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Област 1: Организација и реализација на наставата и учењето.  
Област 2: Постигања на учениците  
Област 3: Професионален развој на наставниците, стручните соработници и раководниот кадар  
Област 4: Управување и раководење 
Област 5: Училишна клима и култура 
Област 6: Соработка со родителите и локалната средина 
Област 7: Комуникации и односи со јавноста 
 
Индикаторите за квалитет во соодветните области се од  подрачјата за ИЕУ. 
 
 

ВОВЕД 
 

Самоевалуацијата на училиштето е една од стратешките активности и документи врз основа на 
кои се изработува Развојниот план на училиштето и дава насоки за понатамошен развој и 

усовршување на воспитно-образовната работа. Самоевалуацијата во СОУ „Методи Митевски - 
Брицо" – Делчево беше спроведена во периодот од октомври до декември 2016 година, 

спроведена 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. Врз основа на тоа 

основната цел на Самоевалуацијата како стратешки документ не е само согледување на 
постоечката состојба, туку и давање на препораки за понатамошен развој. Индикаторите врз 
основа на кои беше спроведена самоевалуацијата се организирани во седум подрачја што се 

однесуваа на главните аспекти на работата во училиштето и врз основа на истите беа 
организирани посебни подтимови за секоја област одделно. 

Тие области се: 
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Област 1. Организација и реализација на 
наставата и учењето   
Тим за изработка : 
Дијана Цонева 
Наташа Гоцевска 
Весна Соколовска 
Стојка Даневска 
Влатко Димитровски 
Весна Постоловска 

 

Област 2: Постигања на учениците  
 
Тони Јанев 
Валентина Анастасова 
Мара Јовевска 
Сребран Георгиевски 
Васка Пандова 
Роза Стаменковска 

 

Област 3: Професионален азвој на 
наставниците, стручните соработници и 
раководниот кадар  
Славица Рунтевска 
Наташа Гоцевска 
Илчо Тодоровски 
Елена Ангеловска 
Вида Митева 
Галина Иванова  
 

 Област 4: Управување и раководење 
 
Лидија Антовска 
Лилјана Дамјанова 
Митко Антовски 
Марина Синадиновски 
Јасминка Величковска 
Дијана Атанасова 

 

Област 5: Училишна клима и култура 
Весна Димитровска 
Ана Среброва – Цветковска 
Сузана Трендафилова 
Благојчо Георгиев 
Милица Георгиевска 
Ленче Димитровска 

Област 7: Комуникации и односи со јавноста 
 
Татјана Стоичовска          Илија Лазаревски 
Душанка Стојковска         Слободан Илиоски 
Верка Арсова                  Јадранка Атанасовска 

 

Област 6: Соработка со родителите и 
локалната средина 
Билјана Ивановска 
Дејан Златков 
Димитар Стојановски 
Маца Илиевска 
Желеанка Демирова 
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ООббллаасстт  ззаа  ссааммооееввааллууаацциијјаа   ИИннддииккааттооррии  ззаа  ккввааллииттеетт  оодд  

ппооддррааччјјааттаа  ззаа  ИИЕЕУУ   

ООррггааннииззаацциијјаа  ии  ррееааллииззаацциијјаа  ннаа  ннаассттааввааттаа  ии  ууччеењњееттоо  11..11,,  11..22,,  11..33,,                                                                                                  33..11,,  

33..22,,  33..33,,  33..44  ии  33..55 

ППооссттииггаањњаа  ннаа  ууччееннииццииттее  22..11,,  22..22,,  22..33                                                                                                33..66,,  44..44  

ии  55..22   

ППррооффеессииооннааллеенн  ррааззввоојј  ннаа  ннаассттааввннииццииттее,,  ссттррууччннииттее  ссооррааббооттнниицции  ии  

ррааккооввооддннииоотт  ккааддаарр  
66..22    ии    66..44  

УУппррааввуувваањњее  ии  ррааккооввооддеењњее  77..11  

УУччииллиишшннаа  ккллииммаа  ии  ккууллттуурраа  55..11,,  55..22    ии    55..33  

ССооррааббооттккаа  ссоо  ррооддииттееллииттее  ии  

ллооккааллннааттаа  ссррееддииннаа  
55..44  

ККооммууннииккааццииии  ии  ооддннооссии  ссоо  јјааввннооссттаа  Нови индикатори  
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Подрачја на ИЕУ  Индикатори за 
квалитет  

Области на самоевалуацијата на училиштата  

ППооддррааччјјее  11   ННаассттааввннии  ппллааннооввии  ии  

ппррооггррааммии 
11..11                                                                      

11..22                                                                                                

11..33   

ООббллаасстт  11   ООррггааннииззаацциијјаа  ии  ррееааллииззаацциијјаа  ннаа 

ннаассттааввааттаа  ии  ууччеењњееттоо 

ППооддррааччјјее  22   ППооссттииггаањњаа  ннаа  ууччееннииццииттее  22..11      22..22        22..33   ООббллаасстт  22   ППооссттииггаањњаа  ннаа  ууччееннииццииттее  

ППооддррааччјјее  33   УУччеењњее  ии          ннаассттаавваа 33..11      33..22          33..33      33..44          

33..55      33..66   
ООббллаасстт  33   ППррооффеессииооннааллеенн  ррааззввоојј  ннаа   

  ннаассттааввннииццииттее,,  ссттррууччннииттее  ооррааббооттнниицции    ии  

ррааккооввооддннииоотт  ккааддаарр 

ППооддррааччјјее  44   ППооддддрршшккаа  ннаа  ууччееннииццииттее 44..11        44..22            44..33        44..44   ООббллаасстт  44   УУппррааввуувваањњее  ии  ррааккооввооддеењњее 

ППоо--ррааччјјее  55   УУччииллиишшннаа          ккллииммаа  55..11      55..22              55..33      55..44   ООббллаасстт  55   ККооммууннииккааццииии  ии  ооддннооссии  ссоо  јјааввннооссттаа  

ППооддррааччјјее  66   РРеессууррссии 66..11    66..22      66..33    66..44        66..55   ООббллаасстт  66   УУччииллиишшннаа  ккллииммаа  ии  ккууллттуурраа 

ППооддррааччјјее  77   УУппррааввуувваањњее  ии  

ррааккооввооддеењњее   
77..11 

77..22  

77..33 
 

ООббллаасстт  77   ССооррааббооттккаа  ссоо  ррооддииттееллииттее  ии  ссоо    ллооккааллннааттаа  

ссррееддииннаа 
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Подрачје бр.1 Наставни планови и програми 
 

 

 

 

Индикатор на квалитет 

 

Теми 

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 потреби  

 Избор на наставни предмети  

 Планирање на слободните часови –проектните активности на 
училиштето  

 Реализација на проширени програми 

2 
Квалитет на наставните 
планови и 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  

 

3 
Воннаставни активности   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  

Област 1.   Организација и реализација на наставата и учењето 
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Подрачје бр.1 Наставни планови и програми 

Индикатор 1.1 Реализација на наставните планови и програми 

 
 
 
Теми 

 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 

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 
наставници  

 Дневници на паралелките 

  Педагошка евиденција и 
документација  

 Нормативни акти на 
училиштето 

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, ден на дрво, 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 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. 
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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 92% спрема 8 %) . Има 
примери на соодветно интегрирани особености во локалната средина и наставните 
помагала.  
Наставниците сметаат дека можат да го прилагодат наставниот план и 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 
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 Извештаи од 
анкетирани ученици и 
родители 

 Дневници на 
паралелките 

 Педагошка евиденција и 
документација  

 Нормативни акти на 
училиштето 

учениците, иницијативноста, одговорноста, почитувањето на различноста и основните 
човекови 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, контрола на квалитет, технологија на конфекционирање, дизајн на облека, 
автоматска регулација, технологија на текстил и кожа, текстилно-кожарски суровини, 
практична настава.  
Во гимназиското образование интегративен пристап на содржините има кај предметите 
од општественото подрачје: социологија, литература,бизнис и претприемништво и 
уметности.  
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. 



 11 

Подрачје бр.1 Наставни планови и програми 

 
Индикатор:1.3   Искуства 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 

 Годишна програма 
на училиштето 

 Извештаи од 

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 различни градови во државата  . 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 
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анкетирани ученици 
и родители 

 Дневници 
напаралелките 
Педагошка 
евиденција и 
документација  

 Нормативни акти на 
училиштето 

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, трибини, дебатен клуб, 
МОН модел обединети нации, англиски клуб, 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. 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 
 
 

 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 

 
 
Слаби 
страни 
 
 
 

 Недоволно реализирање на 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. 

 

Идни 
активности 

 Потреба од изработка на процедура со ученици кои имаат потешкотии во учењето и други образовни 
потреби 

 Во сите училници да биде достапен интернет 

 Подобрување на соработката помеѓу наставниците во одредени активи. 

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 
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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 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.3 Учење и настава  

 

Број 

 

 

Индикатор на квалитет 

 

Теми 

1 
 
Планирање на 

наставниците 

 Подршка и следење на планирањата на наставниците 

 Индивидуални планирања на наставниците 

 Размена на искуства и информации при планирањето 
 Расперед на часови 

2 
 
Наставен процес 

 

 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 

3 Искуства на учениците од 
учењето 

 Средина за учење 

 Атмосфера за учење 

 Поттикнување на учениците за преземање одговорност 

 Интеракција на учениците меѓусебе и со возрасните во училиштето 

4 
 
Задоволување на потребите 
на учениците 

 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 
 

5 
 
Оценување како дел 
од наставата 

 

 Училишна политика за оценување  

 Методи и форми на оценување  

 Користење на информациите од оценувањето во наставата 

 

6 
Известување за напредокот на 
учениците 

 Известување на родителите 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,  

 Тематски планирања,  

 Годишни планирања,  

 Список на предадени 
наставни планирања од 
секој наставник 
поединечно кај стручната 
служба  

 Примероци од 
планирањата на 
наставниците кај 
директорот на училиштето 
во печатена форма и кај 
стручниот соработник во 
електронска форма. 

      Сите наставници имаат подготвени годишни и тематски планирања уште на 
почетокот на секоја учебна година за кои целосен увид има стручната служба ( 
педагог) заедно со директорот. Дневните планирања се изработуваат тековно, за кои 
увид во нивната реализација се води од страна на директорот и стручната служба. Во 
годишната програма се наведени задолженијата во однос на временската 
реализација и начинот на следењето на планирањата на наставниците како и 
реализацијата на истите. 
      Училиштето навремено ги информира наставниците преку истакнување на 
календарот за организација на учебната година, како и стручна помош од страна на 
педагошко-психолошката служба во однос на формата и начинот на изработка на 
планирањата. Кај педагошко служба се води евиденција за сите изработени 
планирања по предмети за наставници. 
Во над 75 % од планирањата на наставниците се предвидени различни форми на 
работа во функција на ефикасно стекнување на знаења,развивање на способности и 
вештини на учење и тоа работа во групи,изработка на проекти,самостојна работа 
,дијалог и др. 
Наставниците своите планирања ги изработуваат во рамките на стручните активи ( не 
кај сите активи )каде со меѓусебна соработка разменуваат искуства и мислења, преку 
примена на ИКТ во наставата, преку соработка 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. 
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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,годишен 
извештај за работа на 
училиштето 

 извештај од стручните 
активи, 

 извештај од проектните 
активности. – 

 Преку табела за 
планирани и 
реализирани часови.  

 прашалник за 
наставници прашалник 
за ученици – 

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. 
Дневници. 

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 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 педагошко-психолошката служба и од страна на директорот , и од анкетата за 
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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; 
- 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-
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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.  
 

 

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 
педагогт, социологот и 
психологот 

 разговори со учениците 

 Разговори со класните 
раководители и предметни 
наставници 

 Програмата за работа на 
педагошката служба 

 Евиденција на 
педагошката служба 

 Пријави од упис на 
учениците 

 Годишен извештај за 
работа на ичилиштето 

 

Образовните потреби на ученците се идентификуваат преку пријавите за упис, 

спроведените анкети за избор на подрачје.Секој наставник индивидуално ги 

идентификува учениците со потешкотии во учењето  доколку постојат такви ученици , 

со кои предметните натсавници држат дополнителна настава и задачи кои одговараат 

на нивното нивоИсто така и стручните служби водат разговори со учениците.Најголем 

број и од наставниците користат  разни  методи и техники во поучувањето на слабите 

ученици,за да постигнат подобар успех. Наставниците имааат целосна подршка , за 

да може да ги реализираат и задоволат индивидуалните образовни потреби на 

учениците, преку солидно опремени кабинети. Сите наставници имаат пристап до 

компјутерска технологија,но често пати имаше технички проблеми (немаше 

интернет,неисправни компјутери и др.) 
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Подрачје бр.3 Учење и настава  

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. 
Во учебната 2014/2015 и 2015/2016  се изврши  екстерното оценување на учениците 
од страна на МОН,каде резултатите беа внесени во свидетелствата т.е. имаат 
влијание врз конечниот успех на учениците.Наставниците  се вознемирени од начинот 
на нерегуларно казнување  по однос на отстапувањето на оцените за кое нема 
реални критериуми туку тоа е изразено паушално во проценти,како и начинот на кој се 
спроведува екстерното проверување каде бројчаната застапеност не е еднаква кај 
сите предмети.Исто така спорни се формата на прашања со заокружување кое не е 
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по прописите и стандардите  во однос на програмите  и обуките на семинарите.Доста 
коментари има и од страна на наставниците,учениците и родителите дека 
препишувањето преку мобилни телефони,скрипти и др. ја доведува во прашање 
објективноста на оцените. За време на родителските средби доста често родителите 
се изјаснуваат негативно по однос на екстерното оценување,бидејки дополнително се 
одразува на успехот и психата кај учениците. 

 

Подрачјебр.3  Учење и настава  

 
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 .  
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 Опременост на училиштето со речиси сите неопходни средства за успешно изведување на 
наставата.  

 Учениците заеднички работат на различни проекти, во и надвор од наставата. 
 

 
 
Слаби 
страни 
 

 Училиштето нема изградено соодветен Интерен план со критериуми за оценување на работата и 
постигањата на наставниците 

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 . 

 
 

 

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 
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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. 
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Подрачје бр.2  Постигања на учениците 
 

 

Број 

 

 

Индикатор на квалитет  

 

Теми 

1 
 
Постигања 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 

2 
 
Задржување/осипување на 
учениците 
 

 Редовност на учениците 

 Осипување на учениците 

 Премин на учениците од едно училиште во друго 
 
 
 
 

3 
 
Повторување на учениците 

 Учениците кои не ја завршуваат годината 
 
 
 

 

Област 2. Постигања на учениците 
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Подрачје бр.2  Постигања на учениците 
 

 

Индикатор 2.1  Постигања на учениците  
 

 

 
 
 
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 

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 родителски 
средби  

 Прегледи за успех од 
тромесечие  

 Програма за додтна и 
дополнителна работа  

 Деловодник за 

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. 
За подобрување на постигањата на учениците наставниците применуваат различни 
форми и методи на работа(групна работа,тимска 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 
 Aнализите покажуваат дека   подобар  успех  постигнуваат гимназиските паралелки, 
во споредба со успехот на паралелките од текстилната и прехранбена струка. 
Средниот успех на училиштето во предходните две учебни години односно 
2014/2015 (2015/2016) за гимназиските изнесува 3.85(3.98) или пак за прва година 
3,65(4.13); за втора 4.04(3,83); за трета 3.78(3.86) и за четврта 3.93(4,08). 
.  Средниот просек  на  училиштето  незначително е зголемен  во однос од 
претходната учебна година.Имено во прва, трета  и четврта година се забележува 
зголемување на средниот успех додека во втора година истиот е намален .Состојбата 
со успехот во стручните паралелки е многу послаба отколку кај 
гимназиските.Средниот успех на училиштето во стручните паралелки за истиот 
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календарска година 

  Записници од 
наставнички совет 

  Записници од стручни 
органи на училиштето 

период изнесува2,70(2,68 )или пак за прва година 2,25(2,66) за втора година 
2,72(2,43),за трета година 2,71(2,78) и за четврта година 3,12(2,77).истата ситуација 
се забележува и кај стручните паралелки.Во  втора  и четврта година средниот 
успех е намален а во прва  и трета  се забележува зголемување на успехот.  

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. 
. 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 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. 
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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 
педагошко- 
психолошката 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 родители . 
Ситуаци јата со изостаноци е по веќе од загрижувачка и покрај  сите  
мерки и напори кои се превземаат.Вкупно се  направени 22 999 
изостаноци од кои 19533 оправдани и  3466 неоправдани 
изостаноци.Наредната учебна година бројот  е  з големен 30 029 од кои 
26 288 оправдани и 3741 неоправдани изос таноци.Трендот  за 
зголемување на  изостаноците се забележува повеќе ка ј  стручните 
паралелки. .  

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 6 ученици  или за последните две учебни години  вкупно 12 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 . Во учебната 2014-
2015 година сите ученици ја завршиле годината, само еден дел од нив после полагање на 
поправните испити во месец август. Учениците кои се запишале во учебната 2015-2016 се 
ученици без статус на повторувачи.Додека во наредната учебна година состојбата е 
променета во однос на повторувачите,имено во таа учебна година повториле тројца 
ученика. 
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.Бројот на такви ученици е 12 за учебната 2015-16год. Додека за учебната 2014-15 
изнесува  6 ученика. 
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Подрачје бр.2  Постигања на учениците 

 
Резултати 
 

 
 
 
Јаки страни 
 
 

 Континуирано следење и анализа на успехот и поведението на учениците 

 Обученост на наставниот кадар за примена на ИКТ во наставата  

 Обучени кадри за кариерно советување на учениците. 

 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 

 
 
Слаби 
страни 
 

 Зголемен е  бројот  на изостаноците 

 Демонтирани  и/или нефункционални повеќе од 70% компјутери од проектот Компјутер за секое 
дете за примена на ИКТ  

 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 

 

Идни 
активности 

 Организирање на интерна работилница за користење на постоечките технички уреди во училиштето 

 Иизработка на стратегија  за работа со ученици кои имаат потешкотии со учењето, со редовноста во 
наставата  ,како и дисцплината во истата. 

    

 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 узвестуваат 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. 
Новина  за 2015-2016 учебна година е прогласувањето на најдобар ученик на ниво на година, како и најдобар клас во истото 
ниво. 
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  

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 како да се надминат негативните страни  со 
заедничко делување  на родителите , наставниците. и стручната служба во 
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училиштето; 
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. 
 

 

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  
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 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  

 Извештаи за успех по 
пооделни предмети  

 

    
       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 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 повеќе години нашето училиште  води  електронскиот дневник, со кој се овозможува 
полесно информирање и секојдневна контрола од страна на родителите за постигнувањата 
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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.  
               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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Подрачје бр. 6  Професионален развој на наставници,стручен и раководен кадар 

 

Индикатор 6.2  Наставни средства и помагала 

 
Теми: 

 

 Опременост со стручна литература и наставни средства и помагала                   

 Училишна библиотека 

 Потрошен материјал 

Извори на податоците 

 Годишна програма за 

работа   на училиштето, 

 Пописни листи од архивата на 

 училиштето 

 Извештај на училиштето; 

 Разговор со библиотекар; 

 Увид во 

библиотечната 

евиденција; 

 Увид во документацијата 

на училиштето за 

набавување стручна 

литература лектирни 

Во однос на опременоста со задолжителна литература по наставните предмети, 

училиштето има речиси целосна покриеност во гимназиското подрачје благодарение на 

владината акција за набавка на учебници. Со проблеми се среќаваат стручните 

паралелки од текстилна – кожарска и хемиската технолошката струка  кои се во 

исчекување на одобрување на материјали дадени во министерството за образование и 

истите се користат со скратени верзии на печатени материјали, мали диктати, интернет, 

шеми и сл. Постојат број на наставни помагала кои се сместени во канцеларии на 

педагошка служба и се достапни на наставниците по нивно барање. Во самата 

наставничка канцеларија има 2 фунционални компјутери со интернет пристап, печатач, 

скенер, ЦД плеери и сл. со непосредна пристапност за сите наставници. Техничката 

опременост на училниците е целосно покриена со инсталирани комјутери и интернет 

пристап во текот на целата учебна година. 

Училишната библиотека располага со фонд од 15238 книги кој ги задоволува воглавно 

Област 3. Професионален развој на наставници, стручни соработници и 
раководен кадар 
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изднаија за учениците и 

други наставни помагала. 

 Увид во документација за 

планирани и набавени 

потрошни материјали;    

 План за развој на 

училиштето   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Јаки страни        
 
 
 
 
 

потребите на учениците од лектирните изданија. Книгите се издаваат со евиденција во 

специјални картони за членство во библиотеката. Истото се користи и за точен увид во 

тековното позајмување доколку има потреба од зголемена побарувачка за некоја книга. 

Бибиотеката има добиено книги од странски донатори, прирачници за наставници од 

УСАИД,МОН, Француска амбасада и др., како и од локални  граѓанини. Библиотеката е во 

постојана соработка со локалните училишта и училиштата во соседните градови при што 

доаѓа до размена на потребни учебници во зависност од побарувањата. Работното 

време е адаптирано така да одговара на потребите на учениците. 

               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).Задолжено е лице од оваа 
учебна година да врши копирања на наставниот кадар се што е потребно во наставниот 
процес. Соработката меѓу раководниот кадар и стручните активи во врска со 
снабдувањето со потребните материјали е транспарентна и одговара на реалните 
побарувања. 
 
Како јака страна во оваа подрачје се изделува зголемувањето на книжниот фонд во 
библиотеката овозможен од страна на училиштето и донации од државни 
институции,вработени и локални граѓани.Поради континуирано зголемување на 
книжниот фонд со слободна литература како и лектир,е забележано зголемен интерес 
на учениците за користење на литературата.Исто така од страна на стручните активи се 
даваат предлози за нивни помагала во наставниот процес и школото се труди што 
поголем број да ги овозможи.  Училиштето има изготвено план за развој на училиштето 
кој ќе биде дополнeт со слабите и јаки страни од самоевалуацијата. 
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Подрачје 6 . Професионален развој на наставници,стручен и раководен кадар 

 
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 индицира 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 сручниот соработник 

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,ДИЦ  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.Во претходните две години училиштето има 

обезбедено две електронски табли за интерактивна настава и за користење на истата 

имаше одржано обука.Целиот наставен кадар беше обучен за интерактивни методи и 
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Јаки страни 

 

 

 

 

Слаби страни 

 

 

 

техники во наставата,организиран од БРО.Од спроведената анкета на наставниот и 

раководниот кадар за посетени обуки,одговориле 67,85% дека посетиле обуки и имаат 

добиено сертификати за истите.60,71% одговориле дека делумно не се задоволни од 

обуките,21,42% не се задоволни,14% се задоволни. Училиштето организирало обуки-

25%,МОН-46,43%,невладини 10,71% и други институции 14,28%.Не одговориле 

21,43%.  46,43% не одговориле дали имаат потреба за дополнителни обуки,а 53,57% 

сакаат обуки потребни за усовршување во нивната област.Потребни обуки за 

усовршување  се наведени техники од ИКТ,и барање обуки за работа со посебни 

потреби.Можеме да заклучиме дека наставниот кадар е заинтересиран за 

дополнителни обуки во иднина .но обуки кои ке допринесат за поефективни резултати 

во работата.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 за 

професионалниот развој ја води педагошко-психолошката служба. 

 

Како јака страна снабдувањето на училиштето со електронски табли и организирани 

обуки за професионален развој на наставниот кадар. 

 

 
Во врска со последниот индикатор, училиштето нема изготвено правилник за 

стекнување и распределба на средствата добиени од сопствени приходи,којшто 

правилник во иднина треба да се изготви. 
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Подрачје бр.7 Управување и раководење  
 

 
Број 

 
Индикатор на квалитет 
 

 
Теми: 

 
 
     1 

Управување и раководење 
со училиштето 

 Управување со училиштето  

 Раководење со училиштето 

 
 
     2 

Цели и креирање на 
училишната политика 

 Јасност и соодветност на целите  

 Процедури за креирање на училишната политика 

 
 
 
 
 

Подрачје бр.7 Управување и раководење 
 

 
Индикатор 7.1: Управување и раководење со училиштето 
 

Теми:  управување со училиштето 

 раководење со училиштето 

Извори на податоци 

Област 4. Управување и раководење 
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1. Закон за средно 
образование 

2. Статут на 
училиштето 

3. Деловник за 
работа на УО 

4. Записници од 
одржани 
состаноците(на
ставнички совет 
, совет на 
росители , 
училишен 
одбор,родителс
ки средби) 

5. Годишна 
програма за 
работа на 
училиштето  

 
 
 

6. Список на 
членови на УО 
и на Совет на 
родители  
 

 Управува  со училиштето -  УЧИЛИШЕН ОДБОР 

 Раководи со училиштето -  ДИРЕКТОР 
 -Со училиштето  управува  Училишен одбор составен  вкупно од 12 члена од кои 7 мажи и 4 жени(без член 
од деловната заедница) . 
-Надлежностите  за  управување и  извршување  на административните  задачи  на Училишниот одбор ,   се 
јасно дефинирани  со  Законот  за средно образование,  Статутот  на  училиштето и Деловникот  за  работа  
на  Училишниот  одбор.  Разменува  идеи  и  искуства а по потреба соработува  и  со  Советот  на  
родителите  кој  што  се избира од советот на паралелките  и  го  сочинуваат  8  члена:  по двајца  од 
генерација и  тоа  4 жени и 4 мажи ,со Локалната самоуправа  , БРО,  МОН  и др.  За посериозни  проблеми 
во училиштето  се  закажуваат  состаноци  на кои се разговара  за проблемот, се разрешува  или  се  става  
како  точка  за  разрешување  на  Наставнички совет  и Училишен одбор. Состаноците на УО ги закажува и 
води Претседателот или Заменик претседателот на УО. За секој состанок се утврдува дневен ред и се води 
записник. Присуство на состаноците обезбедува претседателот на УО со доставување на писмени покани. 
Сите состаноци се одржуваат со мнозинство на членовите при што претходно им обезбедува детални 
сеопфатни информации и 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 Директори Помошен директор  .кои  соработуваат меѓусебно.  
-Раководниот  тим  иницира  и  спроведува  промени  во  работењето  на  училиштето  , при  што  како  
приоритет секогаш  се  потребите за постигањата на учениците.  Има  професионален  однос  кон  работата  
и  вработените , така  што  постојано  ја  поттикнува , развива и  следи  тимската   работа на  наставниот  
кадар.  Односот на раководниот  тим со другите субјекти  во  училиштето  е  отворен  и  флексибилен.  
Раководниот  тим  со учениците  и  со  другите  субјекти  се  консултира  и  комуницира  на  состаноци  
(состаноци на стручни и мини активи, наставнички совети , класни совети , совети на родители ) . 
Наставничкиот  кадар  добива  информации  за  одлуките  на  раководниот  тим  на  Наставничките  
состаноци,а учениците  се  информираат  преку  огласната  табла  и  непосредно  преку  класните  
раководители ,  а надворешните  соработници  (родителите)  преку  родителски  средби.  Училиштето  
остварува   успешно соработка  и со  Локалната заедница  преку  реализирање  на  проекти  и  преку  учество  
во  вон-наставни  и други  активности.   
     -  Родителските средби ги водат класните раководители, редовно се закажуваат според правилникот за 
работа и по потреба. Записници од родителските средби ги водат класните раководители, 
    -  Состаноците на советот на родители  ги  закажува  Директорот  на  училиштето  по потреба.  Класните 
раководители  изготвуват  план  за  родителски  средби  и  ги  доставуваат  до  Педагошката служба. 
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Подрачје бр.7 Управување и раководење  
 

 
Индикатор 7.2: Цели и креирање на училишната политика 
 

Теми:  Јасност и соодветност на целите 

 Процедури за креирање на училишната политика 

Извори на податоци 

 Годишна програма 
за работа на 
училиштето за 
учебната 2014/15  г 

 -План за  
Самоевалуација на 
училиштето  

  Финансов план на 
училиштето 

 Годишен план за 
јавни набавки 

 

 Извештај за 
извршен 
систематски 
преглед на 
учениците 

 

 Правилници  за  
учениците, 
вработените и 
родителите 

- Целите на развојното планирање се прецизно и јасно дадени во Развојниот план и Годишната програма 
за тековната учебна година. Целите се јасни и се насочени кон подобрување на квалитетот на наставата 
и подобрување на постигањата на учениците. 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 поднесуваат 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 и  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. Финансовиот план го изготвува сметководителот на училиштето, додека годишниот план за јавни 
набавки го изготвува комисија лиценцирана за таа за цел заедно со директорот и секратарот на 
училиштето.  
Како слаба страна посочена од страна на ДПИ при изврШена интегрална евалуација на училиштето е 
утврдено дека зголемениот број на изостаноци, намалениот успех и продуктивност кај учениците е во 
голема мера резултат на двосменското работење. Во тој аспект ангажманот на раководниот тим на 
училиштето придонесе до успешна реализација на проект од Прекугранична соработка со Р Бугарија со 
кој како бенефит училиштето се здоби со нови училници со современа опрема и наставата од учебната 
2015/16 година започна да се изведува во една смена. 
- Наставниот кадар во училиштето континуирано се усовршува преку редовна посета на семинари, обуки 
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 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 . 
Сите превземени дисциплински, педагошки мерки изречени на состаноците на Наставничкиот совет 
влегуваат во записникот, а посебна документација и евиденција води педагошко-психолошката служба. 
Во училиштето  има Правилници за однесување на учениците во училиштето, за однесувањето на 
Наставниците и другите вработени,за однесување на родителите во училиштето,за наградување на 
ученици,за наградување на наставници и за активности на класен раководител. -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 ја и педагошко-
психолошката служба промовира родителски однос кон учениците. Секоја учебна година во соработка со 
здравствениот дом се извршуваат систематски прегледи на учениците и на вработените во училиштето, 
на класните часови се читаат едукативни предавања за актуелни теми кои се спроведуваат преку 
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 и МВР- Делчево се 
организираат предавања и трибини за здравјето и безбедноста 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. 
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Резултати 
 

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 како и ученици и родители.  

 Високо транспарентна училишна политика; 

 Едносменско работење. 
          

 
 
Слаби страни 
 

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

Идни 
активности 

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

 Развивање на  модели на дисеминација на обуките кај наставниот кадар.  
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Анализа на резултатите:  
 

 
Раководниот тим во училиштето го сочинуваат Директорот и Помошен  директор. 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. Училиштето има изготвено и се придржува кон Правилници за 
однесување на учениците,родителите и вработените,како и за наградување на учениците и наставниците. За несоодветно 
однесување се преземаат дисциплински мерки.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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Подрачје бр. 5 .Училишна клима и односи во училиштето 
 

 

Број 

 

 

Индикатор на квалитет 

 

Теми 

1 
Училишна клима и односи во 
училиштето 

 

 Углед/имиџ на училиштето  

 Кодекс на однесување  

 Училишна клима  

 Поведение и дисциплина во училиштето  

 Учество на учениците во решавањето проблеми и донесувањето 
одлуки  
 

2 
Промовирање на личните 
постигања на учениците  

 

 Промовирање на личните постигања на учениците  

 Промовирање на постигањата во име на училиштето  

 

3 
Еднаквост и правичност 

 

 Познавање на правата на децата  

 Еднаков правичен третман на сите ученици  

 Прифаќање и промовирање на мултикултурализмот  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Област 5. Училишна клима и култура 
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Подрачје бр. 5 .Училишна клима и односи во училиштето 
 
 

 
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 педагошко-
психолошката 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(70) и целна група наставници(25),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.  
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Подрачје бр. 5 .Училишна клима и односи во училиштето  
 

 
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. 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. 
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Подрачје бр. 5 .Училишна клима и односи во училиштето 
 

 
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 активности 

 
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. 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, 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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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 – 
 

 
 
Слаби страни 
 
 
 
 
 
 

 Недоволна комуникација меѓу наставниците и други вработени структури во училиштето 

 Опаѓање на позитивната училишна клима од претходниот период  

Идни 
активности 

 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 
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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.  
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Подрачје бр. 5 . Соработка со родители и локална средина 

 
Индикатор 5.4  Партнерски однос со родителите и со локалната и деловната заедница 
 

 
 
 
Теми: 

 

 Соработка на училиштето со родителите  

 Соработка со локалната заедница 

 Соработка со деловната заедница и невладиниот сектор  
 

Извори на податоци 

 

 Извештаи на стручните 
активи  

 План и програма на 
училиштето 

 Годишен извештај на 
училиштето 

 План и програма на стручните 
активи (македонски јазик и 
литература,историја,ликовна 
уметност,социологија 
,педагогија  

 Записници од состаноци со 
родители - Записници од 
одржани состаноци со 
Советот на родители  

 Записници од одржани 

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

Област 6. Соработка со родители и локална средина 
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состаноци со Одборот на 
родители  

 Записници од одржани 
родителски средби 

 План и програма за работа на 
Директорот на училиштето 
Програма за соработка со 
родителите 
 

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. 
 

 

 
Резултати 
 

 
 
 
Јаки страни 
 
 

 

 Соработка со локаните организации ,институции ,стопански организации и културни центри . 

 Прилагодување на учениците за пазарот на работна сила. 

 
 
Слаби 
страни 
 
 
 
 
 
 

  Нема акциски план и меморандум за соработка со деловната заедница и невладиниот сектор 
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Идни 
активности  Потребно е акциски план за соработка со локалната заедница. 

  Потребни се повеќе обуки, состаноци, дебати, трибини во кои ќе се вклучат родителите. 

  Повеќе волонтерско вклучување на учениците во активностите на заедницата. 

  Потребни се проекти во соработка со деловната заедница , невладиниот сектор и локалната 
заедница. 

 
 

 

Анализа на резултатите:  
 

Училиштето се истакнува во однос на постигањата на учениците во различни области. Наставниот кадар е почитуван од 
страна на родителите.  Постои соработка меѓу вработените, стручната служба и родителите. Училиштето презема 
активности за промоција на постигањето на учениците. Училиштето организира воннаставни активности во кои што се 
вклучени сите ученици. Училиштето ја прифаќа подршката од родителите кои сакаат да се вклучат во работата на 
училштето и презема конкретни активности во врска со тоа. Училиштето ги поттикнува родителите за вклучување во 
неговата работа преку совет на родители, родителски средби, училишен одбор. Родителите се чувствуваат разбрани и 
добронамерни во училиштето. Училиштето е активно вклучено во животот на локалната заедница преку спроведување 
заеднички проекти и организирање на настани од интересн а локалната заедница. Се промовира волонтеризам а исто 
така се остварува и квалитетна соработка со деловната заедница преку солидно организирана практична настава којашто 
има двонасочна компонента. Конкретните примери за успешна соработка со невладиниот сектор се типичен пример за 
активно вклучување на училиштето во соработката на деловната заедница. 
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Индикатор 8.1 Комуникации во училиштето 
 

 управување со училиштето 

 раководење со училиштето 

Извори на податоци  

 Анкети со ученици 

 Анкети со вработени 

 
S- strengths (Јаки страни)  W-weaknesses(Слаби страни) 

 
1. .Постои соработка помеѓу  професори и ученици 
57% се согласуваат  38% делумно 5% не се 
согласуваат 
2. Професорите имаат добра комуникација со 
ученици, еднаков приод,почит и поддршка -50% се 
согласуваат 36% делумно 14% не се согласуваат 
3.Се обезбедување на пријатна работна 
атмосвера -58% се согласуваат 25% делумно и 
17% не се согласни 
4. Се дава повратна информација за напредок и 
постигањата на учениците-69% се согласуваат  
23% делумно  и 8% не се согласуваат 
 
1.Изборот на претставници во ученичката 
заедница се врши на транспарентен и 
демократски начин- 78% се согласуваат  16% 

 
1. Постои  помош и поддршка на ученици со посебни емоционални,социјални  и 
здравствени  потешкотии- 55% се согласни ,18% делумно  и 26% не се 
согласуваат 
2.Организирање трибинии , работилници и др. за почитување на различностите-
12% потполно , 22% воглавно ,26% делумно    и   39% не се согласуваат 
3. Спроведување активности при професионалната ориентација и одредување на 
идна професија-15% потполно  31% воглавно   23% делумно и  28% не се 
согласуваат 
 
4. Вработените учествуваат во процесот на донесување одлуки   25 % потполно  
12% воглавно  25% делумно  35% не се согласуваат 
5.Редовна дисеминација од обуки за новини и измени  30%се согласуваат 42% 
делумно 17% не се согласуваат 
6. Постои соработка со професори од други училишта   40% воглавно 32% 
делумно и 27% не се согласуваат 
7. Се врши континуирано сервисирање на  ИКТ опремата;наставните сретства и 

Област 7. Комуникации и односи со јавноста 
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делумно и 6% не се согласуваат 
2.Учениците имаат слобода да побараат помош и 
подршка од стручните соработници за проблеми - 
67%  се согласуваат  21% делумно и  10% не се 
согласуваат 
 
3.Вработените се информирани за работата на 
директорот 49% се согласни 27% делумно 22% не   
4.Стручните соработници даваат целосна подршка 
за планирања на часови  62% се согласни 35% 
делумно и 2% не се согласуваат 
5.Постои соработка помеѓу професорите 75%  се 
согласуваат  25% делумно се согласуваат    
     
6.Редовно се одржуваат планираните состаноци 
на Наставничкиот совет –сите одговори  -100% 
7. Се вршат редовни анализи на постигања, 
редовност дисциплина на учениците поединечно 
на паралелка и училиште – 75% позитивно и 25% 
негативно 
 
8.Постои континуирана соработка со релевантни 
институции  како МОН ,БРО ,ДПИ ,ДИЦ 
9. Училиштето остварува соработка со други 
образовни институции во РМ и надвор од неа и 
има потпишано догововори за соработка со други 
училишта во РМ и надвор од неа. 

помагала   29% се согласуваат  45% делумно  17% не се согласуваат 
 
8. Се даваат предлози за меѓупредметна интеграција 50% негативно ,50% не 
знаат 
9. Формирани  facebook групи, web страна за размена на мислења и искуства во 
насока на подобрување на севкуната работа на професорите  75 % негативни 
одговори и еден одговор не знам 
 
10.Соработка со бизнис секторот за поуспешна реализација на практичната 
настава посебно за учениците од стручните насоки. 
 
. 

O-opportunities (Можности)  T-threats (Закани)  
 
Искористување можности и ресурси во:                                   
1.Подигнување на квалитетот на наставата                    
2.Професионално усовршување на наставниот 
кадар 3.Активна соработка со родителите                                     
4.Опремување со современи наставни средства                                                                                    
5.Подобри интерперсонални односи                                    

 
 
1.Слаб успех на учениците од стручното образование 
2. Стихијно иселување на семејствата од локалната заедница од економски 
причини.  
3.Непостоењето на атрактивни струки кои ќе привлечат ученици од градовите кои 
гравитираат кон нашиот град, и задржување на локалните ученици. 
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6.Утврдување предлог- мерки и други начини за 
постигнување на редовноста на учениците во 
настава                    
 7.Реализирање активности кои промовираат 
мултитетничка интеграција                                                       
8.Интензивирање на професионалната 
ориентација и кариерното советување  за избор на 
идна професија 9.Зголемена употреба на 
современа компјутерска технологија во наставниот 
процес 

4.Интерперсонални односи  
5.Непостоење меѓупредметна интеграција 

Изработил 
Помошник директор 
Билјана Ивановска                        Директор 
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