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Име на училиште: СУГС Димитар Влахов – Скопје

Вид на училиште:   Средно  стручно училиште 

Основач на училиштето:  Град  Скопје

Наставен јазик:                                                  Македонски – Албански – Турски

Број на ученици: 582 (340 женски и 241 машки)

Број на вработени: 83 (59 женски и 24 машки)

Директор на училиштето:            Ванчо Божиновски

Претседател на училишниот одбор:               Лидија Андоновска

Адреса на училиштето:             Ул. III Македонска Бригада бр.22 

Тел./Факс:              02 2464 - 590  / 02 2462 - 733

Е-маил :                                                             sugsdimitarvlahov@yahoo.com

Изјава за мисија  :     

Оспособуваме  кадри  способни  да  одговорат  на  современите

професионални предизвици

Изјава за визија  :

Нашето  училиште  ќе  претставува  најсилна  и  респектабилна  воспитно-

образовна организација во градот и републиката

mailto:sugsdimitarvlahov@yahoo.com


УЧИЛИШНА КОМИСИЈА ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА

            Претседател -  координатор: Марика Станимировиќ

Заменик претседател:                      Соња Кузмановска

Членови: Наџие Алили
Дарко Николовски    
Маргарита Димитровска  
Сања Атанасовски  
Афрдита Лита 
Весела Муратовска 
Мирјана Крстевска  

РАБОТНИ ТИМОВИ ПО ПОДРАЧЈА 

1. Наставни планови и програми
- Наџие Алиa  
- Дијана Стојановска  
- Јованка Јосифова   
- Бранка Јакимовска 

2. Постигнувања на учениците 
- Дарко Николовски 
- Весна Стефова 
- Елизабета Стојановска  
- Реџеп Салиасу 

3. Учење и настава 
- Маргарита Димитровска  
- Аида Даут 
- Силвана Ацева 
- Маја Денковска   

4. Поддршка на учениците
- Сања Атанасовски   
- Марија Џолева 
- Азем фазлија
- Татјана Домазетова   

5. Училишна клима и односи во училиштето
- Афрдита Лита    
- Соња Кузмановска  
- Елена Савеска
- Александар Аврамовски   

6. Ресурси
- Весела Муратовска   
- Зорица Шанцлиќ 
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- Елена Стојановска   
- Арбнора Ибраими 

7. Управување, раководење и креирање политика
- Мирјана Крстевска   
- Драшко Симјановски    
- Јадранка Петровска   
- Џељан Алили    

ИЗВОРИ И СРЕДСТВА КОРИСТЕНИ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА

- Статут на училиште; 
- Годишна програма за работа на училиштето; 
- Интерни акти/кодекси на училиштето;
- Правилник за организација и систематизација на работата и работните места; 
- Самоевалуација на училиштето и план за развој на училиштето; 
- Програма за работа на директор и стручна служба;
- Програма за професионален развој на наставниот кадар; 
- Програма за работа на менторот и нововработениот во текот на учебната 

година; 
- Наставни планови и програми донесени од МОН; 
- Проекти на училиштето во функција на развивање на практичните вештини на 

учениците
- Документација за добиени спонзорства и донации
- Документацијата на училиштето за набавување на стручна литература, 

наставни помагала,планирани и набавени потрошни материјали;
- Библиотечната евиденција;
- Листи од спроведени интерни обуки
- Професионални досиеја на вработените; 
- Инструмент  за следење и вреднување на планирањата и подготовката на 

наставниот час на планирањето на наставниците;
- Извештаи од увид на часови од страна на стучна служба на училиштето и ДПИ;
- Полугодишен и годишен извештај;
- Евиденција на заминати или новодојдени ученици (преведници и др.).
- Записници од просветна и санитарна инспекција; 
- Планирања на наставниците;
- Педагошка евиденција и документација; 
- Правилник за оценувањето, напредувањето, полагањето на испити, видови на 

пофалби, награди и педагошки мерки за учениците; 
- Инструменти за оценување (тестови на знаење, листи за проверка, бодовни 

листи, досиеја на ученици); 
- Резултати од интерни и екстерни оценувања; 
- Распоред на часови
- Програма за работа на ученичката заедница; 
- Паноа со пофалби, награди, дипломи, признанија од учество на манифестации 

и натпревари;
- Медиумско промовирање на постигањата на учениците
- Записници од: наставнички совет, стручни активи, училишен одбор, совет на 

родителии и локална самоуправа.
- Податоци за организирани трибини и предавања во училиштето;
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- Записници од надлежни органи за контрола на хигеиената и здравјето на 
учениците

- Анкети со директор, стручна служба, наставници, родители и ученици; 
- Интервјуа со директор, стручни соработници, наставници, родители и ученици; 
- Увид во документација на училиштето.

Работните  тимови  од  училиштето  извршија  самоевалуација  за  работата  на  СУГС
„Димитар Влахов“ – Скопје,  за период од 2014  година до 2016  година. Во текот на
работата, тимовите имаа средби и разговори со  вработените, извршија проверка на
потребната документација, спроведоа анкети со ученици, наставници и родители.

Самоевалуацијата  се  изврши  врз  основа  на  добиените  вредности  од
Интегралната евалуација на Државниот просветен инспекторат и Развојниот план на
училиштето.

 Целта  на  самоевалуацијата  беше  да  се  согледа  целокупната  состојба  за
работата  на  училиштето,  да  се  детектираат  слабите  и  јаки  страни  од  сите  седум
подрачја кои ја опфаќаат самоевалуацијата на училиштето

1. Наставни планови и програми  
2. Постигнување на учениците  
3. Учење и настава
4. Поддршка на учениците
5. Училишна клима и односи во училиштето
6. Ресурси
7. Управување, раководење и креирање политика
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Подрачје 1 : Наставни планови и програми

8

Оддели во рамките на подрачјето:

1.1. Реализација на наставните планови и програми

1.2. Квалитет на наставните планови и програми

1.3. Воннаставни активности

 



Бр. Индикатори за квалитет Теми Активности

1 Наставни планови и програми

1.1.  Реализација на наставните планови и програми

Прегледани документи Теми Активности

 Наставни планови и 
програми од МОН;

 Годишна програма за 
работа;

 Глобални и тематски 
планирања наставниците;

 Оперативни планирања за
час на наставниците;

 Дневници;
 Записници од состаноци 

на Совет на родителите;
 Записници од стручни 

активи;
 Интервју со стручен 

соработник;
 Анкети со наставници, 

ученици и родители;

 Применувани наставни 
планови и програми

 Информираност на родителитe
и ученицитe за наставните 
планови и програми

 Прилагодување на наставните
програми на децата со 
посебни образовни потреби

 Избор на наставни предмети

 Планирање на активности за 
реализација на слободните 
часови/проектните активности 
на училиштето 

 Реализација на проширени 
програми

 Наставните  планови  и  програми  кои  се
одобрени со донесените програмски документи
од Министерството за образование и наука се
реализираат според пропишаниот обем и број
на часови. Наставата целосно се организира и
реализира согласно наставниот план за средно
образование  и  наставни  планови  и  програми
донесени од Министерството за образование и
наука. Училиштето ги нуди и ги реализира само
наставните  планови и  програми изготвени  од
Бирото за развој на образованието и одобрени
од Министерството за образование и наука.

 Реализацијата  на  наставните  планови  и
програми во IV степен е олеснета и поуспешна
со  применување  на  новите  учебници  кои  се
одобрени  и  издадени  од  Министерството  за
образование  и  наука.  Автори  на  дел  од  тие
учебници се наставници од училиштето.

 Не постоењето на учебници за некои предмети
за  III  степен  на  образование  е  отежнувачки
фактор,  но  наставните  планови  и  програми
успешно се реализираат.

 Училиштето користи различни начини за да ги
информира родителите и учениците  за целите
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на наставните планови и програми.
 Родителите   добиваат  информација  на

почетокот  на  учебната  година  преку
родителски  средби,  состаноци на  Советот  на
родители, индивидуални средби со предметни
наставници, состаноци на Училишен одбор, е-
дневник.  Исто  така,  родителите  сега  имаат
можност  да  се  информираат  и  преку  веб
страна www. sugsdimitarvlahov.commk,
www.csoo.mk и брошури .

 Родителите , наставниците и учениците немаат
директно влијание врз начинот на реализација
на наставните планови и програми. 

 Класните  раководители  ги  информираат
учениците за наставниот план на  почетокот на
учебната година.

 Учениците се информираат преку предметните
наставници  за  содржината  и  целите  на
наставната  програма,  за  секој  предмет
поединечно, на почетокот на учебната година. 

 За  наставните  планови  и  програми  за
четиригодишно  образование   учениците,
родителите и наставниците  имаат можност да
се  информираат  и  преку  веб  страната  на
училиштето  и  на  Центарот  за  стручно
образование и обука. 

 Учениците имаат можност да одберат изборен
предмет преку листа од понудени  6 предмети
(3 стручни предмети и  3 општообразовни), и во
согласност на родителите, а учениците според
својот афинитет избираат кои предмети ќе ги
изучуваат.  Ваков  избор прават ученици од IV
степен во   III  и  IV година. За оваа одлука се
известуваат  МОН и БРО.
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 Во  училиштето  нема  институционално
регистрирани  деца  со  посебни  образовни
потреби.  Училиштето  работи  со  внатрешно
детектирани  ученици  со  посебни  образовни
потреби, вклучени во редовната настава, но не
по прилагодени наставни планови и програми.

 Училиштето  нуди  18  изборни  предмети  за
четиригодишно образование.  За секоја  струка
се  нудат  три  предмети  кои  овозможуваат
вертикална проодност, односно се во функција
на државна матура и по три предмети кои се
посебно стручни и се во функција на завршен
испит.

 Во  паралелките  со  мал  број  на  ученици  не
постои можност за  формирање групи за  сите
понудени  изборни  предмети,  па  изборот  на
учениците е ограничен.

 Училиштето  не  нуди  изборни  предмети  за
тригодишно  образование  и  истите  не  се
предвидени во наставните планови.

 Училиштето  нуди  програми  за  слободни
часови/проектни  активности,  за  учениците  од
четиригодишно образование, во согласност со
наставниот план.

 Учениците  се  вклучени  во  планирање  на
активностите  за  реализација  на  слободните
часови/проектни активности.

 Слободните  ученичките  активности  се  во
голема  мера  застапени.  Неколку  секции
функционираат  според  интерсите  на
учениците: еко – секција, хуманитарна секција,
посета  на  саем  на  книги  и  образование,
соработка  со  компании,  ревијални  секции,
спортски секции и др.

11



 Исто така, наставниците во своите планирања
имаат вметнато  еко-содржини според точките
на акцијата вклучувајќи и план на активноста.

 Училиштето  нема  проширени  програми.
Додатна  настава  се  реализира  по  потреба,
односно пред натпревари.  Причина за тоа се
условите  во  училиштето,  односно  недоволно
простор и време, како и недоволен интерес кај
учениците. 

 Дополнителната настава редовно се планира и
реализира  за  сите  ученици  кои  покажуваат
слаб  успех  и  имаат  проблеми  во
совладувањето на наставните содржини.

1.2. Квалитет на наставните планови и програми

Прегледани документи Теми Активности

 Наставни планови и 
програми од МОН;

 Годишна програма за 
работа;

 Глобални и тематски 
планирања на 
наставниците;

 Опреративни подготовки 
за час на наставниците;

 Дневници;
 Педагошка евиденција и 

документација;

 Родова и етничка 
рамноправност и 
мултикултурна 
сензитивност во 
наставните програми и 
учебните помагала

 Интегрирање на 
карактеристиките и 
потребите на локалната
средина во наставните 
програми и наставните 
помагала

 Наставниците  имаат  директно  влијание
преку  избор  на  форми  и  методи  кои
овозможуваат најуспешно реализирање на
наставната програма.

 Наставата  во  училиштето  се  изведува  на
три јазици (македонски, албански и турски
јазик)  поради што на заедничките стручни
активи  наставниците  ги  изготвуваат
планирањата во консултација (корелација)
со  наставниците  од  другите  наставни
јазични  подрачја  со  што  се  подобрува
квалитетот на наставата.

 Сите  наставници  вршат  интегрирано
планирање  во  своите  планирања  за
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 Записници од состаноци 
на Совет на родителите;

 Записници од стручни 
активи;

 Анкети со наставници, 
ученици и родители;

 Интегрирање на 
општите 
(меѓупредметните) 
цели на образованието

 Влијание на 
наставниците,  
родителите и 
социјалните партнери 
врз наставните планови
и програми

настава  со  содржини  од  проектот:
„Интеграција  на  еколошкото  образование
во македонскиот образовен систем”.

 Во  училиштето  успешно  се  реализира  и
спроведува  проектот  „Меѓуетничка
интеграција  во  образованието“  со
активности на ниво на училиште.

 Родовата  и  етничката  рамноправност  и
мултикултурната  сензитивност во
наставните  програми  е  застапена  преку
реализирање на содржини од образование
за  Животни  вештини, Граѓанско
образование и Историја.

 Во  тематките  планирања  се  интегрирани
часови со примена на ИКТ, ЕКО стандарди
и активности од проектот МИО.

 Изборот  на  форми  и  методи  за  успешно
реализирање  на  наставата  е  значаен
фактор за работа со учениците со посебни
образовни потреби. 

 Во  училиштето,  за  сите  ученици   се
организираат  предавања  од  страна  на
стручни  лица  за  односот  меѓу  половите,
сексуални  врски,  репродуктивно  здравје,
планирање  на  семејство,  полово-
преносливи болести, болести на зависност,
ХИВ-сида  и  друго.  За  овие  теми  се
разговара  и  на  часовите  по  биологија,
хигиена, оделенските часови.

 Во  наставните  планови  и  програми  нема
содржини  кои  поттикнуваат  полова  и
етничка нерамноправност. 

 На часовите по Граѓанско образование се
обработуваат  теми  за  полова  и  етничка
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рамноправност и почитување на човекови
права.

 Постојат  примери  за  интегрирање  на
особеностите  на  локалната  средина  во
определен број наставни програми.

 Соработката  на училиштето  со локалната
средина се остварува преку задоволување
на потребите на пазарот на трудот,  преку
образување  на  оспособени  кадри,  преку
општествено-културни  активности,  учество
во  акции  за  екологија,  општински
натпревари,  посета  на  установи,
хуманитарни  акции,  спортски  натпревари,
посета на работни организации, споменици
и др.

 Наставниците  ги  почитуваат  насоките  за
вградување  на  меѓупредметните  цели  во
наставните програми што се реализираат.
Со  тоа  се  јакне  самодовербата  на
учениците,  иницијативноста,  одговорноста,
почитувањето на различноста и основните
човекови  права.  Преку  остварување  на
меѓупредметните  цели  јакне  и  свеста  на
учениците  за  припадност  на  Република
Македонија како мултикултурно општество.

 Училиштето  ретко  покренува  иницијативи
за  изменување  и  дополнување  на
наставниот  план  и  наставните  програми,
иновирање на постојните и воведување на
нови  образовни  профили  врз  основа  на
потребите  на  локалната  средина  и
потребите  на  пазарот  на  трудот,  до
Министерството за образование и наука, до
Бирото за развој на образованието или до
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Центарот за стручно образование и обука.
 Родителите  и  учениците  немаат  директно

влијание  во  измена  и  дополнување  на
наставните планови и програми. 

 Не  постојат  иницијативи  од  родители  и
ученици  за  измена  и  дополнување  на
наставните планови и програми. 

 Значителен број на наставници по стручни
и  општообразовни  предмети  учествувале
во  изготвување  на  наставни  планови  и
програми  за  реформирано  тригодишно
образование, преку Твининг проектот, а во
соработка  со  Центарот  за  стручно
образование и обука и  Бирото за развој на
образованието. 

 Во  реформираните  наставни  планови  и
програми  се  интегрирани  потребите  на
пазарот на трудот и локалната заедница .
Училиштето  прибира  и  разгледува
мислења  за  НПП  преку  стручниот  актив,
управен  одбор,  совет  на  родители  и  веб
страната на училиштето.

 Наставниците,  учениците,  родителите  и
социјалните  партнери  имаат  влијание  во
реализацијата  на  наставните  планови  и
програми. 

 Учениците  влијаат  преку  совладување  на
наставните  содржини,  изработка  на
истражувачки  проекти,  успешно
стекнување на потребните вештини.

 Родителите  влијаат  преку  својата
професионална  определба,  со
остварување  на  контакти,  преку  кои  се
овозможени  посети  на   претпријатија  и
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други објекти, во функција на наставата.
 Социјалните  партнери  имаат  особено

влијание  врз  реализација  на  наставните
планови и програми по практична настава.

1.3. Воннаставни активности

Прегледани документи Теми Активности

 Годишна програма за 
работа;

 Педагошка евиденција и 
документација;

 Дипломи, признанија, 
пофалници од учество на 
натпревари и 
манифестации;

 Анкети со наставници, 
ученици и родители;

 Записници од состаноци на 
Совет на родителите

 Обем и разновидност на 
планираните и реализираните 
воннаставни активности

 Опфатеност на учениците со 
воннаставните активности

 Вклученост на учениците во 
изборот и планирањето на 
работата на воннаставните 
активности

 Афирмирање на учениците и на
училиштето преку вон-

 Годишната програма на училиштето планира
и  реализира  разновидни  воннаставни
активности  како  на  пример:  учество  во
проекти, еколошки акции, хуманитарни акции,
учество на саеми на образование, соработка
со  компании,   учество  на  ревијални
натпревари,  спортски  натпревари,
литературни  конкурси  и  друго.  Овие
активности  ги  одразуваат  потребите  и
интересите  на  учениците  и  служат  за
поддршка на нивниот личен, професионален
и  социјален  развој.  Бројот  на  ученици  –
учесници  на  натпревари  и  конкурси  не  е
постојан,  варира  секоја  учебна  година,  а
истото се однесува и на наградите - од 1, 2
место  МАССУМ,  до  пофалници  и
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 Записници од стручни 
активи

наставните активности благодарници за учество.
 Во  воннаставните  активности  се  опфатени

ученици  зависно  од  нивните  афинитети,
способности, знаења и умеења и по сопствен
избор,  а  без  разлика  на  пол  и  етничка
припадност. 

 Препораката  на  наставникот,  изјава  од
родителот  и  личниот  интерес  и  желба  на
ученикот  се   одлучувачки   во  изборот  на
воннаставната  активност  ,  како  и  во
планирање на содржината на работата.

 Со реализација на воннаставните активности
се  развива  самодовербата  на  учениците,
вештини,  умеења,  способности  за  тимска
работа,  понуда  за  работа  на  трудот,
социјализација.

 Постојат  и  се  користат  средства  за
афирмирање на воннаставните активности во
училиштето,  преку  медиуми,  кариерен
центар,  посети  на  училишта,  веб  страна  на
училиштето,  учество  на  МАССУМ,  флаери,
презентација преку нивни изработки (фризури
и пецива).

 Преку  заедници  на  учениците  се
организираат  хуманитарни  и  работни
акции.Тука  се  производната  и
општокорисната  работа  као  што  се  садење
дрвја,  собирање  отпад,  особирање  облека,
ученички  екскурзии  согласно правилникот  (2
екскурзии во Градски парк), ВНА како грижа за
здравјето  на  учениците  преку  систематски,
здравствени прегледи и вакцинација.
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 Учениците  делумно  учествуваат  во
планирање на ВНА особено при планирање
на  екскурзиите  кои  не  секогаш  се  нивен
избор.

 Исто така учениците се делумно вклучени во
реализација  на  еко-проектите  бидејќи  не
функционираат еко-патроли и со самото тоа
не  постојат  ниту  изработени  извештаи  за
реализација  на  истите.  Училиштето  има
формирано  Училишен  спортски  клуб  со
деловоден  број  од  централен  регистар-
30120150002037 на ден 2.03 2015

 Родителите и  социјалните партнери активно
се вклучени во еко-проектот со откуп на стара
хартија,  донирање  на  облека,  донирање  на
садници итн.

Методи кои се користени
Учество: кој беше вклучен во

собирање на овие информации
Информации  кои  се собрани
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 Анкета за ученици  Тим на наставници одговорни 
за ова подрачје :

 Наџије Алиа

 Дијана Стојановска

Јованка Јосифова

      Бранка Јакимовска

Анкетирани се 133 ученици. Од нив 87 женски и 46 машки.
Анкетираните ученици се со различна етничка припадност
и застапеност на сите етнички групи. Преку спроведената 
анкета се добиени следниве податоци:

.1 72,18% од анкетираните учениците сметаат дека 
наставните планови и програми се реализираат во 
пропишаниот обем, 68,42%  дека има доволно 
часови за обработка на превидените наставни 
содржини,за повторување и утврдување на истите. 
45,11% од учениците  се запознаени со наставните 
планови и програми, за секој предмет пооделно, 
односно наставниците ги запознаваат учениците со
содржините и целите на наставната програма уште 
на самиот почеток на учебната година. За 
реализација на наставните планови и програми, 
68,42% од учениците сметаат дека наставниците 
користат современи наставни методи и форми на 
работа, односно различни техники кои 
овозможуваат полесно совладување на наставните
содржини, но сеуште постои простор за 
подобрување. Од анкетираните ученици, 48,12% 
сметаат дека постапката за избор на наставни 
предмети се применува и се почитуваат барањата 
и потребите на учениците., додека 43,60% сметаат 
дека постапката може да претрпи измени со цел 
нејзино подобрување. Техничката опременост на 
училиштето задоволува така сметаат 45,86%,, 
значи треба да се подобри. Соработката со 
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родителите е е оценета со 40,60%, и истата може 
да се подобри. Во наставните програми по 
различните предмети 51,13% од учениците сметаат
дека не се застапени содржини кои поттикнуват 
полова и етничка нерамноправност. Се почитуваат 
човековите права и се почитува различноста. Преку
предавања кои редовно се организираат 51,13% од
учениците сметаат дека се запознаени со болести 
на зависност, полово преносливи болести, 
HIV/СИДА. Учениците по сопствен избор се 
вклучуваат во воннаставни активности.

.2 Во однос на техничката опременост на училиштето,
27,07% од  учениците  сметаат  дека  техничката
опременост  не  задоволува.  19,15%  од  учениците
сметаат дека немаат можност да земат учество во
креирање на наставните планови и програми. При
планирање  и  организација  на  воннаставните
активности  улогата  на  учениците  не  е  клучна  и
19,55%  сметаат  дека  училиштето  не  е  доволно
вклучено во воннаставните активности. 32,33%  од
учениците сметаат дека соработката со родителите
не  е  на  задоволително  ниво.  36,09%  од
анкетираните  сметаат дека  во наставниот процес
не се користи доволно ИКТ. 51.13% од учениците
сметаат дека се доволно информирани за болести
на  зависност,  полово  преносливи  болести,
HIV/СИДА,  репродуктивно  здравје,  планирање  на
семејство и друго.
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Методи кои се користени
Учество: кој беше вклучен во

собирање на овие информации
Информации  кои  се собрани

 Анкета за наставници  Тим на наставници одговорни 
за ова подрачје :

 Наџије Алиа

 Дијана Стојановска

Јованка Јосифова

      Бранка Јакимовска

Анкетирани се 56 наставници. Од нив 44 женски и 12 
машки. Преку анкетата се добиени следниве 
податоци:

 75% од анкетираните наставници се изјаснија дека 
наставните планови и програми се реализираат во 
пропишаниот обем и дека предвидениот фонд 
часови е доволен за обработка на нови содржини, 
повторување и утврдување на материјалот. 30,35%
од наставниците се изјасниле дека наставните 
планови и програми се осовременуваат и 
одговараат на потребите на општествената 
заедница. Програмите за тригодишното 
образование се реформирани и истите одговараат 
на потребите на општествената заедница, односно 
на пазарот на трудот. Наставниците користат 
современи наставни форми и методи, но постојат 
ограничувачки фактори, како на пример 
опременост на некои училници, високи материјални
трошоци и друго. 33,92% од наставниците се 
изјасниле дека истите наставната програма ја 
прилагодуваат според способноста на учениците 
преку соодветен избор на наставни форми и 
методи и употреба на дидактички помагала. 69,64%
од анкетираните потврдија дека планираат и 
реализираат дополнителна и додатна настава. 
89,28% се изјасниле дека во наставните програми  
и наставниот процес се почитува половата и 
етничката рамноправност. Во организацијата и 
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реализацијата на воннаставни активности најголем 
придонес имаат наставниците, а при планирањето 
и организирањето на активностите за реализација 
на слободните активности се почитуваат 
мислењата на учениците, иако нивната улога не е 
клучна. 66,07% од анкетираните наставници се 
изјасниле дека училиштето планира и организира 
активности за афирмација на наставните и 
воннаставните активности. Голем дел од 
анкетираните наставници,67,86% се изјаснија дека 
делумно се организираат активности преку кои 
учениците се запознаваат со болести на зависност,
полово преносливи активности, HIV/СИДА, 
репродуктивно здравје и др.

 Според половината (44,64%) од анкетираните 
наставници, информираноста на родителите и 
учениците за наставните програми кои се 
реализираат во училиштето е на задоволитено 
ниво и бележи видно подобрување во однос на 
нивната информираност во претходните години. 
Потребите и карактеристиките на локалната 
средина се делумно (55,35%) интегрирани во 
наставните планови и програми. Наставниците 
имаат можност, во доволен степен, да ја 
прилагодат наставната програма и план според 
способноста на учениците. Техничката опременост,
опременоста со наставни средства и помагала , 
како и опременоста со стручна литература делумно
(48,21%) задоволува. Учениците и родителите 
немаат влијание во креирање на наставни планови 
и програми (48,21%).
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Методи кои се користени
Учество: кој беше вклучен во

собирање на овие информации
Информации  кои  се собрани

 Анкета за родители  Тим на наставници одговорни 
за ова подрачје :

 Наџије Алиа

 Дијана Стојановска

Јованка Јосифова

      Бранка Јакимовска

Анкетирани се 67 родители. Од нив 43 женски и  24 
машки. Анкетираните родители се со различна 
етничка припадност и застапеност на сите етнички 
групи. Преку анкетата се добиени следниве податоци:

 Според дадените одговори на анкетата, 74,6% од
родителите  сметаат  дека  наставните  планови  и
програми се реализираат во пропишаниот обем. За
успешна реализација на програмите има доволно
часови. Со наставните планови и програми според
кои се работи во училиштето родителите се 41,7% -
доволно запознаени и сметаат дека училиштето е
отворено  за  соработка  и  дека  се  почитуваат
нивните барања и сугестии. Постапката за избор на
наставни  предмети  се  применува  половично
(58,2%),  при  тоа  водејќи  се  според  барањата  и
потребите  на  учениците.  Родителите  се
согласуваат  (59,7%)  дека  во  училиштето  нема
појави на полова и етничка нерамноправност, ниту
наставните планови и програми содржат наставни
содржини кои би ја поттикнале појавата на полова и
етничка нерамноправност. Се планира и реализира
дополнителна  и  додатна  настава и  истите  им  го
олеснуваат учењето на учениците се изјасниле со
с53,7%  од  родителите.  40,3%  од  родителите  се
изјасниле  дека  училиштето  е  вклучено  во
воннаставни  активности  кои  придонесуваат  за
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афирмација  и  градење  на  личноста  на  ученикот.
Преку  нив  учениците  напредуваат,  стекнуваат
самодоверба,  сигурност,  личен,  професионален и
социјален развој. 

 34,3%  од  анкетираните  родители  сметаат  дека
техничката  опременост  на  училиштето  не
задоволува  и  постои  простор  за  подобрување на
истата. Родителите немаат влијание врз креирање
и  измена  на  наставните  планови  и  програми.
40,3%  од  родители  сметаат  дека  во  наставниот
процес  се  користи  доволно ИКТ  (информатичка
технологија).

Самоевалуација на училиштето: СУГС„Димитар Влахов“ - Скопје            Подрачје 1 : Наставни планови и програми
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Резултати:  

Клучни јаки страни

 Наставните планови и програми се реализираат во предвидениот обем, со примена на современи наставни форми и 
методи;

 Преку соодветен избор на наставни форми и методи наставните програми се прилагодуваат на способноста на 
учениците, со што се влијае на личниот развој на ученикот;

 Наставниците ги вградуваат меѓупредметните цели во наставните програми кои ги реализираат, со што се влијае на 
личниот развој на ученикот;. 

 Третманот на учениците и нивната вклученост во наставни и воннаставни активности е подеднаков за сите и не зависи
од половата или етничката припадност;

 Наставниците се добро обучени за примена на современи наставни форми и методи, за ИКТ во наставата и се 
спремни за понатамошно усовршување;

 Постои добра соработка со локалната средина на сите полиња;
 Успешно се организираат воннаставни активности од најразличен карактер, кои придонесуват за афирмација и развој 

на училиштето и учениците,

Слаби страни

 Tехничката опременост на училиштето делумно задоволува и постои простор за подобрување
 Наставниците не се доволно обучени за работа со деца со посебни образовни потреби.
 Наставниците немаат можност во доволен степен да ги прилагодат наставната програма и план според способноста 

на учениците;
 Недоволна иницијатива од страна на наставниците до Министерството за образование и наука, Бирото за развој и 

Центарот за стручно образование и обука, за водедување нови профили, за измена, модернизирање и прилагодување 
на наставните планови и програми, кон потребите на локалната средина;

 Недостаток од простор и време за поуспешно реализирање на воннаставни активности, дополнителна и додатна 
настава;

 Недостаток од стручна литература и наставни помагала, како и учебници за сите ученици;
 Мали можности на учениците и родителите да влијаат врз креирањето на наставните планови и програми, но и 
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незаинтересираност од страна на родителите.

Самоевалуација на училиштето: СУГС„Димитар Влахов“ - Скопје            Подрачје 1 : Наставни планови и програми

Анализа на резултатите:  

   
Од  прегледаните  документи  и  информациите  добиени  преку  анкети  се  гледа  дека  наставните  планови  и  програми  кои  се
реализираат во нашето училиште се одобрени од МОН. Истите се реализираат во пропишаниот обем. Наставниците имаат
современ приод во реализирање наставата и се обучени за примена на современи наставни методи. Постои желба и интерес кај
наставниците за понатамошно професионално усовршување. Наставниците имаат интегративен пристап, при реализација на
наставните  планови  и  програми со  цел да  се  избегне преклопување на одредени содржини.  За  поуспешна реализација  на
наставните програми, еден дел од наставниците одбираат форми и методи на работа со ученици со различни способности. Со
тоа  се  овозможува  и  индивидуален  развој  на  учениците.  Голем дел од наставниците  биле  вклучени  во  изработка на  нови
наставни програми, односно во реформирање на тригодишното образование, особено за стручните предмети преку „Твининг
проектот“,  а во соработка со Центарот за стручно образование и обука и Бирото за развој на образованието. Голем дел од
наставниците вградуваат меѓупредметни цели во реализацијата на наставните програми. Училиштето нуди изборни предмети за
учениците за кои е тоа предвидено со наставниот план. Наставниците се вклучени во организација и реализација на вонаставни
активности со кои се афирмира училиштето и се овозможува афирмација на учениците и нивен развој. Во училиштето нема
појави на полова и етничка нерамноправност.

   Во училиштето нема институционално регистрирани деца со посебни образовни потреби. Училиштето работи со внатрешно
детектирани ученици со посебни образовни потреби, вклучени во редовната настава, но не по прилагодени наставни планови и
програми. Во работата со овие деца пристапот на наставниците е индивидуален и има потреба од обуки за работа со нив. Постои
и незадоволство во однос на снабденоста со стручна литература и помагала, но и појави постоечките помагала да не се доволно
искористени. Учениците и родителите немаат дури ни индиректно влијание на креирање на наставните планови и програми,
преку сугестии. Треба да се подобри информираноста на родителите и да се зголеми нивниот интерес за наставниот процес,
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како би се делувало на подобрување на успехот на учениците.

   Родителите и учениците се доволно запознаени со наставните планови и програми. Имаат влијание во реализација на истите,
но не и  во  нивна измена и  креирање.  За  наставата,  сметаат  дека  е  прилагодена  на  потребите на учениците  со  различни
способности. Нивото на организација на наставниот процес и употребата на ИКТ методи треба да се подобри. Во училиштето и
во  наставните  програми нема  примери  за  полова  и  етничка  нерамноправност.  Во  воннаставните  активности  се  вклучуваат
ученици по сопствен избор, а врз основа на способности, вештини, умеења и афинитети. Родителите сметаат дека училиштето е
отворено за соработка и се задоволни од истата.           

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

 Оспособување на наставниците за работа со деца со посебни образовни потреби;
 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;
 Покренување иницијативи за воведување на нови наставни профили, согласно потребите на пазарот на трудот;
 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.

Изработиле:

1. Наџије Алиа

2. Дијана Стојановска

3. Јованка Јосифова
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4. Бранка Јакимовска

Постигнувања на учениците 

Оддели во рамките на подрачјето:

2.1.   Постигнувања на учениците

2.2.   Задржување / осипување на учениците

2.3.   Повторување на учениците
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Бр. Индикатори за квалитет Теми Активности

2 Постигнувања на учениците

2.1.  Постигнувања на учениците

Прегледани документи Теми Активности

 Годишни извештаи по 
паралелки за учебната 
2016/2017 и 2017/2018 
година од педагошко-
психолошката служба;

 Годишен статистички 
извештај за средни 
училишта за учебната 
2016/2017 и 2017/2018 
година;

 Главни книги за учебната 
2016/2017 и 2017/2018 
година;

 Дневници на паралелка за
учебната 2016/2017 и 
2017/2018 година;

 Записници од состаноци 
на активите;

 Главни книги за завршен 
испит за трет степен и за 
четврт степен и за 

 Следење на постигнувањата   
на учениците од различен пол
и етничка припадност по 
наставни предмети и по 
квалификациони периоди 

 Направена е детална анализа на постигнуањата
на  учениците  за  учебната  2016/2017 и  2017/2018 по
наставни предмети, години, струки како и јазикот на кој
се следи наставата.

 Сумарно  просекот  на  учениците  за  учебната
20  16  /201  7  по години е следен: I година - 2,76; II година
- 2,73; III година - 2,96; во IV година- 3,00. 

 Сумарно  просекот  на  учениците  за  учебната
20  17  /201  8  по години е следен: I година -3,22 ;II година
-2,96 ; III година –3,13 ; во IV година-3,52 . 
Во  оваа  учебна  година  беше  спроведено  екстерно
проверување на учениците од незавршните години, при
што  на  самото  екстерно  проверување  се  постигна
следниов  успех:  I година  -  2,32;   II година  -  2,54;  III
година – 2,73. 

Од  тука  се  гледа  дека  највисок  е  просекот  во  IV
година 3,52 бидејќи  се  работи  исклучиво  за
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државна матура;
 Главни книги за вонредни 

ученици;

техничарски паралелки.

 Постигнувањата  на  учениците  по  струки  е
следен: 

Македонски наставен јазик (201  6  /201  7  ; ):

Лични  услуги:  I  година  –  2,80/;  II година  –  2,78/; III
година – 2,69/; IV година – 2,92/.

Графичка струка: II година - 2,78/; III година – 3,14/; 

IV година – 2,83/.

Прехранбена струка:  I  година - 2,94/;  II година - 2,64/;
III година - 2,96/; IV година – 2,96/.

Јазикот на националностите Албански наставен јазик и
Турски јазик: 

Лични услуги: I година – 2,77/; II година – 2,76/; 

III година – 2,99/; IV година – 3,41/.

Прехранбена струка: I година- 2,40/.

 Забележливо е за сите струки дека просекот се
зголемува  во  погорните  години,  а  највисок  просек  е
постигнат  во   паралелката  на  Македонски  наставен
јазик, струка Лични услуги III година  2016/17 (3,64).
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 Подобрување на постигнува-
њата на учениците од разли-
чен пол, етничка припадност и
јазик на наставата

Најнизок просек е забележан во III година Прехранбена
струка на Македонски наставен јазик.

 Направена  е  и  анализа  на  постигнатиот  општ
успех  на  учениците  од  каде  се  добиени  следниве
резултати:
 Од вкупно 557 ученици кои ја завршиле учебната

2016/2017год.  со  одличен  успех  се  34,  мн.добар  76,
добар 236 и доволен 165 ученика.

 Од вкупно 489 ученици кои ја завршиле учебната
2017/2018год. со одличен успех се 62 , мн.добар-111 ,
добар-211  и доволен-72  ученика.

Овие резултати покажуваат дека во нашето училиште
најголем број на ученици покажуваат добар успех.

 Подобрувањето на постигањата на учениците се
врши преку воведување на разни современи методи и
техники  на  учење,  активно  учество  на  учениците  во
наставата и вон-наставните активности, тимска работа
во  рамките   на  стручните  активи,  вклучување  на
надворешни  лица  од  областа  на  здравството,
културата,  сообраќајот  и.т.н.  кои   придонесуваат  во
проширување на знаењата и интересите на учениците.

 За работа со учениците со посебни потреби нема
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 Идентификација на ученици   
со тешкотии во учењето, на 
надарени ученици и на 
ученици со посебни образовни
потреби

 Подобрување на постигнува-
њата на учениците преку 
редовна и дополнителна/ 
додатна настава 

 Следење на постигнувањата 
на учениците при премин од 
еден во друг циклус и од едно 
до друго ниво на образование

посебно  изготвени  планови  и  програми,  па  нивните
постигања  се  следат  преку  задавање  на  задачи  со
тежинско  ниво  прилагодено  на  нивните  можности  и
способности,  изработка  на  вежби кои  ја  поттикнуваат
нивната креативност и чувството за самодокажување.
 Со оние ученици кои имаат потешкотии во учењето се 
реализираат посебни часови за дополнителна настава 
по оние предмети за кои на ваквите ученици им е 
потребна дополнителна помош.

 Во  нашето  училиште  има  посебно  изготвени
планови  и  програми  за  реализација  на  додатна  и
дополнителна  настава.  Дополнителна  настава  се
реализира  во  текот  на  наставната  година  и  тоа  за
учениците кои покажуваат незадоволителни резултати
по  предметите.  За  надарени  ученици  и  ученици  кои
покажуваат  исклучителни  резултати  по  одделни
предмети се држи додатна настава. 

 Направена е анализа на успехот на учениците на
6 паралелки од различни струки и јазик на кој се
следи наставата. Следен е успехот на учениците
од осмо одделение во учебната 2016/2017год, во
прва  година  2016/2017год,  во  втора  година
2017/2018 год. и на крајот на првото полугодие во
учебната 2017/2018год.

 Евидентно е дека учениците доаѓаат со повисок
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среден успех од осмо одделение и при премин во
погорните години успехот се намалува. 

 Највисок  среден  успех  имаат  учениците  од
паралелката  козметички  техничар,  во  осмо
одделение  3,81,  истите  во  прва  година  имаат
просек  2,80,  а  во  втора  година  успехот  е  2,78.
Најнизок  е  успехот  во  осмо  одделение  на
паралелката  преработувач  на  жито,  брашно  и
шеќер 2,55, истите во прва година имаат просек
2,50, а во втора година имаат среден успех 2,45. 

 Во  однос  на  хоризонталната  и  вертикалната
проодност  на  учениците  (редовни  и  вонредни),
направена е анализа за учебната 2016/2017 и добиени
се следниве резултати: 
 За  државна  матура:  од  вкупно  пријавени  39  (23
редовни  и  16  вонредни)  ученици  положиле  16  (7
редовни и 9 вонредни) ученици.

 За завршен испит за IV степен: од вкупно пријавени
101 (38 редовни и 63 вонредни) ученици положиле 93,
а 8 не положиле.

 За завршен испит за III  степен: од вкупно пријавени
97 ученици, заклучно со август 2017 год. Завршија 97
ученици.
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 Овие податоци покажуваат дека мал е бројот на
оние  ученици  кои  го  продолжуваат  своето
образование во високообразовните институции и
тие после своето образование се вклучуваат во
берзата  на  трудот  каде  се  многу  успешни  во
својата професија.

 Во нашето училиште се води грижа и им се нуди
можност  на  редовните  ученици  кои  завршуваат
трет  степен,  понатаму  да  го  продолжат  своето
школување  како  вонредни  ученици  за  една  од
струките кои ги има во нашето училиште. 
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2.2. Задржување / осипување на учениците

Прегледани документи Теми Активности

 Годишен статистички 
извештај за средни 
училишта за учебната 
2016/2017 и 2017/2018 
година;

 Статут на училиштето;
 Закон за средно 

образование;
 Записници од состаноци 

на активите;
 Преведници;
 Дневник за соработка на 

стручниот соработник со 
учениците;

 Редовност во наставата  Во  учебната  2016/2017  наставата  ја  следеле
вкупно  616  ученици,  а  2017/2018  година
наставата ја следеле вкупно  ученици. 
Во 2016/2017 се направени 57343 изостаноци, од
кои оправдани се 48884, а неоправдани се 8459.

Во  просек  2016/2017  по ученик  се  направени
112  изостаноци или  80  оправдани  и  32
неоправдани изостаноци.

Во  просек  2017/2018  по ученик  се  направени
104   изостаноци или  93   оправдани  и  11
неоправдани изостаноци.

Овој податок укажува на проблем со редовноста
на учениците. 

Во  училиштето  континуирано  се  анализираат
причините  за  изостаноците  на  учениците  во
соработка  со  родителите  и  психолошко-
педагошката  служба.  За  неоправданите
изостаноци навремено се изрекуваат педагошки
мерки.  За  оправдување  на  изостаноците  се
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 Осипување на 
учениците

повикува  родител  и  се  потврдува  болеста  со
лекарско  оправдување.  Двојната  контрола  на
оправданите изостаноци има за цел да ја намали
злоупотребата  на  невалидни  лекарски
оправдувања.

 Учениците  поради  различни  причини  се
отпишуваат од училиштето. 
Во  учебната  2016/2017  година  вкупно  се
отпишале  56  ученици  поради  префрлување  во
друго  училиште,  заминување  во  странство,
мажење, преминување на вонредно школување и
други лични причини. 

Во  прва  година  школувањето  го  прекинале  9
ученици (4 женски), во втора година 3 ученици (2
женски), во трета година 2 ученици (2 женски).

Во учебната 2017/18  година вкупно се отпишале
59   ученици  поради  префрлување  во  друго
училиште,  заминување  во  странство,  мажење,
преминување  на  вонредно  школување  и  други
лични причини. 
Во  прва  година  школувањето  го  прекинале  3
ученички, во втора година 3 ученички, во трета
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година 1 ученичка. 13 ученици од прва година, 2
ученика од втора и 2 ученика од трета година со
преведница преминале во друго училиште.

 Анализирајќи  ги  причините  за  отпишување  на
учениците во прва година, особено од Ромската
етничка припадност, дојдено е до заклучок дека
овие  ученици  имаат  потреба  од  помош,  како
финансиска,  така  и  за  совладување  на
наставните  содржини.  Учениците  добиваат
поддршка од предметните наставници, класните
раководители и педагошко-психолошката служба
при аплицирање за стипендирање на Ромите од
СОРОС  фондацијата,  а  понатамошната
поддршка  и  помош  ја  добиваат  од  своите
ментори.

 Законот за задолжително средно образование во
голема  мерка  придонесе  за  намалување  на
осипувањето  на  учениците  во  прва  година  во
тековната 2016/2017 и 2017/2018 учебна година.

 Дискусиите на наставниците на состаноците на
активите даваат слика дека се работи со ученици
кои доаѓаат со слаба основа, слабо воспитание,
социјално загрозени, на кои им овозможуваме да
бидат згрижени во училиштето и да не останат
на  улица.  Сите  наставници  се  трудат  да  ги
задржат учениците, наоѓаат модуси на работа, за
да  можат  да  одат  учениците  напред,  да  не  се
откажат  од  школувањето  или  да  не  ја
повторуваат годината.
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 Премин на ученици од едно 
во друго училиште

 Според  законот  за  средно  образование  при
премин на учениците од едно во друго училиште
потребна е преведница.
Кога  доаѓаат  ученици  од  други  училишта  во
нашето училиште задолжително се разгледуваат
податоците  во  преведницата,  во  однос  на
редовноста  и  потигнувањата  на  ученикот.  Исто
така,  кога  наш  ученик  се  префрла  во  друго
училиште  во  преведницата  се  запишуваат
потребните податоци (изостаноци и оценки).

2.3. Повторување на учениците

Прегледани документи Теми Активности

 Годишен статистички 
извештај за средни 
училишта за учебната 
2016/2017 и 2017/2018 
година;

 Статут на училиштето;
 Закон за средно 

образование;

 Ученици кои не ја завршуваат
годината

 Во  учебната  2016/2017година  наставата  ја
следеле 1058 ученици од кои 639 женски и 419 машки
ученици.  Во  јуни  класот  го  завршиле  вкупно  926
ученици. На класен испит годината ја завршиле уште
18 ученици, на поправен 105 ученици (вкупно завршени
1049 ученици).
    Во учебната 2017/2018година наставата ја следеле 
548 ученици од кои 320 женски и 217 машки ученици. 
Во јуни класот го завршиле вкупно 731 ученик. На 
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 Записници од Наставнички
совет;

класен испит годината ја завршиле уште 5 ученици, на 
поправен 132 ученици (вкупно завршени 870 ученици).

 Во 2016/2017 година повторувале вкупно 9
(2 машки и  7 женски)  ученици,  од кои 2  во  завршна
година, а 7 во незавршни години.
           Во 2017/2018 година нема повторувачи.

                 

 Според  Законот  за  средно  образование  и
Статутот на училиштето, постои процедура со која му
се дава можност на ученикот кој ја повторува годината
да  поднесе  приговор.  За  оваа  можност  ученикот  и
родителот  (старателот)  ги  информира  класниот
раководител  и  педагошко-психолошката  служба.
Приговорот  се  поднесува  до Наставничкиот  совет  на
кој понатаму се разгледува и се решава по приговорот.
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Методи кои се користени
Учество: кој беше вклучен во

собирање на овие информации
Информации  кои  се собрани

 Анкета за ученици  Тим на наставници одговорни 
за ова подрачје :

 Дарко Николовски
 Елизабета Стојановска
 Весна Стефова
 Реџеп Салиасу

 Анкетирани се вкупно 133 ученици), од кои 87
женски и 46 машки.

.1 45,4%  од  анкетираните  се  согласуваат,20,7%
делумно  се  согласуваат,  а  33,9%  не  се
согласуваат со  констатацијата  дека  училиштето
има инструменти со кои ги следи постигнувањата
на  учениците  по  наставни  предмети  и
квалификациони периоди.

.2 63,7%  од  анкетираните  се  согласуваат,  23,1%
делумно  се  согласуваат,  а  13,2%  не  се
согласуваат со констатацијата дека  наставниците
имаат подеднаков пристап кон сите ученици без
разлика на пол и етничка припадност.

.3 43,8% од анкетираните потполно се согласуваат,
28,1%  делумно  се  согласуваат,  а  28,1%  не  се
согласуваат со  констатацијата  дека  училиштето
има  стратегија  за  идентификување  на  надарени
ученици и постојано организира додатна настава
за овие ученици. 

.4 48,8%  од  анкетираните  се  согласиле  во
потполност,  28,1% делумно се согласиле, а 23,1%
не  се  согласиле дека  училиштето  во  текот  на
целата  учебна  година,  по  сите  предмети,
реализира  дополнителна  настава  за  учениците
кои имаат тешкотии во учењето или се ученици со
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посебни образовни потреби. 
.5 38,8% од анкетираните ученици  се  согласуваат,

15,7,%  делумно се  согласуваат,  а  45,5%  не  се
согласуваат  дека екстерното  проверување  на
крајот  на  учебната  година  ја  претставува
вистинската слика за успехот на учениците.

.6 62%  од  анкетираните   се  согласуваат,  27,3%
делумно  се  согласуваат,  а  10,7%  не  се
согласуваат дека  училиштето  систематски  ја
следи  редовноста  на  учениците,  ги  анализира
причините  за  отсуство  од  наставата  и  презема
активности за зголемување на редовноста

.7 52,1% од анкетираните ученици  се согласуваат,
33,9%  делумно  се  согласуваат,  а  14,0%  не  се
согласуваат со  констатацијата  дека  училиштето
систематски  ја  следи  редовноста  на  учениците
според полот,  етничката припадност и социјално
потекло.

.8 72,7% од учениците се согласиле, 12,4% делумно
се  согласиле,  а  14,9%  не  се  согласиле  дека
родителите  навремено  се  информираат  за
успехот и редовноста на учениците со следење на
податоци од електронскиот дневник.

.9 53,7%  од  анкетираните   се  согласиле,   31,4%
делумно се  согласиле,  а  14,9% не се  согласиле
дека  училиштето  ги  анализира  причините  за
напуштање  на  образованието  од  страна  на
учениците  и  во  соработка  со  родителите  и
локалната  заедница  презема  конкретни
активности  за  да  го  намали  напуштањето  на
образованието.

.10 75,2% од учениците се согласиле, 16,5% делумно
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се  соглаисле,  а  8,3%  не  се  согласиле  дека
училиштето ја почитува постапката за премин од
едно  во  друго  училиште,  ги  бара  и  доставува
значајните  информации  за  извршувањето  на
трансферот.

.11 61,1%  од  анкетираните  ученици  се  согласиле,
19,9%  делумно  се  соглаисле,  а  19,0%  не  се
согласиле дека класните раководители преземаат
мерки  за  намалување  на  процентот  на  ученици
кои ја повторуваат годината.

.12 86,1%  од  анкетираните  се  согласиле,  18,2%
делумно се  согласиле,  а  15,7% не се  согласиле
дека училиштето  ги  идентификува  и  анализира
причините за повторување на ученици во учебната
година.

.13 57,8% од учениците се согласиле, 27,3% делумно
се  согласиле,  а  14,9%  не  се  согласиле  дека
училиштето  презема  навремени  мерки  за
намалување  на  бројот  на  ученици  кои  ја
повторуваат годината.

.14 62,0%  од  анкетираните  ученици  се  согласиле,
25,6%  делумно  се  согласиле,  а  12,4%  не  се
согласиле со констатацијата дека задолжителното
средно образование придонесува за зголемување
на  бројот  на  ученици  кои  го  заокружуваат
образовниот процес.

.15 47,1%  анкетирани  ученици  се  согласиле,  28,1%
делумно се  согласиле,  а  24,8% не се  согласиле
дека  училиштето  ги  запознава  учениците  и
родителите  со  политиката  за  напредување  на
учениците,  активностите  кои  се  преземаат  и
правото  за  поднесување  на  жалба  при
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повторување на учебната година.

Методи кои се користени
Учество: кој беше вклучен во

собирање на овие информации
Информации  кои  се собрани
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 Анкета за наставници  Тим на наставници одговорни 
за ова подрачје :

 Дарко Николовски
 Елизабета Стојановска
 Весна Стефова
 Реџеп Салиасу 

 Анкетирани се вкупно 57 наставници, од кои 44
женски и 13 машки.

1. 66,7%  од  анкетираните  се  согласуваат,  31,6%
делумно се согласуваат, а 1,7% не се согласуваат
со  констатацијата  дека  училиштето  има
инструменти  со  кои  ги  следи  постигнувањата  на
учениците  по  наставни  предмети  и
квалификациони периоди.

2. 89,5%  од  анкетираните  се  согласуваат,  8,8%
делумно се согласуваат, а 1,7% не се согласуваат
со  констатацијата  дека  наставниците  имаат
подеднаков пристап кон сите ученици без разлика
на пол и етничка припадност.

3. 50,9% од анкетираните потполно се согласуваат,
43,8%  делумно  се  согласуваат,  а  5,3%  не  се
согласуваат со  констатацијата  дека  училиштето
има  стратегија  за  идентификување  на  надарени
ученици и постојано организира додатна настава
за овие ученици. 

4. 63,2%  од  анкетираните  се  согласиле,  а  36,8
делумно се согласиле  дека  училиштето во текот
на  целата  учебна  година,  по  сите  предмети,
реализира дополнителна настава за учениците кои
имаат  тешкотии  во  учењето  или  се  ученици  со
посебни образовни потреби. 

5. 15,8%  од  анкетираните  наставници се
согласуваат,  28,1%  делумно се  согласуваат,  а
56,1%  не  се  согласуваат  дека екстерното
проверување  на  крајот  на  учебната  година  ја
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претставува  вистинската  слика  за  успехот  на
учениците.

6. 75,4%  од  анкетираните  се  согласиле,  21,1%
делумно  се  согласиле,  а  3,5%  не  се  согласиле
дека училиштето систематски ја следи редовноста
на учениците, ги анализира причините за отсуство
од  наставата  и  презема  активности  за
зголемување на редовноста.

7. 64,9% од анкетираните наставници се согласиле,
29,8%  делумно  се  согласиле,  а  5,3%  не  се
согласиле со  констатацијата  дека  училиштето
систематски  ја  следи  редовноста  на  учениците
според полот,  етничката  припадност  и  социјално
потекло.

8. 73,7%  од  анкетираните  наставници  се
согласуваат,22,8% делумно се согласуваат, а 3,5%
не  се  согласуваат со  констатацијата  дека
родителите навремено се информираат за успехот
и  редовноста  на  учениците  со  следење  на
податоци од електронскиот дневник.

9. 71,9%  од  анкетираните  наставници  се
согласуваат,  22,8%  делумно  се  согласуваат,  а
5,3%  не  се  согласуваат  дека  училиштето  ги
анализира  причините  за  напуштање  на
образованието  од  страна  на  учениците  и  во
соработка  со  родителите  и  локалната  заедница
презема  конкретни  активности  за  да  го  намали
напуштањето на образованието.

10. 94,7% од  анкетираните  се  согласиле,  а  5,3%
делумно  се  согласиле  со  констатацијата  дека
училиштето ја почитува постапката за премин од
едно  во  друго  училиште,  ги  бара  и  доставува
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значајните  информации  за  извршувањето  на
трансферот.

11. 86,0%  од  анкетираните  наставници  се
согласиле,а  14,0%  делумно  се  согласиле  дека
класните  раководители  преземаат  мерки  за
намалување  на  процентот  на  ученици  кои  ја
повторуваат годината.

12. 78,9% од наставниците се согласиле, а 21,1%
делумно  се  согласиле  со  констатацијата  дека
училиштето  ги  идентификува  и  анализира
причините за повторување на ученици во учебната
година.

13. 77,2%  од  анкетираните  се  согласиле,  21,1%
делумно  се  согласиле,  а  1,7%  не  се  согласиле
дека  училиштето  презема  навремени  мерки  за
намалување  на  бројот  на  ученици  кои  ја
повторуваат годината.

14. 61,4% од анкетираните се  согласуваат  28,1%
делумно се согласуваат, а 10,5% не се согласуваат
дека  задолжителното средно  образование
придонесува за зголемување на бројот на ученици
кои го заокружуваат образовниот процес.

15. 71,9%  од  анкетираните  наставници  се
согласиле,  а  28,1%  делумно  се  согласиле  дека
училиштето ги запознава учениците и родителите
со  политиката  за  напредување  на  учениците,
активностите  кои  се  преземаат  и  правото  за
поднесување  на  жалба  при  повторување  на
учебната година.
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Методи кои се користени
Учество: кој беше вклучен во

собирање на овие информации
Информации  кои  се собрани

 Анкета за родители  Тим на наставници одговорни 
за ова подрачје :

 Дарко Николовски
 Елизабета Стојановска
 Весна Стефова
 Реџеп Салиасу 

 Анкетирани се вкупно  67 родители  од кои  43
женски и 24 машки.

1. 47,8%  од  анкетираните  се  согласуваат,  34,3%
делумно се согласуваат, а 19,9% не се согласуваат
со  констатацијата  дека  училиштето  има
инструменти  со  кои  ги  следи  постигнувањата  на
учениците  по  наставни  предмети  и
квалификациони периоди.

2. 61,2%  од  анкетираните  се  согласуваат,  22,4%
делумно се согласуваат, а 16,4% не се согласуваат
со  констатацијата  дека  наставниците  имаат
подеднаков пристап кон сите ученици без разлика
на пол и етничка припадност.

3. 50,7%  од  анкетираните   се  согласуваат,  35,8%
делумно се согласуваат, а 13,4% не се согласуваат
со констатацијата дека училиштето има стратегија
за  идентификување  на  надарени  ученици  и
постојано  организира  додатна  настава  за  овие
ученици. 

4. 44,8%  од  анкетираните  се  согласиле  во
потполност,41,8% делумно се согласиле, а 13,4%
не  се  согласиле дека  училиштето  во  текот  на
целата  учебна  година,  по  сите  предмети,
реализира дополнителна настава за учениците кои
имаат  тешкотии  во  учењето  или  се  ученици  со
посебни образовни потреби. 

5. 31,3%  од  анкетираните  родители во   се
согласуваат,  28,4%  делумно се  согласуваат,  а
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40,3%  не  се  се  согласуваат  дека екстерното
проверување  на  крајот  на  учебната  година  ја
претставува  вистинската  слика  за  успехот  на
учениците.

6. 52,2%  од  анкетираните   се  согласуваат,  31,3%
делумно се согласуваат, а 13,4% не се согласуваат
дека училиштето систематски ја следи редовноста
на учениците, ги анализира причините за отсуство
од  наставата  и  презема  активности  за
зголемување на редовноста.

7. 52,2% од анкетираните  родители  се согласуваат,
26,9%  делумно  се  согласуваат,  а  20,9%  не  се
согласуваат со  констатацијата  дека  училиштето
систематски  ја  следи  редовноста  на  учениците
според полот,  етничката  припадност  и  социјално
потекло.

8. 64,2%  од  анкетираните  родители  се
согласуваат,23,9%  делумно  се  согласуваат,  а
11,9% не  се  согласуваат  со  констатацијата  дека
родителите навремено се информираат за успехот
и  редовноста  на  учениците  со  следење  на
податоци од електронскиот дневник.

9. 68,6% од анкетираните родители се согласуваат,
22,4%  делумно  се  согласуваат,  а  9,0%  не  се
согласуваат  дека  училиштето  ги  анализира
причините  за  напуштање  на  образованието  од
страна на учениците и во соработка со родителите
и  локалната  заедница  презема  конкретни
активности  за  да  го  намали  напуштањето  на
образованието.

10. 79,1% од анкетираните   се согласуваат,  11,9%
делумно се согласуваат, а 9,0% не се согласуваат
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со  констатацијата  дека  училиштето  ја  почитува
постапката за премин од едно во друго училиште,
ги  бара  и  доставува  значајните  информации  за
извршувањето на трансферот.

11. 76,1% од анкетираните родители се согласуваат,
19,4%  делумно  се  согласуваат,  а  4,5%  не  се
согласуваат  дека  класните  раководители
преземаат мерки за намалување на процентот на
ученици кои ја повторуваат годината.

12. 67,2%  од  родители  се  согласуваат,  20,9%
делумно се согласуваат, а 11,9% не се согласуваат
со  констатацијата  дека  училиштето  ги
идентификува  и  анализира  причините  за
повторување на ученици во учебната година.

13. 64,2% од анкетираните во  се согласуваат, 23,9%
делумно се согласуваат, а 11,9% не се согласуваат
дека  училиштето  презема  навремени  мерки  за
намалување  на  бројот  на  ученици  кои  ја
повторуваат годината.

14. 71,6%  од  анкетираните  се  согласуваат,  19,9%
делумно се согласуваат, а 10,5% не се согласуваат
дека  задолжителното средно  образование
придонесува за зголемување на бројот на ученици
кои го заокружуваат образовниот процес.

15. 61,2% од анкетираните родителии се согласуваат
20,9%  делумно  се  согласуваат,а  19,9%  не  се
согласуваат  дека  училиштето  ги  запознава
учениците  и  родителите  со  политиката  за
напредување  на  учениците,  активностите  кои  се
преземаат и правото за поднесување на жалба при
повторување на учебната година.
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Резултати:  

Клучни јаки страни

 Висок просек на учениците од четврт степен образовен профил Козметички техничар,
 Подеднакво ангажирање на учениците од страна на наставниците без разлика на полот и етничката припадност;
 Следење на напредокот на учениците со потешкотии во учењето;
 Менторирање на учениците идентификувани како група подложна на осипување;
 Можност за продолжување на школувањето, вонредно во четврт степен;
 Успешно вклучување во берзата на трудот на учениците со трет степен на образование;
 Голема инволвираност на училиштето во следење на редовноста на учениците и причините за отсуствата;
 Ангажираност на наставниците во намалување на осипувањето на учениците;
 Достапност на психологот за учениците во секое време;
 Соработка наставник-ученик.

Слаби страни

 Низок среден просек на постигањата на учениците;
 Отсуство на посебни програми за ученици со посебни потреби;
 Недоволна искористеност на информатичка технологија и современи техники на учење;
 Голема нередовност на учениците;
 Висок процент на повторувачи во прва година на образование.
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Анализа на резултатите:  

 Од извршената детална анализа на постигањата на учениците може да се даде краен заклучок за релативно нискиот
среден  просек  во  сите  образовни  профили  и  години  на  образование.  Најголем  број  од  учениците  во  училиштето
постигнале добар успех. Слабиот успех на учениците се должи највеќе на нивната голема нередовност и слаба основа од
основно образование. Иако се запишани во средно училиште со повисок среден просек од осмо одделение евидентно им
се намалува успехот во погорните класови.
Во училиштето  континуирано  се следат постигањата и  редовноста на учениците,  како и причините за  отсуствата на
учениците.  Има  добра  соработка  на  релација  наставник-ученик-психолог  и  со  најголеми  напори  се  трудиме  да  ја
намалиме нередовноста и осипувањето на учениците. Најзабележливо е осипувањето на учениците од прва година од
Ромската етничка припадност, но со Законот за задолжително средно образование, стипендирањето од СОРОС, работата
со ментори и вложувањето на наставниците, намалено е осипувањето во оваа учебна година.

Наставниците подеднакво ги ангажираат сите ученици во наставниот процес без разлика на етничка припадност и пол.
Оценувањето на учениците е коректно. По потреба се организира дополнителна настава за ученици со потешкотии во
учењето и оние кои не покажуваат позитивни резултати. Со надарените ученици се работи повремено пред натпревари и
слични ревии.

Повторувачи највеќе се евидентирани во прва година од третиот степен на образование. Наставниците се трудат на сите
можни начини да извлечат позитивни резултати од учениците, но повторувањето секогаш е последица на нередовноста,
слабата заинтересираност на учениците и недисциплината. Во овие случаи постои и недоволна заинтересираност на
родителите и нивна исклученост од решавање на проблемите.

Сепак, учениците кои завршуваат трет степен на образование во голем процент продолжуваат вонредно да се школуваат
и успешно котираат на пазарот на трудот. Учениците од четвртиот степен во помал процент продолжуваат на студии, а
поголемиот дел бараат соодветно вработување.
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Идни активности:  Приоритетни подподрачја (оддели) во рамките на ова подрачје кои може да бидат вклучени во 
планот за развој на училиштето

 Изведување  на квалитетна дополнителна и додатна настава;
 Следење на успехот на учениците според пол и етничка припадност;
 Примена на најразновидни методи на оценување на постигањата на учениците;
 Поголемо искористување на информатичка технологија и современи техники на учење;
 Континуирана вклученост на родителите во следење на постигањата и редовноста на учениците;
 Сведување на осипувањето и повторувањето на учениците на минимум.

 

Изработиле:
 Дарко Николовски
 Елизабета Стојановска
 Весна Стефова
 Реџеп Салиасу

Учење и настава 
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Оддели во рамките на подрачјето:

3.1. Планирања на наставниците

3.2. Наставен процес

3.3. Искуства на учениците од учењето

3.4. Задоволување на потребите на учениците

3.5. Оценувањето како дел од наставата

3.6. Известување за напредокот на учениците
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Бр. Индикатори за квалитет Теми Активности

3 Учење и настава

3.1. Планирања на наставниците

Прегледани документи Теми Активности

 Наставни планови и 
програми

 Годишни, тематски   
планирања и дневни 
подготовки

 Програми за 
дополнителна и додатна 
настава

 Програми за класен час
 Програми на активи
 Годишна програма на 

училиштето
 Годишна програма за 

работа на директор 
педагог-психолог

 Евидентни листови за 
следење и вреднување 
на планирањата и 
подготовката на 
наставниот час

 Извештаи на педагошко 
психолошка служба од 
посета на часови

 Извештаи од државен 

 Индивидуални планирања на 
наставниците

 Поддршка и следење на 
планирањата на 
наставниците

 Размена на искуства и 
информации при 
планирањето

 Распоред на часови 

 За  реализација  на  наставните  планови  и
програми  наставниците  подготвуваат
годишни,  тематски  и  дневни  планирања.
Планирањата  на  наставниците  содржат:
цели на учењето, активности на часовите –
интерактивни  форми  и  методи,  очекувани
резултати  од  учењето,  домашна  работа,
проверка на постигнувањата на учениците,
констатации / евалуација на реализираниот
час.  

  Дневните планирања се сработуваат во е-
верзиа  или  во  пишана  форма,  а  некои
наставници паралелно ги користат и двата
начина.  Истите  се  достапни  на  увид  од
страна  на  директор,  стручна  служба  и
државен просветен инспекторат.

 Изготвените  годишни  и  тематски
планирања наставниците ги доставуваат на
почетокот  на  учебната  година  до
педагошко-психолошката  служба  во
печатена форма. 

 Во  планирањата  наставници  наведуваат
содржини кои ќе ги реализираат со примена
на ИКТ во наставата.
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просветен инспекторат 
 Записници од 

состаноците на 
стручните активи

 Обуки на наставници
 Дневници за работа
 Разговор со директор на 

училиште и стручна 
служба

 Распоред на часови

 Во планирањата наставниците применуваат
содржини  од  Програмата ”Интеграција  на
еколошката  едукација  во  македонскиот
образовен  систем  “.  Избраните  еко  –
содржини  т.е.  точки  на  акција  од  еко-
стандардите се поврзани со содржините на
предметите  и  одговараат  со  возраста  на
учениците.

 Во планирањата наставниците применуват
содржини  од  МИО  преку  заеднички  и
самостојни активности со сродни предмети
и работилници.

 За работа со ученици кои немаат капацитет
да ги совладаат содржините наставниците
планираат дополнителни часови.

 За  проширување  и  продлабочување  на
знаењата наставниците планираат додатни
часови.

 Најдоцна  до  20  септември  во  тековната
учебна  година  на  видно  место  во
училиштето  се  истакнува  распоред  за
дополнителна  и  додатна  настава  за  секој
наставен предмет.

 Повеќе  наставници  во   Програмата  за
класниот  час  интегрираат  и  содржини  од
образование  за  животни  вештини,  МИО  и
Заштита  за  лични  податоци  (Час  по
приватност)  самостојни  активности  кои
одговараат на возраста на учениците.

 Во  планирањата  за  слободните  часови
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наставниците  вметнуваат  содржини  од
различни  области,  ОЖВ,  МИО,  Урбана
култура,  Менаџмент  и  бизнис,  Подготовка
за вработување и работа и др.   

 Во училиштето  има пропишани приоди за
планирање  и  утврдени  процедури  за
подршка и следење на планирањето. 

 Се  следат  планирањата  на  наставниците
од  директор  и/или  од  стручна  служба  и
државниот просветен инспекторат.Најмалку
два  пати  во  едно  полугодије  се  следат
планирањата на наставниците од страна на
психолошко-педагошката  служба  и
директорот. 

 При  посета  на  часови  од  страна  на
директорот и стручната служба се користи
пропишана  процедура  која  опфаќа
инструменти за следење и вреднување на
планирањата и подготовките на наставните
часови.

 Стручната  служба  е  достапна  за
консултативни разговори и сугестии со цел
да   се  подобри  наставниот  процес  преку
користење  на  интерактивни  техники  и
методи и примена на ИКТ во наставата.

 Директорот на училиштето на наставниците
приправници им определува ментори кои со
свои  програми  го  следат  воспитно
образовниот пpоцес и нивниот напредок. Во
нивните  планирања  се  застаени
неопходните  елементи  за  реализација  на
наставата,  начинот  и  распоредот  за
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нивното следење
 Целите  на наставата,  очекуваните  исходи

од  учењето  и  начинот  на  оценување  се
јасно утврдени во планирањето.

 Наставниот кадар  делумно  ги  користи
информа-циите  од  оценувањето  за  да  ги
идентификува потребите на учениците и да
ги планира следните чекори во учењето.

 Активностите,  вклучувајќи  ги  и  домашните
задачи се планираат  за ефективно да се
искористи  времето  на  ученикот  и   на
наставникот.

 Наставниците  делумно  планираат  и
разменуваат искуства и идеи во рамките на
стручните активи, во однос на: реализација
на  наставната  програма,  примена  на
интерактивна настава, примена на ИКТ во
настава,  МИО  ,  ЕКО  активности
дополнителна  и  додатна  настава,
заедничка  подготовка  на  тестовии  други
инструменти  за  оценување,  соработка  на
наставаници од различни наставни јазици,
маѓусебни  посети  за  набљудување  на
часови,  размена  на  наставни  матерјали,
учество на натпревари и др.

 Наставниците при изработка на планови за
реализација  на  наставата  делумно
разменуваат  искуства  со  надворешни
соработници(наставници, советници)

  Распоредот на часови го прави директорот
во соработка со наставниците (наставник по
информатика)  и  се прилагодува  за
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наставниците  кои  дополнуваат  часови  во
други  училишта,  почитувајќи  го  интересот
на  ученикот,  просторните  и  кадровските
можности на училиштето.

3.2. Наставен процес

Прегледани документи Теми Активности

 Годишни, тематски, 
                 дневни планирања

 Програми за 
дополнителна и 
додатна настава

 Увид во дневници
 Изработени проекти од

ученици
 Изработени постери 

од ученици
 Анкети со наставници, 

родители и ученици
 Записници од стручен 

актив
 Увид на час
 Годишна програма на 

училиштето
 Годишна програма за 

работа на директор  и 
психолог

 Наставни форми и 
методи

 Употреба на ИКТ во 
настава

 Избор на задачи, 
активности и ресурси

 Интеракција меѓу 
наставници и ученици

 Приодот  на 
наставникот кон 
учениците

 Следење на наставниот
процес

 Наставниците  користат  разновидни  форми  и
методи (на пример: вербален,  демонстративен,
текст  метод,  илустративен,  практична  работа,
лабораториско  –  експериментален,
надблудување и истражување, метод на игра и
др.),  и  различни  техники  (на  пример:  Грозд,
коцка, вртелешка, бура на идеи, Венов дијаграм
и  др.),  кои соодветствуваат  на  потребите  на
учениците и нивните начини на учење.

 Наставниците  применуваат  ИКТ  во  наставата
(истражување  од страна на учениците, часови
подготвени со power point презентации, примена
на  некои  од  пакетите  за   едукација  во
ЕДУБУНТУ,  презентации  кои  се  наоѓат на
school.mk и  slide share,  применуваат  ЛЦД
проектор,  компјутери  во  наставата  и  др.).
Примена на ИКТ во наставата се реализира со
застапеност od 20-30%.

 Во  мал  број  училници  има  функционално
мрежно  поврзани  компјутери  кои  се
употребуваат  за  реализација  на  наставните
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 Формулар за следење  
на наставниот час

програми  и  покрај  поголемиот  број  на
наставници обучени за  примена на ИКТ и нови
образовни технологии во наставата. 

 Наставниците  применуваат  наставни  форми  и
методи  за  развивање  на  индивидуалните
вештини на секој ученик.

 Наставниците  користат  различни  ресурси  и
приоди  за  реализација  на  наставата  и  тоа
одобрени  учебници,  стручна  литература,
интернет,  училишна  библиотека,  нагледни
средства,  материјали  и  алат  за  практична
настава.

 Изборот  на  задачи  и  активности  поврзани  со
работата на учениците на час наставниците ги
планираат  и  тие  се  во  соогласност  со
предвидените цели во наставата.

 Изборот  на  задачи  и  активности  со  различно
ниво  на  сложеност  во  домашните  задачи
овозможува примена на знаењата на учениците
стекнати за време на часот. 

 Избор на задачи и активности со различно ниво
на  сложеност  во  дополнителната  настава
овозможува  совладување  на  материјалот  кај
ученици кои имаат потешкотии во учењето. 

 Избор на задачи и активности со повисоко ниво
на сложеност во додатната настава овозможува
подготовка  на  учениците  за  натпревари,
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дополнително  користење  на  збирки,  стручна
литература  и  други  активности  поврзани  со
напредокот на учениците.              

 Активностите во рамките на проектот МИО кои
се реализират со мешан етнички состав како на
пример заеднички краткотрајни и подолготрајни
активности  и  самостојни  мултикултурни
активности  овозможуват  интегрирање  во
образовниот систем.

 Наставниците  ги  споделуваат  со  учениците
целите  на  наставата и  очекуваните  исходи од
учењето и тие им се јасни на сите ученици во
секоја фаза на учење. 

 Поучувањето е соодветно на возраста и нивото
на  образование на  учениците,  но  честопати
неразбирливо  за  учениците  и  има потреба  од
повторни објаснувања. 

 Во зависност од наставниот материјал и типот
на часот, учењето е помалку или повеќе активно
и динамично.

 Учениците  се  поттикнуваат  активно  да
учествуваат во наставата и нивниот придонес се
цени. 

 Наставниците користат позитивни приоди да ги
мотивираат  учениците (преку  пофалби,
разговори)  за  активно  учество  во  наставниот
процес. 
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 Најголем број од наставниците се однесуваат со
учениците  на  начин  кој  промовира  взаемно
почитување,  помош,  соработка  и разбирање.
При  тоа  не  прават  разлика  меѓу  учениците
според  нивниот  пол,  социјалното  потекло  и
етничката и религиска припадност.

 Најголем  број  од  наставниците  не  користат
полови, етнички, религиски и други стереотипи
во  комуникација со  учениците  и  забрануваат
таквите стереотипи да ги користат учениците.

 Училиштето има пропишана интерна процедура
за  следење  на  наставниот  процес,  истата
редовно  се  применува,  а секој  наставник  се
посетува  најмалку  еднаш  во  годината  од
директорот или стручната служба. 

 Постои пракса  на  размена  на  искуства  преку
следење  на  работата  од  колеги  од  стручниот
актив. 

 Наодите  од  следењето  се користат  за
подобрување на наставниот процес.

3.3. Искуства на учениците од учењето

Прегледани документи Теми Активности
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 Анкета за ученици;
 Разговор со ученичката 

заедница, родителите, 
наставниците; 

 Ученички досиеја; 
 Извештаи на педагошко 

психолошка служба
 Програма за работа и 

извештаи на ученичката 
заедница.

 Трудови на ученици
 Пофалници и награди 

освоени од ученици
 Планирања на 

наставниците
 Проекти во кои се 

вклучени ученици и 
наставници

 Средина за учење

 Атмосфера за учење

 Поттикнување  на  учениците
за преземање одговорност

 Интеракција на учениците 
меѓу себе и со возрасните во 
училиштето

 Учениците сметаат дека училиштето во однос
на  просторните  можности  не   поттикнува
доволно интерес за учење.

 Трудовите на учениците се  изложуваат  и  се
внимава   на  видливоста  и  пристапноста  на
местото на кое се изложени,  на естетиката и
целите.

 Пофалници,  награди  од  учениците   се
поставуваат на видно место во училиштето 

 Учениците  сметаат  дека  само  понекогаш
учењето во училиште  е интересено и она што
се учи е поврзано со секојдневието. 

 Наставниците  ги  охрабруваат  учениците
самостојно  да  мислат,  да  поставуваат
прашања  и  да  изведуваат  заклучоци  за  она
што го учат во наставата. 

 Додатната  настава  вклучува  мал  број  на
ученици  во  однос  на  нивно  охрабрување  за
учество на натпревари.

 Организирање на дополнителната настава за
ученици  со  понизок  квантум  на  знаења,
овозможува  охрабрување  и  мотивација  на
истите.

 Нaставниците  не  критикуваат  ученици  пред
други ученици или возрасни. 

 Дел  од   учениците  учествуваат  во
активностите за време на часот.

 Учениците сметаат дека само понекогаш имаат
можност да го  искажуваат своето мислење и
тоа  да  биде  сериозно  земено  предвид  при
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решавањето проблеми и одлучувањето. 
 Учениците  преземаат  различни  одговорности

во  училиштето  (натпревари,  учество  во
проекти  Еко  проект,  учество  во  проекти  за
подигање  на  свеста  за  комуникација  и
ненасилно  разрешување  на  конфликти  межу
младите, хуманитарни акции, промовирање на
училиштето на основните училишта и др).

 Учениците  сметаат  дека  соработка  меѓу
учениците  и  возрасните  во  училиштето   е
доволна и дека поголем дел од возрасните на
училиштето   комуницира  и   се  отворени  за
соработка. 

 Учениците  заеднички  работат  на  различни
проекти, во и надвор од наставата, во групи со
различен состав и големина.   

3.4. Задоволување на потребите на учениците

Прегледани документи Теми Активности

 Анкета за ученици; 
 Разговор со ученичката 

 Идентификување на 
образовните потреби на 

 Наставниот  кадар  и  стручната  служба  ги
идентификуваат  образовните  потреби  на
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заедница, родителите, 
наставниците;

 Увид во ученички досиеја;
 Увид во евиденцијата на 

стручната служба;
 Дневник (часови за 

одржана дополнителна и 
додатна настава, 
подготвителни часови и 
консултации за државна 
матура);

 Планирања на 
наставниците

 Листи од изборни 
предмети

 Листи од проектни 
активности

учениците

 Почитување на различните 
потреби на учениците во 
наставата

учениците,  како  и  пречките  во  процесот  на
учење на секој ученик и превземаат активност:
реализација  на  целите  предвидени  во
наставните  програми,  реализација  на
прашалници  со  понудени  листи  од  изборни
предмети и проектни активности.

 Наставниците  во  процесот  на  поучување
користат различни методи и техники со цел да
им се даде можност на учениците со различни
стилови  на  учење  да  го  постигнат  својот
максимум.

 Наставниците  организираат  за  учениците  со
потешкотии  при  усвојување  на  материјалот
дополнителна  настава,  а  ги  охрабруваат  и
мотивираат  надарените  ученици  за
проширување  на  знаењата  и  учество  на
натпревари преку додатната настава.

 Овозможена  е  достапност  до  кабинети,
кариерен центар, библиотека

 Наставниците  организираат  и  подготвителна
настава,  косултациии   за  учениците  кои  се
определуваат за државна матура.

 Организираат посета на фирми за реализација
на практичната настава.  

 Подршка на наставниците за да се задоволат
образовните потреби на учениците
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3.5. Оценувањето како дел од наставата

Прегледани документи Теми Активности

 Програма  за  работа  на
училиштето; 

 Стандарди  за  оценување
дефинирани од БРО;

 Увид  во  педагошка
евиденција  и
документација;

 Користени инструменти за
           оценување (тестови на  
           знаење, листи за   
           проверка, бодовни листи);

 Записници од  состаноци
на  стручни  активи,
наставнички совет;

 Учество на наставници на
обука  „Примена  на
стандардите  за
оценување  на  учениците“
подржана од УСАИД;

 Анкети/Интервјуа  со
ученици и наставници;

 Анкети  и  интервјуа  со
родители;

 Училишна  политика  за
оценување

 Методи  и  форми  за
оценување

 Користење  на  информации
од оценување во наставата

 Училиштето ги применува позитивните законски и
подзаконски  прописи  што  го  регулираат
оценувањето на учениците.

 Училиштето  ги  применува  позитивните  законски  и
подзаконски прописи што го регулираат оценувањето
на учениците.

 Училиштето има  дефинирана  политика  за
оценувањето  во  која  основна  цел  е  да  го  поддржи
учењето  на  секој  ученик  вклучувајќи  и  кодекс  на
оценување 

 Наставниците користат различни форми и методи за
оценување  и  континуирано  гo следат  и  оценуваат
напредокот на учениците. 

 Пристапот од формативно оценување е сумативен од
различни  активности:писмени  и  усмени  одговори,
презентации,  проекти,  истражувачка  работа,
изработка на предлог теми и др.

 Оценувањето  со  примена  на  аналитичка  листа,
холистичка листа, чек листа, листа за самооценување
и  меѓусебно  оценување  изработени  со  соодветни
критериуми.

 Учениците  не  се  доволно  вклучени во  оценувањето
(преку  самооценување,  меѓусебно  оценување,
градење критериуми, водење портфолија и сл.). 

 Оценувањето им помага на учениците да ги подобрат
постигањата.

 Наставниците  даваат  повратни  информации  и
дискутираат со учениците за нивната работа. 

 Наставниците ги користат информациите добиени од
оценувањето  за  да  го  евалуираат  и  подобрат
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планирањето и спроведувањето на наставата.
 Познавањето  на  стандардите  на  оценување,

правилникот за оценување и приодот во оценувањето
им  овозможува  на  учениците  да  ги  подобрат
постигањата

3.6. Известување за напредокот на учениците

Прегледани документи Теми Активности

 Распоред за приемни 
денови на наставниците

 Увид во педагошка 
евиденција и 
документација; 

 Евиденција на 
наставници за оставарени
средби и соработка со 
родители;

 Записници од родителски 
средби;

 Записници од состаноци 
на родители 
претставници на 
училишен одбор;

 Електронски дневник.

 Известување на родителите 
за 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
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.  Родителите  добиваат  и  пишани
извештаи со информации и детали за напредокот на
нивното дете по секој наставен предмет. Родителите
добиваат  информации за успехот  на ученикот преку
електронскиот  дневник.  Педагошко-психолошка
служба,  е  подготвена  во  секој  момент  за  соработка
како со родителите, така и со учениците.
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Методи кои се користени
Учество: кој беше вклучен во

собирање на овие информации
Информации  кои  се собрани

 Анкета за ученици Тим на наставници одговорни за 
ова подрачје 

Маргарита Димитровска 
Маја Денковска 
Аида Даут                          
Силвана Ацева  

Анкетирани беа вкупно133 ученици од кои  87 женски и
46 машки.  Анализата  на  анкетните  покажува  дека  од
учениците:

 36% се согласувам, 26% делумно се согласувам,
38% не се согласувам во однос дека наставникот,
ученикот и родителот учествуваат во  креирањето
на содржините на наставнит план и  програма 

 49% се согласувам,  34% делумно се согласувам,
17%не  се  согласувам  во  однос  дека  за
реализација  на  наставниот  процес  наставникот
користи  информатичка  технологија,  учебници,
збирки, помагала и друго, со цел да го мотивира
ученикот

 46% се согласувам, 36% делумно се согласувам,
18%не  се  согласувам  во  однос  дека  во
наставниот  процес  се  применуваат  разновидни
форми и методи  кои се соодветни со потребите и
стилот  на  учење  на  учениците  и  потикнуваат
интеракција  помеѓу  наставник-ученик,  ученик-
ученик 

67



 53% се согласувам,  31% делумно се согласувам,
16%не се согласувам во однос дека потребата од
зголемување на  часовите  по  практична  настава
води кон подобрување на знаењето и вештините
на  учениците  потребно  за  конкурентноста  на
пазарот на трудот

 67% се согласувам,  20% делумно се согласувам,
13%не се согласувам во однос дека наставниот
процес ги поттикнува учениците теоретски заења
да ги применуваат во пракса

 50% се согласувам,  34% делумно се согласувам,
16%  не  се  согласувам  во  однос  дека
наставниците  имаат  усогласени  критериуми  за
оценување  со  кои  се  запознаени  учениците  и
родителите

 64% се согласувам,  23% делумно се согласувам,
13%не се согласувам во однос дека во наставата
сите  ученици  имаат  рамноправен  третман  без
разлика на полот, етничка и верска припадност

 56% се согласувам, 20% делумно се согласувам,
24% не се согласувам во однос дека распоредот
на  наставата  е  прилагоден  според  потребите  и
множностите на учениците

 50% се согласувам, 27% делумно се согласувам,
23% не се согласувам во однос дека трудовите на
учениците без разлика на пол, етничка и верска
припадност  се  изложуваат  на  видно  место  во
училиштето

 50% се согласувам,  27% делумно се согласувам,
23% не се согласувам во однос дека учениците
кои  имаат  потешкотии  при  совладување  на
материјалот  се  охрабруваат  да  посетуваат
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дополнителна настава
 53%  се согласувам,30% делумно се согласувам,

17 % не се согласувам во однос дека наставникот
превзема  активности  за  совладување  на
потешкотиите  во  учењето  кај  учениците  со
посебни потреби

 56 се  согласувам,  26% делумно  се  согласувам,
18%не  се  согласувам  во  однос  дека
талентираните  ученици  се  поттикнуваат  да
користат  дополнителна  литература,  да
посетуваат  додатна  настава,  да  учествуваат  на
натпревари, да работата на проекти

 59%  се согласувам,23% делумно се согласувам,
18%не се согласувам во однос дека класниот час
наставникот го користи за примена на содржини
од  животните  вештини  кои  му  овозможуваат
оформување  на  личноста  во  текот  на
адолесценција

 64% се согласувам,  23% делумно се согласувам,
13%не се согласувам во однос дека наставниците
се секогаш достапни за разговор со родителите
во своите приемни денови

 65%  се  согласувам,  16%  делумно  се
согласувам,19%не се  согласувам  во  однос  дека
информации  за  успехот,  редовноста  и
поведението  на  ученикот  континуирано  се
добиваат преку Е-Дневникот и СМС пораки
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Анкета за наставници Тим на наставници одговорни за 
ова подрачје 

Маргарита Димитровска 
Маја Денковска 
Аида Даут                          
Силвана Ацева  

Анкетирани беа вкупно   57 наставници од кои 44 жени и
13 мажи.  Анализата  на  анкетните  покажува  дека
наставниците:

  23% се согласувам, 44% делумно се согласувам,
33%не се согласувам во однос дека наставникот,
ученикот и родителот учествуваат во  креирањето
на содржините на наставнит план и  програма 

 61% се согласувам, 37% делумно се согласувам,
2%  не  се  согласувам  во  однос  дека  за
реализација  на  наставниот  процес  наставникот
користи  информатичка  технологија,  учебници,
збирки, помагала и друго, со цел да го мотивира
ученикот

 68% се согласувам,  30% делумно се согласувам,
2%не се согласувам во однос дека во наставниот
процес  се  применуваат  разновидни  форми  и
методи  кои се соодветни со потребите и  стилот
на учење на учениците и потикнуваат интеракција
помеѓу наставник-ученик, ученик-ученик 

 67% се согласувам, 21% делумно се согласувам,
12%не се согласувам во однос дека потребата од
зголемување на  часовите  по  практична  настава
води кон подобрување на знаењето и вештините
на  учениците  потребно  за  конкурентноста  на
пазарот на трудот

 74% се согласувам,  26% делумно се согласувам,
0%не  се  согласувам  во  однос  дека  наставниот
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процес ги поттикнува учениците теоретски заења
да ги применуваат во пракса

 63% се согласувам,  30% делумно се согласувам,
7%не се согласувам во однос дека наставниците
имаат  усогласени  критериуми  за  оценување  со
кои се запознаени учениците и родителите

 95%  се согласувам,  3% делумно се согласувам,
2% не се согласувам во однос дека во наставата
сите  ученици  имаат  рамноправен  третман  без
разлика на полот, етничка и верска припадност

 72% се согласувам, 25% делумно се согласувам,
3%не се согласувам во однос дека распоредот на
наставата  е  прилагоден  според  потребите  и
множностите на учениците

 72% се согласувам, 21% делумно се согласувам,
7%не се согласувам во однос дека трудовите на
учениците без разлика на пол, етничка и верска
припадност  се  изложуваат  на  видно  место  во
училиштето

 79%  се согласувам,19% делумно се согласувам,
2%не се согласувам во однос дека учениците кои
имаат  потешкотии  при  совладување  на
материјалот  се  охрабруваат  да  посетуваат
дополнителна настава

 58% се согласувам, 37% делумно се согласувам,
5%не се согласувам во однос дека  Наставникот
превзема  активности  за  совладување  на
потешкотиите  во  учењето  кај  учениците  со
посебни потреби

 77% се согласувам, 19% делумно се согласувам,
4%не се согласувам во однос дека талентираните
ученици  се  поттикнуваат  да  користат
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дополнителна литература, да посетуваат додатна
настава,  да  учествуваат  на  натпревари,  да
работата на проекти

 70% се согласувам, 26% делумно се согласувам,
4%не се согласувам во однос дека класниот час
наставникот го користи за примена на содржини
од  животните  вештини  кои  му  овозможуваат
оформување  на  личноста  во  текот  на
адолесценција

 88%  се согласувам, 8% делумно се согласувам,
4%не се согласувам во однос дека наставниците
се секогаш достапни за разговор со родителите
во своите приемни денови

 72% се согласувам, 25% делумно се согласувам,
3%не се согласувам во однос дека информации
за  успехот,  редовноста  и  поведението  на
ученикот  континуирано  се  добиваат  преку  Е-
Дневникот и СМС пораки
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Методи кои се користени
Учество: кој беше вклучен во

собирање на овие информации
Информации  кои  се собрани

Анкета за родители Тим на наставници одговорни за 
ова подрачје 

Маргарита Димитровска 
Маја Денковска 
Аида Даут                          
Силвана Ацева  

Анкетирани беа вкупно 67 родители од кои 43 жени и 24
мажи.  Анализата  на  анкетните  покажува  дека
родителите:

  39% се согласувам, 25% делумно се согласувам,
36%не се согласувам во однос дека наставникот,
ученикот и родителот учествуваат во  креирањето
на содржините на наставнит план и  програма 

 51% се согласувам,  34% делумно се согласувам,
15%не  се  согласувам  во  однос  дека  за
реализација  на  наставниот  процес  наставникот
користи  информатичка  технологија,  учебници,
збирки, помагала и друго, со цел да го мотивира
ученикот

 55% се согласувам,  30% делумно се согласувам,
15%не  се  согласувам  во  однос  дека  во
наставниот  процес  се  применуваат  разновидни
форми и методи  кои се соодветни со потребите и
стилот  на  учење  на  учениците  и  потикнуваат
интеракција  помеѓу  наставник-ученик,  ученик-
ученик 

 73% се согласувам, 13% делумно се согласувам,
14%не се согласувам во однос дека потребата од
зголемување на  часовите  по  практична  настава
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води кон подобрување на знаењето и вештините
на  учениците  потребно  за  конкурентноста  на
пазарот на трудот

 75% се согласувам,  16% делумно се согласувам,
9%не  се  согласувам  во  однос  дека  наставниот
процес ги поттикнува учениците теоретски заења
да ги применуваат во пракса

 52% се согласувам,  39% делумно се согласувам,
9%не се согласувам во однос дека наставниците
имаат  усогласени  критериуми  за  оценување  со
кои се запознаени учениците и родителите

 64% се согласувам,  27% делумно се согласувам,
9%не се согласувам во однос дека во наставата
сите  ученици  имаат  рамноправен  третман  без
разлика на полот, етничка и верска припадност

 66%  се  согласувам,  19%  делумно  се
согласувам,15%не се  согласувам  во  однос  дека
распоредот  на  наставата  е  прилагоден  според
потребите и множностите на учениците

 63% се согласувам,  27% делумно се согласувам,
10%не се согласувам во однос дека трудовите на
учениците без разлика на пол, етничка и верска
припадност  се  изложуваат  на  видно  место  во
училиштето

 55% се согласувам,  30% делумно се согласувам,
15%не  се  согласувам  во  однос  дека  учениците
кои  имаат  потешкотии  при  совладување  на
материјалот  се  охрабруваат  да  посетуваат
дополнителна настава

 69%  се согласувам,19% делумно се согласувам,
12% не се согласувам во однос дека наставникот
превзема  активности  за  совладување  на
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потешкотиите  во  учењето  кај  учениците  со
посебни потреби

 63% се согласувам,  22% делумно се согласувам,
15%не  се  согласувам  во  однос  дека
талентираните  ученици  се  поттикнуваат  да
користат  дополнителна  литература,  да
посетуваат  додатна  настава,  да  учествуваат  на
натпревари, да работата на проекти

 69%  се согласувам,21% делумно се согласувам,
10%не се согласувам во однос дека класниот час
наставникот го користи за примена на содржини
од  животните  вештини  кои  му  овозможуваат
оформување  на  личноста  во  текот  на
адолесценција

 73% се согласувам, 19% делумно се согласувам,
8%не се согласувам во однос дека наставниците
се секогаш достапни за разговор со родителите
во своите приемни денови

 75% се согласувам, 13% делумно се согласувам,
12%не се согласувам во однос дека информации
за  успехот,  редовноста  и  поведението  на
ученикот  континуирано  се  добиваат  преку  Е-
Дневникот и СМС пораки
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Резултати:  

Клучни јаки страни

 Мотивирани и едуцирани наставници, отворени за усовршување и унапредување на наставата
 Редовно учество на вонучилишни активности, семинари,предавања и проекти
 Навремено изработени годишни и тематски програми кои содржат неопходни елементи за успешна организација

и реализација на наставниот час
 Се користат разновидни наставни форми и методи кои соодветствуваат на потребите на учениците и нивните

стилови на учење
 Практична примена на стекнатите знаења на учениците
 Се  користат  различни  методи  и  форми  на  оценување  и  информациите  од  оценувањето  се  користат  во

прилагодување на наставата
 Наставниците не  прават  разлика  меѓу  учениците  според  нивниот  пол,  социјалното  потекло  и  етничката  и

религиска припадност
 Директорот и стручната служба редовно го следат наставниот процес преку посети на часови на секој наставник
 Во училиштето се поттикнува, мотивира и остварува соработка меѓу учениците и меѓу учениците и возрасните
 Родителите редовно се известуваат за напредокот на учениците.

Слаби страни

 Училницата  како  мотивирачка  средина  за  учење  (просторни  и  материјални  услови  за  настава,современи
наставни средства и помагала, кабинети за настава, компијутерска технологија за поголема примена на ИКТ во
наставата и др.)

 Примена  на  наставни  форми  и  методи  на  работа,  градење  на  лични  ставови  и  можности  за  нивно
презентирање(учениците  не  се  доволно  вклучени  во  наставата,  во  оценувањето  -  преку  самооценување,
меѓусебно оценување, градење критериуми и водење на портфолија

 Недоволно  користење  на   информациите  добиени  од  оценувањето  за  евалуирање  и  подобрување  на
планирањето и спроведувањето на наставата
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 Анимирање на учениците за продлабочување на знаењата преку истражувања и проекти

Анализа на резултатите:  

Наставата во нашето училиште се одвива на македонски, албански и турски  јазик. Наставниците изготвуваат Годишни,
тематски и дневни планирања за работа во согласност со Наставниот план и наставните програми.  Планирањата на
наставниците содржат јасни насоки што се очекува учениците да научат. За работа со ученици кои немаат капацитет да ги
совладаат содржините наставниците планираат дополнителни часови. За проширување и продлабочување на знаењата
наставниците планираат додатни часови.

Планирањата се следени од директорот на училиштето, стручната служба и надлежни органи надвор од училиштето. За
поефикасно планирање и реализирање на наставните часови наставниците ги користат  дадените насоки од страна на
МОН,  искуствата  од  состаноците  на  Стручните  Активи.   Училиштето  обезбедува  услови  за  стручно  усовршување  на
наставниците. 

Наставниците користат разновидни наставни методи и форми кои соодветствуваат на потребите на учениците и нивните
стилови на учење.  Наставниците користат  нагледните средства кои им се на располагање  и  изработуваат  наставни
помагала. Повеќето наставници користат претежно одобрени учебници и дополнителна прирачна литература. 

Се користат различни методи и форми на оценување и информациите од оценувањето се користат во прилагодување на
наставата. Во училиштето нема изработено критериуми за оценување. Учениците не се доволно вклучени во оценувањето,
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преку самооценување, меѓусебно оценување, градење критериуми и водење на портфолија. Училиштето има дефинирана
политика за оценувањето во која основна цел е да го поддржи учењето на секој ученик. Ученичките трудови се изложуваат
во  рамките  на  училницата.Образовните  потреби  на  учениците  се  идентификуваат  преку  ангажирање  во  наставата  и
воннаставните активности.  Училиштето не вложува доволно напори за поттикнување и развивање на способностите на
талентирани ученици, затоа анимирањето на учениците за продлабочување на знаењата преку истражувања и проекти не
е доволно.

Недостатокот од кабинетска настава влијае на мотивираноста на учениците. Стручните активи помагаат на наставниците
во планирањето на часовите и примена на современите методи и форми во наставата.  

Односите помеѓу наставниците и учениците се засноваат на взаемно почитување,  соработка и разбирање без оглед на
полот,социјалното пшотекло, етничката и религиозна припадност.

Наставниците недоволно користат ИКТ во наставата што се должи на мал број на училници со  инсталирана компјутерска
опрема за учениците.

Родителите  навремено  се  информираат  за  постигањата,  редовноста  и  дисциплината  на  учениците  преку  планирани
средби и електронски дневник. За тековни активности во училиштето родителот се информира преку Совет на родители.

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

 Подобрување и обезбедување на просторни и материјални услови за работа
 Стручно усовршување на наставниот кадар
 Поефикасно планирање и реализирање на наставата преку соработка на наставниците на ниво на Активи и со 

ЦСОО
 Соработка со родители, воспитно образовни  и др. институции за подобрување на воспитно образовната компонента

на учениците и ученичкиот живот
 Примена на интерактивни методи и ИКТ во наставата со цел да се подобри средината на учење која учениците 

треба да ја доживуваат како мотивирачка средина, а начинот на кој се учи интересен
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 Анимирање на учениците за продлабочување на знаењата преку истражувања и проекти 
 Примена на МИО содржини во наставата. 

Состав на членови на работниот тим:                                                     Координатор:
Маја Денковска                                                                                             Маргарита Димитровска
Аида Даут                                                                           
Силвана Ацева  

             

Поддршка на учениците

Оддели во рамките на подрачјето:

4.1.  Севкупна грижа за учениците

4.2.  Здравје

4.3.  Советодавна  помош за понатамошно образование на учениците

4.4.  Следење на напредокот
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Бр. Индикатори за квалитет Теми Активности

4 Поддршка на учениците

4.1. Севкупна грижа за учениците

Прегледани документи Теми Активности

 Годишна програма за 
работа на училиштето 

 (стр: 5,6,37,38,135,137)

 Статут на училиштето
 Програма за работа на 

директорот
 Куќен ред на училиштето 
 Увид во просторните 

капацитети

  
 Заштита од физички 

повреди и елементарни 
непогоди

 Во годишната програма на училиштето се прикажани 
просторните капацитети и услови за работа во 
училиштето, безбедноста на учениците и вработените
од различни непогоди, превентивни програми, дадени 
се куќниот ред и кодексите на однесување на сите 
чинители во училиштето.

 Училишниот простор обезбедувадоволна сигурност 
изведување настава. Инфраструктурата во 
училиштето (мебелот, скалите, подовите, кровот, 
прозорците, струјните места, дворот и.т.н) не 
претставуваат потенцијална опасност од повреди на 
учениците.  

 Куќниот ред на училиштето е истакнат на видно место 
во секоја училница, може секој да го прочита и со него
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 Правилник за постапување
при елементарни непогоди

 Програма за заштита и 
спасување од елементарни
непогоди

 Анкети со ученици, 
наставници и родители  

 Годишна програма за 
работа на училиштето 
(стр.81-85)

 Кодекс за однесување на 

 Превенција од насилство

е  дефинирано однесувањето во  училишната зграда и
дворот.

 Во кабинетите за реализација на практичната настава 
и практичните вежби, користењето на хемикалии, 
алати-прибор, инструменти и материјали со кои можат
да се повредат учениците, се изведува само под 
надзор на наставник.

 Програмата за заштита од земјотреси предвидува 
едукација на учениците во случај на земјотрес, 
едукација на тимови и симулација на земјотрес, но 
симулацијата досега не е изведена.

 За заштита од пожари училиштето има обезбедено 
противпожарни апарати, извршена е обука на 
вработените за ракување со ПП апарати, има 
направено план за евакуација кој е истакнат на повеќе
видни места во училиштето, Правилник за ППЗ, како и
акти и упатства за постапување во случај на 
елементарни непогоди. Потребни се обуки за 
нововработените наставници за ракување со ПП 
апарати.

 Во училиштето наставници обучени за давање прва 
помош се исклучиво оние што држат настава од 
област на медицината и биологијата.

 Во годишната програма за работа на училиштето е 
претставена политиката за превенција од 
насилството, во која се вклучени сите засегнати 
субјекти во училиштето: директор, наставници, 
стручна служба, ученици, родители, локална зедница,

 Училиштето има пишан документ - кодекс на 
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ученици
 Кодекс за однесување на 

наставници
 Анкети со ученици, 

наставници и родители  

 Куќен ред на училиштето
 Правилник за дежурства во

училиштето
 Книга на дежурства 

 Извештаи од проекти
 Анкети со ученици, 

наставници и родители  
 Интервју со 

администраторот за 
обработка на лични 
податоци

 Статут на училиштето
 Протокол за реагирање 

при сомневање за 
користење или поседување
алкохол во училиштето 

 Заштита од пушење, 
алкохол и дрога

однесување на ученици и наставници во кој се 
дефинирани сите облици на однесување на учениците
и наставниците и при тоа се дефинираат сите облици 
на физичко и психичко насилство. Тој е истакнат на 
видно место каде може секој да го прочита.

 Службата за обезбедување ги контролира 
излегувањата и влегувањата во училишната. 
Секојдневните дежурства на наставниците за време 
на одморите и часовите, контролата на влез во 
училиштето и дисциплината низ училиштето уште 
повеќе ја зајакнуваат грижата на учениците.

 Училиштето има добра соработка со МВР и со 
одделенијата за малолетничка деликвенција и семејно
насилство чии претставници доаѓаат секогаш кога ќе 
бидат повикани (во случај на насилство, но и за да 
одржат предавања за видовите на насилства и 
превенцијата од нив). 

 Во рамките на класните часови се одржуваат 
работилници – Час по приватност, со што учениците 
се советуваат и предупредуваат за опасностите кои 
можат да произлезат од злоупотреба на личните 
податоци. 

 Пушење, алкохол и дрога се најстрого забранети. На 
видни места поставени се налепници за забрана за 
пушење. При секое отстапување се постапува со 
соодветни педагошки мерки согласно Статутот на 
училиштето и протоколот за регирање при сомневање
за користење или поседување алкохол или дрога во 
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 Програма за работа на 
раководител на паралелка 
со вклучена програма за  
ОЖВ

 Записници од педагошко-
психолошката служба

 Записници од одржани 
родителски средби

 Записници од одржани 
совети на паралелки

 Анкети со ученици, 
наставници и родители  

 Анкети со ученици, 
наставници и родители  

 Анкети со ученици, 
наставници и родители  

 Квалитет на  достапна 
храна

 Поддршка на учениците со

училиштето.
 Класните раководители посветуваат по неколку 

класни часови во текот на учебната година посветени 
на овие теми. Се одбележуваат деновите за борба 
против зависностите на глобално ниво со соодветни 
предавања и реферати.

 Во поединечните контакти со родителите се укажува  
на забележани користења на овие супстанции, се 
вршат советувања со стручните служби (записници од
средби родител-ученик-наставници-психолог) и се 
врши превенција од проширување на овие појави.

 Учениците редовно се едуцираат како да се заштитат 
од современите пороци благодарејќи на соработката 
на училиштето со здравствени организации чии 
претставници - лекари доаѓаат во училиштето и им 
одржуваат предавања на учениците за штетните  
последици од пушењето, консумирањето алкохол и 
наркотични средства. 

 Во училиштето нема организирана исхрана, но во  
близина на училиштето има продавници во кои се 
нуди храна за учениците. Наставниците  водат 
кампања за здрава исхрана на учениците во рамки на 
класните часови преку програмата за животни 
вештини. Потребно е организирање на предавања од 
стучни лица и дебати со цел да се подигне свеста кај 
учениците за поврзаноста на исхраната и здравјето.

 Пристапот во училиштето не е прилагоден на 
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 Годишна програма за 
работа на училиштето

 Интервју  со  психологот  на
училиштето

 Анкети со ученици, 
наставници и родители  

 Извештаи од проекти и 
воннаставни активности,

 Интервју  со  психологот  на
училиштето

телесни пречки во 
развојот

 Грижа за ученици од 
социјално загрозени 
семејства

 

потребите на учениците со телесни пречки во 
развојот, нема посебни тоалети достапни за нивна 
употреба.  

 Училиштето соработува со родителите во 
обезбедување грижа за децата со телесни пречки во 
развојот.

 На учениците од социјално загрозените семејства им 
се пристапува особено внимателно со цел да не се 
повреди нивната личност, а кон истите се превземаат 
соодветни активности за санирање или ублажување 
на нивната состојба. За таа цел се организираат акции
за хуманитарна помош во рамките на воннаставни 
активности.

 Училиштето соработува со центрите за социјална 
работа и активно е вклучено во проектот за условен 
паричен надоместок за ученици од социјално 
загрозени семејства.

 Се организираат посети на установи во кои се 
згрижени наши ученици (СОС – детско село и Домови 
за деца без родители).

4.2. Здравје
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Прегледани документи Теми Активности

 Увид во училишниот 
простор

 Годишна програма за 
работа на училиштето 
(стр. 39, 117)

 Куќен ред
 Записници од санитарна 

инспекција
 Санитарни книшки на 

вработените
 Потврда за извршено ДДД
 Анкети со ученици, 

наставници и родители  

 Хигиена и заштита од 
болести

 Во годишната програма на училиштето е планирана
грижа  за  здравјето  на  учениците,  а  грижата  се
спроведува низ програмите на соодветните наставни
предмети.

 Хигиената  во  училиштето  задоволува.  Тоалетите  за
учениците и наставниците се чисти и дезинфицирани
во секое време од денот. Во однос на капацитетот на
училиштето,  бројот  на  тоалети  за  ученици  не
задоволува и на одморите се создава неред. Во секоја
училница има корпа за отпадоци. Ходниците и скалите
се чистат најмалку три пати во денот, подот и мебелот
во  училниците  се  чистат  два  пати  во  денот  (пред
почетокот на секоја смена, односно на крајот на денот.
Генерално чистење на просториите се врши еднаш во
месецот. 

 Редовно се спроведува ДДД на училишната зграда и
санитарни  прегледи  на  вработените  согласно
позитивните законски норми.

 Дворот  на  училиштето  е  чист  од  секаков  вид
отпадоци,  има  корпи,  а  земјените  површини  се
позеленети и редовно се одржуваат.

 Во текот на учебната година се реализираат еколошки
и  работни  акции  за  чистење  на  училишниот  двор,
садење  цвеќиња,  собирање  пластични  шишиња,
хартија и друг отпад што може да се рециклира.

 Секоја  учебна  година  се  спроведуваат  санитарни
прегледи  за  вработените  во  училиштето  и  за
учениците  кои  посетуваат  практична  настава,  а
доаѓаат во допир со луѓе или храна.
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 Годишна програма за 
работа на училиштето

 Извештаи од систематски 
прегледи

 Извештаи за вакцинација 
на учениците

 Записници од совет на 
паралелка

 Записници од наставнички
совет

 Анкети со ученици, 
наставници и родители  

 Грижа за учениците со 
здравствени проблеми

 Наставниците низ  наставата ги  спроведуваат  и  еко-
стандардите.

 Во соработка со здравствените домови се одржуваат
предавања  за  превенција  од  заразни  болести  или
епидемии.

 Секоја  година  учениците  редовно  се  носат  на
систематски  прегледи  и  се  вакцинираат  согласно
календарот на Министерството за здравство. 

 Наставниците  редовно  ги  советуваат  учениците  за
правилно одржување на личната хигиена.

 Училиштето  има  договорени  процедури  за  грижа  за
учениците  кои  заради  хронично  заболување  или
посериозни  повреди подолго  време отсуствуваат  од
редовна настава.

 Млади бремени девојки или ученици со здравствени
проблеми  се  охрабруваат  да  продолжат  со
образованието преку упатување на испит на годината,
дополнителна настава  и префрлување како вонредни
ученици.

 Наставниците  постапуваат  согласно  медицинските
препораки (доколку е препораката да не вежбаат на
часовите по физичко воспитание се постапува по неа).

 Секоја учебна година се спроведува осигурување од
повреди на учениците и вработените во училиштето.
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4.3. Советодавна  помош при натамошно образование на учениците

Прегледани документи Теми Активности

 Флаери, постери од 
образовни институции

 Записници од родителски 
средби

 Увид во графичката 
работилница

 Увид во училишните 
салони за козметика и 
фризерство

 Анкети со ученици, 
наставници и родители  

 Интервју со ученици и 
наставници влкучени во 
работата на кариерен 
центар

 Акциски план за работа на 
кариерен центар

 Договор за практична 

Давање помош при избор 
на занимањето/ институ-
цијата за понатамошно 
образование, доусовршу-
вање или вработување

 Училиштето им обезбедува на учениците јасни, точни
и најнови информации за понатамошно образование,
доусовршување  или  вработување.  За  таа  цел  се
користат  промотивни  материјали  на  образовните
институции  и  се  врши  посета  на  саеми  на
образование и соодветни образовни институции.

 Во училиштето работи центарот за кариера, програма
во рамките на слободните часови,   наменет за сите
ученици  и  наставници.  Работат  ученици  волонтери
под  менторство  на  обучени  наставници  (кариерни
советници).  Учениците добиваат помош за развој  на
сопствен  кариерен  план,  изработка  на  кратка
биографија,  подготовка  на  интервју  за  работа,
истражување  на  високообразовни  институции,
идинтификување  на  работни  места  согласно
избраното занимање, активно барање на работа  итн.

  Покрај  учениците  волонтери,  ресурсите  на
кариерниот центар ги користат и останатите ученици
за изработка на проекти, интернет пребарувања и сл. 
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настава 
 

 Интервјуа со наставници
 Интервју со психолог
 Интервјуа со помошници 

директори
 Записници од разговори со

родители, ученици, служби
од МВР и центри за 
социјална работа

 Анкети со ученици, 
наставници и родители  

 Сертификати за училишна 

 Грижа за учениците со 
емоционални потешкотии


 Се  врши  редовно  информирање  на  родителите  и

учениците  за  помошта  што  може  да  ја  добијат  во
училиштето  преку  пишани  и  усни  соопштенија  од
страна на стручните служби.

 Училиштето им нуди можности за добро организирана
практична работа. Со реформирање на тргодишното
образование  30  %  од  практичната  настава
задолжително се изведува кај работодавач, за истата
се  склучуваат  договори  со  кои  комплетно   се
заштитуваат  правата  на  учениците.  Правата  на
учениците  се  заштитени  и  при  извршување  на
приватна (незадолжителна) пракса за која исто така се
склучува договор.

 Постои соработка помеѓу училиштето и занаетчиска-
та  комора  на  Р.Македонија,  партнерство  помеѓу
коморите на занаетчии од РМ и Кобленц, Р.Германија
и  партнерство  помеѓу  Центрите  за  стручно
образование и обука на Р.Македонија и Р.Словенија.

 Емоционалните  проблеми на учениците кои најчесто
се  манифестираат  преку  намалување  на  успехот  и
поведението, нередовност во наставата, проблеми во
социјализацијата  и  сл.  Најчесто  први  ги  откриваат
наставниците,  особено  класните  раководители  и  се
грижат  за  тие  ученици  со  посебно  внимание,  ги
упатуваат кон соодветни стручни служби и релевантни
институции.

 Во зависност од потребата, а на барање на одреден
ученик или класен раководител кој ќе забележи ученик
со емоционални проблеми се закажуваат и се водат
индивидуални  разговори  помеѓу  психологот  и
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медијација ученикот,  психологот  и  родителите,  психолог-
родители-ученик.

 Се водат и индивидуални разговори помеѓу ученик и
директор  или  помошник  директор  на  училиштето  со
цел обезбедување соодветна помош на ученикот  со
емоционални  проблеми  и  негово  упатување  до
соодветна институција ако тоа е потребно.

 Одреден број на наставници се обучени за училиштна
медијација  и  својте  вештини  ги  употребуваат  за
помош  при  разрешување  на  конфликтни  ситуации
меѓу учениците. 

4.4. Следење на напредокот

Прегледани документи Теми Активности

  Разгледување на педагошка 
евиденција и документација 
(Дневници на паралелки, 
евидентни листови и сл.) и 
евиденција на заминати или 
новодојдени ученици 
(преведници и др.)

 Записници од родителски 
средби

  Досие на ученик 
  Записник од совет на 

паралелки за избор на 
најдобар ученик

 Водење евиденција за 
индивидуалниот напредок 
на учениците

 Наставниците водат целосна и уредна документација
за  постигнувањата,  редовноста  и  поведението  на
секој  ученик,  како  и  за  неговиот  интелектуален,
социјален  и  емоционален  развој.  Постои  ефективна
соработка меѓу раководниот кадар, стручната служба,
класните/предметните  наставници  и  родителите  за
постигањата на учениците.

 Избор  на  најдобар  ученик  се  врши  според
Правилникот  за  избор  на  ученик  на  генерација  на
СУГС “Димитар Влахов” каде се содржани условите,
критериумите  и  елементите  кои  се  рангираат  и  кои
треба  да  ги  исполнат  предложените  ученици  од
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  Анкети со ученици, 
наставници и родители

  Правилник  за избор на 
ученик на генерација

  Записници од совети на 
паралелка

  Записници од наставнички 
совет

  Записници од разговори со 
психологот

  Анкети со ученици, 
наставници и родители  

  Главни книги

 Анализа на напредокот на 
учениците по паралелки

завршните  класови.  Целта  е  да  се  стимулира
напредокот  и  амбицијата  на  учениците  за  подобар
успех на нивното образование.

 Наставниците водат евиденција за постигнатиот успех
на  учениците  (преку  континуирано  оценување  –
формативно  и  сумативно),  присутност   (редовно
евидентирање  на  изостаноци  –  оправдани  и
неоправдани),  нивното  поведение,  евиденција  на
изречени педагошки мерки. Класните раководители на
крајот на секое тримесечие и полугодие поднесуваат
извештај за постигањата на паралелката.

 Следењето  на  напредокот  на  учениците  е
евидентирано  во  дневникот  на  паралелката.
Родителите редовно, најмалку четри пати годишно се
известуваат  за  напредокот  на  учениците  на
родителските средби или на индивидуални средби (на
отворен ден на предметниот наставник ). 

 Напредокот на учениците се бележи и во евидентни
листови за секое тромесечие, како и во електронскиот
дневник од кој податоците се достапни и се добиваат
на е-mail адреса на родител/старател или преку СМС
порака.

 Ваквата  евиденција  им  е  достапни  за  сите
наставници,  стручни  и  раководни  служби  и
родителите,  а  на барање на учениците и за самите
ученици.

  На  крај  на  годината  учениците  добиваат
свидетелство за    постигнатиот успех. 
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Методи кои се користени
Учество: кој беше вклучен во

собирање на овие информации
Информации  кои  се собрани

Анкета за ученици Тим на наставници одговорни за 
ова подрачје :

Сања Атанасовски
Марија Џолева
Татјана Домазетова
Азем Фазлија

Анкетирани се  133 ученици, 100 ученика кои следат настава
на  македонски  наставен  јазик  и  33  на  албански  наставен
јазик, од кои 87 женски  и 46 машки.

На  прашањето  „Учениците,  наставниците  и  сите
вработени се заштитени и безбедни во училиштето и
училишниот  двор“ одговориле:  51,13% -  се  согласувам,
20,30% - делумно се согласувам, 28,57% - не се согласувам.

На прашањето „Во училиштетото се забранува секаков
вид  на  насилство  манифестирано  од  страна  на
возрасните  и  учениците“ одговориле:  42,86% -  се
согласувам, 33,83% - делумно се согласувам, 23,31% - не се
согласувам.

 На  прашањето  „Наставниците  имаат  разбирање  за
физичките и емоционалните потреби на учениците“
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одговориле:  57,89% -  се согласувам,  24,06% -  делумно се
согласувам, 18,05% - не се согласувам.

На  прашањето  „Во  училиштето  строго  се  почитува
забраната  за  пушење,  консумирање  на  алкохол  и
наркотични  средства“ одговориле:  43,37% -  се
согласувам, 17,29% - делумно се согласувам, 35,34% - не се
согласувам.

На прашањето „За време на одморот учениците имаат
доволно  време  да  купат  и  консумираат  оброк,  а
достапната храна е квалитетна и со пристапни цени“
одговориле:  24,06% -  се согласувам,  13,53% -  делумно се
согласувам, 62,41% - не се согласувам.

На  прашањето  „Наставниците  водат  целосна  и
редовна  евиденција  за  постигањата,  редовноста  и
поведението  на  учениците  вклучувајќи  го  и
електронскиот  дневник“ одговориле:  42,11% -  се
согласувам, 31,58% - делумно се согласувам, 26,31% - не се
согласувам.

На  прашањето  „Хигиената  во  училиштето  и
училишниот  двор  се  одржува  редовно  и  ефективно“
одговориле:  49,63% -  се согласувам,  29,32% -  делумно се
согласувам, 21,05% - не се согласувам.

На  прашањето  „Стручната  служба  им  помага  на
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учениците  со  емоционални  тешкотии  и  води  грижа
тие  да  се  прилагодат  на  училишната  средина“
одговориле:  27,07% -  се согласувам,  24,06% -  делумно се
согласувам, 48,87% - не се согласувам.

На  прашањето  „Во  училиштето  се  организираат
предавања и дебати за хигиена, превенција од заразни
болести и психичко и физичко насилство“ одговориле:
36,84% -  се  согласувам,  24,81% -  делумно  се  согласувам,
38,35% - не се согласувам.

На прашањето  „Учениците имаат можност да добијат
информации  и  советодавна  помош  за  понатамошно
образование,  доусовршување  или  вработување“
одговориле:  31,58% -  се согласувам,  41,35% -  делумно се
согласувам, 27,07% - не се согласувам.

На прашањето „Постои соработка помеѓу училиштето
и родителите во врска со напредокот на учениците“
одговориле:  47,37% -  се согласувам,  30,07% -  делумно се
согласувам, 22,56% - не се согласувам.

На  прашањето  „Инфраструктурата  во  училиштето,
компјутерите,  машините  и  техничко-научните
инструменти  се  безбедни  и  не  претставуваат
потенцијална  опасност  од  повреди  на  учениците“
одговориле:  54,89% -  се согласувам,  27,82% -  делумно се
согласувам, 17,29% - не се согласувам.

На прашањето  „На учениците им се обезбедува помош
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при  несреќни  случаи  или  здравствени  проблеми  од
страна  на  стручниот  и  наставничкиот  кадар  во
училиштето“ одговориле: 66,16% - се согласувам, 22,56%
- делумно се согласувам, 11,28% - не се согласувам.

На прашањето „Училиштето се грижи за учениците со
телесни  и  интелектуални  пречки  во  развојот  и  за
учениците  кои  биле  физички  или  ментално
злоупотребувани“ одговориле:  52,63% -  се  согласувам,
28,57% - делумно се согласувам, 18,80% - не се согласувам.

На  прашањето  „Во  училиштето  е  организирана
современа  практична  настава  за  развивање  на
вештини  важни  за  конкурентноста  на  пазарот  на
трудот“ одговориле:  45,86% -  се  согласувам,  31,58% -
делумно се согласувам, 22,56% - не се согласувам.

Методи кои се користени
Учество: кој беше вклучен во

собирање на овие информации
Информации  кои  се собрани
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Анкета за родители Тим на наставници одговорни за 
ова подрачје :

Сања Атанасовски
Марија Џолева
Татјана Домазетова
Азем Фазлија

Анкетирани се вкупно  67 родители, 50 родители на ученици
кои  следат  настава  на  македонски  наставен  јазик,  17
родители  на  ученици  кои  следат  настава  на  албански
наставен јазик,  од кои 43 женски  и 24 машки.

На  прашањето  „Учениците,  наставниците  и  сите
вработени се заштитени и безбедни во училиштето и
училишниот  двор“ одговориле:  52,24% -  се  согласувам,
28,36% - делумно се согласувам, 19,40% - не се согласувам.

На прашањето „Во училиштетото се забранува секаков
вид  на  насилство  манифестирано  од  страна  на
возрасните  и  учениците“ одговориле:  49,25% -  се
согласувам, 22,39% - делумно се согласувам, 28,36% - не се
согласувам.

 На  прашањето  „Наставниците  имаат  разбирање  за
физичките  и  емоционалните  потреби  на  учениците“
одговориле:  62,69% -  се  согласувам,  20,90% -  делумно  се
согласувам, 16,41% - не се согласувам.

На  прашањето  „Во  училиштето  строго  се  почитува
забраната  за  пушење,  консумирање  на  алкохол  и
наркотични  средства“ одговориле:  44,77%  -  се
согласувам, 22,39% - делумно се согласувам, 32,84% - не се
согласувам.

На прашањето  „За време на одморот учениците имаат
доволно  време  да  купат  и  консумираат  оброк,  а
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достапната храна е квалитетна и со пристапни цени“
одговориле: 35,82%  -  се согласувам, 20,90% - делумно се
согласувам, 43,28% - не се согласувам.

На прашањето „Наставниците водат целосна и редовна
евиденција  за  постигањата,  редовноста  и
поведението  на  учениците  вклучувајќи  го  и
електронскиот  дневник“ одговориле:  58,21%  -  се
согласувам, 31,34% - делумно се согласувам, 10,45% - не се
согласувам.

На  прашањето  „Хигиената  во  училиштето  и
училишниот  двор  се  одржува  редовно  и  ефективно“
одговориле:  56,72% -  се  согласувам,  25,37% -  делумно  се
согласувам, 17,91% - не се согласувам.

На  прашањето  „Стручната  служба  им  помага  на
учениците  со  емоционални  тешкотии  и  води  грижа
тие  да  се  прилагодат  на  училишната  средина“
одговориле:  46,27%-  се  согласувам,  19,40% -  делумно  се
согласувам, 34,33% - не се согласувам.

На  прашањето  „Во  училиштето  се  организираат
предавања и дебати за хигиена, превенција од заразни
болести и психичко и физичко насилство“ одговориле:
55,22%  -  се согласувам, 17,91% - делумно се согласувам,
26,87% - не се согласувам.

На прашањето  „Учениците имаат можност да добијат
информации  и  советодавна  помош  за  понатамошно
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образование,  доусовршување  или  вработување“
одговориле: 53,73  % - се согласувам, 29,85% - делумно се
согласувам, 16,42% - не се согласувам.

На прашањето  „Постои соработка помеѓу училиштето
и родителите во врска со напредокот на учениците“
одговориле:  64,18% -  се  согласувам,  22,39% -  делумно  се
согласувам, 13,43% - не се согласувам.

На  прашањето  „Инфраструктурата  во  училиштето,
компјутерите,  машините  и  техничко-научните
инструменти  се  безбедни  и  не  претставуваат
потенцијална  опасност  од  повреди  на  учениците“
одговориле:  68,66% -  се  согласувам,  17,91% -  делумно  се
согласувам, 13,43% - не се согласувам.

На прашањето  „На учениците им се обезбедува помош
при  несреќни  случаи  или  здравствени  проблеми  од
страна  на  стручниот  и  наставничкиот  кадар  во
училиштето“ одговориле: 77,61% - се согласувам, 19,40% -
делумно се согласувам, 2,99% - не се согласувам.

На прашањето  „Училиштето се грижи за учениците со
телесни  и  интелектуални  пречки  во  развојот  и  за
учениците  кои  биле  физички  или  ментално
злоупотребувани“ одговориле:  64,18% -  се  согласувам,
25,37% - делумно се согласувам, 10,45% - не се согласувам.

На  прашањето  „Во  училиштето  е  организирана
современа  практична  настава  за  развивање  на
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вештини  важни  за  конкурентноста  на  пазарот  на
трудот“ одговориле:  59,70% -  се  согласувам,  23,88% -
делумно се согласувам, 16,42% - не се согласувам.

Методи кои се користени
Учество: кој беше вклучен во

собирање на овие информации
Информации  кои  се собрани
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 Анкета за наставници Тим на наставници одговорни за 
ова подрачје :

 Сања Атанасовски
 Марија Џолева
 Татјана Домазетова
 Азем Фазлија

Анкетирани  се  вкупно  57  наставници,  45  кои  изведуваат
настава на македонски наставен јазик и 12 кои изведуваат
настава на албански наставен јазик,  од кои 44 женски и 13
машки.

На  прашањето  „Учениците,  наставниците  и  сите
вработени се заштитени и безбедни во училиштето и
училишниот  двор“ одговориле:  61,40% -  се  согласувам,
31,58% - делумно се согласувам, 7,02% - не се согласувам.

На прашањето „Во училиштетото се забранува секаков
вид  на  насилство  манифестирано  од  страна  на
возрасните  и  учениците“ одговориле:  71,93% -  се
согласувам, 28,07% - делумно се согласувам, 1,75%  - не се
согласувам.

 На  прашањето  „Наставниците  имаат  разбирање  за
физичките  и  емоционалните  потреби  на  учениците“
одговориле:  85,96% -  се  согласувам,  10,53% -  делумно  се
согласувам, 3,41% - не се согласувам.

На  прашањето  „Во  училиштето  строго  се  почитува
забраната  за  пушење,  консумирање  на  алкохол  и
наркотични  средства“ одговориле:  75,44% -  се
согласувам, 17,54% - делумно се согласувам, 7,02% - не се
согласувам.

На прашањето  „За време на одморот учениците имаат
доволно  време  да  купат  и  консумираат  оброк,  а
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достапната храна е квалитетна и со пристапни цени“
одговориле:  28,07% -  се  согласувам,  45,61% -  делумно  се
согласувам, 26,32% - не се согласувам.

На прашањето „Наставниците водат целосна и редовна
евиденција  за  постигањата,  редовноста  и
поведението  на  учениците  вклучувајќи  го  и
електронскиот  дневник“ одговориле:  64,91% -  се
согласувам, 31,58% - делумно се согласувам, 3,51% - не се
согласувам.

На  прашањето  „Хигиената  во  училиштето  и
училишниот  двор  се  одржува  редовно  и  ефективно“
одговориле:  82,46% -  се  согласувам,  15,79% -  делумно  се
согласувам, 1,75% - не се согласувам.

На  прашањето  „Стручната  служба  им  помага  на
учениците  со  емоционални  тешкотии  и  води  грижа
тие  да  се  прилагодат  на  училишната  средина“
одговориле:  36,84% -  се  согласувам,  57,90% -  делумно  се
согласувам, 6,26% - не се согласувам.

На  прашањето  „Во  училиштето  се  организираат
предавања и дебати за хигиена, превенција од заразни
болести и психичко и физичко насилство“ одговориле:
57,90% -  се  согласувам,  33,33% -  делумно  се  согласувам,
8,77% - не се согласувам.

На прашањето  „Учениците имаат можност да добијат
информации  и  советодавна  помош  за  понатамошно
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образование,  доусовршување  или  вработување“
одговориле:  64,91% -  се  согласувам,  33,33% -  делумно  се
согласувам, 1,76% - не се согласувам.

На прашањето  „Постои соработка помеѓу училиштето
и родителите во врска со напредокот на учениците“
одговориле:  75,44% -  се  согласувам,  19,30% -  делумно  се
согласувам, 5,26% - не се согласувам.

На  прашањето  „Инфраструктурата  во  училиштето,
компјутерите,  машините  и  техничко-научните
инструменти  се  безбедни  и  не  претставуваат
потенцијална  опасност  од  повреди  на  учениците“
одговориле:  82,46% -  се  согласувам,  15,79% -  делумно  се
согласувам, 1,75% - не се согласувам.

На прашањето  „На учениците им се обезбедува помош
при  несреќни  случаи  или  здравствени  проблеми  од
страна  на  стручниот  и  наставничкиот  кадар  во
училиштето“ одговориле: 91,23% - се согласувам, 7,02% -
делумно се согласувам, 1,75% - не се согласувам.

На прашањето  „Училиштето се грижи за учениците со
телесни  и  интелектуални  пречки  во  развојот  и  за
учениците  кои  биле  физички  или  ментално
злоупотребувани“ одговориле:  64,91% -  се  согласувам,
29,83% - делумно се согласувам, 5,26%  - не се согласувам.

На  прашањето  „Во  училиштето  е  организирана
современа  практична  настава  за  развивање  на
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вештини  важни  за  конкурентноста  на  пазарот  на
трудот“ одговориле:  52,63% -  се  согласувам,  45,61% -
делумно се согласувам, 1,76% - не се согласувам.
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Резултати:  

Клучни јаки страни 

 Училишниот простор е безбеден за изведување на настава;
 Солидна соработка помеѓу наставниците, стручните служби, родителите и учениците;
 Организирана практична настава за учениците од сите струки и профили;
 Подеднаква поддршка на сите ученици без разлика на пол, националност, верска припадност или ученици со посебни 

образовни потреби;
 Грижата за учениците со емоционални потешкотии и социјални проблеми од страна на стручните служби и 

наставниците е на високо ниво;
 Во училиштето редовно се одржуваат активности за превенција од насилство и заштита од пороците на денешницата 

(пушење, алкохол и дрога);
 Училиштето има добра соработка со Локалната заедница, Здравствените домови и МВР;
 Наставниците изготвуваат редовни извештаии анализи по класификациони периоди за својата паралелка за успехот, 

поведението, редовноста и напредокот на учениците;
 Изготвените извештаи и анализи по паралелки се доставуваат на увид на стручната служба и раководниот кадар и се 

целосно достапни за сите структури во училиштето;
 Во училиштето редовно се организираат систематски прегледи за учениците и вработените.

Слаби страни 

          Нема организирана исхрана и контрола на квалитет на храната во кругот на училиштето;
Пристапот до училиштето не е прилагоден за ученици со телесни пречки во развојот;
Наставниците не се доволно обучени за работа со ученици со посебни образовни потреби;
Нема средства за организирање почести дебати на тема: здравје и ненасилна разработка на конфликти од страна на 
стручни лица;
Нема доволно просторни капацитети за слободни активности,  додатна и дополнителна настава.

103



Анализа на резултатите:  

После спроведената анализа се констатира следново:

Наставата во училиштето се одвива во соодветни услови. Наставниците и учениците се придржуваат кон куќниот ред на
училиштето. Училишната инфраструктура е безбедна и не претставува потенцијална опасност од повреди на учениците при
реализирање на  наставата.  Реалирањето  на  практичната  настава  е  секогаш под надзор  на  одговорниот  наставник.  Само
наставниците по медицински предмети и биологија во училиштето се обучени за давање на прва помош, а дел од вработените
за ПП заштита. Потреба од дополнителна обука се јавува кај нововработениот кадар. Програмата за заштита од земјотреси
предвидува симулација, но досега истата не е изведена. 

Кодексот на однесување на учениците е поставен на видно место во училиштето, во него се дефинирани сите облици на
однесување и сите форми на психичко и физичко насилство.  Влегувањата и излегувањата на учениците во училиштето и
училишниот двор се контролирани од страна на службата за безбедност и дежурните наставници. Со Статутот на училиштето
најстрого се забранува пушење, алкохол и дрога. Секое отстапување е казнето со соодветни педагошки мерки. Наставниците
укажуваат доколку се забележи користење на овие супстанции,  потоа се одвиваат понатамошни советувања со цел да се
превентира понатамошна појава. Учениците поминуваат низ редовни едукации од страна на здравствени организации, исто
така овие теми се дискутираат и за време на класните часови. 

Училиштето  нема организирана исхрана  и  контрола  на квалитетот  на храната  која  се  нуди  во околината,  но  се  води
кампања за здрава исхрана меѓу учениците на некои од наставните предмети и класниот час. Потребно е организирање на
предавања од стучни лица и дебати со цел да се подигне свеста кај учениците за поврзаноста на исхраната и здравјето. 

Во  училиштето  се  води  грижа  за  учениците  со  телесни  пречки  во  развојот,  преку  поттикнување  на  соучениците  и
наставниците за давање помош во наставните и воннаставните активности. Просторните можности не се соодветни за ученици
со телесни пречки во развојот и во училиштето не постои посебен тоалет и посебен пристап за нив. Во училиштето има ученици
со полесни телесни пречки и тие непречено се движат низ училниците и ходниците. 
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       Со особено внимание се пристапува кон учениците од социјално загрозените семејства со цел да не се повреди нивната
личност. За учениците од социјално загрозените семејства се организираат хуманитарни акции, а исто така училиштето активно
соработува со надлежните институции за спроведување на програмата за условен паричен надоместок. 

       Хигиената во училиштето е на задоволително ниво, повеќе пати во текот на денот се чистат ходниците, училниците и
тоалетите. Редовно се спроведува ДДД на училишната зграда и санитарни прегледи на вработените согласно позитивните
законски норми. За превенција од заразни болести во училиштето редовно се одржуваат предавања. Училиштето соработува
со Здравствениот дом и сите ученици се редовно вакцинирани и систематски прегледани. Наставниците постапуваат согласно
медицинските препораки за грижа за учениците со хронични заболувања или посериозни повреди. 

       Преку промотивни материјали,  посета на образовни институции и саеми на образованието,  училиштеот им нуди на
учениците, јасни, точни и навремени информации. Исто така Центарот за кариера со помош на Прирачникот им овозмножува
знаења и вештини во обеласта на развој на кариерата.  Училиштето соработува со занаетчиската комора на Р.Македонија и со
ЦСОО на Р.Македонија, преку кои е организирана практичната настава за учениците кај работодавачите.

Училиштето има договорени процедури за грижа за ученици со емоционални проблеми за чие спроведување се грижи
стручна служба – психолог, како и директор, помошник директор, класен раководител, предметен наставник. Има соработка со
здравствени установи,  центар за социјална работа и други  установи  ако  се забележи потреба од таков вид на помош за
учениците.

Наставниците во училиштето водат целосна и уредна документација за постигнувањата, редовноста и поведението на секој
ученик како и за неговиот интелектуален, социјален и емоционален развој. Родителите редовно се информираат за успехот и
поведението  на  учениците  од класните  раководители,  од  е-дневникот  или со  SMS  пораки.  Во евиденцијата се  внесени и
податоци за напредокот на учениците кои се направени од страна на наставниците и стручните служби. Постои соработка на
највисоко ниво помеѓу раководниот кадар, стручната служба, наставниците, родителите и учениците.

Наставниците подготвуваат редовни извештаи и анализи по квартали за својата паралелка, а одговорните на совет на
паралелки  подготвуваат  извештаи  за  редовноста,  успехот  и  педагошките  мерки  до  Наставничкиот  совет  што  се  одржува
редовно и по потреба. Анализите и извештаите се целосно достапни за сите наставници, стручни служби, раководен кадар,
родители и ученици и се користат за подобрување на воспитно – образовниот процес.    Избор на најдобар ученик се врши
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според Правилникот за избор на ученик на генерација на СУГС “Димитар Влахов” каде се содржани условите, критериумите и
елементите кои се рангираат и кои треба да ги исполнат предложените ученици од завршните класови.   

      

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

 Организирање обуки на вработените за давање на прва помош и справување со елементарни непогоди;
 Обуки  на  наставниците  за  работа  со  ученици  со  посебни  образовни  потреби  и  телесни  пречки  во  развојот,

прилагодување на пристапот до училиштето за учениците со телесни пречки во развојот;
 Организирана квалитетна исхрана во кругот на училиштето;
 Просторни капацитети за изведување на слободните ученички активности, дополнителната и додатната настава;
 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.
 Соработка со агенцијата за вработување за спроведување тестирања за професионална ориентација на учениците и

професионално насочување.

Изработиле:

Сања Атанасовски
Марија Џолева
Татјана Домазетова
Азем Фазлија
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Училишна клима и односи во училиштето

Оддели во рамките на подрачјето:

5.1.  Училишна клима и односи во училиштето

5.2.  Промовирање на постигањата

5.3.  Еднаквост и правичност

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

5.5. Застапеност на иконографијата во училиштето

5.6. Активности за демократско учество на учениците
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Бр Индикатори за квалитет Теми Активности

5 Училишна клима 

5.1 Училишна клима и односи во училиштето

Прегледани документи Теми Активности

 Закон за средно 
образование

 Годишни програми на 
активи

 Статут на училиштетo
 Анкетни прашалници

 Углед на училиштето  Училиштето  Димитар  Влахов  со  својата  стручна
едукација  на  кадри од  различни  струки  го  прави  мошне
атрактивно,  бидејќи  на  учениците  им  овозможува  да  се
оспособат  за  понатамошна  работа  и  да  си  обезбедат
егзистенција. Училиштето се истакнува со постигањата на
учениците  во  наставата  и  воннаставните  активности
(спорт,  натпревари...).  Исто  така,  училиштето  нуди
дошколување  на  ученици од  нашето  училиште,  кои
завршиле  средно  образование  со  тригодишно  траење  и
продолжуваат во средно образование во четврт степен од
ист или сроден наставен план, како и на ученици од други
училишта  кои  можат  вонредно  да  се  дошколуваат  или
воопшто да изучат друг образовен профил.
Наставниците преку своите годишни програми на активите,
со својата работа и однесување придонесуваат за целосна
афирмација на училиштето.Нашата мисија е со квалитет
до успех кој настојуваме да го постигнеме градејќи добри
меѓусебни  односи  на  секое  поле,  истакнувајќи  ја
соработката, креативноста и компетенциите.

Училиштето  се  грижи  за  здравјето  и  безбедноста  на
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 Закон за средно 
образование

 Статут на училиштето

 Анкетни прашалници
 Стручна служба

 Кодекс на однесување

 Училишна клима

учениците,  ги  негува  родовата  сензитивност  и
мултикултурализмот  и  се  труди  за  зајакнување  на
партиципацијата на учениците,  родителите и заедницате
во училишниот живот.

Поголем  дел  од  анкетираните  родители  (  64,17   %)  се
задоволни  од  комуникацијата  со  наставниците,
раководниот тим и останатите вработени во училиштето.

 Со  Кодексот  на  однесување се  поставени
принципите, правилата и обврските на однесување на сите
структури  во  училиштето.  Училиштето  има  пишани
процедури  за  реагирање  во  случај  на  прекршување  на
принципите и правилата на однесување кои се пропишани
со кодексот и истите процедури ги спроведува во пракса.

 Во училиштето  постои професионална  соработка
меѓу вработените и сите структури кои се вклучени
во воспитно-образовниот процес што се изразува со
тимска  работа  која  придонесува  за  постоење  на
добра атмосфера во училиштето.  

 Не постојат докази за нарушени односи меѓу поединци.
Раководниот  и  наставниот  кадар  настојуваат  да  одржат
добра  атмосфера  во  училиштето.Во  училиштето  постои
взаемно  почитување  и  доверба  меѓу  учениците  од
различен  пол,  етничка  припадност  и  различни
способности, како и неподеленост на учениците врз база
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 Закон за средно 
образование

 Кодекс на однесување
 Куќен ред
 Годишни анализи за 

успех и поведение
 Евиденција за 

изрекување на 
педагошки мерки

 Анкетни прашалници

 Годишна програма на 
училиштето

 Соопштенија

 Поведение и дисциплина 
во училиштето

 Партиципација на 
учениците  во решавање 
проблеми и донесување 
одлуки 

на социјален статус.Вработените настојуваат учениците да
се грижат за училиштето и едни за други. 

Над   (85 %)  од  анкетираните  родители,  наставници  и
ученици  (без  оглед  на  способности,  род,  етничка
припадност,  вера  и  потекло)  се  изјасниле   дека постои
објективен  и  непристрастен  однос  со  учениците,  се
чувствуваат  меѓусебно  прифатени  и  меѓусебе  се
почитуваат без разлика на полот, пречки во умствениот и
физичкиот развој и етничката припадност.

 Дисциплината  на  учениците  главно  задоволува.
Работната  атмосфера  за  време  на  наставата  е  на
задоволувачко  ниво.  Вработените  внимателно,  но
авторитетно се справуваат  со проблемите во однос со
редовноста и  дисциплината,  а  исто така се грижат за
однесувањето и безбедноста на учениците за време на
одморите  и  часовите  преку  дежурства.  Училиштето
соодветно го применува правилникот за изрекување на
педагошки  мерки  и  води  политика  на  навремено
справување  со   несоодветното  однесување  на
учениците.

Според бројот на изостаноци во учебната 2015/2016 год.
направени се вкупно 61456 од кои 53210 оправдани и 8246
неоправдани изостаноци. 

Во учебната 2017/2018 год. направени се вкупно - од кои -
оправдани  и  -  неоправдани  изостаноци.  Просечно  секој
ученик направил  - изостаноци.
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 Учениците преку Ученичката заедница која има свој
План за работа, планираат, организираат и учествуваат во
активностите  што  се  од  нивен  интерес.  Навремено  се
информирани  и  придонесуваат  во  решавањето  на
проблемите и донесувањето одлуки за работите што се од
нивен непосреден интерес.

5.2 Промовирање на постигањата

Прегледани документи Теми Активности

 Годишна програма на 
училиштето

 Годишни програми на 
активите

 Пофалници, пехари, 
добиени награди

- Промовирање на     
личните постигања 
на учениците

- Промовирање на 
постигањата во 
име на училиштето

 Училиштето става голем акцент на постигнувања на
учениците. Наставниот кадар успешно ја организира
средината  на  учење  со  поставување  на  јасни  и
високи  очекувања  во  однос  на  постигнувањата,
редовноста и дисциплината на учениците. Учениците
исто така имаат високи очекувања од самите себе и
од  другите,  имаат  аспирации  за  повисоки
постигнувања  на  ниво  на  училиште  и  на
националните  оценувања.  Наставниот  кадар
успешно  го  користи  пофалувањето  како  начин  на
мотивирање. Училиштето има изградено систем на
вредности  и  начин  на  промовирање  на  лични
постигнувања  на  сите  ученици  во  рамките  на
училиштето  и  во  повисока  локална  средина.
Учениците  имаат  можности  да  ги  изразат  својте
креативни  потенциали во наставата и воннставните
активности
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 Училиштето  има  политика  на  поттикнување  на
наставниот  кадар  и  учениците   да  учествуваат  и
постигнуваат  успех  на  натпревари  на  локално,
регионално  и  национално  ниво.  Училиштето  има
развиен  систем  на  наградување  на  учениците  кој
постигнале успех

 Училиштето има изработено критериуми за избор на
ученик на генерацијата во завршните години, но не се
опфатени  и  учениците  од  незавршните  години.
Признанијата  се  истакнати  на  видно  место  во
училиштето.

 Училиштето  има  политика  на  потикнување  на
учениците да учествуваат и да постигнуваат успех на
натпревари  на  локално,регионално  и  национално
ниво  нонема  развиен  систем  на  наградување  на
учениците кој постигнале успех и за наставниците кој
го помогнале тоа.

5.3 Еднаквост и правичност

Прегледани документи Теми Активности

 Закон за СО
 Статут на училиштето

- Познавање на правата на 
децата

 Сите  вработени ги  знаат  и  почитуваат  правата  на
децата.  Родителите  се  запознаени  со  правата  на
децата,  а  исто  така  преку  одборот  на  родители
дејствуваат доколку дојде до нарушување на истите.
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 Закон за СО
 Статут на училиштето
 Анкетни прашалници

 Анкетни прашалници
 Дневник за работа на 

стручната служба

- Еднаков и правичен 
третман на сите ученици

- Прифаќање и промовирање
на  мултикултурализмот

 Сите  вработени  во  училиштето  подеднакво  се
однесуваат  кон  сите  ученици,  независно  од
етничката  припадност,  полот,  социјалното
потекло.Училиштето постојано работи на создавање
позитивна клима ,преку реализација на  програмата
Образование  за  животни  вештини  каде  се
обработуваат  содржини  на  тема  еднаквост  и
правичност  на  сите  ученици.   Училиштето  ги
промовира еднаквоста и правичноста како вредности
од  највисок  ред  и  води  политика  на  позитивно
вреднување  на  етничката,  културната,  верската  и
јазичната разноликост. 

 Училиштето  води  политика  на  позитивно
вреднување  и  промовирање  на  етничката,
културната,  верската  и  јазичната  разноликост  во
училиштето и заедницата.

 Наставата во нашето училиште се изведува на три
наставни јазици во јазично мешани групи.

 Учениците  учат  да  ја  почитуваат  сопствената  и
културата на другите етнички заедници.без оглед на
која  етничка  група  и  припаѓаат  и  на  кој  јазик  ја
посетуваат наставата.

 Во  училиштето  се  планираат  и  изведуваат
активности  (самостојни  и  заеднички)  согласно  со
проектот  за  Мултиетничка  интеграција  во
образованието.  Учениците од различните етникуми
со задоволство ги прифаќаат и учествуваат во овие
МИО-активности,  со  целосна  поддршка  од
родителите.
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5.4 Партнерски однос со родителите и со локалната и деловната заедница

Прегледани документи Теми Активности

 Годишна програма на 
училиштето

 Програма за работа 
на Управниот одбор

 Записници од советот
на родители

 Записници од 
родителски средби

 Анкетни прашалници

 Годишна програма на 
училиштето

 Извештаи за 
работа/соработка

- Соработка на училиштето со 
родителите

- Соработка со локалната 
заедница

 Училиштето ги поттикнува родителите да се влкучат
во  работата  на  училиштето  во  рамките  на
формалните  нивоа  на  одлучувања.  Родителите  на
ниво  на  паралелка,  преку  Советот  на  родители  и
преку своите членови во Управниот одбор ги следат
тековните  прашања  и  проблеми  на  училиштето  и
учествуваат  во  нивно  решавање  со  свои  мислења,
видувања и предлози.
Комуникацијата  со  родителите  е  најразлична  и
прилагодена  е  на  можностите  на  родителите:
организирање  на  родителски  средби  и  приемни
денови,  телефонски  јавувања,  комуникација  преку
пошта и информатичката технологија (е-дневник).
Училиштето ги поттикнува родителите да се вклучат
во  воспитно-образовната  работа  и  ја  прифаќа
поддршката  од  родителите  кои  самоиницијативно
сакаат да се вклучат во истата.
Родителите  се  задоволни  од  соработката  со
училиштето и имаат слободен пристап во училиштето
за  да  ги  добијат  потребните  информации  (82%)  од
анкетираните родители).

 Согласно  со  законските  одредби  училиштето
остварува соработка со локалната заедница преку
меѓусебни  контакти,  обуки,  семинари,
организирање и учество на настани од заеднички
интерес.  Училиштето  промовира  волонтерско
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 Годишна програма на 
училиштето

 Договор со деловната
заедница

 Програми на активите
 Извештаи од 

наставниците по 
практична настава

 Записници од стручна
служба

- Соработка со деловната 
заедница и невладиниот сектор

вклучување  на  учениците  во  активностите  на
заедницата.

Училиштето соработува со: Здравствен дом, Домовите во
кои  престојуваат  наши  ученици,  Домови  за  деца  без
родители,  Центарот  за  социјални  работи,  Полициска
станица-Аеродром, Агенција за обезбедување и др.
Учениците  се  вклучени  во  разни  хуманитарни  работи
преку Црвен крст- Даре Џамбаз.
- Постои соработка со МОН и БРО.

 Постои соработка со Занаетчиската комора, Графички
компании  (фирми),  Фирми  од  прехранбената
индустрија, Фризерско-козметички салони и др. Оваа
соработка  е  со  цел  да  се  обезбеди  практично
оспособување  (доусовршување)  на  нашите  ученици,
нивно директно вклучување во процесот на работа, а
со тоа и можност за нивно идно вработување. 
Училиштето  има  потпишано  договори  со  стопански
субјекти  во  кои  учениците   реализираат  практична
настава.  Повремено  се  појавуваат  потешкотии  при
сместување на сите ученици на практична настава во
реален  процес,  особено  во  Личните  услуги.
Училиштето  има  соработка  и  со  невладини
организации: ХЕРА, ХЕПТА, МИА.
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5.5 Застапеност на иконографијата во училиштето

Прегледани документи Теми Активности

 Годишна програма 
на училиштето

 Годишен извештај за
работата на 
училиштето,

 Порфолија од 
ученици по 
предметот Ликовна 
уметност

- Меѓусебна соработка и 
размена на знаења за 
мултикултурата, 
иконографијата и 
мултикултуниот карактер на 
нашата земја,

-   Различни етникуми на 
Образовно рандеву 2015 во 
категорија „Најдобра модна 
ревија,,

 Учениците се запознаени со различностите, знаците и
симболите  кои  го  одразуваат  мултиетничкиот  и
мултикултурниот карактер на нашата земја.
Во учебната 2016/17 година на предвидените часови по
ликовна уметност  за оваа тема беа изработени цртежи
во разлицна техника и интерно беа презентирани пред
учениците  во  класот  се  со  цел  да  се  запознаат  со
различностите  но  и  да  споделат  размислувања  и
критики за понатамошно поуспешно творење.
Покрај  разговорите  на  класните  часови  на  оваа  тема
најмногу евидентирани активности има на часовите по
ликовна  уметност  каде  се  предвидени  часови  за
реализирање на оваа тематика и  се  направени многу
цртежи кои се евидентирани во ученичките потфолија.

 Учениците  од  младинската  заедница  на  нашето
училиште  во 2016 год. земаа учество на Образовното
рандеву 2015 во Велес во организација на Младинска
организација  на  средни  стручни  училишта  на
Македонија во категоријата Најдобра модна ревија.Беа
вклучени  ученици  роми,македонци,албанци,турци  кои
заеднички креираа и изработија 15 модели на фустани
од  најразлични  материјали  кои  мозат  да  се
рециклираат.  Меѓусебно  се  запознаваа,дружеа  и
разменуваа  искуства  во  периодот  додека  ги  твореа
моделите. Го освоија второто  место во оваа категорија.
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5.6 Активности за демократско учество на учениците

Прегледани документи Теми Активности

 Годишна програма 
на училиштето

 Годишен извештај за
работата на 
училиштето,

 Годишни програми 
на активите

 Пофалници, пехари, 
добиени награди

 Извештаи за 
работа/соработка

  Учество  во  еднодневна
екскурзија  ,,По  стапките  на
творците“

Посета на театарска претстава

 Учество на Образовното    
рандеву

 По допис стигнат од Град Скопје и нивна покана 2016
и  2017  година  најдобрите  десетина  ученици  од
нашето  училиште  беа  испратен  да  учествуваат  во
еднодневната  екскурзија  која  беше  наречена  ,,По
стапките  на  творците“.  Ученицте  имаа  можност  со
водич  да  се  запознаат  со  дел  од  културните  и
историските  обележја  на  нашиот  град  како  што  е
Музејот  на  Град  Скопје  со  старата  железничка
станица, Спомен куќата на Мајка Тереза, црквата св.
Спас и сл.Имаше голема дружба помегу учениците и
интерес за историските знаменитости.

 На  барање  на  учениците  во  2016  и  2017   година
изведена е посета на претстава во Театарот за деца
и  младинци  во  Скопје.Учениците  ги  погледнаа
претставите ,,Еднаш свет издрадив“ во режија Јане
Спасиќ  и  ,,Нашиот  клас“  во  режија  на  Владимир
Милчин. Со оваа активност учениците можеа да се
запознаат  со  репертоарот  на  овој  театар  и  со
тетарската култура.

 Во месец април 2016, 2017 и 2018 година се одржува
образовното  рандеву  во  организација  на
МАССУМ.Сите  три  години  домакин  беше  градот
Скопје. Учениците од Младинската организација под
менторство  на  своите  наставници  учествуваа  во
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Учество на ликовен конкурс 
Манифестација “Рацинови 
средби“

Афирмација на училиштето 
и изработка на гратиси за 
фризура и шминка

повеќе  категории.  Сите  уживаа  на  овие
натпревари,најважна  беше  дружбата  и
разменувањето на пријателствата помеѓу учениците
од цела Македонија. 2016 година го освоија II место
во категорија  Најдобра модна ревија  и II  место во
категорија Најдобар штанд. 2017 година освоија I и II
Место во категорија Најдобра фотографија освоија
ученицките  Кристина  Лазаревска  и  Горица
Стојанова, и I место во категорија Најдобар штанд.
„2018  година  се  вратија  со  III  место  категорија
Најдобра модна ревија, II место категорија Најдобар
штанд  и  III  место  за  Најдобра  фотографија  освои
ученикот Тихомир Симоновски.

 2015/16  год.  учениците  учествуваа  на  Ликовно-
поетската  манифестација  Рацинови  средби  во
Велес.   II  место  освои  ученичката  Александра
Блажева  за  ликовна  творба  на  тема  Велес  и
Рациновите дела. а пофалница поетска творба доби
ученикот Александар Самаров.

 Учениците под водство на своите наставници секоја
учебна  година  се  вклучуваат  во  афирмацијата  на
училиштето.  Преку посета на  основните училишта.
Тие ги претставуваат  образовните профили кои се
изучуваат  во  училиштето  пред  идната  генерација
што треба да се запише во средно образование. Од
2016/17  година  учениците  од  нашето  училиште
решија да изработат гратиси за безплатна фризура и
шминка  кои  ги  поделија  помеѓу  полуматуранте  во
основните  училишта  се  со  цел да им помогнат  на
оние  соученици  кои  се  од  социјално  ранливите
категории  и  немаат  финансиска  можност  за  да  си
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Учество на Државен ликовен
конкурс

обезбедат фризура и шминка за својата полуматура
да дојдат во нашето училиште  и нашите ученици да
им  го  овозможат  ова  а  воедно  да  се  запознаат
дирекно со образовните профили кои ги имаме.

 2017  година  нашите  ученици  учествуваа  на
ликовниот конкурс во организација на Младинскиот
пролетен  салон  во  Националната  галерија  ,,Мала
станица“-Скопје. Конкурсот беше на слободна тема
во  три  категории  и  тоа:Цртеж,вајарско  дело  и
сликање.  Нашите  ученицки  Стефани  Дуртанова  и
Сара  Илиевска  ги  освоија  третите  места  во
категориите цртеж и сликање.
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Методи кои се користени
Учество: кој беше вклучен во

собирање на овие информации
Информации  кои  се собрани

 Анкета за наставници, 
ученици и родители

 Тим на наставници 
одговорни за ова 
подрачје :

Афрдита Лита 
Соња Кузмановска
Елена Јордановска
Александар Аврамовски

Во училиштето анкетирани се 57 наставника од различна
етничка  припадностод  кои  13  од  машки  пол  и  44  од
женски  пол,   67  родители  од  различна  етничка
припадностод  кои 25 од машки пол и 42 од женски пол и
133 ученика од различна етничка припадност и тоа 46
ученика  од  машки  пол  и  87  од  женски  пол,  Од
спроведената анкета добиени се следните резултати:

 65.4  %  од  анкетираните  ученици,  85  %  од
анкетираните родители и 100 % од анкетираните
наставници  се  изјасниле  дека  наставникот  ја
почитува личноста на ученикот при што не прави
разлика  меѓу  нив  врз  основа  на  пол,  етничка
припадност  и  способност  додека  6.76%  од
учениците,  8.95%  од  родителите   не  се
согласуваат со таа констатација.

 63.96%  од  анкетираните  ученици,  64.17  %  од
анкетираните родители и 76.36 % од анкетираните
наставници  се  изјасниле  дека  во  училиштето
постои  објективен  и  непристрастен  однос  со
учениците, додека 16.54% од учениците, 2.98% од
родителите 

 53.38  %  од  анкетираните  ученици,  64.17  %  од
анкетираните родители и 81.81 % од анкетираните
наставници  се  изјасниле  дека  наставниците,
раководниот  тим  и  останатите  вработени  се
отворени  за  соработка  и  комуникација  со
учениците  и  родителите,  додека  19.54%  од
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учениците, 2.92% од родителите не се согласуваат
со таа констатација.

 45.11  %  од  анкетираните  ученици,  49.25  %  од
анкетираните родители и 67.25 % од анкетираните
наставници  се  изјасниле  дека  работењето  на
раководниот  тим  во  училиштето  ги  задоволува
потребите  на  воспитно-образовниот  процес,
додека 12% од учениците и 8.95% од родителите,I
1.81%od  profesori     не  се  согласуваат  со  таа
констатација.

 48.87%  од  анкетираните  ученици,  64.17  %  од
анкетираните родители и 90.9 % од анкетираните
наставници  се  изјасниле  дека  во  училиштето
постои  професионална  соработка  меѓу
вработените, додека 17.29% од учениците, 1.45%
од  родителите  и  1.8%  од  наставниците  не  се
согласуваат со таа констатација.

 68.42%  од  анкетираните  ученици,  82  %  од
анкетираните  родители  и  100% од  анкетираните
наставници  се  изјасниле  дека  родителите  имаат
слободен пристап во училиштето за да ги добијат
потребните  информации,  додека  12.03%  од
учениците, 1.45% од родителите не се согласуваат
со таа констатација.

 58.64%  од  анкетираните  ученици,  52.23  %  од
анкетираните родители и 78.1 % од анкетираните
наставници се изјасниле дека учениците меѓусебе
се  почитуваат  без  разлика  на  полот,  пречки  во
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умствениот  и  физичкиот  развој  и  етничката
припадност, додека 15% од учениците,  17.9% од
родителите  и  3.63%  од  наставниците  не  се
согласуваат со таа констатација.

 39.84%  од  анкетираните  ученици,  56.71%  од
анкетираните родители и 94.54% од анкетираните
наставници се изјасниле дека во училиштето има
услови  (квалитетни  наставници,  професионален
однос,  нагледни  сретства,  куќен  ред...)  за  да
ученикот се развие во здрава, стабилна, одговорна
и среќна личност, додека 30% од учениците,  6%
од  родителите  и  1.8%  од  наставниците  не  се
согласуваат со таа констатација.

 48.87%  од  анкетираните  ученици,  59.70%  од
анкетираните родители и 85.45% од анкетираните
наставници  се  изјасниле  дека  Директорот  има
јасна визија  за  развојот  на  училиштето  согласно
потребите на сите субјекти во училиштето, додека
21.8% од учениците, 4.47 % од родителите не се
согласуваат со таа констатација.

 62.40%  од  анкетираните  ученици,  58.20%  од
анкетираните родители и 72.7% од анкетираните
наставници  се  изјасниле  дека  наставниците
редовно ја  користат  информатичката технологија
за  подобра  комуникација  со  учениците  и
родителите, додека 17.3% од учениците, 5.9 % од
родителите  и  5.45%  од  наставниците  не  се
согласуваат со таа констатација.
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 49.62%  од  анкетираните  ученици,  52.23  %  од
анкетираните родители и 94.54% од анкетираните
наставници  се  изјасниле  дека  во  зависност  од
потребите,  училиштето  им  дава  подеднакво
учество  на  учениците  во  воннаставните
активности, додека 20.3 % од учениците, 17.9 % од
родителите не се согласуваат со таа констатација.

 56.39  од  анкетираните  ученици,  59.70%  од
анкетираните родители и 78.18% од анкетираните
наставници  се  изјасниле  дека  наставниците
бараат  соработка  и  ангажман  на  родителите  во
решавање  на  проблемите,  додека  20.3%  од
учениците,  14.9%  од  родителите  и  1.8%  од
наставниците  не  се  согласуваат  со  таа
констатација.

 51.12%  од  анкетираните  ученици,  44.77%  од
анкетираните родители и 87.27% од анкетираните
наставници  се  изјасниле  дека  училиштето  во
целост соработува со други училишта и со другите
заентересирани учесници од локалната заедница
(стопански  организации,  претпријатија,  културни
центри...)  според  потребите  на  училиштето,
додека 21.0% од учениците,  16.4% од родителите
не се согласуваат со таа констатација.

 51.12%  од  анкетираните  ученици,  44.77%  од
анкетираните родители и 83.63% од анкетираните
наставници  се  изјасниле  дека  училиштето  бара
мислење и согласност  од родителите кога  се во
прашање  активности  кои  се  финансираат  од
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родителите,  додека 19.5% од учениците и 14.9%
од  родителите  не  се  согласуваат  со  таа
констатација.

 43.60%  од  анкетираните  ученици,  56.71%  од
анкетираните родители и 72.7% од анкетираните
наставници се изјасниле дека местото и условите
во кои се изведува практичната настава во целост
ги  задоволуваат  потребите  за  усовршување  на
занимањето, додека 28.5% од учениците,   10.4%
од  родителите  и  9%  од  наставниците  не  се
согласуваат со таа констатација.

Резултати:  
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Клучни јаки страни

 Училиштето работи на остварување на мисијата и визијата предвидени во Годишната програма,
 Училиштето се грижи за здравјето и безбедноста на учениците,
 Училиштето има изготвено куќен ред и кодекс на однесување, со кој се поставени правила на однесување на сите 

структури во училиштето,
 Во училиштето постои еднакво и правично однесување со сите ученици независно од нивната воздраст, пол, 

способности, верска и етничка припадност;
 Учениците своите способности и интереси ги изразуваат во воннаставните активности,
 Вработените во училиштето ги познаваат и ги почитуваат правата на децата,
 Во училиштето постои соработка со родителите преку Советот на родители, кои учествуваат во решавање на 

проблемите и активностите кои се финансираат од родителите,
 Училиштето остварува соработка со деловната заедница преку практичната настава, МОН, БРО, невладиниот сектор, 

локалната заедница,
 Учениците партиципираат со своето демократско учество во донесување одлуки и во активности кои се од нивен 

непосреден интерес,
  Во училиштето се реализираат заеднички наставни и воннаставни активности на учениците од различни етникуми.

Слаби страни

 Недоволно промовирање на постигањата на учениците и училиштето надвор од училиштето,
 Во изработката на куќниот ред и кодексот на однесување не се вклучени претставници од сите структури на училиштето,
 Големиот број на изречени педагошки мерки не придонесуваат за драстично намалување на вкупниот број изостаноци;
 Скромните услови за работа како и успехот на учениците  оневозможуваат за реализација на некои активности (наставни 

и воннаставни);
 Потреба од поинтензивна и поефективна примена на информатичката технологија за подобра комуникација со учениците

и родителите. 
 Местото и условите во кои се изведува практичната настава не ги задоволува во целост потреби за усовршување на 

занимањето,
 Отсуство на систем за наградување на наставници што постигнале резултати на натпреварите,
 Отсуство на критериуми за избор на ученици на генерација од незавршните години,
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 Потешкотии при изнаоѓање стопански субјекти за сместување на сите ученици на практична настава во реален процес.

Анализа на резултатите:  

Од анализираните идикатори за подрачјето Училишна клима и односи во училиштето може да се констатира дека во истото се
работи на остварување на мисијата и визијата на училиштето предвидени со Годишната програма за работа,  согласно со
Законот за средно образование. Во училиштето се води грижа за здравјето и безбедноста на учениците и сите структури се
придржуваат на правилата на однесување пропишани со куќниот ред и кодексот на однесување. 

Учениците подеднакво се вклучени во наставните и воннаставните активности, според нивните можности. Постои релативно
висок степен на меѓусебно почитување помеѓу сите субјекти во училиштето, без разлика на  возрасната, половата, етничката и
верската припадност. Сите структури во училиштето ги почитуваат правата на децата.

Редовноста  на  учениците   е  на  многу  ниско  ниво,  но  во  соработка  со  родителите  настојуваме  да  ја  подобриме.  Според
законските начела на учениците им се изрекуваат педагошки мерки.
Партнерските односи со родителите, локалната и деловната заедница се на завидно ниво, со цел истите да се зацврстуваат,
прошируваат и да се надминуваат постоечките пречки.

Учениците  од  сите  етникуми  подеднакво  земаат  демократско  учество  во  сите  сфери и  активности  што  се  од  непосредно
значење за нив, поддржани од органите и телата во училиштето.

126



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

 Вклучување на сите структури во изработка на куќниот ред и кодексот на однесување;
 Воведување на избор на ученик на генерација во незавршните години;
 Поинтензивна соработка и грижа на родителите за намалување на изостаноците на учениците;
 Превземање на мерки за подобрување на местото и условите за изведување на практичната настава; 
 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;
 Обновување на компјутерската технологија со цел подобрување на информатичката комуникација со родителите и 

учениците;

Изработиле:

 Афрдита Лита, 

Соња Кузмановска, 

Елена Јордановска,  

Александар Аврамовски
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Самоевалуација на училиштето: СУГС “Димитар Влахов”-Скопје                             Подрачје:6 Ресурси

Оддели во рамките на подрачјето:

6.1. Сместување и просторни капацитети

6.2. Наставни средства и материјали

6.3. Обезбедување на потребен наставен кадар

6.4. Следење на развојните потреби на наставниот кадар

6.5. Финанско работење на училиштето
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                                                                           Подрачје 6 :  Ресурси

Бр. Индикатори за квалитет Теми Активности

6 Ресурси

6.1.  Сместување и просторни капацитети

Прегледани документи Теми Активности

• Годишна  програма  за
работа на училиштето
• План  за  развој  на
училуштето.,
• Годишна  програма  за
работа на училиштето,
• Записници  од  просветна
сани-тарна  и  здравствена
инспек-
ција 
• Записник  од  извршен
санита-рен  надзор  за
здравство
• Комунална инспекција
• Просветна инспекција
• Државна ,
• Распоред на часови,
• Полугодишен и годишен,
извештај
• Записници од  работата  на
стручните активи,

 Просторни услови
 Искористеност на
      просторните капацитети

 Училиштето  СУГС”Димитар  Влахов”  се  наоѓа
во  општина  Аеродром,  блиску  до  централнот
градско подрачје на улица “Трета Македонска
бригада” бр.22, со соодветни пристапни улици
до истиот.

 Основано  од  Градското  собрание  на  Град
Скопје верификациски број 7921-1955г

 Сместено  е  во  зграда  од  тврда  градба  со
површина  на  објектот  2629  м2  .Вкупно
наставни простории 29 со површина од863м,0д
кои вкупно    училници  за  општа намена19,со
површина  од  560м2.Од  нив    10  училни  со
површина од220м а 9 училни  со површина  до
340м2.

 Површината на училишниот двор е 1790 м2, а
површината на спортските терени и игралишта
1100м2.

  Училиштето  се  загрева  со  централно  парно
греење.

 Во  училиштето  за  изведување  на  воспитно-
образовната  работа  има  20  училници,  1
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• Интервјуа со наставниците

кабинет  по  информатика  со   24  часовен
интернет, 4 кабинета за практична настава за
струка  лични  услуги,  еден  кабинет  лоциран
надвор  од  училиштето  (фризерски  салон),  2
хемиски  лаборатории,  графичка  работилница,
библиотека

 4  канцеларии  за  административно-технички
персонал  Просторија  Кариерен  центар
комплетно опремен кој  располага со техничка
опрема(  2  компјутери,  телевизор,  24  часовен
интернет...)  и  една  просторија  која  е
преадаптирана  за  релизација  на  практичната
настава  во  прехранбената  струка  преку
Проектот  за  модернизација  на  образованието
(  кабинет  за  обезбедување  на  соодветна
технолошка опрема). 

 Училиштето  не  располага  со  фискултурна
сала,  освен  една  адаптирана  просторија  во
подрумот што се користи за зимскиот период за
пинг-понг.  Но  во  периодот  што  следи  ќе  се
потрудиме  тоа  да  биде  приоритет  и  ќе
побараме  од  Владата  на  Македонија  што
побрзо да се реализира .

 Останатите  простории  во  училиштето  се
канцеларии:  директор,  секретар,  благајник,
психолог,  наставници,  домаќин-благајник,
библиотека, работилница за хаус мајстор ( во
подрум).

 Просторија  за  архивирање  документи,
просторија за чување нагледни средства. 

 Училници  во  подрумските  простории,
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оспособени за дисеминации, предавања и др.
 Во  училиштето  постојат  женски  и  машки

санитарни  јазли  ,  со  доволен  број  кабини  за
ученици  и  посебни  санитарни  јазли  за
наставници.По  извршениот  увид  во
документацијата  од  санитарната  и  просветна
инспекција  се  констатира  дека  училиштето
располага  со  исправни  и  чисти
санитарии.Раководството  редовно  ги
спроведува  активностите  за  одржување  на
училишниот  објект,  хигиената  во  училиштето,
системот за греење на објектот и редовно ги
ажурира настанатите промени.

 Дворот е заграден , целосно истиот е пешачка
зона.  Во  задниот  дел  од  дворот  има
асвалтирани  површини,  кои  се  прилагодени
како  спортски  терени  на  отворено,  а  се
користат  повеќенаменски  за  разни  тренинзи.
Предниот  дел  од  дворот  е  хортикултурно
уредена зелена површина.

 Училишните  простории  се  користат  според
претходно  изработен  план  за  работа  во  две
смени, а во зависност од бројот на ученици во
паралелките,  согласно распоредот на часови.
Според  тоа  се  организираат  наставните  и
воннаставните  активности.  Се  подготвува  и
план  за  реализација  на  дополнителната  и
додатната настава. Заради недовни просторни
услови  овој  план  се  реализира  со  извесни
потешкотии. 

 Поголемиот дел од училниците не одговара на
пропишаните  стандарди  за  изведување  на
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воспитно-образовниот процес.
 Училиштето  презема  активности  за

подобрување  на  условите  за  работа  во
согласност со можностите и потребите.

 Училиштето  реализира  голем број  точки на
акции  од  воспоставените  екостандарди  кои
придонесуваат за подобрување на условите на
работење во училиштето..

6.2. Наставни средства и материјали

Прегледани документи Теми Активности

 Увид во документацијата за 
планирани и набавени 
потрошни материјали ,

 Увид во документацијата на 
училиштето за набавување 
на стручна литература и 

 Опременост  со
стручна  литература,
наставни
средства и помагала 

 Училишна

 Стручната литература и наставните средства и
помагала  се  обезбедуваат  по  барање  на
наставниците  преку  стручните  активи,
директорот на училиштето, училишниот одбор..

 Се  обезбедуваат  –дел  од  Градот,  а  дел  од
сопствени  средства.  Потребните  наставни
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наставни помагала-тендерска
документација,

 Увид во библиотечната 
евиденција,

 Самоевалуацијана 
училиштето и план за развој 
на училиштето,

 Увид во документацијата на 
училиштето и интерни акти,

 Годишна програма,
 Записници од стручни активи,
 Увид во интерни акти, 

полугодишни и годишни 
извештаи, разговор со 
наставници,

 Разговор со наставници, 
стручна служба и директор,

 Разговор со наставниците, 
 Анкета со учениците
 Разговор со технички 

персонал
 Разговор  со  одговорното

лице

библиотека
 

 Потрошен материјал
     

средства и помагала, училиштето ги обезбедува
со  одлуки  на  УО  за  тековната  година
Училиштето  располага  со  солиден  квалитет  и
квантитет на наставни средства и помагала( во
Годишната  програма)  и  соодветни  нагледни
средства и помагала..

 Компјутери  94
 Графоскоп 5
 Епископ 1
 Микроскоп 2
 Телевизор 3
 Радиокасетофон 7
 Печатач црно-бела боја 11
 Печатач во боја 1
 Фотокопир 2
 Печатарска машина за висок печат-графопрес 1
 Печатарска машина за рамен печат-ромајор 2
 Нож за сечење хартија херолд 1
 Копир апарат за печатарски форми 1
 Дигитален апарат 2
 Дигитална камера 1

  ЛЦД проектор 5
 Лап-топ 1
 Платно за проектирање 2
 Табли за постер хартија 2 
 Електронска смарт табла 1
 Таблети 37
 Интерактивни табли 3
 Покрај  овие  средства,  училиштето  е  опремено
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со  дополнителна  опрема  за  потребите  на
фризерски  салон,  козметички  салон,  хемиски
лаборатории и опрема за спортски активности.

 Училиштето ги утврдува потребите за наставни
помагала  и  истите  се  составен  дел  од
наставната програма. 

 .   Училиштето  располага  со   добро  опремена
библиотека , со вкупно 5459  книги, од кои 2551
наслови.  Од  вкупниот  број  книги  лектирни
изданија  има  1052,  од  кои  184
насловиЛектирните  изданија  се  во  мал  број
примероци  и  само  делумно  ги  задоволуваат
потребите  на  учениците.Работното  време  на
библиотеката  не  овозможува  учениците  да  ја
користат во текот на целиот ден.Во училиштето
постојат  простории  во  кои  се  чуваат  и
евидентираат учебници за учениците. За нив се
задолжени неколку наставници.

 .Библиотечната  евиденција  се  води  преку
посебна тетратка каде се запишуваат учениците
(нема картончиња). 

 Библиотеката  располага  и  со  стручна
литература наменета за наставницита и тоа со
291  примероци  со  184  наслови,  поголем  број
наслови  се  слободна  литература  со  над  1000
книги од светска литература, нобеловци и разна
белетристика.

 Училиштето располага и со соодветни нагледни
и дидактички средства кои не се доволни и има
потреба  да  се  обновуваат  (  модели,  шеми,
историски карти, географски карти, математички
прибор,  спортски  реквизити,  инструменти  и
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потрошен  материјал  за  хемиска  лабораторија,
апарати и алатки за хемиско технолошка струка,
.реагенси за биолошки експерименти, слики..)

 Планирањата  и  снабдувањата  со  потрошни
материјали  се  врши  со  договорни  постапки.
Планирања  вршат  наставниците  на  ниво  на
стручни  активи,  со  изготвување  на  листи  на
потребни материјали, листите се доставуваат до
раководниот  кадар  кој  во  зависност  од
можностите определува приоритети за набавка.

 Училиштето ја планира набавката на основниот
потрошен  материјал  за  реализација  на
наставните  и  воннаставните  активности  ,
согласно планот на училиштето.

6.3. Обезбедување на потребниот наставен кадар
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Прегледани документи Теми Активности

 Увид  во  досиејата
на вработените

 Увид во Правилни-
кот  за систематиза-

ција

 Годишната програ-
ма за работа на 

училиштето

 Програма за работа
на стручната служба

 Број  на  вработени  и
соодветност на наставниот
кадар

 Ефективност и распоре-
дување на кадарот

 Стручната  служба  како
поддршка  на  наставниот
кадар

 Во воспитно образовниот процес  во 2017/18 година
се вклучени вкупно 86 наставници. Сите  наставници
што  изведуваат  настава  имаат  соодветна  стручна
подготока  според  законските  прописи,  колективниот
договор и правилникот за систематизацијата 

 Во 2017/18  Бројот на вработени изнесува:

-  Вкупен  број  на  вработени:  78  од  кои  Македонци
12(м), 44 (ж); Албанци 12(м),10(ж); 

-  Наставен кадар: вкупен број 64 од кои Македонци
8(м),36(ж); Албанци 11(м),9(ж);  

-  Стручни  соработници:  вкупен  број  2  од  кои
Македонци 2(ж);

-  Административни работници:  вкупен број  2 од кои
Македонци 2(ж);

-  Техничка служба:  вкупен број 9 од кои Македонци
3(м), 5(ж); Албанци 1(м),

- Директор 1(м)

 Број на стручни соработници – 2 (ж)
 работно искуство 
 стручност
 квалификации

Со полн фонд на часови и со неопределено работно
време  во  2017/18

 Вкупно   45  од  кои  33  женски;  12
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жени;26(ж)македонки  7(ж)албанки;12  маж;
7(м)македонци5(м) албанци

На неопределено време 
 Со полно работно време вк 45 од кои 33 ж 
Со покусо од полното работно време вк 11;(6)м;(5)ж;
На определено 
Со полно работно време вк 13 од кои 4(м);9(ж);
Со  покусо  од  полното  работно  време  вк  11од  кои

5ж;6м
Вкупно со полн фонд 45–
 Според националната структура
33 Македонци,12 Албанци
Со неполн фонд часови вк 11
3 Македонци 2(ж); 1(м),8 Албанци ,5(м);3(ж); 
 Наставен кадар 2017/18
Вкупно 64 од кои 45 женски;
На неопределено време 
 Со полно работно време вк 45 од кои 33 ж 
Со покусо од полното работно време 11вк од кои 5 ж
На определено 
Со полно работно време вк 13 од кои 4 м
Со покусо од полното работно време вк 11  од кои 5 ж
Според јазикот на кој се изведува настава  вк 12 нас

Албанци од кои 7 ж
Со цело работно време вк 12 од кои – 3ж
Со покусо од полното работно време вк 8 од кои 3 ж
 Бројот  на  вработени  вклучени  во  наставниот

процес  за  остарување  на  програмски  планираната
воспитно - образовна дејност е следен:

- Директор- високо образование                               1 
- Психолог- високо образование                               1
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- Помошник на директорот                                        2
- Наставник - магистер                                               3
- Наставници со високо образование                     59 
- Наставници со средно                                             5
- Библиотекар со високо образование                     1

Училиштето обезбедува доволен  број наставници  за
реализирањее  на  воспитно  образовниот  процес   по
добивање на согласност  од Град Скопје   и  МОН и  во
согласност со Нормативите 

При распределбата на кадарот се земаат :
- стручната подготовка согласно нормативот
- колективниот договор
- Правилникот за Систематизација

Наставниците  учестуваат  на  стручно   -  педагошки
семинари  организирани  од  МОН,  БРО ,  ЦСО ,  СЕА и
др.Сето тоа ќе придонесе за унапредување на воспитно-
образовниот  процес, односно реализација на наставата
со  современи  наставни  методи  и  технологии.
Наставниците  се  вклучени  во  семинари  и  обуки
организирани  и  од  други  невладини  организации  ,
организации финансирани од ЕУ,

Наставниот кадар е квалификуван и оспособен да ги
преземе одговорностите во наставата согласно потребите
на учениците и училиштето во целина преку следење на
семинари,  обуки,  десиминација  во  училиштето  и  др.
Наставниот  кадар  според  стручната  подготовка
соодвествува со критериумите пропишани со Законот за
средно  образование.Наставниците  поседуваат
квалификации  и  искуства,  стекнати  низ  процесот  на
нивното стручно оспособување.
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За  голем  број  од  обуките  се  спроведуваат
дисеминации и следење на реализацијата.

Работата  на  наставниот  кадар  е  надополнета   од
страна  на  административно  -  техничкиот  персонал
(толкување  на  законите,  навремено  доставување  на
информации  важни  за  наставата  и  за  работата  на
училиштето, информации од одлуките на УО и др.)

Стручната  служба  редовно  спроведува  интерна
евалуација на наставниот кадар  и влијае стимулативно
на наставниците.Тие ги согледуваат пропустите во своето
работење и имаат можност да се подобрат.

6.4. Следење на развојните потреби на наставниот кадар

Прегледани документи Теми Активности

 Годишна програма ,

 Интерни акти,

 Разговор  со  стручната
служба  ,  директорот,

 Професионален
развој на    

               наставниците

 Годишната програма се изготвува на време. За
навремено  извршување  на  задолженијата  се
врши  контрола  и  анализа  на  реализираните
активности  ,  се  изготвуваат  полугодишни  и
годишни  извештаи.  Се  изготвуваат  планови  и
програми за работа на одделни органи и тела,
според  нормативите  за  воспитно  образовна
дејност , како резултат на програмските насоки и
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наставниците,

 Програма  за  развој  на
наставниот кадар,

 Извештај од самоевалуација,

 Листи од спроведени интерни
обуки,

 Програма  за  работа  на
менторот и нововработениот
во текот на учебната година,

 Анкети  на  училиштето  за
професионален  развој  на
кадарот,

задачи изготвени во годишната програма.     
 Училиштето  ги  идентификува  потребите  на

наставниците  за  професионален  развој  преку
анкети и разговори, по барање на наставниците
врз основа на понудените семинари , обуки од
МОН, БРО, СЕА и др..

 Училиштето ги почитува законската регулатива
за професионален развој на кадарот..

 Кадарот  што  внесува  ефективни  иновации  во
работата  се  наградува  согласно  важечките
правилници.

 Училиштето  овозможува  посета  на  сите
семинари,  предавања и обуки  во и  надвор од
него од Министератвото за образование и наука,
Биро  за  развој  на  образованието  и  други
институции..

 Вреднувањето на работата на наставниците се
следи  од  страна  на  директорот  и  психологот-
посета  на  часови,  индивидуални  разговори,
стручни  консултации,  примена  на  ИКТ  во
наставата.  Предмет  на  следење  беа
организацијата  на  воспитно-образовната  и
воннаставната  работа,  стручно-педагошко  и
психолошко усовршување на наставниот кадар
во училиштето, увид во годишните и тематските
планирања  на  наставните  и  воннаставните
активности,  водење  евиденција  за  посетени
часови,  следење  на  ангажираноста  на
наставниците во работата на стручните органи
во  училиштето  и  пошироко,  соработка  со
родителите, разговори, консултации и сл.. 

 Во  последните   две  години  наставниците
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учествувале на семинарите:
 Планирање  и  спроведување  на  подучувањето,

учењето и оценување
 Подршка  на  модернизацијата  на  системот  за

пост-средно образование
 Безбедни училишта
 Заштита на лични податоци
 Континуирано  усовршување  на  насатавниците

по  физичко  образование,основа  за
професионално унапредување

 Оценувањето  –основа  за  унапредување  на
учењето и наставниот процес

 -Подршка  на  модернизацијата  на  системот  за
пос-средно образование

 Практична  настава  во  средно  стручно
образование  во  Македонија  –предизвици  и
можности

 Проект  за  развој  на  вештини  и  подршка
иновации(СКИЛС) проект

 Обука  превенција  од  употреба  мна  дрога  и
насилство  на  деца  во  средните  училишта  на
Град Скопје

 Среднорочно  и  краткорочно  планирање  на
наставата по физичко и здраствено образование
и спорт и спортски активности

 Обука за меѓународната студија PISA 2018
 Следењето и вреднувањето на постигањата на

учениците  се  остварува  според  Правилник  за
начин на следење, проверување и оценување,
полагање  на  испити  и  напредување  на
учениците во средното образование.
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 Училиштето има стратегија за усовршување на
наставниците и план за спроведување на веќе
дисеменираните  интерактивни  методи  во
наставата

 Училиштето  овозможува  менторска  помош  со
однапред подготвен план.
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6.5. Финансиско работење на училиштето

Прегледани документи Теми Активности

 Увид  во  финансов  план,
развоен  план,  и  годишна
програма за работа,

 Разговор  со  директорот,
наставниците, УО,

 Записници и одлуки од У.О.
 Разговор  со  Советот  на

родители,
 Склучени  договори,  тендери

за јавни набавки
 Понуди,
 Записници од ревизија и УЈП,

 Постапки  со  кои  се
обезбедува  почитување  на
законската  регулатива  за
финансиско работење

 Транспарентност  во
планирањето  и  трошењето
на училишниот буџет

 Постапките  за  финансиското  работење  што  ги
спроведува  училиштето  се  во  согласност  со
законските норми..

 Раководниот  кадар  се  грижи  за  материјалната
состојба  на  училиштето,  учествува  во
договарањето  со  Министерството  за
образование  и  наука  околу  финансиските
потреби  на  училиштето.  На  почетокот  на
годината  се  изготвува  финансов  план  за
тековната година и план за јавни  набавки, а на
крајот на годината и годишна сметка Сите овие
документи се донесени од Училишниот одбор и
одобрени од основачот.

 Во комисијата за јавни набавки има и член од
Училишниот одбор. Училишниот одбор предлага
финансов  годишен  план,  завршна  сметка,  до
основачот.

 Училишниот одбор редовно го следи наменското
трошење  на  буџетот  и  преку  своите  членови
редовно  ги  консултира  сите  вработени  за
економичноста,  ефикасноста  и  правичноста  во
распределувањето на финансиските средства .

 Училишниот  одбор  редовно  ги  известува
органите и телата за финансиското работење и
наменското  трошење  на  училишниот  буџет-
преку  огласување  на  одлуките  на  училишниот
одбор  на  огласна  табла  во  канцеларијата  на
наставниците.
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 Сите набавки се прават врз основа на одлука на
училишниот  одбор,  со  собрани  три  понуди,  а
комисијата  за  јавни  набавки  ја  избира
најповолната понуда..

  Постои финансов план според кој однапред се
планираат  средства  за  потребите  на
училиштето. Опременоста со наставни средства
и  помагала  придонесува  за  зголемување  на
активноста  на  учениците,  подигање  на
квалитетот  на  наставата  и  реализирање  на
наставните програми.

Методи кои се користени
Учество: кој беше вклучен во

собирање на овие информации
Информации  кои  се собрани
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•  Анкета за ученици

•  Анкета за наставници

•  Анкета за родители

 Тим на наставници одговорни
за ова подрачје :

 Весела Муратовска   
 Зорица Шанцлиќ   
 Елена Стојановска    
 Арбнора Ибраими  

Во  училиштето  анкетирани  се  57  наставника  од
различна етничка припадност од кои 13 од машки
пол и 44 од женски пол,  67 родители од различна
етничка припадност од  кои 24 од машки пол и 43 од
женски  пол  и  133  ученика  од  различна  етничка
припадност и тоа 46 ученика од машки пол и 87 од
женски  пол,  Од  спроведената  анкета  добиени  се
следните резултати:

1.  Расположивите  капацитети  во  училиштето
максимално се користат од учениците со помиш на
јасен план и распоред - од анкетираните ученици,
51,13% се изјасниле за  се согласувам, 29,32% за
делумно се согласувам и 19,55% не се согласувам,
од анкетираните наставници 56,14% се изјасниле за
се  согласувам  36,84%  за  делумно  се  согласувам
7,02% не се согласувам,  од анкетираните родители,
52,24% се изјасниле за  се согласувам, 32,83% за
делумно се согласувам и 14,93% не се согласувам,

2.  Запознат/а  сум  со  постоењето  на  кариерниот
центар  и  неговата  улога  во  училиштето  -  од
анкетираните  ученици,  38,35% се  изјасниле  за  се
согласувам,  36,84  % за  делумно  се  согласувам  и
24,81%  не  се  согласувам,  од  анкетираните
наставници  63,16%  за  се  согласувам  33,33%  за
делумно  се  согласувам  и  3.51%  за  не  се
согласувам,  од анкетираните родители,  46,27% се
изјасниле за  се согласувам, 37,31% за делумно се
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согласувам и 16,42% не се согласувам,

3.  Училиштето  располага  со  аудио  визуелна
ТЕХНОЛОГИЈА(компјутери,електронска табла и др.)
кабинети за икт, со што им помага на учениците во
совладување  на  наставниот  материјал  -  од
анкетираните  ученици,  29,32% се  изјасниле  за  се
согласувам, 29,32% делумно се согласувам и 41,35
% не  се  согласувам,  од  анкетираните  наставници
47,37%  за  се  согласувам,  47,37%  за  делумно  се
согласувам  и  5,26%  не  се  согласувам,   од
анкетираните родители, 46,27% се изјасниле за  се
согласувам,  23,88%  за  делумно  се  согласувам  и
29,85% не се согласувам,

4. Во училиштето се применуваат нови техники, за
интерактивен  начин  на  работа  -  од  анкетираните
ученици,  36,84%  се  изјасниле  за  се  согласувам,
28,57%  делумно  се  согласувам  и  34,59%  не  се
согласувам, од анкетираните наставници,47,37% за
се согласувам, 47,37% за делумно се согласувам и
5,26% не се согласувам, од анкетираните родители,
46,27% се изјасниле за  се согласувам, 29,85% за
делумно се согласувам и 23,88% не се согласувам,

5. Стручната служба им помага на наставниците при
организација  на  наставниот  процес  и  користи
постапки  за  вреднување  на  работата  на
наставниците  и  учениците   -  од  анкетираните
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ученици,  41,35%  се  изјасниле  за  се  согласувам,
39,1%  делумно  се  согласувам  и  19,55%  не  се
согласувам, од анкетираните наставници, 64,91% се
за согласувам,31,58% за делумно се согласувам и
3,51% не се согласувам, од анкетираните родители,
46,27% се изјасниле за  се согласувам, 37,31% за
делумно се согласувам и 16,42% не се согласувам,

6.  Набавениот  потрошен материјал  ги  задоволува
потребите  на  наставниците,  учениците  и  др.  -  од
анкетираните  ученици,  33,83% се  изјасниле  за  се
согласувам,  34,59%  делумно  се  согласувам  и
31,58%  не  се  согласувам,  од  анкетираните
наставници,  35,09%  за  се  согласувам,  38,59%  за
делумно се согласувам, 26,32% не се согласувам,
од анкетираните родители, 47,76% се изјасниле за
се согласувам, 26,87% за делумно се согласувам и
25,37% не се согласувам,

7.  Училишната  библиотека  и  нејзиното  работно
време  ги  задоволува  потребите  на  учениците  и
наставниците  со  стручна  литература,  учебници  и
лектирни  изданија  -  од  анкетираните  ученици,
42,86%  се  изјасниле  за  се  согласувам,  27,07%
делумно се согласувам и 30,07% не се согласувам,
од  анкетираните  наставници,  42,1%  за  се
согласувам,  47,37%  за  делумно  се  согласувам  и
10,53%  не  се  согласувам,  од  анкетираните
родители, 43,28% се изјасниле за  се согласувам,
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19,4% за  делумно  се  согласувам  и  37,31% не  се
согласувам,

8.  Просторните  услови  овозможуваат  успешна
реализација  на  практичната  настава  –  од
анкетираните  ученици,  42,1%  се  изјасниле  за  се
согласувам,  32,34%  делумно  се  согласувам  и
25,56%  не  се  согласувам,од  анкетираните
наставници,  43,86% за се  согласувам ,  52,63% за
делумно се согласувам,3,51% не се согласувам,  од
анкетираните родители, 46,27% се изјасниле за  се
согласувам,  25,37%  за  делумно  се  согласувам  и
28,36% не се согласувам,

9.  Недостатокот  на  учебници,  има  влијание  врз
успехот  на учениците – од анкетираните ученици,
52,64%се  изјасниле  за  се  согласувам,  21,8%
делумно се согласувам и 25,56% не се согласувам,
од  анкетираните  наставници,66,66%  за  се
согласувам,   28,07%  за  делумно  се  согласувам,
5,26% не се согласувам, од анкетираните родители,
58,21% се изјасниле за  се согласувам, 16,42% за
делумно се согласувам и 25,37% не се согласувам,

10. При распределба на кадарот се зема во предвид
квалитетите,  искуството  и  стручноста  на
наставниците – од анкетираните ученици, 44,36% се
изјасниле  за  се  согласувам,  38,35%  делумно  се
согласувам  и  17,29%  не  се  согласувам,  од
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анкетираните наставници, 47,37% за се согласувам
и 42,1% за делумно се согласувам, и 10,53% не се
согласувам,  од  анкетираните  родители,  59,7%  се
изјасниле за  се согласувам, 23,88% за делумно се
согласувам и 16,42% не се согласувам,

11.  Стручната  служба  успешно  ви  помага  во
следењето  на  вашиот  успех,  справување  со
проблемите  и  давање  соодветна  помош  –  од
анкетираните  ученици,  45,11% се  изјасниле  за  се
согласувам, 34,59% делумно се согласувам и 20,3%
не  се  согласувам,од  анкетираните  наставници,
66,66%  за  се  согласувам  28,07%  за  делумно  се
согласувам,  5,26  %  не  се  согласувам,од
анкетираните родители, 56,72% се изјасниле за  се
согласувам,  31,34%  за  делумно  се  согласувам  и
11,94% не се согласувам,

12. Училиштето има добиено донации од страна на
надворешни фактори ( локална самоуправа, УСАИД
и  др,)  –  од  анкетираните  ученици,  33,08%  се
изјасниле  за  се  согласувам,  35,34%  делумно  се
согласувам  и  31,58%  не  се  согласувам,   од
анкетираните наставници, 59,65% за се согласувам
33,33%  за  делумно  се  согласувам,  7,02%  не  се
согласувам,  од анкетираните родители,  52,41% се
изјасниле за  се согласувам, 23,88% за делумно се
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согласувам и 23,88% не се согласувам,

13.  Новите  вработени  во  училиштето  добиваат
одлична  поддршка  од  своите  ментори  –  од
анкетираните  ученици,  44,36% се  изјасниле  за  се
согласувам, 36,84% делумно се согласувам и 18,8%
не  се  согласувам,  од  анкетираните  наставници,
70,18%  за  се  согласувам,  28,07%  за  делумно  се
согласувам  и  1,75%  не  се  согласувам,  од
анкетираните родители, 61,19% се изјасниле за  се
согласувам,  25,37%  за  делумно  се  согласувам  и
13,44% не се согласувам,

14.  Училиштето има изготвен финансов план и за
него  се  известени  сите  вработени  –  од
анкетираните  ученици,  45,86% се  изјасниле  за  се
согласувам,  31,58%  делумно  се  согласувам  и
22,56%  не  се  согласувам,  од  анкетираните
наставници,  33,33%  за  се  согласувам,  47,37%  за
делумно се согласувам и 19,3% не се согласувам,
од анкетираните родители, 55,22% се изјасниле за
се согласувам, 28,36% за делумно се согласувам и
16,42% не се согласувам,

15. Во училиштето има програма за работа со лица
со попреченост - од анкетираните ученици, 31,58%
се изјасниле за се согласувам, 33,08% делумно се
согласувам  и  35,34%  не  се  согласувам,  од
анкетираните наставници, 22,81% за се согласувам,
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43,86% за делумно се согласувам и 33,33% не се
согласувам,  од анкетираните родители,  53,73% се
изјасниле за  се согласувам, 17,91% за делумно се
согласувам и 28,36% не се согласувам.

.  На  прашањето  од  анкетата  на  членовите  од
училишниот  одбор,  Дали  постапките  за
финансиското  работење  што  ги  спроведува
училиштето  се  во  согласност  со  законските
нормативи,поголемиот  дел  од  испитаниците  ,
одговориле:

.Училишниот  одбор  навремено  ги  информира
органите  и  телата  за  училишниот  буџет,
финансиското  работење  е  во  согласност  со
законските нормативи.

На  прашањето  Дали  УО  е  запознат  со
финансиските активности во училиштето, членовите
одговориле:  Одговорните  лица  и  УО  редовно
дискутираат за информации поврзани со ресурсите
и  преку  одлуки  што  ги  носат  обезбедуваат
економичност,  ефикасност   во  распределувањето
на  финансиските  средства.  Буџетот  се  користи
наменски.На состаноците на училишниот одбор се
разгледуваат прашања за финансиско работење на
училиштето.Училишниот  одбор  редовно  го  следи
наменското  трошење  на  буџетот  од  аспект  на
подобрување  на  квалитетот  со  потрошените
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финансиски средства.
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Резултати:  

Клучни јаки страни

 Училиштето се наоѓа во урбана средина 

 Комисиите за јавни набавки се формираат според законските норми

 Кариерниот центар ќе продолжи со нови активности вклучувајќи и обуки за  работа со деца со попреченост.

 Училиштето има јасен план и распоред и максимално ги користи расположивите капацитети за изведување настава 
и воннаставни активности

 Наставниот кадар во училиштето е со соодветно образование за реализација на наставниот процес ; 

 Наставниците придонесуваат за работата на училиштето и работат како тим во рамките на стручните активи;

 Практичната настава се реализира во училишните работилници и трговски друштва; слободните ученички  
активности се организираат преку одредени програми 

 Во училиштето се применуваат нови техники, за интерактивен начин на работа.

 Сите наставници  имаат соодветна стручна подготовка и се квалификувани  и  оспособени  да ги преземат 
одговорностите во наставата . Наставниот кадар учествуваше на стручно педегошки семинари, дисеминации и др 
обуки . Имаат ажурирани портфолија. 

 Училиштето има правилник за начинот на следење, проверување и оценување, полагање на испити

 Стручната служба им помага на наставниците во организација на наставата, справување со проблемите на 
индивидуално и грпно ниво, планира и спроведува активности за давање соодветна помош на учениците;

 Училиштето презема мерки за помагање на учениците кои имаат потешкотии од социјална природа.

 Постапките за финансиско работење што ги спроведува училиштето се во согласност со законските норми.

 Транспарентност во голема мера во планирањето и трошењето на училишниот буџет

 Зголемени се активностите на тимовите за афирмација на училиштето

 Училиштето има правилник за начинот на следење , проверување и оценување, полагање на испити
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Слаби страни

 Нерешени имотно правни односи 

 Најголем проблем со кој се соочува училиштето е недостиг   и  нестандардни училници

 Во училиштето нема соодветни просторни услови за организирање и реализирање на програмата по спорт и 
спортски активности

 Недостаток на стручна литература, 

 Недостаток на книги и др литература во електронска форма во училишната библиотека како и поголема просторија 
за читање и користење на литературата во истражување.

 Продлабочување на соработката и развивање на  потенцијалните можности на локалната средина во функција на 
дејноста на училиштето ( интерна , социјалните партнери , меѓународна соработка, лиокална самоуправа, 
училиштата, родителите )

 Подобрување на опременоста на постојните кабинети и формирање на нови

 Подобрување на опременост со стручна литература за наставниците и компјутерски програми за примена во 
наставата

 Недостаток на просторни услови за изведба на културни манифестации

 Подобрување на ефикасноста на стручните активи

 Недостаток на компјутери   

 Недостаток на просторни услови за изведување на практичната настава во училиштето.



Самоевалуација на училиштето: СУГС„Димитар Влахов“ - Скопје                                Подрачје 6: Ресурси          
                                                                                                                        

Анализа на резултатите:  

 Според   извршената  анализа  на  постојната  документација  ,  анкетните  листови,  разговорите  интервјуата  и  др
документи  за  рабатата  ,  училиштето  располага  со  училници,  кабинети  за  информатика  ,практична  настава  за
струката  лични  услуги,  графичката  струка,  хемиска  лабараторија  и  канцеларии  за  директорот,  секретарот,
наставниците и др персонал.

 Мал дел од наведените простории располагаат со компјутери  и интернет.
 Најголем проблем со  кој  се  соочува  училиштето  е  недостигот  на  училници  (8  училници  се  според потребните

стандарди)  и што поголемиот дел од училниците  не одговараат  на пропишаните стандарди за  изведување на
воспитно - образовниот процес.,

 Просторните услови го ограничуваат успешното изведување на  дополнителна, додатна и др видови настава.
 Училиштето  нема  соодветни  просторни  услови  за  организирање  и  реализирирање  на  програмата  по  спорт  и

спортски активности, 
 Училиштето  го  почитува  законот  ,  правилниците  и  нормативите  во  врска  со  распоредувањето  и  работата  на

наставниот кадар.
 Просториите се користат оптимално и од  сите членови на училиштето,  во согласност со  распоредот  на часови

истакнат на видно место. Според него се организира наставата и воннаставните активности. 
 Училиштето презема активности за подобрување на условите за работа во согасност со можностите , финансиите и

просторните капацитети . 
 Училиштето располага со солиден квалитет и квантитет на наставни средства и помагала кои треба да се обноват

или дополнат во согласност со нормативите по сите наставни предмети. Особено недостасуваат:карти, модели, 
 Наставниците  и  учениците  понекогаш  имаат  ограничен  пристап  до  наставни  средства  и  помагала,  но  сепак

ефективно и ефикасно  ги користат . 
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 Набавката на потрошниот матерјал е во согласност со законските прописи и се врши навремено, но не ги задоволува
реалните потреби на училиштето.

 Училиштето располага со  добро уредена библиотека   која  во иднина треба да се збогати со поголеми просторни
услови,  стручна литература, лектирни изданија, др книги, енциклопедии, интернет ,  картотека и др .

 Училиштето има обезбедено доволен број  наставници  за реализирање на воспитно -- образовниот процес кои се во
согласност со нормативите.

 Наставниот кадар поседува низа квалификаации, вештини и искуство стекнато преку обуки, семинари и др.
 Во  план  се  понанатамошните  усовршувања  на  наставниците  како  и  следење  и  вреднување  на  работата  на

наставниците од страна на психологот и директорот
 Натавниот  кадар  според стручната  подготовка  соодвествува  со  критериумите  пропишани со  Законот  за  средно

образование,  наставниците  поседуваат  квалификации  и  искуства,  стекнати  низ  процесот  на  нивното  стручно
оспособување..

 Во училиштето беше спроведена дисеминација од страна на наставници обучувачи од нашето училиште. 
 Во случаи на пократко или подолго отсуство на наставниот кадар, училиштето има механизам за брза и соодветна

замена.
 Стручната  служба  во  училиштето  има  своја  програма  за  да  им  помага  на  наставниците  во  организацијата  на

наставата, следењето на успехот на учениците, справувањето со проблеми и давање совети и секогаш е отворена
за соработка. 

 Училиштето   ги почитува постапките за финнансиско работење .УО   редовно ги известува органите и телата за
финаиското работење и наменското трошење на училишниот буџет.(преку огласување на одлуките на УО) ,

 Сите набавки  се прават врз основа на одлука на УО , со собрани три понуди, а комисијата за јавни набавки  ја
избира најповолната.  
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Идни активности:  Приоритетни подподрачја (оддели) во рамките на ова подрачје кои може да бидат вклучени
во планот за развој на училиштето

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

 Поголема ангажираност на целокупниот наставен кадар во работата на училиштето во сите останати сфери(не се
зема во предвид само одржувањето на редовната настава) како сите наставници рамномерно би биле вклучени и би
дале свој придонес во работата на училиштето.

 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,
замена на старите прозори со нови. * 

 Училниците да се климатизираат.
 Замена на оштетени табли.
 Продолжување 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.
 Обезбедување на квалитетна и квантитетна образовна технологија, интернет.

Изработиле:

 Весела Муратовска   
 Зорица Шанцлиќ   
 Елена Стојановска    
 Арбнора Ибраими  

158



159



Самоевалуација на училиштето: СУГС„Димитар Влахов“-Скопје                     Подрачје 7 : Управување, раководење и

160

Оддели во рамките на подрачјето:

7.1. Управување и раководење со училиштето

7.2. Цели и креирање на училишната политика

7.3. Развојно планирање



                                                                                                                                                                креирање политика

                                                                                                                                                     
Подрачје 7 :  Управување, раководење и креирање политика

Бр. Индикатори за квалитет Теми Активности

7 Управување, раководење и креирање политика

7.1.  Управување и раководење со училиштето

Прегледани документи Теми Активности

 Статут на училиштето 
донесен на 
25.11.2005.година,

 За измена и дополнување 
Статутарни одлуки 01-295/2
од 13.06.2006г. и 02-1713/3 
од 23.11.2010г.,

 Годишна програма за 
работа на училиштето,

 Записничка книга од 
состаноци на Училишен 
Одбор,

 Закон за средно 
образование,

 Интервју со Претседател 
на Училишен Одбор, 
Директор на училиштето и 

1. Управување со училиштето

2. Раководење со училиштето

 Содржините  се  јасно  дефинирани  во  глава
VI.Управување и раководење со училиштето- член
84,85,86,87,88,89,90,91,92.Училишниот  одбор
работи и одлучува на седници кои се свикуваат по
потреба,  а  по  иницијатива  на  Претседателот  на
УО,  на  барање  на  директорот  и  на  барање  на
најмалку 1/3 од членовите на Училишниот Одбор.
Работата на УО е регулирана  со Деловодник за
работа  кој  го  усвојува  Одборот  на  седница,
односно со секое конституирање на нов состав се
усвојува и Деловодник за работа. УО соработува
со директорот, стручната служба, наставниците и
други  заинтересирани  страни,   како  родителите,
учениците  и  локалната  самоуправа.Со
Деловодникот се регулираат прашањата поврзани
со: начинот и роковите на свикување на седници,
постапката за избор на претседател на УО, начин

161



психолог
 Записничка книга од 

Наставнички совет,
 Одлуки и извештаи од 

Училишен одбор,
 Програма за работа на 

Директорот,
 Анкета со наставници, 

ученици и родители,
 Стручни органи на 

училиштето, 
 Годишна програма за 

работа на Директорот и 
дневник за работа,

 Годишна програма за 
работа на психолог и 
дневник за работа,

 Записници од одлуки и 
извештаи од работата на  
Наставничкиот  совет и 
Училишниот одбор,

 Записници од стручни 
активи,

 Записници од Класни  
совети,

 Самоевалуација и План за  
развој на училиштето,

 Записници од Совет на 
родители,

 Кодекс на однесување,
 Правилник за почитување 

на повикување на други лица да присуствуваат на
седниците,начинот  на  формирање  постојани  и
повремени комисии во училиштето за прашања од
значење за училиштето, други прашања поврзани
со работата на седниците на УО.

 Највисок  колективен  орган  на  управување  со
училиштето  е  Училишниот  одбор.  Училишниот
одбор еформиран  во  согласност  со  Законската
регулатива  и  Статутот  на  училиштето.  Брои  12
члена:  три  претставника  на  основачот Совет  на
Град Скопје,  тројца  претставника  од  Советот  на
родители  односно  старателите  на  учениците,
четворица  претставници  од  наставниците, еден
претставник од МОН и еден од Стопанска комора
на  Македонија  без  право  на  глас.  Со оглед  на
бројноста на паралелките  и наставниот кадар од
македонска националност,Училишниот одбор има
единаесет членови Македонци и еден надворешен
член  Албанец,  а  половата  застапеност  е
правична.

 Училишниот одбор одржува состаноци по потреба.
Состаноците се свикуваат со доставување лични
покани, предлог дневен ред и предлог одлуки до
членовите  на  УО.  Седниците  се  одржуваат  и
полноправно  се  одлучува  доколку  е  обезбеден
законски утврдениот кворум за работа. Ако нема
кворум состанокот се одложува. Претседателот на
Училишниот  одбор  ги  свикува  состаноците,  го
обезбедува  и  поттикнува  присуството на
членовите.Присуствотоначленовите  е
максимално, особеноодвнатрешнитечленови. 

 За  одлуките  донесени  на  Училишен  одбор,
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на куќниот ред,
 Правилник за изрекување 

на педагошки мерки,
 Правилник за утврдување 

ученик на генерација,
  Регистер за учество на 

учениците на натпревари,
  Регистер на изречени 

педагошки мерки,
 Извештаи од систематски 

прегледи,
 Годишни извештаи,

вработените  и  сите  заинтересирани  субјекти  се
информираат преку огласна табла. 

 Училишниот  одбор  води  записник  за  својата
работа  и  во  него  се  внесуваат  сите  важни
елементи од седницата како и донесените одлуки
и  заклучоци.  Запоисниците  се  усвојуваат  на
следната  седница,  а  потоа  се  заведуваат  во
деловодникот.  Усвоениот  и  заведен записник  од
седницата  претставува  правна  основа  за
постапување како на училишниот одбор така и на
директорот,  стручните  служби,  наставниците  и
другиот персонал во училиштето

 По завршување на мандатот на УО претседателот
изготвува извештај за работа на одборот во текот
на четиригодишниот мандат.

 Директорот е раководниот орган  на училиштето,
успешно  ги  следи   промените  во  образовниот
систем.  Директорот  исто  така  се  грижи  за
перманентното  усовршување  на  наставниот  и
стручен кадар, превзема мерки за подобрување на
условите  за  работа  во  училиштето.  Успешно  и
продуктивноостварува  партнерства  со  локалната
заедница, како и други институции кои се поврзани
со делокругот на работа на училиштето.

 Училишниот  Одбор  активно  соработува  со
Просветниот  инспекторат  (  општински  и
републички),  МОН  и  Биро  за  развој  на  обра-
зование..

 Директорот  и  раководниот  тим  ги  спроведуваат
одлуките  на  Училишниот  одбор.  Директорот
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одржува  состаноци  со  динамика  согласно  со
потребите  на  училиштето.  Своите  одлуки  ги
соопштува на Наставнички совети, преку писмени
извештаи и со консултации. Учениците најчесто се
информираат   преку  класните  раководители,
соопштенија  и  состаноци  на  ученичка  заедница.
Во рамките на овие активности голема соработка
и помош пружа и библиотекарот од училиштето кој
секогаш е  спремен да  им излезе  во  пресрет  на
учениците  за  организирање  на   активности  на
младинската организација или со давање на идеа
за  реалзирање  на  воннаставни  активности  од
интерес за учениците и училиштето во целина.

 Застапување  и  претставување  на  училиштето
врши  Раководен  орган  на  училиштето  -
Директорот,  а  менаџерскиот  тим  го  сочинуваат
двајца  помошници  на  Директор  од  кој  еден  од
наставниците  што  реализираат  настава  на
македонски  наставен  јазик  и  еден  наставник  кој
реализира  настава  на  албански  наставен  јазик,
секретарот  и  Претседателите  на  активите.
Обврските  и  надлежностите  на   Училишниот
одбор  и  директорот  се  утврдени  со  Закон  за
средно образование и содржани се во  I.Основни
одредби-член  1,2,3,4,5,6,7,8,9  од  Статутот  на
училиштето.
Училишниот  Одбор  и  раководниот  орган  имаат
воспоставено партнерски однос што се констатира
од  прашалникот  за  членовите  на  УО.  Преку
Наставничките  совети  сите  наставници  се
информирани за  одлуките  кои се  однесуваат  на
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воспитно  образовниот  процес,  а  за  останатите
одлуки  преку  информациите  кои  се  наоѓаат  на
огласна табла.

 По  направеното  интервју  со  директорот  и
психологот  на  училиштето  се  забележува
задоволство  од  остварените  резултати  кои  се
верифицирани  од  надлежните  органи  во  МОН,
родителите  ,  учениците  и  пошироката  јавност  и
афирмирани  со  помош  на  медиумите  за
информирање,веб страна на училиштето и сл.

 Нашето училиште нема подрачни училишта.

7.2. Цели и креирање на училишната политика

Прегледани документи Теми Активности

 Годишна програма за работа
на училиштето,

 Кодекс  на  однесување  на
учениците,

 Кодекс  на  однесување  на
наставниците,

 Правилник за почитување на
куќниот ред,

 Правилник  за  надомест  на
штета,

 Правилник  за  пофалување,
наградување  и  изрекување
на  педагошки  мерки  на

•  Јасност и соодветност 
     на целите

•  Процедури за креирање 
     на училишната политика 

 Во креирање на Годишната програма за работа
на  училиштето  учествуваат  наставниците,
стручната  служба  и  Директорот  на
училиштето.Се  разменуваат  идеи  поврзани  со
наставата и другите активности во училиштето.

 Целите на училиштето се јасни и соодветни на
државната и локалната образовна политикаиако
училиштето  делува  како  самостоен
субјект.Општа  цел  на   училиштето  е  да  го
оспособи ученикот да го примени стекнатото и
тековното  знаење  во  разни  области  од
човековото живеење. Целта е учениците да се
здобијат со потребни знаења, умеења и навики
од  одредени  научни  дисциплини  усвојувајки
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учениците,
 Регистер  на  изречени

педагошки мерки,
 Годишни извештаи,
 Записници  од  работата  на

Наставничкиот совет,
 Записници од Класни совети,
 Записници  од  родителските

средби,
 Интерен  правилник  за

изрекување  педагошки
мерки,

 Интервју  со  стручен
соработник,

    Евиденција и документација   
на стручниот соработник

 
  Анализи  и  извештаи  за

успехот  и  однесувањето  на
секој класификационен
период

знаења за продолжување на образованието или
вклучување во процесот на трудот, односно да
обезбеди основа за доживотно учење..    

 Во училиштето се забранува секаков облик на
насилство  манифестиран  од  страна  на
возрасните  и  учениците  и  се  наведуваат
механизми за справување со евентуална појава
на  насилство.  Изготвен  е  Акционен  план  за
превенција  од  насилство,протокол  на
постапките  при  насилство,  протокол  за
реагирање  при  сомневање  за  користење  или
поседување  на  алкохол  или  дрога  во
училиштето,  како и кодекси на однесување на
вработените  и  учениците  и  куќенред  на
училиштето  и  истите  се   достапни  за  сите.
Заради  повреда  на  должностите  и
неисполнување на обврските на ученикот му се
изрекуваат педагошки мерки.

 Целите на училиштето се прецизни и јасни и се
насочени  кон  подобрување  на  квалитетот  на
наставата.Вработените, родителите и учениците
се  запознаени  со  целите  и  истите  работат  на
остварување на овие цели.

 Во  училиштето  постојат  и  се  применуваат
правилници  со  кои  се  уредува  и  креира
училишната политика, во која се вклучени сите
наставници, ученици и родители.Креирањето на
училишната  политика  се  базира  на  постојано
истражување,  анализирање  и  откривање  на
сопствените  потреби  на  училиштето  како  и
осмислување на начинот со кој тие потреби ќе
се  задоволат.  Со  политиката  се  информираат
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сите заинтересирани субјекти на Наставничкиот
совет,  Класни  совети  и  Стручни  активи,  преку
развојот  на  тимската  работа  и  врз  основа  на
разговори  за  состојбата  на  училиштето.Со
нивното  учество  се  обезбедува  богатство  на
идеи, поголема транспарентност и објективност
во  следењето  на  квалитетот  на  работата  на
училиштето и јасно дефинирани цели.

 Училиштето гради политика на здрава училишна
клима.  Тоа  го  постигнува  преку  донесените
прописи и правила на однесување на учениците
и воспитно/образовниот кадар. Училиштето има
изготвен  Кодекс  на  однесување  на  учениците,
каде  ученикот  како  субјект  во  воспитно
образовниот процес треба да има јасна слика за
својата положба во училиштето и општеството и
да  ги  знае  своите  права  и  одговорности.
Училиштето  има  изготвено  и  Кодекс  на
однесување  на  наставниците,  каде  јасно  се
дефинирани  обврските  на  сите  вработени  во
училиштето пред се наставниците, со цел да ги
почитуваат сите членови од усвоениот кодекс.

 Поставените  цели  придонесуваат  за
подобрување  на  постигањата  на  учениците
преку  реализација  на  следните  задачи:
континуирано  оценување  на  учениците  со
примена  на  различни  методи  и  техники,
навремено  регулирање  на  изостаноците  и
изрекување педагошки мерки, соработка помеѓу
родителите,  раководителите  на  паралелките,
наставниците  и  стручните  соработници,
реализација  на  наставната  програма  и
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интегрирање на содржини од Еко стандардите. 
 Изминатите  години  приоритетно  беше

воспитување и образување на учениците преку
подигање на еколошката свест, зголемување на
одговорноста  на  учениците,  намалување  на
отсуствата од часови и подигање на квалитетот
на  наставата  со  примена  на  интерактивна
настава  и  примена  на  ИКТ  во  реализација  на
наставните  содржини.  Училиштето  е  вклучено
во  програмите  „Интеграција  на  еколошката
едукација во македонскиот образовен систем“и
меѓуетничка  интеграција  во  образованието
(МИО)и социјална кохезија во средни училишта. 

 Во училиштето постои Правилник за почитување
на куќниот  ред  со  чии  одредби се  утврдуваат
правилата  за  однесување во  училиштето  и  се
регулира  дневниот  живот  во  училиштето.
Куќниот ред во училиштето во најголем дел се
почитува, а доколку се утврди прекршување на
одредбите  од  правилникот,  се  изрекуваат
соодветни  казнени  мерки.  Доколку  тие
прекршоци  се  однесуваат  на  оштетување  на
училишниот инвентар, истите се регулираат со
Правилникот за надомест на штета;

 Во училиштето се води евиденција за учество на
учениците  на натпревари.Освоените награди и
признанија  се  еден  од  показателитеза
успешност  на  училиштето.  Учениците  кои
постигнуваат  особени  резултати  јавно  се
пофалуваат и наградуваат.

 Училиштето  ги  зема  предвид  и  мислењата  на
родителите и учениците.

168



 Во училиштето се води евиденција за изречени
педагошки мерки. Со анализа на податоците од
овие  регистри  се  увидуваат  и  планираат
понатамошните  насоки  за  подобрување  на
работата, дисциплината и успехот на учениците.

 За  поттикнување  и  развој  на  индивидуалните
способности на учениците се планираат часови
за  дополнителна  настава  за  учениците  кои
имаат потешкотии во учењето, додатна настава
за учениците кои покажуваат зголемен интерес
за  одделни  наставни  содржини,  слободни
ученички  активности  кои  придонесуваат  за
ангажирање и поттикнување на индивидуалните
способности,развивање на колективната свест и
рекреација  на  учениците,  организирани
работилници  и  се  применуваат  различни
наставни  стратегии  за  задоволување  на
различните потреби на децата.

 За учениците кои се упатени на поправен испит
по  завршувањето  на    наставната  година  се
организира  дополнителна  настава.  Во
училиштето  успешно  се  реализира  и
практичната настава и феријалната практика. 

 Врз основа на направениот увид од годишните
извештаи  се  согледува  целокупната  активност
на учениците и вработените во училиштето.

 Реализирани   проективо  2016/2017:
‘’Интеграција  на  еколошката  едукација  во
македонскиот  образовен  систем’’,‘’Намалување
на насилството и унапредување на безбедноста
на  училиштата’’,  ‘’Безбедност  во  училиштата’’,
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‘’Час  по  приватност’’,‘’Поддршка  на
модернизацијата  на  системотза  пост-средно
образование’’,’’Традицијонален  проект
Средношколски  игри  2016’’.Во  рамките  на
проектот‘‘Безбедни  училишта‘‘се  одржа
работилницa  на  тема:„Говор  на
омраза,електронско  насилство  и  aктивно
младинско  учество’’,“Проект  на  УСАИД  за
меѓуетничка интеграција во обрзование’’,

 Реализирани   проективо  2017/2018:  ‘’Тенис  за
секого’’,  ‘’Современи  ИТ  алатки  во  наствата’’,
‘’Мај-месец  на  матуранти’’,  ‘’Обука  на
средношколци  за  избор  на  факултет  и
професијонална кариера’’, ‘’Безбедни училишта-
хармонична средина’’,  ‘’Меѓуетничкаинтеграција
во  образованието’’,  ‘’Намалување  на
насилството и унапредување на безбедноста во
училиштето.“

 Во  училиштето  се  води  политика  на  взаемна
толеранција  поврзана  со  поведението  и
дисциплината, намалување на насилството врз
учениците  и  дискриминација  од  секаков  вид.
Училиштето има соработува со родителите која
се одвива преку родителските средби, Совет на
родители, индивидуални контакти и советување
со стручниот соработник.
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7.3. Развојно планирање

Прегледани документи Теми Активности

 Годишна програма за работа
на училиштето,

 Разговор  со  Директор,
психолог,  наставници  и
ученици,

 Записници од У.О.,  Совет на
родители  и  Наставничкиот
совет,

 Акциски планови,
 Самоевалуација  и  развоен

план,
 Пописни листи,
 Финансиски  план  на

училиштето,
 Апликации на училиштето  за

обезбедување на средства,
 Увид во опремата,

•  Цели на развојното  планирање

•  Професионален развој/стручно
     усовршување на кадарот

•  Материјално-технички средства

•  Инфраструктура 

 За  годишно  планирање  на  училиштето  е
одговорен  Директорот,  а  му  помага  стручниот
соработник.  Со планот за развој  на годишната
програма  со  дел.бр.02-973/3  од  31.08.2017год.
дадена е проценка на потребите на училиштето
и определени се приоритетни насоки за развој
на училиштето,  начин на нивно остварување и
носителите на активностите. Планот за развој ги
одразува  реалните  потреби  на  училиштето,
потребите  од  перманентно  стручно
усовршување на наставниот кадар, развивање и
усовршување  на  системот  за  следење,
објективно  оценување  на  постигнувањата  на
учениците  и  истиот  се  заснова  на  постоечки
ресурси и е подржан од страна на вработените
на  училиштето.  Со  развојниот  план  на
училиштето со дел.бр.02.207/4 од 30.01.2015 се
идентификуваат  училишните  потреби  на
училиштето  и  ги  содржи  следниве  елементи:
Мисија  и  визија  на  училиштето  и  чекори  за
остварување на развојниот план.

 Преку  стручните  активи  се  утврдуваат  целите,
задачите и активностите на училиштето

 Целите  на  училиштето  се  реално  отсликани  и
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прецизни.  При  нивно  дефинирање  се  земени
предвид  ставовите  на  Директорот,
наставниците,  родителите,  учениците  и
претставници  од  локалната  заедница.
Училиштето  има  план  за  следење,
спроведувањеи  успешност  на  реализација  на
активностите.

 Училиштето  континуирано  ги  идентификува
потребите за стручно усовршување на кадарот.
Се  формира  тим  од  наставници  кој  изготвува
програма  согласно  со  потребите  на
училиштето.Се  става  силен  акцент  на
професионалниот  развој  според  потребите  на
наставниците.  Повратните  информации  од
учењето и наставата даваат насоки за постојан
професионален  развој.  Поддршката,  исто  така
се  усогласува  според  училишната  визија  и
поставените цели.

 Училиштето  има  воспоставено  систем  за
десиминација  на  стекнатото  знаење  и
континуирано ја следи примената на стекнатото
знаење од усовршувањето.

 Училиштето  навремено  ги  идентификува
потребите од материјално технички средства и
континуирано  ги  планира  и  обезбедува.
Потребите од нагледни средства се согледуваат
преку барањата на стручните активи, а истите се
планираат во развојниот план на училиштето.

 Од пописната листа се согледува моменталната
состојба на материјално/техничките средства на
училиштето.  Постои финансов план според кој
однапред се  планираат средства за  потребите
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на  училиштето.  Опременоста  со  наставни
средства  и  помагала  придонесува  за
зголемување  на  активноста  на  учениците,
подигање  на  квалитетот  на  наставата  и
реализирање на наставните програми.

 Преку  донации  од  Министерството  за
образование училиштето обезбеди средства за
обновување  на  материјално  техничките
средства. Преку проектот на Владата „компјутер
за  секое  дете„  беа  обезбедени  компјутери  за
сите  ученици  и  наставници.Исто  така  се
обезбедени соодветни клупи и столчиња.

 Училиштето  има  воспоставено  соработка  со
Локалната самоуправа и заедница во однос на
подобрување на инфраструктурата.

 Во  изминатиот  период  во  училиштето  е
направена  значителна  промена  во
инфраструктурата,  со  тоа  што  е  извршена
санација  на  санитарните  јазли  во  училиштето,
заградено е училиштето со нова ограда. 

 Континуирано се следи состојбата на објектот и
се обезбедуваат средства за негово одржување.

 Инфраструктурата  на  училиштето  делумно  ги
задоволува  потребите,  но  континуирано  се
работи  на  обезбедување  на  средства  за
подобрување на истите.
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Методи кои се користени
Учество: кој беше вклучен во

собирање на овие информации
Информации  кои  се собрани

•  Анкета за ученици

•  Анкета за наставници

•  Анкета за родители

 Тим на наставници одговорни 
за ова подрачје :

Мирјана Крстевска

Драшко Симјановски

Јадранка Петревска

Џејљан Алији

Во  училиштето  анкетирани  се  57  наставника  од
различна  етничка  припадностод  кои  13  од  машки
пол и 44 од женски пол,  67 родители од различна
етничка припадностод  кои 25 од машки пол и 42 од
женски  пол  и  133  ученика  од  различна  етничка
припадност и тоа 46 ученика од машки пол и 87 од
женски  пол,  Од  спроведената  анкета  добиени  се
следните резултати:
1. Директорот одржува добри односи со учениците,
вработените  и  локалната  заедница  -  од
анкетираните  ученици48,12%  се  изјасниле  за
потполно се согласувам, 26,31% за  се согласувам и
25,56%  не  се  согласувам,  од  анкетираните
наставници65%  се  изјасниле  за  потполно  се
согласувам,  32%  за  се  согласувами  3%  не  се
согласувам,  од  анкетираните  родители58,2%  се
изјасниле за потполно се согласувам, 22,38% за се
согласувам и 19,4% не се согласувам,
2. Поттикнуваи поддржува стручно усовршување на
наставниците- од анкетираните ученици 42,85% се
изјасниле за потполно се согласувам, 35,33% за се
согласувам  и  21,8%  не  се  согласувам,  од
анкетираните  наставници  61%  за  потполно  се
согласувам  33% за  се  согласувам  и  6% за  не  се
согласувам,  од  анкетираните  родители  55,22%  се
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изјасниле за  потполно се согласувам, 32,83% за се
согласувам и 11,94% не се согласувам,
3.  Училиштето  на  сите  ученици  им  дава  исти
можности и поттикнува чувство на праведност - од
анкетираните  ученици  45,86%  се  изјасниле  за
потполно се согласувам, 33,83%за се согласувам и
32,33%  не  се  согласувам,  од  анкетираните
наставници 67% за потполно се согласувам, 28% за
се  согласувам  и  5%  не  се  согласувам,   од
анкетираните  родители  53,73%  се  изјасниле  за
потполно се согласувам, 26,86% за се согласувам и
19,4% не се согласувам,
4. Учениците учествуваат во донесување на одлуки
за  животот  и  работата  на  училиштето  -  од
анкетираните  ученици  42,1%  се  изјасниле  за
потполно се согласувам, 27,06%за се согласувам и
30,82%  не  се  согласувам,  од  анкетираните
наставници 35% за потполно  се согласувам, 39% за
се  согласувам  и  26%  не  се  согласувам,  од
анкетираните  родители  50,74%  се  изјасниле  за
потполно се согласувам, 20,89% за се согласувам и
28,35% не се согласувам,
5.  Раководниот  тим  на  училиштето  влијае  на
добрата клима во училиштето   -  од анкетираните
ученици  36,84%  се  изјасниле  за  потполно  се
согласувам, 37,59%за се согласувам и 25,56% не се
согласувам, од анкетираните наставници 51% се за
потполносе согласувам, 42% за се согласувам и 7%
не се согласувам, од анкетираните родители 53,75%
се изјасниле за потполно се согласувам, 25,37% за
се согласувам и 17,91% не се согласувам,
6.Наставниот кадар ги применува новите форми на
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поучување и учење кај учениците - од анкетираните
ученици  51,87%  се  изјасниле  за  потполно  се
согласувам, 28,57% се согласувам и 19,54% не се
согласувам,  од  анкетираните  наставници  56%  за
потполно се согласувам, 39% за се согласувам и 6%
не се согласувам ,од анкетираните родители 64,17%
се изјасниле за  потполно се согласувам, 22,89% за
се согласувам и 13,43% не се согласувам,
7.  Изрекувањето  на  педагошки  мерки  позитивно
влијае  врз  однесувањето  на  учениците  -  од
анкетираните  ученици  48,12%  се  изјасниле  за
потполно  се  согласувам,  24,06%  се  согласувам  и
27,81%  не  се  согласувам,  од  анкетираните
наставници 47% за потполно се согласувам, 42% за
се  согласувам  и  11%  не  се  согласувам,  од
анкетираните  родители  50,74%  се  изјасниле  за
потполно се согласувам, 29,85% за се согласувам и
19,40% не се согласувам,
8.  Наставниците  редовно  ги  информираат
учениците/родителите  за  нивниот  напредок  и
постигнувања – од анкетираните ученици 59,39% се
изјасниле  за  потполно  се  согласувам,  21,8%засе
согласувам  и  18,79%  не  се  согласувам,од
анкетираните  наставници  68%  за  потполно  се
согласувам  и  26%  за  се  согласувам  и  6%  не  се
согласувам,  од  анкетираните  родители  71,64%  се
изјасниле за  потполно се согласувам, 10,44% за  се
согласувам и 16,41% не се согласувам,
9.  Родителските средби се добро организирани,  а
информациите за одржување на состаноците се на
време  доставени  –  од  анкетираните  ученици
58,64%се  изјасниле  за  потполно  се  согласувам,
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20,3% се согласувам и 21,05% не се согласувам, од
анкетираните  наставници  79%  за  потполно  се
согласувам,  18%  за  се  согласувам  и  3%  не  се
согласувам,  од  анкетираните  родители  61,15%  се
изјасниле за потполно се согласувам, 23,88% за се
согласувам и 11,94% не се согласувам,
10.  Училиштето  дејствува  во  согласност  со
законските одредби и  усвоени начела штитејќи  ги
учениците  од  насилство,  злоупотреба  на  дрога  и
злоставување – од анкетираните ученици 46,61% се
изјасниле  за  потполно  се  согласувам,  30,07%  се
согласувам  и  23,3%  не  се  согласувам,  од
анкетираните  наставници  72%  за  потполно  се
согласувам  и  23%  за  се  согласувам  и  5%  не  се
согласувам,  од  анкетираните  родители  55,22%  се
изјасниле за потполно се согласувам, 23,88% за се
согласувам и 20,89% не се согласувам,
11. Училиштето добро ги информира учениците од
завршните години за можностите на продолжување
на школувањето и идната професионална кариера –
од  анкетираните  ученици  59,39%  се  изјасниле  за
потполно  се  согласувам,  24,81%  се  согласувам  и
15,78%  не  се  согласувам,од  анкетираните
наставници 88% за потполно се согласувам и 11%
за  се  согласувам,1%  не  се  согласувам,  од
анкетираните  родители  71,64%  се  изјасниле  за
потполно се согласувам, 22,38% за  се согласувам и
5,97% не се согласувам,

12. Наставниците во училиштето имаат разбирање
за  проблемите  на  учениците  –  од  анкетираните
ученици  58,64%  се  изјасниле  за  се  потполно

177



согласувам,  21,05% се  согласувам  и  20,3% не  се
согласувам,   од  анкетираните  наставници 70% за
потполно се согласувам и 26% за се согласувам и
4%  не  се  согласувам,  од  анкетираните  родители
67,16%  се  изјасниле  за  потполно  се  согласувам,
23,88% за се согласувам и 8,95% не се согласувам,
13.  При  креирање  на  развојниот  план  на
училиштето  се  консултирани  родителите  и
учениците  –  од  анкетираните  ученици  33,08%  се
изјасниле  за  потполно  се  согласувам,  34,58%  се
согласувам  и  32,33%  не  се  согласувам,  од
анкетираните  наставници  25%  за  потполно  се
согласувам,  51%  за  се  согласувам  и  24%  не  се
согласувам,  од  анкетираните  родители  49,25%  се
изјасниле за потполно се согласувам, 25,37% за  се
согласувам и 25,37% не се согласувам,
14.  Целите  на  училиштето  се  насочени  кон
унапредување  на  квалитетот  на  учење  и  кон
подобри постигања на учениците – од анкетираните
ученици  39,84%  се  изјасниле  за  потполно  се
согласувам, 36,84% се согласувам и 23,13% не се
согласувам,  од  анкетираните  наставници  70%  за
потполно се согласувам, 28% за се согласувам и 2%
не се согласувам, од анкетираните родители 64,17%
се изјасниле за  потполно се согласувам, 19,40% за
се согласувам и 16,41% не се согласувам,
15.  Училишните  простории  овозможуваат
реализирање  на  наставните  и  воннаставните
активности  -  од  анкетираните  ученици  37,59%  се
изјасниле  за  потполно  се  согласувам,  30,82%  се
согласувам  и  31,57%  не  се  согласувам,  од
анкетираните  наставници  35%  за  потполно  се
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согласувам,  49%  за  се  согласувам  и  16%  не  се
согласувам,  од  анкетираните  родители  46,26%  се
изјасниле за потполно се согласувам, 20,89% за се
согласувам и 32,83% не се согласувам,
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Самоевалуација на училиштето: СУГС„Димитар Влахов“-Скопје                      Подрачје 7 : Управување, раководење 
и         креирање политика

Резултати:  

Клучни јаки страни

 Училиштето има добра раководна структура, која може соодветно да одговори на обврските и предизвиците,
 Наставниот кадар редовно и навремено ги информира родителите и учениците за родителските средби и постигањата на 

учениците,
 Раководниот тим креира политика која ги задоволува воспитно - образовните потреби на училиштето,
 Воучилиштетонавремесеидентификуваат, планираати обезбедуваат потребитеодматерилајно –техничкисредства,
 Училиштето работи на подробрување и осовременување на инфраструктурата преку сопствени средства,
 Еднаков третман на сите ученици од различен пол, етничка и социјална припадност,
 Наставниците континуирано се усовршуваат, ги следат и спроведуваат иновациите во наставниот и воспитен процес.

Слаби страни

  Во училиштето нема фискултурна сала и нема спортски реквизити за успешно реализирање на часовите по предметот Спорт и 
спротски активности,

 Недоволно организирани обуки за работа со ученици со ПОП(посебно образовни потреби),
 Потребно е поголемо вклучување на учениците и родителите во креирање на училишната политика со свои идеи,
 Училишните простории делумно овозможуваат реализација на наставни и воннаставни активности,
 Намалување на бројот на ученици, што условува појава на технолошки вишок на вработените,
 Работењето во две смени и немањето на просторни услови е проблем за реализирање на додатната,дополнителна 

настава и слободните активности на училиштето,
 Учениците имаат проблем со градскиот автобуски превоз(посебно децата коидоагаат од далечните населени 

места)имаме појава од доцнење на првиот час и барање од родителите да бидат ослободени од крајните часови,а сето 
тоа негативно се одразува на успехот на учениците,
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 Инсталираниот интернет во училиштето не ги задоволува во целост условите за примена на ИКТ во наствата,
 Во графичката работилница за реализирање на практичната настава потребни се посовремени средства за реализирање 

на наставата,
 Во хемиската лабараторија е потребно да се обезбедат посовремени  средства за релизирање на предвидените вежби,
 Булеварот што поминува покрај училиштето не е безбден за учениците и вработените,потребно е дасе постави пешачки 

семафор,
 Недоволно е решено прашањето со осветлувањето на училишниот двор и отвореното спортско игралиште.

Самоевалуација на училиштето: СУГС„Димитар Влахов“-Скопје   Подрачје 7 : Управување, 
раководење и креирање политика
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Анализа на резултатите:  

Целите  на училиштето  се  во  согласност  со  целите на  државната и  локалната образовна  политика  и  се  фокусирани  на
подобрување  на  квалитетот  на  наставата  и  максимизирање  на  постигањата  на  учениците.  Вработените,  родителите  и
учениците делумно учествуваат во креирањето на целите, начелата и вредностите на училиштето и се запознаени со начинот
на  нивно  остварување  и  подобрување.  Училишниотменаџмент  според  изработената  самоевалуација  во  подрачјето
Управување, раководење и креирање политика работи и раководи согласно условите и законите за образование може да
работи опфаќајќи ги сите сегменти во училиштето. Ги следи новите текови и е отворено за соработка и за прифаќање на нови
и продуктивни идеи во интерес на сите заинтересирани страни.Раководниот орган редовно ги прати промените во воспитно-
образовниот систем и истите според можностите ги применува. Директорот редовно го информира Училишниот одбор за
случувањата во училиштето и ги извршува одлуките што УО ги има донесено. Распределбата на активностите и на задачите
на раководниот тим е јасно дефинирана и истиот настојува тимски да им пријде на проблемите со кои е соочено училиштето и
кои треба да бидат разрешени.Директорот и менаџерскиот тим се трудат професионално да ја извршуваат својата работа во
секој  поглед  и  во  интерес  на  сите  ученици  и  наставници.Наставниците  континуирано  се  усовршуваат,  ги  следат  и
спроведуваат иновациите во наставниот и воспитниот процес.  Наставниот кадар обезбедува мирна и безбедна училишна
клима за непречена реализација на наставните и воннаставните активности. Истовремено се залага за примена на современа
настава и покрај тоа што наидува на просторна ограниченост во училиштето, немањето спортска сала, недоволно нагледни
средства, недостаток на работилници за практична настава за сите струки и недоволната соработка на ниво на активи.
Училиштето  вложува  максимум  во  подобрување  на просторните услови  за  реализација  на  наставните  и  воннаставните
активности, обезбедува материјално- технички средства според потребите и можностите, превзема активности за одржување,
подобрување  на  инфраструктурата.Со оглед  на  спецификата  на  стручното  училиште  се  оди  на  се  поголема медиумска
афирмација на училиштето, се поголема застапеност на учениците практиканти во социалните установи, давање на услуги на
лица со попречен развој и друго.Што се однесува до креирањето на политиката на училиштето, постојат доста работи кои би
требало да се променат  или би требало поинаку да им се пристапи.  Потребно е поголемо вклучување на учениците и
родителите во креирање на училишната политика со свои идеи.

Идни активности:  Приоритетни подподрачја (оддели) во рамките на ова подрачје кои може да бидат вклучени во 
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планот за развој на училиштето
- Изградба на спортска сала
- Обезбедување современи средства во графичката работилница
- Обезбеување на средства за хемиска лабараторија
- Иницирање на средба со раководниот тим на ЈСП за прилагодување на распоредот на возење на автобусите од 

приградските линии со терминот на завршување на часовите во нашето училиште
- Средба со Републички секретаријат за безбеност во сообраќајот во врска со поставување на пешачки семафор
- Подобрување на инфраструктурата на училиштето
- Потреба од стручно усовршување на наставниците и наставни програми за ученици со посебни потреби
- Подобрување на односите со јавноста ( промоција на училиштето)
- Поголемо вклучување на учениците и родителите во креирање на училишната политика со свои идеи
- Преземање на активности за регулирање на осветлувањето на училшниот двор и отвореното спортско игралиште

Изработиле:

Мирјана Крстевска

Драшко Симјановски

Јадранка Петревска

Џејљан Алији
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РЕЗИМЕ ОД ИЗВРШЕНА САМОЕВАЛУАЦИЈА

Врз основа на Правилникот за начинот и подрачјата за вршење на самоевалуацијата

на  средните  училишта  (Службен  весник  на  Р.  Македонија  бр.  11-7404/3,  од

15.01.2014г.),  комисијата  за  изготвување  самоевалуација  на  работата  на  СУГС

„Димитар Влахов“ за периодот од 2016г. до 2018г. изврши самоевалуација за работата

на училиштето. 

Во текот на работата, тимовите имаа средби и разговори со  вработените, извршија

проверка  на  потребната  документација,  спроведоа  анкети  со  ученици,  наставници,

родители и др.

Самоевалуацијата се изврши врз основа на добиените вредности  од Интегралната

евалуација на Државниот просветен инспекторат и Развојниот план на училиштето.

Целта  на  Самоевалуацијата  е  со  конкретни  анализи  и  осврти  на  сите  области  на

работење на училиштето да се добие слика за квалитетот во работењето, напредокот

и постигањата на училиштето, напредокот и постигањата на училиштето,

јаките но и  слаби страни,  за  кои ќе следат предлог  мерки за  нивно надминување.

Секако дека воочените слабости ќе ги мотивираат сите учесници во наставниот процес

(директни  или  индиректни) да  ги  вложат  сопствените  капацитети  и  искористат

постојните ресурси за подобрување на условите и стандардите во училиштето. На тој

начин  ќе  се  придонесе  за  целосно  и  квалитетно  реализирање  на воспитно-

образовниот  процес.  Самоевалуацијата  ги  издвојува  и  приоритетните  области  на

делување  за  унапредување  и  осовременување  на  наставните  и  воннаставните

активности. Заедничка цел на сите субјекти во училиштето е слабите страни да се во

се помал број, а јаките да се одржуваат, односно зголемуваат.

Целокупната состојба и работа во училиштето, е добиена од седумте подрачја, кои ја

опфаќаат самоевалуацијата на училиштето:

1. Наставни планови и програми  

2. Постигнување на учениците  

3. Учење и настава

4. Поддршка на учениците

5. Училишна клима и односи во училиштето

6. Ресурси

7. Управување, раководење и креирање политика
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Подрачје: Наставни планови и програми

Индикатори: 

 Реализација на наставните планови и програми

 Квалитет на наставните планови и програми

 Воннаставни активности

Јаки страни:

 Наставните планови и програми се реализираат во предвидениот обем,
со примена на современи наставни форми и методи;

 Преку  соодветен  избор  на  наставни  форми  и  методи  наставните
програми  се  прилагодуваат  на  способноста  на  учениците,  со  што  се
влијае на личниот развој на ученикот;

 Наставниците  ги  вградуваат  меѓупредметните  цели  во  наставните
програми кои ги  реализираат,  со  што се  влијае на личниот развој  на
ученикот;. 

 Третманот  на  учениците  и  нивната  вклученост  во  наставни  и
воннаставни активности е подеднаков за сите и не зависи од половата
или етничката припадност;

 Наставниците  се  добро  обучени  за  примена  на  современи  наставни
форми и методи,  за ИКТ во наставата и се спремни за понатамошно
усовршување;

 Постои добра соработка со локалната средина на сите полиња;
 Успешно  се  организираат  воннаставни  активности  од  најразличен

карактер,  кои  придонесуват  за  афирмација  и  развој  на  училиштето  и
учениците,

Слаби страни:

 Tехничката  опременост  на  училиштето  делумно  задоволува  и  постои
простор за подобрување

 Наставниците  не  се  доволно  обучени  за  работа  со  деца  со  посебни
образовни потреби.

 Недоволна иницијатива од страна на наставниците до Министерството
за  образование  и  наука,  Бирото  за  развој  и  Центарот  за  стручно
образование  и  обука,  за  водедување  нови  профили,  за  измена,
модернизирање  и  прилагодување  на  наставните  планови  и  програми,
кон потребите на локалната средина;

 Недостаток од стручна литература и наставни помагала, како и учебници
за сите ученици;

 Мали можности на учениците и родителите да влијаат врз креирањето
на наставните планови и програми, но и незаинтересираност од страна
на родителите.
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Подрачје: Постигања на учениците

Индикатори: 

 Постигнувања на учениците

 Задржување / осипување на учениците

 Повторување на учениците

Јаки страни:

 Висок  просек  на  учениците  од  четврт  степен  образовен  профил
Козметички техничар,

 Подеднакво ангажирање на учениците од страна на наставниците без
разлика на полот и етничката припадност;

 Следење на напредокот на учениците со потешкотии во учењето;
 Менторирање  на  учениците  идентификувани  како  група  подложна  на

осипување;
 Можност за продолжување на школувањето, вонредно во четврт степен;

Следење на редовноста на учениците и причините за отсуствата;
 Ангажираност  на  наставниците  во  намалување  на  осипувањето  на

учениците;
 Успешна  соработка  на  психолог,  наставник  и  ученик  во  однос  на

постигањата на учениците; 

Слаби страни:

 Низок среден просек на постигнувањата на учениците;
 Голема нередовност и голем број на изостаноци по ученик;
 Не  постои  систем  за  идентификување  и  работа  со  талентирани  и

надарени ученици и на ученици со посебни образовни потреби; 
 Мал број на ученици кои успешно ја завршуваат Државната матура;
 Осипување  на  ученици  од  женски  пол  во  прва  година  од  Ромска  и

Албанска националност;
 Недоволна  заинтересираност  од  страна  на  родителите  за  успехот  и

редовноста на нивните деца;

Подрачје: Учење и настава

Индикатори: 

 Планирања на наставниците

 Наставен процес

 Искуства на учениците од учењето

 Задоволување на потребите на учениците
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 Оценувањето како дел од наставата

 Известување за напредокот на учениците

Јаки страни:

 Мотивирани  и  едуцирани  наставници,  отворени  за  усовршување  и
унапредување на наставата

 Редовно учество на вонучилишни активности, семинари,предавања и
проекти

 Навремено  изработени  годишни  и  тематски  програми  кои  содржат
неопходни  елементи  за  успешна  организација  и  реализација  на
наставниот час

 Се  користат  разновидни  наставни  форми  и  методи  кои
соодветствуваат  на  потребите  на  учениците  и  нивните  стилови  на
учење

 Практична примена на стекнатите знаења на учениците
 Се  користат  различни  методи  и  форми  на  оценување  и

информациите  од  оценувањето  се  користат  во  прилагодување  на
наставата

 Наставниците не прават разлика меѓу учениците според нивниот пол,
социјалното потекло и етничката и религиска припадност

 Директорот и стручната служба редовно го следат наставниот процес
преку посети на часови на секој наставник

 Во училиштето се поттикнува, мотивира и остварува соработка меѓу
учениците и меѓу учениците и возрасните

 Родителите редовно се известуваат за напредокот на учениците.

Слаби страни:

 Училницата  како  мотивирачка  средина  за  учење  (просторни  и
материјални  услови  за  настава,  современи  наставни  средства  и
помагала,  кабинети  за  настава,  компијутерска  технологија  за
поголема примена на ИКТ во наставата и др.)

 Продлабочување и проширување на знаењата на учениците преку
истражувања и проекти

Подрачје: Подршка на учениците

Индикатори: 

 Севкупна грижа за учениците

 Здравје

 Советодавна  помош за понатамошно образование на учениците

 Следење на напредокот

Јаки страни:
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Јаки страни:

 Училишниот простор е безбеден за изведување на настава;
  Соработка  помеѓу  наставниците,  стручните  служби,  родителите  и

учениците;
 Организирана  практична  настава  за  учениците  од  сите  струки  и

профили;
 Подеднаква  поддршка  на  сите  ученици  без  разлика  на  пол,

националност, верска припадност или ученици со посебни образовни
потреби;

 Грижата  за  учениците  со  емоционални  потешкотии  и  социјални
проблеми од страна на стручните служби и наставниците е на високо
ниво;

 Во училиштето редовно се одржуваат активности за  превенција од
насилство и заштита од пороците на денешницата (пушење, алкохол
и дрога);

 Училиштето  има  добра  соработка  со  Локалната  заедница,
Здравствените домови и МВР;

 Наставниците  изготвуваат  редовни  извештаии  анализи  по
класификациони  периоди  за  својата  паралелка  за  успехот,
поведението, редовноста и напредокот на учениците;

 Изготвените извештаи и анализи по паралелки се доставуваат на увид
на стручната служба и раководниот кадар и се целосно достапни за
сите структури во училиштето;

 Во  училиштето  редовно  се  организираат  систематски  прегледи  за
учениците и вработените.

Слаби страни:

 Пристапот  до  училиштето  не  е  прилагоден  за  ученици  со  телесни
пречки во развојот;

 Наставниците  не  се  доволно  обучени  за  работа  со  ученици  со
посебни образовни потреби;

 Во  рамките  на  училиштето  нема  обезбедено  услови  за  исхрана  и
контрола на квалитет на храна; 

Подрачје: Училишна клима и односи во училиштето

Индикатори: 

 Училишна клима и односи во училиштето

 Промовирање на постигањата

 Еднаквост и правичност

 Партнерски однос со родителите и со локалната и деловната заедница

Јаки страни:
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Јаки страни:

 Училиштето  работи  на  остварување  на  мисијата  и  визијата
предвидени во Годишната програма,

 Училиштето се грижи за здравјето и безбедноста на учениците,
 Училиштето има изготвено куќен ред и кодекс на однесување, со кој

се  поставени  правила  на  однесување  на  сите  структури  во
училиштето,

 Во  училиштето  постои  еднакво  и  правично  однесување  со  сите
ученици независно од нивната воздраст, пол, способности, верска и
етничка припадност;

 Учениците  своите  способности  и  интереси  ги  изразуваат  во
воннаставните активности,

 Вработените во училиштето ги познаваат и ги почитуваат правата на
децата,

 Во  училиштето  постои  соработка  со  родителите  преку  Советот  на
родители,  кои  учествуваат  во  решавање  на  проблемите  и
активностите кои се финансираат од родителите,

 Училиштето  остварува  соработка  со  деловната  заедница  преку
практичната  настава,  МОН,  БРО,  невладиниот  сектор,  локалната
заедница,

 Учениците  партиципираат  со  своето  демократско  учество  во
донесување  одлуки  и  во  активности  кои  се  од  нивен  непосреден
интерес,

  Во училиштето се реализираат заеднички наставни и воннаставни
активности на учениците од различни етникумии

Слаби страни:

 Недоволно промовирање на постигањата на учениците и училиштето
надвор од училиштето,

 Големиот  број  на  изречени  педагошки  мерки  не  придонесуваат  за
драстично намалување на вкупниот број изостаноци;

 Отсуство на систем за наградување на наставници што постигнале
резултати на натпреварите,

Подрачје: Ресурси

Индикатори: 

 Сместување и просторни капацитети

 Наставни средства и материјали

 Обезбедување на потребен наставен кадар

 Следење на развојните потреби на наставниот кадар

 Финансиско работење на училиштето

 Училиштето се наоѓа во урбана средина 
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 Успешно спроведување на активности во Кариерниот центар 
 Училиштето има јасен план и распоред и максимално ги користи

расположивите капацитети за изведување настава и воннаставни
активности

 Наставниот кадар во училиштето е со соодветно образование за
реализација на наставниот процес;  

 Наставниците придонесуваат за работата на училиштето и работат
како тим во рамките на стручните активи;

 Во  училиштето  се  применуваат  нови  техники,  за  интерактивен
начин на работа.

 Сите  наставници   имаат  соодветна  стручна  подготовка  и  се
квалификувани  и  оспособени  да ги преземат одговорностите во
наставата.  Наставниот кадар учествуваше на стручно педегошки
семинари, дисеминации и др обуки . Имаат ажурирани портфолија. 

 Стручната служба им помага на наставниците во организација на
наставата,  справување со  проблемите  на  индивидуално  и  грпно
ниво,  планира  и  спроведува  активности  за  давање  соодветна
помош на учениците;

 Училиштето презема мерки за помагање на учениците кои имаат
потешкотии од социјална природа.

 Постапките  за  финансиско  работење  што  ги  спроведува
училиштето се во согласност со законските норми;

 Транспарентност во голема мера во планирањето и трошењето на
училишниот буџет;

 Зголемени  се  активностите  на  тимовите  за  афирмација  на
училиштето;

 Училиштето има правилник за начинот на следење , проверување и
оценување, полагање на испит

Слаби страни:

 Нерешени имотно правни односи; 
 Најголем проблем со  кој  се  соочува  училиштето  е  недостиг    и

нестандардни училници;
 Во училиштето нема соодветни просторни услови за организирање

и реализирање на програмата по спорт и спортски активности;
 Недостаток на стручна литература, 

Подрачје: Управување, раководење и креирање политика

Индикатори: 

 Управување и раководење со училиштето

 Цели и креирање на училишната политика

 Развојно планирање

Јаки страни:
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 Училиштето  има  добра  раководна  структура,  која  може  соодветно  да
одговори на обврските и предизвиците;

 Наставниот  кадар  редовно  и  навремено  ги  информира  родителите  и
учениците за родителските средби и постигањата на      учениците;

 Раководниот  тим  креира  политика  која  ги  задоволува  воспитно  -
образовните потреби на училиштето;

 Воучилиштето на време се идентификуваат,  планираати обезбедуваат
потребитеодматерилајно –техничкисредства;

 Училиштето  работи  на  подробрување  и  осовременување  на
инфраструктурата преку сопствени средства;

 Еднаков третман на сите ученици од различен пол, етничка и социјална
припадност;

 Наставниците континуирано се усовршуваат, ги следат и спроведуваат
иновациите во наставниот и воспитен процес;

Слаби страни:

 Во училиштето нема фискултурна  сала и нема спортски реквизити за
успешно  реализирање  на  часовите  по  предметот  Спорт  и  спротски
активности;

 Недоволно организирани обуки за работа со ученици со ПОП(посебно
образовни потреби);

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

 Училишните простории делумно овозможуваат реализација на наставни
и воннаставни активности;

 Намалување на бројот на ученици, што условува појава на технолошки
вишок на вработените;

 Осовременување  на  средствата  за  реализирање  на  наставата  во
графичката работилница и хемиската лабараторија;

 Обезбедување  пешачки  семафор  за  безбедноста  на  учениците  и
вработените;

 Недоволно е решено прашањето со осветлувањето на училишниот двор
и отвореното спортско игралиште;

Идни активности:  

Приоритетни подподрачја (оддели) во рамките на ова подрачје кои може

да бидат вклучени во планот за развој на училиштето

 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;

 Покренување  иницијативи  за  воведување  на  нови  наставни  профили,
согласно потребите на пазарот на трудот;
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 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.

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

 Прилагодување  на методите на оценување според способностите на
учениците; 

 Поголемо  искористување  на  информатичка  технологија  и  современи
техники на учење;

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

 Намалување на осипувањето и повторувањето на учениците; 
 Подобрување и обезбедување на просторни и  материјални услови  за

работа;
 Стручно усовршување на наставниот кадар;
 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;
 Обезбедување  на  услови  за   квалитетна  исхрана  во  рамките  на

училиштето;
 Просторни  капацитети  за  изведување  на  слободните  ученички

активности, дополнителната и додатната настава;
 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;

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

 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;

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

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

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

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

 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;

 Обезбедување  современи  средства  во  графичката  работилница  и
хемиска лабараторија;

 Средба  со  Републички  секретаријат  за  безбеност  во  сообраќајот  во
врска со поставување на пешачки семафор;

 Подобрување на инфраструктурата на училиштето;
 Подобрување на односите со јавноста ( промоција на училиштето);
 Поголемо  вклучување  на  учениците  и  родителите  во  креирање  на

училишната политика со свои идеи;
 Преземање  на  активности  за  регулирање  на  осветлувањето  на

училшниот двор и отвореното спортско игралиште.
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