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Самоевалуација на училиштето 2016/17 и 2017/18
1.

Вовед во самоевалуацијата на училиштето

Самоевалуацијата на училиштето е процес на систематско и континуирано следење,анализирање и
вреднување на оствареното со единствена цел унапредување и обезбедување квалитет во работата на
училиштето.
Во постапката на самоевалуацијата на училиштето се бара одговор на три клучни прашања :
•

Колку е добро нашето училиште?

•

Како го знаеме тоа?

•

Што може да направиме да бидеме подобри?

Одговорите на овие прашања мора да се темелат на објективни и релевантни податоци како и на реални
увиди во функционирањето на училиштето.

1.1 Цели на самоевалуацијата:
•

Структуирање на внатрешен училишен систем за следење, оценување и унапредување на работата.

•

Ефективно и ефикасно раководење на Директорот со училиштето.

•

Обезбедува поголема самостојност, одговорност и иновативност во училиштето.

•

Преземање мерки за поефикасно и поквалитетно учење, а со тоа и постигнување подобри резултати.

•

Детектирање на слабите страни и проблемите со кои се соочува училиштето и нивно надминување.

•

Зголемување на надворешното влијание врз училиштето и сите субјекти вклучени во неговата работа,
севкупната образовна политика преку јасна артикулација од потребата за развој на училиштето.

•

Дефинирање и следење на мерливи индикатори и критериуми за вреднување на квалитетот на
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образовно-воспитниот процес во училиштето.

1.2 Области за самоевалуација
Процесот на самоевалуација е комплексен, тој е составен од повеќе фази и активности.
Самоевалуацијата во СОУ „Методи Митевски - Брицо" – Делчево беше спроведена во периодот од ноемвридо
декември 2018 година, од тим на наставници . Значаен сегмент за дијагностицирање на конкретните состојби
претставуваа Индикаторите за мерење на квалитетот на работата на училиштето, врз основа на кои се
овозможи пообјективен и прецизен увид во работата на училиштето. Индикаторите врз основа на кои беше
спроведена самоевалуацијата се организирани во седум клучни области што се однесуваат на главните
аспекти на работата во училиштето. Тие области се:
Област
Област
Област
Област
Област
Област
Област

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

Наставни планови и програми
Постигања на учениците
Учење и настава
Подршка на учениците
Училишна клима и односи во училиштето
Ресурси
Управување ,раководење и креирање политика

1.3 Тимови за самоевалуација
Самоевалуацијата беше извршена врз основа на план според кој беше формиран училишен тим, избор
на подрачја на вреднување, активности во текот на процесот на самоевалуацијата, време на реализација,
извори на податоци користени во самоевалуацијата, обработка и анализа на добиените податоци.
Тимовите за самоевалуација беа поделени по области во следните групи:
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Област 1. Наставни планови и програми
Дијана Цонева
НаташаКолевска
Весна Соколовска
Стојка Даневска
Роза Стаменковска
Васка Гоцевска

Област 2: Постигања на учениците
Мара Јовевска
Тони Јанев
Валентина Анастасова
Горан Арсов
Дијана Атанасова
Сребран Георгиевски

Област 3: Учење и натава
Славица Рунтевска
Димитар Стојановски
Татјана Стоичовска
Ана Среброва- Цветковска
Борче Христовски
Галина Иванова

Област 4: Подршка на учениците
Весна Димитровска
Јасминка Величковска
Марина Синадиновски
Даниела Мијалчова
Благојчо Георгиев
Милица Георгиева

Област 5: Училишна клима и односи на
училиштето
Лидија Таушански
Лилјана Дамјанова
Ванчо Велков
Васка Пандова
Бранка Андонова
Јадранка Атанасовска

Област
6:
Ресурси
Илчо Тодоровски
Елена Ангеловска
Вида Митева
Илија Лазаревски
Слободан Илиоски
Влатко Димитровски

Област 7: Управување,раководење и
креирање политика
Илчо Тодоровски
Слободан Илиоски
Благојчо Георгиев
Лидија Самарџиска
Катерина Христовски
Елена Димитровска
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1.4 Користени индикатори за квалитет
Област за самоевалуација

Индикатори за квалитет од подрачјата за ИЕУ

1. Наставни планови и
програми

2. Реализација на наставнитепланови и програми
3. Квалитет на наставнитепланови и програми
4. Воннаставни активности

2. Постигања на учениците

2.1. Постигања на учениците
2.2. Задржување/намалување набројот (осипување) на ученици
2.3. Повторување на учениците

3. Учење

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Планирања на наставниците
Наставен процес
Искуства на учениците од учењето
Задоволување на потребите на учениците
Оценувањето како дел од наставата
Известување за напредокотна учениците
Севкупна грижа за учениците
Здравје
Советодавна помош за понатамошно образование на учениците
Следење на напредокот
Училишна клима и односи во училиштето
Промовирање на постигањата
Еднаквост и правичност
Партнерски однос со родителите и со локалната и деловната заедница

6. Ресурси

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Сместување и просторни капацитети
Наставни средства и материјали
Обезбедување на потребниот наставнички кадар
Следење на развојните потреби на наставничкиот кадар
Финансиско работење во училиштето

7. Управување , раководење
и креирање политика

7.1. Управување и раководењесо училиштето
7.2. Цели и креирање на училишната политика
7.3. Развојно планирање

и настава

4. Поддршка на учениците

5. Училишна клима и култура
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Подрачје бр.1 Наставни планови и програми

1

Индикатор на
квалитет
Реализација на
наставните планови
и програми

Теми
•
•
•
•
•

2

Квалитет на
наставните планови
и програми

•
•
•
•
•

3

Воннаставни
активности

•
•
•
•

Применувани наставни планови и програми
Информираност на родителите и учениците за наставните
планови и програми
Прилагодување на наставните планови и програми за деца со
посебни образовни потреби
Избор на наставни предмети
Планирање на слободните часови –проектните активности на
училиштето
Реализација на проширени програми
Родова и етничка рамноправност и мултикултурна сензитивност во
наставните програми и учебни помагала
Прилагодување на наставните планови и програми на
карактеристиките и потребите на локалната средина
Интегрирање на општите(меѓупредметните) цели на
образованието и определување приоритети за подобрување
Влијание на наставниците и родителите врз наставните планови и
програми
Обем и разновидност на планираните и реализираните
воннанаставни активности
Опфатеност на учениците со воннаставните активностои
Вклученост на учениците во изборот и во планирањето на
работата на воннаставните активности
Афирмирање на учениците и на училиштето преку вонанставните
активности
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Подрачје бр.1 Наставни планови и програми

Индикатор 1.1 Реализација на наставните планови и програми
•
•

Применувани наставни планови и програми
Информираност на родителите и учениците за наставните планови и програми .
Прилагодување на наставните планови и програми за деца со посебни образовни
Теми
потреби
• Избор на наставни предмети
• Планирање на слободните часови –проектните активности на училиштето
• Реализација на проширени програми
Извори на податоците:
•
•
•
•

•
•
•

Наставни планови и
програми донесени од
БРО
Годишни и тематски
планирања на
наставниците
Записници од
родителски средби на
училиштето
Записници од
родителски средби со
класни
раководители
Записници од
наставнички совети на
училиштето
Годишна програма
на училиштето
Извештаи од
анкетирани ученици и
родители и

Училиштето во целост ги реализира наставни планови и програми од
МОН.Нема разлики во наставните планови и програми предвидени од
МОН и оние што ги реализира училиштето.
Наставните планови и програми се реализираат во пропишаниот обем .Од
извршената анкета 95% од наставниците одговориле дека ги реализираат
целосно наставните планови и програми иако во поодредени стручни
предмети сеуште немаат учебници за реализирање на наставата .Помал број
неодржани часови од предвиденото е поради државните празници, отсуство
на наставници поради боледувањ,пороменана наставници,екскурзии и др.
Училиштето преку состаноци ги информира членовите на Советот на
родители , родителите и учениците преку родителски средби како и
сите други кои бараат информација , за целите на наставните програми
што се реализира.
Наставниот кадар индивидуално работи со учениците кои имаат потешкотии
во учењето и со ученици со различни способности ,спроведувајки
дополнителна и друг вид на консултативна настава .Наставниците ги
приспособуваат наставните програми по сите предмети според можностите
на децата со посебни образовни потреби. Училиштето нуди пет изборни
предмети за учениците од втора година според наставниот план,а тие
избираат еден од нив.Постапката за избор се применува во целост со
7
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•
•
•

наставници
Дневници на паралелките
Педагошка
евиденција и
документација
Нормативни акти
на училиштето

доследно почитување на потребите и барањата на учениците.Учениците се
анкетираат за изборните предмети кои ги избират уште на крајот на март и
одлучуваат за наредната година во сорботка со родителите бидејќи при
предавањето на анкетните листови се бара да има и потпис од еден од
родителите/старателите.
Додека проектните активности и слободните часови се распределуваат од
страна на Директорот, а во функција на поквалитетна настава како и во
интерес на наставниците кои имаат недоволен фонд на часови. Во трета
година избираат подрачје и комбинации(кои се разликуваат со по три
изборни предмети), истото се прави и во текстилно -кожарска струка и
хемиско – технолошка струка каде се избираат изборни стручни предмети
во трета година од областа на струката. Изборот го прават најдоцна до
крајот на март од предходната година.
Училиштето реализира проширени програми од сите предмети за кои
учениците изразуваат желба. (Најголем број од испитаните наставници
изведуваат
дополнителна и додатна настава. )
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Подрачје бр.1 Наставни планови и програми

Индикатор 1.2 Квалитет на наставните планови и програми
Теми:

•
•
•
•

Родова и етничка рамноправност и мултикултурна сензитивност во
наставните програми и учебни помагала
Интегрирање на карактеристиките и потребите на локалната
средина во наставните програми и наставните помагала
Интегрирање на општите(меѓупредметните) цели на образованието
Влијание на наставниците и родителите врз наставните планови и
програми

Извори на податоци
•
•

•
•
•
•

Наставни планови и
програми донесени
од БРО
Годишни и
тематски
планирања на
наставниците
Записници од
родителски средби на
училиштето
Записници од
родителски средби со
класни раководители
Записници од
наставнички совети
на училиштето
Годишна програма
на училиштето

Преку Советот на родители, Училишен одбор и Наставнички совет училиштето
планира активности прибира и разгледува мислења за наставните планови и
програми и учебни помагала од наставници и родители од аспект на родова и
етничка рамноправност и
мултикултурна рамноправност. Наставниците сметаат дека училиштето
реализира образование за човековите права, граганско образование и други
теми што се поврзани со оваа проблематика преку наставните планови и
програми во поедини предмети. Исто така учениците тврдат дека училиштето
реализира образование за човековите права, граганско образование и други
теми што се поврзани со оваа проблематика преку наставните планови и
програми во поедини предмети).
Најголемиот дел од учениците се изјасниле дека постои толеранција меѓу
учениците посебно од различна етничка припадност( иако соодносот на
учениците од различни етникуми поточно македонци,роми и турци во нашето
училиште е 94% спрема 6 %) . Има примери на соодветно интегрирани
особености во локалната средина и наставните помагала.
Наставниците сметаат дека можат да го прилагодат наставниот план и
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•
•
•
•

Извештаи од
анкетирани ученици
и родители
Дневници на
паралелките
Педагошка евиденција
и документација
Нормативни акти
на училиштето

програма во зависност од потребите и можностите. Училиштето има
разработено насоки за вградување меѓупредметни цели во сите наставни
програми што се реализираат.
Наставниците ги почитуваат тие насоки и работа на развивање на
самодовербата на учениците, иницијативноста, одговорноста, почитувањето на
различноста и основнитечовекови права и јакнење на свеста на учениците за
припадност на Република Македонија.
Училиштето покренува иницијатива за изменување и дополнување на
постоечките наставни планови и програми и воведување нови наставни
профили на предлог на Советот на родители и локалната самоуправа.
Стручниот кадар во текстилната струка овозможува голем број од учениците да
се запишуваат на стручни факултети. Еден дел се вработуваат во постоечките
конфекции . Со тоа придонесуваат за развој на малото стопанство. Во
училиштето постои текстилна – кожарска струка односно профил конфекциски техничар и хемиско – технолошка струка профил прехрамбен
техичар. Покрај стручниот кадар за постигањата на овие ученици
придонесуваат и кабинетите по текстилство кој е целосно опремен со
современи машини и просторијата наменета за практична настава за хемиско –
технолошка струка .
Во училиштето има можност за интегративен пристап кон содржините во
реализацијата на повеќе наставни предмети и од претходната учебна година и
интерактивен пристап со набавката на двете електронски табли. Таков
интегративен пристап постои кај предметите од текстилната струка:
конструкција и моделирање, испитување на материјалите, технологија на
конфекционирање, дизајн на облека, автоматска регулација, технологија на
текстил и кожа,практична настава.
Во гимназиското образование интегративен пристап на содржините има кај
предметите од општественото подрачје: социологија, литература,бизнис и
претприемништво иуметности.
Кај предметите од природно подрачје во физика, хемија, биологија,
математика. Исто така содржини од Образование за животни вештини и
Еколошката едукација се вклучени во реализацијата кај сите наставни
предмети.
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Подрачје бр.1 Наставни планови и програми

Индикатор:1.3Искуства на учениците од учењето
Теми:
•
•
•
•

Обем и разновидност на планираните и реализираните
воннаставни активностости
Опфатеност на учениците со воннаставните активности
Вклученост на учениците во изборот и во планирањето на
работата на воннаставните активности
Афирмирање на учениците и училиштето преку воннаставните
активности

Извори на податоци
•
•

•

•

•

Наставни планови
и програми
донесени од БРО
Годишни и
тематски
планирања на
наставниците
Записници од
родителски
средби на
училиштето
Записници од
родителски
средби со класни
раководители
Записници од
наставнички
совети на

Училиштето планира и реализира воннаставни активности што ги одразуваат
потребите и интересите на учениците и служат за поддршка на нивниот
личен, професионален и социјален развој.
Во училиштето постојат воннаставни активности во кои се вклучени
поголем број ученици без оглед на нивниот пол, етничка припадност и
социјално потекло.
Родителите сметаат дека нема доволно активности вон училиштето кои што
нивното дете ги смета за интересни, а најголемиот дел од нив сметаат дека
нивното дете е вклучено во воннаставни активности за кои тоа има интерес.
Училиштето работи на пронаоѓање инструменти за идентификување на
ученици со посебни образовни потреби и нивно целосно вклучување во
воннаставните активности.
Во воннаставните активности се вклучени ученици со различни способности.
Во модната ревија се вклучени ученици од текстилно образование кои
изработените модели ги претставуваат не само во училиштето туку и на
државно ниво поточно на Образовно Рандеву кое секоја година се одржува низ
11
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•
•

училиштето
Годишна
програма на
училиштето
Извештаи од

различни градови во државата исто така и учениците од хемискотехнилошката струка со активно вклучување во сите активности организирани
во општината и на Образовното рандеву на државно ниво. Во музичкиот дел,
хорот и оркестар се вклучени ученици што имаат афинитети кон музика, во
драмските представи ученици кои знаат да глумат, на разни натпревари
учествуваат ученици талентирани и надарени по некој предмет, на ученички
екскурзии има можност да оди кој сака, на спортски натпревари одат екипите
од училиштето (ракомет, фудбал и др.)
Учениците имаат целосна подршка од наставниците и од училиштето да се
вклучуваат и да работат на разни проекти во Црвен крст, ПХВ работилници,
дебатен клуб, МОН модел обединети нации, запознавање со основите на
сообраќајната безбедност и култура за учениците од средното образование,
Визии и желби за Европа, моделот и иднината на Европа и други разни
манифестации,вклучување на наши ученици во планирани активности од
проектите на фондацијата " Блгрска памет ",учениците земаат активно
учество во работилници од областите "Борба против трговија со луѓе ",Не
биди муле( превенција од штетно влијание на дрога ), Превенција од

12
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•

•

анкетирани
ученици и
родители
Дневници
напаралелки
те
Педагошка
евиденција
и
документаци
ја
Нормативни акти
на училиштето

сида.Нивниот труд и постигнати успеси се пофалувани и наградувани.
Придобивките од воннаставните активности се големи и за учениците и за
училиштето. Учениците ги проошируваат и продлабочуваат своите знаења,
стекнуваат вештини и способности, се запознаваат со одредени проблеми и
доаѓаат до сознанија како полесно да ги решат. Учеството во воннаставните
активности им помага да им се подобри соработката, комуникацијата со луѓе
од нашата држава и надвор од неа. Успесите што ги постигнуваат, ги
потикнуваат да работат многу повеќе, да постигнуваат повеќе и да се
изградуваат како личности.
Успесите на учениците го афирмираат нашето училиште и го вбројуваат во
училиштата кои со своите достигнувања можат високо да се оценат. Најголем
број од учениците сметаат дека придобивките од воннаставните активности е
голема:поголем квантум на знаење, зголемување на активноста на часовите,
вклучување на училиштето во разни активности, поголема мотивација на
часовите, подобар углед и ранг на училиштето, побрзо и полесно усвојување
на материјалот ,основа за на факултет и корист во секојдневниот живот.
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Подрачје бр.1 Наставни планови и програми

Резултати
•
•
Јаки страни

Слаби
страни

Идни
активности

Целосна реализација на наставните планови и програми.
Кадар кој е квалификуван за изведување на настава во гимназиско и стручно
образование, со користење на компјутерска технологија и нови наставни форми и
методи.
• Соработка меѓу колегите во стручните активи (во одредени активи не е доволна
соработката помеѓу наставниците).
• Добра соработка со стручната служба обезбедува услови за изведување на современа
настава
• Имплементација на еколошката едукација во образованието.
• Имплементација на содржините поврзани со животните вештини на учениците
• Недоволно заинтересираност од учениците од стручните паралелки и послабите
ученици од гимназиските паралелки за воннаставни активности
• Неконтинуирана реализација на дополнителна и додатна настава поради преобемна
програма во стручните паралелки,голем неделен фонд на часови,незаинтересираност
на учениците,поврзаност со превоз на учениците и др.
•
•
•
•

Потреба од изработка на процедура со ученици кои имаат потешкотии во учењето и
други образовни потреби
Во сите училници да биде достапен интернет
Зголемена мотивација на учениците за воннаставни активности
Подобрување на соработката помеѓу наставниците во одредени активи.

14
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Подрачје бр.1 Наставни планови и програми

Анализа на резултатите:
Училиштето во целост ги реализира програмите одобрени од МОН. Нема разлики во наставните планови
и програми предвидени од МОН и оние што ги реализира училиштето.
Наставните планови и програми се реализирани во целост, а малиот број на нереализирани часови од
предвиденото е поради државните празници, ден на дрвото, екскурзии и друго.
Во однос на реализацијата на наставните планови и програми може да се каже дека постојат можности со
кои учениците влијаат врз реализацијата на наставните планови и програми преку учество на разни проекти.
Родителите влијаат врз реализацијата врз наставните планови и програми учејќи ги своите деца да
бидат активни и да ги прифаќаат новините во образованието, своите предлози за наставните планови и
програми тие ги даваат на Советот на родители.
Наставниците имаат влијание врз реализацијата на наставните планови и програми со добра
подготвеност, постојано унапредување, усовршување и примена на нови наставни методи.
Училиштето има изготвено план како да ги прилагоди наставните планови и програми со локалната
средина со проектот Еко –училиште и прилагодување на струките во зависност од потребите на
населението во општината.
Наставните планови, програми им се достапни на наставниците, учениците и родителите и тоа
преку училиштето. Во однос на изборот на наставните предмети на учениците им се понудуваат
анкетни ливчиња со предметите и тие си го заокружуваат предметот што највеќе им одговара во
однос на образовниот профил, значи изборот е по нивна волја.
Изборот се нуди на сите ученици без исклучок.
Наставниците имаат подршка од училиштето за да можат непречено да ги реализираат
наставните планови и програми и тоа со обезбедување на современи нагледни средства, ЛЦД
проектори, хамери, хартија, компјутери и
печатачи, маркери, скенер , електронски таблии други современи нагледни средства.
Во секоја програма има можност за помош и општествен развој на учениците од различно етничко
потекло, земајќи ја во обзир соработката, договарањето и разрешувањето на конфликти, раководењето
и самодовербата меѓу учениците.
Резултатите се видливи при работа во групи, парови, или пак на проекти за време на настава или надвор од
наставата каде доаѓа до израз лидерството, раководството, соработката.
Наставните планови и програми во поголем случај го овозможуваат образованието за односите
15
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меѓу половите и нивните сексуални врски, репродуктивното здравје и преносливите болести како
што се ХИВ/СИДА, зависностите од дрога и др.
Реализацијата на наставните планови и програми како и воннаставните активности во голема
мера го помагаат личниот општествениот развој на учениците, како на машките така и на женските
ученици како и на учениците од различно етничко потекло. Преку наставата и воннаставните
активности учениците ја надградуваат својата комуникација, соработка, толеранција и култура.
Полесно се справуваат со конфликти, се учат на толеранција и соживот, се определуваат за живот
без насилство. Со сите активности учениците го надградуваат своето знаење, го дооформуваат
својот карактер, се изградуваат како личности кои живеаат во држава во која е потребна
меѓуетничка соработка
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Подрачје бр.2 Постигања на учениците
Број

Индикатор на квалитет Теми

1

Постигања на
учениците

2

Задржување/осипува
ње на учениците

3

Повторување на
учениците

Следење на постигањата на учениците по наставни предмети,матура
или на другите завршни испити по полова и етничка структура,и
квалификациони периоди.
Подобрување на постигањата на учениците од различен пол,етничка
припадност
Идентификација на учениците со тешкотии во учењето ,на
надарените ученици и на учениците со посебни образовни потреби
Подобрување на постигањата на учениците преку редовната и
дополнителната настава
Следење на постигањата на редовните и вонредните ученици при
премин од едeн во друг циклус и од едно во друго ниво на
образование
Редовност на учениците
Осипување на учениците
Премин на учениците од едно училиште во друго

Учениците кои не ја завршуваат годината
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Подрачје бр.2 Постигања на учениците

Индикатор 2.1 Постигања научениците
•
Теми

Следење на постигањата на учениците по наставни предмети,матура или на другите
завршни испити по полова и етничка структура,и квалификациони периоди.
• Подобрување на постигањата на учениците од различен пол,етничка припадност
• Идентификација на учениците со тешкотии во учењето ,на надарените ученици и на
учениците со посебни образовни потреби
• Подобрување на постигањата на учениците преку редовната и дополнителната настава
• Следење на постигањата на редовните и вонредните ученици при премин од едeн во друг
циклус и од едно во друго ниво на образование
• Подобрување на интеркултурните компетенции кајучениците

Извори на податоците:
•
•

•
•
•

•

Дневеник за
работа на
парателката
Годишен извештај
за
работата на
училиштето
Разговор со
стручна служба
Записници од
одржани средби
со родители
Записници од
совети на
паралелки и
наставнички совет
Полугодишен
извештај
Записници од

Постигањата на учениците континуирано се следат по наставни предмети и пол ,на
крајот на секое тримесечие,како и на крајот на првото полугодие и наставната
година. За успехот и постигањата на учениците редовно се известуваат родителите
преку одржување на родителски средби, поединечни средби и евидентни листови за
успехот и поведението на учениците.
По секој наставен предмет следи континуирано оценување во текот на целата
наставна година.Оценувањето на учениците се базира на принципите на
јавност,објективност и демократичност.
Aнализите покажуваат дека подобар успех постигнуваат гимназиските паралелки, во
споредба со успехот на паралелките од текстилната и прехранбена струка. Средниот
успех на гимназиските паралелки во предходните две учебни години изнесува:
I
II
III
IV
ср.успех
2016/2017
3,95
4,11
3,65
4.07
3,93
2017/2018
3,94
3,93
4,06
4,03
3,99
Додека средниот успех на стручните паралелки изнесува:
I
II
III
IV
ср.успех
2016/2017
3.25
2.42
2.83
3.02
2.63
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•

Среден
успех

Настав
ен
предме
т

Среден
успех

Настав
ен
предме
т

Среден
успех

Настав
ен
предме
т

Среден
успех

•

Настав
ен
предме
т

•

2017/2018
родителски
3,73
2,79
3,43
3,34
3,32
средби
Податоците покажуваат дека средниот успех на училиштето незначително е зголемен
Прегледи за успех во однос од претходната учебна година.
СРЕДЕН УСПЕХ ПО ПРЕДМЕТИ – ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
од тромесечие
1 година
2 година
3 година
4 година
Програма за
додтна и
дополнителна
работа
Македонски јазик
3,82
Македонски јазик
3,73
Македонски јазик
4,18 Македонски јазик
3,71
Деловодник за
Математика

3,48

Математика

3,,28

Математика

3,5

Математика

3,12

Англиски јазик I

3,50

Англиски јазик I

3,90

Англиски јазик I

3,92

Англиски јазик I

4,31

Француски јазик II

3,99

Германски јазик

3,60

Руски јазик

Англиски јазик II

4,0

Физика

3,78

Француски јазик II

3,88

Германски јазик

3,78

Германски јазик

3,50

Хемија

3,51

Физика

4,23

Француски јазик II

3,93

Француски јазик I

3,67

Биологија

3,32

Хемија

3,59

Физика

3,75

Француски јазик II

3,87

Историја

3,84

Биологија

3,52

Социологија

3,30

Физика

4,85

Географија

4.04

Историја

3,81

Вовед во право

3,27

3,64

Информатика

3,89

Географија

3,98

Латински јазик

4,47

Филозофија
Бизнис и
претприемништво

Ликовна уметност

4,32

Социологија

3,97

Алгебра

4,84

Програмски јазици

4,89

Музичка уметност

4,63

Лик.уметност

4,05

Хемија

3,64

Математичка анализа

5,00

Спорт

4,96

4,95

Биологија

3,27

Хемија

4,33

Вкупно

3,96

Спорт
Музичка уметност

4,71

Спорт
Линеарна aлгебра

4,92

Биологија

3,77

4,5
5,0

Спорт
Економија
Менаџмент

4,99
3,57

Ел.алгебра и
геометрија
Инфор.технологија
Вкупно

4,81
5,00
4,01

Географија
Програмски јазици

4,45

3,55

Историја

3,79

Логика

3,68

Педагогија

4,75

Историја

3,22

Италијански јазик

4,37

Вкупно
3,96
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Италијански јазик
Копаративна
книжевност
Вкупно

4,83
4,33
3,91
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Македонски јазик
Математика
Англиски јазик

3,36

Македонски јазик

2,72

Математика

2,57

3,63

Англиски јазик

3,00

Македонски јазик
Математика
Англиски јазик

3,56
2,94
3.62

Македонски јазик
Математика
Англиски јазик

Среден
успех

Среден
успех

Среден
успех
2,57

4 година

Наставен
предмет

3 година

Наставен
предмет

2 година

Наставен
предмет

1 година

Среден
успех

•

СРЕДЕН УСПЕХ ПО ПРЕДМЕТИ – СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ
Наставен
предмет

•

календарска година
Записници од
наставнички
совет
Записници од стручни
органи на
училиштето

2,5
2,20
3,58

Француски јазик

Биологија

3,50

Историја на Македонија

3,14

Процесна техника

2,72

Историја

3,18

Спорт

5,00

Биохемија

2,54

Технологија .на
конфекционирање

3,2

Хемија

3,27

Информатика

3,28

Физичка хемија

2,72

Бизнис

2,8

Информатика
Музичка
уметност
Ликовна
уметност

3,18

Физика

3,00

2,64

Граганско образование

3,2

4,54

3,00

2,54

Спорт

4,75

4,27

Хемија
Микробиологија со
санитација

Аналитичка хемија
Прехранбена
технологија

3,36

5,00

Аналитичка хемија

2,75

Контрола на квалитет
Практична настава
текстилна

2,8

Спорт
Техничко цртање
и машински
елементи
Технологија на
текстил и кожа

Прех.технол.изборен
Практична настава
Хемиска

3,73

Процесна техника

3,00

Процесна техника
изборен

3,45

4,60

Прехранбена технологија

3,5

Бизнис

3,25

Физика
Текстилно
кожарски
суровини
Вкупно

4,09

Практична настава
Хемиска

4,5

Технологија на
конфекционирање

4,80

4,20

Текстилно кожарски
суровин

3,0

Испитување на
материјалите

4,80

3,81

Технологија на
конфекциони.
Дизајн на облеката
Конструкција и
моделирање облеката
Практична настава
текстилна
Вкупно

2,5

2,67

Практична
наставаизборен
Конструкција и
моделирање облеката
Конструкција и
моделирање облеката
изборна
Прехрамбена
технологија

2,6

2,6
3,4

2,8

2,93
Анализа на храна

4,40

3,67

Автоматска регулација

4,40

3,00

Тех. на конфекц.
изборен

4,60

4,07
Прех.технологија
изборен
Процесна тех.изборен

3,47
3,47

Исхрана
4,0
3,28
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Конструкција и
моделирање облеката

3,36

Спорт
Практична настава
текстилна
Практична настава
изборна
Вкупно

4,94

3,2

4,80

Практична настава
хемиска

4,47

4,80

Вкупно

3,3

3,51
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По завршувањето на четврта година, учениците се упатуваат на матурски испит
и имаат можност сами да се определат за полагање на училишна или државна
матура. Учениците кои полагаа во јунската испитна сесија постигнале солидни
резултати за разлика од августовската испитна сесија што е сосема нормално
бидејки во август останаа учениците кои по втор пат ја полагаа матурата.
Резултати од полагањето на екстерните предмети од државната матура2018
Постигнатуспех
Предмети

Пријавиле

Полагале

Положиле
5

4

3

2

1

Среден
успех

Македонски јазик и
литература

58

57

56

6

34

15

1

1

3,75

Математика

19

19

19

5

10

4

/

/

4,05

Англиски јазик

49

48

46

1

17

20

8

2

3,14

Fizika

1

1

1

/

1

/

/

/

4,00

Филозофија

41

40

40

1

19

19

1

/

3,50

Биологија

5

5

5

1

4

/

/

/

4,20

Историја

1

1

1

/

/

1

/

/

3,00

Хемија

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Вкупно

3,56

Од резултатите се гледа дека постигнатиот среден успех е многу сличен со
средниот успех на државно ниво.
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Резултати од полагањето на интерните предмети од државната матура2018
Предмети

Пријавиле

Полагале

Постигнатуспех

Положиле
5

4

3

2

1

Среден
успех

Филозофија

10

10

10

4

2

2

/

/

3,90

Социологија

28

27

27

21

5

/

/

/

4,60

Gеографија

6

6

6

1

5

1

/

/

4,66

Физика

/

/

/

/

/

/

/

/

4,80

Историја

2

2

2

1

/

/

1

/

3,50

Latinski jazik

1

1

1

1

/

/

/

/

5,00

Hemija

13

13

13

8

5

/

/

/

4,61

Biologija

1

1

1

1

/

/

/

/

4,00

Konstrukcijai mod.na
oblekata

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Прехранбена
технологија

/

/

/

1

/

/

/

/

/

Вкупно

4,43

Нашите ученици земаат активно учество на натпреварите што се организираат
на општинско, регионално и републичко ниво па и меѓународни натпревари и
олимппијади при што освојуваат солидни награди.
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Постигања на учениците на натпревари 2017/18
Тип на
натпревар
државен

Освоено
место
I награда

Име на ученик
Верица Ѓеоргиева

Година на
образова.
II година

државен

пофалница

Марија Николовска

IV година

државен

III награда

Милена Начовска

I година

државен

III награда

Елеонора Трајанова

I година

Државно

III – награда

Иван Даневски

IV година

Предмет и ментор
Биологија Марина Синадиновска
Биологија Марина Синадиновска
Биологија Милица Георгиева
Биологија Милица Георгиева
Математика
Весна Постоловска

Олимпијада

учество

Иван Даневски

IV година

Математика
Весна Постоловска

МАССУМ
Образовно
рандеву

I – место за
Најдобра веб
страна

Галабовски Христијан и
Стојанов Кирил

Iгодина

Државно

учество

Орлов Никола

IV година

Информатика
Јовевска Мара
Математика

Валентина Анастасова
Меѓународен
(Благоевград)

II место

Републички

IV- место
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Иван Даневски и
Стефан Димитровски

IV година
III година

Информатика

1. Николовска Тамара
2. Иванова Ана
3. Атанасовски Александар

III година

Противпожарна заштита

Валентина Анастасова

Димитар Стојановски

Самоевалуација на училиштето 2016/17 и 2017/18
Државен

II – место

Екипа за ракомет (Ж)

2017

Спорт
Димитровски Влатко

Државен

V – место

Екипа за ракомет (M)

2017

Спорт
Димитровски Влатко

Републички
натпревар
образовно
рандеву

Републички

II – место

II- место

1.Мулачка Кристина

I

Најдобар штанд

2.Андреј Ефтимов

IV

Јадранка Атанасова

3.Наталија Атанасова

IV

4.Тамара Васева

III

1.Сандра Милошева

2017/18

2.Михаела Димитровска
Зонски

I место

Тим од 14 ученика

Хемија
Стојка Даневска

Од сите 4 г

Спорт
Димитровски Влатко

Меѓузонски

II место

Тим од 14 ученика

Од сите 4 г

Спорт
Димитровски Влатко

За подобрување на постигањата на учениците наставниците применуваат
различни форми и методи на работа(групна работа, имска работа, презентација
и демонстрација, и употреба на ИКТ во наставата) со тоа часовите на учениците
се поинтересни и има поголема комуникација помегу учениците и наставниците.
За учениците кои имаат потешкотии во совладувањето на наставниот
материјал преку текот на целата учебна година се организира
дополнителна настава. За учениците кои посебно се истакнуваат,преку
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додатна настава се спремаат за учество на натпревари.
Училиштето континуирано ги следи постигањата на учениците при премин од
еден во друг циклус и доколку се јават разлики во постигањата училиштето ги
анализира причините и превзема посебни активности за надминување на
разликите што се јавуваат во такви ситуации.
Во училиштето е намалено движење на учениците од еден во друг образовен
профил. Најчесто учениците остануваат во струката за која конкурираат во
почетокот на учебната година, општа гимназија, текстилен конфециски
техничар или прехрамбен техничар.
Интеркултурното образование не се реализира како посебен наставен
предмет,туку претставува трансверзален пристап во изучуванјето на постојните
наставни предмети.Во рамките на реализацијата на образовно –воспитниот
процес на учениците им се овозможува постиганња во дел на сопствените
интеркултурни компетенции пред се преку следниве активности:
-стекнување на знаења во општобразовниот процес
-развивање вештини и демонстрирање на одредени таленти
-ги истакнуваат сопствените способности,ставови ,мислења и идеи
-квалитетни општообразовни и воспитни знаења кај учениците
-создавање и ширење на другарство како социјален сегмент
-секојдневни меѓусебни контакти за размена на знаења и искуства и др.
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Подрачје бр.2 Постигања на учениците

Индикатор 2.2 Задржување/осипување на учениците
Теми:

• Редовност на учениците
• Осипување на учениците
• Премин на учениците од едно училиште во друго

Извори на податоци
•
•
•
•
•
•
•

Програма за работа на
училиштето
Извештај за работа на
училиштето
Податоци од
административната
служба
(секретар), и главна
книга
Податоци од
педагошкопсихолошката служба
Записници од средба
со родители
Дневници за работа

Систематски се следи редовноста на учениците преку евидентирање на
отсуството во дневниците за работа, месечни, тримесечни, полугодишни и
годишни извештаи.Се анализираат причините за отсуство,се разговара со
ученици и со родителите.
Редовноста во наставата е клучен сегмент во образовно-воспитниот процес во
училиштето затоа систематски се следи редовноста на учениците преку
евидентирање на отсуството во дневниците за работа, месечни, тримесечни,
полугодишни и годишни извештаи.Се анализираат причините за отсуство,се
разговара со ученици и со родителите.Од извештаите и анализите може да се
забележи дека во овој дел за извештајниот период се забележува незначително
зголемување кај двата показатели.Така за учебната 2016/17 година во
гимназиско образование се направени 14 284 а во стручно образование 6889
оправдани изостаноци вкупно 21 173 изостаноци или ,вкупниот број на
неоправдани изнесувал 3038 од кои 2089 во гимназиско и 949 во стручно
образование или се вкупно 24 211 изостаноци. Во , учебната 2017/18 год се
направени вкупно 24 253 изостаноци од кои во гимназиско биле вкупно 15 427
оправдани и 2 159 неоправдани,во стручното образование
се направени 5
946 оправдани и 721 неоправдан изостанок или се заедно 24 253 изостаноци.Од
анализите се забележува благ пораст кај двата показатели кое нешто укажува
на намалена редовност во наставата.
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Од сето ова се појавува потреба од зголемени нужни педагошки мерки за
мотивација и дисциплинирање во поглед на посетеноста на наставата,при што
би требало да се отпочне со сеопширен Проект на низа мерки и активности како
од делот на предметна настава така и од страна на стручно-педагошките
служби.
Во училиштето се следи осипувањето на учениците по пол и етничка
припадност.Од вкупниот број на ученици од минатата година на преминот во
оваа учебна година се осипале околу 9 ученици , а во претходната година се
осипале 16 ученици или за последните две учебни години вкупно 25 кои
образованието го продолжиле на некои од стручните средни училишта во
државата. Намалена е бројката на ученици кои го напуштаат училиштето
поради брак и од македонска и од ромска национална припадност. Дури и ако
ги има таквите ученици имаат можност да го дооформат своето образование
преку разни форми и можности како што се полагање на испити на годината и
запишување како вонреден ученик. Постапката за премин на ученици од едно
училиште во друго се почитува во училиштето.При преминување на учениците
од едно во друго училиште се запазува постапката за уредно водење на
педагошка евиденција и документација, и навремено доставување на
информации за ученикот(успех и поведение) и истите ги зема во предвид при
натамошна образовна работа со ученикот.
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Подрачје бр.2 Постигања на учениците

Индикатор:2.3

Повторување на учениците

Теми:

• Учениците кои не ја завршуваат годината

Извори на податоци
• Годишен извештај за
работата на училиштето
• Закон
за
средно
образование
• Увидот во
педагошка евиденција
и документација
• Статут на училиштето
• Правилник за
оценување

Процентот на ученици кои ја завршуваат годината е во постојан раст, така да во
последните 2 учебни години нема повторувачи сите ученици ја завршиле
годината, само еден дел од нив после полагање на поправните испити во месец
август.
Врз основа на анализите направени во последните 5 години бројот на
повторувачи оди во надолна линија,додека бројот на ученици кои преминуваат
на полагање на испит на годината се зголемува. Учениците кои ја повторуваат
годината имаат право да поднесат жалба односно приговор до Наставнички
совет согласно Законот за средно образование, Статутот на училиштето и
Правилникот за оценување на постигнатиот успех.
Последните две години се забележува зголемен број на ученици кои во текот
на учебната година направиле повеќе од 200 оправдани изостаноци и се
упатуваат на испит на годината.
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Резултати
•
•
•

Јаки страни

•
•
•
•
Слаби
страни

Идни
активности

•
•
•
•
•
•

Континуирано следење и анализа на успехот и поведението на учениците
Обученост на наставниот кадар за примена на ИКТ во наставата
Активно учество на ученици од нашето училиште на натпревари и воннаставни
активности што резултира со успешна промоција на училиштето во локалната
заедница и пошироко.
Изработен орентационен календар за додатна и дополнителна настава
Работа на училиштето во една смена со што е подобрен квалитетот на наставата

Зголемен е бројот на изостаноците
Демонтирани и/или нефункционални повеќе од 90% компјутери од проектот
Компјутер за секое дете за примена на ИКТ со што е намалена примената на ИКТ во
наставата
• Бројот на упис на нови ученици во прва година е во постојанo опаѓање
• Недоволно добра стратегија за подобрување на редовноста и дисциплината на
учениците
• Недоволна корелација со бизнис секторот и стручното образование во однос на
изведувањето на праксата
Организирање на интерна работилница за користење на постоечките технички уреди во
училиштето
Изработка на стратегија за работа со ученици кои имаат потешкотии со учењето, со
редовноста во наставата ,како и со дисцплината.
Сондирање на интересите на учениците во завршните класови во основните
училишта во општината,и превземање на активности за промоција на
училиштето.
Формирање на координативно тело за комуникација со локалниот бизнис сектор и
училиштето.
Организирање на обуки за работа со ученици со посебни потреби.
Промовирање на кариерното советување на учениците на потребно ниво.
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Подрачје бр.2 Постигања на учениците

Анализа на резултатите:
Во училиштето континуирано се следат постигањата на учениците по пол и по наставни предметна крајот на
секое тромесечие, како и на крајот на првото полугодие и наставната година.Редовно се известуваат
родителите за постигнатиот успех на учениците.Учениците континуирано се оценуваат по сите наставни
предмети и оценувањето е јавно, објективно и демократично.
Наставниците применуваат различни методи и форми на работа со тоа часовите на учениците се поинтересни
и има поголема комуникација помегу учениците и наставниците.По завршувањето на четвртиот клас,
учениците се упатуваат на матурски испит и имаат можност сами да се определат за полагање на училишна
или државна матура.
Напредокот и постигањата на оние ученици кои имаат потешкотии во учењето се надминува со одржување
на дополнителна настава по предметите со цел да се подобри успехот на учениците, а нивното следење е
преку анализа на постигнатиот успех. За учениците кои посебно се истакнуваат,преку додатна настава се
спремаат за учество на натпревари.
Редовноста на учениците систематски се следи во текот на целата учебна година,се анализираат причините
за отсуство од настава.
Во училиштето од година во година се повеке се намалува бројот на ученици кои ја повторуваат годината .
Трендот на намалување на повторувачи се забележува уште во периодот пред 5 години. Учениците кои ја
повторуваат годината имаат право да поднесат жалба односно приговор за постигнатиот успех.
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Подрачје бр.3 Учење и настава
Број

Индикатор на квалитет

1

Планирање
на
наставниците

2

Наставен процес

3

Искуства на учениците од
учењето

Теми
• Подршка и следење на планирањата на наставниците
• Индивидуални планирања на наставниците
• Размена на искуства и информации при планирањето
• Расперед на часови
•
•
•
•
•
•

Наставни форми и методи
Употреба на ИКТ во наставата
Избор на задачи,активности и ресурси
Интеракција меѓу наставниците и учениците
Приодот на наставникот кон учениците
Следење на наставниот процес

•
•
•
•

•

Средина за учење
Атмосфера за учење
Поттикнување на учениците за преземање одговорност
Интеракција на учениците меѓусебе и со возрасните во
училиштето
Интеракција на учениците меѓу себе и со возрасните во
училиштето
Идентификување на потребите на образовните потреби на
учениците
Почитување на различните потреби на учениците во наставата

•
•
•

Училишна политика за оценување
Методи и форми на оценување
Користење на информациите од оценувањето во наставата

•

Известување на родителите за напредокот на учениците

•
4

5

6

Задоволување на
потребите на учениците

Оценување како
дел од наставата
Известување за
напредокот на учениците

•
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Подрачје бр.3 Учење и настава
Индикатор 3.1 Планирање на наставниците

Теми

•
•
•
•

Подршка и следење на планирањата на наставниците
Индивидуални планирања на наставниците
Размена на искуства и информации при планирањето
Распoред на часови

Извори на податоците:
•
•
•
•

•

Дневни подготовки,

Сите наставници имаат подготвени годишни и тематски планирања уште
на почетокот на секоја учебна година за кои целосен увид има стручната
Тематски планирања,
служба ( педагог) заедно со директорот. Дневните планирања се
Годишни планирања,
изработуваат тековно, за кои увид во нивната реализација се води од
страна на директорот и стручната служба. Во годишната програма се
Список на предадени
наведени задолженијата во однос на временската реализација и начинот на
наставни планирања од
следењето на планирањата на наставниците како и реализацијата на истите.
секој наставник
Училиштето навремено ги информира наставниците преку истакнување
на
календарот
за организација на учебната година, како и стручна помош од
кај стручната служба
страна на педагошко-психолошката служба во однос на формата и начинот
Примероци од
на изработка на планирањата. Кај педагошко служба се води евиденција за
планирањата на
сите изработени планирања по предмети за наставници.
Во над 75 % од планирањата на наставниците се предвидени различни
наставниците кај
форми
на
работа
во
функција
на
ефикасно
стекнување
на
директорот на
знаења,развивање на способности и вештини на учење и тоа работа во
училиштето
групи,изработка на проекти,самостојна работа, дијалог и др.
во печатена форма и кај Наставниците своите планирања ги изработуваат во рамките на стручните
активи ( не кај сите активи )каде со меѓусебна соработка разменуваат
стручниот соработник во
искуства и мислења, преку примена на ИКТ во наставата, преку соработка
електронска форма.
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со други училишта како и преку консултирање со експерти. Над 90% од
планирањата се насочени кон реализација на предвидените цели и задачи и
успешна организација и реализација на часот.
Распоредот на часови го прави помошник директор назначен од страна на
директорот според просторните и кадровските можности на училиштето
,почитувајќи ги интересите на учениците и ако има можност во соработка со
наставниците.
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Подрачје бр.3 Учење и настава

Индикатор:3.2 Наставен процес
Теми:

•
•
•
•
•
•

Наставни форми и методи
Употреба на ИКТ во наставата
Избор на задачи,активности и ресурси
Интеракција меѓу наставниците и учениците
Приодот на наставникот кон учениците
Следење на наставниот процес

Извори на податоци
•

•

•
•
•

Евиденција за
присуство на
посетени обуки,
средби и семинари
Дневник за работа
на
учениците,годише
н извештај за
работа на
училиштето
извештај од
стручните активи,
извештај од
проектните
активности. –
Преку
табела за
планирани и
реализирани часови.

Поголем број од наставниците околу 75% користат разновидни наставни форми
и
методи:
на
пр.
работа
во
групи,
предавања,
индивидуална
работа,интерактивна настава,практични активности, користење на ресурси
(средства и материјали) со што успешно ги развиваат индивидуалните
способности
за
учење
на
секој
ученик,
вештина
за
соработка,комуникација,критичко мислење и др. ,додека останатите делумно.
Наставниците ги ангажираат учениците и изработуваат различни материјали
кои подоцна служат како нагледни средства, а истовремено се поттикнува
креативноста и индивидуалните афинитети на учениците. Разновидноста на
адекватни наставни форми и методи се поддржуваат и преку овозможување на
наставниците да присуствуваат на обуки, средби,семинари,работилници и
стручно усовршување на наставниците.
Наставниците најчесто околу 100% целосно ги запознаваат учениците со
целите на наставата и очекуваните исходи.50% од наставниците често
користат различни форми за интеракција со учениците како на
пр:поставување прашања,водење дискусија,индивидуална работа и др.со што
ги поттикнуваат учениците активно да се вклучат во процесот на наставата,а
останатите 50% понекогаш, притоа учењето во училница е активно,динамично
и има работна атмосфера. Наставниците користат разни позитивни приоди за
го поттикнат интересот и љубопитноста кај учениците. Не сите наставници
внимаваат во работата на различните можности на учениците.На различни
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•

•

инструмент за
следење и
вреднување на
водењето и текот
на наставниот час
прашалник
за
наставници

начини
им
посветуваат
внимание
на
учениците
кои
поспоро
напредуваат
како:дополнителна
настава,посветување
внимание
поединечно,давање дополнителни полесни задолженија и др.Сите наставници
ги поттикнуваат и упатуваат учениците да користат дополнителни
материјали(интернет,списанија,енциклопедии и др.) со цел да ги продлабочат
своите знаења.Околу 60% од учениците мислат дека наставниците даваат
доволно домашна работа ,околу 30% дека малку им се дава домашна работа ,а
останатите дека е многу.Половина од наставниците често покрај одобрените
учебници ,користат и друга дополнителна литература како интернет,збирки
задачи,списанија и др.стручна литература,додека останатите понекогаш.Покрај
тоа над 80% од ги користат постоечките нагледни средства.
Во неколку училници има функционално поврзани компјутери. Наставниците
се обучени за употреба на ИКТ и нови образовни технологии во наставата,но
само 35% имаат можност за реализација на ИКТ во наставата.
Tретманот на машките и женските ученици е еднаков.Сите наставници се
однесуваат со заемно почитување,помош,соработка и разбирање. Не се прават
разлики по ниеден основ (пол, социјална структура, етничка припадност и сл.)
Училиштето ја оценува работата на наставниците преку посета на часови од
страна на директорот и педагошко-психолошката служба , реализацијата на
планираните активности, ангажираноста во вон-наставните активности, но ја
следи и преку евиденцијата и успехот што го постигнуваат кај учениците
(учество на натпревари, презентации и сл.
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Подрачје бр.3 Учење и настава

Индикатор:3.3

Искуства на учениците од учењето

Теми:

•
•
•
•

Средина за учење
Атмосфера за учење
Поттикнување на учениците за преземање одговорност
Интеракција на учениците меѓусебе и со возрасните во
училиштето

Извори на податоци
•
•

•

•

•
•

Анкета за ученици;
Разговор со
ученичката
заедница,
родителите,
наставниците;
Увид во
ученички
досиеја; Увид
во евиденцијата
на стручната
служба;
Програма за работа и
извештаи на
ученичката
заедница.
Програма за работа
на училиштето.
Наставните
планови и програми
на наставниците.

Средина за учење
Учениците ги доживуваат училниците и другите простории во
училиштето како стимулирачка и мотивирачка средина, која поттикнува
интерес за учење. Учениците учествуваат во уредувањето на училницата.
Изработки од учениците се изложуваат на видни и соодветни места (во
училницата и во училиштето), почитувајќи естетски норми. Редовно се
менуваат, согласно со целите на наставата и учењето. Секој ученик
добива можност да има изложен труд без разлика на полот верската
ориентација и способностите за учење. Наставниците ги ангажираат
учениците да изработуваат различни материјали кои подоцна служат како
нагледни средства и им помагаат во совладувањата на наставната
материја, а истовремено се поттикнува креативноста и
индивидуалните афинитети на учениците.Целта на истакнување на тие
содржини е одржување и зголемување на мотивацијата кај учениците и
наставниците се со цел за заштита на животната средина.
Атмосфера за учење
Учениците сметаат дека начинот на кој се учи во училиштето е интересен и
она што се учи ќе им треба за понатамошното школување и работење. За
време на часот, најголем број од наставниците ги охрабруваат учениците
самостојно да мислат, да
поставуваат прашања и да изведуваат заклучоци за она што го учат. Поголем
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•

Дневници.

број наставници (над 60%) користат разновидни техники и методи со кои
поголем број на учениците се ангажирани во текот на целиот час и на крајот
од часот се согледуваат постигањата што дополнително ги мотивира
учениците за поголема активност и на наредните часови, кое може да се
согледа од посетата и увидите на часовите од страна на педагошкопсихолошката служба и од страна на директорот , и од анкетата за родители
направена од педагошко –психолошката служба.
Најголем дел од наставниците (80%) одбегнуваат да даваат негативни
критики на ученици пред други ученици или возрасни бидејки ќе демотивира
и навредува,но не треба да се премолчи и игнорира несоодветното и
неученичко однесување на некои ученици,туку да се применат соодветни
педагошки мерки за нивно отстранување. А во однос на знаењето, повратната
информација секогаш се очекува да даде позитивен резултат,со што ученикот
ќе продолжи да вложува труд и да дојде до израз неговата
креативност.
Поттикнување на учениците за преземање одговорност
Поголем број на учениците сметаат дека имаат можност да го искажуваат
своето
мислење и тоа да биде земено во предвид при решавањето на одделни
проблеми. Учениците преземаат различни одговорности во училиштето (во и
вон наставата). Земаат учество во различни проекти организирани од
училиштето како на пример:
- учеството во активностите поврзани со интеграцијата на еколошката
едукација во образовниот систем;
- складирање и одстранување на опасен отпад (батерии);
- собирање на стара хартија за рециклирање;
- собирање на стара облека , материјални средства и друга помош за
социјално загрозени ученици и други лица;
- Уредување на училишниот двор и внатрешните простории во училиштето;
- масовно учество во акцијата за Денот на дрвото „Засади ја својата
иднина";
- учество во натпревари;
- учество во проекти од меѓународен карактер;
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- учество во проектот меѓуетничка интеграција во образованиеото,
- учество во проекти на локалната заедница.
Интеракција на учениците меѓусебе и со наставниците во училиштето
Учениците сметаат дека училиштето, низ организирани форми, поттикнува,
мотивира и остварува соработка меѓу учениците во училиштето.
-Учениците заеднички работат на различни проекти, во и надвор од
наставата, во
групи со различен состав и големина. Во тие проекти со различен состав по
возраст,пол , религија , класови и наставни насоки заедно работат ,
соработуваат меѓу себе и заедно се справуваат со проблемите.
-Органирањето и изведувањето на екскурзиите исто така ја збогатува
интеракцијата меѓу учениците каде заедно учествуваат во рекреација, забава,
спортски игри.
-Заедно учествуваат во секции каде се дружат и го развиваат својот
уметнички- креативен дух преку музиката , орото, пишаниот збор, сликањето,
драмата итн.
- Учеството во манифестации од општински карактер: патрониот празник,
денот на просветните работници,сливијада итн;
-учество на натпревари на Образовното рандеву,
- Учество во спортски активности и натпревари со други училишта.
Училиштето низ организирани форми остварува соработка и со вработените
во училиштето.
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Подрачје бр.3 Учење и настава

Индикатор:3.4

Задоволување на потребите на учениците

Теми:

•
•

Идентификување на образовните потреби
Почитување на различните потреби на учениците во наставата

Извори на податоци
•

•
•

•

•
•
•

Анкети
направени од
педагогoт,
социологот и
психологот
разговори со
учениците
Разговори со кл.
раководители и
предметни
наставници
Програмата за
работа на
педагошката
служба
Евиденција нa
педагошката
служба
Пријави од
упис на
учениците
Годишен
извештај за
работа на
uчилиштето

Образовните потреби на ученците се идентификуваат преку пријавите за упис, спрове
подрачје.Секој наставник индивидуално ги идентификува учениците со потешкотии во
ученици , со кои предметните натсавници држат дополнителна настава и задачи кои о
и стручните служби водат разговори со учениците.Најголем број и од наставниците ко
поучувањето на слабите ученици,за да постигнат подобар успех. Наставниците имааа
реализираат и задоволат индивидуалните образовни потреби на
учениците, преку солидно опремени кабинети. Сите наставници имаат пристап до ком
имаше технички проблеми (немашеинтернет,неисправни компјутери и др.)
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Индикатор 3.5 Оценување како дел од наставата
Теми

•
•
•

Училишна политика за оценувањето
Методи и форми на оценување
Користење на информации од оценувањето во наставата

Извори на податоците:
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Закон за средно
образование
Програма за работа на
училиштето
Стандарди за оценување
Педагошка евиденција на
наставниците
Дневници за работа
Користење на инструменти
за оценување (тестови на
знаење,листи на
проверка,записници од
наставнички совети
Тестови од предметни
професори
Анкета за ученици
направени од педагог,
социлог и психолог
Извештај од педагогот

Училиштето применува позитивни законски и подзаконски прописи,
што го регулираат оценувањето на учениците.
Сите наставници користат разни форми и методи и техники за
континуирано оценување и континуирано го следи напредокот и
континуитетот во напредокот на учениците. Напредокот на учениците
се следи преку тестови, усни повратни информации, водење
портфолио, работа преку проекти, дискусии и дебати т.е. континуирани
следење на напредокот на учениците во наставниот процес.
Сите наставници редовно и навремено даваат повратни информации на
учениците за нивниот напредок и оценка. како и класните
раководители навреме ги известуваат родителите.
Учениците се вклучени во оценувањето преку самооценување и
градење на критериуми за оценување. Наставниците имаат разни
приоди кон учениците во процесот на оценување.
Од анкетите на педагошката служба направена за учениците се
заклучува дека повекето ученици сметаат дека наставниците правично
оценуваат, помал дел од наставниците имаат строг критериум, а само
мал дел немаат мислење за оценување на наставниците.
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Индикатор 3.6 Известување за напредокот на учениците
Теми

•

Известување на родителите за напредокот на учениците

Извори на податоците:
•

•

•
•

Увид во
педагошка
евиденција и
документација;
Анкети и интервјуа со
родители; Евиденција на
наставници за
оставарени средби и
соработка со
родители;
Интерни акти/кодекси
на училиштето;
Инструмент за следење и
вреднување на работата
на наставникот за
оценувањето на
напредокот на учениците

Училиштето има утврден систем за известување на родителите за напредокот на
нивните деца и доследно го применува. Системот вклучува редовно прибирање
информации за
постигањата на учениците кои ги обезбедуваат наставниците во нивните
портфолија и давање транспарентна и конкретна повратна информација на
родителите и учениците за оценката, вклучувајќи и детални препораки за
подобрување на постигањата за секој
ученик посебно.; За таа цел се користат формални и неформални средби,
групни и индивидуални средби со родителите, кои се добро организирани
и на кои јасно се пренесуваат информациите.
Утврдениот систем за известување на родителите за напредокот на нивното
дете се базира на законските рамки што се предвидени во законот за средно
образование а тоа се:
1. Задолжителни организирани родителски средби најмалку 4 во текот на
наставната година ,а по потреба и повеќе. На тие родителски средби се
дава детален извештај за постигањата на учениците по пооделни
предмети (писмени, практични и усни
постигања) и препораки за подобрување на постигањата. Исто така се
известуваат родителите за редовноста на ученикот и неговото поведение
што дирекно влијае на постигањата на ученикот;
2. Организирани родителски советувања за ученици кои имаат: 3 или
повеќе слаби, 10 неоправдани или 100 оправдани изостаноци и ученици
со неадекватно ученичко однесување. На тие советувања се информираат
родителите за реалната состојба на нивното дете и се даваат препораки
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како да се надминат негативните страни со заедничко делување на
родителите , наставниците. и стручната служба во училиштето води
евиденција за напредокот на учениците со користење на писмени и усни
форми кои се оценуваат преку нумерички и описни методи, и исто така за
редовноста и поведението на учениците. Постоечката евиденција им е
достапна на наставниците, стручните служби, директорот на училиштето,
родителите и учениците. За да се направи разлика во оценувањето на
учениците се поставуваат на прашања со различно тежинско ниво и
бодирање, посебно кога станува збор за изготвување на тестови.
Училиштето преку изготвена програма за оценување и Етичкиот кодекс за
оценување има дефинирано политика за оценување,чија основна цел е да
ги поддржи учениците во постигнување подобри резултати во учењето.
3.
Инцидентни поединечни средби со родители иницирани од нагли
негативни
промени во однесувањето на поедини ученици со цел превенција од
назадување на постигањата на ученикот;
4. Континуирани неформални разговори со родители. Во најново време
комуникацијата меѓу родител и наставник се подобрува со користењето на
електронските социјални мрежи кои овозможуваат почести комуникации
и размена на информации меѓу родителите и наставниците што
обезбедува подобар
континуитет во информираноста на родителот за неговото дете;
5. Користење на електронскиот дневник од страна на родителите кој им
овозможува да го следат успехот и редовноста на ученикот.
Одзивот на родителите во глобала е на задоволително ниво ( 80% од
родителите се добро информирани за напредокот на своето дете, но
училиштето работи на тоа тој одзив да се зголеми . Најголема пречка
претставува тоа што родителите на некои деца се на привремена работа
во странство. Решение на тој проблем се бара со помош на центарот за
социјална заштита со чие посредство треба да се утврди старател на
детето додека родителите се одсутни и да се обезбеди континуитет во
информирањето и
грижата за детето.
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Резултати
•
Јаки страни

•

•
•
•

•

Наставниците прават дневни,тематски и годишни планирања за целосно и ефикасно
реализирање на наставните програми и содржини и училиштето дава целосна
поддршка на наставниците за ефикасно реализирање на наставните програми .
Наставниците користат различни форми и методи во реализирање на наставните
содржини со учениците со што се мотивираат подеднакво сите ученици да
учествуваат во реализација на
часовите и со тоа да дојдат до израз нивните способости ивештини .
Учениците се охрабруваат за превземање на лична одговорност преку вклучување во
разни проекти и соработка со разни институции.
Родителите ги добиваат потребните и соодветни информации за постигањата на
нивните деца преку задолжителните родителски и и индивидуални консултативни
средби со класните раководители и предметните наставници .
Опременост на училиштето со речиси сите неопходни средства за успешно
изведување на наставата.
Учениците заеднички работат на различни проекти, во и надвор од наставата.
Училиштето нема изградено соодветен Интерен план со критериуми за оценување
на работата и постигањата на наставниците

Слаби
страни
Идни
активности

•
•

Потреба од изработка на соодветен План со критериуми за оценување на работата и
постигањата на наставниците со што професионалниот развој на наставниците да е во
согласност со нивните образовни потреби.
Подобрување на изгледот на училниците и други простории во училиштето за
поголема мотивација и стимулација .
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Анализа на резултатите:
Во училиштето наставниците прават годишни,тематски и дневни планирања за целосно и ефикасно
реализирање на наставните програми и содржини. При реализација на наставните програми и содржини
наставниците користат различни форми, методи и техники здобиени преку посета на различни семинари,
работилници, трибини и други видови стручни усовршувања. Односот кон машките и женските ученици е
еднаков. Не се прават разлики по ниеден основ (пол, социјална структура, етничка припадност и сл.)
Најголем број од наставниците користат разновидни наставни форми и методи: на пр. Работа во групи,
предавања, индивидуална работа, практични активности, користењена ресурси (средства и материјали) со
што успешно ги развиваат индивидуалните способности за учење на секој ученик,вештина за
соработка,комуникација,критичко мислење и др. Сите наставници внимаваат во работата на различните
можности на учениците.На различни начини им посветуваат внимание на учениците кои поспоро
напредуваат како:дополнителна настава, програма за ученици со посебни потреби, посветување внимание
поединечно,давање дополнителни полесни задолженија и др.Сите наставници ги поттикнуваат и упатуваат
учениците да користат дополнителни материјали(интернет,списанија,енциклопедии и др.) со цел да ги
продлабочат своите знаења Учениците имаат можност слободно да го искажат своето мислење при решавање
на проблеми и одлучување.Трудовите на учениците се изложуваат во училниците и во училиштето и истите
редовно се менуваат. Наставниците се соодветно обучени за употреба на ИКТ и нови образовни технологии
кои се користат во реализацијата на наставните програми и истите ги употребуваат на часовите. Како
воспитно образовна институција води евиденција за напредокот на учениците со користење на писмени и

усни форми кои се оценуваат преку нумерички и описни методи, и исто така за редовноста и поведението
на учениците.Екстерното оценување не ги исполни оЍекувањата како проект на МОН и со одлука на
Владата беше укинато.
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Број

1

Индикатор на квалитет

Севкупна грижа за учениците

2

Теми
•
•
•
•
•
•

Заштита од физички повреди и елементарни непогоди
Превенција од насилство
Заштита од пушење,алкохол и дрога
Квалитет на достапна храна
Подршка на учениците со телесни пречки во развојот
Грижа за учениците од социјално загрозени семејства

•
•

Хигиена и заштита од болести
Грижа за учениците со здравствени проблеми

•
•

Давање помош при избор на занимањето /институцијата за
понатамошно образование ,доусовршување или вработување
Грижа за учениците со емоционални потешкотии

•
•

Водење евиденција за индивидуалниот напредок на учениците
Анализа на напредокот на учениците во паралелки

Здравје

3

Советодавна
помош
за
понатамошно образование на
учениците

4
Следење на напредокот
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Индикатор 4.1 Севкупна грижа за учениците

Теми

•
•
•
•
•
•

Заштита од физички повреди и елементарни непогоди
Превенција од насилство
Заштита од пушење,алкохол и дрога
Квалитет на достапна храна
Подршка на учениците со телесни пречки во развојот
Грижа за учениците од социјално загрозени семејства

Извори на податоците:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Годишна програма на
училиштето
Полугодишен и годишен
извештај за работа на
училиштето
Програма за работа на
директор
Кодекс за однесување во
училиштето
Програма за работа на
стручната служба
Увид во педагошката
евиденција
Книга за дежурства
-Записници од родителски
средби
Записници од Совет на
родители
Извештај од стручната
служба за работилници,

Училишниот простор е безбеден за изведување на настава и инфраструктурата во
училиштето ( мебел, скали, подови, прозорци, струјни места, двор) се безбедни и не
претставуваат потенцијална опасност од повреди на учениците.
Училиштето има пропишани мерки и активности за безбедноста на учениците во
текот на наставата во училишната зграда и двор. Сите опасни места во училиштето и
училишниот двор ( шахти, штекери и сл. ) се заштитени и не претставуваат опасност за
учениците. Обележани се хидрантните бази, редовно се сервисирани и проверени ПП
апаратите ( два пати годишно ) .
Направен е правилник за постапување во случај на
пожар и други елементарни непогоди. Во училиштето има обележани патокази кон
излезите на училиштето во случај на елементарни непогоди, при што за излез главната
врата е прилагодена со отварање кон надвор .
По одредени предмети од природните науки: физика, хемија и биологија се вршат
опити и експерименти кои се изведуваат во специјализирани училници-кабинети,
секогаш во присуство на предметниот наставник. Групата која го изведува
експериментот, ги презема сите мерки за претпазливост пред неговото изведување, т.е.
наставникот ги едуцира како треба да се заштитат или како да реагираат во случај на
ненамерна грешка.
Реализаирани се обука на тројца наставници за давање на прва помош и заштита , за
правилно постапување во случаи на несреќа во училиштето. Училиштето располага со
прирачна аптека и ранци за прва помош и заштита, кои од време на време имаат потреба
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•
•
•
•

•
•
•

трибини
Извештај од психолог
Прашалник - насилството
Белешки од класен
раководител
Потвда за поистоечки
систем за
набљудување(камери во
учил;иштето)
Разговор со ученици
Извештај од работењето на
ЕКО одборот
Увид на час

за обновување поради рокот на употреба на опремата за користење.
За обезбедување на благосостојба на учениците, за време на наставата во учебната
2016/17 има дежурни наставници кои водат грижа за да не настанат проблеми за време
на одморите во училиштето и училишниот двор,а во наредната учебна година обврската
ја вршат помошно-техничкиот персонал во училиштето. Исто така се ангажираат по
еден ученик ( со одличен успех и примерно поведение ), кои имаат функција на дежурни
ученици и нивна задача е да ги евидентираат сите субјекти кои доаѓаат во училиштето.
За дополнителна заштита на учениците и навремено алармирање на одредени
ситуации, училиштето е под видео надзор ( влезови, холот, ходниците, канцеларија ).
Училиштето ги користи сите позитивни законски прописи за санкционирање на
сите облици на однесување кои се сметаат за психичко, физичко и сексуално насилство и
во случај на поднесување на поплаки училиштето настапува навремено и непристрасно.
Според пишан документ, во училиштето се забранети сите видови на психичко и
физичко насилство.
Училиштето има донесено Правилник на однесување на учениците во кој е наведено
дека, доколку кај учениците се јават проблеми од било каков карактер ( лични, во врска
со училиштето, социјалниот живот ) можат да се обратат за помош кај педагошкопсихолошката служба во училиштето. За постоењето и помошта од психолошко педагошката служба учениците се информираат уште во почетокот на учебната година
од класниот раководител на класен час, родителите на родителска средба и Советот на
родители како орган од претставници на родители на деца кои посетуваат настава во
нашето училиште на нивниот состанок.
Стручната служба во согласност со годишната програма на училиштето организира
работилници и трибини, преку кои учениците се насочуваат за да препознаваат облици
на насилство и заштита од истите, како и превенција од меѓусебно насилство, омраза и
други типови на нетрпение во училиштето.
Врз основа на анализата добиена од спроведениот прашалник за присуство на
насилство меѓу учениците во училиштето дојдовме до заклучок дека учениците се добро
информирани што е насилство, решителни за пријавување на насилство доколку го има,
најпрво кај класниот раководител, педагогот ,психологот и помала процентуалност кај
останатите субјекти во училиштето. Според овој прашалник во кој учениците ја
рангираа безбедноста во училиштето најголемиот процент ја дале највисоката оценка
на скалата што докажува дека тие навистина се чувствуваат безбедни во училиштето
додека се на настава а ова за нас е највалидниот извор на сознание за чувството на
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безбедност на учениците во во училиштето.
Училиштето има политика за забрана на пушење , консумирање на алкохол и
дистрибуција и консумирање на наркотични супстанци, која подразбира дека во
училиштето ( училниците, канцеларијата, тоалетите, училишниот двор ) не се пуши, не
се доаѓа во алкохолизирана состојба и не се консумира алкохол и не се дистрибуираат и
користат наркотични супстанци. Во согласност со годишната програма за работа на
училиштето, стручната служба воспоставува соработка со соодветни институции од
локалната заедница и организира предавања од стручни лица за превенција од пушење,
алкохол и дрога. Ваквите предавања се од голема корист за учениците да ги согледаат
последиците од пушењето, алкохолот и дрогата и да го насочат своето однесување кон
негирање на ваквите пороци со цел избегнување на ризиците.
Дополнителна едукација, учениците за превенција добиваат по одделни предмети,
проектни активности, трибини.
Во училиштето нема организирано достава на храна и истото не располага со кујна и
менза за учениците. Надвор од училишниот двор постојат неколку продавници за бели
пецива од кои учениците се снабдуваат со храна додека се на училиште, кои по сознание
на училиштето подлежат на редовна контрола од страна на санитарната инспекција за
проверка и утврдување на квалитетот на храната, во согласност со законските правила
за производство и продажба.
Преку зацртаните планови и програми на ЕКО одборот на училиштето ( кое е вклучено
во ЕКО програмата ) е опфатена активноста здрава исхрана, т.е. користење здрава и
свежа храна.
Училиштето има пропишани процедури за грижа на учениците со телесни пречки во
развојот. Училиштето соработува со родителите и други релевантни институции во
обезбедување грижа за оваа категорија на ученици и настојува во потикнување на
соучениците во пружање помош и водење грижа за овие деца.
Пристапот во училиштето е прилагоден на потребите на учениците со телесни
пречки во развојот. Ова категорија на ученици непречено можат да се движат во дворот
и на првиот кат на училиштето, но не постои тоалет прилагоден за нивните потреби.
Внатрешните скали не се прилагодени за потребите на оваа категорија ученици, па
затоа во таков случај наставата ќе се изведува само на првиот кат.
Од страна на учениците и наставниците, безрезервно им се дава помош на учениците
со пречки во развојот во сите моменти кога е потребно. Училиштето нема пропишани
процедури за обезбедување материјални средства на учениците кои потекнуваат од
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социјално загрозени семејства ( во соработка со ученичка зедница). За оценување на
социјалните потреби училиштето користи непосредни разговори со учениците,
родителите и службите за социјална грижа и тоа со помош на психолошко – педагошката
служба на училиштето. На учениците од социјално загрозените семејства им се
пристапува внимателно, да не се повреди нивната личност, најголема поддршка
добиваат од разговорите со класниот раководител и психологот на училиштет, кои им
влеваат самодоверба и им даваат морална поддршка. Училиштето за целосна
интеграција на учениците од социјално загрозени семејства во наставните и
воннаставните активности (екскурзии, натпревари, облека, храна), самоиницијативно
одлучува да им помогне на овие деца, најчесто преку спонзори од локалната заедница и
преку хумани акции организирани од учениците за помош и поддршка на соученици од
социјално загрозени семејства. Редовно се следи и редовноста на учениците од
социјално загрозените семејства кои се корисници на материјални средства од условен
паричен надомест во соработка со повеќегодишниот проект од Министерството за Труд
и социјална политика.
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Подрачје бр.4 Поддршка на учениците
Индикатор:4.2 Здравје
Теми:

•
•

Хигиена и заштита од болести
Грижа за учениците со здравствени проблеми

Извори а податоци
•
•
•
•

•
•

•
•

Годишна програма за
работа на училиштето
Закон за средно
образование
Потврда од ХЕСО за
извршена ДДД
Записници од
надлежни органи за
контрола на
хигиената
Правилник за рабора
на помошниот
персонал
Извештај од класните
раководители за
појава на сезонски
грип и негова
превенција
Фактури за набавка на
средства за хигиена и
дезинфекција
Увид во училишниот
простор

Хигиената во училиштето е на задоволително ниво.
Училиштето располага со правилник за работа на помошниот персонал, по кој се постапува и
дејствува во сферата на нивните задолженија и активности(ходници и скали, метење три пати
во денот, рибање- најмалку двапати дневно,. училници- метење и рибање по еднаш во текот на
денот,другите простории ,наставничка канцеларија, канцеларија на директор, педагог, психолог
и сите останати простории- метење и рибање еднаш во текот на денот. )
Комплетно чистење на просториите, прозорците, завеси, мебел се прави два пати во
годината, по еднаш во полугодие. Дезинфекција на тоалетите, ученички и наставнички се прави
по еднаш во денот и тоа навечер. Отстранување на отпад се врши со завршување на смената.
Дворот во училиштето е чист од секакви отпадоци, тревните површини редовно се
оддржуваат од страна на лице задолжено за оддржување на училишниот двор. Во дворот на
училиштето, во секоја училница и ходниците има корпи за отпадоци, а наставниот кадар се
грижи учениците отпадот да го фрлаат во нив. Училиштето во почетокот на учебната година
реализира дезинфекција, дератизација и дезинсекција (ДДД) на сите простории во училиштето.
По потреба, во случаи на епидемии од грип, истото може да се изврши и по повеќе од два
пати. При појава на епидемија училиштето во согласност со правилата и насоките дадени од
епидемиолошката служба, ги информираат за симптомите, преносливоста и превенцијата,
учениците, родителите и наставниците за посебен режим на однесување, како во училиштето
така и надвор од училиштето, се со цел навреме откривање и побрзо санирање на болеста.
Стручната служба во ваков случај секој ден ја проверува состојбата на отсуства во
училиштето, на ученици поради болест и врз основа на тоа се превземаат дополнителни дејства
за реализирање на наставата.
Училиштето издвојува парични средства за набавка на средства за чистење дезинфекција и
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•
•

Статут на училиштето
Извештај од
систематски преглед

лична хигиена.Од страна на надлежните органи за контрола на хигиена, училиштето има
добиено позитивно мислење. Санитарниот јазол е релативно добар, но во приоритет на
училиштето во годишната програма за работа е предвидено негово целосно реконструирање.
Учениците од прва и четврта година, еднаш годишно посетуваат систематски и стоматолошки
преглед, со кои се идентификуваат здравствените проблеми на учениците. Специјалист по
школска медицина доставува список со наоди во училиштето. Ако се забележат посериозни
здравствени проблеми, учениците заедно со родителите се повикуваат во диспанзерот или им
се советува да го посетат матичниот лекар. Во прилог за правилно задоволување на потребите
на овие ученици се и разговорите со педагошко – психолошката служба, наставниците и
директорот на училиштето.
На учениците кои во одреден период се спречени да ја следат редовната настава од
здравствени проблеми, училиштето им овозможува полагање на класен испит на крајот
на годината.
Училиштето за учениците кај кои се идентификувани здравствени проблеми, добива
сознанија од родителите на учениците, кои разговараат со класниот раководител. Класниот
раководител за тоа ги информира предметните наставници, а посебно наставниците кои
предаваат спорт и спортски активности. За тие ученици се води посебна евиденција и се прават
вежби соодветни за нивната здравствена состојба.
Наставниците кои предаваат спорт и спортски активности во согласност со програмата и
планот за работа вршат мерења на тежина, висина и држење на телото. Тие резултати можат да
бидат показател за одредени физички аномалии кај учениците. Со учениците кај кои се
забележани физички проблеми се изведуваат специјални вежби или се праќаат за помош кај
стручни лица. За учениците со посебни образовни потреби и пост – конфликтни трауми, од
голема помош се разговорите и соработката со училишниот психолог и педагог. Тие во секој
момент им стојат на располагање на учениците за решавање на проблемот.
Во училиштето се организираат предавања од стручни лица за едукација и заштита на
младите девојки од несакана бременост. Статутот на училиштето не забранува редовна настава
за бремени девојки.
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Подрачјебр.4 Поддршка на учениците
Индикатор:4.3 Советодавна помош за понатамошно образование на учениците
Теми:

•
•

Давање помош при избор на занимањето /институцијата за понатамошно образование
,доусовршување или вработување
Грижа за учениците со емоционални потешкотии

Извори на податоци
•
•
•
•

Годишна програма за
работа на училиштето
Програма за работа на
стручната служба
Извештаи од стручна
служба
Извештаи од психолог

Училиштето ги подготвува учениците за понатамошното образование. Во трета година
учениците од гимназиското образование имаат можност да одберат пакет предмети според
нивниот интерес, кој би бил влез за соодветен факултет.
Исти така учениците од стручните паралелки (хемиско-технолошка струка и текстилнокожарска струка) имаат изборни предмети во трета година, со цел продлабочување на нивниот
стручен позив.
Учениците од стручните паралелки преку практичната настава која ја следат директно се
оспособуваат за пазарот на трудот, како и да бидат конкурентни на истиот.
Училиштето им помага на учениците при изборот на занимањето, професијата и институцијата
за понатамошно образование, доусовршување преку добро осмислена програма за професионална
ориентација која содржи повеќе активности. Информирани се за помошта што можат да ја добијат
во училиштето.
Учениците од четврта година се анкетираат за нивните професионални планови и интереси за
високообразовните институции каде сакаат да го продолжат своето образование. Добиваат
навремени информации за концепцијата на државна матура како услов за конкурирање на
факултет.
Се организираат дебати во кои учествуваат познати и докажани личности кои го изнесуваат
своето искуство за професијата што ја извршуваат, впечатоците од студирање на факултетот што
го имаат завршено и мотивите за доусовршување во областа на којашто и припаѓа професијата што
денес ја работат.
Со учениците се разговара за важноста на одлуката поврзана за изборот на професијата во
животот на човекот. Заинтересираните ученици се тестираат со тестови за вештините,
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способностите и особините кои ги поседуваат во соработка со соодветни институции. Исто така,
доброволно, по сопствена желба се оценуваат нивните општи, специфични интелектуалните
способности и лични особини со психодијагностички мерни инструменти кои им помагаат во
оформување на сликата за самите себе која е многу важна за реални амбиции односно за
менталното здравје Учениците се оспособуваат за изработка на професионална биографија,
мотивационо писмо, а добиваат и битни информации поврзани со интервјуто за работа.
Училиштето соработува и со агенцијата за вработување која по наше барање ни доставува извештај
за бројот на пријавените лица со завршено високо образование.
Претставници на високообразовните институции го посетуваат училиштето и оддржуваат
презентации при што учениците ги запознаваат со условите за конкурирање, програмите и други
важни информации на нивни прашања. За таа цел користат и промотивни материјали како летоци,
брошури, ЦД и сл.
Училиштето води грижа за учениците со емоционални потешкотии без оглед на изворот ( на
пр. семејно насилство, семејна негрижа, развод на родителите, болест во семејството ...). Со нив
разговара стручната служба во училиштето ( педагог и психолог) која им помага преку
советодавни и консултативни разговори или ги упатува до релевантни институции.
Училиштето соработува со здравствени установи, Центар за социјални работи, ПС-ОН и други
организации и компетентни институции.
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Подрачјебр.4. Поддршка на учениците
Индикатор:4.4 Следење на напредокот
Теми:

•
•

Водење евиденција за индивидуалниот напредок на ушениците
Анализа на напредокот на учениците во паралелки

Извори на податоци

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Годишна програма за
работа на училиштето
Програма за работа на
стручната служба
Дневници на паралелки
Записници од родителски
средби
Педагошка евиденција
Извештаи за успехот по
паралелка
Извештаи од работата на
стручните активи
Евидентни листови за
успехот на учениците
Свидетелства
Записници од состаноци
на Класен совет
Записници од состаноци
на Наставнички совет
Записници од состаноци
на Совет на родители

За секој клас се води дневник на паралелка во кој се наведени учениците со име и презиме,
постигнувањата т.е оценките по одделните наставни предмети, поведението, отсуствата ( доколку
ги има ). Постигнувањата на учениците по изборни проектни активности исто така се
евидентираат описно ( реализирал или нереализирал ). Во дневникот на паралелката се
евидентираат и учениците кои учествувале на натпревари, освоените награди и признанија (
евиденција за овие ученици се води и кај стручната служба во училиштето ).
Отсутноста на учениците од настава се следи, исто така, секојдневно и отсутниот ученик се
евидентира во рубриката за отсутни ученици, а бројот на изостаноци се евидентира во рубриката
за изостаноци. Според бројот на изостаноци направени во текот на учебната година, се одредува
поведението на учениците како: примерно, добро и незадоволително.
Доколку ученикот покаже поголеми слабости во учењето или рефлектира недолично
однесување се упатува на разговор со училишниот педагог и психолог.
Наставниците водат целосна и уредна евиденција за постигањата, редовноста и поведението на
секој ученик/ученичка, но не и за неговиот/нејзиниот интелектуален, социјален и емоционален
развој. Во евиденцијата не се посебно акцентирани добрите страни на ученикот/ученичката и
неговите/нејзините развојни потенцијали. Во евиденцијата не се внесени и податоци за
напредокот на ученикот/ученичката што се добиени како резултат на проценка направена од
страна на наставниците во соработка со стручната служба и родителите на ученикот/ученичката.
Постои ефективна соработка меѓу раководниот кадар, стручната служба, класните/предметните
наставници и родителите за постигањата на учениците
Евиденцијата за постигнувањата на учениците им е достапна на сите наставници, на учениците

54

Самоевалуација на училиштето 2016/17 и 2017/18
•

Извештаи за успех по
пооделни предмети

и на нивните родители. Со тие податоци учениците редовно се запознаваат на класниот час,
родителите за постигнувањата на нивните деца се информираат усно – на индивидуални средби со
класниот раководител и предметните наставници, а писмено преку евидентните листови што им
се даваат на учениците по секое тримесечје, на полугодие и со свидетелствата на крајот на
учебната година .
Веќе две години нашето училиште води електронскиот дневник, со кој се овозможува полесно
информирање и секојдневна контрола од страна на родителите за постигнувањата и изостаноците
на своите деца.
Стручната служба редовно изготвува тромесечни, полугодишни и годишни извештаи за
напредокот на учениците по паралелки и на ниво на години, според податоците добиени од
класните раководители.
Резултатите од анализите се користат за подобрување на воспитно-образовниот процес.
Евиденцијата што се води за напредокот и Класните совети постигнувањата на учениците, нивната
присутност и поведение, се разгледува на Советите на паралелките, на Наставничките совети и со
родителите на родителските средби и индивидуални средби, како и на состаноци на Советот на
родители.
За подобрување на резултатите на учениците и наставата, функционираат активите по
сродните предмети кои соработуваат, за решавање на одредени проблеми или надминување на
слабостите по соодветните предмети.
За поттикнување на учениците за редовно следење на наставата, нашето училиште организира
недела на борба против изостаноците и за учениците без изостаноци ќе следува награда од
училиштето(бесплатна неколкудневна екскурзија до различни дестинации)
Училиштето во почетокот на секоја година си одредува приоритети, кои ги евидентира во
Годишната програма на училиштето (развивање воспитна компонента на образовниот процес,
градење партнерство и соработка со родителите на учениците, намалување на бројот на
изостаноци на ниво на училиште, поголема соработка на релацијата наставник – ученик –
родител).
Овие активности се координирани од Директорот на училиштето и педагошко – психолошката
служба при училиштето, се со цел постигнување на подобри индивидуални ученички резултати
како и за подобрување на резултатите на ниво на училиште.
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Резултати

Јаки страни

Слаби страни

•
•
•
•
•
•

Водење грижа за благосостојбата и заштита на учениците вклучувајќи ги и оние со посебни потреби
Безбедноста и сигурноста на учениците е на високо ниво
Водење грижа за понатамошното професионално информирање и ориентирање на учениците
Соработка на наставниците со педагошко – психолошката служба
Соработка на релација наставник – ученик – родител
Систематска евиденција за напредокот на учениците

•

Недостаток на досие за ученикот во кое покрај одлики за постигнувањата ќе се водат и за
емоционалниот и социјалниот развој на учениците
Недостаток на соодветни кабинети ,со лаборатории со работни мести за учениците ,по природните
предмети
Недоволен број ПП апарати

•
•

Идни
активности

•
•
•

Зголемен број на воннаставни активности преку кои учениците можат да ги истакнат своите
способности и да се докажат
Доградба на училници за едносменско работење на паралелките
Воведување на нови струки за избор при упис на учениците
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Анализа на резултатите:
Во училиштето се обезбедуваат основни услови за работа како што е училишна зграда , безбеден училиштен двор , санитарни
јазли , редовни систематски прегледи за учениците и професорите , спортски игралишта и полигон . Преку индивидуални
советувања ги насочуваме младите бремени девојки да продолжат со образованието и индивидуален пристап на професорите
кон сите други категории на проблеми на учениците , но сепак училиштето нема изградено систем за работа со учениците кај
кои се откриени здравствени проблеми , учениците со пост-конфликтни трауми , посебни образовни потреби и бремените
девојки . Учениците може да добијат соодветна стручна помош од психолошката служба во училиштето.Училиштето
учениците и родителите преку класните раководители се информираат за помошта што можат да ја добијат од психолошката
служба и тоа преку родителските средби и директните контакти со психологот . Имајки го во предвид фактот дека по
завршувањето на средното образование учениците се соочени со изборот на нивното понатамошно образование или
вработување , во рамки на нашите можности училиштето им помага на учениците и во оваа многу чувствителна област од
нивниот живот.Како воспитно образовна институција училиштето води евиденција за напредокот на учениците , нивната
редовност , поведение во училиштето . Постоечката евиденција со која располага училиштето им е достапна на наставниците ,
стручната служба , директорот , советниците , родителите и учениците . При преминот од едно во друго училиште се користи
евиденција , а тоа се преведници кои содржат информации за успехот , поведението , редовноста и генерални биографски
податоци , а исто така и молба и пријава при уписот . Солидни постигања на учениците се како резултат на подобрената
редовност, подобрување на соработката со родителите, како и постигнување на позитивна комуникација помеѓу
наставниците и учениците. Мал број на конфликтни ситуации и намалено поведение. Зголемен број на воннаставни
активности преку кои учениците можат да ги истакнат своите способности и да се докажат.
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Подрачје бр. 5 .Училишна клима и односи во училиштето
Број
1

2

Индикатор на квалитет

•
•
•
•
•

Углед/имиџ на училиштето
Кодекс на однесување
Училишна клима
Поведение и дисциплина во училиштето
Учество на учениците во решавањето проблеми и
донесувањето одлуки

Промовирање
на
личните постигања
на учениците

•
•

Промовирање на личните постигања на учениците
Промовирање на постигањата во име на училиштето

Еднаквост и правичност

•
•
•

Познавање на правата на децата
Еднаков правичен третман на сите ученици
Прифаќање и промовирање на мултикултурализмот

Партнерски
однос
со
родителите и со локалната
и деловната заедница

•
•
•

Соработка на училиштето со родителите
Соработка со локалната заедница
Соработка со деловната заедница и невладиниот сектор

Училишна клима и односи
во училиштето

3

4

Теми
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Индикатор 5.1 Училишна клима и односи во училиштето
Теми:

•
•
•
•
•

Углед/имиџ на училиштето
Кодекс на однесување
Училишна клима
Поведение и дисциплина во училиштето
Учество на учениците во решавањето проблеми и донесувањето одлуки

Извори на податоците
•
•
•

•
•

•
•

•
•

Анкета за ученици
Анкета за професори
Записници за разговор со
ученици од педагошкопсихолошката служба
Статут на училиштето
Годишен план и програма
на
училиштето
Кодекс на однесување на
учениците
Записници од одржани
родителски средби и
состаноци со родители
Куќен ред на училиштето
Упатство за начинот на

Во училиштето владее однос на взаемно почитување и меѓусебна соработка
помеѓу учениците и наставниците.Врз основа на спроведениот прашалник на
целна група ученици(60) и целна група наставници(20),констатирано е дека
односот меѓу наставниците и учениците се базира на взаемно почитување и
меѓусебна соработка. Во текот на наставниот процес ,а и вон наставните
активности , учениците покажуваат примерен однос и поведение кон
наставниците,а исто така тој однос го рефлектираат и наставниците.Ова
покажува дека училиштето има висок углед кај заедницата.Наставниот кадар го
презентира своето училиште на најдобар можен начин,со презентирање во
основните училишта на кои презентации се вклучени и учениците. Учениците и
наставниците се горди на своето училиште од аспект на квалитетната
настава,во смисла на современа и модерна настава,несебичната подршка и
помош во обете насоки,остварувањето на комуникација меѓу учениците и
наставниците и надвор од наставнот процес.Другарскиот партнерски однос што
се гради меѓу учениците и наставниците е посебна гордост за сите субјекти во
училиштето.Училиштето има Кодекс на однесување со кој се пропишуваат
правилата на однесување на наставниот кадар, на
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изрекување педагошки
мерки за учениците

учениците,стручната служба,техничкиот персонал, во чие изготвување беа
вклучени и ученици. Училиштето води политика на взаемно почитување и
рамноправен третман на сите структури што учествуваат во училишниот
живот.Учениците, без разлика на полот и етничката припадност,меѓусебно се
почитуваат и разбираат.Не постојат поделби меѓу учениците по никаква
основа.Учениците ги почитуваат сопствените потреби и потребите на своите
соученици. Посебните потреби на учениците се актуелизираат и се решаваат
во полза на учениците. За време на наставата и воннаставните активности
постои дисциплина и работна атмосфера, а вработените континуирано се
грижат за безбедноста на учениците за време на одморите, приемот на
ученици и нивното заминување преку дежурствата на наставниците и видео
надзорот во холовите на училиштето. Сите видови на недисциплина,
асоцијално и антисоцијално однесување од страна на учениците навремено се
санкционираат согласно Правилникот и Протоколот за изрекување на
педагошки мерки, за што се води писмена евиденција. Се свикуваат
родителски средби и се остваруваат поединечни контакти со родители од
страна на педагошката служба. Во училиштето функционира ученичка
заедница која што е избрана на демократски начин на демократски училишни
избори.Таа учествува во донесувањето одлуки кои што се од непосреден
интерес за учениците.Навремено се информираат учениците преку
ученичката заедница за сите работи за кои што тие се засегнати.Учеството на
учениците во донесувањето одлуки е на задоволоително ниво ,тоа го
покажуваат редовните состаноци кои што ги организира претседателството на
ученичката заедница,при што учениците ги обработуваат темите кои што се
актуелни во училиштето се со цел да се решат веќе постоечките проблеми и да
се воведе новост во начинот на следење на наставата.
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Индикатор 5.2 Промовирање на личните постигања на учениците
Теми:

•
•

Промовирање на личните постигања на учениците
Промовирање на постигањата во име на училиштето

Извори на податоците
•
•

•

•

•

План и програма на
стручните активи
Извештаи
изработени од
стручните активи
Визуелни проекции од
културно- забавни
манифестации и настани
Одлука од Наставнички
Совет за начинот на
наградување и
промовирање на
постигањата на учениците
Индивидуални
разговори со
наставници

Училиштето располага со изготвени програми на сите стручни активи кои за
одредени проблеми свикуваат состаноци и заеднички ги разгледуваат и
решаваат. Училиштето постојано организира воннаставни активности,
настапи на разновидни организирани манифестации,културно забавни
настани и исто така праќа свои претставници на семинари и на разни
проекти доколку има добиено покана од соодветната институција. По повод
Патрониот празник на училиштето,учениците активно се вклучени во сите
активности за организација на свеченоста. Согласно Одлуката за
наградување и промовирање на постигањата на учениците,истите се
наградуваат со парични награди ,зависно од видот и типот на учеството и
постигнатиот резултат на државно ниво ( прво, второ и трето место).Во врска
со наставата и одредени проблематики во истата,периодично и тековно се
одржуваат состаноци на наставниците со педагошката служба.

61

Самоевалуација на училиштето 2016/17 и 2017/18
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Индикатор 5.3 Еднаквост и правичност

Теми:

•
•
•

Познавање на правата на децата
Еднаков правичен третман на сите ученици
Прифаќање и промовирање на мултикултурализмот

Извори на податоците

•
•
•

•

•

•

Прашалник за ученици
Програма за класен час
Извештаи од
состаноците на
стручните активи
Записници од Совет на
паралелката и
Наставнички Совет
програма
за
проектни
активности на активот по
македонски
јазик
и
литература,
текстилни
предмети
Педагошка евиденција
и документација во
однос на вклученоста
на учениците во
воннаставните актив

Училиштето ги вклучува во сите свои активности учениците со различно
етничко потекло,како би се овозможила еднаквост и правичност за
сите.Тоа особено доаѓа до израз во работата на проектните активности,
подготовката на различни приредби и манифестации и преку реализација
на проектот за Меѓуетнична интеграција во училиштето. Во училиштето
владее однос на меѓусебно почитување и не постои дискриминација по пол
и етничка припадност. Преку организирани обуки во склоп на училиштето
,преку индивидуални разговори со педагошко –психолошката служба,
преку програмата за оддделенските часови и преку учество на Обуки за
Еразмус + програмата за европска мобилност вобразованието,училиштето
му помага на наставниот кадар подеднакво да ги третира сите ученици.
Учениците учат да ја почитуваат сопствената и културата и традицијата на
другите етнички заедници во Република Македонија ,без оглед на која
етничка група припаѓаат .
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Индикатор 5.4 Партнерски однос со родителите и со локалната и деловната заедница
Соработка на училиштето со родителите
Соработка со локалната заедница
Соработка со деловната заедница и невладиниот сектор
Теми:
Извори на податоци
•
•
•

•
•
•
•

•

•

Училиштето постојано соработува со родителите преку организирани
Извештаи на стручните
родителски средби како редовни така и вонредни.Освен родителските
средби класните раководители и педагошката служба ги повикува
активи
родителите за запознавање на состојбата на нивните ученици или за
План и програма на
промените и однесувањето од нивна страна.Училиштето има отворено
училиштето
и ден за родители и старатели.Тоа преку Советот на родители ги
Годишен извештај на
информира родителите за случувањата во училиштето,а исто така се
училиштето
обезбедуваат мислења за одредени проблемски прашања.
Стручните активи имаат изготвено програми по кои работат периодично на
План и програма на
проблематиките во училиштето,а како и секое училиште така и нашето
стручните
секоја година изработува програма на
активи (македонски
училиштето каде се вклучени сите потребни проблематики и функци на
јазик и
учулиштето. Училиштето соработува со другите заинтересирани учесници
литература,историја,лик
во образованието од локалната заедница преку актуализирање на
овна
наставниот процес што се одвива во училиштето. Со локалните стопански
уметност,социологија
организации,фабрики училиштето соработува на тој начин што се
,педагогија
организираат групни посети на текстилниот кластер во нашата
Записници од состаноци општина,посета на одредени процеси во производствениот
процес како дел од наставната програма по поединечни предмети и
со
родители - Записници од струки.Училиштето соработува со Дом на културата -Никола Јонков
Вапцаров,со Локалната самоуправа, ЈЗД-Гоце Делчев,со МВР-Делчево,
одржани состаноци со
основните училишта,Црвениот Крст,УЈП,и други јавни и приватни
Советот на родители
институции.Исто така училиштето соработува и со невладиниот сектор.
Записници од одржани

63

Самоевалуација на училиштето 2016/17 и 2017/18

•

•

состаноци со
Одборот на
родители
Записници од
одржани
родителски средби
План и програма за
работа на Директорот
на училиштето
Програма за
соработка со
родителите

Училиштето соработува со фабриките и локалните стопански организации
преку организирана посета на истите поради проширување на знаењата и
искуството потребни за успешно реализирање на практичната настава.
Следењето на модерните трендови во текстилната индустрија ,машинството и
следењето на одредени техники,се дел од адаптацијата на обуката кон
потребите на занимањето.
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Подрачје бр. 5 .Училишна клима и односи во училиштето

Резултати

Јаки страни

•
•
•

Градење на партнерски однос со учениците –
Почитување на различностите меѓу учениците –
Промоција на постигањата на учениците –

•
•

Недоволна комуникација меѓу наставниците и други вработени структури во училиштето
Опаѓање на позитивната училишна клима од претходниот период поради недоволна
заинтересираност на учениците за образование

•

Подобрување на комуникацијата меѓу наставниците и други вработени структури во
училиштето
Континуирана работа за подобрување на училишната клима меѓу сите структури и
вработени во училиштето

Слаби
страни

Идни
активнос
ти

•
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Подрачје бр. 5 .Училишна клима и односи во училиштето
Анализа на резултатите::
Училиштето се залага за грижата и здравјето и безбедноста на учениците.Наставниот кадар е почитуван од
страна на родителите. Училиштето има Кодекс на однесување ,со кој се пропишани правилата за
однесување на сите структури во училиштето. Училиштето гради политика на взаемно почитување и
рамноправност на сите структури во училишниот живот. Во училиштето постои
професионализам, а сите ученици без оглед на способностите, родот, етничката припадност, верата и
потеклото се чувствуваат прифатени. Дисциплината на учениците задоволува, вработените успешно се
справуваат со проблемите што се однесуваат на
дисциплината и редовноста. Во однос на тоа постои соработка меѓу вработените, стручната служба и
родителите. За одржување на редот и дисциплината училиштето го применува протоколот и правилникот
за изрекување педагошки мерки. Учениците
придонесуваат во решавањето на проблеми и донесување одлуки што се во интерес на подобрување
на нивното однесување . Училиштето презема активности за промоција на постигањето на учениците.
Средината за учење ги мотивира учениците да си поставуваат повисоки цели. Наставниот кадар ја
сфаќа суштината на пофалбата како мотивација на учениците. Училиштето ги
промовира личните постигања на сите ученици во рамките на училиштето и надвор од него. Вработените
подеднакво се однесуваат кон сите ученици независно од полот, етничката припадност, културната,
верската припадност во училиштето. Училиштето организира воннаставни активности во кои што се
вклучени сите ученици и исто така одреден број на професори се вклучени во изработка на проект на
Еразмус програмата заедно со одреден број на ученици.
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Подрачје бр. 6 РЕСУРСИ
Број

Индикатор на квалитет

Теми:

1
Сместување и просторни
капацитети

Просторни услови
Икористеност на просторниот капацитет

Наставни средства и помагала

Опременост со стручна литература и наставни средства и помагала
Училишна библиотека
Потрошен материјал

3

Обезбедување на потребниот
наставен кадар

Број на вработени и соодветност на наставниот кадар
Ефикасност и распоредување на кадарот
Стручна служба како подршка на наставниот кадар

4

Следење на развојните потреби
на наставниот кадар

Професионален развој на наставниците

Финансиско работење на
училиштето

Постапки со кои се обезбедува почитување на законска регулатива за
финансиско работење
Транспарентност во планирањето и трошењето на училишниот буџет

2

5
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Подрачје бр. 6 РЕСУРСИ
Индикатор 6.1 Сместување и просторнн и капацитети
• Просторни услови
• Искористеност на просторниот капацитет
Извори на податоците
Теми:

•
•

Годишна програма
за работа на
училиштето
Пописни листи од
архивата на
училиштето.

•

Распоред на часови

•

Распоред на
класови по
училници

•

Разговор со
наставник по спорт и
спортски активности

•

Разговор со
наставници и
персоналот

•

Непосреден увид

Училиштето е изградено во 1961г. Истото е сместено на почетокот на
централното градско подрачје, спроти основното училиште Св. Климент Охридски.
Училишната зграда во која се одвива воспитно-образовниот процес располага со 5
кабинети, 15 класични училници, 2 кабинетски
училници, 2 работилници за
изведување на практична настава по текстилните струки, 1 мала и 1 голема
училишна спортска сала, младинска канцеларија, простории за администрацијата и
директорот, педагошката служба и 2 канцеларии за наставниците. По катови
просторното уредување е следново: на приземје се наоѓаат две специјализирани
работилници за потреби на текстилно-кожарската насока со вкупна површина од 104
м2, канцеларија на адмистрација со 27м2, библиотека и додаток на библиотека со
вкупно 37.4 м2, мала спортска сала и соблекувални за ученици 319.6 м2, архива на
училиштето, просторија за оперирање со парно греење како и магацин. На први кат
има 10 училници од кои 3 се кабинети и една просторија адаптирана за потребите на
работа со родители и училишна заедница. На истиот кат е сместена и канцеларијата
на директорот со вкупна површина од 21.3 м 2, две канцеларии за педагошка служба
со вкупна површина од 32.7м2, главна наставничка канцеларија и една помала од
вкупно 78.6 м2,, соблекувална за наставниците по спорт, хемиска лабораторија,
помошна просторија за кабинет по биологија,санитарни простории за наставници и
ученици, ходник и ходник кој води кон спореден излез на училиштето а се користи
за премин кон новата спортска сала. На вториот кат се сместени 12 училници со
вкупна површина од 553 м2 и младинска канцеларија 21.3 м2, помошни простории за
кабинет по физика, стакло и други алати, како и санитарни простории за ученици.
Во ходниците има поставено видео надзор, сигнали за евакуација како и 3
противпожарни апарати. Просториите за изведување на настава се искористени до
максимум а со доградбата на 6 нови училници по ИПА Програмата за прекугранична
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соработка на Македонија-Бугарија, со што наставата веќе се организира во една
смена.
Во фаза на изградба е и Работилница во површина од 28,62 м2 по ХАСАП систем
за потребите на Хемиско-технолошката струка. Штое и обврска по Извештајот од
тимот инспектори по извршената Интегрална еваулација во 2016 годинаУчилишната
зграда зафаќа површина од вкупно 2631.99 м2.. Во училишниот двор се наоѓа новата модерна
спортска сала изградена според сите меѓународни стандарди за изведување на настава,
тренинзи и спортски натпревари со капацитет од 400 седишта. Во состав на дворот е и
асфалтирано спортско игралиште за мали спортови и мала кружна патека 122х5 м која се
користи за настава-атлетика. Дворот е уреден со тревник, поплочени патеки до главниот влез
и движење околу дворниот простор. Во завршна фаза е изградба на киткарник во училишниот
двор и клупи и истото се очекува да се пушти во употреба со почетокот на мeceц март 2019.
Има поставено доволно корпи за отпадок и светилки од енергетска ефикасност покрај
главната патека задоволувајќи ги потребите за осветлување и . Оградата е од мешан тип,
цемент и железо и истата непрекинато го одбележува имотот на училиштето.
Училиштето има јасен план за просторно искористување.. Искористувањето на
салите за спорт е исто така до максимум и истите се дадени на изнајмување после
наставниот ден на заинтересираните клубови и физички лица. Сумарно просторните
капацитети на Училиштето се простираат на вкупна површина на објект со спортска
сала од 4311m2. Објектот е во тврда градба, со приземје и два спрата.Површина на
училишен двор
изнесува 7808m2, а површината на спотски терени и игралишта е 3350m2. Во рамки
на Училишната просторна организација е изградена и спортска сала како дел од
проектот за изградба на 145 спортски сали. Во училиштето просторот се состои од:
27 училници (од кои 7 опремени со LCD проектор, SMART табли, 3 ЛЕД телевизори),
2 текстилни работилници, лаборатории, библиотека, кариерен центар, фискултурна
сала со трибини и мала спортска сала , соодветно уредени спортски терени, зелена
дворна површина, канцелариски простор, ходници, санитарни јазли и и други
помошни простории.
Во учебната 2018/19 година, училиштето ќе ја реализира воспитно – образовната
дејност со расположливата техничка опрема и дидактички материјал.
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Подрачје бр. 6 РЕСУРСИ

Индикатор 6.2 Наставни средства и помагала
Теми:

•
•
•

Опременост со стручна литература и наставни средства и помагала
Училишна библиотека
Потрошен материјал

Извори на податоците
Во однос на опременоста со задолжителна литература по наставните
• Годишна програма за
предмети, училиштето има речиси целосна покриеност во гимназиското
работа на училиштето,
• Пописни листи од архивата на подрачје благодарение на владината акција за набавка на учебници. Со
проблеми се среќаваат стручните паралелки од текстилна – кожарска и
• училиштето
хемиската технолошката струка кои се во исчекување на одобрување на
• Извештај на училиштето;
материјали дадени во министерството за образование и истите се користат со
• Разговор со библиотекар;
скратени верзии на печатени материјали, мали диктати, интернет, шеми и сл.
• Увид во
Постојат број на наставни помагала кои се сместени во канцеларии на
библиотечната
педагошка служба и се достапни на наставниците по нивно барање. Во самата
евиденција;
наставничка канцеларија има 2 фунционални компјутери со интернет пристап,
печатач, скенер, ЦД плеери и сл. со непосредна пристапност за сите
• Увид во документацијата
наставници. Техничката опременост на училниците е целосно покриена со
на училиштето за
инсталирани комјутери и интернет пристап во текот на целата учебна година.
набавување стручна
Училишната библиотека располага со фонд од 15, 828 книги кој ги задоволува
литература лектирни
воглавно потребите а учениците од лектирните изданија. Книгите се издаваат
изднаија за учениците и
со евиденција во специјални картони за членство во библиотеката. Истото се
други наставни помагала.
користи и за точен увид во тековното позајмување доколку има потреба од
• Увид во документација за
зголемена побарувачка за некоја книга. Бибиотеката има добиено книги од
планирани и набавени
странски донатори, прирачници за наставници од УСАИД, Француска амбасада
потрошни материјали;
и др., како и од локален граѓанин. Библиотеката е во постојана соработка со
локалните училишта и училиштата во соседните градови при што доаѓа до
• Програма за развој на
размена на потребни учебници во зависност од побарувањата.
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училиштето

Училиштето во рамките на своите можности снабдува потрошен
материјал
(хартија, креди, сунѓери) и истото ги задоволува потребите на
наставниот кадар.За набавка на наставни средства и материјали училишето
собира информации од стручните активи. Предлозите од стручните активи се
доставуваат до директорот на училиштето кој го известува Наставничкиот
Совет каде се утврдуваат приоритети за наставни средства и помагала.За
ефективната и ефикасна употреба на потрошниот материјал училиштето има
ангажирано дел од помошниот персонал коишто ја следат употребата на
помошниот материјал (хартија за копирање). Соработката меѓу раководниот
кадар и стручните активи во врска со снабдувањето со потребните материјали
е транспарентна и одговара на реалните побарувања
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Подрачје бр. 6 РЕСУРСИ
Индикатор 6.3 Обезбедување на потребниот наставен кадар
Теми:

•
•
•

Број на вработени и соодветност на наставниот кадар
Ефикасност и распоредување на кадарот
Стручна служба како подршка на наставниот кадар

Извори на податоците
•
•
•
•
•
•
•

Евидентни листови за
присуство на Наставнички
совет и други состаноци;
Увид во досиеа на
вработените;
Увид во правилникот за
систематизација;
Годишна програма за работа на
училиштето
Годишна програма за работа на
стручната служба.
Годишна програма и извештај на
стручните активи
Документи(записници,извештаи и
др.) од тековните активности на
стручната служба-

Вкупниот број на вработени лица во СОУ М.М. Брицо се 68 од кои 52 се
наставници соодветни за извршувањето на наставна дејност според степенот на
образование и стручни квалификации. Од нив, 43 наставници се со постојан
статус на вработени, а 8 на одредено работно време од кои 5 се замена.
Стручната служба е комплетирана и ја сочинуваат педагог, психолог, социолог и
и библиотекар . Административно-техничкиот персонал го сочинуваат секретар,
благајник , архивар,лаборант и помошен персонал Ефикасноста на работењето
на сите вработени ја следи раководниот орган заедно со педагогот за
спроведување на наставните планови и програми. Наставниците се
организирани по стручни активи при кои се разменуваат искуства и се даваат
предлози за подобрување и олеснување на наставниот процес. Ангажирањето на
нови наставници се врши транспарентно и во согласност со законските норми.
Слободните часови се реализираат со интерни договори.
Во училиштето функционира комлетната стручна служба која им помага на
наставниците во организацијата на наставата, следењето на напредокот на
учениците, справување со проблеми и сооветна помош на учениците како групна
така и индивидуална помош. Стручната служба има подготвено своја програма за
работа каде планира и спроведува низа активности за работа со учениците, како
учениците со слаб успех, тематски работилници и слично. Според структурата на
педагошко-психолошката слуба, истата ги задоволува потребите на училиштето.
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Индикатор 6.4 Следење на развојните потреби на наставниот кадар
•

Теми:

Професионален развој на наставници

Извори на податоците
•
•
•
•
•
•

Персонални досиеа
на вработените
Планови и извештаи за
работа на стручните активи
Програма и извештај за
работа на училиштето
Евидентни листи од
спроведени интерни обуки.
Интервју со стручната служба
Правилник за стекнување и
распределба на средства
добиени од сопстевни
приходи.

Структурата на вработен наставен кадар иницира дека се работи за наставници со
доволно искуство во наставата и воглавно повеќето имаат поминато низа едукации.
Реализацијата на наставните програми е следена од страна на на сручните
соработници и директорот на училиштето и на тој начин се идентификуваат потребите
за професионален развој на наставниот кадар како и преку портфолијата на секој
наставник. Информациите за професионален развој, наставниците ги добиваат од
директорот и педагошката служба, за семинари и советувања организирани од страна
на Бирото за развој на образованието и МОН, како и за вклучување во одредени
проекти, кои можат да бидат организирани и од други домашни или странски
институции.Училиштето ја почитува законската регулатива за професионален развој на
кадарот. Исто така, во училиштето работат наставници кои се имаат стекнато со богато
искуство во областа на проектите и едукацијата и истите работат на стекнување на
меѓународно искуство во насока за интегрирање на образованието во Европски рамки
како и промоција на нашата земја. Во тие случаи, училиштето има изградено
механизам за замена на отсуството на наставниците и отворена можност на
десиминација на стекнатите знаења и вештини во училиштето а кои се во согласност
домашните образовни практики. Училиштето врши дисеминација на знаењата стекнати
од разни семинари и обуки и има процедура за спроведување на дисеминација на
знаењата на наставниот кадар. Училиштето води евиденција за учеството на
наставниот кадар на обуки и семинари со кои се унапредува воспитно образовната
работа. Евиденцијата ја води педагошко-психолошката служба.
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Индикатор 6.5 Финансиско работење на училиштето.
Теми:

• Постапки со кои се обезбедува почитување на законска регулатива за финансиско работење
• Транспарентност во планирањето и трошењето на училишниот буџет

Извори на податоците
•
•
•
•
•
•
•

Увид во финансиски план (Буџет)
на училиштето
Програма за развој
Годишната програма за работа на
училиштето
Записници од состаноците на
Училишниот одбор и Совет на
родители
Разговор со Директорот
/наставници/членови на УО
Склучени договори и тендери за
јавни набавки и понуди.

Постапките за финансиско работење што ги споредува училиштето се во согласност со
законските норми.Раководниот кадар има разработено механизам за стекнување и
искористување на дополнителни финансииски средства. Финансискиот годишен план
(Буџет) го донесува УО и оди како предлог за усвојување на Советот на општина
Делчево.Планот го усвојува Советот на општина Делчево. За училишниот буџет и за
трошоцие се информира Локалната самоуправа, Училишниот обор, Советот на родители и
сите вработени во училиштето. За секоја година се изработува финансов извештај, во форма
на завршна сметка, исто така се изработуваат месечни и квартални извештаи кои се
доставуват до соодветни институции задолжени за контрола на финансиското работење при
локалната самоуправа на Општина Делчево. По барање УО може да добие месечен,
тримесечен или полугодишен извештај за финансиските активности и финансиската
состојба на училиштето. Информациите за трошењето на училишниот буџет се достапни за
сите горе наведени органи во секое време. Средствата за плата се исплатуваат преку платни
списоци кои се доставуваат до соодветни банки. Другите исплати поврзани со
материјалното работење се вршат преку фактури.
Раководниот кадар ги консултира сите вработени кога тоа е потребно и на соодветно ниво
на деталност. Буџетот се користи наменски и има развојни цели кои се фокусираат на
подобрување на квалитетот на наставата, учењето и развојот на училиштето во целина.
Училишниот одбор задолжително учествува прку своите членови за избор на изведувач на
повеќедневните екскурзии на училиштето , а понекогаш и во комисии за јавни набавки како
што е превозот на учениците .
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Резултати

Јаки страни

•
•

Релативно искусниот наставен кадар и мотивираноста за професионален развој.
Транспарентност и тимска вклученост на расположивите човечки ресурси при
управувањето и раководењето на училиштето.
Соработка помеѓу стручните активи.
Транспарентност на финансиското работење во училиштето како и информираноста на сите
вработени, УО како и локалната самоуправа.
Солидни пријатни просторни и дворни услови, постојано набавување на нагледни средства,
помагала и потрошен материјал
Современа спортска сала за успешно спроведување на наставата по спорт и спортски
активности.
Опремени текстилни работилници за изведување на практична настава

•
•
•
•
•
•
Слаби страни

•

Идни
активности

•
•

•
•
•

Инсталацијата на комјутерите со клупите предизвикува делумно ограничен пристап
за детално чистење на училниците
Училиштето нема план за покривање на оправдано отсуство на наставниците
Потреба од обезбедување на финансиски средства за професионален
развој на вработените, план од преоритетни области и реални потреби
Потребата од перманентно стручно усовршување на наставниот кадар
согласно европските стандарди и потреби на европската унија кон која
се стреми и нашата земја во поглед на образованието
Во тој контекст во рамките на меѓународната соработака на
училиштето продолжува и понатаму.
Потреба од разработен план за замена на отсутни наставници
Продолжување на меѓународната активност на нашето училиште и во
иднина согласно програмата
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Анализа на резултатите:

Просторните капацитети одговараат на потрбите на наставниот кадар за изведување на квалитетна настава и не се
чувсвува потреба за поголемо реновирање. Наставниците и учениците имаат потреба од современа стручна
литература од сите области. Перосналот во училиштето се однесува одговорно кон присутноста на работа. Работното
искусво, квалификациите и стручноста на персоналот е на прилично високо ниво, но се чувствува мотивацијата и
потребата од понатамошен професионален развој во одредени области.Преку стручните активи се истакнуваат
потребите за професионален развој индивидуално и на ниво на училиште.Училиштето настојаува да им даде подршка
на оние наставници коишто сакаат да ги подобрат своите стручни способности. Исто така училиштетето ја следи и
менторската работа на приправниците како и на останатите вработени лица.
Училиштто во делот на финансирањето утврдува буџет со кој се настојува да се покрјат сите трошоци на работењето
со цел обезбедување квалитетна настава. Училишниот буџет се утврдува во соработка со Советот на родителите и се
разгледува на Училишен одбор и се донесува како предлог за усвојување на Совет на општина Делчево.Советот на
општина Делчево го усвојува финансискиот годишен план. Информациите за училишнот буџет и финансиското
работење се достапи на вработените,родителите и локалната самоуправа.
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1

Индикатор на
Теми
квалитет
Управување и раководење -Управување со училиштето
со училиштето
-Раководење со училиштето

2

Цели и креирање на
училишната политика

-Јасност и соодветност на целите
-Процедури за креирање на училишната политика

Развојно планирање

-Цели на развијното планирање
-Професионален развој /стручно усовршување на кадарот
-Материјално-технички средства
-Инфраструктура

3
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Индикатор 7.1: Управување и раководење со училиштето
Temi:

.upravuvawe so u~ili{teto
.rakovodewe so u~ili{teto
Izvori na podatoci
-Закон за средно
-Со училиштето управува Училиштен одбор чии надлежности за управување и извршување на
образование
административните задачи се јасно дефинирани со Законот за средно образование, Статутот на
-Статут на
училиштето и Деловникот за работа на Училишниот одбор разменуваат идеи и искуства а по
училиштето
потреба соработуваат и со Советот на родителите ,Училиштен одбор, Локалната самоуправа ,БРО,
-Список на членови МОН и др. За посериозни проблеми се закажуваат состаноци на кои се разговара за проблемот, се
на училишниот
разрешува или се става како точка за разрешување на Наставнички совет и Училиштен одбор.
одбор/во прилог на
Раководниот тим што го сочинуваат -директорот,педагогот,психологот,социологот и
ГПРУ
раководителите на стручните активи- иницира и спроведува промени во работењето на училиштето
-Деловник за работа , при што како приоритет секогаш се постигањата на учениците. Има професионален однос кон
на УО
работата и вработените , така што постојано ја поттикнува , развива и следи тимската работа на
–Записници од
наставниот кадар. Односот на раководниот тим со другите субјекти во училиштето е комплетно
состаноците на УО
отворен и флексибилен. Раководниот тим со учениците и со другите субјекти се консултира и
-Записници од
комуницира на состаноци преку избрани претставници. Наставничкиот кадар добива информации
Наставнички совет
за одлуките на раководниот тим на Наставничките состаноци, учениците се информираат преку
-Записници од
огласната табла и непосредно преку класните раководители, а надворешните соработници
родителски средби
(родителите) преку родителски средби. Училиштето остварува успешно соработка и со Локалната
-Записници од
заедница преку реализирање на проекти и преку учество во вон-наставни и други активности..
Советот на родители Состаноците на УО ги закажува и води Претседателот или Заменик претседателот на УО. За секој
-Прашалник за
состанок се утврдува дневен ред и се води записник. Присуство на состаноците обезбедува
раководниот тим
претседателот на УО со доставување на писмени покани. Сите состаноци се одржуваат со
-Прашалник за
мнозинство на членовите при што претходно им обезбедува детални сеопфатни информации и
родители
материјали за точките од дневниот ред. За одлуките на Училишниот одбор, се информираат
Наставничкиот совет и останатите вработени ,Советот на родители и сите заинтересирани субјекти
. -Раководниот тим е составен од директорот,педагогот,психологот,социологот и раководителите на
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Индикатор 7.2: Цели и креирање на училишна политика
Temi:

.Jasnost i soodvetnost na celite
.Proceduri za kreirawe na u~ili{nata politika
Izvori na podatoci
- Годишна програма
- Целите на развојното планирање се прецизно и јасно дадени во Развојниот план и Годишната
за работа на
програма за тековната учебна година. Планирањето се базира на податоци кои ги даваат стручните
училиштето за
активи, педагошко-психолошката служба, Наставничкиот совет, Советот на родители, податоци од
учебната 2017/18 и
Годишниот извештај за работата на училиштето, Годишниот финансов план како и врз основа на
2018/19г.
Самоевалуацијата на училиштето. - Одговорноста за годишното планирање ја има Директорот на
- План за
училиштето, педагошко - психолошката служба и стручните активи. Тие ја предлагаат Годишната
Евалуација програма за работа и превземаат мерки за нејзино спроведување и поднесуваaт извештај за
Самоевалуација на
реализација на истата. Наставничкиот совет дава мислење по предлогот на Годишната програма
училиштето. 2006/18 за работа и го следи нејзиното реализирање, истата се донесува на УО на училиштето која се
- Финансов план на
усвојува на Советот на Општината. Долгорочните планирања се ставени во Развојниот план.
училиштето
Информираноста на заинтересираните структури за поставените цели и за динамиката на нивното
- Годишен план за
реализирање е на високо ниво.
- Наставниот кадар во училиштето континуирано се усовршува преку редовна посета на семинари, обуки и
јавни набавки
проекти, за изведување на квалитетен воспитно – образовен процес. Во однос на учениците со различни
- Прашалник за
способности и предиспозиции училиштето има изготвено програма за работа со талентирани ученици и
директоро
спроведено обука на наставниот кадар за истото. За учениците со послаби способности организирањето на
- Прашалник за
дополнителната настава се изведува континуирано во текот на наставната година согласно планирањата на
наставниците
наставниците, како и реализирање на консултативна и друг вид на настава во текот и по завршувањето на
-Извештај за
однесување. Сите превземени дисциплински, педагошки мерки изречени на состаноците на Наставничкиот
извршен
систематски преглед совет влегуваат во записникот, а посебна документација и евиденција води педагошко-психолошката служба.
Во секоја училница има кодекс за однесување на ученикот во училиштето. Покрај тоа постои и Кодекс за
на учениците
-Евидентни листови однесувањето на Наставниците. -Во врска со давањето подршка на учениците за унапредување на здравјето,
разрешувањето на кризни состојби или за друга проблематика од локален карактер Раководниот тим и
кај стручниот
Наставниот кадар, вклучувајки ја и педагошко-психолошката служба промовира родителски однос кон
соработник
учениците. Секоја учебна година во соработка со здравствениот дом се извршуваат систематски прегледи на
-Кодекс на
учениците, на класните часови се читаат едукативни предавања за актуелни теми кои се спроведуваат преку
однесување на
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учениците
-Правилник за
однесување на
вработените
-Прашалник за
директорот
-Прашалник за
стручната служба

програмата за Образование за животни вештини со кои се води грижа за психофизичкото здравје на личноста
на учениците, активно вклучување на учениците во вон-наставните активности од областа на спортот и
спортските активности.
Во соработка со Црвениот крст- Делчево,Виница и МВР- Делчево и Виница се организираат предавања и
трибини за здравјето и безбедностa на учениците на кои присуствуваат стручни лица од различни области.
Во разрешувањето на кризните состојби е вклучена и педагошко-психолошката служба која заедно со
класните раководители дава советодавна помош на учениците.

- Прашалник за
наставниците
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Индикатор7.3- Развојно планирање
.Celi na razvojnoto planirawe
Temi
.Profesionalen razvoj (stru~no usovr{uvawe na kadarot)
.Materijalno-tehni~ki sredstva
.Infrastruktura
Izvori na podatoci
- Годишна програма за
работа на училиштето за
учебната 2017/18 и 2018/19г.
- План за Евалуација
- Самоевалуација на
училиштето. 2016/18
- Финансов план на
училиштето
- Годишен план за јавни
набавки
- Прашалник за директорот
- Прашалник за наставниците
- Прашалник за стручната
служба
- Пописни листи за 2018 год.
-Записници од Наставнички
совет
- Записници од Училиштен
одбор
- Програма и извештај од
стручните активи

-

- Целите на развојното планирање се прецизно и јасно дадени во програма за развој и годишната
програма за тековната учебна година. Планирањето се базира на податоци кои ги даваат стручните
активи, педагошко-психолошката служба, Наставничкиот совет, Советот на родители, податоци од
Годишниот извештај за работата на училиштето, Годишниот финансов план како и врз основа на
Самоевалуацијата на училиштето. - Одговорноста за годишното планирање ја има Директорот на
училиштето, педагошко - психолошката служба и стручните активи. Тие ја предлагаат Годишната
програма за работа и превземаат мерки за нејзино спроведување и поднесуваaт извештај за
реализација на истата. Наставничкиот совет дава мислење по предлогот на Годишната програма за
работа и го следи нејзиното реализирање, истата се донесува на УО на училиштето која се усвојува
на Советот на Општината. Долгорочните планирања се ставени во Развојниот план.
Информираноста на заинтересираните структури за поставените цели и за динамиката на нивното
реализирање е на високо ниво.
- Наставниот кадар во училиштето континуирано се усовршува преку редовна посета на
семинари, обуки и проекти, за изведување на квалитетен воспитно – образовен процес.
Во однос на учениците со различни способности и предиспозиции училиштето има
изготвено програма за работа со талентирани ученици и спроведено обука на
наставниот кадар за истото. За учениците со послаби способности организирањето на
дополнителната настава се изведува континуирано во текот на наставната година
согласно планирањата на наставниците, како и реализирање на консултативна и друг
вид на настава во текот и по завршувањето на наставната година . Училиштето има
воспоставено систем за дисеминација на стекнатото знаење но нема пропишана
процедура . - Пописните листи и Барањата од активите даваат прегледност за
материјално – техничките и нагледни средства со кои располага училиштето за
изведување на современа квалитетна настава. Доколку има потреба се набавуваат нови.
- Во развојниот план на училиштето секогаш се предвидува и подобрување на
инфраструктурата на училиштето согласно Годишниот финансов план.
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Резултати:
Клучни јаки страни
Управувањето и Раководењето од страна на Училишниот одбор и Раководниот тим е согласно Законот за средно образование,
Законот за работни односи, Колективен договор и Статутот на училиштето;
Вклученост и ангажираност на Училишниот одбор и Наставниот кадар во креирањето на училишната политика.
Високо транспарентна училишна политика;

Слаби страни
Нецелосно спроведување на документите и актите донесени од страна на органот на управување на училиштето,наставничкиот
совет и другите стручни органи и тела на училиштето од страна на вработените и учениците во училиштето.

.
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Анализа на резултатите:
Раководниот тим во училиштето го сочинуваат директорот,педагогот,психологот,социологот и раководителите на
стручните активи. Орган на управување е Училишниот одбор составен од 12 члена. Надлежностите за управување и
раководење се во согласност со Законот за средно образование и Статутот на училиштето. Училишната политика е
конструктивна , транспарентна со јасно дефинирани цели. Таа се води преку тимска работа и опфатеност на сите
структури на училиштето. Имa изготвено Правилници и кодекс за дисциплината, однесувањето, дисциплинските мерки што
се преземаат, поведението, насилничкото однесување и дискриминацијата. Сите педагошки мерки се документирани. За
таквата политика благовремено се информираат сите заинтересирани субјекти, а начинот на информирање се изведува
преку вообичаен систем: раководниот тим го информира Наставничкиот совет, советот на родители, локалната заедница,
а Наставничкиот совет преку класните раководители ги информира учениците. Во врска со давањето подршка на
учениците за унапредување на здравјето, разрешувањето на кризни состојби или за друга проблематика од локален
карактер, раководниот тим и наставниот кадар вклучувајки го и стручниот соработник промовира родителски однос кон
учениците.Целокупната настава во училиштето се планира од година во година преку изготвување Годишна програма за
работа.Долгорочното планирање е и развојно планирање, поставено на реални основи и земајки ги во предвид
расположливите ресурси на училиштето стручноста на наставниот кадар, условите, техничката опременост и нагледните
средства. Раководните органи заедно со наставниот кадар успешно го изведуваат воспитно-образовниот процес во
училиштето.
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