Програма за развој на училиштето

2016-2019 година.

Средното општинско училиште ,,Методи Митевски Брицо,, работи во подрачјето на општина Делчево која се
наоѓа во крајниот североисточен дел на Р.Македонија, во подножјето на планината Голак во близина на
границата со Р.Бугарија на само 10 км.На исток е заградена планината Влаина а на север со Осоговските
планини, на југ со Малешевските планини.Сместена е во котлината Пијанец и распоредена по горниот тек на
реката Брегалница а еден мал дел и од соседните општини.Училиштето е отворено во учебната 1961 година и го
носи името Методи Митевски Брицо.
Местоположбата на училиштето овозможува комуникација со поголем број ресурси со кои располага
опкружувањето: културни, образовни, здравствени, спортски, стопански и нестопански објекти.
Од својот почеток па се до денес училиштето постигнува солидни резултати во своето работење кои
овозможија афирмација на локално ниво и пошироко. За ова сведочат голем број доделени награди и признанија.
Училиштето ќе продолжи и понатаму со постигнување на нови успеси.
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1. Лична карта на училиштето
Општи податоци за училиштето
Име на училиштето
адреса, општина, место
телефон и фах
е-маил
Основано од
Верификација- број на актот

Средно општинско училиште „Методи Митевски Брицо“
бул.ММБрицо бр. 35 2320 Делчево
033/ 411-864
mm_brico@hotmail.com

Општина Делчево
09-2460/1 од 15.05 2004 година гимназиско образование
11-2934/1 од 23.05.2006 текстилно- кожарска струка
11-2228/3 од 08.06.2011 хемиско – технолошка струка

Јазик на кој се изведува
наставата
Тип на градба
Училиштето работи во смена
Начин на загревање на
училиштето
Број на вработени(наставен и
ненаставен кадар)
Број на паралелки

Македонски јазик
Цврста градба
Една смена
со нафта
69
23 во 2015/16год.

I год
II год
III год
IV год

6
5
5
7
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Просторни услови за работа на училиштето
Вкупен број на училишни
згради
Број на катови
Број на училници
Број на помошни простории

мапа на училиштето

1
Приземје и 2 ката
26 училници, 1 кабинет по информатика, 2 текстилни работилници,1
лабораторија, 2 помошни простории за природните науки,
5 канцеларии, 1 библиотека, 1 помошна просторија - кујна, 1
просторија за технички персонал, 22 санитарни тоалети, 2 спортски
сали (мала и голема), 1 подрумска просторија, 1 котларница,
отворени спортски терени и игралишта.
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Наставен кадар

Одд.

вкупно

Етничка и полова структура
Македонци
м
ж

Број на вработени
Број на наставен кадар
Број на стручни соработници

69

24

45

4

/

4

Административни работници

2

/

2

Техничка служба
Директор
Помошник директор

6
1
1

6
/
/

/
1
1

Степен на образование на вработени

Образование
Високо образование
Виша стручна спрема
Средно образование
Основно образование

.

Број на вработени
60
1
6
2
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Главните правци за развојот на училиштто произлегуваат од мисијата и визијата на нашето училиште но и севкупното
определување и политика на Република Македонија која се определи за вклопување во европскиот и светскиот контекст, имајки го
во предвид фактот за изградба на општество на знаење.

Мисија и визија

М иМИСИЈА
сија
Средното општинско училиште ,,Методи Митевски Брицо,, е воспитно образовна институција со воспоставен
систем на демократски вредности што се рефлектираат преку здрава, безбедна дисциплинирана и стимулативна
средина за учење во која се негува современа актуелна училишна и мултиетничка култура и овозможува градење на
младите луѓе во интелектуално,емотивно, социјално морално и етички зрели личности достојни за почит во
опшеството.

Во фокусот на вниманието на училиштето пред се ќе бидат: учениците, пренесувањето на квалитетно знаење, развивање,
креативност, вештина, знаење и умеење.
 Ученикот во центарот на сите заложби;
 Ученикот - централен субјект во наставниот процес;
 Поголема меѓусебна доверба и почит меѓу учениците, наставниците и родителите;
 Почит, толеранција и помагање на сите учесници во воспитно-образовниот процес со секаков вид на диверзитет и од
различни етнички и јазични групи;
 Подобрување на училишната клима без заострени односи меѓу раководниот тим - наставници или родители;
 Зајакнати морални вредности во училиштето;
 Соработка со родителите - отворен ден на училиштето за родители, родителски средби, советувања за родители, дебати и
конференции итн.
 Соработка со локалната самоуправа;
 Развивање на способности и вештини кај учениците од стручното образование;
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Согледувања на кариерните можности во струката;
Стекнување менаџерски и лидерски знења и вештини;
Поддршка и инволвирање на родителите во воспитно-образовната работа;
Учествување во проекти и на регионални и државни натпревари;

Сето ова ќе се постигне со позитивна училишна клима и култура, што ќе бара постојана надоградба. Пред се во СОУ Методи
Митевски Брицо како приоритети за остварување на позитивна мисија ќе бидат: почит, толеранција, безбедност, еднаквост,
позитивна средина за учење т.е. отворена комуникација наставник-ученик-родител, како и целосна вклученост на учениците во
животот на училиштето, со еден збор кажано Училиште за секое дете.
ВИЗИЈА
Современо училиште со јасни поставени стратешки цели , каде учениците преку креативни и практични
вештини ќе ги поттикнат своите интереси и способности и ќе ги применат во сите области на работа и животот.

Како приоритети за училишната визија се издвојуваат:
- осовременување на наставната технологија;
- градење однос кон учениците како субјекти;
- партнери во воспитно-образовниот процес во стручното образование;
-

подобрување на материјално-техничките услови за изведување на практична наставата;
награди и пофалби, односно признанија;
подобра соработка со родителите;
целосно вклучување на наставниците во примената на интерактивни методи во учење;
соработка на училиштето со локалната самоуправа;
набавка на нагледни средства по барање на стручните активи;
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- активирање на реална компанија во рамки на кариерен центар кој ќе им помогне на учениците да се пронајдат себеси во
иднината;

Заради полесна и побрза работа на самоевалуацијата, целосната работа на Училиштето беше поделена на 7 сегменти
коишто се препорачани од Државниот просветен инспекторат и од Министерството за образование и наука на РМ.. По
финализирањето на самоевалуцијата евидентно е дека некои, исти или слични, слаби страни се појавуваат во различни
сегменти или пак во некои делови не сме самокритични, а недостатоците постојат и влијаат врз целокупниот напредок на
училиштето. Затоа развојниот план на Училиштето во голема мера не е изработен според споменатите сегменти, туку
според дефинираните приоритети.

Каде сме сега?
Приоритети на училиштето
 Евиденција на квалитетот и квалитетот на
редовните и воннаставните активности
 Поголема вклученост на родителите во
реализирањето на отворените денови,
работилници, воннаставни активности и сл.
 Да се зголеми примената на индивидуализирана
настава за надарените и талентирани ученици
 Да се зголеми примената на индивидуализирана
настава, посебно со учениците со потешкотии
во учењето
 Изнаоѓање на начини за справување со
осипувањето на ученици во нашето училиште

Каде сакаме да бидеме
План за развој на училиштето – стратешка цел

1. Организација и реализација на наставата и
учењето
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Каде сме сега?
Приоритети на училиштето
 Да се зголеми примената на индивидуализирана
настава за надарените и талентирани ученици
 Да се зголеми примената на индивидуализирана
настава, посебно со учениците со потешкотии
во учењето
 Изнаоѓање
на
начини
за
справување
осипувањето на ученици во нашето училиште
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Каде сакаме да бидеме
План за развој на училиштето – стратешка цел

2. Подобрување на постигнувањата на учениците

со

Каде сме сега?
Приоритети на училиштето
 Изработка на програма за личен и професионален
развој на наставниците, стручните соработници и
раководниот кадар


Каде сме сега?
Приоритети на училиштето
 Подобрување на раководењето и управувањето
 Транспарентност на работата на Училишниот одбор

Каде сакаме да бидеме
План за развој на училиштето – стратешка цел
3. Професионален развој на наставниците,
стручните соработници и на раководниот
кадар

Каде сакаме да бидеме
План за развој на училиштето – стратешка цел
4. Управување и раководење
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Каде сме сега?
Приоритети на училиштето
 Подигање на свеста кај родителите за училишната
заедница
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Каде сакаме да бидеме
План за развој на училиштето – стратешка цел

 Зголемување/Подигање на свеста кај персоналот
 Подигање на свеста кај учениците за училишната
средина
 Зголемување на инволвираноста на бизнис
заедницата со уличишната заедница

5. Комункикации и односи со јавноста
Подобрување и унапредување на училишната
клима и култура

 Да се зголемат можностите за двонасочна
комуникација

Каде сме сега?
Приоритети на училиштето
 Осовременување на надгледните средства
 Збогатување на лектирниот фонд во библиотеката
 Термоизолација на училишната зграда
 Санација на малата спортска сала

Каде сакаме да бидеме
План за развој на училиштето – стратешка цел
6. Рesursi
Подобрување на материјално- техничките
услови во кои се реализира наставата
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 Санација на санитарните чворови
 Опрема на кабинет за практична настава за
хемиско-технолошката струка
 Доопремување на работилниците за текстилната
струка
 Доуредување на училишниот двор
 Санација на старото спортско игралиште
 Човекови ресурси
 Училишни ресурси за родители
 Градење одржување на сратешки партнерства
 Промовирање на здрава училишна средина

Каде сме сега?
Приоритети на училиштето
 Планско осмислени активности насочени кон
јакнење на взаемна доверба и почитување;
 Зголемена соработка со родителите чии деца
покажуваат неадаптирано однесување и слаби
постигања во образовниот процес

Каде сакаме да бидеме
План за развој на училиштето – стратешка цел

7. Соработка со родители и со локална средина
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Стратешка цел 1. Организација и реализација на наставата и учењето

1.1 Евиденција на квалитетот и квалитетот на
редовните и воннаставните активности

Развојна
цел

Активности ( дејствија)
Конкретни
задачи

1.1.1.
Обезбедување
на
база на
податоципотфолија
и
проекти
на
ниво
на
училиште

1.1.2.
Промовирање
на
активностите
на официјална
веб страна и
училишен
весник
1.1.3.
Применување

Прва
година
Споредбени
анализи
на
успехот
на
учениците
-Споредбени
анализи
на
интерното
оценување
и
екстерното
оценување
на
учениците
Ажурирање
на
активностите
и
подготовка
на
извештаи
за
училишниот
весник
и
веб
страната.
Анкетирање
на

Трета
година

Четврта
година

-Увид
во
потфолијата
на
учениците
и
нивните
постигнувања
-Навремено
и
реално оценување

-Следење
на
успехот
на
учениците
-превземање на
соодветни мерки
за подобрување
на истиот

- Следење
и
планирање
на
понатамошните
активности

- Ажурирање
на
активностите
и
подготовка
на
извештаи
за
училишниот весник и
веб страната.

Ажурирање
на
активностите
и
подготовка
на
извештаи
за
училишниот
весник
и
веб
страната.
-Примена
на
новите

Ажурирање
на
активностите
и
подготовка
на
извештаи
за
училишниот
весник
и
веб
страната.
-Анализа на
придобивките

Втора година

Обуки
наставниот

на
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на современи
методи
и
техники

1.1.4. Редовно
реализирање
на додатна и
дополнителна
настава

наставниците за
методите
и
техниките кои ги
користат
- Анализирање на
добиените
податоци
-Издвојување на
најчесто
користените
методи и техники
- Изработка на
план во кој ќе се
предвиде како и
кога
ќе
се
реализира
дополнителна и
додатна настава
-Реализирање на
истата
според
планот
-Тенденција да се
соработува
со
учениците
кои
имаат потреба од
дополнителни
часови
и
мотивирање
на
истите за редовно
да доаѓаат
-Изготвување
на списоци на
ученици со слаби
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кадар
за
имплементирање на
нови
наставни
методи и техники
-Дисеминација
на
обуките

наставни методи
и
техники
во
наставата

-Следење
планирање
наредните
активности

и
на

-Изработка на план
во
кој ќе се предвиди
како
и
кога
ќе
се реализира
дополнителна
и
додатна настава
-Реализирање
на
истата според планот
-Тенденција да се
соработува
со
учениците кои имаат
потреба
од
дополнителни
часови и мотивирање
на истите за редовно
да доаѓаат
-Изготвување
на
списоци
на
ученици со слаби и
јаки
оценки
по
класификациони

-Следење
на
успехот
на учениците
и
превземање
на
соодветни мерки
-Споредување
на успехот на
учениците
со
минатата
година
и
превземање
соодветни мерки

-Следење
на
успехот
на
учениците
и
превземање
на
соодветни
мерки
-Споредување
на
успехот
на
учениците
со
минатата
година
и
превземање
соодветни мерки

Програма за развој на училиштето
и јаки оценки по
класификациони
периоди
-Индивидуални
разговори
со
учениците
со
слаби оценки
-Предочување на
придобивките од
додатна
и
дополнителна
настава

периоди
-Индивидуални
разговори
со учениците
слаби оценки
-Предочување
придобивките
додатна
дополнителна
настава
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со
на
од
и

1.2. Поголема вклученост на родителите во реализирањето на
отворените денови, работилници, воннаставни
активности и сл.
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1.2.1 Изработка на
формулари
и
протоколи
за
соработката
со
родители на ниво
на училиште

1.2.2.
Имплементација на
работилници
и
отворени денови

-Изготвување на
стандардизиран
формулар
за
водење
евиденција
од
спроведените
средби
и
соработки
со
родителите
-Дистрибуирање
на
формуларите
до
одделенските
раководители
-Одржување
на
работнисостаноци
на
активите
од
одделенска настава
-Изготвување на
годишен
календар
за
одржување
на
работилници
Имплементација
и промоција на
одржаните
работилници
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Вклучување
на
родителите
во
надворешни
проекти
- Одржување на
работни состаноци
на
стручните
активи
за
промоција.

-Организирање
на
работилници
-Промоција
работилниците
-Ажурирање
активностите
подготвување
извештаи
истите

- Имплементација
на
работилници
- Организирање на
работилници
со
МИО активности
- Изготвување на
инструменти за
следење
на
ефектите
од
спроведените
работилници
-Имплементација
на
работилница
на тема:
„Безбедност
на
децата
од
интернет“

- Изготвување на
инструменти
за следење на
ефектите
од
спроведените
работилници
- Ажурирање на
активностите
и
подготвување на
извештаи
за
истите

на
на
и
на
за

-Организирање
на
работилници
-Промоција
на
работилниците
-Ажурирање
на
активностите
и
подготвување
на
извештаи за истите

-Организирање на
работилници
-Промоција на
работилниците
-Ажурирање
на
активностите
и
подготвување на
извештаи
за
истите
- Ажурирање на
активностите
и
подготовка
на
извештаи
за
училишниот весник,
веб страната и
локални медиуми
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2016-2019 година.

Стратешка цел 2: Подобрување на успехот на учениците во наставата

на
примената
зголеми
се
Да
2.1.
индивидуализирана настава за надарените и
талентирани ученици

Развојна
цел

Активности( дејствија)
Конкретни
задачи

2.1.1.
Изработка
на план за работа
со
надарени
и
талентирани
ученици

Прва
година
Оспособување
на наставниците и
стручните
соработници
за
работа
со
надарени
и
талентирани
ученици
-Постоење
на
систем
на
идентификација
на надарени и
талентирани
ученици
-Дефинирање на
потреби од обука
за планирање и
реализација
на
наставата
со
надарени
и
талентирани
ученици

Втора
година
Анализа
на
состојбата
кај
наставниците
за
индивидуализирана
настава
-Увид
во
планирањето
на
наставниците
-Изнаоѓање
начин
за обезбедување на
обука
за
индивидуализирана
настава
- Посета на часови
- Изработка
на
инструмент следење
на учениците кои
напредуваат
со
користење
на
индивидуализиранат
а настава

Трета
година
-Примена
на
стекнатите
знаења
од
обуката
- Дисеминација на
обуката
на
евентуално
нов
кадар
-Изработка
на
годишни,
тематски
планирања
според стекнатите
знаења.
-Размена
на
искуства и знаења
со
надарени
ученици од истата
обласст со други
училишта
во
државата и во
странство

Четврта
година
-Планирање
на
понатамошни
активности
-Конечни
согледувања
за
постигнувањата
на учениците и
помош
околу
професионална
ориентација
и
селекција
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2.1.2.
Обучување
на
воспитно
образовниот кадар
за
индивидуализирана
настава
со
талентирани
и
надарени ученици

-Дефинирање
на потреби од
обука
за
планирање
и
реализација
на
наставата
со
надарени
и
талентирани
ученици
Давање
стручна помош од
педагошко
психолошката
служба
во
училиштето
-Набавување на
соодветна
стручна
литература
за
олеснување
на
самиот процес

- Изнаоѓање
на
начини и стручни
лица
за
изведување
на
обуки за оваа се
почеста
проблематика
Барања
до
МОН и
БРО примери
за
изработка
на
индивидуализирани
програми

2016-2019 година.

-Примена
на
стекнатите
знаења, вештини
од
обуките
и
следење
на
истите
Размена
на
искуства и знаења
со наставници од
истата обласст со
други
училишта
во државата и во
странство
-Обучување
на
родителите
за
взаемна
соработка
во
работата
со
надарени
и
талентирани
ученици

-Следење
и
планирање
на
понатамошните
активности

2.2. Да се зголеми примената на индивидуализирана настава,
посебно со учениците со потешкотии
во учењето
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2.2.1.
Изработка
на план за работа
со ученици кои
напредуваат
со
потешкотии

2.2.2.
Обучување
на
воспитно
образовниот кадар

Оспособување
на наставниците и
стручните
соработници
за
работа
со
ученици
со
посебни
образовни
потреби
-Постоење
на
систем
на
идентификација
на учениците со
посебни
образовни
потреби
-Дефинирање на
потреби од обука
за планирање и
реализација
на
наставата
со
учениците
со
посебни
образовни
потреби
-Дефинирање
на
потреби од обука за
планирање
и
реализација
на

2016-2019 година.

Анализа
на
состојбата
кај
наставниците
за
индивидуализирана
настава
-Увид
во
планирањето
на
наставниците
-Изнаоѓање
начин
за обезбедување на
обука
за
индивидуализирана
настава
- Посета на часови
- Изработка
на
инструмент следење
на учениците кои
напредуваат
со
користење
на
индивидуализиранат
а настава

-Примена
на
стекнатите
знаења
од
обуката
- Дисеминација на
обуката
на
евентуално
нов
кадар
-Изработка
на
годишни,
тематски
планирања
според стекнатите
знаења.

-Планирање
на
понатамошни
активности

- Изнаоѓање
на
начини и стручни
лица
за
изведување
на

-Примена
на
стекнатите
знаења, вештини

-Следење
и
планирање
на
понатамошните
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2.3. Изнаоѓање на начини за
справување со осипувањето на
ученици во нашето училиште

за
индивидуализирана
настава

2.3.1. Создавање
на
современи
услови
во
училиштето

наставата
со
учениците
со
посебни образовни
потреби
Давање
стручна помош од
педагошко
психолошката
служба
во
училиштето
-Набавување на
соодветна
стручна
литература
за
олеснување
на
самиот процес
-Постовување
на
приоритетни цели
-Анкета
со
ученици
и
наставници
-Анализа
на
податоците
и
донесување
на
предлог мерки
-Советување
и
работилници
со
ученици
и
родители
кои
најавуваат
префрлување
во
друго училиште

2016-2019 година.

обуки за оваа се
почеста
проблематика
Барања
до
МОН и
БРО примери
за
изработка
на
индивидуализирани
програми

од
обуките
и
следење
на
истите
-Обучување
на
родителите
за
взаемна
соработка
во
надминување на
потешкотиите во
учењето
кај
учениците

активности

-Донесените
предлог
мерки
да
се
спроведат
-Да се обезбедат
соодветни услови
и
мерки
за
задржување
на
учениците
во
училиштето

-Соработка
со
локалната
заедница
за
враќање
на
забавниот живот
во градот

-Следење
и
планирање
на
понатамошните
активности
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2.3.2. Промоција
на
училиштетобрoшури

-Планирање
и
реализирање на
активностите од
отворен карактер
(за родителите)
- Соработка со
локалната
средина
-информирање на
родителите
а
условите
во
училиштето, како
и за рокот и
начинот за упис
кај нас

-Планирање
и
реализирање
на
активностите
од
отворен карактер
(за родителите)
- Соработка со
локалната средина
-информирање на
родителите
а
условите
во
училиштето, како и
за рокот и начинот
за упис кај нас

2016-2019 година.

-Споредбени
анализи
на
бројот на ученици
од последните 5
години
-следење
на
состојбата
и
превземање
на
соодветни
активности

-тековно следење
на активностите

Програма за развој на училиштето

2016-2019 година.

 3.1 Изработка на програма за личен и
Развојна
професионален развој на наставниците,
цел
стручните соработници и на раководниот
кадар

Стратешка цел 3: Професионален развој на наставниците, стручните соработници и на раководниот
кадар

Конкретни задачи
Прва година

3.1.1Обука на наставниците за
самоевалуација
на
наставниците и за изработка
на ЛППР (личен план за
професионален
развој):
обуката
ќе
ја реализира
одговорно лице ангажираноназначено од директорот на
училиштето)/почеток на јули
2016

Самоевалуација
на
наставниците:
документирана
во форма на
извештај
заверен
во
деловодна
книга, или пак
со потпис од
директор,
3.1.2.Организирање
и педагог
или
реализација
на
интерни психолог.
семинари
и
работилници
според
потребите
на
наставниот кадар.

Активности (дејствија)
Втора година
Трета година

Изработка
на
програма
за
ЛПР:
документирана
во
писмена
форма
и
заверен во деловодна
книга, или пак со
потпис од директор,
педагог или психолог.

Обука
на
наставниците за
примена
на
современи/
интерактивни
методи
во
наставата

Четврта
година
Споделување
на
добри
пракси
од
наставата
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 .1.Подобрување на раков
4.1
Развојна
Подобрување на раководењето и
цел
управувањето и
транспарентност
Транспарентност на работата т
на работата на Училишниот одбор

Стратешка цел 4: Управување и раководење

Конкретни задачи
Прва година

4.1.1.Ангажираност на:
-Директорот
-Помошникот Директор
-Стручните активи
-Еко одборот
-Ученичката заедница
-Советот на родители
-Комисијата за тендери
-Комисијата за екскурзии

-Идентификување и
надминување
на
проблемите
со
извршувањето
на
работата
-Презентирање на
училиштето
во
завршните
во
Основните
училишта
во
Општината
и
регионот
-Развивање
на
еколошката свест
-Идентификување и
надминување
проблеми
од
интерес
на
учениците

Активности (дејствија)
Втора година
Трета година

на -,,Негување“ на
на вработените,ко
и заслужуваат
да
бидат
-Ангажираност
на истакнати
вработени кои имаат Ангажираност
блиска
стручна на
вработени
подготовка
кои
имаат
намалени
работни
часови,желба и
можност
за
надокнада при
ангажирање во
областа
.
-Развивање
вештините
вработените

Четврта
година
Поттикнување
на позитивизам
во културата на
работата
-Комплетирање
на тим и негово
континуирано
усовршување
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- Редовно и активно
4.1.2. Транспарентност на присуство
на
работата на Училишниот состаноците
одбор
-Недвосмислена и
транспарентна,приј
ателски настроена
соработка
на
релација ДиректорПравна
службаАрхива-Комисија
-Почитување
на
правилникот
за
изведување
на
екскурзии
со
учениците

2016-2019 година.

Програма за развој на училиштето

2016-2019 година.



5 .1Подигање на свеста кај
учениците и родителите за
училишната заедница

Развојна
цел

Стратешка цел 5. Комункикации и односи со јавноста и подобрување и унапредување на училишната
клима и култура
Конкретни
задачи

5.1.1Одржување на
родителски средби
во попладневните
/вечерните часови
во сите класови

Прва година

Одржување на
форуми од надзорна
комисија во
редовни/фиксни
термини за активно
партиципирање и
промоција на
училишната заедница

Активности (дејствија)
Втора година
Трета година

Изработка
брошури
публикации
учеството
ефектвноста
работата
работелите
училиштето.

на Изработка
и брошури
публикации
и учеството
на ефектвноста
на работата
вра работелите
училиштето.

Четврта година

на Сумирање
на
и резултати
и
продлабочување
и на соработката
на
на
вра

 5.2 Зголемување на
инволвираноста на бизнис
заедницата со уличишната
заедница
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5.2.1 Предлагање
на партнерски
иницијативи со
локалниот бизнис
сектор

Анализа на состојбата
за потребите од
реално вмрежување
со локалните бизнис
компании и
дефинирање на
бизнис секторите.

Редовни средби и
предлог иницијативи
за ангажирање на
учениците во обуки.
Активно
да
се
промовира
училишната заедница
пред
бизнис
заедницата
преку
маркетинг
презентации

2016-2019 година.

Редовни средби и
предлог иницијативи
за ангажирање на
учениците во обуки.
Активно
да
се
промовира
училишната
заедница
пред
бизнис заедницата
преку
маркетинг
презентации

Редовни средби и
предлог
иницијативи
за
ангажирање
на
учениците
во
обуки. Активно да
се
промовира
училишната
заедница
пред
бизнис заедницата
преку
маркетинг
презентации
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 6.1 Осовременување на надгледните
средства

Развојна
цел

Стратешка цел 6. РесурсиПодобрување на материјално- техничките услови во кои се реализира наставата
Конкретни
задачи

6.1.1Зголемување
на
надгледните
средства
и
реквизити
за
поквалитетна
настава по сите
предмети.

Прва година

*Набавка
на
историски
и
географски карти и
помагала.
*Набавка
на
надгледни средства
за математика.
*Набавка
на
надгледни средства и
опрема за странските
јазици.
*Набавка
на
надгледни средства и
помагала за спорт.
*Набавка
на
надгледни средства
за биологија.

Активности (дејствија)
Втора година
Трета година

*Набавка
на
надгледни средства
за
наставата
по
хемија, физика.

Четврта година

*Набавка на надгледни Набавка
на
средства за наставата надгледни
по музичко и ликовно средства за мајчин
образование
јазик.

 6.3
Термоизолација
на училишната
зграда

 6.2 Збогатување на
лектирниот фонд во
библиотеката
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6.2.1Етапна
набавка
на
лектири
предвидени
по
програмата
по
македонски јазик
и литаратура .

Етапна набавка на
лектири предвидени
по програмата по
македонски јазик и
литаратура .
Етапна набавка на
стручна литература
предвидена
по
програмата
по
стручните предмети
во
стручното
образование .

Етапна набавка на
лектири предвидени
по програмата по
македонски јазик и
литаратура .
Етапна набавка на
стручна литература
предвидена
по
програмата
по
стручните предмети
во
стручното
образование

2016-2019 година.

Етапна
набавка
на
лектири предвидени по
програмата
по
македонски
јазик
и
литаратура .
Етапна
набавка
на
стручна
литература
предвидена
по
програмата
по
стручните предмети во
стручното образование

6.3.1 Анализа на Изработка
на Изработка
на Анализа на состојбата и
состојбата
и термоизолацијата
термоизолацијата, и заштедата
на
идентификување
замена на завесите електрична
енергија
на потребите од
на
прозорите
во при
енергетската
термоизолација.
светли бои заради ефикасност
заштеда на енергија
и
заштита
на
здравјето.

Етапна набавка на
лектири
предвидени
по
програмата
по
македонски јазик и
литаратура .
Етапна набавка на
стручна
литература
предвидена
по
програмата
по
стручните
предмети
во
стручното
образование
Изнаоѓање
на
можнсти
за
дополнување
на
ефикасноста

 6.5 Санација на
санитарните
чворови

 6.4 Санација на
малата спортска
сала

Програма за развој на училиштето
6.4.1 Анализа на Санација на спортска Санација на спортска
состојбата
и сала
сала и пуштање во
идентификување
употреба на спортска
на потребите од
сала
санација
на
спортската сала

6.5.1 Анализа на
состојбата
и
идентификување
на потребите од
санација
санитарни
чворови

2016-2019 година.

Опремување на салата
со реквизити и активно
учество
на
сите
ученици и вработени во
користење
на
спортските терени во
малата спортска сала.

Активно учество на
сите ученици и
вработени
во
користење
на
спортските терени
во малата спортска
сала.

Санација санитарни Развој на еколошката Развој на еколошката Развој
на
чворови
со свест кај учениците.
свест кај учениците
еколошката свест
доведување
на
кај учениците
техничка вода во
тоалетните
казанчиња.

6.7.1Анализа
и
идентификување
на потребите од
доопремување на
работилниците за
текстилната
струка

2016-2019 година.

Набавка на средства Етапно опремување
за опремување
на
кабинет
за
изведување
на
Етапно опремување практична настава за
на
кабинет
за хемискоизведување
на технолошката струка
практична настава за
хемискотехнолошката струка

Промотивно пласирање Промотивно
на
производи пласирање
изработени
во производи
кабинетот.
изработени
кабинетот.

Доопремување
на
работилниците
за
текстилната струка,
пласман
на
производи
преку
реалната компанија
во училиштето.

Пласман на производи Пласман
на
преку
реалната производи
преку
компанија
во реалната
училиштето.
компанија
во
училиштето.

на
во





 6.6 Опрема на кабинет
за практична настава
за хемискотехнолошката струка

6.6.1Идентификув
ање на потребите
од
опремување
на кабинет за
практична
настава
за
хемискотехнолошката
струка

 6.7бДоопремување на
работилниците за
текстилната струка

Програма за развој на училиштето

Доопремување
на
работилниците
за
текстилната струка,
пласман
на
производи
преку
реалната компанија
во училиштето.

 6.10Човекови
ресурси

 6.9 Санација на
старото спортско
игралиште

 6.8 Доуредување на
училишниот .двор

Програма за развој на училиштето
6.8.1Анализа
и Доопремување
идентификување училишниот двор
на потребите од
доуредување на
училишниот двор

на Доопремување
училишниот двор

на Доопремување
училишниот двор

2016-2019 година.

на Доопремување на
училишниот двор

6..9.1Анализа
и Санација на старото Санација на старото Санација на старото Санација
на
идентификување спортско игралиште
спортско игралиште
спортско игралиште
старото спортско
на потребите од
игралиште
санација
на
старото спортско
игралиште

6.10.1Промовира
ње
и
интегрирање на
волонтерството
во училиштето

Ангажирање на пара
експерти - волонтери
за одржување на
техничката опрема во
училишето

Ангажирање на пара
експерти - волонтери
за одржување на
техничката опрема во
училишето

Ангажирање на пара
експерти - волонтери за
одржување
на
техничката опрема во
училишето

Ангажирање
на
пара експерти волонтери
за
одржување
на
техничката опрема
во училишето.

 6.12 Градење
одржување на
сратешки
партнерства

 6.11Училишни ресурси за
родители

Програма за развој на училиштето
6.11.1Анализа
потребите
обезбедување
ресурси
ученици
родители

на
од
на
за
и

Отварање
на
канцеларија
за
дрога/алкохол
со
едуцирани
наставници/ученици
Давање
информации
препознавање
превенција
злоупотреба
наркотици

6.12.1Анализа и
идентификување
на потребите од
воспоставување и
одржување
на
нови/веќепостоеч
ки
стратешки
партнерства
со
други училишта

Давање
информации
препознавање
превенција
злоупотреба
наркотици

на
за
и
на
на

2016-2019 година.

Давање на информации
за
препознавање
и
превенција
на
злоупотреба
на
наркотици

Давање
информации
препознавање
превенција
злоупотреба
наркотици

на
за
и
на
на

на
за
и
на
на

Одржување
на Одржување
на Одржување
на Одржување
на
стратешки
стратешки
стратешки партнерства стратешки
партнерства со други партнерства со други со други училишта
партнерства
со
училишта
училишта
други училишта

 6.13 Промовирање на
здрава училишна
средина

Програма за развој на училиштето
6.13.1Анализа на
потребите од од
промовирање на
здрава училишна
средина
(намалување
оправдано
отсуство)

Вмрежување со ЗД
Гоце
Делчев,
Делчево
за
работилници
со
тематика од областа
на превенција од
на сезонско
заболување,
рано
откривање
на
симтоми, важност на
биоритам

Работилници
со
тематика од областа
на превенција од
сезонско
заболување,
рано
откривање
на
симтоми, важност на
биоритам, итн

2016-2019 година.

Работилници
со
тематика од областа на
превенција од сезонско
заболување,
рано
откривање на симтоми,
важност на биоритам,
итн

Работилници
со
тематика
од
областа
на
превенција
од
сезонско
заболување, рано
откривање
на
симтоми, важност
на биоритам итн

Програма за развој на училиштето

2016-2019 година.

од страна на родителите
при спроведување на
проектни активности во
училиштето

7 .1.Поголемо ангажирање

Развојна
цел

Стратешка цел 7. Соработка со родители и со локална средина
Конкретни
задачи

7.1.1Планско
осмислени
активности
насочени
кон
јакнење
на взаемна доверба
и почитување

Прва година

Формирање на
тим со
родителите ( 5
члена)
Предлагање
на
форми и методи
-

СОУ Методи Митевски Брицо -Делчево

Активности (дејствија)
Втора година
Трета година

Десиминација
на
знаењата
на
наставниците
на
ниво на стручни
активи и совет на
родители
Увиди во
наставничкиученички
портфолија

Стр 32

- Евалуација
работата
утврдување
потреби
понатамошна
едукација

Четврта година

на - Евалуација на
и взаемната доверба
на и почитување
од

7.2 Зголемена соработка со
родителите

Програма за развој на училиштето

7.2.1
Соработка на
ниво
на
стручни активи
и
совет на
родители
и
користење на
предлози
на
секој од нив
7.2.2
Интервјуирањ
е
на
наставниците
и родителите
за потреби од
соработка

-Размена
на -Размена на искуства -Евалуација
искуства
на наставниот кадар
взаемната
-Анализи
на -Зголемена соработка
соработка
квалитетот
на
соработката
со
родителите
и
реализација
на
нови активности

СОУ Методи Митевски Брицо -Делчево
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2016-2019 година.

на Евалуација
взаемната
соработка

на

Програма за развој на училиштето

Развојна цел

Конкретни цели

Ресурси
Човечки
Физичкифинансиски

2016-2019 година.

Временска
рамка

Индикатори/
резултати

 Осовременување
на надгледните
средства

Зголемување на
надгледните
средства и реквизити
за поквалитетна
настава по сите
предмети.

средства
потребни за
набавка на
материјалите

2016-2020
континуирано

Набавени средства ,
спецификации,
поквалитетна настава
во секој аспект

 Збогатување на
лектирниот фонд
во библиотеката

Етапна набавка на
лектири предвидени
по програмата по
македонски јазик и
литаратура i
Анализа на
состојбата и
идентификување на
потребите од
термоизолација,
аплицирање на
тековни проекти за

средства
потребни за
набавка на
материјалите

2016-2020
континуирано

Пописни листи од
лекирниот фонд

 Термоизолација
на училишната
зграда

СОУ Методи Митевски Брицо -Делчево

средства
2016-2018
потребни за
континуирано
изработка на
технички проект и
за негова
реализација
Стр 34

Намалена
потрошувачка на
средства за греење

Програма за развој на училиштето

2016-2019 година.

изработка на
термоизолација.
 Санација на
малата спортска
сала

 Санација на
санитарните
чворови

 Опрема на
кабинет за
практична
настава за

Анализа на
состојбата и
идентификување на
потребите од
санација на салата и
аплицирање на
тековни проекти .
Анализа на
состојбата и
идентификување на
потребите од
санација на
тоалетите и
доведување на
техничка вода во
тоалетните
казанчиња,
Идентификување на
потребите
од
опремување
на
кабинет за практична
настава за хемиско-

СОУ Методи Митевски Брицо -Делчево

средства
2016-2018
потребни за
континуирано
изработка на
технички проект и
за негова
реализација

Реновирана спортска
сала

средства
2016-2018
потребни за
континуирано
изработка на
технички проект и
за негова
реализација

Реновирана санитарни
чворови, доведена
техничка вода во
тоалетните казанчиња.

финансиски
средства од
сопстевени
приходи или
донаторски

Опремен кабинет за
практична настава од
хемиско технолошката
струка, промоција на
производи потготвени

Стр 35

2016-2020
континуирано

Програма за развој на училиштето

2016-2019 година.

хемискотехнолошката
струка

технолошката струка

проекти

 Доопремување на
работилниците за
текстилната
струка

Анализа
и
идентификување на
потребите
од
доопремување
на
работилниците
за
текстилната струка

Средства од
донаторди
проекти

2016-17

Доопремен кабинет и
конкурентност на
пазарот преку
реалната компанија

 Доуредување на
училишниот .двор

Анализа
и
идентификување на
потребите
од
доуредување
на
училишниот двор

2016-2020
континуирано

Уреден училишен двор

 Санација на
старото спортско
игралиште

Анализа
и
идентификување на
потребите
од
санација на старото
спортско игралиште

финансиски
средства од
сопстевени
приходи или
донаторски
проекти
финансиски
средства од
сопстевени
приходи или
донаторски
проекти



СОУ Методи Митевски Брицо -Делчево

на часовите.
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2017-18

Програма за развој на училиштето

 Човекови ресурси

 Училишни
ресурси за
родители

 Градење
одржување на
сратешки
партнерства

 Промовирање на
здрава училишна
средина

Промовирање
интегрирање
волонтерството
училиштето

2016-2019 година.

и АВРМ,
на НВО,Кариере
во н центар,
менаџерски
тим, други
институции
Анализа
на Ученици,
потребите
од родители,
обезбедување
на вработени
ресурси за ученици и
родители

2016-2020
континуирано

Анализа
и
идентификување на
потребите
од
воспоставување
и
одржување
на
нови/веќепостоечки
стратешки
партнерства со други
училишта
Анализа
на
потребите
од
од
промовирање
на
здрава
училишна

Ученици,
родители,
вработени

2016-2020
континуирано

Ученици,
родители,
вработени

2016-2020
континуирано

СОУ Методи Митевски Брицо -Делчево

2016-2020
континуирано
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Програма за развој на училиштето

2016-2019 година.

средина
(намалување
на
оправдано отсуство)

Развојна цел

Конкретни цели

Ресурси
Човечки
Физичкифинансиски

Временска
рамка

Индикатори/
резултати

Подигање на
свеста кај
учениците и
родителите за
училишната
заедница

Промоции на
училиштето преку
форуми,
работилници,
публикации, веб
страна брошури...

средства
потребни за
набавка на
материјалите

2016-2020
континуирано

Набавени средства ,
спецификации,
поквалитетна настава
во секој аспект

 Зголемување на
инволвираноста
на бизнис
заедницата со
уличишната

Предлагање на
партнерски
иницијативи со
локалниот бизнис
сектор

средства
потребни за
набавка на
материјалите

2016-2020
континуирано

Пописни листи од
лекирниот фонд



СОУ Методи Митевски Брицо -Делчево
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2016-2019 година.

заедница
Развојниот план го изработи со свои прилози развојниот тим формиран од Наставнички совет со ОДЛУКА од 24.09.2014 година
и измените и дополнувањата од Наставнички совет од 06.11.2015 година.
Подрачје 1и 2 е предложено и изработено од
Дијана Цонева, Роза Стаменковска и Весна Димитровска
Подрачје 3 е предложено и изработено од
Ленче Димитровска и Даниела Стоичова
Подрачје 4 е предложено и изработено од

Директор

Лидија Антовска и Борче Христовски

Билјана Петровска

Подрачје 5 и 6 е предложено и изработено од
Билјана Ивановска, Желеанка Демирова и Димитар Стојановски
Подрачје 7 е предложено и изработено од

Претседател на Училишен одбор

Јасминка Величковска и Лилјана Дамјанова

Лидија Антовска
--------------------------------------------------------------

СОУ Методи Митевски Брицо -Делчево
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СОУ „Методи Митевски Брицо“ Делчево
Програма за развој на училиштето

2016-2019 година.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА УЧИЛИШТЕТО
Визија и приоритети за развој на СОУ „Методи Митевски Брицо“ Делчево

за периодот 2016 – 2019 година

Јануари, 2016
СОУ Методи Митевски Брицо -Делчево
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