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1. ЛИЧНА КАРТА НА УЧИЛИШТЕТО  
  
  
Училиште  ООУ ,,МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО,,  

Адреса  Ул.М.Тито, бб Лозово   

Контакт податоци (тел.)  Тел. 032458996    032458005    

Е- mail    mmbricolozovo@gmail.com 

Веб страница  http://www.metodimitevskibrico.edu.mk  

Ден на училиштето  15 Април 

Број на ученици во училиштето  193 

Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик  

Број на смени  Една смена  

ДИРЕКТОР НА УЧИЛИШТЕ     

Име и презиме  Горанче Велков  

Потпис     

Датум    26.08.2019 година  

ОДОБРУВАЊЕ ОД УО    

Име и презиме  Виолета Сачевска  

Потпис    

Датум    27.08.2019 година  
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 2. КРАТОК ПРОФИЛ НА УЧИЛИШТЕТО  
  
  

Училиште   ООУ  ,,МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО,, ЛОЗОВО 

Година на изградба  1965  

Тип на градба  Тврда градба  

Површина на објектот  1286 м2  

Површина на училишниот двор   

Површина на спортски терени и 
игралишта  

1275 м2  

Површина на спортска сала    

Начин на загревање на училиштето  Централно парно (пелети и дрва)   

Вкупен број на училишни згради   6  

Училишен двор  5  

Број на подрачни училишта   4 

Број на катови централно  2  

Број на училници централно  11  

Број на помошни простории централно 1  

Училишна библиотека   1 

Број на училници подрачни ПУ Дорфулија 4, ПУ Каратманово 2(нова зграда) и 
1(стара зграда), ПУ Милино 3, ПУ Сарамзалино 2. 
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 3. ИСТОРИСКИ РАЗВОЈ НА УЧИЛИШТЕТО  
  

 

Основното училиште "Методи Митевски Брицо" - Лозово, се наоѓа на почетокот на 

главната улица во Лозово, со простран училишен двор и спортски терени и детски игралишта. 

          Училиштето својата просветна образовно – воспитна дејност ја започнува во далечната 
1950 година под името ,,Напредок,, 

          Училиштето својата дејност ја започнало во постојниот објект од учебната 1964/65  год.со 
ново име во чест на Методи Митевски-Брицо истакнат партизан и министер за образование во 
владата на СРМ, кој трагично го загубил животот во водите на охридското езеро спасувајќи дете 
од давење. 
         Училиштето во текот на своето долгогодишно работење има претрпено промени кои се 
одразиле  на работата во училиштето во позитивна смисла.   
 Од позитивните промени ќе издвоиме:  

Уредување и бетонирање на пристапот до главната училишна зграда; 

Реновирање на санитарните јазли во централното и подрачните училишта; 

Замена на столарија со енергетски поефикасна во сите објекти; 

Воведување на централно топловодно греење во сите објекти освен во едно подрачно; 

Замена на азбесениот покрив на централната зграда со нов еколошки прифатлив; 

Изградба на енергетски ефикасна фасада на централната зграда; 

Изградба на нова монтажна училишна зграда во ПУ Каратманово; 

Реновирање на подрачните училишта со подобрување на ентериерот и екстериерот; 

Адаптирање на училница за наставата по ФЗО; 
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 4. СПЕЦИФИЧНОСТИ НА УЧИЛИШТЕТО  

 

 

 Училиштето се наоѓа на магистралниот пат Велес-Штип во централниот дел на општина Лозово и ги опфаќа учениците од 

реонот на Општина Лозово. Зградата на централното училиште е лоцирана во Лозово, а останатите 4 училишни згради ги 

претставуваат подрачните училишта во с: Дорфулија, Картманово, Милино и Сарамзалино во кои се одвива одделенска 

настава.  

Во непосредната околина на училиштето се наоѓа детската градинка |”Рахилка Гонева” и отворени спортски терени за 

практикување  спортски и рекреативни физички активности, општинската зграда и поштата.  

Како  училиште со помал број учениици за разлика од другите училишта од соседните општини можеме да кажеме дека се 
препознаваме по негување на мултикултурното и мултиетничко разбирање, почитување и соживот, како и воспоставување на 
меѓуетничка  толеранција  водејќи се од идејата за меѓусебно разбирање и почитување меѓу етникумите, културите, 
националностите. Во нашето училиште  низ воспитно-образовниот процес   се опфатени ученици од различна етничка 
припадност: македонци, турци,албанци, бошњаци и наставници македонци и власи. 
 

 
 
Проекти кои се реализираат во училиштето  
 

 Нашето училиште континуирано е вклучено во образовните реформи кои повлекуваат реализирање на проекти кои ќе 
придонесат за подобрување наквалитетот на наставата :  

 

 Erasmus + / Европски образовни програми и мобилност.  

Од мината учебна година нашето училиште реализира Европски-образовен проект Erasmus + “Споделено пријателство”/ 
“L’amitie en partage”, No.2017-1-RO01-KA201-037385 во рамки на клучната акција KA201 на Европските образовни 
програми- Европска комисија за Образование, млади и спорт 

 

 E twinning платформа (електронско вмрежување, поврзување).Преку оваа платформа 

воспитно образовниот кадар  од училишта имаат можност да комуницираат, соработуваат, да дебатираат, да иницираат 

и развиваат проекти во кои се вклучени и учениците, да споделуваат знаења, искуство, активности и добри практики од 

цела Европа и пошироко. Воедно нуди и стручно усовршување на наставниците преку вебинари. Активностите на E-

twinning поттикнуваат соработка меѓу европските училишта со примена на разни ИКТ алатки достапни на етвининг 

платформата и изработка на виртуелни проекти. 

 Примена на IKT во наставата;  
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 TOOLKID- компјутерска настава во одделенска настава;  

 Програмата, Образование за животни вештини од I до IX-то одд.  

 Унапредување на наставата по математика и природните науки во одделенска и во 

предметна настава; - Математика со размислување и јазична писменост во почетните одделенија;  

 Користење на информационен систем за Управување сообразованието(ЕМИС);  

 Edubuntu во наставата;  

 Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем;  

 Зелен пакет јуниор;  

 Со читање до лидерство;  

 Заедничка грижа за правилно насочување на учениците- Соработка со родителите 

 

  

Идни проектни активности   
  

 Erasmus +  

“Споделено пријателство”/ “L’amitie en partage”+ “Споделено пријателство”/ “L’amitie en partage”(проектот завршува на 

31.8.2019), а продолжуваме со апликации за  финансирање на нови проекти за повикот 2019 под клучната акција К229/ 

стратешки партнерства во училишно образование. 

 Проекти преку E twinning платформа  

 Предизвик за млади истражувачи- Фонд за иновации 

 Училишта на 21 век 

 Мини едукативни проекти во соработка со Француски институт, Скопје 

 Иницирање на проект за поставување на спортско-рекреативни и  едукативни полигони во училишниот двор и негово 

естетско уредување. 
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 5. ПРЕГЛЕД НА ОРГАН НА УПРАВУВАЊЕ 
 
 
Училишен одбор 

Виолета Сачевска Претседател - претставник од редот на наставниците 

Ристенка Јовановска претставник од редот на наставниците 

Тања Стојчева претставник од редот на наставниците 

Теки Шерифов претставник од редот на родители 

Мирче Величков претставник од редот на родителите 

Тања Досевска претставник од редот на родителите 

Радмила Иванова претставник од Влада 

Назифе Пашова претставник од Локална самоуправа 

Игор Митев претставник од Локална самоуправа 
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6.ПРЕГЛЕД НА ПОСТОЕЧКИТЕ РЕСУРСИ ВО УЧИЛИШТЕТО 
  -МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ 

Ресурс Вкупен број Површина м2 Состојба 
(од 1 до 5) 

Забелешка 

Училници 
 

Училници 
 
 
 

Кабинети 
 
 

Канцеларии 
 

Канцеларии за 
директор 

 
Наставнички 
канцеларии 

 
Библиотека 

 
Училишен двор со 
спортски терени 

 
 
 

Подрум 

7 
 
  12 
 
 
 

1 3 
 
 

2 
 
1 
 
 

4 
 
 
1 
 
1 
 
 
 
 
1 

60 м2 
 

30 м2 
 
 
 

60 м2 
 
 

10 м2 
 

10 м2 
 
 

13 м2 
 
 

18 м2 
 

1275 м2 
 
 
 
 

220 м2 

4 
 

3 
 
 
 

4 
 
 

4 
 

5 
 
 

4 
 
   

3 
 

2 
 
 
 
 

2 

Потреба од: дидактички материјал, 
Смарт табла, разглас, шкафчиња. 
Потреба од: дидактички материјал, 
Смарт табла, разглас, шкафчиња, 
под, столчиња, клупи, бела табла, 
нов инвентар. 
Потреба од: дидактички материјал, 
Смарт табла, разглас, шкафчиња. 
 
Потреба од инвентар 
 
 
 
 
Потреба од инвентар, шкафчиња 
 
 
Потреба од: нов инвентар, полици, 
дигитализација, лектири. 
Потреба од: хортикултурно 
уредување на зелените површини, 
корпи за отпадоци, жардињери, 
обележување на спортски терени за 
тенис, изградба на спортска сала. 
 Потреба од: подна и ѕидна хидро 
изолација и реконструкција а 
спортска сала. 

  1 – незадоволително                   2 – задоволително                      3 – добро                      4 – многу добро                               5 – одлично 
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НАГЛЕДНИ СРЕДСТВА И ДРУГА ОПРЕМА 
 

Нагледни средства и друга опрема Количина 
Телевизори 4 
Касетофон 3 
Куќишта 29 

Работни станици ( екран, тастатура, глувче) 213 
Плави лаптопи 60 

Бела табла 2 
Зелена табла 22 
Микроскоп 1 

Скелет 1 
Принтери  8 

Гео-историски карти 21 
ЛЦД проектор 2 

Глобус 1 
Лабараториски прибор 1 

Линијар,тријаголник,шестар 3, 4, 2 
Демонстративен прибор за механика 1 
Демонстративен прибор за оптика 1 
Демонстративен прибор за  електрицитет 1 
Демонстративен прибор за магнетизам 1 
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ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 
 
  

Стручен профил Број на вработени 

Наставен кадар – предметна настава 13 

Наставен кадар – одделенска настава 13 

Директор - Горанче Велков 1 

Помошник директор-Милица Бансколиева 1 

Психолог – Даниела Мијалковска 1 

Педагог – Ангела Илиева 1 

Дефектолог – Виолета Сачевска 1 

Секретар на училиштето – Милан Ашиковски 1 

Хигиеничари 7 

Хаус мајстор 1 

Котлар  1 
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7. ПОДАТОЦИ ЗА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  
 
-ПОДРАЧЈЕ НА РАБОТА НА УЧИЛИШТЕТО И НАСТАВНА ПРОГРАМА 

Подрачје на 
работа за кое 
училиштето е 
верификувано  

Наставна 
програма  

Основано од  Датум на 
верификациј
а  

Број на 
одд. и 
паралелк
и  

Основно образование    
 

Национална 
програма 

1965 година 
 

06. 06.1986 год. 
Со акт бр.1002-510 

9/17 

 
-ФРЕКФЕНЦИЈА НА УПИС НА ПРВАЧИЊА ВО ИЗМИНАТИТЕ ГОДИНИ И ВИД НА НАСТАВНА ПРОГРАМА 
 

Наставна 
програма  

 

 

Вид на 
настава 

Учебна година 
 

 
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Деветгодишно 
основно 
образование  

Класична 
настава  

 

19 16 30 18 27 

Кембриџ 
програма  

 

Класична 
настава  

19 16 30 18 27 
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ПРЕГЛЕД НА СОСТОЈБАТА ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ДОСЕГАШНИТЕ АКТИВНОСТИ 
 

Задолжително деветгодишно основно образование се воведе во Македонија во 2007 година, во согласност со Концепцијата за 

деветгодишно основно воспитание и образование. Законот за основно образование гарантира бесплатна достапност на ова 

ниво на образование за сите деца на возраст од 6 до 14 години. Реформите на наставните планови и програми беа започнати 

истовремено со продолжувањето на времетраењето на основното образование. Наставните програми опфаќаа развојни цели за 

циклусите во основното образование, општи цели за секое одделение и конкретни цели за секоја тема или програма.  

Покрај тоа, воведени се и повеќе нови предмети: англиски јазик од I одделение како задолжителен предмет; втор странски 

јазик од VI одделение како задолжителен предмет; иновации во IX одделение како задолжителен предмет; работа со 

компјутер и основи во програмирањето како задолжителен предмет во III и IV одделение; творештво во IV и V одление како 

изборен предмет; информатика во VI и VII одделение како задолжителен предмет и во VIII и IX како изборен предмет; етика 

на религиитe; други изборни предмети: нашата татковина, воспитание за околината, истражување за родниот крај, танци и 

народни ора, изборен спорт, унапредување на здравјето, вештини за живеење и програмирање. Освен тоа беше изготвена 

програма за образование за животни вештини, како и прирачник што е предвидено да се реализира на часот на одделенската 

заедница од II до IX одделение.  

Од учебната 2014/2015 година беше воведена прилагодена верзија на Наставните предмети според Меѓународниот центар за 

испитни програми од Кембриџ, Велика Британија за математика и природни науки од I до VI одделение и математика и 

предметите од природните науку физика, хемија и биологија од VII до IX одделение. Учебниците за соодветните програми беа 

одобрени во согласност со Концепцијата за изработка на учебник и Метдологијата за вреднување на учебник.  

Со новите измени во образовниот систем во Р. Македонија изготвен е стратешки документ Стратегија за образованието 
2016/2020. 
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БРОЈ НА УЧЕНИЦИ ЗАПИШНИ ВО ВРЕМЕ НА ИЗГОТВУВАЊЕ НА УЧИЛИШНИОТ РАЗВОЕН ПЛАН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одд Лозово Дорфулија Каратман Милино Сарамза Вкупно по етничко потекло Вкупно   

ВК 
Нац Мак Тур Мак Тур Мак Мак Алб Македон Мак Тур Алб  

М 

 

Ж 
Пол М ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

I 6 4 / 1 3 4 1 2 2 / 2 2 / / / / 13 10   1   3 / / 14 13 27 

II 3 3 / / 3 1 / / / 2 1 1 1 1 2 /   9   7 /   / 1 1 10 8 18 

III 4 5 / 1 1 2 3 1 4 3 3 / / 1 3 / 15 10 3 2 / 1 18 13 31 

IV 2 3 1 / / 1 1 2 1 1 1 2 / / 1 / 5 7 2 2 / / 7 9 16 

V 1 6 1 1 1 2 1 / 3 2 / / / / 1 / 6 10 2 1 / / 8 11 19 

Вк. 16 21 2 3 8 10 6 5 10 8 7 5 1 2 7 / 48 44 8 8 1 2 57 54 111 

VI 5 4 / / 6 1 / 2 1 3 1 / / 1 / / 13  8 / 2 / 1 13 11 24 

VII 15 6 2 4   / / / / / / / / / / / / 15  6 2 4 / / 17 10 27 

VIII 4 4 4 1 / / / / / / / / / / / / 4 4 4 1 / / 8 5 13 

IX 11  6 1 / / / / / / / / / / / / / 11   6 1 / / / 12 6 18 

VI-IX 35 20 7 5 6 1 / 2 1 3 1 / / 1 / / 43 24 7 7 / 1 50 32 81 

Вк   51 41 9 8 8 10 6 5 10 8 7 5 1 2 7 / 91 68 15 15 1 3 107 86 193 
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          Одд.                     Бр. на  
               паралелки 

Број 
на 

ученици 

Етничка и родова структура на учениците 

Македонци Албанци Турци 

м ж м ж м ж 
I 2  чисти и  2 

комбинирани 
27 13 10            / / 1 3 

II 5  комбинирани 
паралелки 

18 9 7             1           1 / / 

III  5 комбинирани 31 15 10 / 1 3 2 

IV   5 комбинирани 16 5 7 / / 2 2 

          V   4 комбинирани 19 6 10 / / 2 1 

VI  2 чисти  паралелки 24 13 8 / 1 / 2 

VII 2 чисти  паралелки 27 15 6 / / 2 4 

VIII 1 ч     1 чиста паралелка 13 4 4 / / 4 1 

IX     1  чиста паралелка 18 11 6 / / 1 / 

 
         Вкупно 

8 чисти 9  комб.        192 91 68 1 3 15 15 

17        193 159 4 30 
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Училиште  Чисти  паралелки  Комбинирани парaлелки 
Лозово 7                             2 

            1           1 
        II-IV       III-V 

Дорфулија 1                             2 
II-IV       III-V 

Каратманово /                             2 
II- V I-III-IV 

Милино /                             2 
II-III         I-IV 

Сарамзалино /                              1 
                     II-III-IV-V 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Училиште/п.у М Ж      Вкупно 

Лозово    67 56 123 

Дорфулија    14 15 29 

Каратманово    10 8 18 

М                 Милино    8 7 15 

Сарамзалино    7 / 7 

    Вкупно 107 86 193 

Одделенска настава Предметна настава Вкупно 

Машки Женски Машки Женски   Mашки Женски 

57 54 50 32 107 86 

111 82 193 
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Населено место Деца опфатени  во воспитно 
образовен процес -од 6-14 години- 

Лозово 73 

Дорфулија 62 

Каратманово                                  28 

Милино 20 

Сарамзалино 5 

Аџиматово 1 

Ѓузумелци 2 

Ќоселери 2 

Вкупно 193 

 

                             Наставен јазик во училиштето 

Македонски јазик 
Број на паралелки 17 
Број на ученици 193 
Број на наставниици 26 

 
БРОЈ НА УЧЕНИЦИ ВО ПОСЛЕДНИТЕ 4 ГОДИНИ 

 Број на ученици  
Вкупно 
ученици 

Одделенска 
настава  

Предметна 
настава  

2014/15 101 82 183 

2015/16 100 80 180 

2016/17 118 80 198 

2017/18 109 81 190 

 
Детектирани потреби  во контекст на Годишен план за вработување: 
 -ПОТРЕБА ОД ВОСПИТНООБРАЗОВЕН КАДАР ЗА НАРЕДНИТЕ ЧЕТИРИ ГОДИНИ  

  1 стручен соработник- логопед 
-ПОТРЕБА ОД ОСТАНАТ КАДАР ЗА НАРЕДНИТЕ ЧЕТИРИ ГОДИНИ 

         1 економ-домаќин 
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8.ФАКТОРИ КОИ ВЛИЈААТ НА РАЗВОЈОТ НА УЧИЛИШТЕТО 
 
 
 - ЛОКАЛНИ ФАКТОРИ КОИ ВЛИЈААТ НА РАЗВОЈОТ НА УЧИЛИШТЕТО 
 
Училиштето е во континуирана соработка со  културни, образовни установи, невладини организации, спортски здруженија и 

др.Преку процесот на планирање и организација училиштето настојува да биде креатор на својата иднина.Во 
планирањето и развојот на севкупниот воспитно-образовен процес треба да бидат вклучени сите субјекти од интерната и 
екстерната средина на училиштето (учениците, родителите, наставниците, локалната самоуправа, невладините 
организации, државата) со цел да се постигнат врвни резултати и истовремено да бидат задоволени потребите на 
претходно споменатите субјекти.Училиштето кое се стреми да биде пример со својата воспитна-образовна дејност, 
постојано треба да се преиспитува колку е доследно во остварувањето на својата визија и колку се доследни и 
функционални промените кои ги воведува и применува за воспоставување квалитетен воспитно-образовен систем.Во овој 
целокупен процес најголемо значење има залагањето на наставниците. Под залагање се подразбира стручни 
(професионални) умствени и физички активности, вложени напори и сили, што ги планира и реализира наставникот, 
како и неговото севкупно однесување како личност и стручњак, со кои тој настојува да ги извршува сите обврски што 
произлегуваат од работното место.  

Во текот на учебната година, наставната програма по одделни предмети, налага посета на културни институции. Нашето 
училиште ќе остварува соработка со следниве културни институции од опкружувањето: 

 -Народен театар „Ј.Х.К – Џинот“ од Велес 
 -Македонски Народен Театар- Скопје 
 -Театар за деца и млади – Скопје  
-Саем на книга-Скопје -Ликовен салон (центар) – Велес 
 -Градска библиотека – Св.Николе -Народен музеј – Св.Николе 
-Дом на културата „К.П.Мисирков“ – Св. Николе 
 -Универзитетска библиотека – Скопје 
 -Археолошки музеј-Скопје 
 -Фестивал „Златно славејче“ и др. 
- Дирекција за заштита и спасување 
- Доброволно противпожарно друштво Свети Николе. 
- Црвен крст, Свети Николе 
 
 
Носители на овие активности ќе бидат учениците, одделенските наставници и предметните наставници. Континуирано ќе се 

следат повици за учество на разни конкурси, учество на културни манифестации и сл 
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Покрај овие институции, а со цел подобрување и унапредување на психо-физичкото и емоционално здравје на учениците, ООУ 
„М.М.Брицо“ постојано ќе соработува со здравствените организации во Општина Лозово, Св.Николе и Велес преку 
редовен систематски преглед на учениците од училиштето. Се предвидуваат здравствено-едукативни дебати во врска со 
промоција на здрав начин на живот, сексуално здравје и сл. 

 
 
Институции со кои се предвидува сорaботка се: 

 Центар за јавно здравје – Велес, заради спроведување на систематски преглед на вработените во училиштето и  
дезинфекција, дезинсекција и дератизација во училишните простории 

.  ПЗУ „Вивамед“ ординација по општа пракса, која непосредно се грижи за здавјето на нашите ученици. 

 Ројал-дент стоматолошка ординација- неколку години по ред е  покровител на наградата за „Најдобар ученик на 
генерацијата“ и заедно со Аптека „Маринела“ ,  покрај тоа што се грижат за здравјето на учениците, поттикнуваат и 
организираат и креативни работилници и конкурси. Ги мотивираат учениците да творат – ликовно и литературно на 
одредена тема и доделуваат симболични награди за сите учесници.Овој вид на соработка ќе продолжи. 

 
 
 
 
-НАЦИОНАЛНИ ФАКТОРИ КОИ ВЛИЈААТ НА РАЗВОЈОТ НА УЧИЛИШТЕТО 
 
Институции со кои училиштето соработува на национално ниво се:  
- МОН  
- БРО  
-ДПИ  
-ДИЦ  
-Национална агенција за европски образовни програми и мобилност 
- Агенција за вработување  
- Државен завод за статистика 
 - Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа  
- МВР , Сектор за малолетничка деликвенција 
- Републички совет за безбедност на сообраќај на патиштата. 
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МЕЃУНАРОДНИ ФАКТОРИ КОИ ВЛИЈААТ НА РАЗВОЈОТ НА УЧИЛИШТЕТО: 
 
Поаѓајќи од нашата  визија дека  остварувањето  на надежта за квалитетно образование на децата и младите  поттикнува 

соживот меѓу различните националности и етничка припадност ние веруваме дека образованието значи референтна 
рамка за градење на систем на вредности кои во себе вклучуваат димензија на мултиетничка соработка и толеранција.тој 
систем на вредности ќе се воспоставува со ефективна соработка и на меѓународен план. 

 
 
 
 
 
Меѓународни институции со кои училиштето ќе соработува се: 
 
-Француски институт – Скопје 
-Романска амбасада –Скопје 
-Француска амбасада-Скопје 
-Национална агенција за европски образовни програми на Р.Романија 
-Национална агенција за европски образовни програми на Р.Франција 
-Национална агенција за европски образовни програми на Белгија 
-Национална агенција за европски образовни програми на Р.Грција 
-Американски мировен корпус 
- Амбасада на САД 
- USAID 
- Секретаријат за Европски прашања, Скопје 
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-ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА УЧИЛИШТЕТО ВО ЛОКАЛЕН КОНТЕКСТ 
 
 
Училиштето ќе соработува со локалната заедница  во реализирање на активности од локално ниво па и активности кои ги 

организира државата, во реализирање на заеднички проекти и слично. Кога станува збор за Локалната самоуправа, 
бидејки сме едно училиште во нашата општина може да се каже дека нашата соработка и комуникација е на одлично 
ниво. Редовно ќе  се одржуваат состаноци поврзани со успехот на учениците, хигиената во училиштето , што може да се 
направи за подобрување во целокупното работење и функционирање на училиштето. За состаноците навреме ќе  се 
известува и тие секогаш ќе бидат  од заеднички интерес. Во комуникацијата со локалната самоуправа можат да се 
набројат и некои настани организирани од страна на Општината или училиштето. Такви се следните активности: 

 
-Свечена приредба по повод првиот училишен ден и прием на првачињата; 
-Детска недела, културна програма и спортски активности; 
 -Недела на толеранцијата;  
-Соработка со Градоначалникот на општина Лозово и локалната самоуправа во врска со Erasmus + проектите кои ќе се 

реализираат во училиштето; 
-Активности со ученицитеи  прием на гости на Транснационални средби и мобилности ; 
-Промоција на локални вредности,знаменитости  на меѓународен план преку проекти; 
 
-Одбележување на денот на Општина Лозово; 
-Новогодишен базар и приредба на учениците;; 
-Учество на литературни и ликовни конкури со доделување награди и пофалници за најдобрите творби; 
-Соработка во врска со спроведување на општественокорисна работа на училиштето; 
-Еко програма;.  
Би ги наброиле и заедничките настани огранизирани од страна на општината или пак училиштето каде учество земаат и двете 

страни како: Одбележување на ,,Денот на планетата Земја, учество во акцијата ,,Македонија без отпад,, и сл.Целиме кон 
одлична позитивна комуникација; 
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-ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА УЧИЛИШТЕТО ВО НАЦИОНАЛНО ОПКРУЖУВАЊЕ 
 
Училиштето работи според Законот за основно образование според кој основното образование трае девет години и е 

задолжително и бесплатно за сите ученици (на возраст 6-14 години). Воспитно-образовната работа се организира и 
остварува според наставен план и програма кои на предлог на БРО ги утврдува МОН.  

Во 2011 година ДПИ воведе индикатори за квалитетот на работата во училиштата. Со примената на овие индикатори се 
оценува квалитетот на воспитни-образовниот процес, се дефинираат силните и слабите страни во работењето и се даваат 
препораки за подобрување. Индикаторите исто така помагаат и во постапката за самостојна евалуација на училиштето и во 
интегралната евалуација што ја врши ДПИ.За обезбедување квалитет на наставата, училишниот одбор на секои 4 години 
донесува Програма за развој на училиштето во која се земени предвид резултатите од самоевалуацијата спроведена од 
училишната комисија, советодавната и стручната помош од Бирото, препораките од извештајот од интегралната евалуација 
спроведена од Државниот просветен инспекторат, како и резултатите од екстерната евалуација содржани во Годишниот 
извештај за работата на наставниците и стручните соработници од страна на Државниот испитен центар. На секои две години 
за реализација на Програмата за развој училиштето врши самоевалуација. Во самоевалуацијата на училиштето се вклучени 
сите наставници кои работат во тимови поделени по подрачја.Со цел да се обезбеди контрола на квалитетот на работата на 
наставниците во процесот на интегралната евалуација се врши и оценување на успешноста на нивната работа и исполнување 
на работните должности. За наставниците кои прв пат се вработуваат воведени се: задолжително полагање на тест на личност 
и стручен испит за кој  подразбира секојдневно професионално и лично растење на наставникот, долготраен, континуиран 
процес кој започнува на почетокот на оваа професија и трае до крајот на целиот живот,.Овој процес ќе се реализира на 
најразлични начини со цел оспособување на наставникот со нови знаења, вештини, способности, стратегии во соодветните 
области и оспособеност за примена на соодветна технологија.  Во контекст на проектот за професионален развој на наставници и 

стручни соработници на БРО, училиштето ќе ги следи препораките и насоките Професионализацијата на наставниците и стручните 
соработници е предуслов за успешно унапредување на квалитетот на образованието.Токму поради тоа е потребно воведување 
на концепт за професионален развој на училишниот кадар. 
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9.АНАЛИЗА ОД ИНТЕРНАТА ЕВАЛУАЦИЈА (САМОЕВАЛУАЦИЈАТА 2016/2018 ) 
 

НАШИ СИЛНИ СТРАНИ 
 

НАШИ СЛАБИ 
СТРАНИ 
 

 

 Училиштето ги негува родовата сензитивност и 
мултикултурализам; 

.  Постои позитивна клима за нови проекти во образовниот 
процес; 
 

 Училиштето постигнува значајни резултати на општинско, 
регионално и државно ниво; 
-Постои високо ниво на почитување на наставниот кадар и 
педагошко-психолошката служба кон сите родители и 
надворешни соработници во, од и со училиштето; 

 Отвореност на училиштето за соработка со родителите, 
локалната заедница, невладиниот сектор и медиумите;. 

 Училиштето има изготвен Кодекс на однесување на 
наставниците, учениците и родителите; 

 Училиштето организира хуманитарни акции во соработка 
со родителите и со локалната средина со цел да се помогне на 
учениците од социјално ранливите семејства и друг вид 
хуманитарни акции; 
-Раководниот орган има програма за работа и истата ја 

спроведува;  Раководниот орган воспоставува тимска работа 
преку вклучување на вработените при реализација на 
однапред определени активности; 
-Промовирање на стручност и компетентност на раководниот 
органи и стручната служба во имплементирање на насоки и 
програми кои се потребни за успешно функционирање на 

воспитнообразовниот процес во училиштето.  -
Воспоставување стимулативен систем за наградување на 
воспитнообразовниот кадар од учебната 2018/19/ 
издвојување и доделување признанија за наставниците кои се 
истакнуваат со своите зал- На транспарентен и демократски 
начин се врши изборот на претставниците во ученичката 

-Во планирањата многу ретко се практикува реализација 
на наставен час во природни услови; 
-Недоволна промоција на позитивни и трајни вредности 
кај учениците; 

 Дел од наставниците не изработуваат автентични 
критериуми за оценување на учениците во согласност со 
нивните можности 

.  Наставниците не соработуваат на ниво на активи/ не се 
координираат често помеѓу себе при изработка на НП и 
критериуми за оценување, туку работат секој 
индивидуално за својот предмет. 
-Нема пропишани процедури (на национално ниво) за 
навремено откривање и грижа за ученици со емоционални 
проблеми(семејно насилство, негрижа, разводи, болест и 
постконфликтни трауми). 
- Не може да се каже дека се вложени доволно напори за 
преземање активности за подобрување на постигањата на 
учениците; 
-Отсуство на чувство за меѓународна образовна соработка и 
промовирање на вредности во согласност со Европска 
референтна рамка за јазици; 
-Наставниците недоволно се информирани за изработка на 
Личен план за професионален развој; 
-Недоволна вклученост на локалната бизнис заедница и 
родителите во обезбување донации и спонзорства; 
-УО нема доволно добра транспарентност за својата работа, 
не обезбедува редовни, детални и сеопфатниинформации; 
-Слаба комуникација со бизнис-секторот Недоволна 
соработка помеѓу стручните активи; 
-Слаба комуникација со бизнис-секторот; 
- Недоволна соработка помеѓу стручните активи; 
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заедница. 
  - Се превземаат иницијативи за организирање на 
активности за помош и поддршка на ученици од социјално 
ранлива категорија и друг вид на проблеми.  
 - За почитување на различностите се организираат трибини 
и други активности. 
-Наставниците редовно ги поттикнуваат и мотивираат 
учениците да се вклучат во воннаставни активности и 
разновидни натпревари.  
 - Учениците се задоволни од понудените изборни предмети.  
 - Помеѓу момчињата и девојчињата постои пријателски 
однос и сите заеднички придонесуваат за одржување на 
хигиената во училиштето, како и за зачувување на животната 
средина чиста и еколошка. 
  - Учениците доволно се информирани за работата што 
стручните соработници ја извршуваат во училиштето и затоа 
имаат слобода да побараат помош и поддршка доколку се 
соочат со било каков проблем или потешкотии во и надвор од 
училиштетоожби и креативност;. 
 

-Обучување на наставниот кадар за работа со талентирани 
ученици и работа со децата со посебни образовни потреби; 
 - Отсуствува потребата и заинтересираноста за стручно 
пишување и објавување стручни трудови; 
- Мал дел од родителите учествуваат во разни активности 
во училиштето; 
 - Имплементација на начелата и методите за 
инклузивност во образованието; 
  - Превземање на мерки за подобрување на дисциплината 
на учениците.; 
 - Зајакнување на дежурствата на наставниците,особено во 
време на одморите помеѓу часовите; 
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10.АНАЛИЗА ОД ПОСЛЕДНАТА ЕКТЕРНА- ИНТЕГРАЛНА ЕВАЛУАЦИЈА / март 2016 година 
 

ЈАКИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Добра клима и соработка меѓу наставнк, родител 

и ученик 

 Следење на постигањата на учениците од 

различна етничка припадност, пол,  во сите 

квартали во годината. 

 Уредно водење на библиотечна евиденција 

 Финансиското работење  добро и транспарентно 

 Наставниот кадар во училиштето не е едуциран за 

работа со деца со посебни образовни потреби 

 Во училниицте и ходниците не се ивршени 

молеро-фарбарски работи 

 Немање сала за физичко и здравствено 

образование 

 Во училиштето нема формирано и регистрирано 

спортски клуб 

 Недоволна опременост со наставни средства и 

помагала 

 

 

ПРЕПОРАКИ ОД ИЗВЕШТАЈОТ НА ИНТЕГРАЛНАТА ЕВАЛУАЦИЈА 
Спроведена во март 2016 

 

 Училиштето да иницира потреба  за организирање на обуки за работа со ученици со посебни образовни 

потреби 

 Во ходниците и училниците  во сите пет училишни зради да се изврши варосување на ѕидовите  

 Да се превземат активности за реализација  и спроведување  на проектот  за изградба на спортска сала 

 Училиштето да отпочне постапка  за континуирано вршење набавка  на неопходни нагледни  наставни 

средства 
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 11.МИСИЈА И ВИЗИЈА НА УЧИЛИШТЕТО 
 

МИСИЈА 

Во својата мисија училиштето ќе се грижи за развивање на силна внатрешна мотивација, натпреварувачки дух, 

иницијативност, иновативност, креативност и визионерство.Наша мисија е да ја развиваме свеста за правата и 

одговорностите, имајќи го во предвид еднаквиот третман кон сите ученици, без разлика на пол, нивната етничка припадност, 

социјален и материјален статус и националност. Пред нас имаме поставено обврска за создавање одржлива интеретничка 

интеграција во училиштето, односно  негување  на мултикултурното и мултиетничко разбирање,  почитување  и соживот, 

како  и воспоставување   на  меѓуетничка - меѓучилишна соработка  и  одржување на истата како рефлексија на долгорочно 

постигнати  цели на идејата за  меѓусебно разбирање и почитување меѓу етникумите, културите, националностите. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВИЗИЈА 

Нашето училиште настојува да изгради заедничка визија со постојано охрабрување на членовите на колективот. 

Всушност неминовна е потребата од операционализирање на нашето работење, дефинирање на она што сме 

спремни да го направиме и секако да се најде соодветен начин како соработниците и околината да ја подржат 

промената и да се вклучат во нејзина успешна имплементација. Подобрувањето на работата на училиштето 

претставува обврска и одговорност на сите негови партиципиенти насочена кон подобрување на квалитетот на 

наставата и учењето. 

 
 
 
 

 
 

 

 

Да се поттикнува и негува слободата на мислење, 
взаемното почитување, толеранција и рамноправност 

на сите субјекти во училиштето. 

СОВРЕМЕНО, ЕФЕКТИВНО, АТРАКТИВНО И ПРИВЛЕЧНО, 
БЕЗБЕДНО, УРЕДНО, КВАЛИТЕТНО, ОТВОРЕНО. 

САКАМЕ УЧИЛИШТЕ ВО КОЕ СЕ ЧУВСТВУВА  
ТОЛЕРАНЦИЈАТА И  МЕЃУСЕБНО ПОЧИТУВАЊЕ. 
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12.ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И АКТИВНОСТИ 
 

 
Стратешка цел 

 
Развојни 

цели 

1.Поддршка и осовременување на наставата и 
учењето 

 

1.1. Професионално усовршување и надоградување на  
воспитнообразовниот кадар 

1.2. Обезбедувње на современи нагледни средства-дадктички 

помагала 
1.3. Обезбедување на психодијагностички мерни инструменти за 

идентификација на можностите и потребите на учениците 

 

    2. Подобрување на инфраструктурата на 
училиштето 

2.1..Изградба на спортска училишна сала 
2.2.. Реновирање и осовременување на училниците и  

кабинетите 
2.3. Модернизирање на училишната библиотека 
2.4. Естетско и функционално уредување на училишните 

дворови  со изградба на  рекреативно-едукативни полигони 
2.5. Изградба  на мултифункционална  сала-

просторија(конференциска сала, приредби, прием) 
 
 
3.Грижа за здравјето и безбедноста 

3.1. Механизми и процедури за постапување  при елеметарни 
непогоди и прва помош 

3.2. Процедури за спроведување на ефективни  здравствени 
систематски  прегледи за вработените 

3.3.  Подигнување на нивото на хигиената во училиштето и 
училишниот двор 

 
4.Комуникација и соработка 

4.1.Унапредување на работата на стручните активи 
4.2.Јакнење на тимската работа 
4.3. Продлабочување на соработка со родителите 
4.4..Унапредување на соработка со заедницата(локална 

самоуправа, деловна заедница, невладин сектор и донатори). 
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Стратешка цел 1. Поддршка и осовременување на воспитнообразовниот процес 
 
Развојна  цел  1.1. Професионално усовршување на воспитнообразовниот кадар 
 1.1.1 Обука на воспитнообразовниот  кадар за компетенциите, вештините и знаењата потребни во 
образованието од 21 век 
 

Конкретни 
цели 

Активности                             Ресурси   
Временска 

рамка 

Индикатори Извори 
на 

докази 
Човечки    Физички Трошоци 

 
1. Утврдување на 

искуствата и 
потребите од 
вештини кај в.о 
кадар 
 

 
- Воспоставување 
систем за 
вклучување на 
предлозите на 
вработените 
преку 
анкетирање 
 

 
 

 
 
 
- Наставници 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Училници 
 

-компјутерска 
опрема,  
 
-LCD монитор 
 
-листи за 
евалуација 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Износ во 
зависност од 
потребите –
предвидени од 
буџетот на 
училиштето и 
самофинансир
ање на кадарот 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018-2020 
 
 
 

 

-Подобрување на 
квалитетот 
воспитнообразовн
иот процес 
- Подобрување на 
компетенциите на 
наставниците  
- Подобрување на 
постигања на 
учениците  

 
 
- Спроведена 
анкета 
 
- Листи за 
самоевалуација 
 
-Дисеминација 
 

- Искуства на 
учениците 
 
-фотографии 

 
2.  2.Процедури за 

планирање на 

активности во 

врска со  

потребните 

обуки   

учество на 

семнари, 

конгреси и 

др.колаборатив

ни форми на 

стручно 

усовршување 

 

 
Определување 
испорачувач на 
обуките 
 
- Средби со 
идните 
Обучувачи 
 
-Изготвување 
распоред за 
реализација 
 
- Споделување на 
искуства на 
стручни 
активи 
- Спроведување 
добри пракси 

 
 
- Обучувачи 
 

 -Директор 

- Наставници 

- Стручни 

соработници 

-Пом.Директор 

- Ученици 

- Позитивни 
искуства 
- Поквалитетна 
настава 
збогатена со 
современи 
техники и 
методи 
- Стекнати 
знаења и 
вештини од 
страна на 
учениците 

 
 
 
Извештаи, 

записници. 

сертификати,  

фотографии 

пишани 

трудови,  

статии 

публикации и 

тн. 
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3.Вклучување во 
проекти од 
интерес на 
училиштето 
финансирани 
преку:EU/ 
 ЕRASMUS+, 
МОН, USAID; 
амбасади. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Учество во 
проектот 
Училишта на 21 
век- British 
Council /Екстерни 
и интерни обуки и 
практикување  
 
 

 
-Давање насоки и  
охрабрувње за 
вклучување на 
што поголем број 
на наставници во 
образовни 
платформи/E 
Twinning/ 
-работа на 
апликации за 
Еrasmus + 
 
-Работа на 
проекти за развој 
на современи 
компетенции на 
вок 
-оn line форми на 
стручно и 
колаборативно 
усовршување 
-Запознавање и 
практикување на 
вештини на 21 
век:приспособлив
ост, доверба, 
комуникација, 
тимски играч, 
континуирано 
учење, 
имагинација, 
избор на 
релевантни он 
лине информации 

 
 

Одговорни      
лица: 

Светлана 
Стојкова,  

Даниела 

Мијалковска 

 

- Директор 

- Наставници 

- Стручни 

соработници 

 
 
 
 
 
 

Одговорни      
лица: 

Директор, 
Владимир 
Цветковски, 
Јулија 
Николовска 
 
- Наставници 

- Стручни 

соработници 

 

 
 
- Училници 
 

-компјутерска 
опрема,  
 
-LCD монитор 
 
-листи за 
евалуација 
 

-документација 

/формулари за 

подготовка на  

апликации за 

проекти 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Износ во 

зависност од 
потребите 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018-2022 

 
 
-Позитивни 
искуства 
- Поквалитетна 
настава 
збогатена со 
современи 
техники и 
методи 
- Стекнати 
знаења и 
вештини од 
страна на 
учениците 

-Подобрување на 
квалитетот 
воспитнообразовн
иот процес 
- Подобрување на 
компетенциите на 
наставниците  
 

 
 
-Листи за 
евалуација 
 
 

 
  -Фотографии 
- Извештаи 

- Записници 
 
-Апликации за 
изготвени 
проекти 
 
-Оn line  
видивост на 
активности  во 
врска со 
проектите 
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1.1.2: Обука за работа со талентирани-надарени и ученици со посебни образовни потреби –потешкотии и 
попреченост 
 

Конкретни 
цели 

Активности                Ресурси  
Временска 

рамка 

 
Индикатори 

Извори на 
докази Човечки Физички Трошоци 

 
1.Идентификув

ање на 

потребата од 

стекнување на 

компетенции 

за работа со 

ученици со 

ПОП 

 
Увид и анализа 
на состојбите 
во поглед на 
компетенции 
на 
наставниците 
за работа со 
овие ученици 
Записници, 
листи за 
евалуација на 
потребите, 
извештаи 

 
 
-Училишен 
Инклузивен  
Тим 
-Стручна 
служба 
- Директор 
- Наставници 
 

 
 
Документација 
од училиштето 
од претходните 
учебни години 

 

 
 
 
 
   ////// 

 
 
 
 

  2018-2022 

-Слаби 
постигнувања на 
учениците со 
потешкотии  во 
учењето 
 

-Некомптентност 
на воспитно-
образовниот 
кадар 
- непостоење на 
стандардизиран 
протокол  за 
постапување 
 
-неопременост на 
училиштето со 
соодветен 
стадардизиран 
инструментариум 
кој треба да го 
применуваат 
стручните 
соработници 
психоог и 
дефектолог 

 
 
- Самоевалуација 
- Годишни 
програми и 
извештаи 

 

   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-2021 

 
2.Стекнување 
на 
компетенции  
на стручната 
служба и  
наставниците 
за 
идентификува
ње, работа и 
следење на 

 
 
Обуки на 
стручната 
служба и  
наставниците 
за 
работа со 
надарени, 
талентирани и 
ученици со 
потешкотии во 
учењето  и 
попреченост 

 

 
- Провајдер за 
одржување на 
обуки 
 
-експерти од 
областа 
 
- Стручна 
служба 
 
- Директор 
 
- Наставници 
 

 
 
-Power Point 
презентации 
како и други 
современи 
методско-
дидактички 
елементи 
- примероци од 
инструменти 
 
 
 

 
 
 
 
Во 
зависност 
од 
потребите 

Оспособување на стручните 
соработници за примена и 
интерпретација на тестовите на 
општи интелектуални способности, 
скали на процена за посебен вид 
надаренпст, тестови на личност, 
тестови на креативнст, скали на 
проценка, прашалници и инвентари, 
тестовен материјал. 
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развојот  на 
надарени, 
талентирани и 
ученици со 
потешкотии во 
учењето  и 
попреченост 
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Развојна цел 1.2. Обезбедување на современи нагледни средства-дидактички помагала 
 

Конкретни цели Активности Ресурси Временска 
рамка 

Индикатори Извори 
на 

докази 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Подобрување на 
нагледноста во 
наставата и 
снабденоста со 
неопходни 
средства, 
современи 
дидактички 
материјали и  

помагала и  
современа  
технологија за 
успешно 
реализирање на 
наставата. 

- анализа на нагледноста 
-дефинирање потреби 
-изготвување листа на 
потреби 
- барање начин за набавка 
на современи наставни 
средства и  
- следење на повици  за 
апликација за проекти 
заради добивање на 
грантови 
-набавување на нагледни 
средства 
- користење на нагледните 
средства 

-посета на часови за 
имплементација на 
нагледните средства 
- следење и мерење на 
нивото на задоволство од 
промените кај наставниците 
и учениците – увид во 
промените во однос на  
постигнувања на учениците-
резултати од учењето 
- правење анализа на 
потреби и ревизија на  план 
за набавка на нагледни 
средства 
 

 
 
 
 
 
-Директор 

-Помошник 

директор 

-Сметководител 

-активи по 

предмети 

-локална 

самоуправа 

-донатори 

 
 
-финансиски 

средства                    

- спонзорства 

- современи 

нагледни 

дидактички 

помагала 

 

- компјутер,LCD 

- пропратна 

документација  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Континуирано 
2018-2022 

 
 
 
 
-Ефективно 
користење на 
набавените 
нагледни 
средства  
 
 
 
-подобрување на 
резултати од 
учењето 
- поголемо 
задоволство од 
наставата кај 
наставниците и 
ученииците 
 
-активна настава 
и современи 
форми на учење   
( учење преку 
проект, 
истражувачка 
настава 
 

 
 
-пописни листи 
 на  новонабавени  
ресурси 
 
-Резултати од 
учењето и 
постигања на 
учениците 
 
-фото и видео 
документација 
 
-записници 
 
-извештаи 
 
-евалуациони 
листи 
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2.Обука на воспитно 
образовниот кадар за 
примена на 
иновативни техники, 
современи 
дидактички средства 
и ИКТ во наставата 
 

 
 
 
 
- Анализа и дефинирање на 
потребите од обука за 
иновативни техники и ИКТ 
во наставата 
-Анализа на 
професионалните 
досиеа на наставниците 
- Овозможување на 
присуство на 
наставниците на 
интерни семинари, обуки, 
дисеминации 
-Посета на часови и 
сертифицирање 
- Континуирано следење на 
придобивките од овие 
обуки 

 
 
 
 
 
 
 
-Директор 

-Помошник 

директор 

-во. кадар 

- обучувачи 
-експерти 
-- компјутер, LCD 

- пропратна 
документација 
-презентации и 
материјали за 
обуките 

 
 
 
 
 
 
 
 
Континуирано 
2018-2022 

 
-стекнување на 
вештини за 
активно учење 
кај учениците, 
за критичко 
размислување, 
дигитални 
компетенции. 
 
 
-Надоградување 

и подобрување 

на дигиталните 

компетенции 

кај 

наставниците 

 

 

 
-Годишна 
програма за 
професионален 
развој 

-скали на 
самопроцена на 
компетненциите 
на наставниците 
-професионално 
досие на 
в.о.кадар 
-стекнати 
сертификати од 
обуки 

-резултати од 
учењето и 
постигања на 
учениците 
-фото и видео 
документација 
-записници 
-извештаи 
-евалуациони 
листи 
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Развојна цел 1.3. Обезбедување на психодијагностички мерни инструменти за идентификација 

на можностите, потребите  и особини на учениците 

 
Конкретни цели Активности Ресурси Временска 

рамка 

Индикатори Извори на 
докази 

 1.Развивање на 

процедура за 

обезбедување  и 

примена  на 

инструменти и 

постапки за 

психолошка проценка 

на карактеристиките 

на учениците. 

-Иницијатива од страна на 

училиштето до Педагошка 

служба на МОН за 

отпочнување на постапки 

за  овозможување на 

психолозите во училиштата  

за вршење на психолошки 

проценки на способностите 

и особините на учениците 

со примена на 

лиценцирани мерни 

инструменти 

- Иницијатива до МОН за 

отпочнување на соработка 

со Институтот за 

психологија  Филозофски 

факултет ,УКИМ, Комора 

на психолози и останати  

експерти за изготвување на 

стандардизирани 

психолошки мерни 

инструменти наменети за 

училишна популација. 

-Иницијатива од страна на 

психологот во училиштето 

-Психолог 

-Повикување на 

Законот за ОО-работни 

должности на 

стручниот соработник-

психолог 

-Досие на ученик 

- Закон за вршење 

психолошка дејност 

- Правилник за примена 

на психодијагностички 

мерни 

инструменти(Комора на 

психолози на Р.М) 

-Интернет извори за 

нарачка на мерни 

инструменти 

-Каталог на тестови 

Учебна 
2019/20 

-Непостоење на 
стандардизиран
и  психолошки 
мерни 
инструменти во 
училиштето 
 

-Досие на 
ученик 
Програма за 
работа со 
надарени и 
талентирани, 
програма за 
работа со 
ученици со 
попреченост/ 
потешкотии во 
учењето 
-програма за 
професионална 
ориентација на 
учениците/ 
Програма за 
работа со 
ученици со 
емоционални 
потешкотии  
-Препознавање 
на ученици со 
ПОП 
документирана 
коресподенција 
со наведените 
институции, 
установи 
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до раководството на 

училиштето за 

предвидување на трошоци 

во буџетот  на училиштето 

во врска со набавка на 

мерни инструменти 

2.Обезбедување на 

психодијагностички 

мерни инструменти за 

идентификација на 

можностите 

(способности) и 

карактеристиките на 

личноста на 

учениците 

-Испраќање допис  за 

набавка на психолошки 

мерни инструменти и 

тестовен материјал/ 

нарачка до Друштвото на 

психолози, Србија 

-соработка со Комора на 

психолози на Р.Македонија 

-Каталог на 

психолошки мерни 

инструменти 

-Тестови за 

способности(мерење на 

интелигенција), тестови 

за надареност, 

инвентари на личност 

за деца), тестови за 

професионална 

ориентација 

-тестовен материјал 

 
 
 
 
2020-2022 

-Набавени психо дијагностички 
мерни инструменти за 
идентификаци. на можностите 
(способности) и карактеристки на 
личноста на учениците 
- Приемни фактури-испратници за 
доставени нарачки 
-Документација за почитување на 
процедурите за набавување на овој 
вид на мерни инструменти-
задолжување на одговорно лице за 
чување и 
примена(психолог)/доверливост. 

3. Оспособување на 

стручните 

соработници за 

примена и 

интерпретација на 

тестовите на општи 

интелектуални 

способности, тестови 

на личност, тестови на 

креативност-

надареност, скали на 

проценка, тестови за 

професионална 

ориентација  и  друг 

 
 
Обуки на стручните 
соработници(психолог, 
дефектолог) 

-обучувачи, експерти со 

искуство во примена на 

психодијагностика во 

областа(педагошка 

психологија) 

-Power Point 

презентации како и 

други современи 

методско-дидактички         

елементи.  

- психодијагностички 

инструментариум 

 
 
 
 
 
 
2020-2022 

 
 
 
 
Зајакнување на 
компетенциите 
на стручните 
соработници за 
примена на 
психолошки 
мерни 
инструменти во 
училиште 

 
 
 
 
Сертификати, 
Професионалн
о досие на 
стручниот 
соработник 
Извештаи 
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инструментариум. -евалвациони, 

самоевалвациони и 

други инструменти за 

дијагностицирање на 

ефектите и квалитетот 

нареализираните 

процедури. 

 
4. Психолошка 

проценка на 

способностите и 

особините на 

учениците 

Примена  и интерпретација 
на мерни инструменти во 
непосредна работа со 
учениците заради 
идентификување,  работа  и 
следење и поддршка   на 
развојот на: 
-ученици со ПОП 
(надарени и талентирани, 
интелектуална 
попреченост, потешкотии 
во учењето)  
-за целите на 
професионална 
ориентација 
-емоционални 
компетенции/емпатија 
-инвентари на личност 
-мотивација. 

 
 
 
-Психолог, педагог, 
дефектолог 
-Психолошки  мерни 
инструменти 
-Тестовен материјал 
-Компјутер 
-Досие на ученик 
-Евиденција за работата 
на стручниот 
соработник 

 
 
 
 
 
 
2021-2022 

 
-Правилна 
идентификација  
на способностите-
можностите и 
особините на 
личност на 
учениците 
-Насоки  и 
поддршка на  
интелектуалниот, 
социјален и  
емоционален 
развој на 
ученииците 

-Психолошки  
мерни 
инструменти 
-Тестовен 
материјал 
-Компјутерска 
и пишана 
документација 
-Досие на 
ученик 
-Резултати од 
применетите 
психодијагност
ички 
инструменти 
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Стратешка цел :2. Подобрување на инфраструктурата на училиштето 

Развојна цел : 2.1 Изградба на спортска училишна сала 
 

Конкретни 
цели 

Активности Ресурси Временс
ка 

рамка 

Индикатори Извори 
на 

докази 
Човечки Физички Трошоци 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 

Поднесување на 

иницијативи за 

изградба на 

спортска 

училишна сала 

- Формирање  

  тим:  

Горанче Велков, 

Милица 

Бансколиева, 

  Виктор     

Трендафилов, 

Милан Ашиковски. 

-Земање во предвид 

на веќе изготвената 

документација 

-Приложување на 

веќе изработениот 

проект  до МОН 

-Обезбедување на 

финансиски средства 

преку:  

-Побарување на 

средства од МОН за 

капитални 

инвестиции како 

приоритетна задача. 

-Побарување на 

средства од локалнта 

самоуправа и преку 

внесување на оваа 

-Наставници 

-Директор 

 

- Простор 

  -Проект/ 

  Елаборат 

-градежни 

материјали 

 

  Износ во 

зависност 

од 

потребите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебна 

2019/2020 

 

 

 

-Немање 

соодветни  услови 

за  целосна 

реализација на 

целите  и задачите 

во програмите за 

ФЗО и спорт 

 

 

-Потреба од 

осовременување 

на  наставата по 

Физичко и 

здравствено 

образование  

-Годишни 

ивештаи за 

работа на 

училиштето,  

-годишни 

програмии од 

изминатите 

учебни години, 

-извештај од 

самоевалуација 

-извештај од 

интегрална 

евалуација  

- изготвен 

елаборат со 

пропратна 

документација 

спроведена 

анкета, 

извештаи, 

записници, 

фото и видео-

документација 
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приоритетна задача 

во инвестицискиот 

план.  

-Побарување на 

средства од 

фондации 

2.2.2 

Изградба на 

спортска 

училишна сала 

за развој на 

спортот во 

училиштето и 

унапредување 

на вештините и 

знаењата по 

физичко и 

здравстевно 

образование 

-Изготвување на 

записници и 

извештаи од 

состаноци со 

надлежни 

инст.итуции и 

фирми 

-Обезбедување на 

извори на 

финансирање 

-Подготовка на 

тендерска 

документација  

-Распишување на 

тендер  

-Потпишан договор 

за изградба 

-Следење на 

градежни активности 

- Извршено 

примопредавање 

 

-Директор 

-МОН-

претставници 

-Локална 

самоуправа 

-Градежни 

инженери 

-Архитекти 

-Надзор 

-Проектанско 

биро  

-Училишен 

одбор 

-Совет на 

родители 

 

 

- Обезбедено 

земјиште за 

изградба 

  -Проект/ 

  Елаборат 

-градежни 

материјали 

-механизација 

 

 

Буџет од 

МОН,   

поддршка 

од буџет на 

Општина 

Лозово, 

донатори. 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2022 

- Подобрување 

на 

квалитетот на 

    наставата со 

новоизградена 

спортска сала 

-Мерење на 

нивото 

на задоволство 

кај 

учениците и  

вработените  

-развој на 

спортот во 

училиштето и 

унапредување на 

вештините и 

знаењата по 

физичко и 

здравстевно 

образование 

 

Извештаи, 

записници, 

фото и видео 

документација,

договори, 

постапки за 

јавен повик 

.
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Развојна цел: 2.2 Реновирање и осовременување на училниците и кабинетите 
 
 

Конкретни цели Активности                                Ресурси Временска 
рамка 

 Индикатори Извори 
на 
докази 

Човечки     Физички Трошоци 

 
 
  2.2.1. 

Согледување на 

моменталната 

состојба на 

училниците и  

кабинетите 

- Формирање на 
Тим:Јулија Н. 
Тоде Н. 
Владимир Ц. 

Ристенка Ј. 
Марина С. 
Надка Н. Тања С. 
Јован Н. 
Силвана Ц. 
- Изработка на 
студии за 
испитување  и на 
можностите за 
преадаптација и 
пренамена и на 
подрумските 
простории 

- Наставници  
 
 
-Училници и  
кабинети 

  
 
 

   Учебна 
2019/2020 
година 

 
 
 
Презентација 
на доказите 

 
-Годишни 

ивештаи за 

работа на 

училиштето,  

-годишни 

програми од 

изминатите 

учебни години 

-извештаи  и 

фотографии од 

посета на часови 

 -извештај од 

самоевалуација 

-извештај од 

интегрална 

евалуација  
 
-Записници 

-Пописна листа 

извештаи, 

записници, фото 

документација 

 

 

 

////// 
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2.2.2 

Модернизирање 

на 

инвентарот во 

училниците и 

  кабинетите 

 
 
-Правење  листа 

за потребниот 

инвентар 

- спроведување 

постапки за 

јавен повик за: 

(Обезбедување 

на училиштен 

мебел и 

помагала за 

изведување 

наставни и 

воннаставни 

активности 

согласно 

реалните 

потреби на 

училиштето 

-Набавка на 

аудио-визуелни 

средства и 

информациско–

комуникациска 

опрема и 

помагала за 

изведување 

наставни и 

воннаставни 

активности  
-Набавка на  

потребниот  
инвентар 

 
 
-Наставници 
-Директор 

Локална 
самоуправа 
Хаус мајстор 
Хигиеничари 

 
 
Училници  
Кабинети  

  Инвентар  

 
 
 
Во зависност 
од  

потебите 

  
-Задоволни 
наставници и  
ученици 
-Подобрување 
на  
квалитетот на 
наставата 
-современи  
училници  
и кабинети 

 
2018-2022  

 

Анкета 

Записник 

Извештаи 

фото и видео-

документација 

-докментација за 

јавни повици 

- договори 

година 
 

   
     
     
      



 

41  
  

РАЗВОЕН  ПЛАН  2018-2022 

-Опремување на 
училниците и 
кабинетите со 
нов училишен 
мебел 

 
 
 
 
Развојна цел: 2 .3 Модернизирање на училишната библиотека 

 
Конкретни 
цели 

Активности                         Ресурси Временска 
рамка 

Индикатори Извори 
на 
докази 

Човечки Физички Трошоци 

 
 
 
 
2.3.1 
Изградба на  
медиатека 

- Формирање 

на 

тим: Светлана 

Стојкова, 

Горанче 

Велков, 

Милица 

Бансколиева, 

Тања 

Милошева, 

хаус  

мајстор, 

хигиеничари –

Подготовка на 

мини 

проект за 

изгледот 

на медиатеката 

-Тим од 

наставници 

- Хаус мајстор 

- Претставник 

од 

Локалната 

самоуправа, 

-Библиотека или 

подрумска 

просторија  која 

не е во употреба 

-градежни 

материјали 

Износ во 

зависност од 

потребите 

 

 

 

 

2019 - 2021  

година 

 

 

 

Обезбеден  

функционален 

и добар 

естетски 

простор за 

медиатека во 

училиштето 

 

Фотографии  

Извештаи  

Анкетни 

ливчиња и 

записник од 

состанок на 

стручен актив 

Листа за 

потребните 

изданија 

Фактури 

Пописна листа 
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2.3.2 

Опремување на 

медиатеката со 

инвентар 

- Формирање 

 тим 

- Утврдување 

на 

потребата од 

инвертар 

- Извештај од 

стручниот тим 

- Набавка на 

инвертарот 

- Стручен тим 

- Хаус мајстор 

Сметководител 

- Столчиња, 

катедра, 

ЛЦД проектор, 

плафонски 

држач, 

бела табла или 

банер 

Износ во 

зависност од 

потребите 

2019-2021 

година 

- Обезбеден 

простор 

за настава, 

стручно 

усовршување 

на 

наставниците и 

екстерни обуки 

- Полугодишен 

и 

Годишен 

извештај 

- Испратници 

2.3.3 
Опременување 

на 

медиатеката со 

информатичко- 

дидактички  

материјал и  

литература 

- Да се 

формира 

стручен тим 

-Утврдување на 

потребата од 

вид 

на 

информатичко- 

дидактички 

материјали 

- Стручен тим 

- Наставник по 

информатика 

- Наставник по 

Математика 

- Библиотекар 

- Книги, 

списанија, 

енциклопедии, 

ЦД-а 

- Информатичка 

опрема 

- Интернет 

мрежа и 

рутер 

 

 

 

Износ во 

зависност од 

потребите 

 

 

 

 

 

 

2019-2021 

година 

- Поквалитетна 

настава 

- Мотивирани 

ученици 

и наставници 

- Зголемена 

аудио- 

визуелност во 

наставата 

- Постигнување 

на 

подобар успех 

- Зголемен број 

на 

читатели 

- Полугодишен 

и 

Годишен 

извештај 

- Инвертарна 

книга 

- Евиденциони 

картони за број 

на 
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Развојна цел :2 .4 Естетско и функционално уредување на училишните дворови со изградба на  
рекреативно – едукативни полигони 

 
Конкретни 
цели 

Активности                             Ресурси Временска 
рамка 

Индикатори Извори на 
докази Човечки Физички Трошоци 

2.4.1 

Согледување 

на 

моменталната  

состојба на  

училишните 

дворови 

- Формирање 

тим: Светлана 

Стојкова, 

Горанче 

Велков, 

Милица Б. 

Тања 

Милошева, 

хаус  

мајстор, 

хигиеничари  

–Подготовка на 

мини 

проект за 

изгледот 

на училишните  

дворови 

-Тим од 

наставници 

- Хаус мајстор 

- Претставник 

од 

Локалната 

самоуправа, 

Простор 

материјали 

Износ во 

зависност од 

потребите 

2019 - 2021  

година 

Потребата од 

функционано 

уредување и 

искористување 

на  огромниот 

простор во 

училишниот 

двор  

/во функција на 

задоволување на 

едукативно-

рекреативните 

потреби на 

учениците  

-Фотографии  

- Извештаи  

-Записници 

 
     

2.4.2 

Одредување 

на  

локација за 

изградба 

на 

рекреативно 

едукативни 

полигони 

- Да се 

формира 

стручен тим за  

подготовка на 

макета за 

изгледот 

на рекреативно 

едукативните 

полигони 

Тим: 

Горанче 

Велков, 

Милица 

Бансколиева, 

  Виктор    

Трендафилов 

-Простор во 

училишниот 

двор/дворови 

  -проекти 

- градежни 

материјали  

-рекреативно-

едукативни 

реквизити 

Износ во 

зависност од 

потребите 

 Определ  

простор 

 

-Извештаи 

-Записници 

-Фотографии 

-нацрт проекти 

2019-2021 
година 
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 - Утврдување 

на 

локација 

- Извештај од 

стручниот тим 

  

2.4.3 

Изработка на 

рекреативно 

едукативи 

полигони 

- Формирње 
 тим: 

Горанче Велков 
Милица 
Бансколи. 

  Виктор Т. 
Тања 
Милошева, 
Ивана Тасева 
Валентина 
Миткова 
Благица 
Димитрова 
Горанчо 
Атанасов 
Надка 
Николова 
Јован Николов 
Виолета 
Сачевска 
Марина Донева 
-изработка на 
елаборати-
проекти  
согласно 
потребите и 
можностите 
-реализација 
на програмите 
и проектите 

 

- тим 
- Наставник по 
ФЗО 
- Претставник 
од 
Локалната 
Самоуправа 

 
-Хаус мајстор 
-Хигиеничари 

-Градежен 

материјал 

-Реквизити 

-Бои 

-Помошни 

материјали 

- уредени патеки 

-полигони за 

игри и забава 

-спортски 

реквизити, итн. 

Износ во 

зависност од 

потребите 

2019-2021 

година 

- Подобрување 

на 

квалитетот на 

    наставата 

-Мерење на 

нивото 

на задоволство 

кај 

учениците и  

вработените 

 

 

 

 

-Извештаи 

-Записници 

-Фотографии 
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Развојна цел : 2,5,Изградба на мултифункционална сала – просторија(конференциска сала, приредби, прием) 
 

Конкретни цели Активности                               Ресурси Временск
а рамка 

Индикатори Извори на 
докази Човечки Физички Трошоци 

2.5.1. 

Одредување  

локација 

/простор 

за изградба  

- Да се 

формира 

одговорен тим 

- Извештај од 

 тим 

- Тим од 

наставници  

-Директор 

-Помошник 

Директор 

- Простор 

-Извештај 

Износ во 

зависност од 

потребите 

2019-2021 

година 

Лоциран  

простор 

-Извештаи 

-Записници 

2.5.2 

Подготовка на  

потребната 

документација за 

изградба 

(елбаорат- 

проектна 

документација) 

- Да се 

формира 

стручен тим за  

подготовка на  

проект 

-Следење 

повици за  

доделување 

грантови  за 

проекти од 

ваков тип од 

донатори 

(владини, 

невладини, 

амбасади) 

-Обезбедување 

на 

потребната 

документација 

-Изработка на 

-Директор 

Пом.директор 

-Сметководител 

- Претставник од 

Локалната 

Самоуправа 

-Градежен 

инженер 

-архитект 

-Извештај 

-Просторија/ 

локација 

 

Износ во 

зависност од 

потребите/Бу

џет на 

училиштето/

Буџет на 

општина 

Лозово/ 

донатори  

2019-2021 

година 

-Обезбедена 

документација 

-Изработка на 

Проект 

  Документација 

за соработка со  

локална  

 самоуправа 
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проект 

-Аплицирање на 

проектот  до  

потенцијалните 

донатори заради 

обезбедување на 

грант. 

2.5.3 

Изградба и 

опремување на  

Мулти- 

функционална 

   сала 

- Изградба 

-Утврдување на 

потребата од 

инвентар 

- Набавка на 

инвентарот 

-Директор 

-Сметководител  

-Локална 

Самоуправа 

 -Градежен 

инженер 

-архитект 

-донатори 

Просторија 

Градежни 

материјали 

Мебел и останат 

инвентар 

Износ во 

зависност од 

потребите 

2019-2021 

година 

Просторија за  

обуки, конференции 

организација на 

приредби и други 

свечености/ 

(Приемна сала) 

Извештаи 

Испратници, 

фактури, 

договори  

фотографии  

записници и 

останата 

документација  
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Стратешка цел :3. Грижа за здравјето и безбедноста во училиштето 

Развојна цел : 3.1 Механизми и процедури за постапување при елементарни непогоди и прва помош 
 

Конкретни 
цели 

Активности Ресурси Временс
ка 

рамка 

Индикатори Извори 
на 

докази 
Човечки Физички Трошоци 

 

 

 

 

3.1.1 

Зголемување на 

безбедноста при 

елементарни 

непогоди 

Изработка на план за 

евакуација  

 

Насоки за евакуација 

при пожар и 

земјотрес 

 

Изработка на 

информативни 

табли, брошури 

-Наставници 

-Директор 

 

-информативни 

табли 

 

 

  Буџет на 

училиштето 

 

 

 

 

 

 

Учебна 

2019/2021 

 

 

 

-Застарен план 

-непостоење на 

информативни 

табли 

  

-Годишни 

ивештаи за 

работа на 

училиштето,  

-годишни 

програмии од 

изминатите 

учебни години, 

-извештај од 

самоевалуација 

-извештај од 

интегрална 

евалуација  

 

3.1.2 

Одржување на 

вежби и 

симулации при 

елементарни 

непогоди 

-соработка со Центар 

за управување со 

кризи 

Соработка со 

доброволно 

противпожарно 

друштво и други 

надлежни 

институции 

-Директор 

-наставници и 

други 

вработени 

-претставници 

на Локална 

самоуправа 

-Совет на 

родители 

 

 

- План и 

насоки за 

евакуација при 

елементарни 

непогоди и 

несреќи 

 

 

 

Буџет на 

училиштето 

 

 

 

Секоја учебна 

година 

според 

годишна 

програма 

 

Зголемена 

безбедност при 

елементарни 

непогоди  

Извештаи, 

записници од 

самоевалуација 
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3.1.3 

Организирање 

на обуки и 

симулации за 

прва помош за 

наставници и 

ученици  

-соработка со 

локална 

организација на 

црвен крст 

-Соработка со 

локални ПЗУ 

-Изработка на 

брошура со упатсва 

за постапување во 

ситуации 

-наставници и 

други 

вработени 

-ученици 

-надворешни 

соработници и 

стручни лица 

- брошура Буџет на 

училиштето 

Средства од 

донации 

Секоја учебна 

година според 

годишна 

програма 

Правилно 

давање на прва 

помош 

Извештаи, 

записници од 

самоевалуација 

 

.
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Развојна цел: 3.2. Процедури за спроведување на ефективни здравствени прегледи за вработените 
 

Конкретни цели Активности                                Ресурси Временска 
рамка 

 Индикатори Извори 
на 
докази 

Човечки     Физички Трошоци 

 
 
  3.2.1. 

Изработка на 

план за 

систематски 

преглед на 

наставници 

 

Тим: Милица 
Бансколиева 
Виолета 
Сачевска 
 
Реализација на 
систематски 
преглед 

- Наставници 
- Директор  
-стручна 
служба 
-
административ
ен и технички 
персонал 

 
 
 
/ 

  
 
 

   Учебна 
2019/2020 
Година 
 
 
континуирано 

 
 
 
Унапредувањ
е и грижа за 
здравјето на 
наставниците 
и 
вработените 

 
-Годишни 

ивештаи за 

работа на 

училиштето,  

-годишни 

програми од 

изминатите 

учебни години 

 

 

 

Буџет на 
училиштето 
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Развојна цел: 3 .3.Подигнување на нивото на хигиена во училиштето и училишниот двор 

 
Конкретни 
цели 

Активности                         Ресурси Временска 
рамка 

Индикатори Извори 
на 
докази 

Човечки Физички Трошоци 

 
 
 
 
3.3.1. 
 
План за 
дезифенкција, 
дезинсекција и 
дератизација 

Формирање на 

тим 

 

Изработка на 

план според 

годишната 

програма на 

училиштето 

 

Соработка со 

центар за јавно 

здравје 

-Тим од 

наставници и 

вработени 

 

 Училишни 

згради и 

помошни 

простории 

Санитарни јазли 

 

Износ во 

зависност од 

потребите 

 

 

 

 

2019 - 2021  

година 

 

 

 

Чиста и здрава 

средина за 

работа 

Фотографии  

Извештаи  

 

3.3.2. 

 

Еколошки 

активности 

 

- Формирање 

 тим 

Изработка на 

план за 

еколошки 

активности и 

подигање на 

еколошката 

свест 

Уредување на 

простор за 

рекреација во 

секој училишен 

Тим од 

наставници и 

вработени 

Ученици 

родители 

 Износ во 

зависност од 

потребите 

 

донации 

2019-2021 

година 

Чиста и здрава 

средина за 

работа 

Фотографии  

Извештаи  
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двор 

3.3.3 
 

Менаџирање на 

отпадот 

- формирање 

стручен тим 

-подигање на 

свеста 

-Утврдување на 

потребата од 

материјали 

 

соработка со 

општина 

Лозово 

соработка со 

ЈКП Лозово 

- Стручен тим 

 

Канти за 

селектирање 

отпад 

 

 

 

Износ во 

зависност од 

потребите 

 

донации 

 

 

 

 

 

 

2019-2022 

година 

Чиста и здрава 

средина за 

работа 

Фотографии  

Извештаи  
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Стратешка цел 4. Комуникација и соработка 

Развојна цел  4.1:Унапредување на работата на стручните активи 

 

Конкретни цели;  

Воспоставување кодекс за функционирање на стручните активи 

Унапредување на ВОП низ активности од дисеминации, нагледни часови и професионално усовршување на 
наставниците. 

Активности: 

Формирање на тим, воспоставување на систем за вклучување на предлозите на членовите на стручните 
активи, изработка на лични акциони планови  на годишно ниво за   предлог-проекти финансирани од ЕУ 
програми  кои би се реализирале со учениците, а чиј носител ќе биде стручниот тим, споделување искуства со 
стручни активи од други училишта на национално и меѓународно ниво, спроведување добри пракси. 

Ресурси:  

наставници,членови на стручни активи, директор, евентуално колеги од стручни активи од други држави на 
ЕУ, училница,ЛЦД, компјутер. 

Трошоци: во зависност од потребите 

Временска рамка:  2018-2022 

Индикатори-Подобрување на квалитетот на наставата  и успехот на учениците како и подобрување на 
интерперсоналните вештини, помош и менторирање на нововработени колеги во училиштето. 

Извори на докази:  Кодекс , извештаи, записници, видео записи,фотографии. 
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Развојна цел 4.2: Јакнење на тимската работа 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Развојна цел 4.3.:Продлабочување на соработка со родителите 

 

Конкретни цели: 
Изнаоѓање ефективни начини за квалитет во реализирањето на ВОП и воннаставните активности во 
училиштето и учество на родителите во проектите на училиштето. 
Активности; 
Поттикнување на интерес кај родителите за систематски надзор на своите деца, унапредување на здравиот 
начин на живот и трајните вредности, превземање одговорност за недоволна грижа за процесот на мониторинг 
врз своите деца и ВОП, овозможување безбедност и заштита при користење на интернет(сајбер 
насилство),организирање на работилници за мултимедијална култура, активности кои промовираат 
прифаќање на различноста и мултикултурализмот. 
Ресурси: 

 Конкретни цели: 
Афирмација на вистинска демократија и плурализам на идеи и можности  во одлучувањето и реализирањето на 
ВОП, утврдување на искуствата и потребите, промоција на филозофија за учење за цел живот. 
Активности: 
Воспоставување на систем за вклучување на предлозите на вработените преку анкетирање, определување на 
одговорности и акциони планови,формирање на тимови, тим лидери, активности на кохезија. 
Ресурси: 
наставници, стручни соработници, директор, обучувачи, материјали за обука, училница, компјутер, ЛЦД и 
реквизити за активности на кохезја. 
Трошоци:во зависност од потребите 
Временска рамка:2018-2022 
Индикатори: 
Задоволни наставници и стручни соработници, директор, позитивна професионална клима, јакнење на 
самодовербата, позитивни искуства од дисеминации, поквалитетна настава збогатена со современи техники и 
методи, стекнати знаења и вештини на учениците. 
Извори на докази:  
листи за присуство, анкетни прашалници, видео записи, записници. 
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,наставници, ученици, експерти, психолози, ЛЦД, брошури. 
Трошоци:Bо зависност од потребите 
Временска рамка:2018-2022 
Индикатори:  
Взаемна почит, соработка и доверба, почитување на различите етнички припадности, здрав начин на живот, 
создавање позитивна слика за себе, здрав живот и средина, критичко размислување кај учениците, зголемена 
свест за правилно користење на социјалните медиуми-мрежи. 
Извори на докази:  
Протокол за реализација на активностите од проектите, извештаи од реализација на  проектите,  видео записи 
од работилници, листи за присуство, сертификати. 
 

 

Развојна цел 4.4:Унапредување на соработката со заедницата(локална самоуправа, 
деловна заедница, невладин сектор и донатори). 

 

Конкретни цели:  
Промовирање на чувството за припадност кон заедницата,  концепт на граѓанско образование-воспоставување 
на партнерски однос на училиштето со заедницата преку заеднички проекти, овозможување на поддршка за 
реализација на ВОП. 
Активности: 
Заеднички акции(хуманитерни и други)промовирање на волонтерство, соработка со донатори,владини и 
невладини организации (национални и меѓунродни), амбасади за  подготовка  и учество во проекти,  
организирње на дебати, работилници, хепенинзи, медиумски промоции на активности (за заштита на 
културното наследство, концепт  за граѓанско образование, демократски вредности кај учениците, дигитална и 
медиумска писменост, екологија, здрав начин на живот, хуманост и солидарност, спорт). 
Ресурси: сала, ЛЦД, наставници, ученици, стручни соработници, директор, градоначалник, Совет на општина, 
донатори, флаери, брошури. 
Трошоци; во согласност со потребите 
Временска рамка:2018-2022 
Индикатори: Промовирана локална и бизнис заедница, зајакнато национално чувство, поддршка на ВОП со 
човечки и материјални ресурси. 
Извори на докази: Објави  во медиуми, брошури, флаери, мултикултурна соба, промовирање на активностите 
на web страната на училиштето. 
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13.МОНИТОРИНГ 
 
Начин на кој ќе се мониторираат активностите предвидени со Развојниот план 

Приоритетни области Начин и време на следење Одговорен орган Препораки 

1.Поддршка и 
осовременување 
воспитнообразовниот 
процес 

 
 
 
 
 
Од 2018 до 2022 година: 
Годишни програми и 
Годишни, тематски 
планирања, заклучоци на 
Совет на родители и УО, 
Полугодишен и Годишен 
извештај, 
Фото и видеозаписи, 
Самоевалуација. 
 

Стручни активи, 
Директор, Помошник 
директор 
УО, Совет на родители 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор, помошник директор, 
стручна служба 
 одговорниот тим на наставници, 
УО,Совет на родители, тимови 
задолжени  за следење на 
стратешките и развојни цели 
 
 

2.Подобрување на 
инфраструктурата на 
училиштето 

 
МОН, БРО и ДПИ 
Општина Лозово. 

3.Грижа за здравјето и 
безбедноста 

 
МОН, ДПИ, Дирекција 
за заштита и  
спасување, Црвен 
крст, Центар за јавно 
здравје, Здравствени 
установи. 

4.Комуникација и соработка  
Училишен одбор 
локална самоуправа, 
деловна заедница, 
невладин сектор и 
донатори. 
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14.ЧЛЕНОВИ НА ТИМОТ ШТО ГО ИЗРАБОТИЈА РАЗВОЈНИОТ ПЛАН 
 

1. Даниела Мијалковска 

2. Светлана Стојкова 

3. Владимир Цветковски 

      4. Тоде Николовски 

      5.  Ивана Тасева 

 
 
 
 
 
 
Тим одговорен за подготовка на развоен план 
 
1. Директор: Горанче Велков 

_____________ 

2.Помошник директор:Милица Бансколиева 

_____________ 

3.Психолoг:Даниела Мијалковска 

_________
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