
 

 

Извештај од спроведена Самоевалуација на работата на училиштето за период 2018-2020год. 

 

Во периодот март – јуни 2021г.во училиштето се спроведе самоевауација на работата на училиштето.  

Активностите се реалзираа со следната динамика: 

Активности Временска рамка 

Формирање на тимови по подрачја 
 

Март 2021  

Планирање на активности 
 

Март- Април 2021 

Спроведување на активности 
 

Април – Мај 2021 

Обработка и анализа на податоци 
 

Мај  2021 

Анализа на податоци и дефинирање на  идни чекори 
 

Мај – јуни 2021 

Усвојување на документи 
 

Јуни 2021 

 

 

 

 

 



Список на одговорни професори по подрачја за спроведување на самоевалуација на училиштето 

(2018-2020) 

1. Подрачје: Наставни планови и програми – Сања Шанковска 

2. Подрачје: Постигања на учениците – Mаријана Ѓорѓиевска 

3. Подрачје: Учење и настава - Катерина Х. Спировска 

4. Подрачје: Поддршка на учениците – Елена Минговска 

5. Подрачје: Училишна клима – Ангелина С. Максимовска 

6. Подрачје: Ресурси – Антонио Конески 

7. Подрчаје: Управување, раководење и креирање политика – Павлина Пецанова Штерјоски 

Координатор за самоевалуација: Ана Попризова 

 

ПОДРАЧЈЕ 1.  НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 

1.1 Организација на наставните планови и програми 

1.2 Квалитет на наставните планови и програми 

1.3 Воннаставни активности 

Резултати:  

Клучни јаки страни 

✓ Целосна реализација на наставните планови и програми одобрени од МОН. 

✓ Училиштето им нуди на учениците можност за избор на три наставни подрачја со по две групи и оваа постапка се спроведува 

транспарентно преку анкетирање. 



✓ Училиштето планира и реализира разновидни воннаставни активности според потребите и интересите на учениците. 

✓ Учениците со поддршка на училиштето и наставниците учествуваат во различни манифестации и се трудат да постигнат високи успеси на 

натпревари кои се организираат на локално, национално или меѓународно ниво. 

✓ Училиштето ја практикува примената на ИКТ во секојдневниот наставен процес. 

✓ Во училиштето се применуваат активни наставни методи и техники за реализација на наставните планови и програми. 

✓ Застапено образование за односите меѓу половите и нивните сексуални врски, репродуктивното здравје, болести  ХИВ/СИДА и 

зависноста од дроги. 

Слабости 

✓ Непостоење на иницијативи за измена и дополнување на наставните планови и програми упатени до  БРО и МОН, акои се поврзани со 

измени и осовременување, прилагодување на временската рамка за реализација на истите, како и укажување дека потребните наставни 

планови и програми вклучуваат стекнување на сите потребни знаења, вештини, ставови, комптенции, вредности кај учениците. 

✓ Делумно се работи на програми за поттикнување на посебно надарени и талентирани ученици. 

✓ Делумно искуство во работата со ученици со посебни образовни потреби 

 

ПОДРАЧЈЕ 2: ПОСТИГНУВАЊА НА УЧЕНИЦИТЕ 

2.1     Постигања на учениците 

2.2    Задржување/осипување на учениците 

 2.3   Повторување на учениците 

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

Клучни јаки страни 
✓ информираност на учениците и родителите за постигнувањата на учениците во секој класификационен период; 
✓ статистичка обработка и анализа на податоците од постигнувањата и поведението на учениците; 
✓ високи и стандардизирани критериуми во оценувањето на учениците; 



✓ организирање на додатна и дополнителна настава; 
✓ постигнувања на високи резултати на учениците на ниво на училиште, град и република; 
✓ воспоставен систем на помош и поддршка од страна на педгошката служба; 
✓ постоење на систем за следење на  постигањата на учениците; 
✓ успешно реализирање на проекти поддржани  од европските фондови; 
✓ работа со ученици за подготовка  за полагање на државна и училишна матура; 
✓ постигнување на високи резултати од полагњето на матурскиот испит според податоците од БРО; 
✓ незначителен процент на осипување на ученици. 

Слабости 
✓ подобра соработка за изедначување на критериумите на постигнувањата на учениците во рамки на стручните активи; 

✓ користење на различни наставни методи и форми на оценување на работата на учениците и информирање за нивниот напредок, како и 

преземање на одговорноста за постигнатиот успех; 

✓ интегриран пристап во наставата. 

✓ Развивање на програми за додатна настава за работа со талентирани и надарени ученици. 

✓ Изнаоѓање на поефикасни начини за намалување на изостанувањето на учениците. 

Анализа на резултатите:   

Училиштето ги подобрува постигањата на учениците со организирање на дополнителна настава за учениците со послаб успех, како и додатна 

настава за талентирани ученици, давање дополнителни термини за поправање на оцените на учениците, средби со педагошко- психолошката 

служба со оние ученици и родители кои имаат поблеми со учењето, дисциплината и останати лични и семејни проблеми. 

Во училиштето интензивно се работи со учениците од четврта година на подготовки за интерни и екстерни тестирања а потврда за нивната 

успешна работа се високите резултати на интерните и екстерните матурски испити постигнати во изминативе три години, на државно ниво. 

Учениците и родителите редовно се информираат  за постигнувањата на учениците минимум еднаш за секој класификационен период, а по 

потреба и почесто.  

Во училиштето  се применуваат и законските одредби за групно советување на родители и советување на ученици, кои се реализираат во секој 

класификационен период, со ученици кои постигнале слаб училишен успех.  

Во нашето училиште се спроведува систематско собирање, анализирање и вреднување  на постигнувањата на учениците по наставни предмети, 

со цел  што поуспешна, посоодветна и поквалитетна работа на наставниот кадар и учениците. Како резултат на тие анализи, се доаѓа до сознанија 

колку учениците им се доближиле на поставените цели или ги постигнале истите според определени критериуми. Од добиените резултати може 



да се заклучи дека во училиштето се постигнуваат солидни резултати имајќи ги предвид сите критериуми, како во однос на половата структура, 

етничката припадност, по различни класови, по наставни предмети и од една учебна година во друга. Аргументи во прилог на ова се и високиот 

среден успех на ниво на училиште, како и малиот број на ученици кои се упатуваат на поправни испити или пак не го завршуваат своето 

образование и незначитеното осипување на учениците. 

Споредувања по тежински нивоа се прави  по одделни активи, особено нивелирање на знаењата и воведување на тежински нивоа при 
тестирањата (тематски и сумативни ) како и усогласување на критериумите за оценување на учениците изготвени од БРО. 

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

училиштето  

1. Поголема вклученост на учениците во процесот на оценување и преземање на одговорност за сопствениот успех. 

2. Подобра соработка за изедначување на критериумите на постигнувањата на учениците во рамки на стручните активи. 

3. Користење на различни наставни методи и форми на оценување на работата на учениците и поголемо усогласувањеање на стандардите за 

оценување на ниво на стручни активи. 

4. Интегриран пристап во наставата 

5. Изнаоѓање на поефикасни методи за намалување на изостанувањето од настава. 
 

 

ПОДРАЧЈЕ 3: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

3.1 Планирање на наставниците 

3.2 Наставен процес 

3.3 Искуства на учениците од учењето 

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

Клучни јаки страни 
✓ уредно водење и изработка на годишни, тематски и дневни планирања и за дополнителна, додатна и класен час; 
✓ поддршка и менторство во воспитно-образовниот процес од страна на Педагошко-психолошката служба; 
✓ користење на различни форми на интеракција во работата со учениците во услови на учење на далечина; 



✓ мотивирани наставници кои сакаат да работат на својот професионален развој и усовршување и покрај сите новини и предизвици со кои 
се соочуваат при поучување на далечина; 

✓ постигнати високи резултати на сите регионални, државни натпревари и олимпијади и во услови на учење на далечина; 
✓ организирање и успешно реализирање на многу проекти (државни и меѓународни) кои учениците ги сметаат за интересни и потребни во 

услови на on-line настава и намалена можност за социјална интеракција. 
 

Слабости 
✓ Интензивирање на соработката помеѓу наставниците во рамки на стручните активи за соработка во процесот на планирање на воспитно-

образовниот процес; 
✓ Неможност на наставниците за кратко време да изградат јасни критериуми за објективно следење и оценување на учениците во услови 

на учење на далечина и  прилагодување на  индивидуалниот стил на учење на учениците заради голем број ученици во паралелка и 
краткото времетраење на часовите на далечина; 

✓ Изложување и промовирање на трудовите и успесите на учениците надвор од училиштето.  

Анализа на резултатите:   
Овде дадете подетална евалуација на ова подрачје   

Наставниците врз основа на наставните програми пропишани од Биро за развој на образование и одоберни од Министерство за образование 
изготвуваат годишни, тематски и дневни планирања за работа. Исто така изготвуваат и планирања за изведување на дополнителна и додатана 
настава.  Планирањата се изготвуваат во рамки на стручните активи и индивидуално, преку утврдување на приоритетите во наставниот процес, а 
со цел да  се реализирааат целите на воспитно-образовниот процес и во услови на учење на далечина 
Во училиштето постои систем за следење на планирањето на наставниците, кое го врши педагошко-психолошката служба и директорот на 
училиштето. Овој систем подразбира документирање на планирањата на наставниците и сите пропратни документи кои се потребни за успешно 
планирање на наставниот процес и следење на нивната реализација. 
 
Училиштето им дава поддршка на наставниците преку изработка на обрасци и помошни материјали со кои се зголемува ефикасноста на 
планирањето, од страна на педагошко-психолошката служба. Може да се каже дека над 90% од наставниците планирањата ги изготвуваат во 
електронска форма. 
 
Наставниците најчесто ги разменуваат информациите и искуствата во рамки на стручните активи и организираните заеднички работилници каде 
споделуваат сопствени искуства и добри практитики од планирањето и реализирањето на наставата на далечина. Педагошко-психолошката 
служба е служба за поддршка и има советодавна улога во случаи кога тоа е потребно. 
Наставниците користат современи наставни техники и методи со кои ја поттикнуваат групната работа, како и различните начини на изразување 
на способностите, креативноста и потенцијалите на учениците. 
Во училиштето се води политика на правична застапеност и вклученост на учениците. 



Со толеранција, со градење вредности на културата, со наградување на трудот и креативноста, училиштето активно учествува во стимулацијата и 
мотивацијата на учениците.Фактот дека во училиштето се запишуваат и успешно интегрираат ученици од различни националности, ученици со 
специјални потреби, ученици од различно социјално потекло, покажува дека училиштето успешно ја реализира својата воспитна дејност. 
И покрај негувањето на индивидуалниот пристап во наставата,  во услови на настава на далечина наставниците делумно успеваат да  ги прилагодат 
наставните планови и нивниот начин на работа во зависност од стилот на учење на учениците. 

Идни активности:  Приоритетни подподрачја (оддели) во рамките на ова подрачје кои може да бидат вклучени во планот за развој на 
училиштето 
 
1. Иницирање на поголема советодавна и стручна но и техничка помош за воспоставување на јасни и прецизни критериуми за објективно следење 
и оценување на успехот на учениците во услови на настава на далечина. 

 

ПОДРАЧЈЕ 4: Поддршка на учениците 

• Севкупна грижа за учениците 

• Здравјето и пост-конфликтните трауми 

• Соодветна помош на учениците 

• Следење на напредокот 

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

Клучни јаки страни  

✔ Училиштето претставува сигурна и безбедна средина за работа; 

✔ Училиштето се  грижи за добросостојбата на своите ученици и вработените; 

✔ Воспоставен систем за заштита на просториите и инвентарот и безбедноста на учениците; 

✔ Редовна анализа на постигнувањата и потребите на учениците и преземање на мерки за нивно подобрување; 

✔ Редовно водење евиденција за редовноста, напредокот и постигнувањето; 

✔ Педагошката служба во училиштето е секогаш достапна и отворена за соработка со учениците и нивните родители; 

✔ Во училиштето се води уредна евиденција и навремено информирање на родителите за успехот, редовноста и поведението на учениците; 

✔ Училиштето во состав на Годишната програма има предвидено подрачје за грижа за здравјето на учениците; 

✔ Добро организирана процес на професионална ориентација 



Слабости 

✔ Не постои систем преку кој родителите активно би можеле да се вклучат и да придонесат во целокупната организација и реализација на 
наставниот процес и обезбедување на услови за поквалитетна работа на училиштето 

✔ Поголема вклученост на родителите во училишниот живот на различни нивоа;  

✔ Поголема информираност на учениците и родителите за работата на педагошко-психолошката служба; 

✔ Потреба од организирање на разни предавања, работилници, дебати на теми поврзани со девијантни појави и сл. 

✔ Потреба од зголемување на довербата и соработката помеѓу наставниците-учениците и родителите; 

✔ Да се работи на градење систем  за следење на  емотивните, социјалните и физичките потреби на  учениците 

Идни активности:   

Анализа на резултатите:   
Овде дадете подетална евалуација на ова подрачје   

Нашето училиште во секојдневната работа пројавува ефективни форми и активности кои се во насока на обезбедување на грижа, благосостојба и 
заштита на сите ученици, без разлика на пол или етничка припадност. Исто така, училиштето, преку педагошко-психолошката служба, класните 
раководители и предметните наставници, во кои учениците имаат доверба, ги оценува емоционалните, физичките и социјалните потреби на своите 
ученици и кога тие се обраќаат за помош, совет или поддршка за своите проблеми или потреби од било кој карактер, независно од полот на ученикот, 
сите наставници со разговор, советување, емпатија, поддршка им помагаат во решавањето на проблемот или задоволувањето на потребата или ги 
упатуваат до надлежните институции. Случаите на ментална или физичка злоупотреба се многу ретки, но доколку се забележи таква појава, веднаш 
интервенираат најпрво  класните раководители или самите ученици, педагошко психолошката служба која ги вклучува родителите и заеднички се 
работи на надминување на негативните состојби, како и зајакнување на довербата.  

За работа со ученици кај кои се идентификува асоцијално однесување или нарушување на однесувањето во целост, како и за учениците кои се 
ментално или физички злоставувани, училиштето има изградено системи за следење во развојот на оваа категорија ученици, во соработка со 
родителите; Исто така, за учениците кај кои се утврдило дека имаат одредени здравствени проблеми, класниот раководител или стручната служба 
ги известуваат наставниците и другите ученици (доколку за тоа има потреба), со цел да им се даваат работни задачи и задолженија кои одговараат 
на нивните способности и можности. Нашето училиште има незначителен процент на случаи на прерана бременост, каде младите бремени девојки 
не завршиле со своето школување. Доколку тие не се во можност да следат редовна настава, поради поодмината бременост, во разговор со 
родителите им се советува да го продолжат школувањето, а како алтернативи им се нуди вонредното завршување на годината и на ученичките, 
согласно Законот им се овозможува полагање на испити и дооформување на образованието. 

Од горе наведеното, работата на психолошко-педагошката служба во училиштето е од круцијално значење и потребно е зајакнување на нејзините 
капацитети и поорганизирано информирање на сите ученици и родители за работата на истата.   



Во врска со професионалната ориентација на учениците, нашето училиште во рамките на наставните планови и програми за реформираното 
гимназиско образование презема или самостојно организира голем број активности во соработка со други високообразовни институции, невладини 
организации и разни стопански и нестопански организации.Во учебната 2019/20 год. се реализираше кариерно советување на ученици од четврта 
година. Се надеваме дека овој интерес ќе продолжи и идните години и дека ќе им помогне на матурантите во изборот на идната професија и 
продолжувањето на своето образование. Во услови на он лајн настава беше организиран настан ОрцеTalks X Alumni кој овозможи комуникација на 
учениците кои се заинтересирани за избор на своја идна професија да искомуницираат со поранешни ученици кои студирале на престижни 
универзитети во земјава и стрнаство. 

Училиштето посветува особено внимание на водењето евиденција за редовноста, напредокот и поведението на учениците. Постојаната и севкупна 
евиденција за успехот, поведението и редовноста на учениците, ја вршат класните раководители. Евидентираните податоци, во континуитет им се 
соопштуваат на учениците и на родителите, кои пак според потребите и можностите преземаат активности за подобрување на состојбите.Некои од 
нив се советување на родители и ученици, како и процедурата со потпишување која е воведена од септември 2016. Евидентираните податоци се 
транспарентни и се достапни на сите структури во училиштето кои имаат потреба од нив. Училиштето води евиденција и за учениците кои се 
испишуваат или школувањето го продолжуваат надвор од државата, но во училиштето, а и пошироко, не постои систем за организирано следење на 
напредувањата на учениците (глобално). Во услови на он лајн настава се воспостви систем на секојдневно информирање и споделување на податоци 
помеѓу родителите и учениците, како и во рамки на самиот наставнички колектив.   

Идни активности:  Приоритетни потподрачја (оддели) во рамките на ова подрачје кои можат да бидат вклучени во планот за развој на училиштето 
- Интензивирање на соработката со родителите и локалната заедница, преку добрите практики и нови методи, 
- Поголема информираност на родителите и учениците за работата на педагошко-психолошката служба, 
- Развивање на стурктуран систем за следење на емотивните, социјалните и физичките потреби на учениците. 

 

ПОДРАЧЈЕ 5: ЕТОС 

✓ Училишна клима и односи во училиштето 

✓ Промовирање на постигнувањата 

✓ Еднаквост и правичност 

✓ Соработка со родителите и локалната заедница 



Прегледот на документацијата и резултатите од спроведените анкети укажуваат на активен и постојан однос меѓу наставниците и учениците 
базиран на принципот на взаемно почитување. Позитивната училишна клима, еднаквиот однос  кон учениците независно од нивната полова, 
етничка, национална и верска припадност, како и еднаквиот третман на наставниците е политика на училиштето. 

Извештаите покажаа дека е мал бројот на ученици со различно етничко потекло, нема предрасуди кај учениците и заклучок е дека се почитуваат 

разликите  во полот и етничката припадност. 

Односите меѓу учениците со различни способности или со различни пречки во менталниот и психичкиот развој е основа на креирањето на 

креирањето на воспитно-образовниот процес и и тие се базираат на взаемно почитување. 

Проблемот со поведението, дисциплината, отсуствата од настава, комуникацијата со родителите е комплексен проблем, на кој континуирано се 

работи.  

Отвореноста на училиштето ја подразбира меѓусебната соработка со институции, органи, здруженија, други училишта и е застапена во 

задоволителна мерка. 

Промовирањето на личните постигнувања на учениците од двата пола, вклучувајќи ги и оние со послаби способности за учење е континуиран 

процес. Она што недостасува е промовирање и во законски рамки работата со посебно надарени ученици. 

Училиштето активно и континуирано го следи професионалниот развој на наставниците и во рамките на финансиските можности овозможува 

нивна континуирана обука и професионално развивање.  

Училиштето ги поттикнува родителите да се вклучат во образованието низ неколку стандардни форми. Родителските средби во основа ја имаат 

функцијата на информирање и презентирање на резултатите на учениците, а исто така се овозможува и комуникација со предметните наставници. 

Во зависност од интересот и желбата на родителите да се вклучат во работата на училиштето, на родителите им се достапни сите информации 

поврзани со наставниот процес.  

Стопанските организации и фабриките се тешко достапни за соработка, не е забележан интерес за ангажирање на ученици по завршување на 

средното образование. Тоа можеби и се очекува бидејќи најголем дел од учениците од училиштето го продолжуваат своето образование на 

високообразовните институции. 



Идни активности:  Приоритетни оддели во рамките на ова подрачје кои можат да бидат вклучени во планот за развој на училиштето 

• Изнаоѓање начини за намалување на отсуствата на учениците преку редовно информирање и повикување на родителите (телефон, 
писмено или преку интернет) и со групно и индивидуално советување, 

• Учество на семинари и обуки (за комуникација, разрешување конфликти, тимска работа, проектен менаџмент),  

• Активен однос кон проектите како начин за афирмација на училиштето, јакнење на проектната култура, 

• Учество, организирање и реализирање на различни еколошки и хуманитарни акции во и надвор од училиштето, 

• Продолжување и проширување на соработката со училишта во Македонија и странство, 

• Промовирање програми и планови за работа со посебно надарени ученици во рамките на образовниот систем на училиштето, 

• Поттикнување на соработка на училиштето со локалните стопански организации и фабрики, 

• Изнаоѓање начини за добивање на повратна информација за напредокот на учениците по нивното завршување, 

• Зголемување на активностите за промоција, презентација и афирмација на училиштето, 

• Поголема соработка, вклучување  и информирање на локалната власт за работата на училиштето. 

 

ПОДРАЧЈЕ 6: 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 

 
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. 

Идни активности:   

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. 

 

ПОДРАЧЈЕ 7: Раководство, креирање политики 

7.1  Раководење со училиштето 

7.2  Цели и креирање на училишна политика 

7.3  Развојно планирање 

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

Клучни јаки страни 
✓ наставниците, родителите и учениците се запознаени со начинот на раководење и управување во училиштетo; 
✓ прецизна и јасна дефинираност на улогите, задачите и одговорностите на вработените; 
✓ наставниците во голем процент се спремни да им пружат поддршка на учениците; 
✓ примена на правилник за изрекување на педгошки мерки; 
✓ успеси при  работа со надарени ученици 

Слабости 
✓ подобрување и зголемување на вклученоста на ученичката заедница  и родителите во донесување одлуки. 
✓ изработка и развивање  на посебни програми (дискриминација, сексуална злоупотреба и сл); 
✓ организација на работата во транзициски период. 

Анализа на резултатите:   
Овде дадете подетална евалуација на ова подрачје  

Орган на управување во училиштето е Училишниот одбор. Тој е составен од 12 членови и тоа: четворица претставници од наставниците, тројца 
претставници од родителите односно старателите на учениците, тројца претставници од основачот (Град Скопје) и по еден претставник од МОН 
и од деловната заедница (Стопанска комора). 
 



Орган на раководење во училиштето е директорот на училиштето. Тој е одговорен за законитоста во работата и за материјално-финансиската 
работа на училиштето. Него го избира и разрешува Градоначалникот на Град Скопје. 
 
Постои добра соработка меѓу членовите на училишниот одбор и директорот на училиштето. Тие редовно оджуваат состаноци за  се договараат 
за тековните проблеми и прашања врзани со работата на училиштето. Годишно се оджуваат минимум четири средби, а по потреба и повеќе. Во 
услови на пандемија соработката се одвива он лајн. 
Задачите за управување како и административните задачи се формално дефинирани во Статутот на училиштето и во Законот за средно 
образование. 
Раководниот тим формално треба да има соработка со сите субјекти од кои се делегирани членовите кои го сочинуват, бидејќи тие практично ги 
претставуваат овие структури и се запознаени со сите состојби во училиштето и пошироко во општествената заедница. Соработката често пати е  
повеќенасочна и интерактивна, а се однесува на прашања и проблеми врзани со работата на училиштето и пошироко, општествената заедница. 
 
 Размената на идеи се врши на повеќе нивоа вклучувајќи  ги учениците, родителите, наставниците и претставниците од градот, МОН и деловната 
заедница, а секако по потреба и други субјекти од интерес, во врска со прашања кои се врзани со работата на училиштето. Вклученоста на 
учениците  е повеќе формална отколку суштинска и на ова треба да се работи во иднина. Учениците преку своите претставници и телада бидат 
повеќе вклучени во изнесување на свои идеи, предлози и искажување на свои проблеми. 
 
Придонесот на родителите треба да е поголем  и тоа не само формален, туку и суштински, преку размена на идеи, презентирање на свои 
сознанија и искуства во однос на организацијата на работата.  Мора да се напомене нивниот слаб интерес за соработка и слаба мотивираност да 
го посетуваат училиштето за време на закажаните родителски сосотаноци, а уште помалку во другите предвидени термини за посета на 
раководителот на паралелка или предметните професори. Овој вид на соработка и комуникација се одвива он лајн, преку состаноци, анкети и 
сл.  
Она што е и приоритетна активност на училиштето е подобрување на соработката со родителите низ развивање на повеќе различни форми на 
соработка. 
 
Разрешувањето на проблеми се остварува со учество на сите управувачки, раководни и стручни тела во училиштето како и соработка со 
родителите, учениците  и структурите од градот, МОН и деловната заедница. 
 
Во училиштето се реализираат повеќе активности од различни области за унапредување на здравјето, подобрување на соработката со 
родителите, поддршка на учениците, намалување на насилничко однесување, намалувањена изостанувањето од настава  и сл. Но тие не се 
развиени на ниво на училишна политика, која подразбира информираност и вклученост на сите субјекти во воспитно-образовниот процес во 
работа на некоја тема или идеја, при што сите мотивирано ќе пристапат во релизирање на заеднички активности, креирање на процедури и 
протоколи за работа. 



 
Постојат релативно прецизни правилници за регулирање на поведението и изрекувањето на педагошки мерки кои најпрецизно се применуваат 
и даваат добри резултати во однос на дисциплината и радовноста на учениците. 
 
Училиштето, преку проектните активности, кои се навистина богати и шаренолики, се обидува да ги интегрира сите ученици и да им овозможи 
тие да ги доразвијат сите свои потенцијали, предиспозиции и способности. Во однос на учениците со посебни потреби,училиштето има добра 
пракса. 
 Училиштето негува и поттикнува кај учениците  билингвализам, што значи се става посебен акцент на изучување на два светски јазика 
 (француски јазик и англиски јазик) и запознавање на културата и традицијата на тие земји. 
 
Во училиштето постои долгорочно планирање. Изготвена е четиригодишна развојна програма (2020 - 2023) и дефинирани се приоритетни 
подрачја на промена и планирани активности. Врз основа на ова се подготвуваат и годишните планирања, односно годишната програма за 
работа на училиштето. 

Идни активности:  Приоритетни подподрачја (оддели) во рамките на ова подрачје кои може да бидат вклучени во планот за развој на 
училиштето 
 
- работа на креирање и развивање на училишни програми за работа на наведените полиња(надарени ученици, дискриминација, сексуална 
злоупотреба, родово засновано насилство и сл.), 
- поголема вклученост на учениците и родителите во понуди и прифаќање на нивни идеи во насока на подобрување на образовниот процес, 
- подобрување на комуникацијата во училиштето меѓу сите вклучени субјекти (особено со родители), во континуитет. 

 

 


