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Самоевалуација на училиштето:         Подрачје:  РЕСУРСИ 

Во евалуацијата на ова подрачје треба да одговорите на што е можно поголем број од главните  прашања.  

Можете да додадете и одговори на други прашања кои сметате дека се важни за вашето училиште а не се опфатени во 
рамката за самоевалуација.  

Треба да направите обид да ги вклучите колку што е можно сите клучни фактори во вашето училиште и во локалната 
заедница и каде  потребно да внимавате на родовите односи кои може да влијаат на квалитетот на учење и настава во 
вашето училиште.  

Не се потпирајте само на пишани документи. Обезбедете да податоците собрани во оваа област исто така вклучуваат 
колку што е можно и пишани коментари, набљудувања и визуелни докази.   

 
Оддели во рамките на подрачјето: РЕСУРСИ 
 
6.1. Сместување и просторни капацитети 
6.2. Наставни средства и материјали 
6.3. Персонал 
6.4. Развој на персоналот 
6.5. Финансиско работење на училиштето 
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Самоевалуација на училиштето:       Подрачје: РЕСУРСИ 

Собирање на податоци (Кои податоци се собрани: Кои методи се користени). 
(и) Обработка на документи  

Наведете ги 
сите документи 
кои се 
прегледани. 

Кои информации се собрани? 
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1. Дали училиштете има адекватни училници, заеднички простории и санитарни простории? Дали капацитетите се користат 

оптимално и дали можат да ги користат сите членови на училиштето? 

 
        Училишната зграда е изградена и дадена во употреба 1970 година.  

 

 
 

 

 
Објектот е од тврда градба со приземје и спрат со вкупна површина од 22229 м2.  

      Според попис училиштето располага со следниов простор 
 

Ред. 
Бр. 

Вид на просторот број м2 

1 Училници 23 1403 

2 Кабинети 6 516 

3 Библиотека со читална 1 192 

4 Просторија за наставници 1 52 

5 Просторија за директор 1 22 

6 Просторија за секретар 1 22 

7 Просторија за родители/ сменоводители 1 22 

8 Просторија за педагог и психолог 1 24 

9 Просторија за сметководител и благајник 1 20 

10 Просторија за раководители на настава 1 20 

11 Просторија за домакин 1 21 
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12 Просторија за хаусмајстор 1 21 

13 Просторија за технички персонал 1 52 

14 Медијатека 1 52 

15 Бифе 1 35 

16 Подстаница 1 40 

17 Подрумски простор и скривница 1 187 

18 Фискултурна сала 1 628 

19 Фитнес сала 1 102 

20 Санитарен чвор 9 244 

21 Ходници и степеници / 2720 

22 Спортски терени - игралиште / 3000 

23 Озеленета дворна површина / 13486 

 
Во изминативе години, во училиштето се направени набавки на компјутери, ЛЦД проектори, ТВ и СМАРТ табли со цел да се 
овозможат услови за реализирање на наставата.    
 

 

 Библиотеката во изминатиов период доби нов и современ лик. Се 
надеваме дека ќе претставува омилено катче за учениците, во кое ќе се 
релаксираат, творат и изготвуваат проекти.   

 
Медијатеката е уште една многу важна просторија чии капацитети максимално се користат од страна на учениците и наставниците. 
Таа располага со 15 – 20 компјутери, кои се врзани на интернет, телевизор со ДВД, и фотокопир, а истата е донирана од страна на 
УСАИД при реализација на проектот Креативна настава и учење. Во медијатеката имаат слободен пристап сите наставници и 
ученици и истата се користи во и надвор од редовната настава, при изработка на проекти и проектни задачи. Медијатеката, пред 
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две години е доопремена од Француската амбасада, по повод десет години успешна реализација на билингвална настава по 
француски јазик по неколку предмети.   
 
Во последниве две години сите училници се опремија со СМАРТ табли, ЛЦД проектори, ТВ или компјутери, а беше направена 
реконструкција на фискултурната сала. 
 

 

 

 

 

 
Фискултурната сала е од покриен тип, и се користи за изведување на настава, но и за тренинг на спортските тимови во училиштето. 
Исто така училиштето располага и со сопствени спортски терени за фудбал и кошарка, игралишта кои се користат во наставата и во 
воннаставни активности на учениците, како и со фитнес сала, комплетно опремена со современи фитнес справи.  
 
Училиштето има тенденцијата да биде современо и добро опремено, и да им овозможува на своите ученици максимално добри 
услови за учење, креирање и самоисполнување, но и услови за здрав физички развиток на учениците кои се во фаза на растење, но 
поради ограничените финансиски средства овој процес се отежнува. 
 
Во перидот 2018-2020 год. во училиштето се изведени повеќе реконструктивни, градежни и хортикултурни зафати. 
 
Во последната година се изведени неколку реконструкции на спортската сала, променети се прозорците и подот. Исто така беше 
изграден и топол ходник кој ја поврзува училишната зграда со спортската сала, за да можат учениците кои се движат на таа патека 
да бидат позаштитени од атмосферски влијанија. 
 
Се направи и реконструкција на спортските терени, со обезбедување и на заштитна ограда, нови рефлектори, огради за патеките и 
сл. 
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Топол ходник на премин кон спортска сала                          Реновирани спортски терени 
 

  
 
Хортикултурно уредување на дворот 
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Лифт за ученици со посебни образовни потреби 
 

 Реновирана училишна бина 
 
 
 
 
 

 1. Дали училиштето има стручна литература и наставни помагала за наставниците? 
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Во училиштето се прават напори да се набавува редовно стручна литература за наставниците, но најчесто тоа се сведува на 
новоиздадени учебници и збирки задачи.  Наставниците се принудени сами да се снаоѓаат, со набавака на литература со сопствени 
средства или да користат интернет извори.Во услови на далечинско учење самите си разработуваа материјали, а од страна на 
училиштето беа обезбедени таблети или лап топови за оние наставници кои имаа потреба од нив. Исто така на располагање им 
стоеше и образовниот ресурс ЕДУИНО на кој беа поставени снимени наставни часови и др.материјали. 
  
 

 
 
 
 
 

2. Доколку има училишна библиотека, како таа ги задоволува потребите на учениците? 
3. Како што веќе напоменавме во училиштето има библиотека со пространа читална и истата е оптимално искористена. 

Библиотеката располага со следниот фонд на стручна литература и книги: 

• Стручна литература по Македонски јазик и литература: 
             14064 книги за обработка на дела и лектири (голем дел се и на срп./хрв.јазик) 
              Библиотеката располага и со резервни книги кои се подарени, но не се наведени во главната книга. 
              За потребите на учениците има енциклопедии за географија, за историја, за музичко и македонски јазик, меѓу кои и                       
најновата “Ми-Ан” енциклопедија 
              Купени се книги за доделување на учениците со одличен успех во минатата учебна година (вкупно 632, останатите се 103, 
од кои се приклучени кон книжевниот фонд за користење на учениците). 
ЗАЧЛЕНЕТИ УЧЕНИЦИ: 451  
ЗАБЕЛЕШКА: Книги за лектири и обработка на дела има доволно според старата наставна програма по Македонски јазик, но нема 
доволно според новата програма. 

• Медиумска библиотека: 
             256 заведени книги. Останатите се 103 книги. 

• Стручна литературе по англиски јазик: 
             141 книга по англиски јазик 
              4 речници  - англиски јазик, стандарден 
               26 книги на англиски јазик од областа на информатиката ( подарок од Американската амбасада) 
               92 списанија по англиски јазик 
                 2 збирки програми 
                 5 англиски наставни програми 
                 3 учебника по англиски јазик (за I-ва, -ра, III-та година)  
               13 книги за изучување на англиски јазик (српска литература) 
               25 книги (психологија на англиски јазик) 
               50 матурски теми 

• Стручна литературa по француски јазик: 
             112 книги по француски јазик 
               40 лектири за француски јазик 
               38 учебници за француски јазик 
                 5 граматики за француски јазик 
                 7 француски читанки 
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               32 списанија (Ле Францис данс ле монде) 
                 4 списанија (Ресонзце) 
               12 учебници по хемија на француски јазик 
               11 учебници по историја на француски јазик 
                 2 учебника по географија на францудки јазик 
                 1 учебник по физика на француски јазик 
               32 учебници по математика на француски јазик 
                 3 учебници по биологија на француски јазик 
                 2 речника на француски јазик 
               23 книги француска литература 

• Стручна литература по германски јазик: 
               29 учебници по германски јазик 
               20 речници за германски јазик 
                 5 правописи за германски јазик 
               11 граматики за германски јазик 
                 5 германски прирачници “Германски за 7 дена” 
                 2 речника по гермаски јазик 

• Стручна литература  по  руски јазик: 
               19 учебника по руски јазик 
                 3 списанија по руски јазик 

• Стручна литература по латински јазик: 
                 1 учебник по латински јазик 
                 1 речник по латински јазик 

• Стручна литература по математика: 
               80 учебници по математика 
               38 збирки задачи 
               44 математички книги 
                 3 логаритамски таблици 
             350 списнија “Сигма” 
                 9 учебници за виша математика и елемантарна алгебра 

• Стручна литература по физика: 
               15 учебника по физика 
               17 збирки задачи 
               15 математичко-физички лист (српско издание) 
                 2 списанија по физика 

• Стручна литература по филозофија, социологија, психологија, логика и право: 
             212 книги  
               10 учебници 
                Голем број матурски теми 
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• Стручна литература по историја: 
                Околу 317 книги 

• Стручна литература по одбрана: 
                Околу 150 книги 

• Стручна литература по италијански јазик: 
                2 речника 

• Стручна литература по информатика: 
    5 книги             

 
Од наведеното се забележува дека поголемиот дел од фондот на книги во библиотеката е набавуван изминатите години и истиот не 
е во согласност со новите наставни програми кои се изработуваа последните години. Училиштето има потреба од нови лектирни 
изданија, бидејќи постојните не ги задоволуваат потребите на учениците. Делумно се направени набавки на нови книги и лектирни 
изданија, но секако треба да се продолжи со таа пракса. Изготвен е и софтверски систем за електронско водење на библиотеката 
кој ќе се унапредува во иднина. 
 

 
 
 
 
 

4. Дали набавениот потрошен материјал ги задоволува потребите на училиштето? 

Финансиските средства кои училиштето ги добива за потрошен материјал се во голема мера подобрени во последниве две години 
(2018-2020). Во училиштето може да се копираат тестови и други материјали кои им се потребни на наставниците за успешно 
реализирање на наставата. Во моментов училиштето е солидно технички и материјално опремено. Во најголем број училници има 
ЛЦД проектори или телевизори кои овозможуваат реализирање на современа настава. Исто така се набави и солиден интернет со 
што беше овозможено наставниците да реалзираат он лајн настава од училиштето во услови на пандемија. 

Годишна 
програма за 
работа на 
училиштето ; 
 
Записи од 
стручна служба; 
 
Записи и барања 
од стручни 
активи 

5. Како училиштето ги утврдува потребите за наставни средства и материјали? 

Потребите за наставни средства и материјали училиштето ги утврдува по претходно доставени барања од стручните активи. 
Потрошниот материјал се одредува согласно планирањата и потребите на активите кои се предвидени со нивните годишни 
планирања и тековно според потребите на наставниците и според можностите на училиштето. Според новите законски регулативи 
се организираат јавни набавки и тендери со цел транспаренто работење. Во услови на далечинско учење не се направија набавки, 
заради тоа што немаше потреба од истите. 

Записи и барања 
од стручни 
активи 
 
Разговор со 
сметководител; 

6. Како училиштето ја следи ефективната и ефикасната употреба на наставните средства и материјали? 

Училиштето ја следи ефективната и ефикасна употреба на наставните срества и материјали преку: 

- следење на работата на наставниците и посета на часови, 

- анкетирање на учениците и повратна информација, колку често наставниците во реализацијата на наставата користат нагледни 



 11 

 
Сметководствена 
евиденција; 
 
Евидентни листи 
за посета на час 
и планирања 

средства или интрактивни методи и кои средства и материјали ги користат при тоа 

- преку следење од страна на директорот на потребата за фотокопирање и бројот на направени фотокопии за секој наставник 
поодделно. 

- во услови на пандемија се работеше на Microsoft Teams платформата. 

 

Компјутерска 
евиденција 
 
Распоред за 
дежурства на 
наставници  и 
евидентна книга 
за отсуства на 
наставниците 
 
Увид во 
записници од 
Наставнички 
совети; 
 
Закон за основно 
образование и 
работно време 
на наставниците 

7. Дали целиот персонал (машки и женски) е редовно присутен на работа според прописите? Што прави училиштето за да 
ја следи и обезбеди присутноста на персоналот? 

Според распоредот на часови и работните обврски персоналот во училиштето е редовно и навремено присутен на своите работни 
места. 

Следењето и обезбедувањето на присутноста се врши  преку  електронска евиденција со картици која ја врши директорот, 
педагошко-психолошка служба и дежурните наставници. 

 Електронската евиденција на присуство на вработените и времетраењето на часови поминати во училиште е воведено согласно со 
новите одредби на законот за работни односи.  

Секое одсуство од работа персоналот претходно го најавува кај раководниот кадар, кој пак се грижи за  навремена организација на 
наставата во новонастанати ситуации. Во училиштето се инатсалирани 9 камери на централни места во училиштето, заради 
поголемо следење на работата на вработените и учениците. 

Во услови на далечинско учење реализацијата на наставата се следеше преку Microsoft Teams платформата. 
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Професионални 
досиеја на 
наставниците 
 
Сертификати и 
дипломи и 
признанија 

8. Каква е состојбата со работното искуство, квалификациите и стручноста на персоналот? (машки, женски персонал, 
различно потекло)? 

Кадарот во нашето училиште според години на стаж е со поголем стаж,  имено: 
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Наставн. 
според 
возраст 

Број на 
вработени 

0-25 год.  

25-29 год. 4 

30-34 год. 8 

35-39 год. 16 

40-44 год. 18 

45-49 год. 20 

50-54 год. 19 

55-59 год. 23 

60-64 год. 15 
 

 

 

 

Според квалификации може да се каже дека училиштето има мошне квалитетен, стручен и амбициозен кадар, кој перманентно 
работи на сопствено усовршување и обучување, што може да се види од приложениот увид по активи: 

 

Доктор на наука 1 

Магисер на наука  6 

Професори  62 

 

 

Петогодишна 
програма за 
развој на 
училиштето 

9. Дали училиштето има стратегија за ангажирање на персоналот со повисоки квалификации и стручност во обезбедување 
помош/поддршка на колегите? 

      Персоналот со повисоки квалификации и поголемо работно искуство  е ангажиран во: 
- давање помош (поддршка) на  колегите преку  стручни предавања, семинари, конкретно планирање и реализирање на 

Кадар според работен стаж

0-25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64
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Документација 
од Директорот; 
 
Записници од 
работа на 
стручните активи 

наставата, преку работењето на стручните активи и сл. 
- давање стручна поддршка на нововработените наставници преку процес на  менторство, и сл. 
- ангажирање на обучените наставници во водење на интерни обуки на теми кои се важни за воспитно-образовниот процес. 
 - училиштето има изготвено Програма за менторство, Програма за професионален развој на наставниците и директорот. 

 

Повратни 
информации за 
посетата на 
часовите од 
страна на 
Директорот 
Анкета во 
документација 
кај психологот на 
училиштето 
Записници и 
програми од 
одржани 
корективни обуки 

10. Какви постапки се користат за оценување на работатат на наставниците и идентификување на нивните потреби за 
професионален развој (индивидуално и на ниво на училиште)? 

Во училиштето редовно се следи работата на наставниците и нивниот напредок, како и се идентификуваат потребите на 
наставниците за нивно професионално усовршување и напредување. Оценувањето на работата на наставниците се врши преку 

- посета на часови од страна на Дирекорот и педагогот на училиштето 
- анкетирање на учениците за работата на часот и нивна проценка на успешноста на истиот 
- посета на часови од страна на назначените ментори и организирање на корективни обуки за одделни сегменти од  

работата на менторираните наставници со цел подобрување на квалитетот на работата и нивно професионално 
усовршување 

- анализа на постигнатите резултати на учениците од полагањето на интерните и екстерните предмети од Државната 
матура 

- секоја учебна година наставниците ги идентификуваат своите потреби за иден професионален развој и потоа резултатите 
се сумираат на ниво на училиште 

- семинари, обуки на наставен кадар. 
 

Анкети за 
утврдување на 
потребата за 
некоја обука 
 
Записници од 
одржани интерни 
обуки 

11. Што прави училиштето во давањето поддршка на оние наставници кои што сакаат да ги подобрат своите стручни 
способности? 

Доколку се идентификува потреба за стручно усовршување на наставниците, најчесто во училиштето се организираат интерни 
обуки, каде обучувачи се наставници обучени и стручни за дадената тема. Екстерните обуки ретко се практикуваат, бидејќи 
училиштето нема доволно средства за истите. Во изминатиот период училиштето прави напори за интензивирање на соработката 
со разни невладини организации и здруженија кои би имале свој интерес за реализирање на обуки за наставници и ученици. 
Последниве години наставниците имаат можност да посетуваат обуки во странство организирани преку Националната агенција за 
образовни програми и мобилност, во рамки на програмата ЕРАЗМУС. Сите наставници кои биле вклучени во студиските обуки во 
странство задолжително држат дисеминација во училиштето со што ги пренесуваат новостекнатите занења. На овој начин се 
унапредува воспитно-образовниот процес. 

Документација 
од Директорот 
 

12. Како училиштето ги следи и им дава помош на наставниците приправници? 
На наставниците-приправници им се определува наставник ментор, кој според однапред подготвен правилник за работа, изготвува 
план за работа, води евиденција и континуирано ја следи работата на приправникот и изготвува извештај кој го доставува до 
директорот. Педагошко-психолошката служба во училиштето ја следи работата на наставниците-приправници и им помага при 
изготвување на методски подготовки и реализирање на наставните содржини. 

Документација 
кај Директор 

13. Кои се постапките со кои се обезбедува финансиското работење да биде добро спороведувано и контролирано? 
Финансиското работење на училиштето се реализира преку финансиски план за работа на училиштето и истиот опфаќа три 
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Документација 
во 
сметководство 

сегменти: 
- Финансиски  средства наменети  за лични доходи на вработените и истите ги доделува и воедно ги контролира МОН,  
- материјално финансирање на училиштето со наменски  средства кои и ги доделува и го контролира нивното трошење локалната 
самоуправа (Град Скопје) и истата е наменета за подмирување на комуналните  трошоци, 
- самофинансирање на училиштето - средствата се обезбедуваат преку кирии од издавање на простор и истите се користат строго 
наменски за набавка на креди, хартија, тонер и друг потрошен материјал . 
Овие средства во голема мера успеваат да ги покријат потребите на еден високо квалитетен образовен процес кон кој се стреми 
училиштето. 
Во  изготвување на финансикиот план на училиштето е ангажиран сметководител  кој  е во соработка со директорот и комисијата за 
јавни набавки, како и комисии формирани од страна на родителите. 
На крајот на секоја календарска година, финасискиот план се разгледува на Училишен одбор и истиот се испраќа до соодветните 
структури во Град Скопје 

Документација 
кај 
сметководител 
 
Извештаи од 
финансиското 
работење на 
училиштето 

14.Кој се е информиран за училишниот буџет и за трошоците? Дали информациите за училишниот буџет им се достапни на 
родителите и на локалната заедница? 
За училишниот буџет се информирани следните структури, според следниот редослед: 
- Директорот на училиштето го изработува планот за финансиско работење на училиштето, а истиот се дополнува и менува според 
потребите на стручните активи.  
- Планот за финансиско работење се предлага до училишниот одбор, кој истиот го одобрува или прави измени или дополнувања. На 
овој начин индиректно се запознаени и родителите за финансиското работење на училиштето. 
- Планот за финансиско работење се доставува и до Совет на Град Скопје кој го одобрува или дополнува, па на тој начин директно 
е запознаета локалната власт и истата влијае на креирањето на финансиската политика на училиштето. 

 15. Како училиштето обезбедува планирањето на финансиските средства и работењето правично да ги одразува потребите 
на подрачните училишта, доколку има такви? 

Училиштето нема подрачни училишта. 
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Самоевалуација на училиштето:         Подрачје РЕСУРСИ 

Собирање на податоци (ии) кои други методи се користени за собирање на податоци? (пр. прашалници, анкети, 
набљудувања...) 

Наведете ги другите 
методи кои се 
користени за собирање 
на податоци 

Учество:  Кој беше 
вклучен во собирање 
на овие информации 

Кои информации се собрани? 
 

Анкети за наставници, 
ученици и родители 
 
 
 
 

Тим наставници, 
ученици и родители 

1.На прашањето дали наставниците се задоволни од опременоста на 
училиштето над 80 % одговориле позитивно, а само 9% со не, а како можни 
подрачја за подобрување ги навеле: хигиената, потребата од постојана 
температура во кабинетите, компјутери во секој кабинет со интернет, и 
изнаоѓање нови извори на финансиски средства како би се овозможило 
подобрување на условите за работа во училиштето. 

 
 
 
 
 
 

 2. На прашањето дали се задоволни со опременоста на училиштето со стручна 
литература и наставни помагала, со да одговориле 33%, а со не 68% и истите 
сметаат дека треба да се набават нови книги и учебници по новите наставни 
методи. Исто така наставниците сметаат дека во училитето  нема 
транспарентен систем кога станува збор за дефинирање на приоритетите за 
набавки во училиштето 

 
 
 
 

 6. На прашањето како училиштето ја следи употребата на наставни средства и 
помагала во наставата над 78 % од анкетираните наставници сметаат дека 
следењето го прави Директорот на училиштето, стручната служба и самите 
активи. 

 
 
 
 
 

 9. На прашањето дали наставниците добиваат помош од другите колеги во 
колективот, над 90 % одговориле дека тоа е помош од страна на поискусните 
колеги или од психолошко – педагошката служба. Кога станува збор за 
нововработени наставници приправници 99 % од анкетираните одговорија дека 
им се доделува ментор. 

 
 
 
 
 
 

 16. Кога станува збор за идентификување на потребите за професионален 
развој на наставниците истите сметаат дека  постои утврден систем 
(анкета), а училиштето секоја година организира обука за наставниците или 
се посетува обука од МОН или БРО.  
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Самоевалуација на училиштето:         Подрачје Ресурси 

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

Клучни јаки страни: 
 

✓ солидни просторни и материјално-технички услови за реализирање на наставниот процес; 
✓ добро опремена читална, кабинети по информатика, хемија, биологија, географија и историја, како и спортска сала 

(фитнес), спортски терени, СМАРТ табла, ЛЦД проектори,компјутери, телевизори и кариерен центар; 
✓ добро обучен и професионален кадар мотивиран за стекнување нови знења и вештини; 
✓ солидна соработка и комуникација помеѓу наставниците и взаемна поддршка во реализирање на воспитно-

образовниот процес. 
 

Слабости: 
 

✓ Подобрување на материјално-техничките услови и средства за работа за успешно користење на ИКТ; 
✓ Недоволна искористеност на училишните просторни капацитети; 
✓ Потреба за стручна надоградба и доедукација на наставниците. 
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Самоевалуација на училиштата:        Подрачје:   РЕСУРСИ 

 

 
Анализа на резултатите:   
 
Овде дадете подетална евалуација на ова подрачје   

Во рамките на ова подрачје  е даден приказ на материјално - техничките услови со кои располага училиштето. Во последниве две 
години видливо е подобрена и инфраструктурата на училиштето како и материјално-техничките средства со кои располага 
училиштето. Направени се сериозни зафати во однос на фасадата и внатрешните ѕидови на училиштето со што се зголемува 
изолацијата, сменети се или исчистени дел од системот за парно грење со што се зголемува температурата во училиштето.  Се 
реновираше училишната библиотека, салата, терените, се изгради топол ходник кон салата и хортикултурно се уреди дворот.  
 
Исто така се презентирани состојбите со стручна литература и кадровскиот потенцијал во рамки на наставниот кадар. Може да се 
каже дека училиштето раполага со солидна литература и едукативни материјали кои може да ги користи во наставата и секако им ги 
нуди на учениците со цел збогатување на знаењата интересите и капацитетие. Во однос на воспитно-образовниот кадар може да се 
каже дека голем број наставници се со високи  универзитетски звања, што укажува на фактот дека тие се амбициозни за постојано 
надоградување на своите знаења и дека училишната клима е поттикнувачка и полна со поддршка во насока на унапредување на 
знаењата на наставниците и процесот на доживотно учење. 
Во услови на он лајн настава, училиштето вложи напори да обезбеди технички услови (компјутери, таблети и лап топови) за учениците 
и наставниците да можат да следат и реализираат настава. 
 
Секако дека ваквата атмосфера е поттикнувачка и за наставниците почетници кои преку своите колеги ментори или во рамките на 
стручните активи можат да добијат помош и поддршка за поуспешно адаптирање во настата, секако во соработка со педагошко-
психолошката служба. 
Наставниот кадар има потреба за унапредување на знаењата низ реализирање на интерни и екстерни обуки и доедукации. 
 
Финансиското работење на училиштето се реализира преку изготвување на финансиски план за работа на училиштето и истиот 
опфаќа три сегменти: 
Средства наменети за лични доходи, наменски средства за покривање на трошоците и самофинансирање на училиштето.  
 
Целокупната финансиска работа на училитето е под надзор на Советот на Град Скопје. 

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

✓ подобрување и збогатување на материјално техничките услови во училиштето, 
✓ изнаоѓање начини за поголема искористеност на просторните и кадровските потенцијали, 
✓ организирање на интерни и екстерни обуки и доедукации за наставниците. 
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