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ЗА УЧИЛИШТЕТО

Училиштето располага со училишна зграда, од која училници со површина
од 1412 м2, други наставни простории со површина од 1217 м2, дворна површина
1790 м2 и игралиште од 1100 м2.

Во  оваа  учебна  година  (2018/19)  во  нашето  училиште  се  запишаа  479
ученици во 35 паралелки. Наставата во училиштето се одвива во две смени. 
Теоретската наставата се реализира во 20 училници, додека практичната настава
се реализира во соодветно опремени протории и тоа:  

 Кабинети – два по информатика со достапен интернет; 

 Кабинет по практична настава за образовен профил фризер;

 Кабинет по практична настава за образовен профил козметички техничар;

 Кабинет по практична настава за образовен профил естетичар за нега нa 
раце и нозе;

 Кабинет по практична настава за хемиско - технолошка струка за образовен
профил прехранбен техничар и техничар нутриционист. Кабинетот е 
современо опремен и ги задоволува потребите за практичната настава;

 Салон, фризерско - козметички во кој се изведува дел од практичната 
настава и е лоциран надвор од училиште;

 Хемиска лабораторија за реализација на вежби и практична настава за 
профил прехранбен техничар и техничар нутриционист;

 Графичка работилница за реализација на практична настава за образовен 
профил графички техничар;

 Адаптирана училница за реализација на настава по Спорт и спортски 
активности;

 Конференциска сала која е современо опремена;

Согласно новите наставни планови и програми 1/3 од практичната настава
се реализира кај работодавачи, соодветно на образовниот профил. 
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ЦЕЛИ НА УЧИЛИШТЕТО

Целта  на  училиштето  е  континуирано  да  ја  подобрува  работата  и  да
постигнува се подобри резултати. За реализација на оваа цел се тргнува од: 

 Програмата за развој;

 Самоевалуацијата на училиштето;

 Интегралната евалуација од ДПИ и др. 

Во училиштето ги истакнуваме следните приоритети: 
1. Подобрување на професионалните компетенции на наставниот кадар;

2. Осовременување на наставата; 

3. Подобрување на условите за реализација на воспитно – образовната 
работа во училиштето;

4. Воведување на инклузивност во наставата;

5. Реализација на еко-стандарди;

6. Развивање на стратешкото партнерство меѓу учениците, наставниците, 
родителите и локалната власт

7. Мултиетничкиот карактер на училиштето.

Низ  образовниот  процес  младите  усвојуваат  знаења  и  вештини  што
претставуваат  основа за продолжување на образованието  и конкурентност  на
пазарот на трудот. 

Посебно внимание ќе се посвети на улогата на наставниците и учениците во
процесот на наставата.  Централно место ќе му се  даде на ученикот,  неговите
интереси и слободата во изборот на неговите активности. Традиционалниот однос
наставник-ученик, кој се темели на подучување и слушање, ќе настојуваме да се
напушти. Новиот воспитно-образовен процес треба да претпочита нов однос во
кој улогите на сите присутни се блиску до изедначени и здобивање когнитивни,
психомоторни  и  афективни  компетенции  на  ниво  на  примена  (примена  на
знаењата  –  компетентност,  поседување  знаења  што  овозможуваат  решавање
проблеми и реагирање во нови ситуации и поседување комуникациски и социјални
вештини).
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МИСИЈА И ВИЗИЈА НА УЧИЛИШТЕТО

Со цел да се утврди местото на училиштето на пазарот на трудот и да се
развие  стратегија  на  конкурентност,  ги  одредивме и  анализиравме различните
надворешни и внатрешни фактори, како објективни така и субјективни. 

Надворешни фактори:

- традиционалното  образовно  опкружување  (јавното  мислење,
образовното ниво на поголемиот дел од популацијата, стилот на живот на
населението); 
- тригодишното  образование  за  одреден  број на  родители претставува
помал трошок и можност за побрзо вработување и самовработување;
- пазарот на образование: во градот не постојат училишта од овој вид на
образовни струки; 
- други  амбиентални  ресурси:  постојат  голем  број фирми  кои  се
занимаваат  со  дејности за  кои нашето  училиште  подготвува  кадар,
односно можноста за вработување и самовработување. 

 Внатрешни објективни фактори:

- техничкиот потенцијал: на оптимално ниво и со постојана тенденција за
подобрување на квалитетот и квантитетот;
- финансискиот потенцијал: задоволува и со можност да се зголемува;
- просторните услови: недостатокот  на   училиштен простор (училници,
кабинети и фискултурна сала).

Внатрешни субјективни фактори:

- постоечкиот  кадар  (нивната  професионална  компетентност,  знаење  и
способности): стручната компетентност е на високо ниво, се применуваат
интерактивни  методи  на  работа  со  учениците  и  се  користи  современа
образовната технологија со која располага училиштето;
- ставови,  вредности  и  мислења  на  вработените:  потребно  е  да  се
посвети  поголемо внимание  на  подобрување  на  училишната  култура  и
клима.
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Мисија

Образуваме  млади  луѓе  способни  да  одговорат  на  современите
професионални  предизвици, кои  ќе  бидат  носители  на  бизнисот  и
креатори на иднината.  Воспитуваме млади луѓе способни да одговорат
на современите животни предизвици во мултиетничко и мултикултурно
општество и кои ги прифаќаат и почитуваат различностите. 

Визија

Нашето училиште ќе претставува современа, силна и респектабилна
воспитно-образовна организација.

Мото на училиштето

Современи млади луѓе за современо општество

Мисијата и визијата би биле остварени преку постигнување на следните
цели:

- постигнување на висок квалитет во наставата со високопрофесионални
и современо ориентирани наставници;
- обезбедување на подобри  услови за изведување на теоретската
наставата и практичната настава;
- поставување на училиштето на основа на високопрофесионална
деловна организација;
- максимизирање на потенцијалот на училиштето;
- обезбедување неопходни средства со поддршка на професионален
маркетинг, промоција и спонзорства;
- остварување на долгорочна соработка со респектабилни училишта во
земјата и странство заради унапредување на воспитно-образовниот
процес;
- дејствување на инфраструктурата и на нејзиното оформување заради
зголемување на квалитетот на воспитно-образовниот процес во целина. 
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ОД ПРИОРИТЕТИ ДО СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ
 

Каде сме сега? Каде сакаме да бидеме?
 Создавање  услови  за  непречено

користење  на  ИКТ  во  наставниот
процес  и   други  форми  и  методи  за
прилагодување  на  наставната
програма  и  план  според  способноста
на учениците;

 Подобрување  и  обезбедување  на
просторни  и  материјални  услови  за
работа;

 Обновување  на  компјутерската
технологија  со  цел  подобрување  на
информатичката  комуникација  со
родителите и учениците;

 Опремување  на  училиштето  -
подобрување  на  опременоста  на
постојните  кабинети  и  формирање  на
нови кабинети  за  изведување  на
кабинетска  настава  по  одреден  број
предмети;

 Фискултурна  сала,  доградба  на  нови
училници  кои  ќе  одговараат  на
училишните  стандарди  и  нивна
опременост;

 Обезбедување современи средства во
графичката  работилница  и  хемиска
лабараторија;

 Подобрување на инфраструктурата на
училиштето;

 Преземање  на  активности  за
регулирање  на  осветлувањето  на
училшниот двор и отвореното спортско

1.  Подобрување  на  материјално-
технички и просторни услови за работа
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игралиште;
 Просторни  капацитети  за  изведување

на  слободните  ученички  активности,
дополнителната и додатната настава;

 Оспособување  на  наставниците  за
работа со деца со посебни образовни
потреби;

 Прилагодување   на  методите  и
критериумите  на  оценување  според
способностите на учениците;

 Поголемо  искористување  на
информатичка  технологија  и
современи техники на учење;

 Стручно  усовршување  на  наставниот
кадар;

 Професионално  усовршување  на
наставниците  -  континуирано
усовршување,  соработка,  примена  на
современа  образовна  технологија  и
тимска работа;

2. Професионален развој и усовршување
на наставниците

 Зголемување  на  фондот  на  стручна
литература и подобрување на состојбата со
снабденост  со  наставни  и  технички
помагала,  како  и  нивно  маскимално
искористување;

 Подобрување  на  информираноста  на
учениците  и  родители  со  користење  на
сите  нови  технички  можности  во
училиштето   и  образовниот  систем  во
републиката,  а  со  тоа и поттикнување  на
интерес  за  подобра  соработка  со
родителите.

 Прилагодување  на методите на оценување
според способностите на учениците;

 Континуирана  вклученост  на  родителите
во следење на постигањата и редовноста на
учениците;

 Намалување  на  осипувањето  и
повторувањето на учениците;

 Поинтензивна  соработка  и  грижа  на
родителите за намалување на изостаноците
на учениците;

 Зголемување на промотивни активности -
организирање на натпревари, хуманитарни
активности и др;

 Поголемо  вклучување  на  учениците  и
родителите  во  креирање  на  училишната
политика со свои идеи; 

3.  Постигнување на подобри резултати
во  однос  на  учењето  и  редовноста  на
учениците  преку  подобрување  на
квалитетот  на  наставно-воспитната
дејност
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 Покренување  иницијативи  за
воведување  на  нови  наставни
профили,  согласно  потребите  на
пазарот на трудот;

 Соработка на наставниците на ниво на
активи  и сите институции вклучени во
образованието;

 Примена  на  МИО  содржини  во
наставата;

 Организирање обуки на вработените за
давање на прва помош и  справување
со елементарни непогоди;

 Соработка со локалната заедница за
организирање трибини за проблемите
на младите (емоционални и социјални)
како и за превенција од зависности и
различни облици на насилство;

 Подобрување  на  соработката  со
стопанските субјекти каде се изведува
практичната  настава  и  соработка  на
училиштето на меѓународно ниво;

 Подобрување  на  рејтингот  на
училиштето  и  афирмација   во
локалната заедница со вклучување на
сите вработени и ученици;

 Решавање на имотно правни односи;
 Зголемување  на промотивни

активности  -  организирање  на
натпревари, хуманитарни активности и
др;

 Соработка  на  училиштето  -  со
родителите,  социјалните  партнери,  со
други  училишта, кариерни  центри  од
други  училишта,  меѓународна
соработка и со локалната самоуправа;

 Подобрување на односите со јавноста 
( промоција на училиштето); 

4.  Продлабочување и  проширување на
соработката со локалната самоуправа
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ОД СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ ДО РАЗВОЈНИ ЦЕЛИ

Стратешки цели Развојни цели
1.  Подобрување  на  материјално-
технички и просторни услови за работа 

1.1 Изградба  на  фискултурна  сала  или
балон.

1.2 Реновирање  и  опремување  на
адаптирана  просторија  за  спортски
активности;

1.3 Реновирање  и  опремување  на
графичка  работилница  и  хемиска
лабораторија;

1.4 Обновување  на  компјутерската
технологија  и  создавање  услови  за
непречено  применување  на  ИКТ  во
наставата;

2. Професионален развој и усовршување
на наставниците

2.1 Континуирано  стручно  и
професионално  усовршување  на
наставниците за современа настава;

2.2 Обуки  за  работа  со  деца  со  посебни
образовни  потреби  и  оценување
според способностите на учениците;

2.3 Користење  на  современи  средства  и
методи;

2.4 Збогатување  на  библиотечниот  фонд
со современа стручна литература. 

3.  Подобрување  на  квалитетот  на
наставно-воспитната  дејност  и
постигнување на подобри резултати во
однос  на  учењето  и  редовноста  на
учениците

3.1 Подобрување  на  постигнувања  на
учениците.

3.2 Подобрување  на  буџетот  на
училиштето  преку  дополнителни
дејности  со  делумно  вклучување  на
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учениците;

3.3 Промоција  на  училиштето  преку
натпревари,  хуманитарни  и  други
активности.

4.  Продлабочување  и  проширување на
соработката со локалната самоуправа 

4.1 Организирање на обуки  од практично
значење  (прва  помош,  елементарни
непогоди, болести на зависност).

4.2 Организирање  на  трибини  и
активности за МИО.

4.3 Афирмација на училиштето

4.4 Воведување  на  нови  наставни
профили,  согласно  потребите  на
пазарот на трудот
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1.  Стратешка цел:  Подобрување на материјално-технички и просторни услови за работа

Развојна
цел

Конкретни цели
Активности (дејствија)

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4

1.1
Изградб
а  на
фискулт
урна
сала или
балон.

1.1.1 Утврдување на услови
за изградба на         фискултурна
сала

-  Ангажирање  на
стручни  лица  за
утврдување  на
техничка
изводливост;

1.1.2  Идентификување  на
потребите  и  елементите  за
монтирање на балон

-  Ангажирање  на
стручни  лица  за
утврдување  на
техничка
изводливост;
-  Предлог  проект
(спецификација);
- Распишување на
тендер  за
прибирање,
разгледување  и
избор  на
најповолна
понуда.

1.1.3 Монтирање на балонот -  Изведба  на
активноста;
-  Формирање  на  тим
за  следење  на
реализацијата;
-  Следење  на
реализацијата;
-  Поднесување  на
извештај.

13



1.1.4 Следење на искористеноста
и согледување на 
придобивките

-  Формирање  на
комисија  за  следење
на искористеноста.

-  Следење  на
искористеноста.
 -  Поднесување  на
извештај  од
комисијата

-  Следење  на
искористеноста  и
поднесување  на
извештај.
 -  Планирање  на
идни активности;

1.  Стратешка цел:  Подобрување на материјално-технички и просторни услови за работа

Развојна
цел

Конкретни цели
Активности (дејствија)

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4

1.2
Реновира
ње  и
опремува
ње  на
адаптиран
а
просториј
а  за
спортски
активност
и;

1.2.1 Идентификување на 
потребите  за  реновирање  и
опремување  на  адаптирана
просторија  за  спортски
активности

-  Формирање  на
комисија  за
утврдување  на
конкретни
потреби  за
реновирање  и
опремување  на
просторијата;
-  Ангажирање  на
стручни  лица  за
утврдување  на
техничка
изводливост;
-  Предлог  проект
(спецификација)
за  реновирање  и
опремување;
- Распишување на
тендер  за
прибирање,
разгледување  и
избор  на
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најповолна
понуда.

1.2.2 Реновирање и опремување
на  адаптирана  просторија  за
спортски активности

-  Изведба  на
активноста;
- Формирање на тим за
следење  на
реализацијата;
-  Следење  на
реализацијата;
-  Поднесување  на
извештај.

1.2.3  Следење  на
искористеноста  и
согледување  на
придобивките

-  Формирање  на
комисија  за  следење  на
искористеноста. 

-  Следење  на
искористеноста.
 -  Поднесување  на
извештај  од
комисијата

-  Следење  на
искористеноста  и
поднесување  на
извештај.
 -  Планирање  на
идни активности;
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1.  Стратешка цел:  Подобрување на материјално-технички и просторни услови за работа

Развојна
цел

Конкретни цели
Активности (дејствија)

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4

1.3
Рено
вира
ње и
опре
мува
ње 
на 
граф
ичка 
рабо
тилн
ица 
и 
хеми
ска 
лабо
рато
рија;

1.3.1 Идентификување на 
потребите  за  реновирање  и
опремување  на  хемиска
лабораторија  и  графичка
работилница

-  Формирање  на
соодветни
комисии  за
утврдување  на
конкретни
потреби  за
реновирање  и
опремување  на
хемиска
лабораторија  и
графичка
работилница;
-  Ангажирање  на
стручни  лица  за
утврдување  на
техничка
изводливост;
-  Предлог  проект
(спецификација)
за  реновирање  и
опремување;
- Распишување на
тендер  за
прибирање,
разгледување  и
избор  на
најповолна
понуда.

1.3.2 Реновирање и опремување
на   хемиска  лабораторија  и

-  Изведба  на
активноста;
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графичка работилница - Формирање на тим за
следење  на
реализацијата;
-  Следење  на
реализацијата;
-  Поднесување  на
извештај.

1.3.3  Следење  на
искористеноста  и
согледување  на
придобивките

-  Формирање  на
комисија  за  следење  на
искористеноста. 

-  Следење  на
искористеноста.
 -  Поднесување  на
извештај  од
комисијата

-  Следење  на
искористеноста  и
поднесување  на
извештај.
 -  Планирање  на
идни активности;

1.  Стратешка цел:  Подобрување на материјално-технички и просторни услови за работа

Развојна
цел

Конкретни цели
Активности (дејствија)

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4

1.4
Обновува
ње  на
компјутер
ската
технологи
ја  и
создавање
услови  за
непречено
применув
ање  на
ИКТ  во
наставата

1.4.1  Идентификување  на
потребите  за  обновување  на
компјутерската   технологија  и
создавање услови за непречено
применување  на  ИКТ  во
наставата

-  Формирање  на
соодветни
комисии  за
утврдување  на
потребите  за
обновување  на
компјутерска
технологија  (за
училници,
кабинети  и
наставничка
канцеларија)
- Предлог проект
(спецификација)
за набавување на
компјутерска
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опрема;
-  Распишување
на  тендер  за
прибирање,
разгледување  и
избор  на
најповолна
понуда.

1.4.2  Обновување  на
компјутерската   технологија  и
создавање услови за непречено
применување  на  ИКТ  во
наставата

-  Изведба  на
активноста;
- Формирање на тим за
следење  на
реализацијата;
-  Следење  на
реализацијата;
-  Поднесување  на
извештај.

1.4.3  Следење  на
искористеноста  и
согледување  на
придобивките

-  Формирање на комисија
за  следење  на
искористеноста. 

-  Следење  на
искористеноста.
 -  Поднесување  на
извештај  од
комисијата

-  Следење  на
искористеноста  и
поднесување  на
извештај.
 -  Планирање  на
идни активности;
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2.  Стратешка цел:  Професионален развој и усовршување на наставниците

Развојна
цел

Конкретни цели
Активности (дејствија)

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4

2.1
Контин
уирано
стручно
и
профес
ионалн
о
усоврш
ување
на
наставн
иците
за
соврем
ена
настава

2.1.1  Развивање  систем  за
идентификација,  поддршка  и
следење  на  професионални-от
развој

-
Утврд
ување
на
потреб
ите  од
профе
сиона
лен  и
струче
н
развој;

-
Изгот
вувањ
е  на
предл
ог
листа
со
обуки.

-  Утврдување  на
потребите  од
професионален  и
стручен развој;

-  Изготвување  на
предлог  листа  со
обуки.

- Утврдување на
   потребите  од
   професионален и стручен

развој;
- Изготвување на
  предлог листа со
  обуки.

- Утврдување на
   потребите   од

професионален  и
стручен развој;

- Изготвување на
  предлог листа со
  обуки;

2.1.2 Планирање, организација
и реализација на обуките

- Избор
на
обуки

- Избор  на  обуки  и
обучувачи;

- Избор  на  група

- Избор  на  обуки  и
обучувачи;

- Избор на група наставници

- Избор на обуки и
обучувачи;
-  Избор  на  група
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и
обучу
вачи;

- Избор
на
група
настав
ници
за
обука;

- Прост
орно и
време
нско
плани
рање
на
обукат
а;

- Реализ
ација
на
обукат
а

наставници за обука;
- Просторно  и

временско
планирање  на
обуката;

- Реализација  на
обуката

за обука;
- Просторно  и  вре-менско

планирање на обуката;
- Реализација на обуката

наставници  за
обука;
-  Просторно и вре-
менско  планирање
на обуката;
-  Реализација  на
обуката

2.1.3 Дисеминација на обуките - Организирање на
    отворени  часови;
- Дисеминација на
     обуките.

- Организирање на
отворени часови;

- Дисеминација на
     обуките.

-  Организирање  на
отворени часови;
-  Дисеминација  на
обуките.

2.1.4  Утврдување   на
придобивките од обуките

-  Следење  на примената
на обуките во наставата
од страна на педагошко-
психолошка  служба  и
изготување на извештај.

-Следење  на  примената  на
обуките  во  наставата  од
страна  на  педагошко-
психолошка  служба  и
изготување на извештај.

-  Следење  на  на
примената на обуките
во  наставата и
изготвување  на
извештај;
-  Планирање  на  идни
активности;

2.  Стратешка цел:  Професионален развој и усовршување на наставниците
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Развојна
цел

Конкретни цели
Активности (дејствија)

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4

2.2
Обуки  за
работа со
деца  со
посебни
образони
потреби
и
оценува
ње
според
способно
стите  на
ученицит
е;

2.2.1  Развивање  на  систем  за
идентификација,  поддршка  и
следење на ученици со ПОП

- Утврдување
на  реалната
состојба  на
деца со ПОП
во
училиштето;
-
Ангажирање
на  стручни
лица  и
институции;

2.2.2  Обука  на  стручна
служба  и  група  на
наставници  за  работа  со
ученици со ПОП

-  Формирање
на  групи  од
стручна
служба  и
наставници
за обука;
-  Избор  на
обучувачи;
-  Просторно
и  временско
планирање на
обуката;
-  Реализација
на обуката;

-  Дисеминација  на
обуките  од  страна  на
стручната служба

-  Дисеминација  на
обуките  од  страна  на
стручната служба

-  Дисеминација  на
обуките  од  страна
на стручната служба

2.2.3  Изработка  и
имплементација  на
индивидуализирани
планирања  за  ученици  со
ПОП

-  Изработка  на
планирања  за  ученици
со ПОП;
-  Реализирање  на
настава  според
индивидуализирани
планирања  за  ученици
со ПОП

-  Изработка  на
планирања  за  ученици
со ПОП;
-  Реализирање  на
настава  според
индивидуализирани
планирања  за  ученици
со ПОП

-  Изработка  на
планирања  за
ученици со ПОП;
-  Реализирање  на
настава  според
индивидуализирани
планирања  за
ученици со ПОП
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2.  Стратешка цел:  Професионален развој и усовршување на наставниците

 

Развојна
цел

Конкретни цели
Активности (дејствија)

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4

2.3
Корист
ење  на
соврем
ени
средст
ва  и
методи

2.3.1  Примена  на  групна
настава, истражувачка,
проблемска, тимска и др.

- Избор  на
обука  и
обучувачи;

- Избор  на
тим  од
наставници
за обука;

- Просторно и
временско
планирање
на обуката.

- Дисеминација со
нагледни часови;

- Организирање
на  нагледни
часови.

- Дисеминација  со
нагледни часови;

- Организирање  на
нагледни часови.

-  Дисеминација  со
нагледни часови;
-  Организирање  на
нагледни часови;
-  Анализа  на
состојбата  и
планирање  на  идни
активности и обуки;

2.3.2  Планирање  и
организирање  на  настава
согласно           стиловите на
учење на учениците  

- Избор  на
обука  и
обучувачи;

- Избор  на
тим  од
наставници
за обука;

- Просторно и
временско
планирање
на обуката.

- Дисеминација со
нагледни часови;

- Организирање
на  нагледни
часови.

- Дисеминација  со
нагледни часови;

- Организирање  на
нагледни часови.

-  Дисеминација  со
нагледни часови;
-  Организирање  на
нагледни часови;
-  Анализа  на
состојбата  и
планирање  на  идни
активности и обуки;

2.3.3  Осовременување  на
нагледни  средства  и
помагала

- Увид  во
состојбата со
постоечките
нагледни
средства  и
помагала;

- Распишување  на
тендер  и  набавка
на  нагледни
средства  и
помагала.

- Евиденција  на
користењето и примената на
нагледни  средства  и
помагала во наставата.

-  Анализа  на
состојбата  и
планирање  на  идни
активности за набавка
на  нагледни  средства
и  помагала  во
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- Анализа  на
потребите  за
нагледни
средства  и
помагала.

наставата;

2.  Стратешка цел:  Професионален развој и усовршување на наставниците

Развојна
цел Конкретни цели

Активности (дејствија)

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4

2.4
Збогату
вање на
библио
течниот
фонд со
соврем
ена
стручна
литерат
ура

2.4.1 Утврдување  на  фактичката
состојба

- Утврдување
на
количината
на  стручна
литература

2.4.2  Селекција  на  стручна
литература  која  треба  да  се
набави

- Задолжувањ
е  на
наставницит
е  по  активи
за
изготвување
листи  со
потребна
литература;

- Изготвувањ
е  на
приоритетна
листа  со
стручна
литература.

- Изготвување  на
приоритетна  листа  со
стручна литература.

-    Изготвување  на
приоритетна  листа
со  потребна
стручна
литература.

2.4.3  Набавување  на  стручна
литература

- Распишување на тендер
за  собирање  на
информации за цени;

- Селекција на понудите;
- Избор  на  најповолна

- Распишување  на
тендер  за
собирање  на
информации  за
цени;

23



понуда. - Селекција  на
понудите;

- Избор  на
најповолна
понуда.

2.4.4.  Следење  на
искористеноста  на  стручната
литература

- Подготовка
на  план  за
следење  на
искористен
оста  на
стручната
литература.

- Евиденција  на
искористеноста  на
литературата.

- Евиденција  на
искористеноста  на
литературата.

-  Анализа  на
состојбата  и
планирање  на  идни
активности за набавка
на  нова  стручна
литература;

3. Стратешка цел: Постигнување на подобри резултати во однос на учењето и редовноста на учениците
преку подобрување на квалитетот на наставно-воспитната дејност

Развојна
цел

Конкретни цели
Активности (дејствија)

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4

3.1
Подобру
вање  на
постигн
увања на
ученици
те

3.1.1. Развивање на систем за
унапредување на 
постигањата на учениците

-  Формирање
на комисија;
-  Анализа
(обработка   на
податоци);
-
Идентификаци
ја  на
критични
точки.

3.1.2.  Изработка  на предлог-
план  за  унапредување  на
постигањата

-  Планирање
на  редовна,
дополнителна
и  додатна
настава;

-  Планирање  на
редовна,
дополнителна  и
додатна настава;
-  Планирање  на

-  Планирање  на
редовна,
дополнителна  и
додатна настава;
-  Планирање  на

Планирање  на
редовна,
дополнителна  и
додатна настава;
-  Планирање  на
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-  Планирање
на
подготвителна
настава  за
Државна
матура;
-  Извештај  за
посетеноста
и  резултатите
од
дополнителна,
додатна  и
подготвителна
настава  

подготвителна
настава  за  Државна
матура;
-  Извештај  за
посетеноста  и
резултатите  од
дополнителната,
додатната  и
подготвителната
настава.

подготвителна
настава  за  Државна
матура;

-  Извештај  за
посетеноста  и
резултатите  од
дополнителната,
додатната  и
подготвителната
настава.

подготвителна
настава за Државна
матура;
-  Извештај  за
посетеноста  и
резултатите  од
дополнителната,
додатната  и
подготвителната
настава. 

3.1.3.  Формирање  на
ученички секции

-  Планирање
на  работата  на
секцијата;
-  Испитување
на  интересот
на учениците;
-  Работа  на
секции;
-
Организирање
и  учество  на
натпревари.

-  Испитување  на
интересот  на
учениците;
- Работа на секции;
-  Организирање  и
учество на натпревари.

-  Испитување  на
интересот  на
учениците;
- Работа на секции;
-  Организирање  и
учество  на
натпревари.

-  Испитување  на
интересот  на
учениците;
- Работа на секции;
-  Организирање  и
учество  на
натпревари;

3.1.4.  Наградување  на
учениците

- Изработка  на
правилник  за
наградување;
-  Формирање
на  фонд  за
награди;
-  Соработка со
локалната
заедница  за
награди  за

-  Примена  на
правилник;
-  Ревидирање  на
правилник.

-  Примена  на
правилник;
-  Ревидирање  на
правилник.

-  Примена  на
правилник;
-  Ревидирање  на
правилник.
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мотивирање;
-  Примена  на
правилник;
-  Ревидирање
на правилник.

3.1.5  Формирање  на
советувалиште за ученици

-  Утврдување
на    потребата
за
советувалиште
за  ученици
(Советувања за
подобрување
на  редовност,
техники  на
учење,
меѓуврсничко
насилство,
медијација  и
др,);
-  Увид  на
оспособени
наставници  за
вклучување  во
советувалиште
то;

- Обука на наставници
за  работа  во
советувалиштето;
-  Вклучување  на
наставници  во
советувалиштето;
-  Извештај  за
работата  на
советувалиштето.

-  Вклучување  на
наставници  во
советувалиштето;
-  Извештај  за
работата  на
советувалиштето.

-  Вклучување  на
наставници  во
советувалиштето;
-  Извештај  за
работата  на
советувалиштето;
-  Планирање  на
идни активности во
работата  на
советувалиштето  за
ученици;

3. Стратешка цел: Постигнување на подобри резултати во однос на учењето и редовноста на учениците
преку подобрување на квалитетот на наставно-воспитната дејност
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Развојна
цел

Конкретни цели
Активности (дејствија)

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4

3.2
Подобрув
ање  на
буџетот
на
училиште
то  преку
дополнит
елни
дејности
со
делумно
вклучува
ње  на
учениците

3.2.1 Учество во проекти -  Аплицирање
за проект;
- Формирање на
тим;
-  Создавање  на
услови  за
проектот;
- Реализација на
проектот;
-  Согледување
на
продобивките
од проектот;

-  Аплицирање  за
проект;
- Формирање на тим;
- Создавање на услови
за проектот;
-  Реализација  на
проектот;
-  Согледување  на
продобивките  од
проектот;

-  Аплицирање  за
проект;
- Формирање на тим;
-  Создавање  на
услови за проектот;
-  Реализација  на
проектот;
-  Согледување  на
продобивките  од
проектот;

-  Аплицирање  за
проект;
-  Формирање  на
тим;
-  Создавање  на
услови за проектот;
-  Реализација  на
проектот;
-  Согледување  на
продобивките  од
проектот;

3.2.2 Активирање на реални
компании

- Утврдување на
реални
можности  за
компании;
-  Согледување
на потребите на
пазарот на
трудот;
-  Изготвување
на  план  за
активирање  на
компаниите.

-  Формирање  на
реална  компанија  за
фризерски  и
козметички услуги;
-  Формирање  на
реална  компанија  за
графички услуги;
- Изготвување на план
за  вклучување  на
учениците во работата
на реалните компании.

-  Изготвување  на
извештај  за  работата
на  реалните
компании;
-  Согледување  на
придобивките  од
работата  на реалните
компании

-  Изготвување  на
извештај за работата
на  реалните
компании;
-  Изготвување  на
план  за  работа  и
развој  на  реалните
компании во следен
период;

3.2.3  Организирање  на
неформално  образование  за
возрасни

- Формирање на
тим  од
наставници  за
планирање  на
активности  за
образование  на
возрасни;
-  Соработка  со

-  Организирање  на
обуките  за
неформално
образование  на
возрасни;
-  Реализација  на
обуките  за
неформално

-  Организирање  на
обуките  за
неформално
образование  на
возрасни;
-  Реализација  на
обуките  за
неформално

-  Организирање  на
обуките  за
неформално
образование  на
возрасни;
-  Реализација  на
обуките  за
неформално
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Агенцијата  за
вработување,
ЦОВ и ЦСОО;
-  Изработка  на
програми,
аплицирање  до
ЦОВ  и
верификација
на  програмите
за обуки;

образование  на
возрасни;
-  Согледување  од
реализацијата  на
обуките

образование  на
возрасни;
-  Согледување  од
реализацијата  на
обуките

образование  на
возрасни;
-  Согледување  од
реализацијата  на
обуките
-  Анализа  и
разгледување  на
можности  за
реализација  на
обуки  за  нови
профили;

3.2.4  Резализација  на
мајсторски  и
специјалистички испити

- Формирање на
тим  од
наставници  за
планирање  и
реализација  на
мајсторски  и
специјалистичк
и испити;
-  Создавање  на
услови  за
реализација  на
испитите;

-  Организирање  на
обуки  за  пријавени
кандидати  за
мајсторски  и
специјалистички
испити за  сите струки
во училиштето;
-  Спроведување  на
мајсторски  и
специјалистички
испити за  сите струки
во училиштето;

-  Организирање  на
обуки  за  пријавени
кандидати  за
мајсторски  и
специјалистички
испити за сите струки
во училиштето;
-  Спроведување  на
мајсторски  и
специјалистички
испити за сите струки
во училиштето; 

-  Организирање  на
обуки  за  пријавени
кандидати  за
мајсторски  и
специјалистички
испити  за  сите
струки  во
училиштето;
-  Спроведување  на
мајсторски  и
специјалистички
испити  за  сите
струки  во
училиштето;

3. Стратешка цел: Постигнување на подобри резултати во однос на учењето и редовноста на учениците
преку подобрување на квалитетот на наставно-воспитната дејност

Активности (дејствија)
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Развојна
цел

Конкретни цели Година 1 Година 2 Година 3 Година 4

3.3
Промоци
ја  на
училишт
ето преку
натпрева
ри,
хуманита
рни  и
други
активнос
ти

3.3.1  Учество  и
организирање на натпревари

-
Формирање
на  работни
групи  по
струки  и
предмети;
-  Селекција
на  ученици
за  учество
во
натпревари;
-
Менторира
ње  на
ученици;
-  Учество
во
натпревари
и  наградни
конкурси за
сите струки
и предмети;
-
Организира
ње  на
натпревари;
-
Медиумска
промоција
на
постигањат
а  на
учениците;

- Формирање на работни
групи  по  струки  и
предмети;
-  Селекција  на  ученици
за  учество  во
натпревари;
-  Менторирање  на
ученици;
- Учество во натпревари
и наградни конкурси  за
сите струки и предмети;
-  Организирање  на
натпревари;
-  Медиумска  промоција
на  постигањата  на
учениците;

- Формирање на работни
групи  по  струки  и
предмети;
-  Селекција  на  ученици
за  учество  во
натпревари;
-  Менторирање  на
ученици;
- Учество во натпревари
и  наградни  конкурси  за
сите струки и предмети;
-  Организирање  на
натпревари;
-  Медиумска  промоција
на  постигањата  на
учениците;

-  Формирање  на
работни  групи  по
струки и предмети;
-  Селекција  на
ученици  за  учество
во натпревари;
-  Менторирање  на
ученици;
-  Учество  во
натпревари  и
наградни  конкурси
за  сите  струки  и
предмети;
-  Организирање  на
натпревари;
-  Медиумска
промоција  на
постигањата  на
учениците;

3.3.2  Учество  и - Формирање -  Формирање  на  работни -  Формирање  на  работни -  Формирање  на
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организирање  на
хуманитарни активности

на  работни
групи  по
струки,  за
планирање  и
реализирање
на
хуманитарни
активности;
-  Селекција
на ученици и
подготовка
за учество во
хуманитарни
активности;
-
Реализирање
на
хуманитарни
активности;
-  Медиумска
промоција
на
реализирани
те
активности;

групи  по  струки,  за
планирање  и  реализирање
на  хуманитарни
активности;
-  Селекција  на  ученици и
подготовка  за  учество  во
хуманитарни активности;
-  Реализирање  на
хуманитарни активности;
- Медиумска промоција на
реализираните активности;

групи  по  струки,  за
планирање  и  реализирање
на  хуманитарни
активности;
-  Селекција  на  ученици  и
подготовка  за  учество  во
хуманитарни активности;
-  Реализирање  на
хуманитарни активности;
- Медиумска промоција на
реализираните активности;

работни  групи  по
струки,  за  планирање
и  реализирање  на
хуманитарни
активности;
-  Селекција  на
ученици и подготовка
за  учество  во
хуманитарни
активности;
-  Реализирање  на
хуманитарни
активности;
-  Медиумска
промоција  на
реализираните
активности;

3.3.2  Учество  во  Образовно
рандеву  и  други  слични
манифестации

-
Формирање
на  работни
групи  по
струки;
-  Селекција
и
менторира
ње  на
ученици  за
учество  во
промотивн
и
манифестац

- Формирање на работни
групи по струки;
-  Селекција  и
менторирање  на
ученици  за  учество  во
промотивни
манифестации;
-  Учество  во
промотивни
манифестации за средно
стручно образование;

- Формирање на работни
групи по струки;
-  Селекција  и
менторирање  на
ученици  за  учество  во
промотивни
манифестации;
-  Учество  во
промотивни
манифестации за средно
стручно образование;

Формирање  на
работни  групи  по
струки;
-  Селекција  и
менторирање  на
ученици  за  учество
во  промотивни
манифестации;
-  Учество  во
промотивни
манифестации  за
средно  стручно
образование;
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ии;
-  Учество
во
промотивн
и
манифестац
ии  за
средно
стручно
образовани
е;

4. Стратешка цел: Продлабочување и проширување на соработката со локалната самоуправа

Развојна
цел

Конкретни цели
Активности (дејствија)

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4

4.1
Организи
рање  на
обуки  од

4.1.1 Планирање на обуки -  Утврдување
на  потребите
од обуки;
-  Формирање
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практичн
о
значење
(прва
помош,
елемента
рни
непогоди
,  болести
на
зависнос
т)

на  групи  за
обуки;
-  Планирање
на  симулација
за  евакуација
на
училиштето;

4.1.2  Контакт  со  соодветни
стручни  служби  од
локалната заедница

-  Доставување
барање  за
различни
видови  на
обуки;
- Разгледување
на  услови  под
кои  ќе  се
реализираат
обуките.

4.1.3 Реализација на обуките -  Планирање
на обуките;
-
Спроведување
на
обуките;
-  Согледување
на      ефектите
од обуките;
-
Спроведување
на  симулација
за  евакуација
на
училиштето;

-  Планирање  на
обуките;
- Спроведување на
обуките;
-  Согледување   на
ефектите од обуките;
-  Спроведување  на
симулација  за
евакуација  на
училиштето;

-  Планирање  на
обуките;
- Спроведување на
обуките;
-  Согледување   на
ефектите од обуките;
-  Спроведување  на
симулација  за
евакуација  на
училиштето;

-  Планирање  на
обуките;
- Спроведување на
обуките;
-  Согледување   на
ефектите  од
обуките;
-  Спроведување  на
симулација  за
евакуација  на
училиштето;

4. Стратешка цел: Продлабочување и проширување на соработката со локалната самоуправа
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Развојна
цел

Конкретни цели
Активности (дејствија)

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4

4.2
Организи
рање  на
трибини
и
активнос
ти  за
МИО

4.2.1 Планирање на трибина -
Информати
вни
предавања
во врска со
трибината;
-
Анкетирањ
е  на
учениците
за избор на
теми;
-
Формирање
на  тимови
од
наставници
;
-  Избор  на
надворешн
и  стручни
лица;
-
Временски
и
просторно
планирање
на
трибината. 

-  Информативни
предавања  во  врска  со
трибината;
-  Анкетирање  на
учениците  за  избор  на
теми;
- Формирање на тимови
од наставници;
-  Избор  на  надворешни
стручни лица;
-  Временски  и
просторно планирање на
трибината. 

-  Информативни
предавања  во  врска  со
трибината;
-  Анкетирање  на
учениците  за  избор  на
теми;
- Формирање на тимови
од наставници;
-  Избор  на  надворешни
стручни лица;
-  Временски  и
просторно планирање на
трибината. 

-  Информативни
предавања  во  врска
со трибината;
-  Анкетирање  на
учениците  за  избор
на теми;
-  Формирање  на
тимови  од
наставници;
-  Избор  на
надворешни
стручни лица;
-  Временски  и
просторно
планирање  на
трибината.

4.2.2  Организирање  на
трибина

-
Определува

-  Определување  на
термините  и  просторот

-  Определување  на
термините  и  просторот

-  Определување  на
термините  и
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ње  на
термините
и просторот
за
трибината;
- Изработка
на  правила
за
протокол;
-
Поканувањ
е  на
стручни
лица;
-
Подготвува
ње  на
учениците
за темите.
 

за трибината;
-  Изработка  на  правила
за протокол;
-  Поканување  на
стручни лица;
-  Подготвување  на
учениците за темите.
 

за трибината;
-  Изработка  на  правила
за протокол;
-  Поканување  на
стручни лица;
-  Подготвување  на
учениците за темите.
 

просторот  за
трибината;
-  Изработка  на
правила  за
протокол;
-  Поканување  на
стручни лица;
-  Подготвување  на
учениците  за
темите.

4.2.3 Реализација на трибина -
Спроведува
ње на
трибина;
-
Евалуација;
-
Согледува
ње  на
ефекти. 

- Спроведување на
трибина;
- Евалуација;
-  Согледување  на
ефекти. 

- Спроведување на
трибина;
- Евалуација;
-  Согледување  на
ефекти. 

- Спроведување на
трибина;
- Евалуација;
-  Согледување  на
ефекти.

4.2.4 Реализација активности
за МИО

-
Формирање
на  тимови
од
наставници
и  ученици

- Формирање на тимови
од  наставници  и
ученици  за  реализација
на активности за МИО;
-  Планирање  на
содржини  за

- Формирање на тимови
од  наставници  и
ученици  за  реализација
на активности за МИО;
-  Планирање  на
содржини  за

-  Формирање  на
тимови  од
наставници  и
ученици  за
реализација  на
активности за МИО;
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за
реализација
на
активности
за МИО;
-
Планирање
на
содржини
за
воннаставн
и
активности
за МИО;
-
Воспоставу
вање  на
контакти со
претставни
ци  од
локалната
заедница,
соодветно
со
планиранит
е
активности;
-
Реализација
на
активноски
за МИО
-
Евалуација
на
активности

воннаставни активности
за МИО;
-  Воспоставување  на
контакти  со
претставници  од
локалната  заедница,
соодветно  со
планираните
активности;
-  Реализација  на
активноски за МИО
-  Евалуација  на
активностите за МИО

воннаставни  активности
за МИО;
-  Воспоставување  на
контакти  со
претставници  од
локалната  заедница,
соодветно  со
планираните
активности;
-  Реализација  на
активноски за МИО
-  Евалуација  на
активностите за МИО

-  Планирање  на
содржини  за
воннаставни
активности за МИО;
-  Воспоставување
на  контакти  со
претставници  од
локалната  заедница,
соодветно  со
планираните
активности;
-  Реализација  на
активноски за МИО
-  Евалуација  на
активностите  за
МИО
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те за МИО

4. Стратешка цел: Продлабочување и проширување на соработката со локалната самоуправа

Развојна цел Конкретни цели
Активности (дејствија)

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4

4.3
Афир
мациј
а на
учил
иште

то

4.3.1  Формирање на тимови за
афирмација  на  училиштето  со
вклучување на сите наставници

-  Анализа
на
резултати
од
претходни
активност
и  за
афирмаци
ја, на ниво
на
стручни
активи;
-
Разгледув
ање  на
идеи  за
афирмаци
ја  на
училиште

-  Анализа  на  резултати
од  претходни
активности  за
афирмација,  на ниво на
стручни активи;
-  Разгледување  на  идеи
за  афирмација  на
училиштето;
- Формирање на тимови
за  афирмација  на  ниво
на стручни активи;
- Формирање на тимови
за  афирмација  на  ниво
на училиште;

- Анализа на резултати од
претходни  активности  за
афирмација,  на  ниво  на
стручни активи;
- Разгледување на идеи за
афирмација  на
училиштето;
- Формирање на тимови за
афирмација  на  ниво  на
стручни активи;
- Формирање на тимови за
афирмација  на  ниво  на
училиште;

-  Анализа  на
резултати  од
претходни
активности  за
афирмација, на ниво
на стручни активи;
-  Разгледување  на
идеи  за  афирмација
на училиштето;
-  Формирање  на
тимови  за
афирмација на ниво
на стручни активи;
-  Формирање  на
тимови  за
афирмација на ниво
на училиште;

36



то;
-
Формира
ње  на
тимови  за
афирмаци
ја на ниво
на
стручни
активи;
-
Формира
ње  на
тимови  за
афирмаци
ја на ниво
на
училиште
;

4.3.2  Подготовка  на
активности  за  афирмација
на училиштето

-  Анализа
на
извештаи и
резултати
од
претходни
активности
за
афирмациј
а  на
училиштет
о;
-
Осмислува
ње  на
активности
за
афирмациј
а  на

-  Анализа  на  извештаи  и
резултати  од  претходни
активности  за  афирмација
на училиштето;
-  Осмислување  на
активности  за  афирмација
на училиштето,  преку кои
ќе  се  смени  и  подобри
перцепцијата  на  идните
ученици  и  нивните
родители  за  средното
стручно  образование  и
струките во училиштето;
- Анализа и утврдување на
време  и  динамика  за
активностите;
-  Материјално-технички
подготовки  за  активности
за  афирмација  на

-  Анализа  на  извештаи  и
резултати  од  претходни
активности за афирмација на
училиштето;
-  Осмислување  на
активности за афирмација на
училиштето, преку кои ќе се
смени  и  подобри
перцепцијата  на  идните
ученици и нивните родители
за  средното  стручно
образование  и  струките  во
училиштето;
-  Анализа  и  утврдување  на
време  и  динамика  за
активностите;
-  Материјално-технички
подготовки за активности за
афирмација на училиштето;

- Анализа на извештаи
и  резултати  од
претходни активности
за  афирмација  на
училиштето;
-  Осмислување  на
активности  за
афирмација  на
училиштето,  преку
кои  ќе  се  смени  и
подобри перцепцијата
на  идните  ученици  и
нивните  родители  за
средното  стручно
образование  и
струките  во
училиштето;
-  Анализа  и
утврдување  на  време
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училиштет
о,  преку
кои  ќе  се
смени  и
подобри
перцепција
та  на
идните
ученици  и
нивните
родители
за
средното
стручно
образовани
е  и
струките
во
училиштет
о;
- Анализа и
утврдувањ
е  на  време
и динамика
за
активности
те;
-
Материјал
но-
технички
подготовки
за
активности
за
афирмациј
а  на
училиштет
о;

училиштето; и  динамика  за
активностите;
-  Материјално-
технички  подготовки
за  активности  за
афирмација  на
училиштето;

4.3.3 - -  Реализација  на -  Реализација  на -  Реализација  на
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Реализација  на  активности
за  афирмација  на
училиштето

Реализаци
ја  на
активност
и  за
афирмаци
ја  во
основни
училишта
;
-
Активнос
ти  за
афирмаци
ја  преку
организир
ање  на
отворени
денови  во
училиште
то;
-
Организи
рање  на
настани за
афирмаци
ја  на
училиште
то;
-
Афирмац
ија  на
училиште
то  преку
медиуми
и
социјални

активности  за
афирмација  во  основни
училишта;
-  Активности  за
афирмација  преку
организирање  на
отворени  денови  во
училиштето;
-  Организирање  на
настани  за  афирмација
на училиштето;
-  Афирмација  на
училиштето  преку
медиуми  и  социјални
мрежи

активности за афирмација
во основни училишта;
-  Активности  за
афирмација  преку
организирање на отворени
денови во училиштето;
-  Организирање  на
настани за афирмација на
училиштето;
-  Афирмација  на
училиштето  преку
медиуми  и  социјални
мрежи

активности  за
афирмација  во
основни училишта;
-  Активности  за
афирмација  преку
организирање  на
отворени денови во
училиштето;
-  Организирање  на
настани  за
афирмација  на
училиштето;
-  Афирмација  на
училиштето  преку
медиуми  и
социјални мрежи 
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мрежи

4. Стратешка цел: Продлабочување и проширување на соработката со локалната самоуправа

Развојна
цел

Конкретни цели
Активности (дејствија)

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4

4.4
Воведува
ње  на
нови
наставни
профили,
согласно
потребит
е  на
пазарот
на трудот

4.4.1  Утврдување  на
потребите  на  пазарот  на
трудот,  преку  остварување
контакт  и  соработка  со
реномирани  претстравници
од бизнис секторот

-
Воспоставув
ање  на
контакти  со
фирми  од
хемиско-
технолошки
сектор;
-
Воспоставув
ање  на
контакти  со
фирми  од
графички
сектор;
-
Утврдување
на  потребите
за  нови
профили  од
хемиско-
технолошки
и  графички
сектор;
-
Потпишувањ
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е  на
меморандум
и  за
соработка  со
фирми  од
хемиско-
технолошки
и  графички
сектор; 

4.4.2 Доставување на барања
за изработка и верификација
на  наставни  планови  и
програми  за  нови  профили,
согласно  потребите  на
пазарот на трудот

-
Доставување
на барања до
МОН, БРО и
ЦСОО  за
изработка  на
наставни
планови  и
програми  за
нови
профили,
согласно
потребите  на
пазарот  на
трудот;
- Формирање
на тимови за
изработка  на
наставни
планови  и
програми  за
нови
профили,
согласно
потребите  на
пазарот  на
трудот;

- Изработка на наставни
планови  и  програми  за
нови  профили  за
хемиско-технолошки
сектор,  согласно
потребите на пазарот на
трудот;
- Изработка на наставни
планови  и  програми  за
нови  профили  за
графички  сектор,
согласно  потребите  на
пазарот на трудот;
-  Верификација  на
наставни  планови  и
програми;
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4.4.3  Отварање  на  нови
наставни профили, согласно
потребите  на  пазарот  на
трудот

-  Формирање  на
паралелки  од  сектор
хемија  и  технологија,
поддржани  од  бизнис
партнери;
-  Формирање  на
паралелки  од  графички
сектор  поддржани  од
бизнис партнери;

-  Формирање  на
паралелки  од  сектор
хемија  и  технологија,
поддржани  од  бизнис
партнери;
-  Формирање  на
паралелки од графички
сектор  поддржани  од
бизнис партнери;

-  Формирање  на
паралелки од сектор
хемија  и
технологија,
поддржани  од
бизнис партнери;
-  Формирање  на
паралелки  од
графички  сектор
поддржани  од
бизнис партнери;
-  Анализа  на
можности  за
вработување  на
учениците;
-  Утврдување  на
потребата  од
понатамошно
продуцирање  на
кадар  од
постоечките
профили  (во
соработка со бизнис
партнери);

Целосна имплементација на програмата за развој на училиштето

Стратешка цел:  1.  Подобрување на материјално-технички и просторни услови за работа
Развојна цел:  1.1.  Изградба на фискултурна сала или балон
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Конкретни цели активности
ресурси временска

рамка
индикатори

извори на докази
човечки физички трошоци

1.1.1  Утврдување
на услови
за  изградба  на
фискултурна сала

-  Ангажирање  на
стручни  лица  за
утврдување  на
техничка
изводливост;

Директор;
Наставници;
Хаус мајстор;
Надворешни 
стручни лица

Потрошен
материјал

2019/2020 Ангажиран
и 
се стручни
лица и
направена е
проверка
на
состојбата

Извештај  од
стручно лице

1.1.2  Иденти-
фикување  на
потребите  и
елементите  за
монтирање  на
балон

-  Ангажирање  на
стручни  лица  за
утврдување  на
техничка
изводливост;
-  Предлог  проект
(спецификација);
- Распишување на
тендер  за
прибирање,
разгледување  и
избор  на
најповолна
понуда 

Директор;
Наставници;
Одговорно
лице  за  јавни
набавки;
Хаус мајстор;
Надворешни
стручни лица

Потрошен
материјал

2019/2020 Ангажирани
се  стручни
лица;
Идентифи-
кувани  се
потребите за
реализација

Предлог  проект
(спецификација)

1.1.3  Монтирање
на балонот

-  Изведба  на
активноста;
-  Формирање  на
тим за следење на
реализацијата;
-  Следење  на
реализацијата;
-  Поднесување на
извештај

Надворешни
стручни лица;
Хаус мајстор;
Наставници;

Потрошен
материјал;
Градежен
материјал;

2020/2021 Подобрени
услови  за
наставата
по физичко
и
здравствен
о
воспитание
т.е. спорт и
спортски
активности

Балон;
Записници од 
технички прием:
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1.1.4  Следење  на
искористеност
и  согледување  на
придобивките

-  Формирање  на
комисија  за
следење  на
искористеноста;
-  Следење  на
искористеноста.
 - Поднесување на
извештај  од
комисијата;
-  Планирање  на
идни активности;

Директор;
Комисија;

Потрошен
материјал

2021/2023 Искористен
ост  на
балонот  во
тек на сите
наставни
часови,  по
распоред;
Искористен
ост  за
дополните-
лни
спортски
активности
; 

Записници  од
работата  на
комисијата

Стратешка цел:  1.  Подобрување на материјално-технички и просторни услови за работа
Развојна цел:  1.2 Реновирање и опремување на адаптирана просторија за спортски активности

Конкретни цели активности
ресурси временска

рамка
индикатори

извори на докази
човечки физички трошоци

1.2.1  Иденти-
фикување на 
потребите  за
реновирање  и
опремување  на
адаптирана
просторија  за
спортски
активности

-  Формирање  на
комисија  за
утврдување  на
конкретни
потреби  за
реновирање  и
опремување  на
просторијата;
-  Ангажирање на
стручни  лица  за
утврдување  на
техничка
изводливост;
- Предлог проект
(спецификација)

Директор;
Наставници;
Одговорно
лице  за  јавни
набавки;
Хаус мајстор;
Надворешни
стручни лица

Потрошен
материјал

2019/2020 Ангажирани
се  стручни
лица;
Идентифи-
кувани  се
потребите за
реализација;
Избран  е
изведувач;

Предлог  проект
(спецификација)
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за  реновирање  и
опремување;
-  Распишување
на  тендер  за
прибирање,
разгледување  и
избор  на
најповолна
понуда. 

1.2.2  Реновирање  и
опремување  на
адаптирана
просторија  за
спортски
активности

-  Изведба  на
активноста;
-  Формирање  на
тим  за  следење
на реализацијата;
-  Следење  на
реализацијата;
- Поднесување на
извештај.

Надворешни
стручни лица;
Хаус мајстор;
Наставници;

Потрошен
материјал;
Градежен
материјал;

2020/2021 Подобрени
услови  за
наставата
по физичко
и
здравстве-
но  воспи-
тание  т.е.
спорт  и
спортски
активности

Реновирана  и
опремана
просторија;
Записници  од
технички прием:

1.2.3  Следење  на
искористеноста  и
согледување  на
придобивките

-  Формирање  на
комисија  за
следење  на
искористеноста;
-  Следење  на
искористеноста.
 -  Поднесување
на  извештај  од
комисијата;
-  Планирање  на
идни активности;

Директор;
Комисија;

Потрошен
материјал;

2021/2023 Искористен
ост  на
адаптирана
та
просторија
во  тек  на
сите
наставни
часови,  по
распоред;

Записници  од
работата  на
комисијата

Стратешка цел:  1.  Подобрување на материјално-технички и просторни услови за работа
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Развојна цел:  1.3 Реновирање и опремување на графичка работилница и хемиска лабораторија

Конкретни цели активности
ресурси индикатори

извори на докази
човечки

физичк
и

трошоци

1.3.1  Иденти-
фикување на 
потребите  за
реновирање  и
опремување  на
хемиска
лабораторија  и
графичка
работилница

-  Формирање  на
соодветни
комисии  за
утврдување  на
конкретни
потреби  за
реновирање  и
опремување  на
хемиска
лабораторија  и
графичка
работилница;
-  Ангажирање на
стручни  лица  за
утврдување  на
техничка
изводливост;
- Предлог проект
(спецификација)
за  реновирање  и
опремување;
-  Распишување
на  тендер  за
прибирање,
разгледување  и
избор  на
најповолна
понуда 

Директор;
Наставници;
Одговорно
лице  за  јавни
набавки;
Хаус мајстор;
Надворешни
стручни лица

Потро
шен
материј
ал

2019/2020 Ангажирани  се
стручни  лица;
Идентифи-кувани  се
потребите  за
реализација;
Избран е изведувач;

Предлог
проект
(спецификациј
а)

1.3.2  Реновирање  и
опремување  на  на
хемиска
лабораторија  и

-  Изведба  на
активноста;
-  Формирање  на
тим  за  следење

Надворешни
стручни лица;
Хаус мајстор;
Наставници;

Потро
шен
материј
ал;

2020/2021 Подобрени  услови
за  наставата  по
стручни премети

Реновирана  и
опремена
просторија;
Записници  од
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графичка
работилница

на реализацијата;
-  Следење  на
реализацијата;
- Поднесување на
извештај

Градеж
ен
материј
ал;

технички
прием:

1.3.3  Следење  на
искористеностаи
согледување  на
придобивките

-  Формирање  на
комисија  за
следење  на
искористеноста;
-  Следење  на
искористеноста.
 -  Поднесување
на  извештај  од
комисијата;
-  Планирање  на
идни активности;

Директор;
Комисија;

Потро
шен
материј
ал;

2020/2023 Искористеност  на
реновираните  и
опремени
простории  во  тек
на  сите  наставни
часови,  по
распоред;

Записници  од
работата  на
комисијата

Стратешка цел:  1.  Подобрување на материјално-технички и просторни услови за работа
Развојна цел:  1.4 Обновување на компјутерската технологија и создавање услови за непречено применување на ИКТ во 
наставата

Конкретни цели активности
ресурси временска

рамка
индикатори

извори на докази
човечки физички трошоци

1.4.1
Идентификување  на
потребите  за
обновување  на
компјутерската
технологија  и
создавање  услови  за
непречено
применување  на
ИКТ во наставата

-  Формирање  на
соодветни
комисии  за
утврдување  на
потребите  за
обновување  на
компкутерска
технологија  (за
училници,
кабинети  и
наставничка

Директор;
Наставници;
Одговорно
лице  за  јавни
набавки;
Хаус мајстор;
Надворешни
стручни лица

Потрошен
материјал;

2019/2020 Ангажирани
се  стручни
лица;
Идентифи-
кувани  се
потребите за
реализација;

Предлог  проект
(спецификација)  за
набавка  на  нова
компјутерската
технологија
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канцеларија)
- Предлог проект
(спецификација)
за набавување на
компјутерска
опрема;
-  Распишување
на  тендер  за
прибирање,
разгледување  и
избор  на
најповолна
понуда.

1.4.2  Обновување  на
компјутерската
технологија  и
создавање  услови  за
непречено
применување  на
ИКТ во наставата

-  Изведба  на
активноста;
-  Формирање  на
тим  за  следење
на реализацијата;
-  Следење  на
реализацијата;
- Поднесување на
извештај.

Надворешни
стручни лица;
Хаус мајстор;
Наставници;

Потрошен
материјал;

2020/2021 Подобрени
се условите
за
изведување
на настава 

Набавена  е  нова
компјутерската
технологија во
училниците  и
наставничка
канцеларија

1.4.3  Следење  на
искористеностаи
согледување  на
придобивките

-  Формирање  на
комисија  за
следење  на
искористеноста;
-  Следење  на
искористеноста.
 -  Поднесување
на  извештај  од
комисијата;
-  Планирање  на
идни активности;

Директор;
Комисија;

Потрошен
материјал;

2021/2023 Искористен
ост  на
новата
опрема  и
зголемувањ
е  на
застапенос
та  на  ИКТ
во
наставата

Записници  од
работата  на
комисијата

Стратешка цел:  2.  Професионален развој и усовршување на наставниците
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Развојна цел:  2.1 Континуирано стручно и професионално усовршување на наставниците за современа настава

Конкретни цели активности
ресурси временска

рамка
индикатори извори  на

докази
човечки физички трошоци

2.1.1  Развивање
систем  за
идентификација,
поддршка  и  следење
на  професионалниот
развој

- Утврдување на
потребите  од
професионален
и стручен развој;
- Изготвување
на предлог
листа со обуки.

Директор;
Психолог;
Наставници;

Канцела-риски
материјал;
Компјутер;

2019/2023 Анализирана  е
фактичката
состојба;
Изработена  е
предлог  листа
за обуки.

Записник,
предлог
листа.

2.1.2  Планирање,
организација  и
реализација  на
обуките

-  Избор  на  обуки
и обучувачи;
-  Избор  на  група
наставници  за
обука;
-  Просторно  и
временско
планирање  на
обуката;
-  Реализација  на
обуката

Директор;
Психолог;
Наставници;
Одговорно
лице за јавни
набавки;
Обучувачи;

Канцелариски
материјал;
Компјутер;
Простории за 
одржување на 
обуки.

2019/2023 Наставниците
избрале  обуки
според
потребите

Договор  со
обучувачи

2.1.3 Дисеминација на
обуките

- Организирање
на  отворени
часови;

- Дисеминација
на обуките.

Директор;
Психолог;
Наставници;

Канцелариски
материјал;
Компјутер;
Простории
заодржување
на обуки.

2020/2023 Организирани
се  нагледни  и
отворени
часови  и
извршена  е
дисеминација
за  наставници-
те  кои  не  ја
посетувале
обуката

Наставни
подготовки за
час;
Записници од
психолошко-
педагошката
служба.

2.1.4  Утврдување -  Следење  на
примената  на

Директор; Канцелариски 2021/2023 Подобрена  е Записници од
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на придобивките од
обуките

обуките  во
наставата  од страна
на  педагошко-
психолошка  служба
и  изготување  на
извештај;
-  Планирање  на
идни активности;

Психолог; материјал;
Компјутер;

наставата  и
вештините  кај
наставниот
кадар

психолошко-
педагошката
служба;
Извештај од
психолошко-
педагошката 
служба.

Стратешка цел:  2.  Професионален развој и усовршување на наставниците
Развојна цел:  2.2 Обуки за работа со деца со посебни образони потреби и оценување според способностите на учениците

Конкретни цели активности

ресурси индикатори извори  на
докази

човечки
фи
зич
ки

трошоци

2.2.1  Развивање  на
систем  за
идентификација,
поддршка и следење на
ученици со ПОП

-  Утврдување  на
реалната  состојба
на деца со ПОП во
училиштето;
-  Ангажирање  на
стручни  лица  и
институции;

Директор;
Психолог;
Наставници;
Надворешни 
стручни лица;

Ка
нц
ела
ри
ск
и
ма
тер
ија
л;
Ко
мп
јут
ер;

2019/2020 Утврдена е
реалната
состојба
на
ученици со
ПОП  во
училиште-
то

Извештај  за
утврдена
состојба  на
ученици  со
ПОП 

2.2.2  Обука  на
стручна  служба  и
група  на  наставници

-  Формирање  на
тим  од  стручна
служба  и

Директор;
Психолог;
Наставници;

Ка
нц
ела

2019/2023 Избрани  и
организира
ни обуки за

Договор  со
обучувачи;
Извештаи  од
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за работа со ученици
со ПОП

наставници  за
обука;
-  Избор  на
обучувачи;
-  Просторно  и
временско
планирање  на
обуката;
-  Реализација  на
обуката;
-  Дисеминација  на
обуките  од  страна
на  стручната
служба

Одговорно
лице  за  јавни
набавки;
Обучувачи;

ри
ск
и
ма
тер
ија
л;
Ко
мп
јут
ер;
Пр
ост
ор
ии
зао
др
жу
ва
ње
на
об
ук
и

стручната
служба  и
наставни-
ци;
Организи-
рана  и
извршена  е
дисемина-
ција  за
наставници-
те кои не ја
посетувале
обуката

извршена
дисеми-нација

2.2.3  Изработка  и
имплементација  на
индивидуализирани
планирања  за
ученици со ПОП

-  Изработка  на
планирања  за
ученици со ПОП;
-  Реализирање  на
настава  според
индивидуализирани
планирања  за
ученици со ПОП

Директор;
Психолог;
Наставници

Ка
нц
ела
ри
ск
и
ма
тер
ија
л;
Ко
мп

2020/2023 Годишно,
тематско и
дневно
планирање
за ученици
со ПОП;

Изработени
индивидуа-
лизирани
планирања  за
ученици  со
ПОП; 
Записници  од
стручна
служба;
Извештај од
стручна
служба
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јут
ер;

Стратешка цел:  2.  Професионален развој и усовршување на наставниците
Развојна цел:  2.3 Користење на современи средства и методи 

Конкретни цели активности
ресурси временска

рамка
индикатори извори  на

доказичовечки физички трошоци
2.3.1  Примена  на
групна  настава,
истражувачка,
проблемска,  тимска
и др.

-  Избор  на обука  и
обучувачи;
-  Избор  на  тим  од
наставници  за
обука;
-  Просторно  и
временско
планирање  на
обуката
-  Дисеминација  со
нагледни часови;
-  Организирање  на
нагледни часови;
-  Анализа  на
состојбата  и
планирање  на  идни
активности и обуки;

Директор
Психолог
Наставници
Надворешни
стручни лица

Канцела-
риски
материјал;
Компјутер;
Простории
за  одржу-
вање  на
обуките;
Училници

2019/2
023

Осовреме-нета и
подобрена
настава  со
примена  на
разновидни
форми и методи

Сертифи-
кати 
од обуки;
Подготовки
за  наста-вен
час;
Извештаи
од
педагошка
служба.

2.3.2  Планирање  и
организирање  на

-  Избор  на обука  и
обучувачи;

Директор
Психолог

Канцела-
риски

2019/2
023

Осовреме-нета и
подобрена

Сертифи-
кати 
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настава  согласно
стиловите  на  учење
на           учениците  

-  Избор  на  тим  од
наставници  за
обука;
-  Просторно  и
временско
планирање  на
обуката
-  Дисеминација  со
нагледни часови;
-  Организирање  на
нагледни часови;
-  Анализа  на
состојбата  и
планирање  на  идни
активности и обуки;

Надворешни
стручни лица

материјал;
Компјутер;
Простории
за  одржу-
вање  на
обуките;
Училници

настава  со
примена  на
разновидни
форми и методи

од обуки;
Подготовки
за  наста-вен
час;
Извештаи
од
педагошка
служба.

2.3.3  Осовре-
менување  на
нагледни  средства  и
помагала

-  Увид  во  состојбата
со постоечките
нагледни  средства  и
помагала;
-  Анализа  на
потребите за нагледни
средства и помагала
-  Распишување  на
тендер  и  набавка  на
нагледни  средства  и
помагала
-  Евиденција  на
користењето  и
примената  на
нагледни  средства  и
помагала  во
наставата;
-  Анализа  на
состојбата  и
планирање  на  идни
активности за набавка
на  нагледни  средства
и  помагала  во

Директор
Наставници
Хаус мајстор
Надворешни
стручни лица

Канцела-
риски
материјал
Компјутер;

2019/2
023 

Подобрен
квалитет  на
настава
со примена на
нагледни
средства;
Олеснето  е
совладувањето
на  наставните
содржини  од
страна  на
учениците.

Нови
нагледни
средства  и
помагала;
Извештај  за
примена  на
нови
нагледни
средства  и
помагала.
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наставата;

Стратешка цел:  2.  Професионален развој и усовршување на наставниците
Развојна цел:  2.4 Збогатување на библиотечниот фонд со современа стручна литература

Конкретни цели активности
ресурси временска

рамка
индикатори извори  на

доказичовечки физички трошоци
2.4.1 Утврдување на
фактичката состојба

-  Утврдување  на
количината   на
стручна
литература

Библиотекар;
Наставници; 

Канцелариски
материјал

2019/2020 Анализа  на
фактичка
состојба

Картотека;
Извештај.

2.4.2 Селекција на
стручна
литература  која
треба да се набави

- Задолжување на
наставниците  по
активи  за
изготвување
листи со потребна
литература;

Изготвување  на
приоритетна листа
со  стручна
литература;

Библиотекар;
Работен тим на
наставни-ци  
од секој актив;

Канцелариски
материјал;
Компјутер.

2019/2022 Избрани  се
стручни
изданија  кои  се
при-оритетни за
набавка

Листа  за
набавка  на
стручна
литература

2.4.3  Набавување
на  стручна
литература

- Распишување на
тендер  за
собирање  на
информации  за
цени;
-  Селекција  на
понудите;
-  Избор  на
најповолна понуда

Директор;
Комисија од 
наставници;
Библиотекар;
Претставници 
од издавачки 
куќи;

Канцелариски
материјал;
Компјутер.

2020/2022 Набавени  се
книги и изготвена
е  листа  на
набавените книги 

Записници,
договори,
фактури,
книги.

2.4.4.  Следење  на
искористеноста на
стручната
литература

-  Подготовка  на
план за следење на
искористе-носта
на  стручната
литература;
-  Евиденција  на

Директор
Наставници
Психолог

Канцелариски
материјал;
Компјутер.

2019/2023 Мотивираност
на  наставни-
ците за примена
на нова стручна
литература

План  за
следење  на
искорис-
теноста на
стручната
литература;
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искористеноста  на
литературата;
-  Анализа  на
состојбата  и
планирање  на
идни  активности
за набавка на нова
стручна
литература; 

Стратешка цел 3: Постигнување на подобри резултати во однос на учењето и редовноста на учениците 
преку подобрување на квалитетот на наставно-воспитната дејност
Развојна цел: 3.1 Подобрување на постигнувања на учениците

Конкретни цели активности
ресурси временска

рамка
индикатори извори  на

доказичовечки физички трошоци
3.1.1.  Развивање
на  систем  за
унапредување на
постигањата  на
учениците

Формирање  на
комисија;
Анализа
(обработка   на
податоци);
Идентификација на
критични точки

Директор
Наставници

Компјутер;
Печатач;
Фотокопир

2019/2020 Брзо  и
ефикасно
ажурирање  и
пронаоѓање на
соодветни
информации

База  на
податоци  во
електронска  и
печатена
форма

3.1.2.  Изработка
на предлог- план
за  унапредување
на постигањата

-  Планирање  на
редовна,
дополнителна  и
додатна настава;
-  Планирање  на
подготвителна
настава за Државна
матура;
-  Извештај  за
посетеноста
и  резултатите  од

Директор
Педагошко-
психолошка
служба
Наставници
Ученици 

Компјутер;
Печатач;
Фотокопир;
Училници;
Нагледни
средства.

2019/2023 Број  на  реали-
зирани часови и
посетеност  на
ученици 

Извештај  за
одржани
часови
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дополнителна,
додатна  и
подготвителна
настава  

3.1.3.  Формира-
ње  на  ученички
секции

-  Планирање  на
работата  на
секцијата;
-  Испитување  на
интересот  на
учениците;
- Работа на секции;
-  Организирање  и
учество  на
натпревари

Наставници
Ученици
Педагошко-
психолошка
служба

Компјутер;
Печатач;
Фотокопир;
Училници;
Нагледни
средства;
Потрошен
материјал.

2019/2023 Број  на
формирани
секции;
Број  на
ученици  кои
учествувале
во натпревари.

Извештаи  од
работата  на
секциите;
Сертификати 
за  учество  и
награди.

3.1.4.  Награду-
вање  на
учениците

-  Изработка  на
правилник  за
наградување;
-  Формирање  на
фонд за награди;
-  Соработка  со
локалната заедница
за  награди  за
мотивирање;
-  Примена  на
правилник;
-  Ревидирање  на
правилник

Директор
Наставници
Педагошко-
психолошка
служба
Претставници 
од локалната 
заедница 

Компјутер;
Печатач;
Фотокопир;
Потрошен
материјал.

2019/2023 Број  на
наградени
ученици;
Број  на  вклу-
чени претстав-
ници  од
локал-ната
заедница.

Правилник за
наградување;
Извештај  од
работата  на
тимот.

3.1.5  Формира-
ње  на
советувалиште
за ученици

-  Утврдување  на
потребата за 
советувалиште  за
ученици;
-  Увид  на  оспосо-
бени наставници 
за вклучување во 
советувалиштето;
-  Обука  на

Директор
Наставници
Педагошко-
психолошка
служба
Обучувачи
Ученици

Компјутер;
Печатач;
Фотокопир;
Училници;
Нагледни
средства;
Потрошен
материјал;
ЛЦД

2019/2023 Број  на
обучени
наставници;
Број  на
ученици
вклучени  во
со-
ветувалиштет
о.

Сертификати
за обука;
Извештаи за 
постигањата 
на учениците.
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наставници  за
работа во 
советувалиштето;
- Вклучување на 
наставници  во
советувалиштето;
-  Извештај  за
работата  на
советувалиштето;
-  Планирање  на
идни активности во
работата  на
советувалиштето за
ученици;

проектор.

Стратешка цел 3: Постигнување на подобри резултати во однос на учењето и редовноста на учениците 
преку подобрување на квалитетот на наставно-воспитната дејност
Развојна цел: 3.2 Подобрување на буџетот на училиштето преку дополнителни дејности со делумно вклучување на 
учениците 

Конкретни цели активности
ресурси временска

рамка
индикатори

извори на докази
човечки физички трошоци

3.2.1  Учество  во
проекти

- Аплицирање за 
проект;
- Формирање на 
тим;
- Создавање на 
услови за 
проектот;
- Реализација на 
проектот;
-Согледување  на
продобивките  од
проектот;

Директор;
Наставници;
Ученици;

Компјутер;
Печатач;
Фотокопир;
Училници;
Нагледни
средства;
Потрошен
материјал.

2019/2023 Број  на
реализиран
и проекти

Извештаи  за
реализација  на
проектите

57



3.2.2  Активира-
ње  на  реални
компании

-  Утврдување  на
реални  можности
за компании;
- Согледување на
потребите  на
пазарот на
трудот;
-  Изготвување на
план  за
активирање  на
компаниите;
Формирање  на
реална  компанија
за  фризерски  и
козметички
услуги;
-  Формирање  на
реална  компанија
за  графички
услуги;
-  Изготвување на
план  за
вклучување  на
учениците  во
работат  на
реалните
компании;
Изготвување  на
извештај  за
работата  на
реалните
компании;
- Согледување на
придобивките  од
работата  на
реалните

Директор
Наставници
Ученици
Претставници
од  локалната
заедница

Компјутер;
Печатач;
Фотокопир;
Училници;
Опрема,
алат,
апарати  и
прибор  за
работа;
Потрошен
материјал.

2019/2023 Број  на
извршени
работи  и
услуги  од
страна  на
компаниит
е

Извештаи  за
работата  на
реалните
компании
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компании;
-  Изготвување на
план  за  работа  и
развој  на
реалните
компании  во
следен период;

3.2.3  Организи-
рање  на
неформално
образование  за
возрасни

-  Формирање  на
тим  од
наставници  за
планирање  на
активности  за
образование  на
возрасни;
-  Соработка  со
Агенцијата  за
вработување,
ЦОВ и ЦСОО;
-  Изработка  на
програми,
аплицирање  до
ЦОВ  и
верификација  на
програмите  за
обуки;
-  Организирање
на  обуките  за
неформално
образование  на
возрасни;
-  Реализација  на
обуките  за
неформално
образование  на
возрасни;
- Согледување од

Директор
Наставници
Претставници
од МОН, БРО,
ЦСОО  и
Агенција  за
вработување

Компјутер;
Печатач;
Фотокопир;
Простории;
Потрошен
материјал.

2019/2023 Број  на
издадени
сертификат
и  за
неформалн
о
образовани
е

Наставни
планови  и
програми;
Сертификати;
Извештаи  за
работата  на
тимот.
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реализацијата  на
обуките;
-  Анализа  и
разгледување  на
можности  за
реализација  на
обуки  за  нови
профили; 

3.2.4  Резализа-
ција  на
мајсторски  и
специјалистички
испити

-  Формирање  на
тим  од
наставници  за
планирање  и
реализација  на
мајсторски  и
специјалистички
испити;
-  Создавање  на
услови  за
реализација  на
испитите;
-  Организирање
на  обуки  за
пријавени
кандидати  за
мајсторски  и
специјалистички
испити  за  сите
струки  во
училиштето;
-  Спроведување
на  мајсторски  и
специјалистички
испити  за  сите
струки  во
училиштето;

Директор
Наставници
Претставници
од  МОН  и
ЦСОО

2019/2023 Број  на
издадени
дипоми  за
положен
мајсторски
и
специјалис
тич-ки
испит

Наставни
планови  и
програми  за
мајсторски  и
специјалистички
испити;
Дипломи;
Извештаи  за
работата  на
тимот.
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Стратешка цел 3: Постигнување на подобри резултати во однос на учењето и редовноста на учениците 
преку подобрување на квалитетот на наставно-воспитната дејност
Развојна цел: 3.3 Промоција на училиштето преку натпревари, хуманитарни и други активности

Конкретни цели активности
ресурси временска

рамка
индикатори извори  на

доказичовечки физички трошоци
3.3.1  Учество  и
организирање на
натпревари 

-  Формирање  на
работни групи по
струки  и
предмети;
-  Селекција  на
ученици  за
учество  во
натпревари;
-  Менторирање
на ученици;
-  Учество  во
натпревари  и
наградни
конкурси за сите
струки  и
предмети;
-  Организирање
на натпревари;
-  Медиумска
промоција  на
постигањата  на
учениците;

Директор
Наставници
Ученици
Претставници
од  локалната
заедница 
Претставници
од медиуми

Компјутер;
Печатач;
Фотокопир;
Простории;
Потрошен
материјал.

2019/2023 Број  на
ученици
учесници  на
натпревари;
Број  на
добиени
сертификати
и награди.

Извештај  за
работата  на
тимовите  до
педагошко-
психолошката
служба;
Сертификати;
Награди.

3.3.2  Учество  и
организирање на
хуманитарни
активности

-  Формирање  на
работни  групи  по
струки,  за
планирање  и
реализирање  на
хуманитарни
активности;

Директор
Наставници
Ученици
Претставници
од  локалната
заедница 

Компјутер;
Печатач;
Фотокопир;
Простории;
Потрошен
материјал.

2019/2023 Број  на
реализирани
хуманитарни
активности;
Број  на
хуманитарни

Извештај  за
работата  на
тимовите  до
педагошко-
психолошката
служба;
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-  Селекција  на
ученици  и
подготовка  за
учество  во
хуманитарни
активности;
-  Реализирање  на
хуманитарни
активности;
-  Медиумска
промоција  на
реализираните
активности; 

Претставници
од медиуми

настави  во
кои  е  земено
учество;

Благодарници

3.3.3 Учество во
Образовно
рандеву и други
слични
манифестации

-  Формирање  на
работни групи по
струки;
-  Селекција  и
менторирање  на
ученици  за
учество  во
промотивни
манифестации;
-  Учество  во
промотивни
манифестации  за
средно  стручно
образование; 

Директор
Наставници
Ученици

Компјутер;
Печатач;
Фотокопир;
Простории;
Потрошен
материјал.

2019/2023 Број  на
манифестаци
и  во  кои  е
земени
учество: 
Број  на
натпреварува
чки категории
во  кои  е
земено
учество;

Освоени
награди;
Сертификати;
Извештај  за
работата  на
тимовите;

Стратешка цел 4: Продлабочување и проширување на соработката со локалната самоуправа
Развојна цел: 4.1 Организирање на обуки од практично значење (прва помош, елементарни непогоди, болести на зависност)

Конкретни цели активности
ресурси временска

рамка
индикатори извори  на

доказичовечки физички трошоци
4.1.1  Планирање
на обуки

-  Утврдување  на
потребите  од
обуки;

Директор
Наставници
Педагошко-

Компјутер;
Печатач;
Фотокопир.

2019/2020 Број  на
избрани
обуки;

Анкетни
прашалници;
Списоци  за
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-  Формирање  на
групи за обуки;
-  Планирање  на
симулација  за
евакуација  на
училиштето;

психолошка
служба

Број  на
форми-рани
обуки.

формираните
групи.

4.1.2  Контакт  со
соодветни стручни
служби  од
локалната
заедница

-  Доставување
барање  за
различни  видови
на обуки;
- Разгледување на
услови под кои ќе
се  реализираат
обуките.

Директор
Наставници
Претставници
од  локалната
заедница

Компјутер;
Печатач;
Фотокопир;
Училници.

2019/2020 Број на реали-
зирани
контакти

Извештај  за
одржани
состаноци

4.1.3 Реализација
на обуките

-  Планирање  на
обуките;
-  Спроведување
на обуките;
- Согледување  на
ефектите  од
обуките;
-  Спроведување
на  симулација  за
евакуација  на
училиштето;

Наставници
Стручни лица
Ученици

Компјутер;
Печатач;
Фотокопир;
Училници;
Нагледни
средства;
Потрошен
материјал.

2019/2023 Број  на
одржани 
обуки;
Број  на
обучени
наставници;
Број  на
изведени
симулации  за
евакуација; 

Извештаи  од
евалуацијата
на обуките;
Сертификати
за  посета  на
обука;
Извештај  за
изведени
симулации  за
евакуација;

Стратешка цел 4: Продлабочување и проширување на соработката со локалната самоуправа
Развојна цел: 4.2 Организирање на трибини и активности за МИО 

Конкретни цели активности
ресурси временска

рамка
индикатори извори  на

доказичовечки физички трошоци
4.2.1  Планирање
на трибина

-  Информативни
предавања  во
врска  со
трибината;
-  Анкетирање  на

Директор
Наставници
Ученици
Надворешни
стручни лица

Компјутер;
Печатач;
Фотокопир;
Училници;
Потрошен

2019/2023 Број  на
инфор-
мативни
преда-
вања;

Анкетни пра-
шалници;
Извештај  за
одржани  сос-
таноци.
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учениците  за
избор на теми;
-  Формирање  на
тимови  од
наставници;
-  Избор  на
надворешни
стручни лица;
-  Временски  и
просторно
планирање  на
трибината.

материјал. Број  на
анкетирани
ученици.

4.2.2  Организи-
рање на трибина

-  Определување
на  термините  и
просторот  за
трибината;
-  Изработка  на
правила  за
протокол;
-  Поканување  на
стручни лица;
-  Подготвување
на  учениците  за
темите.

Директор
Наставници
Ученици
Претставници
од  локалната
заедница

Компјутер;
Печатач;
Фотокопир;
Простории;
Потрошен
материјал.

2019/2023 Број  на
учесници  на
трибините

Протокол;
Извештај  од
работата  на
тимот.

4.2.3 Реализација
на трибина

-  Спроведување
на
трибина;
- Евалуација;
-  Согледување на
ефекти. 

Наставници
Ученици
Претставници
од  локалната
заедница 

Компјутер;
Печатач;
Фотокопир;
Училници;
Потрошен
материјал.

2019/2023 Број  на
одржани 
трибини

Листа  за
евалу-
ација;
Извештај  од
работата  на
тимот.

4.2.4 Реализација
активности  за
МИО

-  Формирање  на
тимови  од
наставници  и
ученици  за
реализација  на

Директор
Наставници
Ученици
Претставници
од  локалната

Компјутер;
Печатач;
Фотокопир;
Простории;
Потрошен

2019/2023 Број  на
реализирани
активности  за
МИО;

Анкети   за
евалуација  на
актовностите  за
МИО;
Извештаи  од
рализираните
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активности  за
МИО;
-  Планирање  на
содржини  за
воннаставни
активности  за
МИО;
-  Воспоставува-
ње на контакти со
претставници  од
локалната
заедница,
соодветно  со
планираните
активности;
-  Реализација  на
активмоски  за
МИО
-  Евалуација  на
актовностите  за
МИО

заедница материјал. активности  за
МИО;

Стратешка цел 4: Продлабочување и проширување на соработката со локалната самоуправа
Развојна цел: 4.3 Афирмација на училиштето

Конкретни цели активности
ресурси временска

рамка
индикатори извори  на

доказичовечки физички трошоци
4.3.1  Формира-ње
на  тимови  за
афирмација  на
училиштето  со
вклучување на сите
наставници 

-  Анализа  на
резултати  од
претходни
активности  за
афирмација,  на

Директор;
Психолог;
Наставници;

Компјутер;
Печатач;
Фотокопир;
ЛЦД проектор.

2019/2023 Формирани
тимови  за
афирмација  на
училиштето;

Решенија  за
тимови  за
афирмација
на
училиштето;
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ниво  на  стручни
активи;
- Разгледување на
идеи  за
афирмација  на
училиштето;
-  Формирање  на
тимови  за
афирмација  на
ниво  на  стручни
активи;
-  Формирање  на
тимови  за
афирмација  на
ниво  на
училиште;

4.3.2  Подготовка
на  активности  за
афирмација  на
училиштето

-  Анализа  на
извештаи  и
резултати  од
претходни
активности  за
афирмација  на
училиштето;
-  Осмислување  на
активности  за
афирмација  на
училиштето,  преку
кои  ќе  се  смени  и
подобри
перцепцијата  на
идните  ученици  и
нивните  родители
за средното стручно
образование  и
струките  во
училиштето;
-  Анализа  и
утврдување  на

Директор;
Психилог;
Наставници:

Компјутер;
Печатач;
Фотокопир;
ЛЦД проектор.

2019/2023 Договорени
активности  за
афирма-ција  на
училиштето;
Обезбедени
материјали  за
афирма-ција  на
училиштето;

План  за
афирмација
на
училиштето;
Промотивен
материјал  за
афирма-ција
на
училиштето;
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време  и  динамика
за активностите;
-  Материјално-
технички
подготовки  за
активности  за
афирмација  на
училиштето;

4.3.3  Реализација
на  активности  за
афирмација  на
училиштето

 -  Реализација  на
активности  за
афирмација  во
основни училишта;
-  Активности  за
афирмација  преку
организирање  на
отворени денови во
училиштето;
-  Организирање  на
настани  за
афирмација  на
училиштето;
-  Афирмација  на
училиштето  преку
медиуми  и
социјални мрежи

Директор;
Психолог;
Наставници;
Ученици;
Претставници
од медиуми;

Компјутер;
Печатач;
Фотокопир;
Училници;
Кабинети  за
практична
настава;
Потрошен
материјал;
ЛЦД проектор.

2019/2023 Број  на
запишани
ученици  во
новата  учебна
година;

Извештај  за
упис  на
ученици;

Стратешка цел 4: Продлабочување и проширување на соработката со локалната самоуправа
Развојна цел: 4.4 Воведување на нови наставни профили, согласно потребите на пазарот на трудот

Конкретни цели активности
ресурси временска

рамка
индикатори извори  на

доказичовечки физички трошоци
4.4.1 Утврдување
на  потребите  на
пазарот  на
трудот,  преку
остварување
контакт  и
соработка  со

-  Воспоставува-
ње  на  контакти
со  фирми  од
хемиско-
технолошки
сектор;
-  Воспоставува-

Директор;
Наставници;
Претставници
од  бизнис
заедницата

Компјутер;
Печатач;
Фотокопир;

2019/2020 Остварени
контакти  со
фирми;
Утврдена
потреба  за
отварање  на
нови

Потпишани
меморандуми
за соработка со
фирми;
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реномирани
претстравници
од  бизнис
секторот

ње  на  контакти
со  фирми  од
графички сектор;
-  Утврдување  на
потребите  за
нови профили од
хемиско-
технолошки  и
графички сектор;
-  Потпишување
на  меморандуми
за  соработка  со
фирми  од
хемиско-
технолошки  и
графички сектор;

профили;

4.4.2  Доставува-
ње на  барања за
изработка  и
верификација  на
наставни
планови  и
програми за нови
профили,
согласно
потребите  на
пазарот  на
трудот

- Доставување на
барања до МОН,
БРО и ЦСОО за
изработка  на
наставни
планови  и
програми за нови
профили,
согласно
потребите  на
пазарот  на
трудот;
-  Формирање  на
тимови  за
изработка  на
наставни
планови  и
програми за нови
профили,
согласно

Директор;
Наставници;
Претставницо
од  МОН,  БРО
и ЦСОО;
Претставници
од  бизнис
заедницата;

Компјутер;
Печатач;
Фотокопир;
Простории;
Потрошен
материјал;

2019/2021 Број  на
верификуван
и  наставни
планови  и
програми;

Извештаи;
верификувани
наставни
планови;
Верификувани
наставни
програми;
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потребите  на
пазарот  на
трудот;
-  Изработка  на
наставни
планови  и
програми за нови
профили  за
хемиско-
технолошки
сектор,  согласно
потребите  на
пазарот  на
трудот;
-  Изработка  на
наставни
планови  и
програми за нови
профили  за
графички сектор,
согласно
потребите  на
пазарот  на
трудот;
-  Верификација
на  наставни
планови  и
програми; 

4.4.3  Отварање
на нови наставни
профили,
согласно
потребите  на
пазарот  на
трудот

-  Формирање  на
паралелки  од
сектор  хемија  и
технологија,
поддржани  од
бизнис партнери;
-  Формирање  на
паралелки  од

Директор;
Наставници;
Претставници
од  бизнис
заедницата

Компјутер;
Печатач;
Фотокопир;

2020/2023 Објавување
на конкурс за
запишување
на  ученици
во
ноформирани
профили;

Извештај  за
број  на
паралелки  и
број  на
запишани
ученици  во
новите
профили;
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графички  сектор
поддр-жани  од
бизнис партнери;
-  Анализа  на
можности  за
вработување  на
учениците;
-  Утврдување  на
потребата  од
понатамошно
продуцирање  на
кадар  од
постоечките
профили  (во
соработка  со
бизнис
партнери);

Комисија за изготвување на  Програма за развој  на училиштето:

Претседател – координатор: Билјана Јанкуловска

Членови: Марија Џолева
Дијана Стојаноска
Слаѓана Јаневска
Аида Даут 
Џејљана Алији

 Скопје, 2018

70



71


	Лична карта

