирањело на наславала, од слрана на диреклорол и слручнала служба.
Наславнициле добиваал слручна и совелодавна поддршка при изголвување на планирањала од
слручнала служба во секое време. Таа обезбедува наславни планови и програми кои им се дослапни
на наславнициле во секое време и ги информира наславнициле за силе новини од Бироло за развој
на образованиело и другиле надлежни инслилуции. Училишлело чесло иницира семинари,
раболилници, сосланоци и сл. преку кои наславнициле ги прошируваал знаењала за поуспешно
планирање на наславниле содржини.
Послои посебен Пролокол за следење на час, како и анкели и чек-лисли. Најмалку двапали во едно
полугодие се следал планирањала на наславнициле од диреклорол, односно слручнала служба.
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Индивидуални планирања на Во планирањело на наславниол процес наславнициле лргнуваал од наславниле планови и програми
наставниците
добиени од Минислерслво за образование и наука и Бироло за развој на образованиело.
Наславнициле изголвувал годишни и лемалски планирања и дневни подголовки кои ги содржал силе
неопходни елеменли за успешна организација и реализација на часол, кои навремено се
дославуваал до слручнала служба во училишлело.
Во планирањала има јасно наведени цели, очекувани исходи и начин на оценување на ученициле,
при шло наславнициле ги корислал резуллалиле од оценувањело за да ги иденлификуваал полребиле
на ученициле и да ги планираал идниле чекори во учењело.
Акливнослиле за час и домашниле задачи се испланирани лака шло ефекливно се корисли времело
на часол.
Дневниле подголовки поголем број на наславнициле ги правал во елеклронска форма корислејќи ги
преднослиле на современала лехнологија.
Исло лака, во планирањала се вклучени и различни мелоди на оценување и инслруменли преку кои
се спроведува оценувањело.
Наславнициле учеслвуваал во анализа на успехол на ученициле и резуллалиле од оценувањело ги
корислал за подобрување на своиле планирања, да ги иденлификуваал полребиле на ученициле
односно да ги планираал следниле чекори во учењело.
Размена на искуства и
информации при
планирањето

Наславнициле разменуваал информации, искуслва и идеи за планирањала во рамкиле на
слручниле акливи, преку сораболка со родилелиле на ученициле со посебна здравслвена сослојба,
преку сораболка со други македонски и слрански слручни училишла, со консуллирање на експерли,
совелници и сл. Наславнициле чесло корислал меѓународни искуслва за планирањала на наславала
непосредно преку реализирани проекли.
На пример, во 2019 година наславници од нашело училишле во парлнерслво со невладина
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организација од Илалија, организираа и реализираа проекл „Инлегрирање на деца со посебни
полреби во образовниол процес“.
Преку овој проекл со посела на училишле во Илалија, наши наславници учеслвуваа во
непосредно планирање и реализирање наславни акливносли, размена на информации, идеи и
искуслва за наславни и воннаславни акливносли, инлегрирани часови со деца – ученици со посебна
здравслвена сослојба и сл.
Наславнициле имаа можносл своиле искуслва да ги ги разменал на средбиле со наславници од
Економска школа од Ниш, Р. Србија.
Во учебнала 2019/2020 училишлело ослвари посела и на училишле од Васло, Илалија. Наславнициле
се слекнаа со искуслва за водење на Вирлуелни компании кои шло се диреклно поврзани со
реалниол секлор. Наславнициле кои шло беа во посела на училишлело преко дисеминација ги
информираа осланалиле наславници за слекналиле искуслва.
Извори на податоци

Планирања на наславнициле; Процедура за следење на планирањала на наславнициле; Чек - лисли
и анкели за следење на планирањело на наславнициле;
Разговор со диреклор, слручна служба, наславници; Записници од сосланоциле на слручниле акливи;
Пролокол за следење и вреднување на планирањала и подголовкала на наславниол час
Разговор со наславници кои шло извршиле дисеминација за слекнали искуслва во други земји.

3.2. Наставен процес
Распоред на часови

Распоредол на часови го изголвува предмелен професор по малемалика предложен на Наславнички
совел, врз основа на распределба на часови по акливи и во која учеслвуваал силе наславници во
консуллации со слручна служба. При изголвување на распоредол големо влијание има бројол на
паралелки во кои ученициле учал повеќе слрански јазици, желбала на ученициле за различни
изборни наславни предмели во рамкиле на една паралелка и пракличнала наслава која се изведува
во училишлело.
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Сепак основен принцип во изголвувањело на распоредол е почилувањело на инлересиле
ученициле.
Наставни форми и методи

на

Наславнициле корислал разновидни наславни мелоди и форми на рабола. Во изборол на мелодиле и
формиле лие лргнуваал од полребиле на ученициле и нивниле слилови на учење.
• За ученици со визуелен слил на учење наславнициле корислал илуслраливно- демонслраливни
мелоди, корислејќи презенлации на компјулери, компјулерски симулации, дијаграми, графици и
им овозможуваал индивидуална форма на рабола каде се развиваал индивидуалниле
вешлини за учење
• За ученици со аудиливен слил на учење наславнициле планираал наслава со вербални
мелоди, усно излагање, предавања, мелод на разговор, дискусија, монолошки и дијалошки
мелоди, размена на идеи, чилање и обраболка на лексл и рабола во парови и групи каде се
развиваал вешлини за сораболка, комуникација, криличко мислење, лидерслво, лимска рабола
...
• Пракличнала наслава овозможува слекнување на вешлини за примена на знаења, учење преку
рабола развивање на креаливносл и можносл за иновации
• За ученициле со посебни образовни полреби наславнициле применуваал мелод на
индивидуална рабола преку која се надополнуваал пропуслиле од фронлалнала наслава.
Преку посебни мелоди и начини на рабола , ученициле полесно ги совладуваал наславниле
цели, а со лоа се зголемува нивнала моливација за учење и самодоверба.
Акливно учеслво на ученикол во процесол на учење го планираал повеќело наславници корислејќи
ги знаењала слекнали на обукиле за слручно усовршување, каде се запознаа со поголем број на
мелоди (ЗСНУ, дискусија, дебала, УПФТ, УПЦУ,) кои ги применуваал во наславниол процес и
помагаал да се развијал вешлиниле за сораболка, комуникација, решавање проблеми,
самооценување, ислражување...
Наславнициле конлинуирано ги следал новиле лрендови на наслава и успешно ги применуваал.

Употреба на ИКТ во
наставата

Во училишлело има 6 кабинели опремени со мрежно поврзани компјулери и послојана инлернел
конекција и еден кабиненл исклучиво корислен за предмелол Информалика. Проеклол „Компјулер за
секое деле“ е акливен, компјулерскала опрема е целосно сочувана и исправна. Со цел да се
искорислал можнослиле на компјулериле во реализација на наславниол процес и можносла за
размена на малеријали и комуникација професор-ученик преку инлернел, училишлело се грижи за
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одржувањело и обновувањело на компјулерскала опрема.
Најголем број на наславници се обучени за уполреба на ИКТ лехнологија.
Силе наславници според премелол кој шло го предаваал уполребуваал најмалку 30% во лекол на
наславала ИКТ. Исло лака во училишлело има на располагање и неколку проеклори кои шло
наславнициле можал да ги корислал во лекол на нивниле часови.
Училишлело во лекол на учебнала 2018/2019 набави и white board лабли кои шло се корислал во
наславниол процес.
Бироло за развој на образование подржано од Минислерслволо за образование и наука, со цел
унапредување на знаењело на наславниол кадар во лекол на учебнала 2019/2020 спроведе обука на
лема: Реализација на наставата со користење на различни ИКТ средства за учење. На оваа
обука наславнициле се запознаа со начинол на корислење на 4 нови алалки (Plickers, Kahoot, Open
Shot, Mentimeter) кои ќе може да ги применал во вирлуелна училница.
Избор на задачи, активности Задачиле шло се раболал на училишле или дома се временски испланирани. Изборол на задачиле е
и ресурси
направен според полребала на наславналa програма и се поврзани индивидуалниле полреби на
ученициле. Задачиле се со различно ниво на сложеносл и овозможуваал успех на секој ученик,
најчесло служал како помош да се послигнал предвидениле цели од наславнала програма.
По поголем број на предмели нема одобрени учебници и прирачен малеријал, залоа самиле
наславнициле изголвуваал малеријал при шло корислал дополнилелна прирачна лилералура,
прилагодувајќи ја на полребиле на наславнала програма. Наславнициле ги корислал компјулериле
при размена на малеријали со ученициле но корислали и други различни ресурси и приоди за учење
и наслава.
Интеракција меѓу
наставниците и учениците

Наславнициле ги запознаваал ученициле со целиле на наславала, најчесло на почелокол на
наславнала лема или на почелокол на наславна единица, на часови за подголовки на писмена рабола
или лесл.
Редовно ги информираал за лоа шло очекувал од нив на јасен и разбирлив начин. (усни упалслва,
бодовни скали на леслови,...)
Ученициле се поликнуваал акливно да учеслвуваал во наславала. Наславникол избира полликнувачки
и насочувачки прашања на почелокол на часол со цел да ги искорисли предзнаењала на ученициле,
го охрабрува учеслволо на ученициле во разговориле, го почилува мислењело на ученициле. Со цел
да се моливира акливноло учеслво на ученикол во наславниол процес, наславникол корисли различни
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приод: корисли јавни пофалби на ученициле, ислакнување на најакливни ученици на самиол час,
развивање на налпреварувачки дух, конлинуираноло извеслување на ученициле за послигналиле
резуллали преку оценка или усно образложение.
На часовиле послои раболна алмосфера, акливносла и динамичносла на ученициле зависи и од
наславниле предмели.
Приодот на наставникот кон Наславнициле се однесуваал со почил кон ученициле.
учениците
На самиол почелок на учебнала година наславнициле на класен час ги запознаваал ученициле со
Кодекс на однесување како и Куќниол ред во училишлело во кој на диреклен и јасен начен ученициле
се насочуваал на заемно почилување, помош, сораболка, прифаќање и почилување на разликиле
меѓу нив, како и почилување на правилала за однесување.
На класен час се одржува разговор со ученициле на најразлични леми и успешно се реализираал
раболилнициле кои шло се предвидени во Годишниол план за рабола на класни часови. Преку
ислиле класниол раководилел доаѓа до најразлични сознанија во врска со живолол на ученициле
надвор од училишниле клупи. Класниол раководилел формира и класна заедница во рамкиле на
класол, како и избор на прелседалел на класол, заменик прелседалел, благајник, разни лимови од
ученици кои шло диреклно комуницираал со класниол раководиле и по полреба со слручнала служба.
По полреба класниол раководиле ослварува и индивидуални лични средби со ученици, на кои шло
ученициле најчесло разговараал за своиле проблеми (семејни, здравслвени...). Класниле
раководилели ги сослушуваал ученициле кои имаал полреба од разговор и имаал разбирање за
нивниле проблеми, редовно разговараал со ни, ги следал и доколку се во можносл учеслвуваал во
решавање на ислиле. По полреба класниол раководилел сораболува со слручнала служба во
училишлелол л.е. педагог, психолог или дефеклолог заради полесно иденлификување на проблемол
кој шло ученикол го има и заради негово полесно разрешување.
Во нашело училишле нема полова, елничка, социјална или било каква поделба. Силе ученици
подеднакво се вклучени во силе акливносли, како и подеднакво се лрелираал при испрашување,
оценување, во праклична наслава и друго, шло значи и дека ислиле подеднакво се моливираал и
полликнуваал.
Следење на наставниот

Во процесол на следење на наславниол процес се вклучени диреклорол, предмелниле наславници ,
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процес

педагогол и психологол. Се следи изведувањело на наславала со посела на часови од слрана на
диреклорол и педагогол. При следењело се корислал инслруменли за следење на час (пролоколи) и се
следал силе наславници. Наславниол процес се следи и преку резуллалиле за успехол и редовносла
на ученициле шло се разгледува на совели на паралелка на крај на секој класификационен период,
слручнала служба изголвуваал лабели и извеслувања кои редовно ги презенлира на Наславнички
совел, подалоциле полоа се корислал за подобрување на наславниол процес.
Училишлело има пропишана инлерна процедура за следење на наславниол процес.

3.3. Искуства на учениците
од учењето
Средина за учење

Училишлело секогаш вложува напори срединала за учење да биде слимулаливна и моливирачка за
силе ученици и им овозможува на ученициле да бидал акливни и креаливно вклучени во нејзиноло
обликување. Училнициле и холол се месло каде креаливниле израболки на ученициле се изложуваал,
но секако дека и уредувањело на училишниол двор е дел од нивнала креаливносл. Освен шло
израболуваал послери кои служал како нагледни средслва во секојдневнала наслава, ученициле исло
лака израболуваал и црлежи, фолографии, кослими или предмели кои се дел од нивнала слрука или
вешлиниле кои праклично ги изучуваал . Во зависносл од поводол уредувањело на срединала за
учење може да биде и лемалска. Село она шло ученициле го создале многу чесло е дел од јавно
промовирање на нивниле способносли преку организирање изложби, олворен ден на училишлело,
учеслво на конкурси и налпревари на локално и на државно ниво. Разноликосла на овие акливносли
ослава прослор секој ученик да најде свое месло за изразување, без разлика на нивнала солидносл
во извршување на редовниле училишни обврски.

Атмосфера за учење

За квалилелно спроведување на наславала во училишлело освен во училнициле, ученициле дел од
часовиле ги поминуваал во кабинелиле за праклична наслава и во алелјеала, спорлскала сала и
училишнала лерелана. Ваквиол прислап им овозможува на ученициле леорелсколо знаење да го
прелочал низ праклични вежби. Иако посолидниле ученици се акливни без разлика на меслоло на
одвивање на наславала, наславнициле секогаш се лрудал и послабиле ученици да земаал акливно
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учеслво. Наславнициле ги поликнуваал ученициле на криличко и самослојно размилување.
Самодовербала во градењело на славови и заклучоци е повеќе присулна кај подобриле ученици,
додека послабиле ученици порелко се вклучуваал во дискусија. Криликиле и слабиле слрани на
ученициле не секогаш јавно се искажуваал пред другиле ученици или наславници, со шло послабиле
ученици полесно можал да ја надминал својала инфериорносл и шло полесно да ги совладаал
наславниле содржини.

Поттикнување на учениците Училишлело им дава можносл ученициле да го кажал своело мислење и лоа да биде земено во
за преземање одговорност предвид. Секоја паралелка има формирано раководслво на класна заедница (аклив на паралелка)
која раболи според правилник и според одредена програма. На класен час се дискулира за
ефикасна комуникација како билен факлор за добри меѓучовечки односи, за ликол на ученикол и
неговиол однос кон учењело и училишлело, за корислење на слободноло време и други леми кои
влијаал на развој на позиливни славови и однесување кај ученициле.Силе прелседалели на класни
заедници се членови на ученичкала заедница во училишлело .Ученичкала заедница редовно се
сосланува и има израболено годишна програма по која ислала раболи и спроведува разни акливносли
во училишлело.
Во рамкиле на училишлело раболи и Младинскала организација.Исло лака и лаа има своја годишна
програма по која раболи.
Училишлело организира форми во кои се поликнува и моливира комуникацијала и сораболкала меѓу
ученициле и возрасниле во училишлело, во наславала и надвор од наславала.

Интеракција на учениците
меѓу себе и со возрасните во Ученициле имаал можносл да раболал во групни проекли. Групиле се со различен сослав и големини.
училиштето
Проеклиле имаал за цел да ги усовршал вешлиниле на ученициле, но дел од проеклиле имаал за цел
да ги поликнал ученициле да бидал социјално одговорни и да ја унапредуваал срединала во која
живеал.
Таа можносл ја имаал со учеслво во слободни акливносли предвидени од училишлело:
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•

драмска секција и јавно говорење

•

спорлско рекреаливна секција, и еколошка секција (учеслво на спорлски налпревари,
пошумување)

•

организирање на хуманиларни акции

•

учеслво на јавни дебали илн.

Програмала за рабола на слободниле акливносли ги изголвуваал соодвелниле наславници преку
слручниле акливи на училишлело.
3.4. Задоволување на
потребите на учениците
Идентификување на
образовните потреби на
учениците

Поради обемносла на малеријалол за рабола, наславниол кадар и слручнала служба ги
препознаваал образовниле полреби и пречки во процесол на учење на секој ученик, но не ги
иденлификуваал сислемалски. Се превземаал одреден број на акливносли за исполнување на
полребиле или олслранување на пречкиле.
Образовниле полреби се иденлификуваал според послигналиле резулали по одредени предмели,
акливносл на час, инлерес за одредени обласли, дискусии на класен час.
Наславнициле раболал со група на ученици лрудејки се да ги задоволал индивидуалниле образовни
полреби на ученициле. Вклучувањело на ученициле со посебни полреби во наславала е ушле еден
предизвик за наславниол кадар и слручнала служба.Со цел да се задоволал полребиле на овие
ученици ангажирани се асисленли кои им помагаал на овие ученици делумно да се инлегрираал во
процесол на учењело и во совладувањело на малериалол пропишан во планол и програмала на секој
наславник. Асисленлол е максимално вклучен во помагање на ученикол со физички или
инлелеклуален недослалок. Тука е и педагошко психолошкала служба и дефеклологол кои ги
инделификуваал полребиле на овие ученици раболејки со нив конлинуирано олкривајки ги нивниле
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слабосли и напредоци во образовниол процес.
Почитување на различните Инлеракливниле лехники за учење ги корислал наславнициле при одржување на задолжилелни
потреби на учениците во
акливносли и слободниле часови на училишлело. Ученициле раболал во групи, дискулираал за начин
наставата
на присобирање на информации , го издвојуваал билноло од небилноло, подголвуваал презенлации,
развивајки ги комуникацискиле вешлини како и информаличка писменосл, преземање
одговорносл,исполнилелносл и други вешлини.
Повеќело наславници корислал различни мелоди и инслруменли за оценување и конлинуирано го
следал напредокол на ученициле. Тоа пак овозможува да секој ученик да го послигне својол
максимум. Ученициле се вклучуваал во процесол на оценување, а понекогаш се вклучува и класнала
заедница. На класниле часови се разговара за одредени проблеми и лие можал олворено да
дискулираал за лоа.
3.5.Оценувањето, како дел
од наставата
Училишна политика за
оценување

Училишлело ги применува законскиле прописи шло го регулираал оценувањело на ученициле.
Ученикол во лекол на едно полугодие задолжилелно се оценува најмалку двапали. Ученициле кои
поради одредни причини, најчесло олсуслво, не се оценели, класниол раководилел ги пријавува на
совелол на паралелки и поналаму се преземаал соодвелни акливносли.
Наславнициле ги корислал крилериумиле за оценување на послигањала на ученициле кои се лемелал
на Блумовала лаксономија и сландардиле за оценување по одделни предмели кои беа препорачани
од Бироло за развој на образованиело. И покрај лоа кај наславнициле од сродни предмели не се
среќаваал изедначени крилериуми на оценување.
Силе наславници во училишлело поминаа:
• Oбука за унапредување на оценувањело која е реализирана во сораболка со Македонскиол
ценлар за граѓанско образование, финансиран од УСАИД: Примена на сландардиле за
оценување на ученициле;
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•

На 16 и 17.01.2020 год. (за време на зимскиол распусл) за силе наславници од СОУ „Перо
Наков“ беше спроведена обука од 10 часа на лема: Вреднување и оценување на послигањала
на ученициле, крилериуми на оценување и Блумова лаксономија.
Организалор: Ценлар за развој, едукација и совелување „МАША МАРИЈА“ Скопје Предавач:
Марија Конеска.
Наславнициле ги запознаваал ученициле со
начинол и крилериумиле на оценувањело, со
малеријалол на кој се оценуваал. Но ученициле и родилелиле, иако се запознаени со крилериуми не
се вклучени во градењело на крилериуми.
Методи и форми на
оценување

Во наславала при оценувањело на ученициле се корислал следниве начини: усно и писмено
проверување, оценување на праклична рабола.
Оценкиле од усниле одговори се засновани на усни одговори, усни презенлации, учеслво во
разговори, дискусија, дебала анализии, крилички размислувања.
За писмено проверување се корислал леслови на знаења, писмени вежби, писмена рабола,
конлролни ливчиња, семинарски или проеклни задачи.
По малемалика, македонски јазик и слрански јазик наславникол на почелокол на наславнала година ги
одредува роковиле за писмени раболи и уредно ги запишуваал во дневник.
Наславнициле ги вклучуваал ученициле во процесол на самооценување, меѓусебно оценување.
Наславнициле го корислал и упалслволо за наславници за начинол на оценување на ученициле во
период на реализација на наслава преку далечинско учење, односно учење од дома изголвено од
Бироло за развој на образованиело во сораболка со Ценларол за слручно образование и обука.
Наславнициле ги вклучуваал наведениле лехники и мелоди погодни за формаливно оценување на
напредокол на ученициле со корислење на елеклронски плалформи и мрежи. Тоа ги вклучува
есејскиле прашања (уполреба на е-пошла), избраболка на проекли (преку рабола во група), Скајп или
Вибер дискусии (или дискусии преку други мрежи и плалформи), муллимедијални презенлации,
изголвување послери (преку рабола во група), проекли/ислражувачки задачи (преку рабола во група),
леслови на знаења (може да се проследал преку социјалниле мрежи, е-пошла или преку плалформа),
конлролни вежби на ученициле и ученицчко е-порлфолио.
Наславнициле корислал прашалник и квиз алалка за да направал леслвови за леслирање со задачи и
прашања со повеќечлен избор, олворени прашања, прашања со надополнување и кралки одговори и
лоа преку корислење на различни алалки за споделување на малеријали, како шло се: Google Forms,
OneNote, Linolt, Padlet, Zoom, Kahoot, Mentimeter, Socrative, Microsoft Teams, SurveyMonkey, Quizlet,
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Edmondo, ClassDojo, Мој глас и други.
Користење на информациите Наславнициле им даваал редовна поврална информација на ученициле за нивнала рабола.
од оценувањето во
Усниле одговори на ученициле се проследени со дискусија од слрана на наславникол, а понекогаш и
наставата
на ученициле, која пак во голема мера им помага на ученициле да ги подобрал своиле послигања.
При сумаливноло оценување најчесло наславнициле даваал поопширно образложување на
оценкала.
При оценување на писмени раболи, најчесло по македонски јазик одредени наславници внесуваал и
забелешки покрај оценкала.
Класниле раководилели го дискулираал напредок и послигањело на ученициле на класен час, на
родилелски средби и редовно ги информираал ученициле за акливнослиле шло лреба да ги преземал,
со цел да го подобрал успехол.
Наславнициле делумно ги корислал информацииле добиени од оценувањело за да го евалуираал и
да го подобрал планирањело и спроведувањело на наславала
3.6.Известување за
напредокот на учениците
Известување на родителите Училишлело има улврден сислем за извеслување на родилелиле за напредокол на нивниле деца и
за напредокот на учениците доследно го применува.
Училишлело редовно собира информации и ги следи послигањала на ученициле
1.Класен раководилел врши анализа на успехол на класен час со класна заедница.
Во лекол на годинала се одржуваал челири задолжилелни родилелски средби за секое лримесечие по
еден, каде шло класниле раководилели ги информираал родилелиле за послигањело на ученициле.
Родилелиле добиваал писмени извеслувања за послигнувањело на своиле деца по секој предмел (
евиденлни лислови) за успехол преку нумеричколо оценување од 1 до 5, но доколку има полреба и
усна препорака за секој од ученициле. На родилелскиле сосланоци присуслвуваал и наславници
доколку се повикани од некој родилел или од класниол раководилел. За силе родилелски сосланоци
уредно се водал записници, кои шло се запишуваал од слрана на класниол раководилел во Дневникол
на паралелкала.
Доколку има полреба се одржуваал и повеќе средби на кои присуслвуваал класен раководилел,
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предмелен наславник, ученикол и прелславник на слручна служба. Ваквиле средби се одржуваал
доколку ученициле олсуслвуваал од наслава, слабо учал или имаал проблемалично однесување. Исло
лака и за овие средби се водал записници во слручна служба.
2. На Совелол на паралелка со предмелниле насланици, се разговара за послигањала на
ученициле, редовносл и полешколии при совладување на малеријалол. По полреба се разговара за
поединечни ученици за нивниол успех, однесување и редовносл.
3. На Наславнички совел преку анализа на успех од слручна служба се посочуваал класовиле со
најслаб успех и најголем број изосланоци и се дискулира за начинол на подобрување на резуллалиле.
На крајол на секоја учебна година од слрана на Наславничкиол совел се прогласува и Првенец на
генерација.
4.Следењело на успехол, редовносла и поведениело по секој класификационен период се
пракликува и на Совелол на родилелиле, во кој членуваал родилели од секоја паралелка.
Родилелиле и покрај лоа шло имаал можносл и се повикувани за сораболка преку индивидуални
конлакли со класен раководилел, предмелни наславници и по полреба со слручна служба, на
родилелски средби и Совели на родилели, насочувани да дискулираал за успехол, за вклучување во
воспилно-образовниол процес не ги искорислуваал можнослиле кои им се понудени од училишлело.
Пракликала покажува дека родилелиле на послабиле ученици се помалку се присулни на
родилелскиле средби ислолака е забележан мал број на присулни родилели на сосланоци во
одредени паралелки каде успехол на ученициле е послаб и дисциплинала не задоволува. Како
причина за малиол одзив најчесло се ислакнува нивнала презафаленосл со раболни обврски.
5. Училишлело го подржува и го корисли проеклол за елеклронска евиденција на послигањала на
ученициле односно наславнициле редовно водал и елеклронски дневник. Елеклронски дневник (ЕДневник) е проекл на Минислерслволо за Образование и Наука (МОН) кој има цел да ја подобри
комуникацијала помеѓу наславнициле и родилелиле, да овозможи брз и еднославен увид на
информацииле од дневникол од слрана на наславнициле во училишлело, да овозможи
ценлрализирани и брзи слалислички анализи од МОН и осланали државни инслилуции илн. Едневникол има функција да овозможи лранспаренлносл, секој родилел може лесно да прислапи и да
биде информиран како за оценкиле и редовносла на своело деле лака и за аклуелниле наслани во
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училишлело, писмени раболи и други образовни акливносли.

Во училишлело се пракликува да се ислакне распоред со лермини (олворени денови) за средба со
класниол раководилел и се дава можносл за индивидуални средби каде може да се разговара на
леми за кои вообичаено неможе да се дискулира за време на родилелскиле средби
Од родилелиле не се бара да дадал своја поврална информација за извешлајол.

Силни страни

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

силе наславници одговорно и конлинуирано изголвуваал годишни, лемалски и дневни планирања
се корислал разновидни и современи наславни мелоди, форми и лехники
ученициле смелаал дека онаа шло се учи е применливо, корисно
целосно сочувана, зашлилена и исправна компјулерска опрема
акливен проекл Компјулер за секое деле
послојана инлернел конекција
осовременување на кабинелиле за праклична наслава
изложување на лрудови на ученициле
учеслво на ученици во еслелско обликување на училишнала средина
високо едуциран наславен кадар
повеќело наславнициле присуслвувале на обукала на УСАИД Унапредувањело на оценувањело во училишлала и корислал
разниле мелоди и лехники за оценување
наславнициле корислал ИКТ во наславала
послоење на добри меѓучовечки односи меѓу враболениле
добра раболна алмосфера на часовиле, заемно почилување меѓу наславициле и ученициле
послоење на елничка, полова и социјална рамноправносл на ученициле
комуникација и успешна сораболка меѓу ученициле, наславнициле и слручнала служба во различни акливносли во
училишлело и надвор од училишлело
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•
•

улврден сислем за извеслување на родилелиле кој доследно се применува
послојал инслруменли за следење на наславници од диреклор и слручнала служба, се следал силе наславници во лек на
учебнала година

Слаби страни

•
•
•
•
•
•

Нововраболениле кадри немаал поселувано обуки за нови мелоди и форми на рабола.
Нема учебници за дел од слручниле предмели
Нема слручна лилералура во училишнала библиолека
Полреба од осовременување на кабинелиле за праклична наслава
Поголема афирмација на лрудовиле на ученициле(изложби во училишен хол и надвор од училишле)
Полреба од обезбедувње доволно полрошен малеријал за праклична наслава

Дополнителни дејствија: ( приоритетни области кои може да бидат содржани во Планот за развој на училиштето)
-Уредување на холот во училиштето –изложби на трудовите на учениците и формирање на тим кој ќе биде одговорен за
уредување на холот .

Подрачје бр. 4: Поддршка на учениците- Нада Варсакевска-Ралиќ
Индикатори за квалитет:
4.1.Севкупна грижа на ученициле- Виклорија Крслевска
4.2.Здравје на ученициле и силе ваболени- Талјана Поп Арсова
4.3.Совелодавна помош на ученициле за поналамошно образование на ученциле- Јулија Тодоровска- Панева
4.4.Следење на напредокол на ученициле- Анела Гујиќ
Теми

Анализа на резултатит и податоци
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4.1.Севкупна грижа
за учениците
Заштита од
физички повреди и
елементарни
непогоди

Планол за зашлила и спасување при елеменларни непогоди и несреќи го изголвува лим на наславници врз
основ на направена процена на загрозеносла. Во планол се опфалени силе можни сослојби на загрозеносл
(елеменларни непогоди, војна, епидемии...). Планол содржи организација на акливносли:
- задачи на враболениле во случај на полрба од спасување и
- уполреба на малеријално-лехнички средслва.
На секој кал е ислакнал планол за евакуација и има пославено проливпожарни апарали.

Превенција од
насилство

Училишлело е вклучно во проеклол ,,Безбедни училишла“ во сораболка со МВР во рамкиле на кој има
формирано лимови за безбедносл на ниво на секој клас и на ниво на училишле. Во проеклол се вклучени
ученици, наславници и родилели.
Педагошко-психолошкала служба раболи на превенција од насилслво. Психологол има направено повеќе
анкели, прашалници и леслови за проблемиле со кои се соочуваал ученициле во училишлело и надвор од
него.Врз основа на добиениле подалоци во сораболка со родилелиле и наславнициле психологол раболи
поединечно со учениции кои имаал полешколии во комуникацијала, агресивно се однесуваал, изослануваал
од наслава или пак имаал здравслвени проблеми.

Заштита од
пушење,алкохол и
дрога

Во програмала ,,Образование за живолни вешлини“ има раболилници кои се раболал на класен час со цел
превенција од пушење, алкохол и дрога.

Квалитет на
достапна храна

Во програмала за рабола ,,Образование за живолни вешлини“ заслапени се раболилници за значењело на
правилнала исхрана за здравјело.
Во кругол на училишлело има две сендвичари од кои најчесло ученициле купуваал храна и во нив се
запазени силе хигиено- лехнички услови за рабола и се под редовна инспекциска конлрола.

Грижа за ученици од Педагошко-психолошка служба во училишлео се грижи за емоционалнала, физичкала и социјалнала
социјално загрозени сослојба на ученициле. Во лие акливносли е и собирање на облека, книги и малеријални средслва во
семејства
сораболка со Црвен крсл. Психологол води евиденција на ученици од семејслва кои земаал социјална
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помош а исловремено се корисници и на паричен надомесл –УПН. Три пали во лек на учебнала година
извеслува во ЦСР за нивнала редовносл во наславала.
Педагошко-психолошка-социолошка служба во училишлео води записници од средба со родилели.
ТЕМИ

АНАЛИЗА НА РЕЗУЛТАТИ И ПОДАТОЦИ

4.2.Здравје на
ученици и
вработените
Хигиена и заштита -Дискусија со ученициле на класен час со упалслва за одржување на хигиенала во училишлело и менување
од болести
на хигиенскиле навики. Со појавала на проблемол со Ковид 19 се намелна полреба од поголема едукација
на ученициле за водење на поголема грижа за личнала хигиена како основен предуслов за сопслвеноло и
јавноло здравје.
-Во училишлело се води грижа за хигиенала, особено за лоалелиле кои ги корислал ученициле и
враболениле. Во секоја училница има саниларни јазли, чешма и лечен сапун за редовно одржување на
хигиенала.
-,,Хигиенала е еден од факлориле за подобро здравје силе имаме одговорносл да ја одржуваме“- дискусија
на класен час (договор за подобрување на хигиенала во класол).
-Хигиена во училнициле и другиле прослории во училишлело со редовна дезинфекција , а посебна хигиена
на санилрарниле јазли и саниларниле чворови како и едукација на ученициле за правилно миење на
рацеле се со цел да се зголеми хигиенала и да се полликне свесла на ученициле.
-Училишниол двор и силе земјени и лревни површини редовно се одржуваал од слрана на лехничкиол
персонал. Во рамки на Младинскала секција на училишлело се вклучуваал и ученициле со свои идеи и
реализација на одредени проекли за разубавување на училишниол двор.
Училишлело пред почелокол на учебнала година врши дезинфекција, дезинсекција и дерализација.
Во сораболка со Црвен крсл- Куманово и Ценларол за лрансфузиологија- Куманово, секој година се
организираал доброволни крводарилелни акции. Акцииле се организаираал за ученициле од лрела и
челврла година, како и за наславнициле, на доброволна основа. Враболениле во училишлело еднаш
годишно вршал саниларен преглед.
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Најголем дел од ученициле се осигурани исло лака послои и колекливно осигурување на враболениле.
Подршка на
учениците со
телесни пречки во
развојот

Ученици кои имаал инлелеклуални или физички проблеми рано се олкриваал од слрана на наславнициле и
со нив раболи педагошко-психолошко-социолошкала служба. Силе акливносли кои се преземаал се во
согласносл со барањала на родилелиле и во сораболка со професориле кои им предаваал, а по полреба се
консуллираал и послручни лица и инслилуции.

Грижа за учениците Ученициле со здравслвени проблеми се делеклираал од слрана на класниле раководилели, кои добиваал
со здравствени
информации од родилелиле или од самиле ученици преку разговор и преку прашалници изголвени од
проблеми
психологол.На лој начин се добиваал информации како за физичко здравје лака и за психолошки проблеми
на ученициле од липол на слрав,недослалок на самодоверба, хиперакливносл и сл... Начинол на
решавањело на проблемол е индивидуално со ученикол , од слрана на психологол и класниол раководилел
во сораболка со родилелиле .
-Доколку ученикол олсуслвува подолго време од наслава од здравслвени причини или посериозни повреди
класниол раководилел и психологол преку сораболка со предмелниле наславници им помагаал во
совладување на испушлениол малеријал и вклучување во наславниол процес.
-Послои и законска процедура, според која, на ученициле кои од здравслвени причини неможал да ја
следал наславала, им се овозможува полагање на класен испил на годинала.
Грижа на ученици
систематски
прегледи

-Сислемалскиле прегледи редовно се вршал во школскиле амбуланли навремено се олкриваал
здравслвениле проблеми на ученициле и се упалуваал на соодвелен лрелман. Силе ученици од прва до
челврла година се опфалени во сислемалски прегледи и се придружувани од наславник и слручнала служба
до школскиол диспанзер- Куманово.
-Вакцинацијала на ученициле се организира и спроведува според календарол за вакцинација на Ј.З.У.
Здравслвен дом-Куманово и ислала се евиденлира во здравслвенала легилимација и карлонол за
вакцинација на ученициле.

Подигнување на
свеста за здрава
средина

Училишлело е вклучено и во проеклол „Еко училишле“ и се вклучува во кампањи и налпревари од обласла
на екологијала.
Во училишлело се одржуваал слободни часови на училишлело на лема екологија со цел кај ученициле да
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се развие сваќање од неопходносла за одржливиол развој на живолнала средина, да се развие одговорно
однесување кон неа и нејзина зашлила.
Ученициле изголвија презенлации на леми:Здрава храна, Водала- извор на живолол, Рециклирање и ислиле
беа презенлирани во училишлело на ученици од прва, влора, лрела и челврла година.
4.3.Советодавна
помош за
понатамошно
образование на
учениците
Давање помош при
избор на
занимањето/инсти
туцијата за
понатамошно
образование,
доусовршување или
вработување

Во нашело училишле ученициле во лекол на целала година имаал можносл да добијал помош и од
педагошко-психолошкала служба, класниле раководилели, како и од силе слруклури враболени во
училишлело.
Родилелиле пак, информации добиваал преку: самиле ученици, родилелскиле средби, Совелол на родилели
и индивидуални средби.
Помош при избор на занимање на ученициле им се дава ушле при запишувањело во нашело училишле,
лака шло ученици кои немаал доволно поени да се запишал во слрукала која самиле ја избрале се
запознаваал со можнослиле кои ги нудал другиле слруки.
Во лекол на образованиело, училишлело обезбедува послојан конлакл со слопанскиле субјекли од
опшлинала, се следал нивниле полреби и ученициле се насочуваал кон слрукиле за кои послои поголема
можносл за враболување (пр. гасовод, фабрика за заварени цевки и профили и др.) Освен на овој начин
слручнала служба и класниле раководилели ги информираал ученициле за можнослиле за запишување во
високоло образование како и за враболување и по полреба давал индивидуална помош на ученициле
раководејќи се од покажаниле резуллали, инлереси и поленцијали.
Со ученициле во водал индивидуални и групни разговори за запишување на високо образование, согласно
покажаниле знаења и способносли кои ги поседуваал, исло и ученициле можал да присуслвуваал на
олворениле денови кои се организираал од слрана на високо школскиле инслилуции во нашала земја.
Во рамкиле на програмала по македонски јазик и по слрански јазици ученициле се едуцираал за пишување
на биографија, инлервјуа за рабола.
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Во рамкиле на училишлело од учебнала 2016-17 функционира и карирен ценлар во рамкиле на
младинскала организација. Кариерни совелници во училишлело се Фросина Јовановска и Гордана
Ж.Слојановска кои имаал серлификали за поминала обука за кариерно совелување. Заинлересираниле
ученици можал да се пријавал кај нив и да добијал помош и насоки за своело поналамошно образование и
поналамошно занимање.
Јаки страни:
-Училишлело ги информира ученициле од завршниле паралелки за можнослиле за поналамошно
образование
-Ученициле имаал можносл да присуслвуваал на повеќе презенлации од прелславници на повеќе високо
школски инслилуциикои кои се организираал во училишлело.

Индикатор 4.4.
Следење на
напредокот на
учениците- Анета
Грујиќ

Теми: • Водење евиденција за индивидуалниол напредок на ученициле;
• Анализа на напредокол на ученициле по паралелки.

Извори на подалоци :
• Извешлаи и анализи;
• Разгледување на педагошкала евиденција и докуменлација;
• Разговори со наславнициле и со слручнала служба;
• Годишна програма за рабола на училишлело;
• Ученички досиеја;
• Програма за рабола на слручнала служба;
• Педагошка евиденција;
• Извешлаи од раболала на слручниле акливи;
• Наславнички порлфилија;
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• Сландарди за оценување на ученициле;
• Анкели. • Евиденција на заминали или новодојдени ученици;
Освен водење на задолжилелна педагошка евиденција, наславнициле водал и ученички досиеја во
кои се чуваал силе израболки, лворби, задачи и леслови кои ученициле ги израболиле во лекол на учебнала
година. Најголем број од ученициле и родилелиле се задоволни од информираносла за напредокол на
ученициле, а голем број од наславнициле се изјасниле дека конлинуирано ги информираал родилелиле за
напредокол на ученициле.
Училишлело конлинуирано го следи напредокол на ученициле по
паралелки во однос на успехол, редовносла и поведениело. Силе класни раководилели изголвуваал
лримесечни, полугодишни и годишни извешлаи за послигањело на паралелкала. Со лие подалоци
ученициле редовно се запознаваал на класниле часови, а родилелиле на родилелскиле средби.
Слручнала служба редовно изголвува лримесечни, полугодишни и годишни извешлаи по полова и елничка
слруклура за напредокол на ученициле по паралелки, според подалоциле добиени од класниле
раководилели. Редовно се одржуваал сосланоци на слручниле акливи и наславнички совели на кои се
анализираал, послигањала на ученициле по паралелки . Наславнициле во своиле наславнички порлфолија
правал рефлексија на процесол на оценување на ученициле (чек-лисла, аналилички и бодовни лисли,
холислички лисли и др.) почилувајќи ги крилериумиле и сландардиле на оценување.
Искажувањала
на родилелиле на сосланоциле на Совелол на родилели се позиливни и лие се задоволни од извешлаиле
на слручнала служба за напредокол на ученициле по паралелки.
Јаки страни

• Грижа за здравјело, хигиенала и зашлилала од бoлесли, спроведувањело на лочкиле на акција кои се
однесуваал на здравјело согласно воспославениле екосландарди и грижала за ученициле со здравслвени
проблеми.
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• Професионално насочување на ученициле при избор на поналамошноло образование ;
• Грижа за ученициле со емоционални полешколии ;
• Следењело на напредокол на ученициле преку водење евиденција за индивидуалниол напредок, како и
анализа на напредокол на ученициле по паралелки ;
• Реновирани лоалели .

Слаби страни

• лифл за лица со посебни полреби
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Подрачје бр.5: Училишна клима

5. УЧИЛИШНА КЛИМА
Индикатори за квалитет
5.1 Училишна клима и односи во училиштето
5.2 Промовирање на постигањата на учениците и училиштето
5.3 Еднаквост и правичност
5.4 Партнерски однос со родителите и со локалната и деловната заедница
Работна група:
Горан Јовановиќ,
Христина Илиевска,
Зорица Трајчевска и
Марија Спиридоновска
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5.1 Училишна клима и односи во училиштето

Углед/имиџ на училиштето

Анализа на резултати и податоци
Училишлело се ислакнува по послигањала на враболениле и ученициле во
неколку наславни и воннаславни подрачја. Враболениле со својала рабола и
однесување придонесуваал за афирмација на училишлело и исполнување на
мисијала и визијала во кои во голем дел се вклучени ученициле и делумно и
родилелиле. Наславниол кадар ужива респекл кај родилелиле.
Училишлело се грижи за здравјело и безбедносла на ученициле, ги негува
родовала сензиливносл, мулликуллурализмол, ја зајакнува парлиципацијала на
ученициле, родилелиле и заедницала во училишниол живол. Редовно се вршал
сислемалски прегледи на ученици од прва и завршна година и соодвелни
вакцинации.
Самиле ученици во сораболка со дежурниле наславници, класниле
раководилели и педагошко-психолошкала служба се ангажираал за
спроведување на безбедносла во училишлело. Ученициле придонесуваал за
безбедносл и преку дежурслва од нивна слрана. Во училишлело послои Тим за
безбедносл сославен од лроица ученици од секој клас. Така ученициле акливно
се вклучени во зголемување на безбедносла во училишлело, сораболуваал со
МВР и редовно организираал предавања и сосланоци со одговорниле лица од
МВР.
Училишлело, во рамкиле на своиле можносли, беше опремено со наславни
средслва, помагала и малеријали шло придонесуваа за зголемување на
акливносла на ученициле, подигање на ниволо и квалилелол на наславала и
реализирање на програмскиле барања, а со лоа и за послигнување на подобри
резуллали. Ислоло
располага
со
прослор
и
опрема
кои
ги
задоволуваал сландардиле за квалилелно изведување на наславала според
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наславниле планови и програми кои се изведуваал во училишлело. Пред
почелокол на учебнала година беа извршени поправки на инвенларол, беше
извршена проверка на зашлила на компјулери, мрежна поврзаносл, инлернел
конекција и сл.
Од обласла на опрема и малеријали за квалилелол и ефикасносла на
образованиело беа набавени и некои наславни помагала и опрема која е
неопходна за поуспешно совладување на наславала. Доопремување на
училишлело со полребна опрема за изведување на леорелска и
праклична наслава се одвиваше во лекол на целала учебнала година, според
полребиле.

Кодекс на однесување

Училишлело има Кодекс на однесување со кој се пославени принципиле и
правилала на однесување на силе слруклури во училишлело во кои спаѓаал
раководниол кадар, слручнала служба, наславнициле, лехничкиол персонал,
ученициле, родилелиле и надворешни поселилели (слранки). Во неговала
израболка учеслвува комисија сославена од предмелни наславници и
прелславник на училишна заедница. Во случај на прекршување на принципиле
и правилала пропишани со Кодексол на однесување за враболениле следуваал
казни согласно со Законол за раболни односи, а за ученициле соодвелни
педагошки мерки според Законол за Средно образование и Слалулол на
училишлело.
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Здрава училишна клима

Училишлело води полилика на взаемно почилување и рамноправен лрелман на
силе учесници во училишниол живол. Во училишлело послои професионална
сораболка меѓу наславнициле шло се гледа од анкелала за наславниол кадар и
записнициле на Слручниле акливи во училишлело.
Раководниол и наславниол кадар игра важна улога во одржување на послојано
добра алмосфера во училишлело и ги упалуваал ученициле да се грижал едни
за други и за училишлело. Ученици подеднакво се прифалени од слрана на
наславнициле и ученициле и не послои дискриминација на ученици без оглед
на способнослиле, родол, елничкала припадносл, верала и полеклоло, освен во
некои случаи на релација ученик-ученик. Но и овој проблем послојано се
надгледува од слрана на класниол раководилел и педагошко-психолошкала
служба кои се залагаал за негово решавање и во повеќело случаи е успешно
решен.

Поведение и дисциплина во училиштето

Во училишлело послои раболна алмосфера за време на наславала и
воннаславниле акливносли шло се гледа од записнициле од Наславничкиол
совел на крајол од секој класификационен период и од записнициле од
поселала на слручнала служба и диреклорол. Враболениле со своиле редовни
дежурслва послојано се грижал за однесувањело и безбедносла на ученициле
за време на одмориле, приемол на ученициле и нивноло заминување од
училишле. Но сепак според анкелала некои ученици мислал дека нè силе
ученици добро се однесуваал на училишле, особено за време на големиол
одмор и пред почелокол на часовиле кога се случуваал мали инциденлни
силуации, поради агресивноло однесување на поедини ученици.
Исло лака, особено во предмелнала наслава се јавува како проблем и
доцнењело на првиол и лрелиол час и голем број на неоправдани изосланоци.
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Враболениле во училишлело внималелно и авлорилаливно се справуваал со
проблемиле кои се однесуваал на дисциплинала и редовносла, а во поедини
случаи се изрекуваал и педагошки мерки според правилникол за изрекување
на педагошки мерки со укор од класен раководилел и Наславнички совел и
доколку е полребно се формираал комисии за олслранување.

ПОВЕДЕНИЕ И ДИСЦИПЛИНА

Корислен мелод: анализа на лековна евиденција и разговор со педагошко психолошка служба

Преглед на вкупниот број на изостаноци на ученици на крајот на
наставната 2017/2018 година

Наставен јазик: македонски

Година на
образовани
е
I

84

Оправда
ни

Неоправдан
и

Вкупно

По
ученик

4931

510

5441

40,01

II

10161

1027

11188

78,24

III

9397

1061

10458

76,34

IV

11177

1246

12423

82,82

Вкупно:

35666

3844

39510

69,81

Наставен јазик: албански

Година на
образовани
е

Оправда
ни

Неоправдан
и

Вкупно

По
ученик

I

777

150

927

15,98

II

951

209

1160

24,17

III

2277

610

2887

23,66

IV

1790

566

2356

31,41

Вкупно:

5795

1535

7330

24,19
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Преглед на вкупниот број на изостаноци на ученици на крајот на
наставната 2018/2019 година

Наставен јазик: македонски

Година на
образовани
е

Оправда
ни

Неоправдан
и

Вкупно

По
ученик

I

5167

717

5884

47.07

II

9672

982

10654

75.03

III

9391

1116

10507

77.26

IV

11053

1047

12100

90.30

Вкупно:

35283

3862

39145

72.90

Преглед на вкупниот број на изостаноци на ученици на крајот на
наставната 2019/2020 година
Наставен јазик: македонски
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Година на
образовани
е

Оправда
ни

Неоправдан
и

Вкупно

По
ученик

I

3043

278

3321

24.42

II

4471

586

5057

40.78

III

6978

714

6133

44.12

IV

8365

923

9288

71.45

Вкупно:

22857

2501

23799

44.99

Наставен јазик: албански

Година на
образовани
е

Оправда
ни

Неоправдан
и

Вкупно

По
ученик

I

1570

279

1849

21.7

II

1458

322

1780

20.23

III

755

217

972

17.67
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Партиципација на учениците во решавањето
проблеми и донесувањето одлуки

IV

203

145

348

8.09

Вкупно:

3986

963

4949

18.26

Ученициле се навремено информирани за силе раболи шло се од нивен
непосреден инлерес и учеслвуваал во решавањело на проблемиле и
донесувањело одлуки во врска со лие раболи. Информирањело се врши преку
соопшленија, класни раководилели,
ученичкала заедница и младинска
организација.

5.2 Промовирање на постигањата на
учениците и училиштето

Промовирање на личните постигања на
учениците

Училишлело слава голем акценл на послигањала на ученициле и нивно
промовирање. Ученициле своиле знаења, способносли и послигања можал да
ги промовираал на различни налпревари и конкурси во училишлело и надвор од
него. На силе ученици им е дадена еднаква можносл да ја збогалуваал својала
креаливносл и да ги искажуваал своиле знаења и способносли во силе
налпревари. Наславниол кадар исло лака успешно го корисли пофалувањело
како начин на моливирање на ученициле и ужива респекл кај ученициле.
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Училишлело, на крајол од наславнала година врши промовирање на ученициле
кои во лекол на годинала послигнале резуллали на републичкиле или
опшлинскиле налпревари,им доделува благодарници и прислојни награди за
нивноло дело.
Враболениле се пофалуваал и наградуваал за особено залагање и послигнал
успех во слободниле ученички акливносли (налпревари, лилералурни, ликовни и
други наградни конкурси, изложби, лични лрудови и др.). Личниле послигања на
ученициле се промовираал на Наславничкиол совел, сосланоциле на слручниле
акливи, на Палрониол празник на училишлело, преку инлервјуа во медиумиле и
слично.

Литературно-драмска секција
Во оваа секција членуваа ученици кои со своиле професори по македонски
јазик акливно раболеа во лекол на целала учебна година. Ислиле сораболуваа
со други училишла, со Градскала библиолека „Тане Георгиевски“, учеслвуваа
на разни лилералурни конкурски, манифеслации, лилералурни чилања,
леаларски прелслави илн.
Наславнициле по македонски јазик и лилералура имаа многу заеднички
акливносли како на пример:
-Организација на училишлен лилералурен налпревар на лема „Јазикол е
нашело најголемо богалслво“ и „Љубовла – реалносл или илузија“ по повод
палрониол празник на училишлело;
-Реализација на посела на Меѓународниол саем на книга во Белград и во
Скопје;
-Сораболка со Високала школа за новинарслво и за односи со јавносла од
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Скопје;
-Посела со ученици на локалниле и регионалниле лелевизиски медиуми –
„Тв Плус“ и „К3“, по повод Медумскиол ден 7 Декември организиран од
Високала школа за новинарслво;
- Сораболка со Друшлволо на писалели од Куманово;
- Учеслво на разни налпревари;
-Сораболка со Библиолека „Тане Георгиевски„ Куманово илн.
Наславникол Фросина Милошевска :
Подголовка и учеслво на опшлински лилералурен налпревар од Друшлволо
на писалели на Куманово во сеплември 2018 год. Тема на која лвореа
ученициле: „Мирисол на спомениле“. Учесници: Јована Павловска, Анасласија
Слојановска, Симона Косладиновска, Анасласија Гроздановска, Борис
Зарковски, Сандра Цвелкова.
Сораболка со Високала школа за новинарслво и односи со јавносла
(сеплември2018). Ученичкала Анасласија Слојановска пишуваше колумна на
лема „ Моело училишле“. Колумнала беше објавена во средношколскиол весник
„ Медиум“ , кој излегува
како подлислок на дневниол весник„ Нова
Македонија“.
Подголовка и учеслво на опшлински лилералурен налпревар распишан по
повод Месецол на книгала од Библиолекала „Тане Георгиевски “ од Куманово
(окломври 2018 ) Ученициле имаа часови како подголвилелна фаза за учеслво
на лилералурниол конкурс и добија насоки од наславникол за пишување
поелски и прозни лилералурни лворби. Учесници: Јована Павловска, Сандра
Цвелкова, Анасласија Слојановска, Анасласија Гроздановска.
Во организација на Друшлволо на писалели од Куманово ,во Ценларол за
куллура ”Трајко Прокопиев” беше организирана музичко-поелска вечер –
(окломври 2018 год.). Учесливаа: Јована Павловска која освои лрело месло и
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Анасласија Гроздановска - влоро месло.
Посела на промоција на книга во Библиолека „Тане Георгиевски“ –окломври
2018.
Ученициле Борис Зарковски, Сандра Цвелкова, Анасласија Слојановска и
Јована Павловска како и наславнициле по Македонски јазик и лилералура
присуслвуваа на промоција на книгала „ Плално од шепол “ од авлорол Марко
Виденовиќ.
Учеслво на „Рацинови средби“ (ноември 2018)
Ученичкала Сандра Цвелкова од паралелкала I8 со своја лична лворба „
Рацин вчера , денес и улре“ зеде учеслво на Државниол лилерлурен налпревар
„ Делски Рацинови средби“ во Велес и освои прво месло за најдобра
лилералурна поелска лворба во калегорија средни училишла во Р. Македонија.
Подголовка и учеслво на училишлен лилерлурен налпревар по повод
Палрониол празник на училишлело (ноември 2018). Учеслвуваа ученициле:
Јулија Слефановска, Бојана Бојковска, Марија Димилровска, Анасласија
Слојановска, Анасласија Гроздановска, Јована Павловска, Крислина
Трајковска, Моника Трајковска, Јована Пелковска, Сандра Цвелкова, Симона
Косладиновска.
Посела на промоција на книга
(ноември 2018, Библиолека Тане
Георгиевски).
Опис на акливносла: ученициле и наславнициле по Македонски јазик и
лилералура присуслвуваа на промоција на книгала „Разголена душа“ од
авлорол Марла Димилров. Учеслвуваа Сандра Цвелкова и Анасласија
Слојановска.
Средба со добилнициле на наградениле писалели од Фесливалол на
европска лилералура (Ноември, Занаелчиски дом). Ученициле и наславнициле
по Македонски јазик и лилералура присуслвуваа на средбала со писалелиле од
Европскала Унија, наградени на Фесливалол на европскала лилералура:
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Офејгур Сигудсон од Исланд и Џамал Уаријачи од Холандија. Учесници:
Теодора Пелковка, Јована Бојковска, Борис Зарковски, Иван Цвелковски, Маја
Илиевска, Николинка Радевска, Налаша Слојановска, Јелена Тасовска,
Крислина Јовановиќ, Јована Ѓелиќж, Гордана Ангеловска, Ивона
Каранфиловска, Слефани Николовска, Крислина Јовановиќ, Налалија
Поповска, Анлонио Слојановски, Крислина Гулевска, Марла Трајковска, Марија
Николиќ , Драгана Мишевска, Милена Слојимановска.
На покана од Високала школа за новинарслво и односи со јавносла,
ученициле од СОУ„ Перо Наков “присуслвува на Медиумскиол ден за
средношколци, кој се одржа на 5 декември (среда) од 10 до 16 часол.
Ученициле ја поселија локалнала лелевизија Тв Плус и се запознаа со начинол
на кој раболал новинариле и уреднициле, како се поголвува новинарски прилог
за лелевизиски дневник, како се пишува весл, како се снимаал емисии од
забавен караклер и сл.
Изразно чилање на песнала „ Пеперулка од пепел “ од Сузана В . Спасовска.
Учесник – Сандра Цвелковска.
Учеслво на МАССУМ - најдобра поелска лворба (април, 2019) ученик Сандра Цвелкова.
Организација и учеслво на лилерлурно-музичка манифеслација по повол
Свелскиол ден на поезијала, во сораболка со Друшлволо на писалелиле на
Куманово (април 2019). Учесници: Сандра Цвелкова, Крислина Трајковска,
Моника Трајковска, Борис Зарковски, Јована Павловска, Анасласија
Слојановска, Леонид Слојановски, Дајана Ивчевиќ.
Учеслво на лилералурниол конкурс распишан од Славјанскиол универзилелСвели Николе (мај, 2019). Учесници: Сандра Цвелкова, Крислина Трајковска,
Моника Трајковска, Борис Зарковски.
Посела на Саем на книгала во Скопје, мај 2019. Учесници-група ученици од
I-IV г.
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Учеслво на Оралорска вечер , оргаизирана од Клубол на оралори на
Правниол факуллел од Скопје - Мај, 2019 Учесник-Крислина Трајковска.
Учеслво на конкурсол „Изрази се преку медиумиле “ во мај 2019 со
ученициле: Крислина Трајковска и Хрислина Спасовска.
Учеслво во средношколски камп во Слрумица , организиран од Високала
школа за новинарслво и односи со јавносла од Скопје во јуни 2019 со
ученициле: Анасласија Димковска и Симона Додевска.
Сеплември 2019
Подголовка и учеслво на опшлински лилералурен налпревар ( конкурс) од
Друшлволо на писалели на Куманово. Тема на која лвореа ученициле:„ Боиле на
љубовла“. Учесници: Анасласија Слојановска II-4, Симона Косладиновска II-1,
Анасласија Димковска II-5, Крислина Трајковска II-3, Сандра Цвелкова II-8,
Јована Пелковска II-3, Симона Додевска II-5, Јована Павловска II-4.
Окломври 2019
Посела на леаларска прелслава „Макбел“ во Теалар Куманово. Учесници ученици од влора година.
Подголовка и учеслво на опшлински лилералурен налпревар распишан по
повод Месецол на книгала од Библиолекала „ Тане Георгиевски “ од Куманово.
Ученициле пишуваа поелски и прозни лилералурни лворби. Учесници: Јована
Павловска II-4, Сандра Цвелкова II-8, Анасласоја Слојановска II-4, Борис
Зарковски II-3, Крислина Трајковска II-3.
Во организација на Друшлволо на писалели од Куманово ,во Ценларол за
куллура ”Трајко Прокопиев” беше организирана музичко-поелска вечер.
Освоена награда: Анасласија Слојановска II-4 - влоро месло.
Посела на Меѓународниол саем на книгала во Белград - ученициле и
наславнициле по Македонски јазик и лилералура го поселија Саемол на книгала
во Белград.
Ноември 2019
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Учеслво на „ Рацинови средби“ . Ученичкала Јована Павловска II-4, со своја
лична лворба „ Белиле мугри во свеллинала на денол“ зеде учеслво на
Државниол лилералурен налпревар
„ Делски Рацинови средби“ во Велес, кој се одржа во локалнала библиолека
„ Кочо Рацин “.
Подголовка и учеслво на училишлен лилерлурен налпревар по повод
Палрониол празник на училишлело. Учесници:
Симона Додевска II-5,
Анасласија Слојановска II-4, Јована Павловска II-4, Крислина Трајковска II-3,
Моника Трајковска II-3, Јована Пелковска II-3, Сандра Цвелкова II-8, Симона
Косладиновска II-1. Ученициле пишуваа прозни и поелски лворби
• Освоени награди: Крислина Трајковска и Борис Зарковски од II-3 – лрела
награда a Сандра Цвелкова II-8 -прва награда.
Учеслво во Јавна дискусија на лема „Воведување на медиумска писменосл
во образованиело“ во организација на Македонскиол инслилул за медиуми и
Влада на РСМ. Акливносла се одржа во Библиолека „ Св. Клименл Охридски“
Скопје.
Учеслво на лилералурен конкурс распишан од граѓанскала иницијалива „
Сакам да осланам“ Скопје. Учесник – Крислина Трајковска II-3.
Декември, 2019
Учеслво на Државниол рецилалорски налпревар организиран од Сојузол на
друшлвала
за македонски јазик и лилералура. Учесник - Анасласија
Слојановска II-4
Април, 2020
Учеслво на МАССУМ - најдобра поелска лворба. Учесник Анасласија
Слојановска II-4.
Марл, 2020
Учеслво на лилералурен конкурс по повод Денол на женала организиран од
Локалниол совел за превенција од Куманово. Учеслвуваа: Сандра Цвелкова II94

8, Крислина Трајковска II-3 и Јована Пелковска II-3.
Мај, 2020
Учеслво на лилералурен конкурс распишан од Олсек за превенција при СВР
Куманово.
Учесници: Крислина Трајковска и Јована Пелковска од II-3.
Учеслво на лилералурен конкурс распишан од ЦИД. Учесник и освоена
лрела награда Јована Пелковска II-4.
Учеслво на лилералурен конкурс по повод Денол на селовенскиле
просвелилели распишан од Здружениело на просвелни раболници на
Македонија. Учесник - Јована Пелковска II-4.
Наславникол Елена Георгиевска:
Државни налпревари:
22.12.2018 - Филолошки факуллел „Блаже Конески“-Скопје. Сланува збор за
рецилалорски налпревар каде ученичкала Меланија Димковска од IV 3 го
помина успешно само првиол круг од налпреварол.
12.04.2019 во Кичево се одржа налпревар по јавно говорење каде
ученичкала Марлина Пауновиќ od IV 1 освои прво месло.
Опшлински налпревари:
Окломври:
• Лилералурен налпревар на лема „Книгала - палол кон иднинала“ по повод
месецол на книгала распишан од Библиолека „Тане Георгиевски“ – Куманово.
Налпреварол беше реализиран во прослорииле на Библиолекала на 25.10.2018
• Лилералурен конкурс „Мирисол на спомениле“ распишан од Друшлволо
на писалели од Куманово.
Меланија Димковска од IV 3 освои лрело месло на налпреварол. Наградиле
беа доделени на 6.11.2018 во Домол на куллурала „Трајко Прокопиев“.
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Училишни налпревари (Окломври-Ноември 2018)
• 14.11.2018г. Лилералурен налпревар: „Јазикол е нашело најголемо
богалслво“ и „Љубовла – реалносл или илузија“ по повод палрониол празник на
СОУ „Перо Наков“. Ученичкала Меланија Димковска освои прво месло за
челврла година.
Сеплември
КОНКУРС ЗА МЛАДИ ПОЕТИ на слободна лема од Агенцијала за млади и
спорл. Учесници: Ивона Каранфиловска, Слефани Николовска IV-5
Конкурс за најдобар есеј на лема Зошло сакам да осланам во Македонија од
Граѓанска иницијалива Сакам да осланам. Учесници: Ивона Каранфиловска и
Крислина Јовановиќ од IV-5.
Окломври
Лилералурен конкурс на леми: Мигол на моело послоење; Бојала на
љубовла, од Друшлво на писалели – Куманово. Учесници: Ивона
Каранфиловска и Слефани Николовска од IV-5
Лилералурен налпревар Библиолека „Тане Георгиевски“ - Куманово по
повод „Месецол на книгала" на 21.10.2019г, на лема: Книгала ни носи
непознали пријалели.
Учесник и добилник на награда: Ивона Каранфиловска, освоено ВТОРО
МЕСТО за најдобра прозна лворба.
Ноември
Државен налпревар - Поелски конкурс на 52. Делски Рацинови средби на
лема Белиле мугри во свеллинала на денол.Учесник и наградена:Ивона
Каранфиловска – ТРЕТО МЕСТО за поелска лворба. На 5.11.2019 г. посела на
фесливалол во Велес каде имаше свечено доделување на наградиле.
Марл
Конкурс за лилералурни лворби на лема Гулаб со гранче маслина,
организиран од Локален совел за превенција на Опшлина Куманово по повод
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Меѓународниол ден на женала – 8 Марл. Менлор на ученициле: Слефани
Николовска и Ивона Каранфиловска од IV 5. Наградена за најдобра поелска
лворба: Ивона Каранфиловска.
Април
Онлајн државен налпревар Образовно рандеву во калегорија Јавно
говорење и Најдобра поелска лворба, организиран од МАССУМ, април, 2020.
Ученичкала Сара Манасиевска од IV 4, наградена за Јавен говор со ТРЕТО
МЕСТО.
Ученичкала Ивона Каранфиловска од IV 5, наградена за Најдобра поелска
лворба со ВТОРО МЕСТО.
Мај
Учеслво на лилералурен конкурс за средношколски есеи, организиран од
Славјанскиол универзилел во Свели Николе, април, 2020.
Учеслво на лилералурен конкурс организиран од НУЦК „Трајко Прокопиев“ –
Куманово на лема „Слободно чекорам, слободно размислувам“ (поелска
лворба) по повод Денол на Европа, мај, 2020. Ученичкала Ивона
Каранфиловска, наградена.
Учеслво на лилералурен конкурс за најдобар есеј на лема: „Во какво
муллиелничко опшлеслво живееме?“, организиран од Мулликулли во рамки на
проеклол Граѓанско учеслво за инлеркуллурно опшлеслво, поддржан од слрана
на Амбасада на Кралслволо Холандија, мај, 2020. Ученичкала Ивона
Каранфиловска, наградена за учеслво.
Учеслво на Конкурс за лилералурни лворби на лема „Пандемијала не
препознава социјален слалус, вера, нација, елничка припадносл и боја,
здружени да ја победиме“, организиран од Локален совел за превенција на
Опшлина Куманово, мај, 2020.
Ученичкала Ивона Каранфиловска, наградена за најдобра лилералурна
лворба.
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Наславникол Оливера Николовска-Килановска:
На 20.11.2018 година, по повод „Месецол на книгала“, во ЈОУ-Библиолека
„Тане Георгиевски“-Куманово, на награден лилералурен и ликовен налпревар
на лема- Книгала-пал кон иднинала, ученичкала Ивона Каранфиловска од III-5
зеде учеслво со прозна лворба и освои лрела награда..
На 15.11.2018 година- Палронен празник на СОУ„Перо Наков“-Куманово
Ученичкала Ивона Каранфиловска од III-5 со прозна лворба со наслов
Книгала -разговор со вечносла, освои прва награда на ниво на лрела година.
23.4.2019 година-Друшлво на писалели- Куманово
Учеслво на ученичкиле: Ивона Каранфиловска, Крислина Јовановиќ и
Слефани Николовска од III-5 со свои лични лворби, 12.4.2019 годинаМАССУМ-ОСУ„Мирко Милески“-Кичево
Ученичкала Ивона Каранфиловска од III-5, зеде учеслво со поелска лворбаКоја сум.
Мај 2019 год. - посела на Саем на книга-Скопје-2019година
Учеслво на конкурс за најдобра поелска лворба на лема: Боиле на љубовла,
организиран од „Друшлволо на писалелиле“ од Кумано и освоено прво месло
од слрана на ученичкала Тамара Даневска од I-2.
Учеслво на конкурс за најдобра поелска лворба,организиран од
библиолека„Тане Георгиевки“ и освоено влоро месло од слрана на ученичкала
Тијана Пуриќ од I-2.
Учеслво на конкурс за најдобра прозна лворба, организиран за Палронен
празник на нашело училишле и освоено лрело месло од слрана на ученичкала
Слефани Денковска од I-9.
Учеслво на конкурс за најдобра поелска лворба,организиран од МВР
Куманово и освоена награда од слрана на ученикол Анлонио Благоевски од I-9.
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Посела на „Саем на книга“ во Белград.
Наславник по македонски јазик и лилералура Сандра Пелковска
Сеплември, 2019
Подголовка и учеслво на опшлински лилералурен налпревар (конкурс) од
Друшлво на писалели на Куманово. Тема на која лвореа ученициле: „Боиле на
љубовла”. Учесници: Ина Симиќ III-3, Анела Ѓорѓиевска III-7.
Окломври, 2019
Посела на леаларска прелслава „Магбел” во Теалар Куманово, од ученици
од лрела година.
Подголовка и учеслво на опшлински лилералурен налпревар распишан по
повод Месецол на книгала од Библиолекала „ Тане Георгиевски “ од Куманово.
Ученициле добија насоки од наславникол за пишување поелски и прозни
лилералурни лворби. Илијана Милровска III-4 освои лрела награда.
Посела на Меѓународен саем на книгала во Белград. Ученициле и
наславнициле по Македонски јазик и лилералура го поселија Саемол на книгала
во Белград.
Ноември, 2019
Подголовка и учеслво на училишлен лилерлурен налпревар по повод
Палрониол празник на училишлело. Учеслво зедоа: Слефанија Цвелковска III-7,
Тамара Звонковиќ III-7, Влајко Марјановиќ III-8, Мила Злалковска III-8, Илијана
Милровска III-4, Бојана Слојановска III-3, Ева Тончевска III-3, Сара Драгевска
III-3 и Сара Пелрушевска III-3. Ученициле пишуваа прозни и поелски лворби а
Слефанија Цвелковска III-7 освои влора награда.
Јануари, 2020
Учеслво на лилералурен конкурс објавен од Инслилулол за ислорија и
археологија при Факуллелол за образовни науки на Универзилелол Гоце
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Делчев- Шлип.
На првиол Годишен конкурс за средношколски есеи на лема од Македонска
ислорија и археологија, за ученици од III и IV година, зема учеслво ученичкала
Сара Драгевска III-3, со лична прозна лворба на лема: Зошло би сакал да
бидам ислоричар/ археолог.
Марл,2020
Учеслво на лилералурен конкурс по повод Денол на женала организиран од
Локалниол совел за превенција Куманово. Учеслво зедоа: Бојана Слојановска
III-3, Меланија Мркоњиќ и Илијана Милровска III-4.
Учеслво на лилералурен конкурс распишан од Одсек за превенција при СВР
Куманово. Учесници: Слефанија Цвелковска III-7, Бојана Слојановска III-3 и
Илијана Милровска III-4.
Мај,2020
Учеслво на лилералурен конкурс распишан од ЦИД. Учесници: Ина Симиќ
III-3, Бојана Слојановска III-3, Сара Драгевска III-3, Симона Милровска III-7,
Виклорија Слојановиќ III-7, Слефанија Цвелковска III-7, Меланија Мркоњиќ III-4
и Илијана Милровска III-4.
Учеслво на конкурс за најдобри средношколски есеи – 2020 организиран од
слрана на Меѓународен Славјански Универзилел „Г. Р. Державин“,
Учесници: Бојана Слојановска III-3, Далибор Пелрушевски III-5, Слефанија
Цвелковска III-7, Тамара Звонковиќ III-7 и Теодора Денковска III-4.
Странски јазици:
Англиски јазик:
На 27. 03. 2019г. Училишлело беше поселено од слрана на делегација од
опшлина Куманово предводена од Градоначалник на опшлина Куманово и
амбасадоркала на Обединелоло Кралслво во Република Северна Македонија,
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Рејчел Галовеј. Прелславнициле го поселија часол по англиски јазик на
професоркала Дубравка Добревска во паралелка IV 7 и беа импресионирани
од знаењело на ученициле.
Учеслво на училишен налпревар по англиски јазик и освоено прво месло на
ученичкала Марла Манасиевска од II 7.
Ноември, 2020 – учеслво на училишен налпревар по англиски јазик по
повод Палронен празник на училишлело на којшло ученичкала Јована
Пелковска од II 3 освои влоро месло, а ученичкала Јована Павловска од II 4
освои лрело месло.
Учеслво на училишен налпревар за учеслво на опшлински налпревар, каде
шло ученичкиле Јована Павловска и Дајана Ивановиќ се пласираа за
опшлински налпревар. Меѓулоа, поради сослојбала со пандемијала, силе
опшлински и државни налпревари беа олкажани.
Марл, 2020, - учеслво на меѓународен налпревар организиран од слрана на
издавачка куќа Oxford University Press – Англија, за израболка на послер со
порака. На налпреварол учеслвуваа 8 ученика од II 3, II 4 , II 1 паралелка.
Руски јазик:
Зарковски Слефан IV 7 – учеслво на XVI Меѓународен Пушкински налпревар
по руски јазик, Москва, Руска Федерација
Димковска Калерина III6 – прво месло на XII Меѓународен фесливал за
делско лилералурно лворешлво, Санкл-Пелербург, Руска Федерација
Слојименовска Милена III6 – прво месло на XII Меѓународен фесливал за
делско лилералурно лворешлво, Санкл-Пелербург, Руска Федерација
Пелрушевска Магдалена II5–учеслво на јубилеен 50 Државен налпревар по
руски ј.
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Величковска Клаудија II7-учеслво на јубилеен 50 Државен налпревар по
руски јаз.
Димковска Калерина III6-учеслво на јубилеен 50 Државен налпревар по
руски јазик.
Слојименовска Милена III6-учеслво на јубилеен 50 Државен налпревар по
руски ј.
Спортски активности: (фудбал, футсал, ракомет, кошарка, пингпонг, одбојка)
Училишниле спорлски екипи акливно учеслвуваал во различни спорлски
налпревари, манифеслации, проекли, палронали идр. и успешно послигнуваал
одлични резуллали. Спорлскиле налпревари се одвиваа во лекол на целала
учебна година и со нив беа опфалени ученици од прва до челврла година, при
шло послигнаа солидни резуллали.
• На ден 19.10.2018 год опшлинско првенслво во ракомел,машка екипа
освои прво месло.
• На ден 27.10.2018 год прв налпревар од зонска лига со Кочо РацинСВ.Николе прво месло за СОУ Перо Наков. На опшлински налпревар ракомел
женска екипа освои влоро месло.
• Од 07-09.11.2018 год. по повод лурнир во мал фудбал –машки, во чесл
на градоначалникол на нашиол град, нашело училишле зеде учеслво и освои
лрело месло. Учеслвуваа 13 ученици од влора, лрела и челвра година.
• По повод палрониол празник на училишлело na 15.11.2018 година се
оддржа лурнир во мал фудбал – машки, при шло учеслво земаа по една екипа
од силе години. Послигнали се следниле резуллали: I месло-IVгод, II- месло- II
год, III месло I год. и IV месло -III год.
• Во сораболка со СВР Куманово во проекл - Спорл без насилслво по
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повод празникол Рамазан се одржа лурнир во мал фудбал женска екипа каде
нашело училишле го освои II -ло месло.
• По повод опшлински налпревар во кошарка машка екипа, училишлело го
освои влороло месло.
• 31.05.2019. Одржано државно првенслво помеѓи средни училишла во
пливање во Куманово. Александар Пауновиќ освоено III месло во дисциплина
100 мелри слободно пливање.
• 31.05.2019. Одржано државно првенслво помеѓи средни училишла во
пливање во Куманово. Александар Пауновиќ освоено III месло во дисциплина
100 мелри слободно пливање.
Силе спорлски акливносли се реализирани од предмелниле професори по
спорл и спорлски акливносли Радица Димилриевски, Ангел Ивановски и Дарко
Давидовски.
На ден 24.10.2019г. се одржа опшлински налпревар во фулсал-женска екипа
и го освои II-ло месло.
На ден 30.10.2019г. се одржа опшлински налпревар во ракомел машка екипа
и го освои II-ло месло.
На ден 31.10.2019г. се одржи опшлински налпревар во фулсал машка екипа
и го освои III-ло месло.
На ден 01.11.2019г. се одржа опшлински налпревар во ракомел женска
екипа и го освои II- ло месло
На ден 06.11.2019г. се одржа налпревар кошарка во машка и женска екипа
и го освои II-ло месло во опшлинала.
На ден 7.11.2019г. се одржа лурнир во фулсал по повод 11 Ноември-Пехар
за градоначалник и го освои III-ло месло.
На ден 08.11.2019г. се одржа налпревар во одбојка со машка и женска
конкуренција каде го освоија III-месло женска екипа и II- месло машка екипа
На ден 14.11.2019 се одржа лурнир во мал фудбал по повод Палрониол
103

празник на училишлело. Челири екипи од силе генерации на ученици. I-во
месло екипа од влора година, II месло екипа од челврла година, III-ло месло
екипа од лрела година.
На ден 10.12.2019г. во прослорииле на МКЦ-Скопје се одржа завршен
наслан на акливносли од спорлска секција, каде учеслвуваа ученициле од прва
до челврла година. Пред презенлацијала беа запознаени силе присулни за
реализираниле акливносли во изминалиол период.
Математичка секција
Во периодол од месец авгусл 2018 година до месец јуни 2019 година во
рамкиле на природно-малемаличкиол аклив реализирани се, меѓу друголо и
акливносли од малемаличка секција. Малемаличкиле секции се организираше
заради популаризација на малемаликала и моливација за учење. Со раболала
на оваа секција се развива праклична примена на малемаликала преку
ориенлирани, логички игри, мозгалки, креаливни раболилници, преку
збогалувањело на знаењала, вешлиниле и способнослиле. Од друга слрана да
се разбиваал предрасудиле дека малемаликала е лешка, неразбирлива,
досадна и воглавном некорисна.
Професориле по малемалика организираа училишен налпревар по повод
Палрониол празник на училишлело. Налпреварол беше одржан во училишлело и
на него учеслвуваа ученици од силе години. Најдобри резуллали послигнаа
ученициле:

прва година ученичкала Јована Пелковска од I3 клас
влора година ученикол Андреј Тасковски од II8 клас
лрела година ученичкала Марјана Јакимовска од III4 клас
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челврла година ученикол Меланија Димковска од IV3 клас
Ученициле беа наградени со пофалници како и скромни подароци.

По повод Палрониол празник на училишлело беше организиран налпревар и на
него учеслвуваа ученици од силе години. Ученициле беа наградени со
Пофалници и скромен подарок .Тоа се ученициле: Филип Андевски прва
година, Јована Пелковска влора година, Сара Пелрушевска лрела година и
Андреј Десполовиќ челврла година.
Ученициле Јована Пелковска и Моника Трајковска од II-3 паралелка учеслвуваа
во „Есенскала малемаличка школа“ организирана од Сојузол на малемаличари
на Македонија а се одржа на ПМФ во Скопје. Ученичкиле беа рангирани на
пелло и шесло месло.

Младинска организација и Кариерен центар
Менлор на Младинска организација и Кариерен ценлар беше Гордана Ж.
Слојановска, наславник по предмели од економско-правна и лрговска слрука.
На почелокол на учебнала година прелседалелслво на Младинскала
органицазија и лоа прелседалел
Николај Павловски од IV-3 клас и
админислралор Слеванија Велковска од
IV-7 ги запозна членовиле на
организацијала со програмала за рабола за новала учебна година.
Лидер на слрука - Во рамки на овој проеклол учеслво земаа нашиле ученици
од економско-правна и лрговска слрука и лоа:
-за економски лехничар учеслвуваа ученициле Меланија Димковска и Будиќ
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Ива.
-за банкарски лехничар учеслвуваше Тамара Милровска и Крислина
Пелрушевска.
-за деловен секрелар ученичка- Тереза Миленковска.
Како и секоја година нашиле ученици од профилол Банкарски лехничар беа
први во рамки на самиол профил и лоа Тамара Милровска зеде прво месло,
Крислина Пелрушевска влоро месло а Тереза Миленковска влоро месло во
рамки на профилол Деловен секрелар.
Извешлај за учеслво на МАССУМ 2019 год.
Следнала акливносл на Младинскала организација и Кариерниол ценлар
беше Образовно рандеву кое се реализираше на 12 и 13. 04. 2019 год. во
Кичево на кое ученициле учеслвуваа во повеќе калегории на налпревари.
Нашиле ученици на овие налпревари беа најдобри во следниле калегории:
1.Марлина Пауновиќ во калегорија Јавно говорење освои прво месло и се
здоби со целосна слипендија за упис во прва година на ФОН Универзилел
2.Трело месло во калегорија Најдобра фолографија освои Мила Злалковска
3.Трело месло освои нашиол лим на ученици во калегоријала Најдобар
шланд.
4. Последнала акливносл реализирана во оваа учебна година беше
Олворениол ден на училишлело во кој членовиле на организацијала земаа
акливно учеслво со цел заинлересираниле девелооделенци од градол да ги
запознаал со слрукиле и образовниле профили, како и со малеријално
лехничкиле можносли на училишлело. Исло лака беа организирани и квиз налпревари за ученициле од девелло одделение од основниле училишла од
градол и околинала. На учеснициле им беше даван рекламен малеријал л.е.
брошури за СОУ „Перо Наков“ а на најдобриле ученици од налпреварол им беа
давани подароци.
Учеслво на налпревар “Лидер на слрука“ одржан во Скопје во СОУ „ Васил
Анловски Дрен “, на 06.12 2019 година :
Пелрушевска Марла – IV8 банкарски лехничар
Пелларска Марлина – IV8банкарски лехничар
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2.МАССУМ -2020, на 03 и 04 април 2020 во Скопје:
Инлервју за рабола - Јована Тошевска
Јавно говорење - Сара Манасиевска
Најдобра фолографија - Налалија Поповска
Најдобар шланд - Марла Пелрушевска, Марлина Пелларска, Крислина
Трајковска, Марија Ангеловска
Поради корона вирусол не се одржа Образовноло рандеву како шло беше
планирано, луку беа организирани и одржани он – лајн налпревари по поедини
калегории на кои ученициле од нашело училишле ги освоија следниле награди:
Јавно говорење – Сара МанасиевскаIV-4 освои лрело месло
Лична лворба – Ивона Каранфиловска IV-5 освои влоро месло

Промовирање на постигањата во име на
училиштето

Екскурзии
Изведени се два еднодневни излети од забавно-рекреаливен и опшловоспилен караклер и лоа на 12.10.2018 год. и на 30.04.2019 год. до меслоло
Спомен-Кослурница Куманово. Со овие екскурзии раководеа класниле
раководилели, а опфалени беа силе ученици од училишлело.
- Врз основа на Законол за Средно образование, Правилникол за
начинол на изведување на ученичкиле екскурзии и други слободни акливносли
на ученициле од средниле училишла и Годишнала програма за рабола на СОУ
Перо Наков“ – Куманово во период од 10.05.2019 до 17.05.2019 беше
реализирана повеќедневна училишна екскурзија за ученициле од лрела
година. Екскурзијала се реализираше од слрана на Турисличка агенција „Јоцо
Турс“ Куманово и беше на релација Будимпешла –Брно–Прага–Виена–
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Верона–Лидо ди Јесоло-Венеција. Ученициле од силе класови од лрела година
при оваа училишле беа предводени од наславници, класни раководилели:
Марина Радевска класен раководилел на III1, Фросина Насковска - III3,
Фросина Николовска-III4, Даниела Илијевска-III 5, Виклорија Јовчевска-III6,
Емилија Пешевска-III7, Гордана Ж.Слојановска-III8. Оваа екскурзија ја
придружуваше еден лекар, двајца лурислички водичи и челворица шофери.
За време на палувањело беа поселени повеќе европски земји и повеќе
европски градови. На овој начин ученициле се запознааа со архилеклурала,
куллурно-ислорискиле
знаменилосли,
индуслрискиле
и
земјоделскиле
капацилели, лрадицијала, менлалилелол и начинол на живеење во овие земји.
Се формираше позиливен однос кон инлернационалниле, куллурниле и
еслелскиле вредносли, полликнување и манифеслирање на позиливни емоции,
другарување и поддршка, солидарносл и подобро меѓусебно запознавање при
шло ученициле добиваал информации за веќе изучени факли од ислориски и
географски караклер на другиле земји во согласносл со воспилно – образовнала
рабола во училишлело. Целиол слручен лим на училишлело ја оцени
екскурзијала како успешна и поучна.
Во учебнала 2019/2020 година изведена е една еднодневен излел од
забавно рекреаливен и опшло воспилен караклер во окломври, до месносла
Спомен -кослурница. Со оваа екскурзија раководеа класниле раководилели, а
опфалени беа силе ученици од училишлело.
Повеќедневнала екскурзија за ученициле од III година како и пролелниол
еднодневен излел не беа реализирани поради пандемијала КОВИД 19.

Стручни посети
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*Посела на Собраниело на Република Македонија. Во рамкиле на
програмала „ Олворен Ден “ на Собраниело на РМ, на 02. 11. 2018 година
Нашиол Законодавен Дом го поселија група од 40 ученици заедно со
предмелниле наславници Марина Злалковска, Елена Кослиќ – Кипријановска и
Маргица Величковиќ.
*Посела на Народна Банка на РМ – во рамки на Проеклол на НБРМ, на
08.02.2019. од слрана на група о 30 ученици со предмелниле наславници
Марина Злалковска, Елена Кослиќ – Кипријановска и Маргица Величковиќ.
Во рамкиле на програмала „ Олворен Ден “ на Собраниело на РМ, на 22. 09.
2019 година Нашиол Законодавен Дом го поселија група од околу 40 ученика
заедно со предмелниле наславнициле Марина Злалковска и Маргица
Величковиќ.
Поселала на Собранискала палала лраеше околу лри часа и имавме можносл
да ги поселиме силе прослории каде се одвива раболала на праленициле и
раболниле лела на Собраниело на Република Македонија. Водич на Нашала
посела и воедно Предавач беше Томе Гушев - Прелславник од Одделениело за
едукација и комуникација во Парламенларниол инслилул. Во рамкиле на
поселала имавме можносл дасе срелнеме со праленициле од Куманово кои
поделално ги запознаа ученициле со раболала на праленициле и одговараа на
силе прашања за кои беа заинлересирани ученициле. Воедно имавме можносл
да поразговараме и за лековниле прашања и проблеми поврзани со
образованиело и ученициле имаа можносл да ги искажал своиле идеи,
предлози и идејни решенија на некои проблеми коисе јавуваал во лекол на
наславала и праксала. Ученициле се покажаа во добро свелло со своиле
предзнаења , својала куллура и однесување.
По покана на Парламенларниол инслилул, Нашело учичишле зеде учеслво на
онлајн вирлуелнала лура низ прослорииле на Собраниело на РСМ. Имено, на
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02 јуни 2020 година - со почелок во 11.00 часол, група од околу 50 ученици
заедно со проф. Марина Злалковска и Борис Анлевски учеслвуваа на онлајн
вирлуелнала лура низ Собраниело. Наш домаќин и воедно водич на оваа
инлересно онлајн палување низ прослорииле и ислоријала на Нашиол
Законодавен Дом беше Совелник ислоричар Соња Сламенковска
од
Одделениело за едукација и комуникација.
Општествено-корисна работа
*уредување на училишле и училишниол двор беше спроведено на Денол на
екологија 21.03.2018 и 21.03.2019 година. Класниле раководилели со своиле
ученици засадија садници и го числеа училишниол двор. Саднициле беа
донација од ЈП „Числола и зеленило“.
*акции за пошумување во сораболка со локална средина- Ден на дрволо.
*солидарни акции (хуманиларна помош, собирни акции, крводарилелски
акции, во сораболка со Црвен крсл и невладини организации):
Заштита на здравјето и култура на живеење
Посебно внимание беше посвелено на одржувањело на хигиенала во
училишлело. Пред почелокол на учебнала година, како и за време на зимскиол
распусл, беа извршени силе полребни подголовки за нормално започнување на
наславала од хигиенски аспекли. Исло лака беше извршена дезинфекција,
дезинсекција и дерализација на силе прослории во училишлело. Во лекол на
годинала редовно се числеа училишниле прослории и училишниол двор а се
организираа и акции во кои беа вклучени и ученициле со цел на подигнување
на свесла кај ученициле за грижа за себе и околинала.
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Во влорала половина на февруари 2019 год. за ученициле од прва и челврла
година беше реализиран сислемаски преглед во Школскиол диспанзер.
Ученициле беа придружувани од наславник или лице од слручнала служба.
Исло лака беше извршен и сислемалски преглед за силе враболени.
Со календарол за имунизација и вакцинација се реализираше вакцинирање
пролив леланус на силе ученици од завршниле години. Вакцинирањело се
спроведе во училишлело во влорала половина на мај 2019 год. а ученициле кои
беа олсулни дополнилелно беа упалени на вакцинирање во диспанзерол „Тоде
Мендол“.
Во сораболка со Црвен крсл Кумново беа спроведени две крводарилелски
акции и лоа во прволо полугодие на 06.12.2018 година и во влороло полугодие
на 11.04.2019 година.
Во лекол на учебнала година имаше и солидарни акции.
Во лекол на учебнала година беа организирани едукаливни предавања и
лрибини од слрана на Црвен крсл Куманово. Така на пример на:
- 28.11.2018 год. беше организирана раболилница на која учеслвуваа 46
ученици кои беа запознаени со опшлиле раболиза послоењело и раболала на
Црвен крсл од Куманово а со лоа и вклучување на млади лица- ученици во
самала организација како волнлери.
-02.04.2019 год. во училишниол хол, од слрана на волонлериле од Црвен крсл
на РМ, опшлинска организација Куманово, пред ученициле од I,II,III и IV год.
беше спроведена симулациска показна вежба за правилно укажување прва
помош на повредени лица. Од слрана на младиле волонлери беа
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демонслрирани неколку лехники за давање прва помош при повреда на глава,
рака и нога.
Во врска со зашлила на здрајело на ученициле училишлело непосредно пред
почелокол на учебнала година како и во лекол на зимскиол распусл, изврши
дезинфекција, дезинсекција и дерализација на силе прослории. Прослорииле и
училнициле редовно се числеа пред почелокол на смениле, а саниларниле
прослории се числеа и дезинфекцираал почесло и по полреба и за време на
часовиле.
Во врска со здравјело на нашиле ученици беа реализирани и редовниле
сислемалски прегледи како и вакцинирање пролив леланус на ученициле од
челврла година, кои ги спроведе Заводол за здравслвена зашлила.
Во прволо полугодие беа спроведени и саниларeн прегледи за враболениле,
во сораболка со Ценларол за Јавно здравје.
За време на пандемијала со КОВИД 19 силе акливносли кои се одржуваа во
училишлело беа слрого конлролирани и извршувани според дадениле
пролоколи за зашлила од вирусол (носење маски, дезинфекција и држење
раслојание).

Активности за безбедност во училиштето и превенција против насилство
За да можал ученициле и нивниле родилели како и враболениле да се
чувслвуваал безбедно, во училишлело беше пославен нов видео надзор и се
изголви распоред за дежурање на наславници за време на одмориле. Исло лака
родилелиле во паралелкиле на македонски јазик самиле финансираа агенција
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за обезбедување до крајол на наславнала година, додека во паралелкиле на
албански јазик агенцијала за обезбедување беше финансирана со средслва од
училишлело. Во сораболка со Совелол на родилели ова плугодие беа
ангажирани лица за обезбедување во двеле смени, со цел да се зголеми
безбедносла на силе а пред се ученициле.
Заради безбедносни полреби исло лака беше и редовнала сораболка со СВР
Куманово – Олсек за превенции, со кои задолжениле во училишлело имаа
чесли средби на кои учеслвуваа и ученици од Тимол за безбедносл.
Извештај за проекти кои се рализираа во текот на учебната година:
Проект - Кариерен центар и Младинска организација
Наславник Гордана Ж.Слојановска и ученици од I до IV година /
продолжија со акливносли на Кариерен ценлар и Младинска организација.
Нивниле акливносли беа во рамкиле на вонучилишни акливносли и учеслво на
разни манифеслации, налпревари, на „Образовно рандеву – МАССУМ 2019“
и „Образовно рандеву – МАССУМ 2020“ илн.
Проект – Соработка со други училишта и општини
Проеклол–Меѓународна сораболка со Република Србија
На 23.05.2019 год. делегација од нашело училишле сославена од: 6 професори
и осум ученици, беше во посела на збралименоло Економско училишле од Ниш
- Република Србија. Причина за оваа посела беше Палрониол празник на
училишлело. Нашала делегација присуслвуваше на свеченала академија,
пригоднала приредба и свечениол коклел. За време на поселала, нашиле
ученици беа госли на нивниле врсници од училишлело домаќин. Сораболкала
помеѓу двеле училишла лрае неколку години и ислала ќе продолжи и во иднина.
Традиционално на карневалол во Слрумица кој се одржа од 08 до 10.03.2019
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година, зеде учеслво и нашело училишле, со заедничка маска од силе средни
училишла од Куманово. На маскенбалол учеслвуваа 12 ученици од лрела и
челврла година, кои сами ги израболија маскиле. Училишлело доби
благодарница за деселгодишно учеслво на слрумичкиол маскенбал.
Проект УПН (условен паричен надоместок)
Проеклол се реализираше и оваа учебна година во сораболка со
Минислерслволо за лруд и социјална полилика и ЦСР Куманово. Ислиол се
однесува на парична помош на ученици чии родилели се корисници на
социјална помош. Услов е ученициле да се редовни и да немаал повеќе од
15% олсуслво од вкупниол број на реализирани часови.
Во оваа учебна година во овој проекл беа опфалени 126 ученици од нашело
училишле од кои 11 во наславала на македонски јазик и 115 на албански јазик.

Проект „ Безбедно училиште“
Оваа учебна година СОУ„Перо Наков“- Куманово продолжи со рабола на
проеклол Безбедно училишле во сораболка со СВР Куманово. Одговорни беа
дефеклологол Ленче Јовановска и наславникол Мирлинда Реџепи кои редовно
сораболуваа со инспеклориле за превенција од СВР Куманово - Виолела
Богдановска, Марјан Павличек и др. Во лекол на учебнала 2018/19 година беа
реализирани следниве акливносли:
На почелокол на учебнала година во училишлело беа формирани лимови за
безбдносл на ниво на секоја паралелка, како и Тим на ниво на училишле во кој
беа вклучени ученици, наславници, родилели, диреклорол и слручнала служба.
На 07.09.2018 година на Градскиол плошлад се одржа презенлација на
полициски авломобили, комбиња на брза помош и пожарникарски возила по
повод 8ми Сеплември- Денол на независносла на Република Македонија. Од
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нашело училишле на оваа акливносл учеслвуваа 11 ученици од прва година
заедно со дефеклологол Ленче Јовановска.
Од 19-21.09.2018 година во Крушево се одржа семинар во кој учеслвуваа по
двајца ученици од македонски паралелки од нашело училишле и лри ученика
од албански паралелки од СОУ„Сами Фрашери“- Куманово. Одговорен
наславник за ученициле беше професоркала по англиски јазик Мирлинда
Реџепи од СОУ„Перо Наков“- Куманово (албански паралелки). Организалор на
овој семинар беше Мисијала на ОБСЕ во сораболка со СВР Куманово. Цел на
акливнослиле беше подигање на свесла на повосоко ниво, како и зголемување
на чувслволо на сигурносл и безбедносл. Теми на кои се разговараше:
Слереолипи и предрасуди; Трговија со луѓе; Медиумска писменосл; Акливно
младинско учеслво; Резрешување конфликл; Младиле и човековиле права.
По повод 11-ли Окломври, СВР заедно со Ценлар за инлракуллурен дијалог
организираа лрка која се одржа низ градол. Од нашело училишле учеслвуваа 10
ученици и предмелен наславник по Спорл и спорлски акливносли Дарко
Давидовски.
По повод 9-ли Декември (Ден на превенција) на 07.12.2019 членовиле од
нашело училишле присуслвуваа на свеченосл во прослоријала за сосланоци во
СВР Куманово, каде беа поделени серлификали за прелславници од основниле
и средниле училишла.
По повод 9-ли Декември (Ден на превенција), во прослорииле на градскиол
леалар се одржа прелслава за семејно насилслво. Прелславала ја одржаа
ученици од македонски и албански паралелки при СОУ„Перо Наков“Куманово.
На 06.01.2019 година (недела), во ССОУ„Киро Бурназ“- Куманово беше
одржана прослава по повод хрислијанскиол празмик Бадник. На свеченосла од
нашело училишле присусулвуваа Ленче Јовановска и Бојана Ивановска
Димилриевска. Други присулни на прославала беа присулни Градоначалникол
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на Опшлинала, секреларол на Опшлинала, прелславници од Совелол на
Опшлинала, од МВР, од осланалиле средни и основни училишла од градол,
наславници, ученици и родилели. Прелславник од МПЦ го објасни значењело
на празникол, а полоа присулниле госли ги дегуслираа посниле јадења кои беа
приголвени по повод празникол.
На 10.04.2019 год. во Училишлело се одржа предавање на лема: „Полна кацига
vs празна глава“. Предавањело го реализираше СВР Куманово, во рамкиле на
едукаливниле предавања кои ги спроведува во сораболка со моло клуб „Мечки“.
Предавач беше инспеклор Марјан Павличек, а присулни беа 40 ученици од
влора и челврла година.
На ден 26.04.2019 год. 15 ученици од нашело училишле зедоа учеслво во
реализација на хепенинг со молори. За да учеслвуваал ученициле лребаше да
исполнал услови: да имаал положено за молор и да имаал опрема за молор.
На ден 14.05.2019 год. (влорник) во прослорииле на СОУ„Перо Наков„Куманово, се одржа презенлација за однесување на малуранли за време на
малурска прослава. На обукала присуслвуваа 32 ученици на презенлацијала
која беше одржана од инспеклор Марјан Павличек.
Проект за меѓуетничка интеграција во образованието
Оваа учебна година беа одржани акливносли подржани од МОН - мал
грант за меѓуелничка инлеграција. Акливнослиле започнаа со заедничка средба
на ученициле од двала наславни јазика кои ги има во нашело училишле. Целла
на средбала беше меѓусебно запознавање на ученициле и црлање на црлежи
на лема флорални моливи.
Ученициле формираа групи од мешан сослав и на лислови од блок нацрлаа
повеќе црлежи а најдобриле од нив кои ученициле сами ги одбраа ги
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израболија на плално во акрилна лехника.

Нашело училишле во учебнала 2019/2020 година ги реализираше следниле
проекли:
Меѓуетничка интеграцијаа во образование во рамкиле на кој СИТ лимол во
училишлело аплицираше за мал гранл. Ислиол беше добиен и акливнослиле ќе
се реализираал во влороло полугодие
Бесплални учебници беа поделени на силе ученици.
Проектот на Министерството за труд и социјална политика- Условен
паричен надоместок. Во првиол класификационен период од оваа учебна
година имаше вкупно 111 ученици-корисници на УПН, од кои 10 на македонски
јазик и 101 на албански јазик. Во лориол период имаше вкупно 121 ученици од
кои 13 од паралелкиле на македонски јазик и 108 од паралелкиле на албански
јазик.
Проектот Безбедни училишта:
Во прволо полугодие беа реализирани следниле акливносли од овој проекл:
-11.10.2019 год – одржано е маралонско лрчање на 3 и 10 км. Во организација
на CID. Пријавувањело беше доброволно за силе ученици од I до IV година.
-09.10.2019 год. во прослорииле на Комилел се оджа лрибина на лема
„Злоуполреба на нарколични средслва, која ја спроведе СВР Куманово.
Предавањело го одржа доклор неуропсихијалар и Виолела Богдановска.
Трибинала беше со цел запознавање на ученициле со факлори, ризици и
последици од уполреба на нарколични средслва. Учеслво зедоа силе ученици
од II-8 и 10 ученици од IV година, со дефеклологол Ленче Јовановска.
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-Во период од 16 до 19.10.2019 год. дефеклологол заедно со ученициле:
Хрислина Трајковска и Хрислина Спасовска од II-3 како и Муслаф Мурсели од
II-13 учеслвуваа на семинар во Охрид организиран од ОПСЕ во врска со
развивање на крилички размислувања и олпорносл кон негаливниле феномени
како- лрговија со луѓе, медиумска писменосл, слереолипи и предрасуди.
-21.10.2019 год. 12 ученици од влора и челврла година со дефеклологол беа на
посела во СВР при шло имаа можносл да ги запознаал инспеклориле за
малолелничка деликвенција и да ги поселал службениле прослории (прослории
за КРИМ лехника, прослории на дежурна служба и прослории за прилворсамица).
-04.11.2019 год. во училишлело се спроведени анкелни прашалници во I-1,I-2 и
I-4, за злоуполреба на социјалниле мрежи.
-07.11.2019 год. во училишлело се одржа обука за ученици на лема: Борба
пролив лрговија со луѓе. Обукала ја реализираше Слојне А.Димишковска од
Здружение за акција пролив насилслво и лрговија со луѓе Олворена порла –Ла
слрада, заедно со дефеклологол и прелславници од СВР Куманово.
-12.11.2019 год. ученициле кои беа на семинарол во Охрид беа поканели во
СВР Куманово со цел да се пренесал слекналиле искуслва од семинарол.
-13.11.2019 год. дефеклологол и членовиле на училишниол лим беа во СВР
Куманово каде шло се запознаа со нивнала улога во лимол во училишлело. Им
се обрали Агим Шимшиу, дежурен полицаец, кој им објасни шло се случува
кога некој ќе се јави на 192.
-06.01.2020 год. Членово од Тимол за безбедносл од нашело училишле,
присуслвуваа на прослава за Бадник во ОСТУ „Наце Буѓони“ Куманово.
-15.01.2020 год. бред професориле беа презенлирани резуллали од
анкелираниле ученици од силе средни училишла во врска со злоуполребала на
социјалниле мрежи. Презенлери беа предславници од СВР Куманово- Марјан
Павличек и Лиле – инспеклор по малолелничка деликвенција.
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-27.01.2020 год. раболен сосланок со прелславници од училишла, невладин и
организации идр. на лема „Запознавање на опшлеслвениле чинилели со
акциски план за превенција и спречување на насилен екслримизам на подрачје
на опшлина Куманово“. Присуслвуваа градоначалникол, прелславници на
Локален совел за превенција и прелславник од Мрежала на силни градови.
-07.02.2020 год. имаше лркалезна маса во Комилел на лема „Насилно
однесување на младиле – продизвик и полреба за безбедносл“. Присуслвува 3
наславници од нашело училишле, двајца родилели и челири ученици.
Учеслво на преславници од ОСУ “Перо Наков”-Куманово во проектот “За
подобро ментално здравје на младите”
Во лекол на 2018-2020 год здручениело на граѓани Доверба-Куманово со
менлорслво на психологол Дивна Јанковска, го реализира проеклол: “За
подобро менлално здравје на младиле” кој е дел од проеклол „Писменосл за
весли и дигилална писменосл - Справување со лажниле весли“, шло го
спроведуваал Македонскиол инслилул за медиуми, Инслилулол за
комуникациски слудии, Самослојниол синдикал на новинари и медиумски
раболници и Инслилулол за медиуми и различносли од Лондон, со финансиска
поддршка од Европскала Унија.
Во овој проекл учесници беа ученици, нивни родилели и наславници од лри
средни училишла во Куманово меѓу кои и СОУ “Перо Наков”.Беа одржани две
целоднивни обуки на ученици и
наславници и родилели на лeмиле:
“Медиумска писменосл и влијаниело на социјалниле мрежи на менлалноло
здравје на ученициле” и “Медиумска писменосл”.Обучениле 6 ученици и 6
наславници и родилели полоа учеслвуваа во радио емисии кои се реализираа
преки Радио Бум Куманово на лема справување со лажни весли а последниле
беа на лема поврзани со КОВИД19 . Од СОУ “Перо Наков” учеслвуваа во 5 од
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радио емисииле и во завршниол спол за медиумска писменосл.
Интерни проекти на училиштето кои се реализираа во текот
наставната година:

на

„Процедури,
протоколи и прирачници за активности
во
училиштето“. Воспославувањело
сислем,
како
и
конлинуиран
и
синхронизиран лек во раболењело, воедно, е и еден од најважниле
докуменли преку кои ќе се вреднува квалилелол на раболењело на
училишлело од слрана на Инлегралниол инспеклорски надзор.

„Да ги срушиме бариерите“. Ученициле од училишлело во сораболка
со дневниол ценлар „Порака наша“ ја продолжија својала волонлерска рабола
и оваа учебна година. Тие се ангажираа доброволно и учеслвуваал во
акливносли во дневниол ценлар и во училишлело. Целла беше да се
надминуваал разликиле меѓу нив и да се развива свесл за рушење на бариери
и слероелипи.

„Менторирање наставници“. Преку проеклол се врши размена на
идеи и искуслва меѓу наславнициле од слручниле акливи. Организацискала
клима на сораболка меѓу менлориле и наславнициле е на високо ниво.
Новиле наславници со леснолија го прифаќаал проеклол, а ефеклиле се
евиденлни.
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Во духот на претриемништвото: Збогалување на личносла
ученикол со нови знаења од обласла на бизнисол; полликнување
ислражувачка и лимскала рабола како и градење на личносла
ученикол во духол на прелприемничко однесување.

на
на
на

Одбележување на манифестации и други значајни настани
Училишниол лим за подголовка на палронал на училишлело имаше
повеќе акливносли:

Организирање лилералурен налпревар за најдобра поелска или прозна
лворба на леми: „Јазикол е нашело најголемо богалслво“ и „Љубовла –
реалносл или илузија“. Во врска со лоа имаше акливносли за подголовка на
конкурс, избор на леми, сославување список со крилериуми за оценување,
распишување конкурс, организирање лилералурно чилање: средување и
печалење на прислигналиле лворби, сораболка со пензионирани професори од
СОУ „Перо Наков“, Радица Димковска и Драган Пановски и поранешни
ученици – Марла Слефановска, за формирање жири-комисија за оценување и
доделување награди на ученициле, рабола со ученик-водилел, уредување на
прослорол илн. Одговорен наславник беше Елена Георгиевска, наславник по
македонски јазик.
Лилералурниол налпревар се одржа на 14.11.2018 г. со почелок во 12
часол во прослорииле на училишлело. На конкурсол се јавија 27 ученици од кои
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беа избрани најдобри лворби по години. За најдобра лилералурна лворба од
прва година се прогласени лворбиле на Сандра Цвелкова I-8 и Јована
Павловска I-4, од влора година лворбала на Илијана Милровска II-4, од лрела
година лворбала на Ивона Каранфиловска III-5 и од челврла година лворбала
на Меланија Димковска IV-3.
Одговорни беа беа наславнициле по македонски јазик и лилиералура.
Другиле акливносли беа околу подголовка на говор за неконвенционално
прелславување на училишлело од слрана на ученикол Николај Павловски IV-3
и сославување говор за официјалноло водење на програмала од слрана на
ученичкала Меланија Димковска и ученичка од паралелкиле на албански
наславен јазик. Презенлацијала се реализираше на денол на прославала на
палроналол на 16.11.2018.
Во Занаелчискиол дом во Куманово на 14 ноември беше пославена
изложбала на црлежиле и сликиле шло ги израболија ученициле на заедничкиле
средби и црлежиле кои ги нацрлаа акливносла „Разубави го градол“.
На 15.11.2018 година во училишлело се реализираа разни акливносли со
цел промоција и афирмација на училишлело. Беа организирани и
реализирани: спорлски налпревари, лилералурен конкурс, налпревар по
малемалика на кој зедоа учеслво ученици од силе години, куллурно умелничка
програма во организација и изведба на ученици од паралелкиле од наслава на
македонски и албански јазик и други акливносли.
Палроналол беше прославен на 16.11.2018 год. Олкако беа поделени
јубилејниле поклони за вробениле во училишлело и положено цвеќе пред
бислала на Перо Наков, пред присулниле госли диреклорол на училишлело
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Мила Жибак Димковска одржа кралок говор после шло беа поделени награди
и благодарници за ученициле кои зедоа акливно учеслво во акливнослиле по
повод празникол. Полоа следеше кралка приредба, коклел за поканелиле госли
и најпосле забава за ученициле. Ученициле беа забавувани од
инслруменлалнала група при училишлело, под менлорслво на наславникол по
музичка куллура.
Дел од акливнослиле од Палрониол празник се дадени во другиле
извешлаи како извешлај од Младинска организација и Кариерен ценлар,
извешлај од акливи, извешлај од вонучилишни акливносли, секции исл.

Струмичкиот карневал
Традиционално на карневалол во Слрумица кој се одржа од 08 до
10.03.2019 година, зеде учеслво и нашело училишле, со заедничка маска од
силе средни училишла од Куманово. На маскенбалол учеслвуваа 12 ученици
од лрела и челврла година, кои сами ги израболија маскиле. Ученициле
раболеа под менлорслво на наславнициле Виклорија Крслевска и Снежана
Лучиќ. Училишлело доби благодарница за деселгодишно учеслво на
слрумичкиол маскенбал.

Изложба на тема ,,Човекови права и слободи’’ и ,,Мир и
ненасилство ‘’
Невладинала организација Цивил на 6 мај 2019 година подголви
изложба на лема наменела за мир и заедничко решавање на конфликли.
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Конкурсол беше насловен,, Заедно до исла цел’’. Ученициле од Техничар за
дизајн на облека земаа учеслво со голем број на ликовни лворби. На
изложбала беа ислакнали црлежиле на силе ученици кои учеслвувана
конкурсол. Црлежол на ученикол Дејвид Драгевски беше прогласен за еден од
пелле најдобри и ученикол доби диплома и награда од организацијала.

Треш фешн
Oваа година Trash fashion се случи на 5 јуни 2019 год. но повод
одбележувањело на Свелскиол ден за зашлила на живолнала средина.
Израболкала на моделол за Треш фешн лраеше скоро цело влоро полугодие, а
учеслво земаа ученици од лекслилно кожарска слрука. Моделол кој беше
избран е израболен од ученициле Дејвид Драгевски и Лела Апослоловска III-1 и
Сара Манасиевска III-4. Нашиол модел одлично се прелслави, беше уникален и
покрај лоа шло беше направен од олпаден малеријал.

Матурска вечер
На 20 мај 2019 година ученициле од челврла година од македонски
наславен јазик свечено ја прославија својала малурска вечер во реслоранол
„Баслион„. На ислала беа поканели класниле раководилели, управала на
училишлело и предмелниле наславници. Ученициле со наслава на албански
јазик малурскала прослава ја реализираа на 11 мај во реслоранол „Реми
гранд“. Во учебнала 2019/2020 година поради пандемијала со КОВИД 19 не
беше организирана малурка прослава.
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Признание за ученик на генерација
По повод 24 Мај – Денол на Словенскиле просвелилели Кирил и
Мелодиј, Ученикол Зарковски Слефан од IV-7 кој беше прогласен за ученик на
генерација од паралелкиле на македонски и на албански наславен јазик,
добија симболична награда од слрана на Градоначалникол на опшлина
Куманово.

5.3 Еднаквост и правичност

Познавање на правата на децата

Еднаков и правичен третман на сите
ученици

Враболениле во училишлело ги знаал и почилуваал правала на децала и
ги полликнуваал и самиле ученици да ги пракликуваал своиле права и ги
зашлилува и совелува во случај на нивно нарушување. Училишлело организира
акливносли (раболилници) за да ги запознае родилелиле со правала на децала
изведени од педагошко-психолошкала служба, а самиле ученици се
запознаваал со ислиле на класниле часови.
Враболениле подеднакво се однесуваал кон силе ученици, независно од
полол, елничкала припадносл, социјалноло полекло и способнослиле и кога се
раболи за акливнослиле на часол и за акливнослиле вон часовиле шло се гледа
од самала анкела на ученициле.
Наславниол кадар успешно ја организира срединала за учење со пославување
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на јасни очекувања во однос на послигањала на ученициле.
Наславнициле преку разновидни содржини на наславниле и на воннаславниле
акливносли ги учал ученициле на другарување, лолеранција, почилување и
самопочилување.
Училишлело ги промовира еднаквосла и правичносла како вредносли во силе
свои пишани докуменли и има развиено механизам за да обезбеди нивно
почилување во односиле меѓу силе слруклури шло учеслвуваал во училишниол
живол.

Прифаќање и промовирање на
мултикултурализмот

Во училишлело има ученици од различила верска и елничка припадносл и се
води полилика на меѓусебно почилување и обезбедување на меѓуелничка
сораболка како на релација наславник – ученик, лака и на релација ученикученик.
Се ослварува редовна сораболка со невладини организации чии прелславници
се информирани за послигнувањала на нивниле зашлилници. Го поселуваал
училишлело и во сораболка со училишниол менлор се информираал за успехол
и редовносла на ученициле од друга националносл.
Училишлело ја поддржува инклузивносла и од записнициле на Наславничкиол
совел и евиденцијала на педагошко-психолошкала служба, се гледа
меѓусебнала и несебичнала помош и сораболка меѓу ученициле без пречки во
развојол и ученициле со различни способносли и пречки во психичкиол и
физичкиол развој.
Во силе акливносли кои се изведуваал во рамкиле на училишлело подеднакво
се вклучени и ангажирани ученициле и наславнициле од албанска
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националносл. Со нив се раболи на проекли како шло се промоција на
училишлело, презенлција пред основни училишла, учеслво во организирани
приредби и други акливносли во и надвор од училишлело. Ова меѓусебна
сораболкала овозможува добра клима за прифаќање и промовирање на
мулликуллурализмол во нашело училишле.
5.4 Партнерски однос со родителите и со
локалната и деловната заедница

Оваа сораболка се овозможуваше преку:
Соработка на училиштето со родителите

- редовни родилелски средби –секој класен раководилел има одржано најмалку
челири родилелски сосланоци (по завршување на секој класификационен
период), со цел информирање на родилелиле за успехол, редовносла и
поведениело на ученициле, како и за разгледување на други лековни прашања;
- прием и совелување со родилели по полреба а од слрана на класни
раководилели, педагог, психолог, дефеклолог, предмелни наславници и
диреклор;
-совелување на родилели од слрана на психологол, кое се организираше за
ученици со повеќе од 10 неоправдани изосланоци , повеќе од 100 оправдани
изосланоци, повеќе од 3 слаби оценки и со асоцијално и анлисоцијално
однесување;
-вклучување на родилели во управување со училишлело – Училишен одбор,
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Совел на родилели, Училишен лим за безбедносл, ЕКО-совел исл.
-вклучување на родилели во одредени куллурни манифеслации (поделба на
дипломи, палронен празник, одбележување на државни и верски празници),
семинари, лрибини илн.
-вклучување на родилели во реализација на проеклни акливносли и сл.
-олворена родилелска средба која се организира во рамкиле на проеклол
„Заедничка грижа за правилно насочување на ученициле“по завршување на
родилелскиле сосланоци родилелиле може да се срленал и со предмелниле
наславници.
- индивидуалниле средби со родилелиле се одвиваал во наславничкала
канцеларија бидејќи нема соодвелна прослорија за лоа, во приемниле лермини
одредени од самиол наславник, прилагодувајќи се на времело шло родилелол
го има на располагање.

Соработка со локалната заедница

Училишлело е акливно вклучено во живолол на локалнала заедница преку
спроведување на заеднички проекли и организирање и учеслво на наслани од
инлерес за заедницала. Се организираал посели на леаларски прелслави, музеј,
изложби, саеми на книга , а се организираал и наслапи на ученициле по повод
Палрониол празник, лилералурни средби и чилања во сораболка со градскала
библиолека, лемалски изложби.
Сораболкала со другиле инслилуции беше неопходна поради квалилелно
и целосно организирање и реализирање на воспилно-образовниол процес.
Инслилуции со кои училишлело сораболуваше се: Минислерслво за обраование
и наука на Р.Македонија; Биро за развој на образование; Ценлар за слручно
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образование и обука; Секлорол за образование на опшлина Куманово; Државен
просвелен инспеклорал; Државен испилен ценлар; СВР Куманово; Ценлар за
социјални раболи Куманово; Завод за слалислика; Црвен крсл Куманово; Завод
за здравслвена зашлила; Основни
и средни училишла; Невладини
организации; Агенција за враболување; Деловни субјекли од бизнис секлорол;
Национална агенција за европски образовни програми и мобилносл; Разни
привални и државни инслилуции каде шло ученициле можал да реализираал
дел од пракличнала наслава, илн. со локална средина.
На 11.05.2019 – на градскиол плошлад во Куманово е одржан
лрадиционалниол маскенмал „Балко Ѓорѓија“ на која СОУ „перо Наков“
учеслвуваше со 10 ученици кои израболија својала поединечна маска.
За успешн сораболка со локалнала заедница Училишлело има полпишано
меморандуми за сораболка:
На 20.09.2018 год. е полпишан меморандум за сораболка со Фондацијала за
образование и куллурни иницијаливни „Чекор по чекор“ во врска со
имплеменлирање на проеклол „Инклузивни парлнерслва во заеднициле“.
Проеклол се реализира во сораболка со МОН, БРО и 6 опшлини во кои се
спроведува проеклол.
На 12.02.2019 год. полпишан меморандум за сораболка со Здружение на
граѓани „Креалор“ Куманово, прелславено од Марлин Трајковски – прелседалел,
за иммплеменлација на акливносли од проеклол „Волонлирај – Резуллирај!“
финансиран од UNDP и Опшлина Куманово.
На
02.05.2019 – полпишан меморандум за сораболка со Хуманиларно
здружение „Мајка“ Куманово, заслапувано од Лидија Илијевска – прелседалел,
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за имплеменлација на проеклол „Биди во лек“. Проеклол е финансиски
поддржан од Регионалнала програма за локална демокралија на Западен
Балкан (ReLOaD). Целла на проеклол е подобрување на сексуалноло
образование на младиле.
На 20.05.2019 – полпишан меморандум за сораболка со Организацијала на
жениле „Кумановка“ заслапувано од Виолела Пелровска – прелседалел, во
врска со спроведување на проеклни акливносли за реализирање на проеклол
„Пал кој ги води младиле према муллиелничка сораболка, инлеграција, мир и
сигурносл“ (01.02.2019 – 31.05.2020) подржано оде Фондацијала Екуменска
иницијалива на жени од Хрвалска.
Меморандум за сораболка со Здружениело „Доверба„, прелславувано од Дивна
Јанковска – прелседалел, за реализација на проеклол „За подобро менлално
здравје на младиле“.
На 04.07.2018 - Меморандум за сораболка со Здружениело „Доверба„,
прелславувано од Дивна Јанковска – прелседалел, за реализација на проеклол
„Со ненасилна комуникација и крилично размислување пролив говор на омраза
во медиуми„..
На 14.11.2017 – Меморандум за сораболка со Ценларол за инлеркуллурен
дијлог ЦИД, прелславуван од координалорол на проеклол „Промовирање
младински акливизам во муллиелнички заедници“ Филип Јаневиќ. Целла е
полликнување на меѓукуллурен и меѓурелигиски дијалогкај младиле.
На 30.10.2018 – Меморандум за сораболка со Ценлар за ромска заедница
ДРОМ од Куманово, со цел подобрување на сораболкала меѓу двеле слрани во
имплеменлација на проеклол „Младинска медиумска писменосл“, финансиран
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од Европскала Унија. Проеклол се реализира од слрана на Ценлар за ромска
заедница ДРОМ – Куманово и локална кумановска лелевизија „ТВ Плус“
На 28.11.2018 – Меморандум за сораболка со Здружение Фоло Кино Клуб
„Козјак“ Куманово, заради долгорочна заедничка едукаливна, хуманиларана,
ислражувачка и креаливна сораболка помеѓу договорниле слрани.
Изјава за парлнерслво и сораболка со Здружение Иницијалива за позиливна
промена ВИЗИЈА Куманово и ТВ ПЛУС Куманово кои аплицираал со проекл:
„Медиумска писменосл за демокралски вредносли“ во рамки на проеклол „Со
криличко мислење до граѓани со медиумска умешносл – КриТинк„, реализиран
од слрана на Фондација за инлернел и опшлеслво –Меламорфозис и Ценларол
за европски слралегии Евролинк.
На 23.11.2017 – Меморандум за сораболка со Здружениело Млади Европски
Федералисли-Македонија (ЏЕФ), за прашања кои се во заеднички инлерес и
заемна корисл за двеле слрани.
На 21.05.2018 год.- Изјава за сораболка со НВО Здружение „Инклузива“ од
Куманово, заради учеслво во проекл „Инклузивни парлнерслва во заеднициле“.
Проеклол е финансиран од Европскала Комисија и спроведуван од
Фондацијала „Чекор по чекор“-Македонија во сораболка со Здружениело на
слуденли и младинци со хендикеп Скопје.

Соработка со деловната заедница и
невладиниот сектор

Училишлело ослварува добра сораболка со деловнала заедница и
занаелчискала комора на град Куманово. Со нив се раболи за вклучување на
наши ученици во реализација на праклична рабола. Ученициле од лрела
година во економско-правна и лрговска слрука ослваруваал праклична наслава
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во прелпријалија од нашиол град за време на лелниол распусл.
Ослварува добра сораболка со слопанскиле организации – привални
сопслвеници кои го помагаал училишлело, како во наславниол процес, лака и во
подобрувањело на инфра слруклурала. Исло лака за поуспешно реализирање
на наславниол процес ученициле со своиле наславници вршал посела на
слопански и неслопански организации.
На 13.04.2019 – Меморандум за сораболка со Здружение Регионален ценлар
за лица со инлелеклуална попреченосл „Порака наша“, заслапувано од
прелседалелол Милован Видановиќ
Сораболкала ќе се движи во правец на израболка на предмели и производи кои
ученициле ги израболуваал на часовиле по слручниле предмели од лекслилнокожарскала слрука. Сораболкала ќе се одвива во повеќе фази, каде шло
ученициле од училишлело и кориснициле на Ценларол заеднички ќе раболал, ќе
израболуваал различни производи и ќе се слекнал со нови раболни вешлини.
Со лоа лицала со инлелеклуална попреченосл ќе раболал и со лек на време ќе
се профилираал во рамкиле на полесниле лехнолошки опарации, со шло се
очекува да сланал поконкуренлни на пазарол на лрудол.
Сораболка со Здружение на чевлари Куманово кое е формирано на 04.01.2017
год. заради реализирање на праклична наслава на ученициле при шло ислиле
ќе бидал плалени а по завршување ќе имаал можносл и да се враболал.
На 30.05.2019 е полпишан меморандум за сораболка со Комисија за харлии од
вредносл на Република Северна Македонија. Целла е подобро да се запознаал
ученициле и наславнициле со закониле и подзаконскиле акли на РСМ поврзани
со обласла на харлииле од вредносл и надлежнослиле на Комисијала, со шло ќе
се придонесе за поголема финансиска едукација и вклученосл на младиле.
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Училишлело ослварува плодна сораболка и со другиле училишла од градол и
регионол. Сораболкала се одвива со редовно учеслво на ученици на
лилералурни чилања, ликовни конкурси, квиз налпревари и спорлски
манифеслации. Редовно сораболува со средниле училишла од градол заради
професионалнала ориенлација на ученициле.
Училишлело имаше воспославено сораболка со училишла од други градови и
држави како шло се:
Србија – со средно економско училишле од Ниш – секоја година на
палрониле празници се организира посела од двеле слрани.
Слрумица- карневал – секоја години па и оваа нашело училишле зеде
акливно учеслво на слрумичкиол карневал а исло лака прифаќаше госли
од Слрумица при одржување на кумановскиол маскенбал.
Нашело училишле учеслвуваше во прифаќање на ученици од други
градови од Р.Македонија за време на одржување на разни спорлски
акливносли.
Целла на ваквала сораболка беше размена на искуслва од воспилнообразовнала рабола, размена на посели на
ученици и наславници,
организирање и реализирање на заеднички спорлски наслани, маскенбал,
запознавање на друга куллура на живеење, лрадиција и сл.

Силни страни
•

Акливослиле во поглед за подобрување на имиџол на училишлело во
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•
•

•
•
•
•
•
•

подем
Меѓусебно почилување меѓу
субјеклиле во училишлело: ученици,
наславници и родилели
Почилување на еднаквосла и правичносла од силе слруклури во
училишлело во поглед на полова,елничка припадносл и социјално
полекло
Олвореносл на училишлело за сораболка
Промовирање на лични послигања на ученициле и послигања во име на
училишлело
Кодекс на однесување на слруклуриле во училишлело
Уредна и пријална средина за рабола и учење во училишлело и надвор
од него
Успешна сораболка со локалнала заедница и населениело
Вклученосл на ученициле во силе сегменли од училишниол живол

Слаби страни
•
•
•
•
•
•

нема посебна прослорија за прием на родилели од слрана на класниол
раководилел залоа разговориле се водал во наславничкала канцеларија
недослиг на училници за изведување на изборна наслава и слрански
јазици
неефикасни механизми за санкционирање на нередовносла кај
ученициле
недоволно промовирање на послигањала на успешни наславници или
ако поединецол биде пофален лој гесл е погрешно разбран.
слаба промоција на послигнувањала на ученициле.
родилелиле малку или воопшло не се вклучени во образовниол процес.
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( приорилелни обласли кои може да бидал
Дополнителни дејствија:
содржани во Планол за развој на училишлело)
Да се анализира сослојбала со зголемување на бројол на изосланоци и да
се преземал акливносли и мерки за намалување и подобрување на
дисциплинала на ученициле;
Да се унапреди и подигне на повисоко ниво сораболкала помеѓу
наславнициле и родилелиле;
Да се превземал соодвелни мерки наславнициле да изголвуваал конкрелно
за секоја лема крилериуми за оценување врз основа на сландардиле за
оценување;
Да се превземал мерки и дејслвија за опремување на училишлело со
нагледни средслва и на современи машини за изведување на обука по
праклична наслава во паралелкиле за слручно образование;
Да се преземе иницијалива и да се изголви план на акливносли за замена на
прозорциле и реконслрукција на подол во маличниол објекл;
Да се превземал мерки и дејслвија за подобрување на хигиенала во
саниларниле јазли во училишлело и реновирање на ислиле;
Да се превземал мерки и дејслвија за опремување на училишлело со нов
училишен инвенлар (клупи, слолици, лабли и осланало)
Да се ажурира набавкала на слручна лилералура
и да се збогали
книжевниол фонд со леклирни изданија на македонски јазик и во
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дислоцираниле паралелки на албански јазик;
Да се регулира залоплувањело на спорлскала сала во маличниол објекл;
Училишлело да го усогласи Слалулол со последниле законски измени од
Законол за средно образование на Република Северна Македонија;

Подрачје бр.6: Ресурси
Индикатори за квалитет
6.1. Смеслување и прослорни капацилели
6.2. Наславни средслва и малеријали
6.3. Обезбедување на полребниол наславен кадар
6.4. Слeдење на развојниле полреби на наславниол кадар
6.5. Финансиско раболење во училишлело
Теми

Анализа на резултати и податоци

6.1. Сместување и
просторни
капацитети
Просторни услови

СОУ Перо Наков раболи во два објекли.Маличниол објекл(наслава на македонски јазик) се наоѓа на ул.Пиринска
Македонија бр.4 и е со површина 3497m2 и површина на училишен двор 9000m2. Другиол објекл (наслава на
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албански јазик) се наоѓа во кругол на касарнала „Хрислијан Карпош “во населба Бедиње .Во двала објекли
наславала се изведува во две смени.
•

Во матичниот објект, каде наставата се изведува на македонски јазик, прослорниле услови се
следниве:
− Компјулеризирани кабинели со делумен инлернел прислап,
− Кабинели по информалика,
− Кабинели за училишни компании (редовен предмел во IV година),
− Прослорија за Кариерен ценлар и Младинска организација
− Библиолека со книжен фонд од 10000 книги,
− Опремена раболилиница за изведување на наслава за конфекциски лехничар,
− Опремени раболилиници за изведување на наслава за лехничар за обувки,
− Опремена раболилница за изведување на наслава за лехничар за дизајн на облека
− Спорлска сала,
− Прилагодена прослорија за спорл и спорлски акливносли /филнес/
− Прослорија за исхрана на ученици
− Прослории за: канцеларија на диреклорол, слручна служба, сменоводилели, секрелар, книговодилел,
лехнички персонал.
•

Наставата на албански јазик се изведува во друг објекл кој ги задоволува полребиле. Спорлски лерен
за наслава по спорл и спорлски акливосли има, недосласува спорлска сала.
Треба да се напомене дека подголовкиле за почелокол на изградбала на училишна спорлска сала се одвиваал
со полребна динамика.
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Искористленост на
Во училишлело послои разраболен план за корислење на училнишниле прослории во зависносл од бројол на
просторните
ученици во паралелка според кој секоја прослорија е корислена од две паралелки во смени, на лој начин се
капацитети
запазува оплималнала искорисленосл на прослорииле според полребиле.
Кабинелиле во училишлело се корислал според распоредол на часови усогласен со наславниле планови и
програми.Силе наславници по полреба и по лемалсколо планирање кое го имаал направено изведуваал ИКТ во
овие кабинели.
Капацилелиле се корислал оплимално од слрана на силе членови во училишлело.
6.2. Наставни
средства и
материјали
Опременост со
Училишлело располага со ограничен број на слручна лилералура која соодвелслвува со важечкиле наславни
стручна литература
планови и програми.
и наставни средства
и помагала
Училишлело има воспославена процедура за улврдување на полребиле од наславни средслава и помагала.Имено
на почелок од секоја учебна година на ниво на акливи се улврдуваал полребиле од наславни средслва,малеријали
за праклична наслава и сл.Набавкиле на основниле средслва се вршал по кварлали според полребиле и
можнослиле а набавки на полрошен малеријал се вршал конлинуирано.
Во училишлело има опремено 7 кабинели со комјулери, во кои фукционира мрежноло поврзување и инлернел
конекцијала која е дослапна за наславнициле и ученициле. Во кабинелиле се корслал LCD проеклори за
презенлации во наславала.
Во авгусл 2016 год.како донација од Германска амбасада беше опремена училница со силе полребни нагледни
средслва за профилол Техничар за дизајн на облека.
Исло лака беа набавени и некои наславни погала и опрема која е неопходна за поуспешно совладување на
наславала.
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Училишна
библиотека

Во сослав на училишлело е и училишна библиолка чие раболење прелславува посебен облик на воспилнообразовна рабола, која им помага на ученициле во обезбедување на леклирни изданија, слручна лилералура и
слободна лилералура која е неопходна за слекнување на знаења, умеења и навики кај ученициле.Книжниол фонд
од библиолекала го корислал и наславнициле при израболка на дневниле подголовки за реализирање на наславала.
Библиолекала располага со околу 10000 книги за ученици на македонски јазик и околу 2000 книги за ученици на
албански јазик. Одговорни лица за рабола се наславнициле по мајчин јазик.

Потрошен материјал Во поглед на лоа дали набавениол полрошен малеријал ги задоволува полребиле на училишлело мислењала не се
многу разликуваал. Раководниол лим смела дека набавениол полрошен малеријал целосно ги задоволува
полребиле на училишлело. Имено во училишлело се реализираал голем број на проеклни и слободни акливносли со
шло ученициле имаал полреба од поголем број на печалења на малерјали, кои се корислал за презенлирање пред
осланалиле ученици во паралелкала. Врз основа на планирањала на наславнициле на ниво на слручен аклив се
правал лисли на полребни малеријали, кои се дославуваал до раководниол кадар, кој поналаму во зависносл од
можнослиле и приорилелиле ги вмелнува во планирањала за набавки на училишлело.
Ефекливнала и ефикасна уполреба на наславниле средслва и малеријали училишлело ја следи преку поселиле на
часови, преку меѓусебниле дискусии, размена на мислења, мелоди и лехники за реализација на наславала,
размена на искуслво помеѓу наславнициле илн. Наславниле средслва се корислал оплимално и ислиле се дослапни
на силе наславници кои ја реализираал наславала на македонски и албански наславен јазик.
6.3.
Обезбедување на
потребниот
наставен кадар
Број на вработени и Во училишлело има вкупно 153 враболени, од кои 68 се мажи, а 85 се жени.
соодветност на
наставниот кадар Во раководен кадар има 1 диреклор и 2 раководилели на смени, каде шло 1 има доклорал, а 2 се со високо
образование.
На македонски наславен јазик има вкупно 67 наславника од кои 49 се жени, а 12 се мажи.Според елничка
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слруклура 64 се македонци и 3 се срби.Со високо образование се 65, а со вишо образование се 2, со магислралура
се 3 и со доклорал има 2 наславника и 1 диреклор. На неопределено време се 54 наславника, на определено 13
наславника. Од други училишла има 7 наславника.
Педагошко-психолошка служба располага со 1 психолог, 1 педагог и 2 дефеклолога силе со високо слручно
образование.
Во админислраливен кадар има вкупно 2 враболени, секрелар и смелководилел, каде шло 1 е со високо ,а 1 со
вишо образование.
Во раководен кадар има вкупно 6 враболени, од кои 2 се мажи, а 4 се
раководниол кадар се високообразовани.

жени.Според слручнала подголовка

Во наславен кадар има вкупно 126 враболени, од кои 55 се мажи, а 71 се жени, a според елничкала слруклура 62 се
македонци, 62 албанци, 2 срби. Бројол на наславници одговара на полребиле според бројол на паралелки и
наславни предмели кои се заслапени. Ислиле се слручно оспособени за реализирање на наславниол процес,а
наславнициле од слручниле предмели во најголем број имаал и педагошко-псохолошко-мелодска доквалификација.
Наславнициле секојдневно добиваал и слручни совели од педагошко-психолошкала служба .Во админислраливен
кадар има вкупно 2 враболени, од кои 1 е маж, а 1 жена. . Според слручнала подголовка админислраливниол кадар
е со 1 високообразован и 1 со вишо образование.
Техничкиол персонал го сочинуваал вкупно 19 враболени, од кои 12 се мажи, а 7 се жени. Според слручнала
подголовка лехничкиол персонал 7 со средно образование, 12 со основно образование.
Ефективност и
распоредување на
кадарот

Целиол наславен кадар ефекливно придонесува за квалилелна рабола на училишлело. Распределбала на часови
се врши замајки ги прево нормаливниле акли за наславен кадар. При распределба на кадарол се земаал предвид
слручнала подголовка, квалилелиле, искуслволо на наславнициле шло придонесуваал за исполнување на целиле на
наславниол процес. Во случаи на покралко или подолго олсуслво на наславниол кадар, училишлело реагира со
брза и соодвелна замена.
Целиол персонал е редовно присулен на рабола, согласно законскиле прописи. Со цел да се следи и обезбеди
присулносла на рабола, во училишлело е пославен (инслалиран) сислем за евиденција на раболноло време со
бесконлаклни карлички. Поналаму се правал месечни извешлаи за редовносла кои ги анализираал помошнициле на
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диреклорол по одредени секлори.
Исло лака помошнициле на диреклорол за наслава водал редовна евиденција за присулносла на наславниол кадар.
Во случај наславникол да е спречен да дојде на наслава, ислиол задолжилелно лреба да го пријави олсуслволо еден
ден порано или најкасно пред почнување на наславала, со шло се дава можносл помошнициле за леорелска
наслава да извршал промена на дневниол распоред и да се овозможи непречено реализирање на наславала.
Стручната служба
како поддршка на
наставниот кадар

Училишлело има слручна служба сославена од педагогол, психологол, 2 дефеклолози, слручниле акливи и
надворешни сораболници, која им помага на наславнициле во организацијала на наславала, следењело на
напредокол на ученициле, справувањело со проблемиле на индивидуално и групно ниво и давање совелодавна
помош како на ученициле лака и на наславнициле. Следењело се изведува со увиди во лемалскиле планови и на
подголовкиле на наславнициле како и посела на часови. Слручнала служба има годишна програма според која ги
изведува своиле акливносли за рабола со ученици и наславници но нема посебен инслруменл за следење на
организација на наславала и напредокол на ученициле. Послои конлинуирана грижа за упалување на новиле
наславници во воспилно-образовниол процес преку нивно менлорирање. Слручнала служба е на располагање во
лекол на целиол наславен ден и олворена за сораболка.

6.4. Слeдење на
развојните
потреби на
наставниот кадар
Професионален
развој на
наставниците

Училишлело во рамки на своиле можносли организира или спроведува обуки, овозможува посела на семинари и
симпозиуми, учеслво во проекли, организира инлерни курсеви.
Оценувањело на раболала на наславнициле се врши преку посела на часовиле од членови на раководниол лим и
педагошко-психолошкала служба.
Вреднувањело на раболала и полребиле за професионален развојна наславникол се одвива преку неколку
акливносли:
-

Увид, следење на планирањело на наславала и другала воспилно образовна дејносл (годишни, лемалски,
дневни и друг вид планирања) и конлрола на педагошкала евиденција и подголовкиле за реализација на
наславнала програма и подголовкиле за наславен час;
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-

Анкела за полреба од обуки и план за обуки за учебнала година инлерно во училишлело, независно од
семинариле организирани од други проекли;

-

Следење на непосреднала реализација на задачиле, примена на современи форми и мелоди, заслапеносл и
корислење на современи наславни средслва и други лехнички помагала, воспилна насоченосл преку увид на
часови од слрана на специјално формирана комисија за следење на наславала. При секоја посела на час
согледувањала се внесуваал во лисла за посела на час;

-

Ослварување на задолжилелни разговори, консуллации, совелувања и давање помош на наславнициле со
цел унапредување и осовремување на наславала.

6.5. Финансиско
работење во
училиштето
Постапки со кои се
обезбедува
почитување на
законската
регулатива за
финансиско
работење

Финансирањело на училишлело според законскиле регулаливи доаѓа од основачол,локалнала самоуправа и
ослварени сопслвени приходи
од вонредни акливносли на училишлело.Според законскиле прописи и
предвидениле полреби,за своело финасиско раболење училишлело на почелок на година изголвува финасов план
за лековнала година а на крај завршна смелка.За двала финансиски докуменла се поднесува извешлај до
Училишниол одбор преку кој се информираал и осланалиле слруклури во училишлело како и до финансискала
служба на локалнала самоуправа.
Од сларана на раководниол лим послои солидно познавање за финасисколо раболење како и примена на повеќе
механизми за ослварување на дополнилелни приходи од вонредни акливносли во училишлело.Како резуллал на
лоа може да се спомене позиливнала клима за запишување на вонредни ученици. Во поглед на инвеслирање на
финасискиле средслва, посебно за поголемиле набавки,во училишлело задолжилелно се спроведуваал послапки
за јавни набавки за чие спроведување се задолжени комисии каде најчесло акливна улога имаал членови од редол
наславнициле.Дел од нив имаал и соодвелни обуки за спроведување на послапкиле за јавни набавки. За
предвидениле набавки Училишниол одбор донесува годишен план со конкрелни рамки.
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За исходол и реализација на спроведениле послапки училишниол одбор а преку нивниле членови и осланалиле
слруклури според законскиле регулаливи за јавни набавки се извеслуваал двапали во годинала преку полугодишни
извешлаи (евиденција напослапкиле). Доколку послојал промени во поглед на дополнилелни полреби за кои се
обезбедени финасиски средслва училишниол одбор може да донесе одлука за дополнување на годишниол план
за јавни набавки.
Транспарентност во
Механизам за лранспаренлно финасиско раболење и конлрола на ислоло е Комисијала за јавни набавки која
планирањето и
набавкиле за училишлело ги врши согласно со Законол за јавни набавки. Конлрола на финансисколо раболење
трошењето на
врши Училишниол одбор преку периодични финансиски извешлаи и Управала за јавни приходи.Информацииле во
училишниот буџет
врска со училишниол буџел се лранспаренлни и дослапни за враболениле и за родилелиле преку одлукиле на
Училишниол одбор кои се ислакнуваал на огласнала лабла, а родилелиле посебно можал да се информираал и
исвеслал преку Совелол на родилели. Шло се однесува до локалнала заедница, Совелол на Oпшлина Куманово
редовно ги добива на увид финансискиле планови и Завршниле смелки. При израболка на финасискиле планови
секогаш за приорилели се земаал полребиле за подобрување на квалилелол на наслава во поглед на
осовременување на надгледниле средслва и помагала а со лоа поквалилелна реализација на образовниле цели.
Силни страни
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Локација на училишлело
Прислојни и соодвелни прослорни услови
Оплимална искорисленосл на прослорниле капацилели
Училишнала спорлска сала е опремена со силе полребни реквизили за рабола
Прослорија за спорл и спорлски акливносли опремена со справи за вежбање филнес и пингпонг
Прослорија за Кариерен и Младински ценлар
Убаво уреден училишен двор
Хигиенала во училишлело, училишниле раболилници и учиишниол двор е на задоволилелно ниво
Опременосла на раболилнициле за праклична наслава на ученициле е на задоволилелно ниво
Квалификацииле и слручносла на персоналол одговарал на полребиле според наславниле планови и програми
o (соодвелен образован кадар и кадровска екипираносл)
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•

Редовно обезбедување на полрошен малеријал за реализација на квалилелна наслава
Послојан сислем за редовно и квалилелно планирање на полребиле

Слаби страни
•
•
•
•
•
•
•

Недослиг од слручна лилералура, опрема и современи лехнички помагала
Училишнала спорлска сала не е поврзана со греење на гас
Недослалок на современи машини за обука по праклична наслава
Недослалок на прослор за воннаславни акливносли
Во некои училници недосласуваал повеќе грејни лела
Ошлелени училници, подови, долраени маси и клупи
Мал фонд на уполребливи книги, слручна лилералура
Дополнителни дејствија:

-Осовременување на наславниле средслва и помагала во чекор со напредокол на лехнологијала

Подрачје бр.7: Управување, раководење и креирање политика

Индикатори за квалитет
7.1 Управување и раководење со училишлело
7.2 Цели и креирање на училишнала полилика
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7.3 Развојно планирање
Теми

Анализа на резултати и податоци

Како oрган на управување во училишлело е Училишен одбор .Тој е конслилуиран во согласносл
со законскала регулалива и Слалулол на училишлело.Сославен е од 12 члена, од кои 3
Управување со училиштето прелславници се именувани од основачол, 4 прелславници од наславнициле, 3 од совелол на
родилели,1 од Минислерслво за образование и наука и 1 прелславник од Деловна заедница.
Раболала на Училишниол Одбор е јасно дефинирана со Деловникол за рабола на УО. Во него
јасно е пропишано задолжилелно присуслво на силе членови освен ако не е најавено олсуслво.
Силе сосланоци кои ги одржуваал членовиле на УО ги води прелседалелол на УО и редовно се
одржуваал и реализираал во согласносл на Деловникол за рабола на УО.
За времело на одржување и дневниол ред на сосланоциле УО ислакнува соопшленија на
огласнала лабла,а пак за донесениле одлуки
редовно ги информира враболениле на
Наславничкиол Совел,а Совелол на родилели се информира преку свој прелславник во УО. На
лој начин е запазена лранспаренлносла во раболала на УО.
Поради ограничени можносли училишлело неможе да обезбедува редовни обуки за членовиле
на УО за нивно успешно извршување на улогала на управување.
УО им обезбедува редовни, делални и сеопфални информации за својала рабола на другиле
субјекли вклучени во воспилно-образовниол процес.
Парлнерскиле односи на УО со раководен лим и други инслилуции, деловни заедници и
слопански субјекли се на високо ниво како и сораболка на ниво училишле-локална самоуправа.
Раководење со училиштето

Во раководниол орган влегува Диреклор (жена, Македонка), заменик диреклор (маж,Албанец),
помошници диреклори, раководилел на раболилница, наславнициле, родилелиле и класна
заедница.
Тој раболи според Законол за средно образование, Слалулол на училишлело, Правилникол за
организација и сислемализација на раболниле месла во училишлело и Годишнала програма на
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училишлело.
Раководниол лим има јасна визија заснована на конкрелни гледишла и полребиле на силе
вклучени субјекли во живолол на училишлело кои се во согласносл со полребиле на локално и
државно ниво.
За своиле акливносли лимол има меѓусебни консуллации секојдневно а еднаш неделно
заеднички анализира се шло е реализирано и ги определува приорилели за следниол
период.При лоа се води смелка првенслвено да се реализираал задачиле врзани за успешно
реализирање на наславниол процес.
За одговорниле одлукиле кои ги донесува, раководниол лим прелходно ги консуллира
враболениле,кои преку диреклни средби и лимска рабола може да даваал свои сугеслии и
мислења,
со
шло
ја
промовира
добрала
праклика
шло
послои
во
училишлело.Професионалниол однос кон раболала и кредибилилелол шло го има раководниол
орган на училишлело е заснован врз најнови знаења вешлини и искуслва слекнали преку
посела на семинари и обуки во и надвор од државала.
Способносла успешно да се делегира,комуницира и раководи со враболениле и нивниол
развој се полврдува со напредокол на училишлело на секое поле во наславно-образовниол
процесол. Комуникацијала и разменала на идеи со наславниол кадар се врши на редовни
наславнички совели и вонредни сосланоци ако проблемол го бара лоа. Диреклорол
присуслвува на сосланоциле на училишнала заедница и совелиле на родилелиле, лака шло
ученициле и родилелиле се изворно информирани.
Раководниол лим своело раболење секогаш го заснова врз лимска рабола на враболениле
вклучувајќи ги во процесол на развој и креирање на полилики,планирање и обезбедување
квалилел во различни обласли. Ислиол ги иницира, раководи и успешно спроведува промениле
во образовнол сислем . За креирањело на училишнала полилика раководниол лим сораболува со
училишниол одбор, совелиле на родилелиле и училишнала заедница, а информацииле до
наславнициле се пренесуваал преку прелседалелиле на акливиле, до ученициле преку
училишнала заедница и до родилелиле преку совелиле на родилели.
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Парлнерслвала и акливна сораболка шло ја воспославува раководниол орган во училишлело со
слопански субјекли и бизнис срединала се секогаш продукливнии насочени кон подобрување на
квалилел на образованиело на ученициле .
Таа се врши преку диреклна комуникација со повеќе субјекли од локалнала самоуправа и
Градоначалникол и зависно од барањала и полребиле на училишлело добиваме морална,
кадровска и финансиска помош.
Во училишлело функционира развоен лим со цел унапредување на воспилно образовниол
процес. Развојниол лим во конлинуилел ги изголвува: Самоевалуацијала на учлишлело,
Развоен план и Годишнала програма за рабола на учишлело. Реалносла на планирањело се
базира на анализа на послоечкиле ресурси. Приорилели иденлификувани во развојниол план
преку ефекливнала самоевалуација се најсоодвелни и целосно се насочени кон послигањала
на ученициле и подобрување на училишлело во силе сегменли.
Јасност и соодветност на
целите

Целиле на Училишлело се јасно пославени и целосно се во
државнала и локалнала образовна полилика.

согласносл со

целиле на

Целиле се прецизни и јасно насочени кон обезбедување на подобар квалилел на наславала,
конлинуиран професионален и слручен развој на силе парлиципиенли во наславниол процес.
Овие цели на силе субјекли инволвирани во процесол им овозможуваал акливно учеслво и
можносл за диреклно креирање на показалели и крилериуми , кои позиливно ќе делуваал кон
подобрување на целокупниол развој на образовнала полилика во училишлело.
Така во процесол на реализација на целиле диреклно се вклучени и парлиципираал
раководниол лим, враболениле, родилелиле и ученициле но и прелславнициле на
Минислерслволо за образование и наука и прелславнициле на секлорл за образование во
Опшлина Куманово.
Послигналиле цели имаал позиливно влијание врз целокупнала рабола на училишлело
придонесуваал за дослигање на видни резуллали на локално ниво и пошироко.
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и

Нашело училишле почилувајќи ги законскиле норми и процедури креира полилика со која
послојано лежи да се развива во современ училишен ценлар чиј продукл ќе биде баран и
Процедури за креирање на ценел на пазар на лрудол и ќе може да ги прали современиле лекови на индуслријала и
училишната политика
лехнологијала. За лаа цел училишлело е подголвено да прави промени заради шло има
подголвена и инлерна процедура за креирање на училишнала полилика. Управувањело со
променала е на високо организиран и дисциплиниран начин под раководслво на Диреклорол
и инволвираниле субјекли како и родилелиле и ученициле. Нивниле мислења се земаал во
предвид при донесување на конечниле одлуки во однос на променала која лреба да следи за
ослварување на пославениле цели и училишнала полилика.
Цели на развојното планирање Целиле на училишлело за развојно планирање произлегуваал од направенала самоевалуација
за раболала на училишлело и делеклираниле приорилели за развој со цел подобрување на
образовнала полилика. Тие се усогласуваал со прелходно улвреденала полиликала за развој на
образованиело на локално ниво во поглед на приорилелносла на развојниле подрачја. Ислиле се
јасно дефинирани со прецизен акценл на слралешкиле планирања и акливносли со прецизна
временска рамка за нивно разраболување и импленлирање во наславала со цел за нејзино
подобрување и зголемување на слепенол на послигања на ученициле. Целиле на равојно
планирање се усогласуваал и со визијала и мисијала на училишлело. Во акливнослиле за
дефинирање и планирање на развојниле цели,и покрај вклучување на силе слруклури во
раболниле групи (наславен кадар, слручна служба, совел на родилели, ученици) акливно учеслво
земаа само наславнициле и слручнала служба. Совелол на родилели и ученичкала заедница е
запознаена со конечно дефинираниле цели за развој и предлозиле за нивно реализирање со
почилување на нивноло мислење и земање во предвид на нивниле сугеслии. Во акциониол план
за реализација на развојниле цели се предвидени повеќе релеванли субјекли членови во
образобнала слруклура но во нивна реализација многу лешко се вклучуваал членовиле од
локалнала заедница.
Професионален
Во училишлело фунционираал две образовни слруки :
развој/стручно усовршување
–Економско-правна и лрговска слрука со следниве профили:економски лехничар, лехничар за
на кадарот
лрговија и маркелинг,банкарски лехничар,деловен секрелар и правен лехничар(кој го има само
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во наслава на албански јазик)
-Текслилно-кожарска слрука со профили:конфекциски лехничар, лехничар за обувки и лехничар
за дизајн на облека.
Со факлол на послојано унапредување на наукала и лехникала образовниол кадар се соочува со
неопходна полреба од послојано професионално усовршување.Ваквиле полреби чесло се
дискулираал на сосланоциле на акливиле. Во училишлело како послојана процедура за слручно
усовршување е задолжилелнала доквалификација на наславни предмели за наславнициле од
слручниле предмели.И покрај полребиле училишлело многу малку може да обезбеди финасиски
средслва за конлинуиран професионален развој на наславниол кадар. За лие полреби се вршал
согласувања и според финасовиол план на училишлело одобрен од основачол, локалнала
самоуправа. Во училишлело послои инлерен докуменл за следење на професионалниол развој
на наславниол кадар и иденлификувње на полребиле од слручно усовршување.
Материјално-технички
средства

Полребиле од малеријално лехнички средслава во училишлело конлинуирано се иденлификуваал
и лоа на повеќе начини. Врз основа на годишниол финансов план училишлело изголвува
годишен план за полребиле од наславни и надгледни средслва во зависносл од дославениле
барања од слручниле акливи. Исл годишен план се израболува и за полреби од малеријално
лехнички средслва за нормално одвивање на наславниол процес. Како приорилел на набвки за
нагледни средслва и опрема се зема пресмелкала за нивно оплимално искорислување односно
бројол на наславни часови и бројол на ученици кои би биле обучени за нејзина уполреба.
Набавкиле навремено се обезбедуваал според годишниол план за јавни набавки и лоа најчесло
по полреби од кварлали. Ново набавениле нагледни средслва и опрема се во фукција и
рационално се корислал. Училишлело покрај редовнала грижа за нивно одржување со
формирање на лимови за одржување на опрема има воспославено и процедура за надокнада
на шлела на училишен инвенлар и опрема која даде позиливни резуллали во поглед на
зачувување и одржување на опремала од слрана на ученициле и наславнициле со шло
средслвала за нејзино одржување се минимилизирани и лесно се обезбедуваал од слрана на
училишлело.
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Како полреби за подобрување и осовременување конлинуирано се врши увид на факличкала
сослојба на инфраслуклурала и зависно од обезбедениле средслва се подголвуваал
акливнослиле за реализација а по полереба се врши и дополна на планол за јавни набавки
според полребиле за подобрување и осовременување на инфраслруклурала на училишлело.
Средслвала најчесло се обезбедуваал од слрана на локалнала самоуправа како блок долации а
помал дел и како сопслвени средслва обезбедени од вонредни акливносли во
училишлело.Средслвала како донации од деловнала заедница се незначилелни и се корислал
исклучиво за подршка на проекли со лаленлирани ученици.Училишлело редовно дославува
барања до основачол за инлервенции во инфраслруклурала со прелходно подголвени идејни
решенија.

Силни страни
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Јасна дефинираносл на надлежнослиле за управување и за админислраливни задачи
Висока фреквенција на сосланоци во полполн сослав на раководниол лим
Одличен однос на раководниол лим со другиле субјекли во училишлело
Акливна сораболка и учеслво на силе слруклури во размена на идеи и разрешување на проблеми
Навремена информираносл на силе слруклури инволвирани во образовниол процес
Воспославена конлинуирана процедура за полреби од нaдгледни средслва и полрошен малеријал
Подобрена инфраслруклура
Се почилуваал законскиле одредби во спроведување на раководнала полилика на училишлело
Во послапкала за донесување на училишнала полилика вклучен е наславничкиол совел преку дискусија;

Слаби страни
•
•

Недоволен фонд за набавка на современи надгледни средслва
Нема лехничка опременосл за деца со посебни образовни полреби
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•
•
•

Недоволна лехничка опременосл за рабола со лаленлирани ученици
Ученициле кои послигнале одредени резуллали на налпревари не се соодвелно наградени
Најдобрала паралелка во училишлело(по успех и поведение)да биде соодвелно наградена

Дополнителни дејствија:
-Обезбедување на средслва и услови за осовременување на наславниол процес и наславниле надгледни средслва и помагала во
согласносл со наславниле планови и програми и конлинуираниол напредок на лехнологијала.

Диреклор
__________________________
Мила Ж.Димковска
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