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Подрачје 1:  Наставни планови и програми 

Подрачје 1 

Наставни планови и програми 

 

Оддели во рамките на подрачјето: 
 

          Реализација на наставните планови и програми 

 

          Квалитет на наставните планови и програми 

 

          Воннаставни активности 
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Подрачје 1:  Наставни планови и програми 

 

Собирање на податоци 
  

 
Прегледани документи 

 

 
Собрани информации 

 

 

Годишна програма за работа на училиште-

то 

 

   СОУ ”Наум Наумовски - Борче” во целост ги реализира наставните планови и програми одобрени од МОН, но сепак 

постојат разлики во квалитетот и начинот на реализација. Тие разлики произлегуваат од условите за работа кај различ-

ни предмети. Кај некои предмети постојат подобри услови за реализација на програмата (кабинетска настава), а кај не-

кои наставата целосно се реализира, но условите за работа не задоволуваат.  

Програма за работа на родителскиот совет 

Програма за работа на Наставничкиот со-

вет 

Реализирани анкети 

Дневник за работа 

Записници од состаноци   

Програма за работа на училишната заед-

ница 

 

   За реализација на наставните планови и програми влијаат учениците, родителите, и наставниците со давање на свои 

предлози, коментари, критики и заклучоци кои се применуваат за поуспешно реализирање на наставата. Учениците 

преку своите знаења, умеења и активности (анкета за настава и оценување), родителите на средбите даваат забелешки 

и предлози за подобрување на квалитетот на наставата, а наставниците за време на состаноците ги искажуваат потре-

бите за промена во наставата. 

 

Извештај од реализација на Годишната 

програма за работа на училиштето 

 

   СОУ ”Наум Наумовски - Борче” во целост ги реализира наставните планови и програми одобрени од МОН, со одре-

дени отстапувања, наставните единици, проектните активности, содржините програмирани од училиштето ги при-

лагодуваме кон геолошките истражувања и рударството и потребите на практичната настава за Машинската струка. 

Записниците од одржаните состаноци на 

Наставничкиот совет, Родителскиот совет, 

Училишниот одбор, Училишната заедница 

и Советот на паралелките 

 

   Наставните планови и програми им се достапни на учениците, наставниците и родителите преку Наставничкиот со-

вет, Родителскиот совет, Училишниот одбор, Училишната заедница и Советот на паралелките. 

 

 

Наставни програми 

Распоред на часови 

Анкетни ливчиња 

Реализирани анкети 

 

   Учениците од прва до четврта година кои се запишани во гимназиско образование имаат можност да изберат две 

проектни активности од листата за избор, во вкупен фонд од 72 наставни часа. Во втора година избираат помеѓу 

латински јазик, информатичка технологија, алгебра, елементарна алгебра и геометрија, говорење и пишување и етика. 

Во трета година учениците бираат подрачје од природно математичкото, општествено хуманистичкото и јазично 

уметничкото подрачје, со пакети од изборни предмети, предвидени со планот и програмата на МОН. Избраното 

подрачје со пакетот на предмети го изучуваат и во четврта година. 

   Од  учебната 2019/2020 година наставата во стручното образование, односно во машинската и геолошко–рударската 

струка се изведува согласно Концепцијата за модернизација на техничкото образование. Во стручните паралелки 

учениците имаат можност за избор на содржини програмирани од училиштето кои се изучуваат од прва до четврта 
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година. Изборот се врши при запишувањето на годината, кога учениците пополнуваат анкетни ливчиња. 

 

Извештај од реализација на Годишната 

програма за работа на училиштето 

Формулари за набљудување на наставен 

час 

Пишани документи 

 

   За подготвување и осовременување на наставните програми на наставниците им се дава стручна помош преку обука 

за примена на нови методи за активна настава и преку реализација на обука за примена на компјутерите во наставата, 

интеграција на еколошката едукација во наставата, примена на Образование за животни вештини на класен час, приме-

на на стандарди и критериуми при оценувањето. Училиштето овозможува учество на сите семинари организирани од 

МОН и Бирото за развој на образованието по сите наставни предмети. 

Записници од одржаните состаноци на 

стручните активи 

Годишната програма за работа на училиш-

тето 

    Можност за интегративен пристап кон содржините постојат во реализација на наставните предмети каде се врши 

споредување и корелација  на наставните содржини на состаноците на стручните активи. 

 

 

 

 

 

Програма за работа на Училишниот  

педагог  

Програма за работа  

Психолог  

Годишна програма за работа 

   СОУ ”Наум Наумовски - Борче” реализира едукативни работилници по повод Светските денови на болестите 

ХИВ/СИДА и зависностите од дроги, алкохол и пиење, преку најразновидни проекти кои што се реализираат преку на-

ставните предмети и се настојува да на учениците им се подигне нивото на свеста за штетните последици од нивната 

злоупотреба. За таа цел во училиштето се реализираат многубројни активности и работилници спроведени од страна 

на педагошко-психолошката служба, во соработка со Црвен крст, инспектор за превенција при Полициска станица, 

Центар за јавно здравје Штип, доктори и претставници на невладини организации. Во склоп на претходно кажаното 

насловите на едукативни работилници се: ,,Спречување и борба против трговија со деца“, ,,Градење мир, сајбер булинг, 
градење на тим и доверба”, ,,Стоп на врсничкото насилство-ајде сите да другаруваме и спортуваме”, ,,Семејното 

насилство - неговите форми и препознавање на истото”, ,,Што е дијабетес и како да се заштитиме” во класовите од 

четврта година, при што учениците имаа можност да го измерат нивото на шеќерот во крвта, Борба против болестите 

на зависност, Сексуално преносливи заболувања, Безбедно на матурска вечер, Еко-Активизам. 

   Во рамките на проектот соработка на полицијата со локалното население во месец е одржана работилница со 

преставници од Советот на општина Пробиштип, претседателите на спортските клубови на општина Пробиштип, 

професорите по спорт и спортски активности и учениците од спортската гимназија со цел запознавање со Законот за 

спорт и Законот за спречување на насилство на спортски натпревари. Преку одредени наставни теми по биологија, 

социологија, спорт и спортски активности, посебно се обработуваат дел од односите меѓу половите и нивните 

сексуални врски, како и нивното репродуктивно здравје. Во согласност според можностите, училиштето ангажира и 

стручни лица од медицинскиот центар кои реализираат предавања и трибини на теми кои што се актуелни меѓу 

младата популација. Со воведување на наставната програма Образование на животни вештини на класен час се 

овозможува на учениците да им се доближат теми и проблеми со кои ќе се среќаваат во понатамошниот живот.  

 

 

Наставна програма по Граганско образо-

вание 

Годишната програма за работа на училиш-

   Во гимназиското образование во склоп на проектните активности учениците имаат можност да бираат и проектна ак-

тивност Граѓанска култура. Преку избирањето на таа проектна активност се вклучуваат во откривањето на проблемите 

во општествената средина и нивно правилно дефинирање. Со дефинирањето на општествените проблеми преку оваа 

активност, учениците придонесуваат и за нивно практично разрешување. Исто така преку интерактивната настава по 
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тето предметот Граѓанско образование учениците организирано го согледуваат своето место како граѓани во ова општество, 

а истовремено ги прифаќаат своите права и одговорности во него. 

   Во рамките на проектот Ученички иницијативи на Центарот за стручно образование и обука, а финансиран од 

МЦГО, во кој беше вклучено нашето училиште со наставникот по граѓанско образование , учениците имаа можност да 

решат проблем кој што е актуелен во училиштето и кој што ги засега нив, се со цел да учениците преку учество и 

ангажирање во училиштето и заедницата, учат што значи да се биде активен граѓанин и истото да го практикуваат. 

 

Програма за работа на Училишниот педа-

гог  

Програма за работа на училишниот психо-

лог 

Снимени материјали 

Годишната програма за работа на училиш-

тето 

   Воннаставните активности се реализираат подеднакво и им се достапни и на машките и на женските ученици и тоа 

во следните области: спорт и спортски активности (кампување, скијање, пливање, планинарски марш), литературна 

секција, драмски активности, (посета на театарски претстави, саемот на книгата, Институтот за македонски јазик) 

природни науки (посета на Алкалоид, природно научен Музеј, фабриката Винчини, Сеизмолошки завод Изис). 

Учество на новогодишните работилниците, организирани од страна на Дом на културата Злетовски рудар. Учество и 

освоена награда за најинветивна маска на 10-от Пробиштипски маскенбал, насловена како "ПРОБИШТИПСКИТЕ 

БОЕМИ" изработена од ученици од I2 клас и нивниот професор по ликовна уметност Ѓоко Антониев. Изработка на 

мозаик на часот по Ликовна уметност од учениците од паралелката II1, гимназиско образование и професорот м-р Ѓоко 

Антониев, и истиот ќе биде поставен на  влезот во гимназиската зграда. 

 

Годишната програма за работа на училиш-

тето 

Дневник за работа 

На сите ученици подеднакво им се даваат можности да активно се вклучат во воннаставните активности во зависност 

од нивните интереси, способности и можности. 

Голем број на награди и признанија од ра-

зни области 

Реализацијата на воннаставните активности придонесува за здравјето и психофизичката способност на учениците, 

оспособени за вклучување во општествениот живот и надвор од училиштето. Исто така со постигнатите резултати од 

воннаставните активности се зголемува и угледот на училиштето во локалната средина и пошироко. 

 

 

 

Годишната програма за работа на училиш-

тето 

Дневник за работа 

Наставни програми 

Индивидуални образовни планови 

    Инклузивното образование се согледува како процес во кој се одредува диверзитетот на потребите на сите ученици 

и тие се задоволуваат со помош на зголемено учество во процесот на учење, култури и заедници и со намалување на 

ексклузијата од образованието и образовниот процес.  

    Наставниот процес во СОУ „Наум Наумовски – Борче”, Пробиштип е инклузивен и безбеден, се изведува во физич-

ки безбедно окружување, почитување на различностите, антидискриминација и почитување на различностите. 

    Во СОУ „Наум Наумовски Борче” Пробиштип, запишани се тројца ученици со попреченост, со наод и мислење, кои 

се инклузирани во редовна настава: 

                                          1. Искра Зафирова, ученичка во трета година гимназиско образование, 

                                          2. Борче Боризовски, ученик во втора година машинска струка и  

                                          3. Роберто Ѓоргиевски ученик во втора година гимназиско образование. 

   На тројцата ученици им се доделени образовни асистенти преку програмата Општинско - корисната работа 2023 го-

дина, која се реализира преку општина Пробиштип. Образовните асистенти се ангажирани по 4 часа во училиштето, 

секој ден за време на наставата. 
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    За секој ученик наставниците имаат изработено Индивидуален ообразовен план (ИОП) по кој ја реализираат наста-

вата со учениците со попреченост и истиот го имаат доставено кај педагошко-психолошката служба. 

    На ниво на училиште е формиран Инклузивен тим, но и за секој ученик со посебни потреби е формиран посебен ин-

клузивен тим. 

    Инклузивните тимови се составени од директорот на училиштето, педагог, психолог, класен раководител, образовен 

асистент, родител на ученикот и предметен наставник. 
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Подрачје 1:  Наставни планови и програми 

 

Собирање на податоци 
 

 
Методи користени за 

собирање на податоци 

 
Училишен тим 

 
Собрани информации 

 

 

Прашалник за наставници 

 

Јулијана Стојановска - педагог 

Дончо Петков 

Емилка Ѓоргиева 

Драѓе Станојковски 

Давор Стојчовски  

 

   Дека наставните планови и програми ги опфаќаат припадниците на различни полови и етнички 

припадности, знае да се цени и дека подеднакво важат правилата за различните полови и етнички 

припадности наставниците се согласуваат со  91,02%, делумно не се согласуваат 8,98% . 

  

   Наставниците, на прашањето за правилата и очекувањата во училиштето, се изјасниле дека сите 

добро ги знаат и со 89,09 % одговориле дека се согласуваат, а додека со многу мал процент од-

носно 10,91% не се согласуваат, односно,  се изјасниле дека не ги знаат добро. 

                                                                              

 

Прашалник за родители 

 

Јулијана Стојановска - педагог 

Дончо Петков 

Емилка Ѓоргиева 

Драѓе Станојковски 

Давор Стојчовски  

 

   Дека наставните планови и програми ги опфаќаат различните полови и етнички припадности од 

100 анкетирани родители со: се согласувам одговориле 89,21%, а додека делумно не се согласу-

вам 10,79%, односно немаат изградено став по однос на тоа прашање или пак не се запознаени со 

истото. 

 

Прашалник за ученици 

 

 

Јулијана Стојановска - педагог 

Дончо Петков 

Емилка Ѓоргиева 

Драѓе Станојковски 

Давор Стојчовски  

 

 

 Дека наставните планови и програми ги опфаќаат припадниците на различни полови и етнички 

припадности, ученици со пречки во развојот, од 100 анкетирани ученици со: се согласувам одго-

вориле 65,17%,  додека само мал процент односно 10,47% не се согласуваат и незнам одговориле 

20,35% . 
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Подрачје 1:  Наставни планови и програми 

 

Резултати 
 

Клучни јаки страни 
 

 Отвореност на училиштето за соработка со учениците и родителите за подобрување на квалитетот на наставата 

 

 Постепено и постојано воведување на стратегии за активно следење на наставата од страна на учениците и примена на современи наставни 

     средства, методи и форми на работа, како и примена на ИКТ во наставата 

 
 
 

 

Слабости 
 

  Недоволна опременост на училиштето со наставно нагледни и технички средства 

 

        Недоволно реализирање на кабинетска настава. 

 
        Промоција на колаборативни инклузивни практики 
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Подрачје 1:  Наставни планови и програми 

 

Анализа на резултатите 
(Подетална евалуација на подрачјето Наставни планови и програми) 

 

 
   Наставата во СОУ “Наум Наумовски – Борче” во Пробиштип во целост се реализира според наставните планови и програми. Сепак постојат одредени разлики во 

поглед на спроведувањето на наставата во поглед на квалитетот и начинот на реализација, во зависност од техничката опременост (кабинети) и во поглед на 

примената на активната настава. Со примената на активната настава во нашето училиште се зголеми успехот, се поттикнува свеста за самостојно и тимско 

работење. Се зголемува отвореноста кон наставниот процес преку увидот од страна на учениците и родителите, особено преку примената на е-дневникот. 

Наставните планови и програми се реализираат и доставуваат навремено. Учениците својот избор за наставните предмети и воннаставните активности го 

остваруваат, откако  претходно се добро информирани. Наставниот процес во СОУ „Наум Наумовски – Борче”, Пробиштип е инклузивен и безбеден, се изведува во 

физички безбедно окружување, почитување на различностите, антидискриминација и почитување на различностите. 

   Учениците имаат можност да бираат соодветни изборни програми и проектни активности. Преку работата на проектните активности, учениците ги остваруваат 

своите потреби и постигнуваат успеси кои се значајни за нашето училиште и го претставуваат училиштето пошироко. Примената на ИКТ во наставата исто така во 

голема мера се придонесува за подобрување на квалитетот на работата во училиштето, но треба да се земе во предвид и недоволната опременост на училиштето со 

наставни нагледни средства, кои што би придонеле за поквалитетно реализирање на наставните содржини и наставниот процес во целина. Со опремувањето и 

осовременувањето на интернет библиотека, збогатена со бројни лектирни изданија и современа литература, овозможено е да се организират трибини и работилници 

од најразлични области без да се ремети редовната настава. Сепак се чувствува недостаток од доопремување на училиштето со современи наставни средства и 

технички помагала. Предметните наставници се обучени за примена на активната настава и ИКТ во наставниот процес, но дел од нив по потреба и доколку налагаат 

условите сепак се придржуваат кон традиционалната настава без примена на ИКТ во наставата. 
 
 

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

 Набавка на современи нагледни наставни средства и помагала 
 

 Обуки за наставници за примена насовремени техники на учење и поучување и современи облици и форми на настава 
 

 Опремување и модернизирање на кабинетската настава 
 

 Поддршка на училиштето за изградба на стратешки документи за градење на инклузивно и безбедно окружение – физичко и социо-емотивно 
 

 



Самоевалуација на училиштето СОУ „Наум Наумовски – Борче”, Пробиштип 

9 

 

 

Подрачје 2:  Постигања на учениците 

Подрачје 2 

Постигања на учениците 

 

Оддели во рамките на подрачјето: 
 
          Постигања на учениците 

 

          Задржување/осипување на учениците 

 

          Повторување на учениците 
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Подрачје 2:  Постигања на учениците 

 
Собирање на податоци 

  

 
Прегледани документи  

 
Собрани информации 

 

 

Годишна програма на училиштето 

Годишна програма на активите 

Дневник за работа 

 

   Училиштето има важна улога во подобрување на постигањата на учениците. Тоа го постигнува со ангажирање на со-

одветен наставен кадар, подобрување на просторните услови, примена на современи нагледни средства и литература, 

примена на ИКТ во наставата, примена на современи наставни облици, современи техники на учење и поучување, 

користење на додатна и дополнителна настава, организирање на наставно-научни екскурзии и посета на соодветни 

установи кои што допринесуваат за квалитетот на наставата. Исто така се превземаат активности за поголема редов-

ност на учениците и поинтензивна и квалитетна соработка со родителите, а истовремено се поттикнува и активноста 

на стручните активи 

Евиденција на училишната педагошка 

служба 

Дневник за работа 

Евиденција на менторите 

   Резултатите од анализата на успехот по полова припадност покажува дека подобри резултати во наставата постигну-

ва женската популација. Во поглед на етничката припадноство последните години се забележува подобрување на успе-

хот и редовноста кај ромската популација, кои во нашето училиште се во мал број, а тоа се должи на нивната се пого-

лема едуцираност за важноста на образованието во животот и конкурентност на пазарот на трудот, како и напорите 

кои што ги вложува наставниот кадар. 

Евиденција на училишната педагошка 

служба 

Дневник за работа 

Извештај од реализацијата на Годишната  

програма за работа на училиштето 

   Постигањата на учениците во поглед на успехот по предмети е доста хетероген. Најдобар успех е постигнат по пред-

метите: спорт и спортски активности, ликовна уметност, математика со просек над 4,50. Успех од 3,15 има кај 

рударско-геолошките струка,а додека машинската струка има постигнато успех од 3,22. Во поглед на половата струк-

тура значително е подобар успехот кај женската популација, додека во однос на етничката припадност има само некол-

ку ученика и тие се со добар успех. 

 

 

 

 

Евиденција на училишната педагошка 

служба 

Дневник за работа 

Анализа на успехот и поведението 

 

 

   Споредувањето на резултатите од оценувањето на учениците по одделни класови и по наставни предмети со поши-

рока анализа на успехот се врши на секое тромесечие, на состаноците на Советот на паралелките и Наставничкиот со-

вет, Советот на родителите и Училишниот одбор. Во последните неколку години анализите покажуваат дека просеч-

ниот успех од година во година се подобрува. За одбележување е да се истакне дека подобар успех постигнуваат гим-

назиските паралелки, во споредба со успехот на паралелките од техничките струки. Средниот успех на училиштето из-

несува 3,87 или пак за прва година 3,88, за втора 3,93, за трета 3,84 и за четврта 3,85. Во училиштето највисок среден 

просек на успехот е 4,82 на паралелката IV1 и 4,73 на паралелката III1, а со висок просек на успехот се одликуваат па-

ралелките (над 3,50): I1, I2, I3, II1, II2, II3, додека со најслаб среден просек на успехот со 2,93 е паралелката ГР4, а потоа 

следуваат: МТ4 и ГР1. Средниот просек на училиштето во однос на претходните години е повисок за 0,04%  и изнесува 

3,87.  

   Изостаноците како вкупен број 12384, се помалку од претходната учебна година (8525). Една од причините е поголе-

мата контрола во училиштето, навременото изрекување и почитување на педагошките мерки што позитивно се одрази 
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на зголемувањето на успехот и дисциплината кај учениците. Со најмал број изостаноци е паралелката III2 со 212  

изостаноци, а потоа следуваат паралелките: I2, I3, II1, III1, а додека со најголем број на изостаноци се паралелките: ГР3, 

МТ3, ГР1, МТ4, III4 и ГР4.  

   При оценуцањето  да се следат  современите методи на оценување како во европските земји. 

Евиденција на училишната педагошка 

служба 

Дневник за работа 

  За учениците кои покажуваат потешкотии во учењето односно учениците кои имаат посебни образовни потреби 

(ученици со наод и мислење), секој професор изработува ИОП (индивидуален образовен план), по кој ја реализира на-

ставата за истите ученици, и истиот содржи критериуми за оценување кои одговараат на нивните можности и спосо-

бности. За секој ученик е формиран Инклузивен тим кој го следи напредокот на ученикот и го олеснува процесот на 

адаптација во училишната средина. 

Извештај од реализацијата на Годишната  

програма за работа на училиштето 

   Образовниот циклус во нашето училиште го завршуваат над 99% од сите запишани ученици. Мал број ученици во 

текот на некоја учебна година го напуштаат образовниот процес. Тоа се случува поради заминување во странство со 

родителите, премин во друго училиште или самоиницијативно прекинување школувањето и премин во вонредни уче-

ници. 

Извештај од реализацијата на Годишната  

програма за работа на училиштето 

   До овој период не е евидентирано осипување на групи ученици по полова или етничка припадност од училиштето 

поради економски проблеми. 

Записници од состаноци на Наставнички-

от совет 

   Осипување на учениците поради економски причини не е евидентирано, но е евидентирано осипување на ученици 

заради постоење на поатрактивни струки во други градови. За да се задржат учениците се оди кон отварање на атрак-

тивни струки во нашето училиште, како и на поинтензивна кампања при упис во прва година. 

Извештај од реализацијата на Годишната  

програма за работа на училиштето                                  

Дневник за работа 

   Од вкупниот број на ученици во 2021/2022 година нема повторувачи, додека имаше еден ученик неоценет по од-

делни предмети  и истиот полагаше класни испити по истите за премин во наредната година. 

Записници од состаноци на Наставнички-

от совет 

Статутот на училиштето 

   Во училиштето отсекогаш биле присутни меродавни постапки, процедури да им се овозможи правото на поднесува-

ње на приговори, жалби, доколку тие ученици или нивните родители се незадоволни. При тоа на голем број ученици 

прговорите и жалбите им се решавани во нивна полза. Овие процедури се регулирани и со Статутот на училиштето.  
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Подрачје 2:  Постигања на учениците 

 

Собирање на податоци 
 

 
Методи користени за 

собирање на податоци 

  
Училишен тим 

 
Собрани информации 

 

 

 

Анкета за наставници 

 

 

 

Сузана Заровска 

Јасмина Тоневска 

Стамен Јовановски 

Александар Богатинов 

Николче Душанов 

   

 На прашањето дали правилата и очекувањата се јасни и сите во училиштето добро ги знаат 81,09 

% од наставниците одговориле дека се согласуваат.   

 93 % од наставниците се согласуваат дека примерното однесување се прифаќа и знае да се цени.                                                                                    

 92,58 % од наставниците се согласуваат дека последиците од прекршувањето на училишните 

правила се фер и постојано се применуваат.                 

 

 

Анкета за родители 

 

 

 

Сузана Заровска 

Јасмина Тоневска 

Стамен Јовановски 

Александар Богатинов 

Николче Душанов 

   На прашањата дека училишните правила се фер и еднакво важат за сите, дека наставниците ко-

ристат методи за решавање на проблемите отколку казнени реакции и дека во училиштето секој 

има одговорност да гледа да се почитуваат училишните правила, родителите на одговориле со ви-

сок процент односно со 7,50%, 85,06% и 61,87%.                                             

   На  прашањето дека секоја верска заедница и национални малцинства се почитувани во ова учи-

лиште, 89,29% одговориле дека се согласуваат, а додека 10,71% одговориле не знам, односно не 

се запознаени со истото.  

Анкета за ученици 

 

 

Сузана Заровска 

Јасмина Тоневска 

Стамен Јовановски 

Александар Богатинов 

Николче Душанов 

   

 Дека сите ученици, вклучувајќи ги и оние со пречки во развојот, различни националности и сл. се 

запознаени со училишните правила и дека тие се видно истакнати во училиштето, учениците со 

83,19% и 70,07% одговориле дека се согласуваат, а сосема мал е процентот на одговорите дека не 

се согласуваат односно 7,25% и 12,21%. 

   На прашањето: наставниците не избегнуваат да ја пофалат мојата работа, со се согласувам одго-

вориле 80,61 % на ученици, а додека 19,17% одговориле не знам. 
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Подрачје 2:  Постигања на учениците 

 

Резултати 
 

Клучни јаки страни 
 

 Континуирана анализа на успехот, редовноста и поведението на учениците по паралелки, подрачја, струки, вид на образование и среден про- 

    сек на успехот на наставниците 

 

 Мал број на повторувани ученици и разгледување на жалби и приговори од незадоволни ученици во однос на успехот и поведението 
 

 Образовниот циклус во училиштето го завршуваат над 99 % од запишаните ученици 
  
 
 
 
 

 

Слабости 
 

 Слаб успех на учениците од стручното образование, а посебно кај паралелките од машинската струка и геолошко – рударската струка 

 

 Стихијно иселување на семејствата од локалната заедница од економски причини 

 

 Непостоењето на атрактивни струки кои ќе привлечат ученици од градовите кои гравитираат кон нашиот град и задржување на локалните 

     ученици 

 

  Континуирано  намалување на бројот на запишани ученици во прва година во училиштето 
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Подрачје 2:  Постигања на учениците 

 

Анализа на резултатите 
(Подетална евалуација на подрачјето Постигања на учениците) 

 

 
   Постигањата на учениците се во постојана паралела во однос на тоа што нуди училиштето, соодветниот наставен кадар, примената на современи наставни 

нагледни средства, набавка на современа стручна литература и лектирни изданија, користење на ИКТ во наставата, примена на додатната и дополнителната настава. 

Исто така и постојаните и редовни средби со родителите, овозможува следење на успехот и редовноста на учениците од страна на родителите. Со примената на 

новите методи, активната настава и ИКТ во наставата се подобри и средниот просек на успехот во училиштето, подобар успех се забележува кај женската 

популација, а зголемен е и успехот на припадниците од ромска националност. Минималното зголемување на средниот просек на успехот на училиштето сметаме 

дека е резултат на применуваната активна настава (иако е комбинирана со традиционалната), со која учениците станаа помобилни и посвесни за својата улога и 

место во училиштето и наставниот процес, при што тие станаа активен субјект во истиот, а односот ученик - професор се измени во благопријатна и позитивна 

смисла, како и на примената на евидентните листови, со што се врши континуирано и објективно следење на успехот и редовноста на учениците. За понатамошно 

подобрување на успехот потребно е организирање и реализирање на дополнителна обука на наставниот кадар за примена на активната настава, современи методи и 

техники на учење и поучување во наставниот процес. Во поглед на успехот подобри се гимназиските паралелки од стручните, а успехот по предмети е хетероген. 

Со постојаните анализи и следење на успехот од страна на наставниците на состаноците на Наставничкиот совет, месечно и по класификациони периоди, полу-

годие, годишно, се влијае на подобрување на истиот. Мал број на ученици не го завршуваат образовниот процес, а оние ученици со проблеми и слаб успех имаат 

можност на приговори и разгледување на истиот од страна на Наставничкиот совет. Во последно време училиштето се соочува со намалување на бројот на 

запишани ученици поради стихијното иселување на семејствата од локалната заедница и постоењето на атрактивни струки во другите градови. Послабиот успех на 

учениците од стручното образование, покрај влијанието на влезниот успех (кој е послаб од оној во гимназиските паралелки) во одредена мера е последица и на 

слабата заинтересираност на учениците и недоволната мотивираност. 

 

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

 Набавка на современа стручна литература и лектирни изданија 
 

 Доопремување на кабинетите и работилницата 
 

 Отварање на атрактивни струки кои ќе привлечат ученици од околните градови и ќе ги задржат локалните ученици 
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Подрачје 3:  Учење и настава 

Подрачје 3 

Учење и настава 

 

Оддели во рамките на подрачјето: 
 
        Planirawe na nastavnicite 
 
          Nastaven proces 
 
          Iskustva na u~enicite od u~eweto 
 
          Zadovoluvawe na potrebite na u~enicite 
 
          Ocenuvawe (kako del od nastavata) 
 
          Izvestuvawe za napredokot na u~enicite  
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Подрачје 3:  Учење и настава 

 
Собирање на податоци 

  

  
Прегледани документи 

 
Собрани информаци 

 

Godi[na programa za rabota na u~i-

li[teto. Evidencija na pedago[ko-
psiholo[kata slu`ba 

   Za realizacija na nastavnite planovi i programi nastavnicite izgotvuvaat godi[en globalen plan, temat-

ski planirawa i dnevni podgotovki za ~as. Planiraweto i podgotovkite na nastavnicite go sledat direkto-

rot, pedagogот и психологот. Tie preku poseti na nastavnite ~asovi ja kontroliraat realizacijata na nastava-

ta, a so toa i na planiraweto i podgotovkite. 

Plan za akcija za primena na standar-

dite za ocenuvawe, evidencija na peda-

go[ko-psiholo[kata slu`ba 

   Nastavnicite koristat individualni dnevni podgotovki so integrirano ocenuvawe koi sodr`at jasni na-

soki za odvivawe na nastavniot ~as (celi, artikulacija na ~asot, formativno ocenuvawe, potreba od dopol-

nitelna i dodatna nastava, doma[ni zada~i, reflektiven osvrt i drugo). Pri planiraweto nastavnicite 
imaat podr[ka od direktorot i vo pogled na materijalnite sredstva (hartija i fotokopirawe), a u~ili[teto 
ima obezbedeno kompjuteri i internet-mre`a za site nastavnici. 

Godi[na programa za rabota na u~i-
li[teto - plan za akcija za primena na 
standardite za ocenuvawe.  
Plan za rabota na stru~nite aktivi 

   Za podobruvawe na kvalitetot na nastavnoto planirawe nastavnicite razmenuvaat iskustva, idei i infor-
macii preku me\usebni konsultacii i poseti na nastavni ~asovi, sorabotka vo stru~nite aktivi, koristewe 
na internet mre`ata, kako i konsultacii so советниците од соодветниот наставен предмет za nastavnoто plani-
rawe. 

Raspored na ~asovi    СОУ „Наум Наумовски-Борче” ima izgotven funkcionalen raspored na ~asovite koj e vo interes i na u~eni-

cite i na nastavnicite. 

Godi[na programa za rabota na u~i-
li[teto 

   Нastavata вo u~ili[teto se izveduva na makedonski jazik. 

 
 
Podgotovki za nastaven ~as,  evidenci-

ja na pedago[ko-psiholo[kata slu`ba 
 

   Pri realizacija na nastavnite ~asovi del od nastavnicite izveduvaat nastava so primena na raznovidni 
formi i metodi, kako i metodi za aktivnа и интерактивна nastava, vklu~uvajќi ja dostapnata internet mre`a. 
Pritoa, preku individualna rabota, rabota vo parovi i mali grupi, u~enicite se vklu~eni vo re[avawe na 
problemi, vklu~eni se vo istra`uvawa, rabota na proekti, donesuvaat sopstveni zaklu~oci i zazemaat sop-

stveni stavovi pri debati i diskusii, razmenuvaat iskustva i imaat pogolema sloboda vo nastavniot proces. 
So toa tie imaat mo`nost za razvoj na kriti~koto mislewe i podobruvawe na ve[tinite za u~ewe. 

Sertifikati za u~estvo na obuka na na-
stavnici za primena na IKT vo nasta-
vata 

   Сите nastavnici (osven novo vrabotenite) imaat poseteno obuka za primena na IKT vo nastavata. Del od 
nastavnicite ja koristat kompjuterskata tehnika kako соввремен метод при реализацијана наставниот процес, 
no se javuvaat problemi okolu застареноста на компјутерската технологија и квалитетот на инернет мрежата. 
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Individualni podgotovki za nastaven 
~as 

   Nastavnicite koristat dobro isplanirani zada~i vo soglasnost so nastavnite temi i obrazovnite potrebi 
na u~enicite. Pritoa se koristat pozitivni priodi za pottiknuvawe i motivacija na u~enicite za aktivno 
u~estvo vo nastavata (spodeluvawe na celite i o~ekuvanite ishodi). 

Godi[na programa za rabota na u~i-

li[teto.   
Evidencija na pedago[ko-psiholo[ka-

ta slu`ba i direktorot na u~ili[teto 

   Кај поголем del od nastavnicite e иzvr[ena poseta na часовите od strana na direktorot i pedago[ko-psiho-
lo[kata slu`ba. Pritoa e utvrdeno deka nastavnicite imaat dnevni podgotovki za ~as, profesionalno ja iz-

vr[uvaat svojata rabota, kako i deka postoi zaemno po~ituvawe me\u nastavnicite i u~enicite, pomo[ i 
sorabotka. Ne postoi slu~aj na pravewe razlika po etni~ka, polova i religiska pripadnost, kako i socijalno 
poteklo. 

 
Diskusii so nastavnicite. 
 Zapisnici od Nastavni~ki sovet 

   Potrebna e podetalna propi[ana interna procedura za sledewe na nastavniot proces. 

Godi[na programa za rabota na u~i-
li[teto.   
Izraboteni materijali od u~enicite. 
Nastavni  planovi i programi po sood-
vetni predmeti.  
U~eni~ki dosieja 

   СОУ „Наум Наумовски-Борче” raspolaga so potrebnite prostorii i uslovi za izveduvawe na efikasna redov-

na nastava, dopolnitelna i dodatna nastava i del od prakti~nata nastava. Nastavata se izveduva vo edna sme-

na. Site trudovi na u~enicite se istaknati na vidno mesto vo u~ili[nite prostorii i lokalnata zaednica za 
vreme na praznici i datumi zna~ajni za u~ili[teto i lokalnata zaednica. Nastavata se izveduva spored na-

stavnite planovi i programi, a nastavnicite koristat i dopolnitelni materijali i resursi so koi gi potti-

knuvaat u~enicite za samostojna rabota i razvoj na kriti~koto mislewe, kako i za primena na nau~enoto vo 
sekojdnevniot `ivot. 

 
 
Razgovori i diskusii so u~enicite, na-
stavnicite i roditelite 
 

   U~enicite istaknuvaat deka u~ili[teto gi ispolnuva mo`nostite za izveduvawe na nastava, atmosferata 
za rabota i prestoj vo u~ili[teto e dobra. Odnosite me\u nastavnicite i u~enicite me\usebno se dobri. Tie 
imaat mo`nost da gi iska`at svoite mislewa i da gi navedat svoite potrebi za vreme na klasnite ~asovi, 
kako i vo razgovori so pedago[ko-psiholo[kata slu`ba i direktorot na u~ili[teto. Postoi komunikacija 
i sorabotka me\u u~enicite i u~ili[niot personal. U~ili[teto ima potreba od prostorija za ishrana na 
u~enicite vo zimskiot period. 

Godi[na programa za rabota na u~i-
li[teto.  
Evidencija na u~ili[nata pedago[ko-
psiholo[ka slu`ba.  
Materijali od istra`uvawa i proekti 

   So anketirawe na u~enicite za proektnite aktivnosti, содржините програмирани од училиштето, izbornite 
predmeti i podra~ja se identifikuvaat potrebite na u~enicite. Istovremeno so izborot na temi za proekti 
u~enicite gi iska`uvaat svoite obrazovni potrebi i `elbi. Za realizacija na istra`uva~kite raboti 
u~enicite imaat neograni~en pristap kon internet mre`ata. 

Godi[na programa za rabota na u~i-
li[teto.  
Statut na u~ili[teto.  
Zapisnici od sostanoci na Nastavni~-
kiot sovet 

    

   U~ili[teto gi primenuva zakonskite i podzakonskite propisi [to go reguliraat ocenuvaweto na u~e-

nicite. Училиштето има дефинирана училишна политика и критериуми за оценување, кои го подржуваат учењето 

на секој ученик, а со истите се запознаени и родителите. 

Eti~ki kodeks za ocenuvawe na u~eni-
cite 

    U~ili[teto ima izraboten Eti~ki kodeks za ocenuvawe na u~enicite, a sekoj nastavnik e dol`en, pri oce-
nuvaweto na u~enicite, da se vodi spored Standardite i kriteriumite [to i ima navedeno vo nastavnite ra-
spredelenija. 
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Potvrda za u~estvo na obuka. 
Izraboteni planovi za ocenuvawe i 
vrednuvawe na u~enicite, izraboteni 
testovi, zabele[ki za usni odgovori, 
dnevnik na paralelkata. 
Plan za akcija za primena na standar-

dite za ocenuvawe 

    

Сите nastavnici се обучени za Primena na standardite za ocenuvawe. Istite nastavnicite gi primenuvaat 
raznite metodi i instrumenti za formativno i sumativno ocenuvawe. So toa e ovozmo`ena celosna analiza 
na nastavnite sodr`ini, mo`nostite na u~enicite i izbor na soodvetni metodi za ocenuvawe, kako i vklu~u-

vawe na u~enicite vo ocenuvaweto. 

Zabele[ki za povratnite informacii 
na nastavnicite i razmisluvawa za 
efektite od niv 
Plan za akcija za primena na standar-

dite za ocenuvawe 

    
   Intenzivirano e davaweto na povratni informacii vo soodveten oblik so akcent na vrednuvawe na tekov-
nite postigawa na u~enicite i na identifikuvawe na idnite aktivnosti [to ]e se primenuvaat vo u~eweto i 
nastavata. 

E-dnevnikot na u~ili[teto    Evidencija za ocenkite, vkupnite postigawa i napredokot na u~enicite se evidentiraat  vo E-dnevnikot na 
u~ili[teto so koj se zapoznaeni  и имаат увид и u~enicite, nastavnicite i roditelite. 

Dnevnik za rabota 
Zapisnici od roditelski sredbi 

   Roditelite na roditelskite sredbi ili na индивидуалните konsultativnite sredbi se informiraat za 
uspehot, redovnosta, povedenieto i disciplinata na u~enicite i nivnite postigawa. 

Evidencija na u~ili[nata pedago[ko-
psiholo[ka slu`ba 
Dnevnik za rabota  
Evidentni listovi za napredokot na 
u~enicite 

 
   U~ili[teto gi informira roditelite za postigawata na u~enicite preku pismeni dokumenti, индиви-

дуални, usni razgovori so rakovoditelite na paralelki, predmetnite nastavnici i pedago[ko-psiholo[kata 
slu`ba na konsultativni sostanoci ili roditelski sredbi (formalni ili neformalni). 
 

Analizi na pedago[ko-psiholo[kata 
slu`ba  
Razvojni celi 

   Postoi potreba od utvrduvawe na poefikasen sistem za izvestuvawe na roditelite za napredokot na nivni-
te deca. 

Godi[na programa za rabota na u~i-
li[teto 
Razvojni celi 

   Преуредената и современо дизајнирана интернет страна na u~ili[teto овозможува poefikasno informirawe 
na roditelite za napredokot i postigawata na u~enicite, kako i za site tekovni aktivnosti na nastavnicite 
i u~enicite (prika~uvawe na site materijali od u~ili[nite aktivnosti). 

 
Izve[taj od realizacija na Godi[nata 
programa 
Zapisnici od sostanoci na Nastavni~-
kiot sovet 
 

   Stimulacijata i motivacijata u~ili[teto ja vr[i preku proglasuvawe na najdobri paralelki po uspeh i re-
dovnost, vr[i ispra]awe na organizirani nau~ni i sportski natprevari, u~enicite so osvoeni nagradi javno 
gi promovira i nagraduva na denot na u~ili[teto i denot na prosvetnite rabotnici, a posebno u~enicite od 
zavr[nite godini preku izbor proglasuvawe i nagraduvawe na u~enici po podra~ja i struki kako i proglasu-
vawe na u~enik na generacijata. U~enikot na generacijata dobiva stipendija za prvata studiska godina od 
strаna na lokalnata samouprava. 
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Подрачје 3:  Учење и настава 

 
Собирање на податоци 

 
 

Методи користени за 
собирање на податоци 

 
Училишен тим 

 
Собрани информации 

 

 

 

 

 

 

Анкетен лист за ученици во 

однос на оценувањето на уче-

ниците 

 

 

 

 

 

Надица Милосова 

Елвира Јакимовска 

Силвана Славевска 

Силвија Сарафимова 

Иле Петровски 

 

 

 

 

 

63% од учениците се задоволни од начинот на оценување на професорите, но тоа може и да се по-

добри 

59 % од учениците одговориле дека континуитетот во оценувањето во текот на наставната година 

зависи од наставникот 

47% одговориле дека оценувањето главно се врши преку усни одговори 

63,10% одговориле дека добиваат повратни информации само од неколку професори 

70,16% од учениците истакнуваат дека оценувањето е транспарентно 

59,63% од учениците истакнуваат дека професорите оценуваат реално 

За 75,02% од учениците при оценувањето најмногу влијае знаењето на ученикот 

49% од учениците се оценувани најреално на крајот од првиот класификационен период 

65% од учениците не сакаат наставниците да имаат љубимци меѓу учениците  

80,05% сакаат оценката да биде образложена 
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Подрачје 3:  Учење и настава 

 

Резултати 

 

Клучни јаки страни 
 

 Sorabotka i koordinacija vo rabotata na stru~nite aktivi 

 

 Razmena na iskustva pome\u predmetnite nastavnicin i u~enicite pri realizacijata na aktivna nastava i primenata na metodite  
    za i ocenuvawe 

 

 Javno prezentirawe promovirwe na postignatite rezultati i izraboteni trudovi 

 

 Dodeluvawe na istra`uva~ki aktivnosti i zada~i na u~enicite 

 

 Kompjuter za sekoj u~enik i sekoj nastavnik, dostapna internet mre`a 

 

 Obu~eni nastavnici za primena na aktivna nastava, современи техники и методи на учење и поучување, nastavno planirawe, IKT i 
primena na standardite za ocenuvawe 

 

 Pravilna identifikacija i gri`a za potrebite na u~enicite 
 

 

Слабости 
 

 Nedovolni materijalni sredstva za stimulirawe na najdobrite u~enici i paralelki 
 
 Потребна е  obuka na novovrаbotenite nastavnici za aktivna nastava i  примена на современи техники и методи на учење и поучување 
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Подрачје 3:  Учење и настава 

 

Анализа на резултатите 
(Подетална евалуација на подрачјето Учење и настава) 

 

 
   Za realizacija na nastavnite planovi i programi nastavnicite izgotvuvaat godi[en globalen plan, tematski planirawa i dnevni podgotovki za ~as 
so integrirano ocenuvawе, kontrolirano od direktorot i pedago[ko-psiholo[kata slu`ba. Za podobruvawe na kvalitetot na nastavata nastavnicite 
se podr`uvaat vo materijalni sredstva (hartija i fotokopirawe). U~ili[teto raspolaga so soodvetni prostorii za izveduvawe na redovna, dopolni-

telna i dodatna nstava,  kako i  so kompjuteri i internet-mre`a koi se dostapni za site u~enici i nastavnici, [to e od golema pomo[ pri istra`uvawe-

to i rabotata i na u~enicite i na nastavnicite. Golem del od nastavnicite se educirani za izveduvawe na aktivna nastava, примена на современи техники 
и методи на учење и поучување, nastavno planirawe, primena na IKT vo nastavata i primena na standardite za ocenuvawe, so [to mnogu e podobren 
procesot na u~ewe i nastava. Isto taka izgotven e i Eti~ki kodeks za ocenuvawe na u~enicite. Nastavnicite profesionalno ja izvr[uvaat svojata 
rabota, postoi zaemno po~ituvawe me\u nastavnicite i u~enicite, pomo[ i sorabotka. Me\u~ove~kite odnosi, komunikacijata, atmosferata za rabota 
i prestoj vo u~ili[teto e podobrena i ne postoi slu~aj na pravewe razlika po etni~ka, polova i religiska pripadnost, kako i socijalno poteklo.  Pri 
realizacijata na aktivnata nastava, nastavnicite se sovetuvani od nastavnikot mentor. U~enicite dobivaat mo`nost da bidat vklu~eni vo nastavata 
kako aktivni subjekti, da zazemaat li~ni stavovi, da donesuvaat zaklu~oci, da istra`uvaat grupno i samostojno da prezemaat li~na odgovornost. Preku 
anketirawe na u~enicite za proektnite aktivnosti i содржините на училиштето se identifikuvaat potrebite na u~enicite. Vo seto toa biten sti-
mulativen faktor e javnoto promovirawe i istaknuvawe na postignatite rezultti i aktivnosti koi motivaciono vlijaat za uspe[na ponatamo[nata 
rabota kaj u~enicite i nastavnicite. Za podobruvawe na kvalitetot vo nastavata potreben e postojan profesionalen razvoj na nastavnicite, osobeno 
na novovrabotenite nastavnici, so [to se inicira i motivira sovremen pogled na nastavniot proces i nastavata, komunikacijata so u~enicite i 
roditelite. Sepak postoi potreba od definirawe na u~ili[na politika i kriteriumi za ocenuvawe [to ]e go podr`i u~eweto na sekoj u~enik i 
zapoznavawe na roditelite so kriteriumite, izgotvuvawe na detalna propi[ana interna procedura za sledewe na nastavniot proces i utvrduvawe na 
efikasen sistem za izvestuvawe na roditelite za napredokot na nivnite deca. Ovoj segment e vgraden vo Godi[nata programa za rabota na u~ili[teto, 
vo delot na potrebni razvojni promeni vo `ivotot na u~ili[teto. Poradi potrebite od evidencija na postigawata na u~enicite vo E-dnevnikot 
u~ili[teto распоолага со сопствена na web-strana. Sepak, mo`ebi i poradi socijalno-ekonomskata situacija, u~ili[teto ima stav deka e potrebno da se 
pottikne svesta kaj roditelite za pogolemo u~estvo vo sledewe na rabotata i `ivotot na nivnite deca. 
 

 
Идни активности: Приоритетни подподрачја (оддели) во рамките на ова подрачје кои може да бидат вклучени во планот за развој на учи-
лиштето 
 
 Utvrduvawe na efikasen sistem za izvestuvawe na roditelite za napredokot na nivnite deca 
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Подрачје 4:  Поддршка на учениците 

Подрачје 4 

Поддршка на учениците 

 

Оддели во рамките на подрачјето: 
 
          Севкупна грижа за учениците 

 

          Здравјето и постконфликтните трауми 

 

          Советодавна помош на учениците 

 

          Следење на напредокот 
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Подрачје 4:  Поддршка на учениците 

 
Собирање на податоци 

  

  
Прегледани документи 

 
Собрани информации 

 

Извод од трезорска сметка 

Одлука на Советот на родители 

Одлука на училишниот одбор 

Дневник за работа 

Евиденција на училишната педагошко - 

психолошка служба 

   

 Од страна на наставниците и педагошко-психолошка служба во училиштето, учениците постојано се следат во однос 

на успехот и нивното однесување, при што добрите страни се потенцираат и воздигнуваат, а слабите се негираат или 

се преземаат соодветни педагошки мерки. На наставните часови по спорт и спортските активности се следи физичкиот 

развој и активностите на машките и женските ученици. 

Евиденција на училишната педагошко - 

психолошка служба 

   За учениците за кои постои сомневање дека се ментално и физички злоупотребувани известувањето го врши педа-

гошко-психолошка служба во училиштето. Не постојат инструменти за оценување на емоционалните, социјалните и 

физичките потреби на учениците. 

Евиденција на училишната педагошко - 

психолошка служба 

   Известувањата за учениците со физички и ментални здравствени проблеми како и за оние со посебни образовни по-

треби и пост-конфликтни трауми се откриваат и даваат со медицински извештаи и друга училишна документација до-

колку учениците доаѓаат од паралелки за ученици со посебни потреби. 

 

Евиденција на училишната педагошко - 

психолошка служба 

Записници од одржани состаноци  

   Според Статутот на училиштето и Кодексот за однесување на ученици и наставници, за учениците кај кои се иденти-

фикувани постконфликтни трауми се организираат состаноци на Ученичката заедница на паралелката, состаноци на 

кои присуствуваат класните раководители, педагогот, психологот, предметните наставници, ученици и родител на уче-

никот, состанок на Советот на паралелката, состанок на Наставничкиот совет или се препраќаат до соодветни соци-

јални установи.  

Дневник за работа 

Статут на училиштето 

   Учениците се упатуваат на испит на годината или им се дозволуваат вонредни сесии за полагањена испити, доколку 

поради здравствени проблеми не можеле да ја следат наставата. 

 

 

Наставни програми 

Слики 

 

   При изведувањето на практичната настава во машинската, геолошката и рударската струка се користат посебни за-

штитни мерки како: носење на заштитна облека, чизми, ракавици, заштитни очила (примена на лични и колективни за-

штитни средства), кои во најголем дел се обезбедени од страна на училиштето и спонзорства од фабриката ТАБ МАК  

и рудникот за олово и цинк БУЛ-МАК. 

   За потребите на Спортската гимназија од страна на училиштето е обезбедена современа спортска опрема, а е ставена 

на располагање и се користи и новата спортска сала 

Евиденција на училишната педагошко – 

психолошка служба 

Дневник за работа 

   Информирањето на учениците и родителите за помошта што може да ја добијат од педагошко-психолошката служба 

во училиштето се врши писмено по пошта или преку класните раководители на класен час и родителски средби. 
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Годишна програма за работа на училиш-

тето 

   Училиштето овозможува одржување на презентации од различни факултети пред крајот на учебната година за учени-

ците од завршните години.  

Дневник за работа 

Извештај од реализацијата на Годишната 

програма за работа на училиштето  

   Училиштето постојано води евиденција за напредокот на учениците, нивната редовност, нивното поведение и развој 

во училиштето. 

Евиденција на училишната педагошко - 

психолошка служба  

Дневник за работа 

   Евиденцијата за учениците им е достапна на сите наставници, а преку класните раководители достапна е и за учени-

ците и за родителите. 

 

 

Евиденција на училишната педагошко - 

психолошка служба 

Дневник за работа 

   Од евиденцијата се согледува успехот, редовноста и дисциплината, а врз основа на тоа се организира дополнителната 

и додатната настава, а по потреба се изрекуваат соодветни педагошки мерки. Во локалната заедница не постои посебна 

советодавна служба за професионална ориентација, а дел од оваа улога по сопствено убедување ја врши педагошко- 

психолошката служба, раководителите на паралелките, со насочување на учениците кон одредени професии и занима-

ња, според нивните амбиции и способности. 

Ученички досиеа 

Евиденција на училишната педагошко - 

психолошка служба 

 

   При премин на ученик од едно во друго училиште се даваат или добиваат свидетелства за завршено образование, 

евидентен лист и исписница во која се содржат оценките од тековната година, евентуалното изостанување на ученикот 

и неговото поведение. 
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Подрачје 4:  Поддршка на учениците 

 

Собирање на информации 
 

 
Методи користени за 

собирање на податоци 

 
Училишен тим 

 
Собрани информации 

 

Прашалник за наставници 

 

 

Митевска Љупка-психолог  

Ирена Ј. Панова 

Боре Цветковски           

Катерина Спировска 

Дојча Арсов 

 

   СОУ „Наум Наумовски-Борче” води грижа за благосостојбата и заштитата на учениците од ра-

зличен пол и со различни образовни потреби. На прашањето дека секој може да биде успешен во 

ова училиште од 44 анкетирани наставници со се согласувам одговориле 93,02% од наставниците.   

   На прашањето дека примерното однесување се прифаќа, се цени и се наградува, 91% од анке-

тираните наставниците одговориле дека се согласуваат.      

   На прашањето дека училиштето има соодветни извори на помош за учениците на кои итно им е 

потребна, со се согласувам одговориле 53,65% од наставниците, додека наставници кои не се со-

гласуваат се 24,15%, а 22,2% од наставниците немаат изградено однос по тоа прашање.  

 

Прашалник за родители 

 

 

Митевска Љупка-психолог  

Ирена Ј. Панова 

Боре Цветковски           

Катерина Спировска 

Дојча Арсов 

 

   СОУ „Наум Наумовски-Борче” води грижа за благосостојбата и заштитата на учениците од ра-

зличен пол и со различни образовни потреби. На прашањето дали учениците се чувствуваат фи-

зички и психички сигурни од 100 анкетирани родители 85,21% се согласуваат, делумно се согла-

суваат 14,77%. 

   На прашањето дали се почитуваат националните малцинства и секоја верска заедница 89,29% 

од анкетираните родители одговориле дека се согласуваат, додека 10,71% одговориле незнам, од-

носно не се запознаени со истото. 

   На прашањето дали постојат прецизни процедури за постапување во случај на опасност 64,27% 

од анкетираните родители одговориле дека се согласуваат. 

Прашалник за ученици 

 

Митевска Љупка-психолог  

Ирена Ј. Панова 

Боре Цветковски           

Катерина Спировска 

Дојча Арсов 

 

   СОУ „Наум Наумовски-Борче” води грижа за благосостојбата и заштитата на учениците од ра-

зличен пол и со различни образовни потреби. На прашањето дали секој може да биде успешен во 

ова училиште од 100  анкетирани ученици 75,86% одговориле дека се согласуваат. 

   На прашањето дали кога се во неволја секогаш има некој да им помогне 80,09% од анкетирани-

те ученици одговориле дека се согласуваат. 

   На прашањето дали се чуствуваат безбедни во училиштето, 90,01% одговориле дека се согласу-

ваат. 
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Подрачје 4:  Поддршка на учениците 

 

Резултати 
 

Клучни јаки страни 
 

 Еднакво обезбедување на грижа и заштита на учениците од различен пол и со посебни образовни потреби 

 

 Навремено известување на родителите за подршката и помошта што може да ја добијат 

 

 Достапност и слободен пристап до евиденцијата за учениците 
 
 
 
 
 
 

 

 

Слабости 
 

 Не постојат инструменти за оценување на емоционалните, социјалните и физичките потреби на учениците 

 

 Слаба опременост со против пожарни апарати и автоматски прскалки за гасење со вода 

 

 Недоволен надзор и контрола на училишните објекти (училишните згради и спортските сали) 

 
 
 

 
 

 
 
 



Самоевалуација на училиштето СОУ „Наум Наумовски – Борче”, Пробиштип 

27 

Подрачје 4:  Поддршка на учениците 

 

Анализа на резултатите 
(Подетална евалуација на подрачјето Поддршка на учениците) 

 

 
   Учениците се постојано следени во поглед на успехот и нивното однеување при што добрите страни се потенцираат и воздигнуваат, а за слабите страни се презе-

маат соодветни педагошки мерки. Учениците се следат во поглед на нивниот физички развој, а исто така и во поглед на психичкото здравје. За сите ментални не-

достатоци, пост - конфликтни трауми се реагира навремено со известување на родител, педагог, психолог и социјални и здравствени установи. Информирањето на 

родителите се врши континуирано преку родителски состаноци, индивидуални средби со родителот или покана по пошта. Евиденцијата се води во училиштето пре-

ку класна и педагошка евиденција, во која се опфатени редовноста, успехот и дисциплината и врз основа на тоа се организира додатната и дополнителната настава. 

Но, сепак може да се каже дека немаме доволно инструменти за оценување на емоционалните, физичките и специјалните потреби на учениците. Педагошко-пси-

холошката служба во училиштето овозможува учениците да добиваат стручна помош во поглед на изборот високото образование или пак идна професија. Во учи-

лиштето постои и Центар за кариера кој нуди помош за обука за професионална биографија, мотивационо писмо, активно барање на работа и упатства и совети за 

волонтирање.  

 

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

 Опремување со против пожарни апарати и автоматски прскалки за гасење со вода 
 

 Подобрување надзоророт и контролата на училишните објекти (училишните згради и спортските сали) 
 

 Потребна е обука на наставниот кадар за поголема помош на учениците во поглед на професионалната ориентација, за оценување на емоционалните, социјал- 

    ните и физичките потреби на учениците 
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Подрачје 5:  Училишна клима и односи во училиштето 

Подрачје 5  

Училишн клима и односи во училиштето 

 

Оддели во рамките на подрачјето: 
 
        U~ili{na klima i odnosi vo u~ili{teto 
 
          Promovirawe na postigawata 
 
           Ednakvost i pravi~nost 
 
          Sorabotka so roditelite i so lokalnata zaednica 
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Подрачје 5:  Училишна клима клима и односи во училиштето 

 
Собирање на податоци 

  

 
Прегледани документи 

 

 
Собрани информации 

 

Kodeks za odnesuvawe na u~enici i na-
stavnici 

   Оdnosot  me\u  nastavnicite, kako i  odnosot  me\u  nastavnicite i u~enicite вo  u~ili[teto, tradicionalno,    
se bazira  na  меѓусебно po~ituvawe, чувство на сигурност, ефикасна работа и взаемна одговорност. 

 
 
Evidencija na pedago[kata slu`ba  
 
 

   Brojot na u~enicite od drugo etni~ko poteklo vo na[eto  u~ili[te e mal,  iznesuva 10 u~enika ili 3,38% od  
vkupniot  broj  na  u~enici.  Mo`ebi, poradi vaka maliot broj na u~enici so razli~no etni~ko poteklo, vo na-
[eto u~ili[te ne se ~uvstvuva nikakva razlika vo po~ituvaweto me\u u~enicite od razli~no etni~ko po-
teklo, u[te pomalku me\u u~enicite od ist i razli~en  pol. 

 
 
 
 
Dnevnik za rabota 
Izve[tajot  za  realizacija  na  Godi[-
nata  programa   
 

 Редовноста на учениците во наставниот процес во учебната 2021-2022 година може да се види од бројот на изостано-
ци. Вкупниот број изостаноци на крајот од учебна година изнесува 12384 (41,97 пресметувано по ученик), а додека во 

овој период минатата учебна година (2020-2021г.) бројот на изостаноци изнесувал 8525 (или 28,41 по ученик), кога 
наставата започна од 5 октомври. Изостаноците на крајот од учебната 2019/2020 година изнесува 14577 (или 50,79 по 
ученик). Ако направиме споредба со бројот на изостаноци на крајот од учебните 2018/2019 - 18874 (или 64,63 по 
ученик) и 2017/2018 - 22706 (или 73,009 по ученик) година, кога наставата се изведуваше со физичко присуство, ќе 
забележиме дека имаме намалување на бројот на изостаноци кај учениците. Причината за намалување на бројот на 
изостаноци е резултат на редовното следење на наставата со физичко присуство. При тоа треба да се напомене дека 
условите во кои што се изведува наставата оваа учебна година во споредба со изведувањето на наставата од минатата 
учебна година не е ист. Минатата учебна година наставата започна подоцна, а додека сега оваа учебна година наставата 
започна од 1 септември но распуст на учениците беше продолжен и второт полугодие започна на 1 февруари и се реа-

лизираше со физичко присуство. 
   

Godi[na programa za rabota na u~i-
li[teto 
Statut na u~ili[teto  
Evidencija na pedago[kata slu`ba 

   СОУ „Наум Наумовски-Борче” e otvoreno za соработка со nadvore[ni lica preku realizacija na prakti~nata 
nastava, sorabotkata so здравствениот дом, sorabotka so policijata, регионалните основни училишта, so Crven 
krst, so sovetodavnata grupa na gra\ani, sorabotka so centarot za социјална работа, kako i sorabotka so lokal-
nata samouprava и невладини организации. 

Izve[tajot  za  realizacija  na  Godi[-
nata  programata   
Analiza na uspehot 
Snimeni i pi[ani materijali 

 
   Me\usebnoto po~ituvawe i rezultatite [to gi postignuvaat u~enicite na zonskite i republi~kite  natpre-

vari, ovozmo`uvaat nastavnicite i u~enicite da bidat gordi na svoeto u~ili[te. 
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Snimeni i pi[ani materijali 
 
 

  Постигнувањата и  аktivnostite koi gi sproveduvaat u~enicite, preku priredbite za Denot na u~ili[teto, 
учество во хуманитарни настани организирани од страна на Црвениот крст, учество во невладини проекти, на најдо-

бар начин се промовираат, рекламираат преку web stranata na u~ili[teto, lokalnite mediumi, objavuvawe na 
web strana na internet. 

Kriteriumi i instrumenti za sledewe 
na rabotata na predmetnite nastavnici 

   Иzgotvувањето на kriteriumi i instrumenti za sledewe na rabotata, od strana na u~ili[teto, na predmetni-

te nastavnici im e овозможено podednakvo da gi tretiraat site u~enici. 
Godi[na programa za rabota na u~i-

li[teto 
   So постојана  kontrola od strana na direktorot, psihologot i  pedagogot  na  u~ili[teto  se  nastojuva  site  
u~enici  da  dobivaat  ist  tretman.  

Dnevnik za rabota 
Izve[tajot  za  realizacija  na  Godi[-
nata  programa   
Zapisnik od Sovetot na roditeli 
Snimeni i pi[ani materijali 
Godi[nata  programa  na psiholog 
Godi[nata  programa  na pedagog 

   So navremeno odr`uvawe na roditelskite sredbi u~ili[teto gi pottiknuva roditelite da se vklu~at vo  
obrazovanieto na svoite deca,  a preku pretstavnicite vo Sovetot na  roditelite tie aktivno se vklu~uvaat  vo 
rabotata na u~ili[teto. Isto taka site izraboteni proekti se prezentiraat pred pretstavnici od roditelite 
i lokalnata zaednica. Pedago[ko-psiholo[kata slu`ba preku sovetodavna - konsultativna rabota so rodite-

lite se trudi da gi vklu~i  mnogu pove]e vo obrazovniot sistem preku  izgotvuvawe na informativen materijal  
se so cel informirawe na roditelite za inovaciite vo nastavata vo reformiranoto gimnazisko obrazovanie 
и модуларното образование во техничките - струки, воведување на дуалното образование и отварање на дуални паралел-

ки кои овозможуваат да учениците преку практична работа кај работодавач стекнат практични вештини и станат конку-

рентни на пазарот на трудот.  
 
Dnevnik za rabota 
Zapisnik od roditelski sredbi 
Snimeni materijali 
Godi[nata  programa  na psiholog 
Godi[nata  programa  na pedagog 

   Со roditelite naj~esto se komunicira so evidentnite listovи, преку  roditelskiте sostanoci, odr`uvawe na 
zaedni~ki работилници me\u roditelite, u~enicite i nastavnicite, u~estvo na roditelite vo pove]e актив-

ности во училиштето. Pedago[ko-psiholo[kata slu`ba isto taka se javuva i vo uloga na sovetodaven organ za 
onie roditeli koi i samite imaat te[kotii vo odnesuvaweto kaj svoite deca ili pak ~uvstvuvaat nemo] vo 
vospitnoto deluvawe vrz svoite deca ili pak naprosto ne poseduvaat pedago[ki znaewa za toa kako da posta-
puvaat posebno vo oddelni delikatni vospitni situacii, [to zna~i relacijata u~enik-profesor-nastavnik se 
pove]e se zgolemuva i zacvrstuva. 

Godi[na programa za rabota na u~i-
li[teto  
Izve[taj za realizacija na Godi[nata 
programa  
Snimeni i pi[ani dokumenti 

   СОУ „Наум Наумовски-Борче” sorabotuva so Domot na kulturata preku u~estvo na na[ite u~enici vo  актив-

ностите кои ги организира истиот. Sorabotkata so stopanskite i nestopanskite subjekti e preku realizacija na 
prakti~nata nastava, pri [to se postignuva me\usebna korist. Preku razgleduvaweto i usvojuvaweto na iz-
ve[taite i godi[nite programi, lokalnata samouprava direktno e vklu~ena vo vospitno-obrazovniot proces.   

Godi[na programa za rabota na u~i-
li[teto  
Pi[ani dokumenti 

   U~enicite od geolo[ko-rudarskata struka prakti~nata nastava ja izveduvaat vo  rudnikot za olovo i cink 
БУЛ-МАК Злетово - Probi[tip. 

Godi[na programa za rabota na u~i-
li[teto  
Pi[ani dokumenti 

   Stru~nite paralelki od u~ili[teto, golem del od prakti~nata nastava ja izveduvaat vo stopanskite subjekti  
vo lokalnata zaednica. 

    Sorabotkata na na[eto u~ili[te so drugite u~ili[ta glavno so odviva preku sportskite natprevari me\u 
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Snimeni i pi[ani materijali 

u~enicite za vreme na denovite na u~ili[tata. Isto taka ovaa sorabotka se zacvrstuva i preku sproveduvawe 
na mnogu proekti, u~estvo na zaedni~ki seminari, poseta na osnovnite [koli za prezentacija na na[eto 
u~ili[te vo zavr[nite godini i sli~no. Opremenost na site u~ilnici so kompjuterska tehnika i nabavka na 
lap toп za sekoj profesor za podobar i pouspe[en vospitno-obrazoven proces. 
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Подрачје 5:  Училишна клима клима и односи во училиштето 

 

Собирање на податоци 
 

 
Методи користени за 

собирање на податоци 

 
Училишен тим 

 
Собрани информации 

 

Pra[alnik za nastavnici 

            

 

                                 

Елизабета Мијалчева 

Бранка Арсовска 

Ѓоко Антониев                            

Југослав Јакимовски 

Благој Величков 

 

  
  Postojano  se po~ituva i se prifa]a primernoto odnesuvawe kaj site u~enici bez razlika 
na verskata zaednica i nacionalnite malcinstva. Дека нastavnicite znaat da gi  cenat site 
bez razlika na polot на u~enicite, оd 44 anketirani nastavnici, 90% odgovorile so se so-

glasuvam. 
   U~ili[teto e dobro odr`uvano i prijatno mesto, primamlivo za pominuvawe na vremeto. 
Оd 44 anketirani  nastavnici 89,7 % odgovorile so se soglasuvam. 
   Дека пosledicite od prekra[uvawe na u~ili[nite pravila se fer, site gi znaat i po-

stojano se primenuvaat, od 44 anketirani nastavnici, 90,58% odgovorile so se soglasuvam. 

Pra[alnik za roditelite 

            

 

                                 

Елизабета Мијалчева 

Бранка Арсовска 

Ѓоко Антониев                            

Југослав Јакимовски 

Благој Величков 

 

   Vo u~ili[teto se po~ituvani sekoja verska zaednica i nacionalni malcinstva. Оd 100 an-
ketirani roditeli 89,29% odgovorile so se soglasuvam и 10,71 % одговориле neзнам, односно 
немаат изградено став по истото прашање. 
   Vo u~ili[teto mo`e, re~isi na site da im se veruva, a u~enicite i personalot se ~uv-
stvuvaat fizi~ki i psihi~ki sigurni. Оd 100 anketirani  roditeli 85,21,% odgovorile so 
se soglasuvam, 14,77% so делумно se soglasuvam. 
   Deka u~ili[nite pravila i o~ekuvawe se realni, prakti~ni, fer i va`ni za u~enicite i 
personalot, od 100 anketirani  roditeli 87,50%  odgovorile so se soglasuvam. 
 

Pra[alnik za u~enicite 

            

 

                                 

Елизабета Мијалчева 

Бранка Арсовска 

Ѓоко Антониев                            

Југослав Јакимовски 

Благој Величков 

 

   Vo ovaa u~ili[te se po~ituvani site u~enici, vklu~uvaj]i gi onie so pre~ki vo razvojot, 
razli~ni nacionalnosti i dr. Оd 100 anketirani u~enici 76,21% odgovorile so se soglasu-
vam, 10,13% so делумно se soglasuvam, 13,66% so nезнам. 

   Koga u~enicite od ova u~ili[te ]e bidat vo nevolja, sekoga[ ima nekoj da im pomogne. Оd 
100 anketirani u~enici 89,97% odgovorile so se soglasuvam. 
   U~enicite se zapoznaeni so u~ili[nite pravila, tie im se podeleni i se vidno istaknati 
vo u~ili[teto. Оd 100 anketirani u~enici 69,19% и 73,47% odgovorile so se soglasuvam, a 

сосема е мал процентот дека не се согласуваат односно 7,64% и 10,54% .  
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Intervju so direktorot 
 
 

            

 

                                 

Елизабета Мијалчева 

Бранка Арсовска 

Ѓоко Антониев                            

Југослав Јакимовски 

Благој Величков 

 

   Sorabotkata na u~ili[teto so pazarot na trudot е регулирано со склучување на меморан-

думи со стопанските субјекти. Vo princip barawata se golemi, no u~ili[teto ne e vo mo`-
nost da odgovori bidej]i barawata za odredeni struki i obrazovni profili, kako u~ili[-
te, ne mo`eme da gi zadovolime. Za organizirana sorabotka stanuva zbor pri organizirawe 
i realizirawe na nastavaта учење преку работа za u~enicite od stru~noto obrazovanie. 
Takvite barawa se prifateni i vo golem del gi zadovoluvaat kriteriumite za obostrana 
sorabotka i realizacija na kvalitetna prakti~na nastava. Sorabotkata vo delot na vra-
botuvawata задоволува, и stopanskite subjekti vrabotuvaat zavr[eni u~enici кои ги имаат 

потребните stru~nite kvalifikacii . 
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Подрачје 5:  Училишна клима и односи во училиштето 

Резултати 
 

Клучни јаки страни 
 

 Postignati rezultati na u~enicite na organiziranite natprevari 

 

 Izgotveni kriteriumi i instrumenti za sledewe na rabotata na predmetnite nastavnici 

 

 Sorabotka i komunikacija so roditelite  
 

 Zacvrstuvawe na me\usebnoto po~ituvawe i doverba pome\u site aktivni ~initeli vo u~ili[teto 

 

 Koristewe na LCD  proektori, nabavka na kompjuter za sekoj u~enik kako i  nabavka na lap top za sekoj profesor 

 

 Соработка со повеќе субјекти во општината, меѓу кои полициската станица, црвен крст, регионалните основни училишта,  цен- 

    тарот за социјална  работа, здравствениот дом, советодавна група на граѓани, невладините организации и локалната самоуправа 
 

 Успешна комуникација како и градење на поволни меѓучовечки и меѓуетнички односи помеѓу сите субјекти во училиштето 
 

 

Слабости 
 

 Nepotrebno i neopravdano otsustvuvawe od nastavа 

 Nedovolen broj na nastavni sredstva i  pomagala 
 Nedovolna svesnost на ученикот za svoite postapki  

 Nedovolno prifa]awe na sovetite, nezadovolstvoto i predlozite od u~enicite, sogleduvawa kako novi mo`nosti ili kako potset- 
      nik, za nastavnicite i rakovodniot kadar 
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Подрачје 5:  Училишна клима клима и односи во училиштето 

 

Анализа на резултатите 
(Подетална евалуација на подрачјето Училишна клима и односи во училиштето) 

 

   Vo u~ili[teto, odnosot me\u u~enicite i nastavnicite, tradicionalno kako i sekoga[ se bazira na me\usebno po~ituvawe, чувство на сигурност, 

ефикасна работа и взаемна одговорност. Brojot na u~enici od razli~no etni~ko poteklo e mal i voop[to ne se ~uvstvuva razlika vo po~ituvaweto na 
u~enicite od razli~no eti~ko poteklo ili razli~en pol. Vo na[eto u~ili[te redovnosta e eden od pova`nite faktori na koj treba treba silno i navre-

meno da se vlijae za podobruvawe, a rezultatite so pedago[ki merki i navremeni soveti se vidlivi. U~ili[teto e otvoreno  za nadvore[ni lica preku 
realizacija na prakti~na nastava, sorabotkata so здравствениот дом, основните училишта, sorabotka so policijata, so crven krst, so sovetodavnata grupa 
na gra\ani, sorabotka so centarot za socijalна rabotа, kako i sorabotka so lokalnata samouprava и невладините организации. U~enicite se aktivni vo 
rabotata vo u~ili[teto i vo sorabotkata so stopanskite subjekti. Me\usebnoto  po~ituvawe i rezultatite [to gi postignuvaat  u~enicite na zonskite i 
republi~kite natprevari, ovozmo`uvaat nastavnicite i u~enicite da bidat gordi na svoeto u~ili[te. Vo u~ili[teto se podgotvuvaat dramski izvedbi, 
prigodni priredbi, imame web strana na interneт, ima promocija i izdavawe na u~ebnici od pove]e profesori od na[eto u~ili[tei nиvna upotreba vo 
nastavata. Site u~enici se ednakvi vo pogled na tretmanot [to go dobivaat i imaat ednakvo pravo na u~estvo vo site aktivnosti. Za podobruvawe na 
kvalitetot vo raboteweto, vo u~ili[teto postojat izgotveni kriteriumi i instrumenti za sledewe na rabotata na predmetnite nastavnici. Od 
analizite na uspehot i postignuvawata na u~enicite kako i od izve[tajot za realizacija na Godi[nata programa se zaklu~uva deka golem broj od ot-
sustvata na u~enicite od nastava se nepotrebni i neopravdani, pri~ina za toa se opravduvawata na otsustvata od strana na roditelite i lesno izdava-
nite medicinski bele[ki od strana na zdravstvenite organizacii i zatoa smetame deka e potrebno educirawe na nastavnicite i roditelite preku 
zaedni~ki tribini i predavawa, a od druga strana potvrdena e potrebata od u~ili[en lekar na nivo na op[tinata.  Za da redovnosta na u~enicite bide na 
u[te pogolemo nivo kako biten faktor za podobruvawe na kvalitetot na nastavata, smetame deka mo`eme u[te pove]e da ja podobrime so zgolemuvaweto  
i podobruvaweto na kvalitetot na komunikacijata na relacija nastavnici-u~enici-roditeli, kako i pedago[ko psiholo[ka slu`ba - zdravstveni orga-
nizacii - socijalni ustanovi. Opremenost na site u~ilnici so kompjuterska tehnika i nivna primena vo nastavata, kako i obezbeduvawe na lap tоp za 
sekoj profesor, ]e pridonese za uspe[no funkcionirawe na sredno[kolskata mladina, t.e. adolescentite i ]e pridonese vo formiraweto na mlada, 
uspe[na i kreativna li~nost која ќе биде конкурентна на пазарот на трудот. 
 
Идни активности: Приоритетни подподрачја (оддели) во рамките на ова подрачје кои може да бидат вклучени во планот за развој на учи-
лиштето 

 Nabavka na nastavni sredstva i  pomagala 
 Vospostavuvawe na harmoni~na sredina vo koja mo`e neпречено da se realizira vospitno - obrazovnata rabota i da se postigaat predvidenite celi 
     i rezultati. Po~esto koristewe na IKT od strana na profesorite za poouspe[en i pokvaliteten vospitno-obrazoven proces 
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 Зголемување и подобрување на постигнувањата на учениците преку редовно одржување на додатната и дополнителната настава 

 Зголемување и подигнување на поголемо ниво  на безбедноста на учениците и наставниците во  училиштето 

 Употреба  и користење на е-днивникот од страна на родителите за почеста и поголема контрола на нивните деца, т.е. наши ученици и нивна уште поголема 

    вклученост и анимирање со сите новости во целокупниот воспитно - образовен процес 

 

Подрачје 6:  Ресурси 

Подрачје 6 

Ресурси  

 

Оддели во рамките на подрачјето 
 
 

 

Теми 

6.1.   Smestuvawe i prostorni  kapaciteti 

 

 Просторни услови 

 Искористеност на просторните капацитети 

 

6.2.   Nastavni sredstva i materijali 
 

 Опременост со стручна литература и наставни средства и пома-

гала 

 Училишна библиотека 

 Потрошен материјал 

 
6.3.   Obezbeduvawe na potrebniot nastaven kadar 
 
 

 Број на вработени и соодветност на наставниот кадар 

 Ефективност и распоредување на кадарот 

 Стручната служба како подршка на наставниот кадар 

6.4.   Sledewe na razvojnite potrebi na nastavniot kadar  Професионален развој на наставниците 
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6.5.   Finansisko rabotewe vo u~ili{teto 

 Постапки со кои се обезбедува почитување на законската регу-

латива за финансиско работење 

 Транспарентност во планирањето и трошењето на училишниот 

буџет 

Подрачје 6:  Ресурси 

 
Собирање на податоци 

  

 
Прегледани документи 

 

 
Собрани информации 

 
 

6.1. Smestuvawe i prostorni   
kapaciteti 

 

 

 Просторни услови 

 Искористеност на просторните капацитети 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Godi[na programa za rabota na u~i-
li[teto  
 
 

   SOU „Naum Naumovski-Bor~e” od Probi[tip raspolaga so dve u~ili[ni zgradi vo koi se realizira teo-
retskata nastava vo edna smena, 1 ma[inska rabotilnica za izveduvawe na prakti~nata nastava vo ma[in-
skata struka, 2 sportski sali (ednata vo sklop na gornata zgrada i edna novoizgradena od MON), 1 rakometno 
igrali[te na otvoren prostor,  Internet biblioteka smestena vo posebna zgrada specijalno adaptirana za 
ovaa namena i u~ili[en dvor. 
   Dolnata u~ili[na zgrada e vo funkcija od 1972 godina vo koja ima vkupno 16 u~ili[ni prostorii od koi tri 
se nao\aat vo podrumskiot del и се користат како кабинети по ликовна уметност, географија и англиски јазик.  Vo 
ovaa zgrada 10 u~ilnici se opremeni so kompjuterska tehnika, 3 prostorii se koristat kako kabineti 
(biologija, информатика i fizika), a ostanatite kako klasi~ni u~ilnici. 
 Prozorite se заменети со PVC taka [to postojat dobri preduslovi za  zatopluvawe za vreme na grejnata 
sezona. 
   Goleminata na u~ilnicite gi zadovoluva kriteriumite za izveduvawe na nastava.  
   Gornata u~ili[na zgrada e izgradena 1950 godina i e od postar tip. Vo zgradata ima 12 prostorii koi se ko-
ristat kako u~ilnici, prostorija za u~ili[na arhiva, ma[inska rabotilnica i fiskulturna sala so pri-
dru`ni prostorii. Tri prostorii se smesteni vo podrumskiot del, adaptirani vo dva kabineti i една 

училница i istite ne odgovaraat vo potpolnost na normativot za u~ili[en prostor. {est prostorii ]e se ko-
ristat kako kabineti i istite se opremeni so kompjuterska tehnika. So iseluvaweto na u~ili[nata biblio-
teka vo novoadaptiranata t.n. nevrzana zgrada i so ogled na nedostatokot od prostorii za odvivawe na nasta-
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vata vo edna smena, ednata prostorija se koristi kako u~ilnica. 
   Поради пroblemiте што se javuvaat so zatopluvaweto vo zimskiot period, osobeno lo[oto zatvorawe на alu-

miniumskite prozori vo u~ilnicite, истите се заменети со ПВЦ.  
  Sanitarnite prostorii  се санирани и odgovaraat na potrebite, kako na u~enicite, така и на наставниот кадар.  
   Vo ovaa u~ebna godina nastavata vo SOU „Naum Naumovski-Bor~e” vo Probi[tip se realizira vo edna sme-
na,  
   Postojnite kapaciteti na u~ili[teto mo`at da gi koristat u~enicite i vrabotenite. U~ili[teto raspo-
laga so dvorna povr[ina od nad 6 000 m

2, me\utoa taa ne e  vo celost ogradena i hortikulturno uredena. poradi 
[to se u[te ima odredeno dvi`ewe na `iteli od lokalnata zaednica [to vo nezna~itelna mera vlijae na na-
stavata. Poseben problem e sobiraweto na mladata populacija vo no]nite ~asovi za vreme na vikendi i pra-
znici i ostavaweto na staklena i plasti~na ambala`a. 
 

 

6.2. Nastavni sredstva i 
materijali 

 

 Опременост со стручна литература и наставни средства и помагала 

 Училишна библиотека 

 Потрошен материјал 

 
Godi[na programa za rabota na u~i-
li[teto  
Evidentni listovi za zadol`uvawe 

   U~ili[teto raspolaga so dovolen broj na nastavni sredstva i komjuteri za uspe[na realizacija na nastav-
niot proces i soodvetna stru~na literatura, soodvetna prostorija za bibliotekata so Internet ~italna.  
   So inicijativata na MON za izdavawe na u~ebnici po predmeti vo stru~noto obrazovanie za koi dosega ne 
postoele u~ebnici vo odredena mera e namalen ovoj nedostatok. Треба да се напомене дека се уште има недостиг 

од учебници како во гимназиското образование, спортската гимназија, како и во стручното образование, водејќи се 

од наставните планови, согласно концепцијата за модернизација на техничкото образование. 

 

Godi[na programa za rabota na u~i-
li[teto  
Evidentni listovi za zadol`uvawe 
 

   U~ili[teto raspolaga so biblioteka smestena vo posebna renovirana zgrada soodvetno uredena i opremena 
so novi polici za knigite i mo`nost za koristewe kako Internet ~italna so pristap do bez`i~en Internet. 
Bibliotekata raspolaga so kni`en fond od nad 16 000 knigi od lektirna, literaturna i stru~na oblast. Vo 
posledno vreme se nabavuvaat i sovremeni svetski naslovi i beletristika.    

 
Zapisnici od odr`ani sostanoci 

   Na po~etokot na u~ebnata godina sekoj stru~en aktiv gi utvrduva svoite potrebi i pobaruvawa vo odnos na 
nagledni sredstva i potro[en materijal za koi sekoga[ postoi potreba, a za nivnata realizacija odlu~uva 
Sovetot na roditeli i U~ili[niot odbor.  

Godi[na programa za rabota na u~i-
li[teto  
Dnevnik za refleksija 

   Efektivnosta i efikasnosta na upotrebata na nastavnite sredstva i materijali vo nastavata se sledi preku 
posetata na nastavnite ~asovi od strana na direktorot,  pedagogot i psihologot vo u~ili[teto. Има golema 
zastapenost na nagledni sredstva izraboteni od strana na samite u~enici i predmetni nastavnici. 

 
6.3. Obezbeduvawe na potrebniot 

nastaven kadar 
 

 Број на вработени и соодветност на наставниот кадар 

 Ефективност и распоредување на кадарот 

 Стручната служба како подршка на наставниот кадар 
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Godi[na programa za rabota na u~i-
li[teto 
Izve[taj za realizacija na Godi[na 
programa na u~ili[teto 
Analizi za uspeh i povedenie 
Dnevnik za rabota 

   Vospitno-obrazovnata rabota vo SOU „Naum Naumovski-Bor~e” vo Probi[tip vo u~ebnata 2022/2023 godi-
na ja organiziraat i realiziraat 44 nastavnika, pedagog i psiholog, direktor. Stru~nata kvalifikacija na 
nastavnicite odgovara na Normativot za izveduvawe na nastava propi[an od Ministerstvoto za obrazovanie 
i nauka.  
   So izmenite vo nastavnite planovi i programi vo gimnaziskoto i stru~noto obrazovanie, a osobeno so uki-

nuvawe na brojot na paralelki (ma[inska struka-III stepen) dojde do namaluvawe na nastavnite ~asovi po od-

reden broj na nastavni predmeti, [to dovede do pojava na nedostatok na nastavni ~asovi kaj odreden broj na 
predmetni nastavnici, koi delumno se anga`irani i zgri`eni vo osnovnite u~ili[ta vo op[tinata. 
   Sevkupno zemeno redovnosta i prisutnosta e na zadovolitelno nivo i celiot rakovoden, sтru~no sorabot-
ni~ki, nastaven, administrativen i tehni~ki personal e redovno prisuten na rabota vo soglasnost so posto-
e~kite propisi. Se po~ituva rabotnoto vreme, a rabotnite obvrski se prezemaat na vreme, odgovorno i 
sovesno. Za otsutnosta od rabota, nesovesnoto izvr[uvawe na rabotnite obvrski i za odredeni drugi nega-
tivni pojavi se rasprava i se na dnevniot red na sostanocite na Nastavni~kiot sovet, Sovetot na roditeli, 
U~ili[niot odbor, Sovetot na paralelki, sė so cel da se poka`e transparentnost vo suzbivaweto na ovie 
pojavi. 
   Za neopravdanite slu~ai se postapuva spored odredbite od Zakonot za rabotni odnosi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Godi[na programa za rabota na u~i-
li[teto  
Evidencija za vraboteni 

   
   Najgolemiot del od vrabotenite vo u~ili[teto se so rabotno iskustvo, imaat soodvetno obrazovanie i kva-
lifikacii i se stru~ni za realizirawe na svoite rabotni zada~i. 
   Rabotnoto iskustvo na nastavniot kadar mereno so nivniot sta` bi izgledal vaka: 
 

Pregled za u~ebnata 2022-2023 godina 

                                  

Профил 

Работен стаж 

 

Општообразовен  

 

Стручен  

 

Практична настава 

До 10 години 16 3 / 

Од 10 до 20 год. 8 1 / 

Од 20 до 30 год 13 1 1 

Над 30 години / / 1 

Вкупно  37 5 2 

  
Pregled na starosnata struktura na nastavniot kadar  vo u~ebnata 2022/2023 godina 
                                                                                                
                                                                                               Godini na starost               m    ` 
 
                                                                                                               60-64                         5     0 
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55-59                              5      2 
50-54                              2      6 
45-49                              4      6 
40-44                              2      1 
35-39                              2      7 
30-34                              2      1 
25-29                              0      0 

                                                                                                               do 25                               0      0 
                                                            ------------------ 

                    22     21 
  
   Od aspekt na razli~noto poteklo bi istaknale deka еден vraboten e od vla[ko etni~ko poteklo site ostana-
ti se Makedonci. Vkupniot broj na nastavnici se soodvetni spored propi[anite normativi od Minister-
stvoto za obrazovanie.  

 
 
 
Pi[ani i snimeni dokumenti 
Zapisnici od odr`ani sostanoci 

   Poddr[kata od kolegite so povisoka kvalifikacija i stru~nost vo odnos na ostanatite pred se se sostoi vo: 
- pomagawe pri sovladuvaweto na nekoi problemi od oblasta na kompjuterskata tehnika; 
- pomagawe vo izrabotka na nivnite ambiciozni proekti (pomo[ od skenirawe na sliki, primena na e-dne-
vnik, izdavaweto na knigi, O@V  i sl.); 
- pomagawe pri sovladuvaweto na stranski jazik, osobeno angliski; 
- se anga`iraat vo proekti, se pra]aat и na seminari za da gi prenesat svoite iskustva na ostanatite kolegi. 
 

Izve[taj za realizacija na Godi[nata 
programa na u~ili[teto 
Analizi za uspeh i povedenie 
Dnevnik za rabota 
Zapisnici od poseta na ~asovi 
Nastavni planirawa 

   Ocenkata na vrabotenite za nivnata rabota naj~esto se sostoi vo transparentnoto istaknuvawe na postiga-
wata vo Izve[tajot za realizacija na Godi[nata programa za vospitno obrazovnata rabota na u~ili[teto.  
   Postojano se sledi rabotata na nastavnicite od strana na pedago[ko-psiholo[kata slu`ba i direktorot 
preku poseta na ~asovi, uvid vo nastavnite planirawa, koristeweto na IKT vo nastavata, izrabotkata na na-
stavno-nagledni sredstva i sl. 

 

6.4. Sledewe na razvojnite potrebi 
na nastavniot kadar 

 

 Професионален развој на наставниците 

 

 
 
Pi[ani i snimeni dokumenti 
Zapisnici od odr`ani sostanoci 

   Za podobruvawe na stru~nite sposobnosti i znaewa vo soglasnost so sovremenite tekovi vo obrazovanieto 
vo u~ili[teto se planira profesionalen razvoj na nastavnicite koj soodvetno se sledi i od BRO. Se preze-
maat pove]e aktivnosti i obuki: onlajn kurs za inkluzivno obrazovanie, obuka na tema Nastava i u~ewe vo 21-
ot vek, sozdavawe inovativni u~ili[ta: podgotvuvawe na u~enicite za 21-ot vek, diseminacija na obuka od 
oblasta na obrazovanie za `ivotni ve[tini (O@V), realizirani se obuki za upotreba na informati~ko-
kompjuterskata tehnologija vo nastavniot proces, postojano posetuvawe na seminari od odredeni oblasti, 
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sproveduvawe na stru~ni predavawa preku nevladini organizacii, integracija na eko-standardite vo ob-
razovniot proces vo na[eto u~ili[te vo ramkite na proektot EKO-u~ili[te i sl. 

 
 
Godi[na programa za rabota na u~i-
li[teto  
Evidencija na u~ili[na pedago[ka 
slu`ba 
 

   Nastavnicite koi za prvpat se vrabotuvaat vo obrazovanieto no i vo u~ili[teto se prifateni od rako-
vodniot tim i se vodi razgovor za predizvikot [to gi o~ekuva. Voobi~aeno se pretstaveni od direktorot na 
u~ili[teto koj vobi~aeno odi so niv na prviot ~as. Posetata i ponatamu se prodol`uva se so cel da se so-
zdade prijatna atmosfera za rabota, no i da se uka`e na negativnostite dokolku postojat. Postoi plan za ak-
cija za profesionalen razvoj na nastavnicite pripravnici so koj e predvideno mentorirawe. Imeno na odre-
den broj na nastavnici za odreden broj na ~asovi e predvidena poseta od mentorot. Pri toa se dava potrebnata 
pomo[ i sugestii za pouspe[no vodewe na nastavata. Po pominuvaweto na rokot za mentorirawe (obi~no 
edna godina) liceto steknuva pravo za polagawe na stru~en ispit, otkako ]e se soberat mislewa od mentorot 
i ]e se podr`i baraweto od Nastavni~kiot sovet. U~ili[teto go prijavuva preku svoite slu`bi liceto pri-
pravnik da polaga stru~en  ispit na edna od predvidenite sesii. 

6.5. Finansisko rabotewe vo 
u~ili{teto 

 Постапки со кои се обезбедува почитување на законската регулатива за финансиско работење 

 Транспарентност во планирањето и трошењето на училишниот буџет 

 
 
 
 
 
Finansiski planovi  
Zapisnici od sostanoci 
Godi[en plan za javni nabavki 

   U~ili[teto so preminuvaweto na Op[tina Probi[tip vo vtorata faza na decentralizacija finansiskite 
sredstva gi dobiva preku lokalnata samouprava preku namenski smetki na op[tinata. Isto taka, u~ili[teto 
raspolaga so sopstvena smetka na koja se ostvaruvaat prihodi od samofinansira~ki aktivnosti (od obrazu-
vawe na vonredni u~enici, izdavawe na novata sportska sala). 
 Finansiskoto rabotewe na u~ili[teto se planira so kvartalni i godi[ni finansiski planovi, a se kontro-
lira preku analiza i usvojuvawe na zavr[nite smetki od strana na U~ili[niot odbor vo koj ~lenuvaat pret-
stavnici od site instanci vklu~eni vo rabotata na u~ili[teto.   
   Predvidenite nabavki vo u~ili[teto se realiziraat vo soglasnost so postoe~kiot Zakon za javni nabavki 
spored koj se izrabotuva Godi[en plan za javni nabavki. Ovoj plan go razgleduva i usvojuva U~ili[niot od-
bor. 
   Za sekoja javna nabavka se formira soodvetna komisija za nejzino realizirawe. Za odredeni javni nabavki 
se koristi i ESJN (електронски систем за јавни набавки), za objavuvawe na oglasi, odnosno za sproveduvawe na 
e-aukcija. So koristeweto na e-aukcijata se nastojuva da se namali prvi~no ponudenata najniska cena i da se 
vr[i za[teda na planiranite finanski sredstva, odnosno nivna prenamena za drugi potrebi.  

Zapisnici od sostanoci 
Pi[ani dokumenti (izve[tai za zavr-
[na smetka) 

   U~ili[niot buxet i tro[ocite javno se istaknuvaat vo u~ili[teto, a posebno se analiziraat na sostano--
cite na Nastavni~kiot sovet, Sovetot na roditeli, U~ili[niot odbor, a dodeka vo Lokalnata samouprava gi 
analiziraat i gi usvojuvaat.  

 

` 
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Подрачје 6:  Ресурси 

 

Собирање на податоци 
 

 
Методи користени за 

собирање на податоци 

 
Училишен тим 

 
Собрани информации 

 

Anketa za nastavnici 

                                            

Ванчо Арсов 

Оливера Манева 

Билјана Петрушева 

Даниела Заовска 

Дејан Трајковски 

 

   Deka u~ili[teto e ogradeno za da se spre~i pristap na neovlasteni vozila i lica, od 44 
anketirani nastavnici 56,45% odgovorile so се согласувам, so не се согласувам 5,11%, а 
додека 38,44 % одговориле не знам, односно немаат изградено став по однос на тоа прашање. 
   Deka zgradite se opremeni so PP aparati i soodvetni hidranti, od 44 anketirani na-

stavnici 77,3 % odgovorile so се согласувам. 
   Deka vlezot na posetitelite i nepoznatite lica od nadvor vo dvorot e kontroliran, od 
44 anketirani nastavnici, 31,21 % odgovorile so се согласувам. 

Anketa za roditeli 

                                            

Ванчо Арсов 

Оливера Манева 

Билјана Петрушева 

Даниела Заовска 

Дејан Трајковски 

 

   Deka u~ili[nite зgradi сe  vo dobra sostojba, 71,5% odgovorile so се согласувам. 
   Deka u~ilnicite se vo red i soodvetstvuvaat na nastavnite planovi i programi, od 100 
anketirani roditeli, 78,14% odgovorile so се согласувам.  

Anketa za u~enici 
 

                                            

Ванчо Арсов 

Оливера Манева 

Билјана Петрушева 

Даниела Заовска 

Дејан Трајковски 

 

   
 Na pra[aweto dali vo ova u~ili[te lesno mo`e da vlezat u~enici i drugi lica, od 100 

anketirani u~enici 73,4% odgovorilе so се согласувам. 
   Na pra[aweto dali smeta[ deka treba da ima video nadzor vo u~ili[teto od 100 anke-
tirani u~enici 42,56% odgovorile so се согласувам. 
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Подрачје 6:  Ресурси 

 

Резултати 
 

Клучни јаки страни 
 Efikasna i efektivna upotreba na nastavno-naglednite sredstva i potro[niot materijal 
 Predmetnite nastavnici imaat golemo rabotno iskustvo i soodvetni stru~ni kvalifikacii, i se dovolno stru~ni i obu~eni za re- 

    alizirawe na kvalitetna vospitno-obrazovna rabota 

 Transparentnost na rezultatite i postigawata na predmetnite nastavnici 
 Posvetuvawe na posebno vnimanie kon pripravnicite 
 Postojano podobruvawe i nadograduvawe na materijalno-tehni~kite resursi  
 Postoewe na nova sovremena biblioteka so Internet ~italna 
 Celosno koristewe na novata fiskulturna sala za potrebite na sportskata gimnazija i redovna nastava po predmetot Sport i  
    sportski  aktivnosti 
 Redovna kontrola i  servisirawe na toplovodniot sistem 
 Namalena e potro[uva~kata na gorivo za zatopluvawe 
 Sozdavawe uslovi za ednosmensko rabotewe 
 Postojana gri`a za kompjuterskata oprema i Internet mre`ata 

 

 
 

Слабости 
 Nekvalitetni i zastareni podni povr[ini vo odredeni u~ilnici 
 Nepostoewe na hidrant kaj dvete u~ili[ni zgradi i novata fiskulturna sala 
 Necelosno ograden  i hortikulturno ureden u~ili[niot dvor 
 Nedovolen broj na sovremeni nastavni pomagala i nagledni sredstva 
 Slab kvalitet na internet mre`ata 
 Nepostoewe na elektronski sistem za vlez i kontrolа во горната геолошка зграда  

 Nekontinuiran profesionalen razvoj na nastavnicite 
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Подрачје 6:  Ресурси 

 

Анализа на резултатите 
(Подетална евалуација на подрачјето Ресурси) 

 

   U~ili[teto raspolaga so dovolen i zadovolitelen kapacitet na ~ove~ki resursi, bidejki brojot i kapacitetot na nastavniot kadar  gi zadovoluva si-

te kriteriumi. Se izveduva nastava spored site propi[ani normi od MON, pri [to redovnosta i prisutnosta na site vraboteni e na zadovolitelno ni-

vo. Postoi vzaemna sorabotka i pomagawe pome\u vrabotenite. Za zgolemuvawe na stru~nite sposobnosti kaj vrabotenite se vodi posebna gri`a, no se-

pak ima potreba od pogolem broj na seminari i obuki za profesionalno usovr[uvawe. Finansiskoto rabotewe vo u~ili[teto e planirano na kvartali 
i godi[ni planovi i se kontrolira preku analiza i usvojuvawe na zavr[ni smetki. So procesot na decentralizacija i finansisko osamostojuvawe na 
na[ata op[tina se soo~uvame so postojana kontrola i redukcija na potrebnite finansiski sredstva, poradi [to e potrebno da se razmisluva za razvi-

vawe na nekoi dejnosti od koi bi mo`elo da se ostvaruvaat sopstveni prihodi (otvorawe na novi profili za obrazovanie za vozrasni). U~ili[teto ra-

spolaga so dve u~ili[ni zgradi. Inventarot vo arhivata e star i nesmenet od samoto formirawe na u~ili[teto. Knigite i lektirnite izdanija ne gi 
zadovoluvaat barawata na u~enicite, poradi promenite na nastavnite planovi i programi. Dvornata povr[ina, koja e so povr[ina od nad 6000 m2   
hortikulturno e neuredena, kosinite se erozivni, a poradi toa [to seu[te ne e ogradena vo celost, poradi [to seu[te ima odredeno dvi`ewe na  
`iteli od lokalnata zaednica [to vo nezna~itelna mera vlijae na nastavata. Poseben problem e sobiraweto na mladata populacija vo no]nite ~asovi 
za vreme na vikendi i praznici i ostavaweto na staklena i plasti~na ambala`a. pri [to se zagaduvaat povr[inite i se uni[tuvaat trevnicite i 
mladite sadnici. Najgolem problem pretstavuva sportskoto igrali[te koe se koristi od gradskata mladina koja vo golem del odr`uva sportski 
natprevari za vreme na nastavata, a poradi toa se javuva potreba od ograduvawe na igrali[teto so poseben vlez za u~enicite i poseben vlez za gradskata 
mladina. Za koristewe na sovremena stru~na literatura potrebno e obuka na nastavnicite za  stranski jazici i IKT, so [to nastavnicite bi bile vo 
~ekor so najnovite dostignuvawa vo nivnite oblasti. Za postojana i celosna primena na е-dnevnikot potrebno e postojano odr`uvawe i podobruvawe na 
kvalitetot ia internet mre`ata. 
 
Идни активности: Приоритетни подподрачја (оддели) во рамките на ова подрачје кои може да бидат вклучени во планот за развој на учи-
лиштето 
 

 Adaptacija na u~ilnici za izveduvawe na кабинетска настава 
 

 Iskoristuvawe na solarnata energija za zatopluvawe i osvetluvawe 
 

 Hortikulturno ureduvawe na u~ili[niot dvor 
 

 Celosno ograduvawe na u~ili[niot dvor 
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Подрачје 7:  Управување, раководење и креирање политика 

Подрачје 7 

Управување, раководење и креирање политика 

 

Оддели во рамките на подрачјето: 
 
          Управување и раководење со училиштето 

 

          Цели и креирање на училишната политика 

 

          Развојно планирање 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Подрачје 7:  Управување, раководење и креирање политика 



Самоевалуација на училиштето СОУ „Наум Наумовски – Борче”, Пробиштип 

46 

 
Собирање на податоци 

 

 
Прегледани документи 

 

 
Собрани информации 

 

Статут на училиштето 

Годишна програма за работа на училиш-

тето 

   Со училиштето раководи директор Снежана Насевска. Надзор и управување врз работата и вкупните активности на 

училиштето имаат Училишниот одбор и Советот на родители. Застапеноста по пол во Училишниот одбор е шест жени 

и шест мажи, а во советот на родители има три жени и шест мажи. Во двата органа претставниците се од македонско 

етничко потекло. 

Статут на училиштето 

Годишна програма за работа на училиш-

тето 

   Во училиштето постои правилна поделба на трудот каде што јасно се дефинирани надлежностите за управување, од-

носно секое од раководните лица точно знае кои се неговите надлежности, улога и задачи, дефинирани со акти донесе-

ни од органот на управување. 

 

 

 

Пишани документи во документација на 

директорот 

 

 

   Раководниот тим прави договарање за состанокот, подготвува дневен ред, расправа по дневниот ред актуелен за вре-

мето на решавање на проблемите кои се од решлива природа. Во колку некој проблем е нерешлив во моментот, тогаш 

соработува и со институциите од системот на образованието и Локалната самоуправа. Комуницира по телефон, елек-

тронски по е – mail, разменува информации и податоци, преку Оддделението за општествени дејности при Локалната 

самоуправа воспоставува контакт со надлежните органи и организации, комуницира со Бирото за развој на образова-

нието. Сите договарања се прават од отворен тип, достапни за секој вработен во училиштето, учениците и родителите, 

со следење и почитување на сите препораки и упатства од Министерството за образование и наука. 

 

Годишна програма за работа на училиш-

тето 

Записници од одржани состаноци 

 

   

 Раководниот тим одржува состаноци според Годишните програми за работа на соодветните тела и тоа: пред почето-

кот на учебната година, месечно, на тромесечие, на полугодие и на крајот на наставната и учебната година. Вонредни-

те состаноци се одржуваат по потреба од било каква природа, насочена кон активностите за училиштето. Состаноците 

се водат според однапред изготвен дневен ред, а присуството на истите е задолжително. 

Годишна програма за работа на училиш-

тето 

Записници од одржани состаноци 

 

   Учениците имаат влијание на раководењето на училиштето преку Училишната заедница и Советот на родители, а за 

преземените активности се известуваат преку соопштенија за време на класните часови или преку соопштенија на ог-

ласна табла. Одлуките на раководниот тим се разгледуваат и на состаноците на Наставничкиот совет, ги усвојува орга-

нот на управување. 

Статут на училиштето 

Кодекс за однесување на учениците 

Кодекс за однесување на наставници 

Кодекс за оценување 

Кодекс за однесување на родителите 

Кодекс за однесување на директорот 

   Училиштето има донесено акти со кои се регулирани нормите за однесување на учениците, како и педагошките мер-

ки кои следувааат за недолично однесување. Исто така училиштето, освен што има донесено Кодекс за однесување на 

учениците, има донесено и Кодекс за однесување на наставниците, Кодекс за однесување на родителите, Кодекс за од-

несување на директорот како и Кодекс за оценување. 

Годишна програма за работа на училиш-

тето 

   Креатори на училишната политика се самите наставници, со директорот, Одделението за општествени дејности при 

Локалната самоуправа, претставници од Стопанската комора, приватниот бизнис сектор, менаџери на приватни прет-
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Записници од одржани состаноци пријатија, агенции за вработување, посредници при вработување, на состаноци организирани од страна на директорот. 

 

 

 

Пишани документи во документација на 

директорот 

 

Евиденција на училишната педагошко – 

психолошка служба 

 

   Сите заинтересирани субјекти се информирани точно и навремено. За учениците информирањето се прави преку со-

оштенија по класови или пред сите ученици заедно, потоа преку класните раководители на класен час и преку други 

наставници за сите активности  што се одвиваат во училиштето и надвор од него. Родителите се информираат во дета-

ли за секој ученик преку класните раководители, директорот и педагошко-психолошката служба, потоа преку телеви-

зија на локално ниво, веб страната на училиштето, преку флаери, памфлети, плакати, соопштенија на огласна табла, 

како и преку е-дневникот, преку кој родителите во секој момент се информирани за успехот, редовноста и активности-

те кои што се одвиваат во училиштето и надвор од него. Сите заинтересирани субјекти се информираат за успехот, ре-

довноста и дисциплината на учениците, а наставниците за финансиското работење на училиштето и одлуките што ги 

донесува Училишниот одбор и Советот на родители. Со опремувањето, односно осовременувањето на училишната би-

блиотека и преуредувањето на нејзиниот простор, се создадоа услови за одржување на трибини, работилници, како за 

потребите на училиштето така и за потребите на пошироката средина, набавувањето на современа и стручна литерату-

ра создаде можност да учениците истата ја користат како читална и за електронско пребарување на податоци. 

Пишани документи во документација на 

директорот 

Евиденција на училишната педагошко – 

психолошка служба 

Статут на училиштето 

   За унапредување на здравјето на учениците се организираат предавања за хигиената на учениците и одржување на 

истата во училишната, семејната и општествената средина, од страна на стручни лица. Заводот за здравствена зашти-

та врши редовен преглед на вработените, редовна вакцинација на учениците, редовна дезинфекција на сите простории, 

и оддржување на санитарни јазли во училиштето.  

Записници од одржани состаноци 

Дневник за работа 

   На состаноците на Наставничкиот совет, а врз основа на извршената анализа на успехот, директорот дава насоки за 

организирање на дополнителна настава, индивидуални средби со учениците, се со цел подобрување на успехот, редов-

носта и воопшто квалитетот на работење на училиштето.  

Годишна програма за работа на училиште-

то 

   Наставата се изведува на македонски наставен јазик. За настава на друг наставен јазик нема заинтересирани учени-

ци. 

 

Годишна програма за работа на училиште-

то 

 

   Одговорноста за Годишното планирање е на Директорот, во соработка со педагошко-психолошката служба, раково-

дителот на смена, претставници од стручните активи и работен тим од училиштето. Се разгледува на состаноците на 

Наставничкиот совет и се даваат предлози за дополнување и евентуални измени до Училишниот одбор. Долгорочното 

планирање е предвидено во планот за развој. 

Извештаи за реализација на Годишната 

програма на училиштето 

Пишани документи во документација на 

директорот 

   Со анализа на Извештајот од реализацијата на Годишната програма за работа на училиштето, како и врз основа на 

укажувањата од Одделението за општествени дејности при Локалната самоуправа и Министерството за образование и 

наука, бројот на учениците, бројот на паралелките, бројот на наставниците и просторните услови, се планираат актив-

ностите во училиштето.  

Извештаи за реализација на Годишната 

програма на училиштето 

Анализи за успехот и поведението 

   Во најголем дел реалноста на планирањето се обезбедува преку реализирани анкети: SWOT – анализа и истражува-

ња на вработените и учениците. Напредокот се следи преку годишните анализи и извештаи за успехот, редовноста и 

дисциплината на учениците. 
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Подрачје 7:  Управување, раководење и креирање политика 

 

Собирање на податоци 
 

 
Методи користени за 

собирање на податоци 

 
Училишен тим 

 
Собрани информации 

 

 

 

Интервју со Директорот 

 

 

 

 

Јонче Ѓоргиев 

Македонка Јовева 

Марија Серафимова 

Роберт Младеновски                                            

                                            

 

   Според составот на органите и телата на управување и раководење, застапеноста на обата пола е 

приближно иста, иако при нивниот избор не е водено посебна сметка за половата застапеност во 

органите и телата. 

   Поставеноста на органите и телата за управување и раководење е таква што секогаш е можна хо-

ризонтална и вертикална комуникација. Тоа посебно се забележува од заклучоците кои се донесу-

вани на состаноците кои лесно се имплементираат кај наставниците, учениците и родителите. 

   Долгорочното планирање за развој на училиштето се базира на постојните училишни документи 

(Годишна програма за работа на училиштето, Статутот на училиштето и Анализи на успехот и по-

стигнувањата). Истовремено со анкетирање на учениците, наставниците и родителите за потреб-

ните развојни активности се согледуваат потребите на училиштето за развој. Од овие согледувања 

раководниот тим и тимовите за изработка на проекти изработуваат Развоен план со потребните 

активности. 

 

 

 

 

 

Анкета за наставници 

 

 

 

 

 

Јонче Ѓоргиев 

Македонка Јовева 

Марија Серафимова 

Роберт Младеновски                                            

                                            

 

   Од спроведената анкета со наставниците, а во врска со работата на директорот на училиштето 

може да се заклучи дека истиот поседува низа важни особини и нтерперсонални вештини, вклучу-

вајќи праведност, способност за креирање поверение, мотивација и поттик и има јасна визија за 

развојот на училиштето. Тој е објективен во вреднување на квалитетот на професорите и нивниот 

придонес во работата со училиштето, поседува одредено ниво на личен кредибилитет, професио-

нална компетенција и посветеност кон работата. Од анкетата се заклучува дека сепак е потребна 

поголема поддршка од страна на членовите на раководниот тим и поголема одлучност во донесу-

вање на комплексни одлуки за училиштето. Директорот го става во преден план учењето и пости-

гањата на учениците и одржува добри односи со учениците, родителите, вработените и устано-

вите со кои училиштето соработува. 
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Резултати 
 

Клучни јаки страни 
 

 Јасно дефинирани надлежности за раководење и администрирање 

 

 Почитување на постоечките документи  во врска со дисциплината, поведението, насилното однесување и дискриминацијата 

 

 Вклученост во планирањето на сите релевантни субјекти 

 

 Соодветно координирање според ново настанатите потреби и актуелности на пазарот на трудот и опшествените потреби 

 

 Креирање на политика за привлекување на ученици од соседните општини и отварање на нови и атрактивни струки 

 
 
 

 

Слабости 
 

 Недоволно средства за хигиенско - техничка опременост 

 

 Намалување на бројот на ученици, што условува појава на технолошки вишок кај вработените 

 

 Недоволна поддршка од членовите на раководниот тим 
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Анализа на резултатите 
(Подетална евалуација на подрачјето Управување, раководење и креирање политика) 

 

 
   

   Во нашето училиште постои раководен тим (Директор, педагошко – психолошка служба) кои во соработка со Училишниот одбор и Советот на родители (успеш-

но) ја раководат целокупната работа во училиштето. Јасно дефинирани цели и прифатеноста на истите од страна на сите вработени во училиштето овозможуваат 

зацртаните задачи да ги извршуваме редовно, навремено и успешно. Отвореноста во работата и комуникацијата, како и флексибилноста кон настанатите ситуации и 

проблеми, овозможува добро справување и решавање на сите проблеми. За успешност во раководењето во нашето училиште придонесува и соодветната педагошка 

и друга документација, уредно подготвувана и почитувана во врска со нејзиното реализирање. Сепак, потребен е поголем професионален однос и ангажирање на 

членовите на раководниот тим, одговорност и поголема соработка со наставниците, како и поголема транспарентност во работата. За навремено и успешно завршу-

вање на обврските придонесува и отворената соработка со надворешните и внатрешните субјекти во училиштето. Хигиенско - техничките услови во училиштето се 

битен фактор за успешно одвивање на воспитно – образовниот процес. Постојаната грижа на раководниот тим за здравјето на учениците и вработените преку разни 

форми на информирање, како и одржување на високо ниво на хигиенски услови, придонесува за нормално одвивање на наставата. Тука мора да се напомене дека 

сепак финансиските средства се битен фактор околу постигнувањето на задоволително и квалитетно ниво на воспитно – образовниот процес, хигиената и останатите 

чинители на воспитно – образовниот процес воопшто.  

 
 

 
Идни активности: Приоритетни подподрачја (оддели) во рамките на ова подрачје кои може да бидат вклучени во планот за развој на учи-
лиштето 
 
  Набавка на хигиенско – технички средства 

  Планирање и креирање на политика за отварање на нови и атрактивни струки со цел за зголемување на бројот на ученици 

  Зголемување на можностите за сопствени приходи во соработка со Локалната самоуправа 

  Посветување на поголемо внимание на учениците кои постигнуваат завидни резултати за училиштето 

  Подобрување на успехот, редовноста и поведението на учениците 

  Зајакнување на соработката со стопанските субјекти во општината 

 
 
 

 


