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Кој учествува во изготвувањето на развојниот план на училиштето и зошто?
Наставници:
-сами ја креираат и оценуват својата работа
-подигнување на својата лична и професионална компетенција
-сопствено напредување
-квалитетна меѓусебна комуникација и комуникација со родителите и учениците

Директор:
- задоволни наставници, родители и ученици
-лична и професионална афирмација
-квалитетна соработка со локалната заедница

Ученици:
-учествуваат во креирањето на наставата и воннаставните активности
-учествуваат во донесување одлуки
-одговорност за сопственото учење и животот во училиштето
-подобра комуникација со училиштето

Родители:
-безбедна средина за учење
-квалитено образование за учениците
-учествуваат во работата на училиштето

Локална заедница:
- активно учествува во животот на училиштето
- училиштето активно учествува во животот на локалната заедница
- отворено училиште за потребите на децата и возрасните
- квалитетното училиште го подига квалитетот на животот во локалната заедница



ЛИЧНА КАРТА НА УЧИЛИШТЕТО

Општинското основно училиште Гоце Делчев егзистира во населеното место Василево на оддалеченост од

5 км северно од Струмица,  непосредно од магистралниот пат Струмица – Радовиш.

Територијата на општина Василево го зафаќа средниот дел од Струмичко – Радовишката котлина или

северозападниот дел од Струмичкото Поле. На исток граничи со општина Босилово, а на запад со општините:

Радовиш, Конче, Подреш, на север со општина Берово, а на југ со општина Струмица.

Општината ја сочинуваат 18 населени места  со вкупна површина од 220,8 километри квадратни и 12411

жители.

Структурата на населението е претежно млада каде преовладува работно – способно население од 28-59

години со вкупно 40% од вкупното население. Во последните неколку години се забележува дека дел од

работоспособното население се иселува во други држави барајќи подобра егзистенција. Од вкупното население

на општина Василево 17,25% отпаѓа на турската заедница.

Општина Василево е добро отворена и поврзана со патишта, низ неа минува и магистралниот пат

Струмица – Радовиш.

Примарната и секундарна водоводна мрежа е застапена во 14 населени места, а канализациона мрежа има

во населените места Сушево, Ангелци, Василево и Градошорци. Општина Василево е целосно покриена со

електрична и ПТТ мрежа. Здравствената инфраструктура е застапена во повеќе населени места: Василево,

Градашорци, Пиперево, Доброшинци и др.



Околу 84% од вкупниот број домаќинства се занимава со земјоделство, а најзастапено се житните,

раноградинарските, индустриските и фуражните култури. Од двете страни на магистралниот пат Струмица -

Радовиш во градба е индустриска зона.

Во општина Василево застапено е само основно образование и во целата општина има само две полни

основни училишта (во населените места Василево и Нова Маала).

Општи податоци за матичното и подрачните училишта кои се во состав на ООУ ,,Гоце Делчев,, -
Василево

Име на училиштето Гоце Делчев
адреса, општина, место бр., општина Василево,  Василево

Телефон 034/354-039
Фах 034/354-039

е-маил oougd_vasilevo@yahoo.com
Верификација- број на актот 11-7011/2

Година на верификација 1986
Јазик на кој се изведува наставата Македонски

Година на изградба 1957 стар крак и 1966 е изграден
новиот крак

Тип на градба Тврда
Површена на објектот 895,8 м2

Површина научилишниот двор 895,8 м2

Спортски терени и игралишта 800 м2

Училиштето работи во смени да
Начин на загревање Парно греење на дрва
Број на одделенија 9
Број на паралелки 29

Број на смени две



Подрачно

училиште

Година на

изградба

Наставен

јазик

Број на

Одд.

Број на
паралелки

Број на
смени

Ангелци 1946 Мак-турски 5 10 2

Владевци 1952 македонски 5 3 1

Сушево 1946 македонски 5 3 1

Радичево македонски 5 3 1

Дукатино 1939 македонски 5 2 1

Едрениково македонски 5 2 1

Седларци македонски 5 2 1



МИСИЈА И ВИЗИЈА

Мисијата на нашето училиште е да ја поттикнува индибвидуалноста, креативноста, критичноста и

самокритичноста на ученикот и наставникот,да развива свест за моралните вредности и зачувување на

здрава животна средина, да ги развива своите мисловни и индивидуални способности преку усвојување

знаења да го негува пријателството,хуманоста, толерантноста,народната традиција и обичаи.

Нашата мисија е создавање и пренесување квалитетно образование и воспитание на учениците од страна на

високостручен и контиунирано обучуван наставен кадар, подготвување на учениците во кои е потребна

примена на научни откритија и стручни знаења, културна и јазична разновидност, поттикнување на развој на

уметностите, техничката култура и спортот. Промовирање и развивање на научните знаења застапени во

наставните програми.

Ние сме ефективно и современо училиште кое нуди еднакви образовни можности за сите, секогаш во чекор

со достигнувањата во науката.

Нашето училиште е безбедно и пријатно место за учениците каде тие стекнуваат нови знаења го развиваат

творечкиот дух и креативноста, духовно се надградуваат и формираат во здрави личности.



Наши парадигми се:
 ученикот во центарот на вниманието
 индивидуален пристап кон ученикот
 зголемен степен на интерактивност во наставата

Мото:
“Вратата на иднината се отвора со моќта на знаењето!”

Визија
“Училиштето да биде место на позитивна и креативна средина каде што ќе постои меѓусебно

почитување на различни етникуми, ќе се анимираат комплексни наставни содржини базирани врз
современи, ефикасни, квалитетни и едукативни методи приспособени според индивидуалните потреби и
интереси на учениците.

Нашето училиште сака и ќе настојува да ги подобри условите за работа во училиштето, вложувајќи заедно со
Локаната самоуправа во осовременување на материјално-техничките услови за работа и професионано
усовршување на наставниот кадар се со цел да ја исполни својата зацртана мисија.

Училиштето да биде центар за модерно образование според европски стандарди кои на учениците ќе им

пружат нови видици во животот и основа за натамошна надградба. Да воспитуваме личности со јасна визија
и цели, подготвени за предизвиците на иднината, оспособени да напредуваат во XXI век, личности кои ги

препознаваат и прифаќаат вредностите на животот и тие ќе им претставуваат водич за понатаму.



Чекор 1 - Од приоритети на самоевалуацијата на училиштето до развојни цели

Појдовна основа при креирање на содржините на развојната програма се слабите страни кои се
издиференцирани од самоевалуацијата. Приказ на слабите страни од самоевалуацијата е даден во следната
табела:

Реден
број на

подрачје

Наслов на подрачје Диференцирани слаби страни

Подрачје 1. Наставни планови и
програми


Проширување на знаењата и вештините на учениците преку

учество во воннаставни активности
Обновување на фондот на нагледни средства и дидактички

материјали
Реализација на наставни содржини надвор од училница

Училиштето не располага со доволен број на училници за
одделенска настава

Подрачје 2. Постигања на
учениците

Ограниченост на време - учениците се врзани со
организираниот транспорт на релација дом-училиште-дом, и тоа на
голема територија. Обемот на редовните активности (редовна,
дополнителна и додатна настава и СУА) не остава слободен
„прозорец“ за никакви дополнителни ангажмани во правец на



подобрување на постигањата.
- мотивираноста на учениците е во раст, но сеуште не е на
посакуваното ниво
- голем број родители сеуште не покажуваат подготвеност за
соодветна соработка со училиштето за образованието на своите
деца.

Подрачје 3. Учење и настава
Недоволен број на обуки и семинари за наставниците и стручните
соработници

Подрачје 4. Поддршка на
учениците

Недоволно развиена воспитна компонента на учениците преку
организирање работилници со родителите
Недоволна заедничка соработка меѓу учениците,родителите и
локалната самоуправа за запознавање и негување на
традиционалните семејни вредности

Подрачје 5. Училишна клима и
односи во
училиштето

Nedovolna afirmacija na onie u~enici koi postignuvaat
solidni rezultati vo pogled na u~eweto i disciplinata.
Neredovnost, nepo~ituvawe na nastavniot kadar od strana
na nekoi u~enici, nedisciplina.
Nastavniot kadar ne e zadovolen odpovedenieto na
u~enicite
Nedostatok  od  soodvetna и стручна literatura

Подрачје 6. Ресурси
Недоволна соработка со граѓански здруженија
Слабо организирање на рекреативни настани со институции од
локалната средина и пошироко




Подобрување на соработката со деловната заедница


Подрачје 7. Управување,
раководење и

креирање политика
Поголема соработка со Советот на родители со конкретни
активности

Стратегиски цели

I. Подобрување на квалитетот на наставата
II. Подобрување на материјално –техничките услови за работа
III. Подобрување на училишната клима и односи во училиштето



Подрачје 1:  Наставни планови и програми
Каде сме сега?
Самоевалвација на училиштето - приоритети

Каде сакаме да бидеме?
Развоен план на училиштето –
стратешка цел

1. Усовршување на наставниот кадар за изработување  квалитативни промени и
осовременување на наставните планови и програми;
2. Создавање услови за кабинетска настава

3. Надминување на традиционалната настава и користење на современи форми, методи и
технологии во наставата (Продлабочување на знаењата на наставниците за примена на
компјутерската технологија);

4. Вклученост на наставниците и родителите при изборот и изработката на наставните планови
и програми и доставување предлози до МОН

1. Подобрување на квалитетот на
наставата

Стратешка цел Развојни цели

1. Подобрување
квалитетот на
наставата

1.1. Усовршување на наставниот кадар за изработување квалитативни промени и осовременување на наставните планови и
програми

1.2. Создавање услови за кабинетска настава(предност да имаат природната група предмети)

1.3. Стручно усовршување на наставниот кадар за работа со деца со посебни потреби



ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА

Стратешка цел: 1. Подобрување квалитетот на наставата

Развојна цел:        1.1. Усовршување на наставниот кадар за изработување квалитативни промени и
осовременување на наставните планови и програми
Конкретни цели Активности Ресурси Временска

рамка
Индикатори на

успех
Извори на докази Евентуален

придонес на
активноста кон

одржливост
човечки Физички

1.1.1. Да се
идентификува
моменталната
состојба и
потребите на
наставниците од
доусовршување

1. Формирање тим
за изготвување на
анкетни листови и
инстр. за следење

Директор,
Стручна
служба;
Наставници

Училиште,
материјали
за работа

Учебна
2019-23
година.

Идентификувани
наставници кои ќе
се усовршуваат

Анкетен лист,
Извештај од
спроведена анкета,
Список на
наставници.

Сознание за
потребата од
стручно
усовршување на
наставниот кадар
заради
осовременување
на наставата.

2. Анкетирање на
наставниците и
следење на
наставата

Тим за
работа

Училиште,
материјали
за работа

3.Анализа на
резулт. од
анкетата и
следење на
наставата

Тим за
работа

Училиште,
материјали
за работа

4. Изготвување
список на наст.
кои имаат потреба
од
доусовршување

Тим за
работа

Училиште,
материјали
за работа

1.1.2. Да се
обезбедат
финансиски
средства за
реализација на
обуката

1.Формирање тим
за изготвување
барање за понуда
за обука

Комисија за
набавки

Училиште,
материјали
за работа

Обезбедени
финансиски
средства

Барање на понуди
за оибука на
наставниците за
доусовршување,
Примени понуди,
Предлог-буџет за
реализација на
обуката.

Подобрување на
финансиската
состпојба на
училиштето и
можност за
осовременување
на наставата

2. Изготвување и
доставување
барање за понуда
за обука

Комисија за
набавки

Училиште,
материјали
за работа

3. Разгледување Комисија за Училиште,



на пристигнати
понуди

набавки материјали
за работа

4. Изготвување
предлог-буџет за
реализација на
обуката

Комисија за
набавки

Училиште,
материјали
за работа

5. Презентација на
предлог-буџетот
пред донатори,
локална
самоуправа

Комисија за
набавки

Училиште,
материјали
за работа

1.1.3. Да се
реализира
обуката на
наставниците

1. Формирање тим
за изготвување на
анкетни листови и
инструм. за
следење

Тимот за
работа

Училиште,
материјали
за работа

Спроведена
обука на настав
ниците за
доусовршување

Извештај за
разгледаните и
прифатени понуди,
Договор со
избраната
консултантска куќа,
Фактури за
извршени услуги,
Материјали од
реализираната
обука,
Добиени
сертификати.

Стручно
усовршување на
наставниот кадар

2. Анкетирање на
наставниците и
следење на
наставата

Тимот за
работа

Училиште,
материјали
за работа

3.Анализа на
резулт. од
анкетата и
следење на
наставата

Избраната
фирма која
ќе врши
обука

Училиште,
материјали
за работа

4. Изготвување
список на наст.
кои имаат потреба
од
доусовршување

Тимот за
работа

Училиште,
материјали
за работа

2. Изготвување
план за интерни
семинари

Тимот за
работа

/

3. Реализација на
интерни семинари

Тимот за
работа

/

Стратешка цел: 1. Подобрување квалитетот на наставата
Развојна цел:        1.2. Создавање услови за кабинетска настава(предност да имаат природната група



предмети –математика,физика,хемија,биологија,географија )

Konkretni celi Aktivnosti i odgovorni
lica

Resursi Vremenska
ramka

Indikatori
na uspeh

Izvori na
dokazi

Eventualen
pridones

na
aktivnosta

kon
odr`livos

ta

Човечки Физички

1.2.1. Da se
identifikuvaat
постоечките
простории како
и
расположивите
нагледни
средства

1. Formirawe tim za
utvrduvawe на
постоечкиот инвентар во
кабинетите и
расположивите нагледни
средства

Direktor:
СтојанТимов,
Nastavnici

u~ili{te,
materijali
za rabota

Учебна
2019/2020
година

Utvrdeniot
broj na
u~ilnici za
preureduvawe
vo kabineti

Pregled na
u~ilnici koi
}e se
adaptiraat,
Zapisnik za
brojot na
potrebnite
u~ilnici.

Sozdavawe
uslovi za
voveduvawe
na
kabinetska
nastava vo
u~ili{teto
so
prenamena
na u~ilnici
vo
kabineti.

2. Utvrduvawe на бројот
на потребни училници за
нивно преадаптирање во
кабинети по природната
група предмети

Timot za rabota u~ili{te,
materijali
za rabota

3. Izgotvuvawe pregled
na potrebnиот инвентар и
нагледни средтсва и
помагала

Timot za rabota u~ili{te,
materijali
za rabota

1.2.2. Da se
obezbedat
finansiski
sredstva

1. Formirawe tim za
sledewe na начинот на
набавка за задоволување
на потребата од инвентар
и и нагл. средства во
кабинетите

Komisija za
nabavki
Timot za rabota

u~ili{te,
materijali
za rabota

Учебна
2019-20
година

Учебна
2019/2020
година

Obezbedeni
finansiski
sredstva

Barawe na
ponudi za mali
infrastruktur
ni zafati,
Pristignati
ponudi,
Predlog-buxet
za
obezbeduvawe
sredstva.

Podobrena
finansiska
sostojba na
u~ili{teto
i
sozdavawe
uslovi za
prenamena
na u~ilnici
vo
kabineti.

2. Izgotvuvawe i
dostavuvawe barawe na
ponudi

Komisija za
nabavki
Timot za rabota

u~ili{te,
materijali
za rabota

3. Razgleduvawe na
ponudite

Komisija za
nabavki
Timot za rabota

u~ili{te,
materijali
za rabota



1.2.3. Da se
obezbedat
kabinetite so
potrebniot
inventar i
soodvetni
nagledni
sredstva

1. Formirawe tim za
nabavka na potrebniot
inventar i soodvetni
nagledni sredstva

Komisija za
nabavki

u~ili{te,
materijali
za rabota

Учебна
2019/2021
година

Nabaven
inventar i
soodvetni
nagledni
sredstva

Barawe na
ponudi za
nabavka na
potrebniot
inventar i
soodvetni
nagledni
sredstva,
Pristignati
ponudi,
Predlog-buxet
za
obezbeduvawe
na sredstva,
Zapisnik za
nabaven
inventar i
soodvetni
nagledni
sredstva.

Voveduvawe
kabinetska
nastava vo
u~ili{teto
i podigawe
kvalitetot
na
nastavata.

2. Izgotvuvawe barawe za
ponudi za nabavka na
potrebniot inventar i
soodvetni nagledni
sredstva

Komisija za
nabavki

u~ili{te,
materijali
za rabota

3. Razgleduvawe na
pristignatite ponudi

Komisija za
nabavki

u~ili{te,
materijali
za rabota

4. Izgotvuvawe predlog-
buxet za opremuvawe na
kabineti i nabavka na
soodvetni nagledni
sredstva

Komisija za
nabavki

u~ili{te,
materijali
za rabota

5. Izgotvuvawe zapisnik
za nabaveniot inventar i
soodvetni nagledni
sredstva

Komisija za
nabavki

u~ili{te,
materijali
za rabota

6. Opremuvawe na
kabinetite i nabavka na
soodvetni nagledni
sredstva

Komisija za
nabavki
Timot za rabota

u~ili{te,
materijali
za rabota



Стратешка цел : 1. Podobruvawe kvalitetot na nastavata

Развојна цел:  1.3. . Вклучување на наставниците и родителите при изборот и изработката на наставните
планови и програми и доставување предлози до МОН

Konkretni celi Aktivnosti i
odgovorni lica

Resursi Vremenska
ramka vo
meseci

Indikatori na
uspeh

Izvori na
dokazi

Eventualen
pridones na
aktivnosta

kon
odr`livosta

Човечки Физички

1.3.1. Da se
izvr{i
procenka na
postojnite
планови и
програми i da
se utvrdat
potrebite od
евентуални
измени и
дополнувања

1. Formirawe tim
koj }e izvr{i
procenka na
sostojbata

Direktor-
Е.Котева,
Nastavnicи

u~ili{te,
materijali
za rabota

Учебна
2019/2020
година

Izvr{enata
procenka na
sostojbata на
НПП

Izve{taj na
stru~nite
aktivi

Utvrdena
potrebata od
промени и
усовршување

.2.Izgotvuvawe
izve{tai od
stru~nite aktivi

Timot za rabota u~ili{te,
materijali
za rabota

3. Analiza na
izve{taite od
stru~nite aktivi

Timot za rabotа u~ili{te,
materijali
za rabota

4. Izgotvuvawe
spisok na промени
и дополнувања на
НПП

Timot za rabota u~ili{te,
materijali
za rabota

1.3.2. Da se
вклучат
родителите во
изборот на НПП

1. Formirawe tim
од родители кои ќе
даваат свои
предлози за измена
или дополнување
на НПП

Timot za
rabota,

u~ili{te,
materijali
za rabota

Учебна
2019/20 г.

Izvr{enata
procenka na
sostojbata на
НПП

Анкентни
листови

Podobruvawe
на НПП и
поголема
мотивација кај
учениците за
учење на истите



2. Изготвување
список на предлози и
забелелешки за
измени и
дополнувања на НПП

Tиmot za
rabota,
.

u~ili{te,
materijali
za rabota

1.3.3. Da se
достават
изготвените
предлози до
МОН

1.Формирање
комисија која ќе ја
утврди точноста и
потребата на веќе
изготвените
предлози

Стручна служба u~ili{te,
materijali
za rabota

Учебна
2019/2020г

Доставени
предлози до
МОН

Доставени
предлози до
МОН

Podobruvawe
на НПП и
поголема
мотивација кај
учениците за
учење на истите

2. Доставување на
предлозите до МОН

Стручна служба u~ili{te,
materijali
za rabota

1.3.4. Da se
sledi
efikasnosta
воведените
промени во
НПП

1. Formirawe tim
za sledewe na
efektivnata на
воведените
промени

Timot za rabota u~ili{te,
materijali
za rabota

Мај 2019
година;
Во текот на
наредната
уч.
2019/2020г
година

Efektivnata
upotreba на
новите НПП

Izve{taj za
efektivnata
upotreba

Podobruvawe
kavlitetot na
nastavata

2.Sledewe na
efektivnata
upotreba на
промените

Timot za rabota u~ili{te,
materijali
za rabota

5.3. Izgotvuvawe
izve{taj i
prezentacija od
sledeweto и
резултатите на
воведените
промени

Timot za rabota u~ili{te,
materijali
za rabota



Podra~je 2:Postigawa na u~enicite
PLAN ZA IMPLEMENTACIJA

Strate{ka cel 1:Podobruvawe kvalitetot na nastavata
Razvojna cel 1.1:Unapreduvawe na ocenuvaweto na postigawata na u~enicite

Konkretni celi Aktivnosti
Resursi Vremenska

ramka
Indikatori Izvori na

dokazi
~ove~ki Fizi~ki Tro{oci

1.1.1Podobruvawe
na sumativnoto

ocenuvawe

Anketirawe na
nastavnicite i
sledewe na
nastavata vo
delot na
ocenuvaweto

Tim za rabota Hartija
kompjuter

2019-2023 Popolneti
anketi

Anketni
listovi
Izve{taj od
sprovedenot
o sledewe

1.1.2.Da se
oformat

instrumenti za
sledewe,lesni za

koristewe

Procena na
potrebite od
vidovite
instrumenti

Tim za
poddr{ka na
ocenuvaweto

Stru~na
literatura
Materijali
i soznanija

od
realiziran

i obuki

2019-2023 Izve{tai
Zapisnici

Validni
instrumenti
za sledewe
na
ocenuvawetoIzgotvuvawe na

instrumenti

1.1.3.Koristewe na
u~eni~kite

Nasoki za
izrabotka na
u~eni~ki
portfolija

Materijali
za rabota

2019-2023

Oceneti se
znaewata,ve
{tinite i Portfolio



portfolija pri
ocenuvaqeto

Izrabotka na
nagledni
portfolija Nastavnici

Pedagog

sposobnosti
te na
u~enicite

na u~enik

1.1.4.Realizacija
na obuka za

novovraboteni
nastavnici

Interen
seminar,rabotil
nica

Obu~uva~i Materijali
za rabota

2019-2023 Realizirana
rabotilnica

Izve{taj od
realizirana
obuka,semina
rski
materijaliIzve{taj od

aktivnostite

PLAN ZA IMPLEMENTACIJA
Strate{ka cel 1:Podobruvawe kvalitetot na nastavata
Razvojna cel 1.2:Unapreduvawe na izvestuvaweto na roditelite za napredokot na u~enicite

Konkretni celi Aktivnosti
Resursi Vremenska

ramka
Indikatori Izvori na

dokazi
~ove~ki Fizi~ki Tro{oci

1.2.1Unapreduvawe
na sorabotkata so
roditelite vo
pogled na sledewe
na postigawata

Intenzivirawe
na sorabotkata
na relacija
roditel-u~enik-
u~ili{te

Stru~na
slu`ba

Direktor
Nastavnici

Materijali
za rabota

2019-2023 Procent na
vklu~eni
roditeli

Izve{taj od
sprovedenata
rabotilnica

Rabotilnica so
roditelite

Spisok za
prisustvo na
roditelite
na
rabotilnica

Evaluacija



1.2.2Odr`uvawe
otvoreni denovi
so roditelite za
pogolema
sorabotka so
predmetnite
nastavnici vo
nasoka za
podobruvawe na
napredokot

Procena na
potrebite na
roditelite od
razgovori so
odredeni
nastavnici od
odredeni
nastavni
predmeti

Nastavnici Potrebni
materijali

2019-2023 Izve{tai
Zapisnici

Zapisnici
od ostvareni
individualn
i sredbi I
razgovori so
roditelite

Realizacija na
proekti vo
partnerstvo i so
lokalnata
zaednica

Direktor
Stru~na
slu`ba
Tim od

nastavnici

Potrebni
materijali

2019-2023 Izve{tai
Zapisnici



PLAN ZA IMPLEMENTACIJA
Strate{ka cel 1:Podobruvawe kvalitetot na nastavata
Razvojna cel 1.3.Promocija na postigawata na u~enicite

Konkretni celi Aktivnosti
Resursi Vremenska

ramka
Indikatori Izvori na

dokazi
~ove~ki Fizi~ki Tro{oci

1.3.1
Promovirawena
li~nite postigawa
na u~enicite preku
animirawe na
u~enicite i
nastavnicite od PU
za u~estvo na
natprevari

Razgovori  i
motivirawe na
u~enicite za
u~estvo na
op{tinski i
regionalni
natprevari

Stru~na
slu`ba

Direktor
Nastavnici

Materijali
za rabota

2019-2023 Procent na
vklu~eni
nastavnici i
u~enici

Spisok na
nagradeni
u~enici

1.3.2. U~estvo na
natprevari,sledewe
i evidentirawe na
rezultatite i
osvoenite mesta na
op{tinski i
regionalni
natprevari

Prezentirawe
na rezultatite
vo u~ili{teto

Nastavnici
U~enici

Hartija
Kompjuter

2019-2023 Izve{tai
Zapisnici

Osvoeni
mesta na
natprevari
I nagradeni
u~enici



PLAN ZA IMPLEMENTACIJA
Strate{ka cel 1:Podobruvawe kvalitetot na nastavata
Razvojna cel 1.4:Podgotvenost na u~ili{teto za zadr`uvawe na u~enicite vo u~ili{teto do
zavr{uvawe na nivnoto {koluvawe

Konkretni celi Aktivnosti
Resursi Vremenska

ramka
Indikatori Izvori na

dokazi
~ove~ki Fizi~ki Tro{oci

1.4.1Namaluvawe
na brojot na

u~enici koi treba
da povtorat

godina

Sledewe na
uspehot na
u~enicite po
periodi

Tim za
sledewe

Tim za
sledewe

Potreben
soodveten
materijal

Potreben
soodveten
materijal

2019-2023

2019-2023

Spisok na
u~enici so
pogolem broj
slabi oceni
Spisok na
u~enici so
pogolem broj
izostanoci

Izve{taj od
sprovedenot
o sledewe

Izve{taj od
sprovedenot
o sledewe

Sledewe na
otsustvuvawata
na u~enicite od
nastava

1.4.2.Zgolemuvawe
na motiviranosta

na u~enicite

Primena na
sovremeni
nastavni
sredstva,metodi
I formi na
rabota

Tim za
sledewe

Stru~na
literatura
Materijali
i soznanija

od
realiziran

i obuki

2019-2023 Primena na
IKT vo
nastavata



ПОДРАЧЈЕ 3: Настава и учење
Од приоритети на самоеваулацијата на Училиштето до развојни цели

Каде сме сега?
Самоевалвација на училиштето - приоритети

Каде сакаме да
бидеме?
Развоен план на
училиштето –
стратешка цел

1. Стручно усовршување на наставниот кадар за квалитативни промени и
осовременување на наставата
2. Потреба од кабинетска настава
3. фонд на Збогатување на книжевниот библиотеката со нови лектирни изданија и
стручна литература
4.Покренување на иницијатива за планирање на активности за прибирање ин
разгледување на мислења за наставни планови и програми од страна на стручните
активи , Наставнички Совет и училишен одбор.

1. Подобрување на
квалитетот на
наставата

1.Обновување на дотраена техничка опрема и спортски реквизити;
2. Обновување и одржување на санитарните јазли  во спортската сала и училишниот
објект;

2. Подобрување на
просторните и
материјално-технички
услови за раб.

Развојни цели Стратешка цел

1.1. Професионален развој на наставниот кадар - Континуирано стручно и
професионално усовршување на наставниот кадар засовремена настава .

1. Подобрување квалитетот
на наставата



1.2. Потреба од кабинетска настава осовремена  со нагледни средства и
помагала

1.3  Збогатување на книжевниот фонд на библиотеката со нови лектирни
изданија и стручна литература
1.4 Покренување на иницијатива за планирање на активности за прибирање ин
разгледување на мислења за наставни планови и програми од страна на
стручните активи , Наставнички Совет и училишен одбор

2. Подобрување на
просторните и материјално-
техничките услови за работа

2 .1. Обновување на дотраена техничка опрема ,на кабинетите(училниците) со
соодветен инвентар обновување и збогатување на истите со соодветни
нагледни средства и помагала и спортски реквизити и набавка на потрошен
матрејал.
2.2. Обновување и одржување на санитарните јазли во училиштето и
спортската сала .
2,3 Обновување на подовите во стариот одел во централното  училиште.



ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА

Стратешка цел: 1. Подобрување квалитетот на наставата

Развојна цел:        1.1.Професионален развој на наставниот кадар-Континуирано стручно и
професионално усовршување на наставниот кадар за современа настава

Конкретни цели Активности Ресурси Временска
рамка

Индикатори на
успех

Извори на
докази

Евентуален
придонес

наактивноста кон
одржливост

човечки физички

1.1.1. Да се
идентификува
моменталната
состојба и
потребите на
наставниците од
доусовршување

1. Формирање тим за
изготвување на
анкетни листови и
инстр. за следење

Директор,
Стручна
служба;
Наставници

Училиште,
материјали за
работа

Учебна
2019/23
година.

Иднетификувани
наставници кои
ќе се
усовршуваат

Анкетен лист,
Извештај од
спроведена
анкета,
Список на
наставници.

Сознание за
потребата од стручно
усовршување на
наставниот кадар
заради
осовременување на
наставата.

2. Анкетирање на
наставниците и
следење на наставата

Тим за
работа

Училиште,
материјали за
работа

3.Анализа на резулт.
од анкетата и
следење на наставата

Тим за
работа

Училиште,
материјали за
работа

4. Изготвување список
на наст. кои имаат
потреба од
доусовршување

Тим за
работа

Училиште,
материјали за
работа

1.1.2. Да се
обезбедат
финансиски
средства за
реализација на
обуката

1.Формирање тим за
изготвување барање
за понуда за обука

Комисија за
набавки

Училиште,
материјали за
работа

Обезбедени
финансиски
средства

Барање на
понуди за
оибука на
наставниците за
доусовршување,
Примени
понуди,
Предлог-буџет
за реализација
на обуката.

Подобрување на
финансиската
состпојба на
училиштето и
можност за
осовременување на
наставата

2. Изготвување и
доставување барање
за понуда за обука

Комисија за
набавки

Училиште,
материјали за
работа

3. Разгледување на
пристигнати понуди

Комисија за
набавки

Училиште,
материјали за
работа

4. Изготвување Комисија за Училиште,



предлог-буџет за
реализација на
обуката

набавки материјали за
работа

5. Презентација на
предлог-буџетот пред
донатори, ликална
самоуправа

Комисија за
набавки

Училиште,
материјали за
работа

1.1.3. Да се
реализира
обуката на
наставниците

1. Формирање тим за
изготвување на
анкетни листови и
инструм. за следење

Тимот за
работа

Училиште,
материјали за
работа

Спроведена
обука на настав
ниците за
доусовршување

Извештај за
разгледаните и
прифатени
понуди,
Договор со
избраната
консултантска
куќа,
Фактури за
извршени
услуги,
Материјали од
реализираната
обука,
Добиени
сертификати.

Стручно усовршување
на наставниот кадар

2. Анкетирање на
наставниците и
следење на наставата

Тимот за
работа

Училиште,
материјали за
работа

3.Анализа на резулт.
од анкетата и
следење на наставата

Избраната
фирма која
ќе врши
обука

Училиште,
материјали за
работа

4. Изготвување список
на наст. кои имаат
потреба од
доусовршување

Тимот за
работа

Училиште,
материјали за
работа

1.1.4. Да се
изврши
дисеминација на
обучените
наставници

1. Формирање на
групи од наставници
кои ќе се обучуваат

Тимот за
работа

Училиште,
материјали за
работа

Обучени групи
наставници

Материјали за
обука,
Формулар за
евалвација,
Анализа од
евелавација.

Примена на
современи и
терактивни техники и
методи вонаставата.2. Изготвување план

за интерни семинари
Тимот за
работа

/

3. Реализација на
интерни семинари

Тимот за
работа

/

4. Посета на часови
од компетентни лица
заради согледување
ефектите од обуката

Тимот за
работа

/



Стратешка цел: 1. Подобрување квалитетот на наставата
Развојна цел:  1.2. Потреба од кабинетска настава осovremenа so современи nagledni sredstva i
pomagala

Konkretni celi Aktivnosti i
odgovorni lica

Resursi Vremensk
a ramka

vo
meseci

Indikatori na
uspeh

Izvori na
dokazi

Eventualen
pridones na
aktivnosta

kon
odr`livosta

Човечки Физички

1.2.1. Da se
izvr{i procenka
na postojnite
nagledni sredstva
vo u~ili{teto i
da se utvrdat
potrebite od novi

1.1. Formirawe
tim koj }e izvr{i
procenka na
sostojbata na
postojnite
nagledni sredstva
i pomagala

Direktor-,
Nastavnici:

u~ili{te,
materijali
za rabota

Учебна
2019/20
година

Izvr{enata
procenka na
sostojbata so
nastavni
sredstva i
pomagala vo
u~ili{teto

Izve{taj na
stru~nite
aktivi,
Popisna
lista za
postoe~kite
nagledni
sredstva i
pomagala.

Utvrdena
potrebata od
nagledni
sredstva i
pomagala
zaradi
nabavuvawe na
novi i
sovremeni koi
}e pridonesat
za pogolema
naglednost vo
nastavata.

1.2.Izgotvuvawe
izve{tai od
stru~nite aktivi
za sostojbata na
postojnite
nagledni sredstva
i pomagala

Timot za rabota u~ili{te,
materijali
za rabota

1.3. Analiza na
izve{taite od
stru~nite aktivi

Timot za rabotа u~ili{te,
materijali
za rabota

1.4. Izgotvuvawe
spisok na
postojnite
nagledni sredstva
i pomagala

Timot za rabota u~ili{te,
materijali
za rabota

1.2.2. Da se izvr{i
popravka na
o{tetenite

2.1. Formirawe
tim odgovoren za
izvr{uvawe
popravka na
naglednite

Timot za
rabota,
Haus-majstor:
Domakin

u~ili{te,
materijali
za rabota

Учебна
2019/20 г.

Izvr{enata
popravka na
naglednite
sredstva koi se
vo lo{a

Zapisnik za
izvr{enite
popravki na
naglednite
sredstva i

Popraveni
(obnoveni)
nastavni
sredstva i
pomagala i



nagledni sredstva
i pomagala

sredstva koi se vo
lo{a sostojba

sostojba pomagala koi
se vo lo{a
sostojba

mo`nost za
podobruvawe na
nastavata.

2.2. Popravka na
naglednite
sredstva i
pomagala koi se vo
lo{a sostojba

Tomot za
rabota,
haus-majstor,
domakin.

u~ili{te,
materijali
za rabota

2.3. Izgotvuvawe
zapisnik od
izvr{enite
poravki na
naglednite
sredstva i
pomagala

Timot za
rabota:

u~ili{te,
materijali
za rabota

1.2.3. Da se izgotvi
finansiska ramka
za nabavka na novi
nagledni sredstva
i pomagala

3.1.Formirawe tim
za obezbeduvawe
finansiski
sredstva  za
nabavka na novi
nagledni sredstva

Komisija za
nabavki
Direktor

u~ili{te,
materijali
za rabota

Учебна
2019/20 г.

Obezbedeni
finansiski
sredstva za
nabavka na
nagledni
sredstva i
pomagala

Predlog-
buxet za
obezbeduvaw
e sredstva

Podobruvawe
na
finansiskata
sostojba na
u~ili{teto i
mo`nost za
nabavka na novi
sovremeni
nagledni
sredstva.

3.2. Izgotvuvawe
predlog-buxet za
nabavka na novi
nagledni sredstva
i pomagala

Komisija za
nabavki

u~ili{te,
materijali
za rabota

3.3 Prezentacija
ma predlog-buxetot
pred donatori,
sponzori i lok.
sam.

Komisija za
nabavki

u~ili{te,
materijali
za rabota

1.2.4. Da se
nabavat novi
potrebni
nagledni sredstva
i pomagala

4.1. Formirawe
tim za nabavka na
novi nagledni
sredstva i
pomagala

Timot za rabota
Komisija za
nabavka:

u~ili{te,
materijali
za rabota

Учебна
2019/20 г.

Nabaveni novi
nastavni
sredstva i
pomagala

Izve{taj od
stru~nite
aktivi za
potrebite od
nagledni
sredstva i
pomagala,
Pregled na
potrebnite

Zbogatuvawe
na fondot na
nastavni
sredstva i
pomagala vo
u~ili{teto
preku nabaka na
novi i mo`nost
za pogolema

4.2. Uvid vo
izve{taite od
stru~nite aktivi
za potrebite od

Timot za rabota u~ili{te,
materijali
za rabota



nagledni sredstva
i pomagala

nagledni
sredstva i
pomagala,
Barawe na
ponudi za
nabavka na
nagledni
sredstva i
pomagala,
Pristignati
ponudi,
Izve{taj za
pristignatit
e ponudi i
izbor na
najprifatliv
a ponuda,

naglednost vo
nastavata.

4.3. Izgotvuvawe
spisok na
potrebnite
nagledni sredstva
i pomagala

Timot za rabota u~ili{te,
materijali
za rabota

4.4. Dostavuvawe
barawe za ponudi
za nabavka na novi
nagledni sredstva
i pomagala

Komisija za
nabavki
Timot za rabota

u~ili{te,
materijali
za rabota

4.5. Razgleduvawe
na pristignatite
ponudi

Komisija za
nabavki
Timot za rabota

u~ili{te,
materijali
za rabota

4.6. Nabavka na
novi nagledni
sredstva i
pomagala

Komisija za
nabavki

u~ili{te,
materijali
za rabota

1.2.5. Da se sledi
efikasnosta i
efektivnata
upotreba na
nabavenite
nagledni sredstva
i pomagala

5.1. Formirawe
tim za sledewe na
efektivnata
upotreba na
naglednite
sredstva i
pomagala

Timot za rabota u~ili{te,
materijali
za rabota

Мај 2019
година;
Во текот
на
наредната
уч.
2019/20
година

Efektivnata
upotreba na
naglednite
sredstva i
pomagala

Izve{taj za
efektivnata
upotreba na
naglednite
sredstva i
pomagala

Podobruvawe
kavlitetot na
nastavata
(zgolemena
naglednost vo
nastavata i
mo`nost za
razvivawe na
pretstavite kaj
u~enicite)
preku
efikasnosta i
efektivnata
upotreba na
naglednite
sredstva i
pomagala so koi
raspolaga
u~ili{teto.

5.2. Sledewe na
efektivnata
upotreba na
naglednite
sredstva i
pomagala

Timot za rabota u~ili{te,
materijali
za rabota

5.3. Izgotvuvawe
izve{taj i
prezentacija od
sledeweto na
efektivnata
upotreba na

Timot za rabota u~ili{te,
materijali
za rabota



naglednite
sredstva i
pomagala pred
Nastavni~ki sovet.

Стратешка цел: 1. Подобрување квалитетот на наставата
Развојна цел:  1.3. Збогатување на книжевниот фонд на библиотеката со нови лектирни изданија и стручна
литература.

Konkretni celi Aktivnosti i odgovorni
lica

Resursi Vremens
ka ramka

Indikator
i na uspeh

Izvori na
dokazi

Eventualen
pridones na
aktivnosta

kon
odr`livosta

Човечки Физички

1.3.1. Da se
iзврши увид на
состојбата на
книжевниот
фонд на
библиотеката со
нови лектирни
изданија и
стручна
литература .

1. Formirawe tim za
utvrduvawe на состојбата на
книжевниот фонд на
библиотеката со нови
лектирни изданија и стручна
литература.

Direktoр
Наставнички Совет
Комисија за увид-
пописна комисија

u~ili{te,
библиотека
р,хартија
комјутер

Учебна
2019/20
година

Utvrdenа е
состојба на
состојба на
книжевен
фонд на
библиотека
со нови
лектирни
изданија и
стручна
литература.

Записник
од
Наставничк
и Совет.
,
Zapisnik
од пописна
листа на
комисијата
Записник
од
библиотека
р

Sozdavawe
uslovi za
поголема
посетеност на
библиотеката
од учениците и
наставниците
се со цел за
унапредување
на наставата
во нејзиниот
квалитет и
стекнување на
нови знаења.

1 3.2. Da se
направи листа на
приоритети за
набавка на нови
лектирни
изданија и
стручна
литература.

1. . Formirawe tim za
utvrduvawe на состојбата на
книжевниот фонд на
библиотеката со нови
лектирни изданија и стручна
литература.

Direktoр
Наставнички Совет
Комисија за увид-
пописна комисија

u~ili{te,
библиотека
р,хартија
комјутер

Учебна
2019/20
година

Учебна
2020/2021
година

Изготвена е
листа за
приоритети
за набавка
на нови
лектирни
изданија и
стручна

. Записник
од
Наставничк
и Совет.
,
Zapisnik
од пописна
листа на

Podobrenи
навики на
учениците за
читање на
лектири кои се
нови и се во
согласност со
наставните



литература
.

комисијата
Записник
од
библиотека
р

програми по
македонски
јазик
,странските
јазици и
природните
науки и
допринесуваат
да го збогатат
своето знаење.
.

Стратешка цел: 1. Подобрување квалитетот на наставата
Развојна цел:  1.4. Покренување на иницијатива за планирање на активности за прибирањеи разгледување
на мислења за наставните планови и програми од страна на стручните активи, Наставнички Совет и
Училишен одбор.

Konkretni celi Aktivnosti i odgovorni
lica

Resursi
Vremens
ka ramka

Indikatori
na uspeh

Izvori na
dokazi

Eventualen
pridones na

aktivnosta kon
odr`livostaЧовечки Физички

*
1.4.1.Покренувањ
е на иницијатива
за планирање на
активности за
прибирање и
разгледување на
мислења за
наставните
планови и
програми.

1. Планирање на
активности за прибирање и
разгледување на мислења
за наставните планови и
програми од страна на
стручните активи,
Наставнички Совет ,
Советот на родители и
училишен одбор,

Direktor
Стручни
активи
Наставнички
Совет
Совет на
родители
Училишен
одбор

u~ili{te,
хартија и
компјутер
за работа.

Учебна
2019/20
година

Учебна
2020/2021
година

Izготвени
наставни
планови и
програми
унифицирани
во рамките
на стручните
активи

Zapisnik од
Наставнички
Совет
Записник од
активи
Записник од
Совет на
родители
Записник од
училишен
одбор.

Подобрување на
квалитетот на
наставата



Стратешка цел :  2. Podobruvawe na prostornite i materijalno-tehni~kite uslovi za rabota
Развојна цел:     2. 1. Обновување на дотраена техничка опрема, на кабинетите(училниците ) со соодветен

инвентар, обновување и збогатување на истите со   соодветни нагледни средства и
помагала и спортски реквизити набавка на потрошен матрејал

Konkretni celi Aktivnosti i odgovorni
lica

Resursi Vremens
ka ramka

Indikatori
na uspeh

Izvori na
dokazi

Eventualen
pridones na
aktivnosta

kon
odr`livosta

Човечки Физички

2.1.1. Da se
identifikuvaat
дотраената
техничка опрема
postoe~kiот
инвентар во
кабинетите како
и расположивите
нагледни
средства и
спортски
реквизити и
потребен
потрошен
матрејал

1. Formirawe tim za
utvrduvawe на постоечкиот
инвентар во кабинетите и
расположивите нагледни
средств и потрошен матрејал

Direktor:

Nastavnici

u~ili{te,
materijali
za rabota

Учебна
2019/2020
година

Utvrdeniot
broj na
u~ilnici za
preureduva
we vo
kabineti

Pregled na
u~ilnici
koi }e se
adaptiraat,
Zapisnik za
brojot na
potrebnite
u~ilnici.

Sozdavawe
uslovi za
voveduvawe na
kabinetska
nastava vo
u~ili{teto so
prenamena na
u~ilnici vo
kabineti.

2. Utvrduvawe на потребите
за нормално одвивање на
наставата во кабинетите

Timot za rabota u~ili{te,
materijali
za rabota

3. Izgotvuvawe pregled na
potrebnиот инвентар и
нагледни средтсва и
помагала и потрошен
матрејал

Timot za rabota u~ili{te,
materijali
za rabota

2.1.2. Da se
obezbedat
finansiski

1. Formirawe tim za
sledewe na начинот на
набавка за задоволување на
потребата од инвентар и

Komisija za
nabavki
Timot za rabota

u~ili{te,
materijali
za rabota

Учебна
2019/2021
година

Obezbedeni
finansiski
sredstva

Barawe na
ponudi za
mali
infrastruk

Podobrena
finansiska
sostojba na
u~ili{teto i



sredstva нагл. средства во кабинетите
и потрошен матрејал Учебна

2019/2021
година

turni
zafati,
Pristignati
ponudi,
Predlog-
buxet za
obezbeduva
we
sredstva.

sozdavawe
uslovi za
prenamena na
u~ilnici vo
kabineti.

2. Izgotvuvawe i
dostavuvawe barawe na
ponudi

Komisija za
nabavki
Timot za rabota

u~ili{te,
materijali
za rabota

3. Razgleduvawe na
ponudite

Komisija za
nabavki
Timot za rabota

u~ili{te,
materijali
za rabota

2.1.3. Da se
obezbedat
kabinetite so
potrebniot
inventar i
soodvetni
nagledni
sredstva

1. Formirawe tim za
nabavka na potrebniot
inventar i soodvetni
nagledni sredstva

Komisija za
nabavki

u~ili{te,
materijali
za rabota

Учебна
2019/2020
година

Nabaven
inventar i
soodvetni
nagledni
sredstva

Barawe na
ponudi za
nabavka na
potrebniot
inventar i
soodvetni
nagledni
sredstva,
Pristignati
ponudi,
Predlog-
buxet za
obezbeduva
we na
sredstva,
Zapisnik za
nabaven
inventar i
soodvetni
nagledni
sredstva.

Voveduvawe
kabinetska
nastava vo
u~ili{teto i
podigawe
kvalitetot na
nastavata.

2. Izgotvuvawe barawe za
ponudi za nabavka na
potrebniot inventar i
soodvetni nagledni
sredstva

Komisija za
nabavki

u~ili{te,
materijali
za rabota

3. Razgleduvawe na
pristignatite ponudi

Komisija za
nabavki

u~ili{te,
materijali
za rabota

4. Izgotvuvawe predlog-
buxet za opremuvawe na
kabineti i nabavka na
soodvetni nagledni
sredstva

Komisija za
nabavki

u~ili{te,
materijali
za rabota

5. Izgotvuvawe zapisnik za
nabaveniot inventar i
soodvetni nagledni
sredstva

Komisija za
nabavki

u~ili{te,
materijali
za rabota

6. Opremuvawe na
kabinetite i nabavka na
soodvetni nagledni
sredstva

Komisija za
nabavki
Timot za rabota

u~ili{te,
materijali
za rabota



Strate{ka cel:  2. Podobruvawe na prostornite i materijalno-tehni~kite uslovi za rabota
Развојна цел:    2.2. Obnovuvawe и одржување na санитарните јазли воучилиштето и sportskata sala

Konkretni celi Aktivnosti i odgovorni
lica

Resursi
Vremens
ka ramka

Indikatori
na uspeh

Izvori na
dokazi

Eventualen
pridones na

aktivnosta kon
odr`livostaЧовечки Физички

*
2.2.1. Da se
izvr{i procenka
na sostojbata na
санитарниот
јазол во
училиштето и od
sportskata sala;

1. Formirawe tim za
procenka na stepenot na
o{tetenost na санитарниот
јазол od sportskata sala и
училиштето

Direktor:
Nastavnic
i:
Domakin:
Haus-
majstor:

u~ili{te,
materijali
za rabota

Учебна
2019/2020
година

Учебна
2020/2021
година

Izvr{enata
procenka na
sostojbata na
санитарните
јазли во
sportskata
sala

Zapisnik za
momentalnata
sostojba na
санитарните
јазли и подот-
паркетот во
sportskata
sala

Soznanija za
sostojbata na
санитарните јазли
и подот-паркетот
во sportskata
sala zaradi
negovo sanirawe i
podobruvawe na
uslovite za
odvivawe na
nastavata po
fizi~ko i
zdravstveno
obrazovanie.

2. Uvid vo momentalnata
sostojba na санитарниот
јазол во sportskata sala и
училиштето

Timot za
rabota

u~ili{te,
materijali
za rabota

3. Izgotvuvawe zapisnik
na momemntalnata sostojba

Timot za
rabota

u~ili{te,
materijali
za rabota

2.2.2. Da se
obezbedat
finansiski
sredstva zа
обновување на
санитарниот
јазол

1. Formirawe tim za
obezbeduvawe finansiski
sredstva za обновување на
санитарниот јазол

Komisija
za nabavki:

u~ili{te,
materijali
za rabota

Учебна
2019/2020
година

Учебна
2020/2021
година

Obezbeduva
we
finansiski
sredstva za
обнов. на
санитарните
јазли во
спортската

Barawe na
ponudi za
обновување на
санитарните
јазли и подот-
паркетот
во salata,
Pristignatite

Podobruvawe na
finan. sostojba
na u~ili{teto i
mo`nost za
обновување на
тоалетите и
паркетот во
sportsкata sala.

2. Izgotvuvawe i
dostavuvawe barawe na
ponudi za prevzemawe
rekonstruktivni zafati

Komisija
za nabavki

u~ili{te,
materijali
za rabota



3. Razgleduvawe na
pristignati ponudi

Komisija
za nabavki

u~ili{te,
materijali
za rabota

сала ponudi,
Predlog-
buxetot za
obezbeduvawa
e sredstva,
Izve{taj za
pristignatite
ponudi i izbor
na
najprifatliva
ponuda

4. Izgotvuvawe na
predlog-buxet za
rekonstruktivni zafati

Komisija
za nabavki

u~ili{te,
materijali
za rabota

5. Prezentacija na
predlog-buxetot pred
donatori, sponzori i
lokalna samouprava

Komisija
za nabavki

u~ili{te,
materijali
za rabota

6. Izgotvuvawe izve{taj
za pristignati ponudi i
izbor na najprifatliva
ponuda

Komisija
za nabavki

u~ili{te,
materijali
za rabota

2.2.3. Da se
изврши
обновување на
санитарниот
јазол во учили-
тето и во
спортската сала

1. Formirawe tim za
organizirawe i
koordinirawe na
aktivnostite za
obnovuvње на санитарниот
јазол во sportskata sala и
училиштето.

Timot za
rabota

u~ili{te,
materijali
za rabota

Учебна
2019/2020
година

Учебна
2020/2021
година

Obnoveni
тоалети во
sportskata
sala

Dogovor so
izbranata
firma,
Fakturi za
nabaveni
materijali i
izvr{eni
uslugi,
Izve{taj za
izvr{enite
aktivnosti.

Обновени тоалети
и паркет во
sportskata sala i
podobruvawe
kvalitetot na
redovnata
nastava i
slobodnite
u~eni~ki
aktivnosti  i
postigawe na
podobri
rezultati od
oblasta na
sportot.

2. Obnovuvawe na
тоалетите

Izbranata
firma

u~ili{te,
materijali
za rabota

3. Sledewe na rabotata od
strana na timot

Timot za
rabota

u~ili{te,
materijali
za rabota

4. Izgotvuvawe izve{taj
za zavr{nite aktivnosti

Timot za
rabota

u~ili{te,
materijali
za rabota



Стратешка цел :  2. Podobruvawe na prostornite i materijalno-tehni~kite uslovi za rabota

Развојна цел: 2.3. Обновување на подовите во стариот (одел) на централното училишта

Конкретни цели Активности Човечки
ресурси

Временс
ка рамка

Индикатори

2.3.1. Да се утврди
фактичката состојба на
подовите настариот
(одел) на централното
училиште.

-Да се формира тим од наставници и родители ,хаус-
мајстор;
-Да се процени функционалноста и оштетеноста на
подовите во стариот одел на централното училишта
-Да се утврди штетното влијание и лошиот естетски изглед
на старите и дотраени подови;
-Да се подготви извештај од извршената проценка на
состојбата на подовите настариот одел на централното
училиште

Наставници
Директор
Родители
Ученици

Учебна
2019/2020
год.

-Утврдена е потребата
од обновување на
подовите востариот одел
на централното
училиште

2.3.2. Да се утврдат
можности за обновување
на подот на стариот одел
на централното
училиште.

-Тимот  го анализира  извештајот;
-врши пресметка за потребните финансиски средства за
поправка на подните површини;
-да се одредат приоритети во следните активности на
соработката со локалната самоуправа и МОН

Наставници
Родители
Директор
Училишен
одбор

Учебна
2019/2020
год.

-Одредени се
приоритети за следните
чекори

2.3.3. Да се подготви
тендерска документација
за обновување на
подовите на стариот одел
на централното
училиште

-да се стапи во контакт со донатори
-да се стапи во контакт со фирми
-да се подготви потребната документација

Наставници
Директор
Родители

Учебна
2019/2020г
од.

-Обезбедена потребната
документација

2.3.4. Да се изврши
обновување на подовите
во стариот одел на
централното  училиште

-Да започне со работа – со обновување на подовите
настариот одел на централното  училиште

Фирма
Родители
наставници

Учебна
2019/2020
год.

-Подобрени услови во
училиштето
-Подобра светлина
-Подобра звучна и
топлинска изолација

Тим за работа: Никола Гоџиров ,Лидија Михаилова , Јулијана Малинова , Софија Стојкова , Лила Иванова , Софче Петкова



Подрачје 4: Поддршка на учениците

Чекор 2: Од стратешка цел кон развојни цели
Стратешка цел Развојни цели

Подигање на нивото на квалитет на наставната работа 1.1Унапредување на работата на училишните секции

1.2 Подобрување на редовноста кај учениците од
турската националност

Чекор 3: табела која го покажува соодносот помеѓу развојните цели, конкретните цели и активностите

Развојни цели Конкретни цели Активности
Година 1 Година 2 Година 3 Година 4

1.2 Унапредување
на работата на
училишните
секции

1.1.1 Планирање и
реализирање на
училишните
секции

- анкетирање
на учениците
-годишна
програма за
СУА
-презентација
на резултатите
- вклучување на
учениците во
програма за
професионална
ориентација

-изготвување

- анкетирање на
учениците
-годишна
програма за
СУА
презентација на
резултатите
- вклучување на
учениците во
програма за
професионална
ориентација

- анкетирање
на учениците
-годишна
програма за
СУА
презентација на
резултатите
- вклучување на
учениците во
програма за
професионална
ориентација

- анкетирање
на учениците
-годишна
програма за
СУА
презентација на
резултатите
- вклучување на
учениците во
програма за
професионална
ориентација



1.2
Подобрување на
редовноста кај
учениците од
турската
националност

1.1.2 Планирање и
реализирање
училишни
натпревари

2.1.1 Планирање и
реализирање
активности за
подобрување на
редовноста

акционен план
за реализација
на училишни
натпревари

-организирање
на натпревари
-промовирање
на резултатите

идентификација
на ученици кои
не следат
редовно
настава
-поддршка на
учениците
- избор на
разновидни
методи и
содржини на
работа

-вклучување на
учениците во
воннаставни
активности

-изготвување
акционен план
за реализација
на училишни
натпревари

-организирање
на натпревари
-промовирање
на резултатите

идентификација
на ученици кои
не следат
редовно
настава
-поддршка на
учениците
- избор на
разновидни
методи и
содржини на
работа

вклучување на
учениците во
воннаставни

-изготвување
акционен план
за реализација
на училишни
натпревари

-организирање
на натпревари
-промовирање
на резултатите

идентификација
на ученици кои
не следат
редовно
настава
-поддршка на
учениците
- избор на
разновидни
методи и
содржини на
работа

вклучување на
учениците во
воннаставни

-изготвување
акционен план
за реализација
на училишни
натпревари

-организирање
на натпревари
-промовирање
на резултатите

идентификација
на ученици кои
не следат
редовно
настава
-поддршка на
учениците
- избор на
разновидни
методи и
содржини на
работа

вклучување на
учениците во
воннаставни
активности
-награда за



2.1.2 Мотивирање на
родителите и
учениците за
редовност во
наставата

-награда за
најредовниот
ученик

активности
-награда за
најредовниот
ученик

активности
-награда за
најредовниот
ученик

најредовниот
ученик

Чекор 4: Целосна имплементација на готовиот план

Конкретни
цели

Активности
ресурси Временск

а рамка
индикатори Докази

човечки физички трошоци

1.1.3 Планира
ње и
реализир
ање на
училишни
те секции

1.1.4 Планира

- анкетирање
на учениците
-годишна
програма за
СУА
-презентација
на
резултатите
- вклучување
на учениците
во програма
за
професионалн
а ориентација

Наставниц
и
Ученици
Родители
стручна
служба
Директор

Наставниц

Спортска
Сала
Училише
н
простор

Спортска

Спортск
и
реквизит
и
Хартија
Тонер

2019-
2023

2019-

Број на ученици
вклучени во
СУА

Број на
наградени

Извештаи,
Дневник на
паралелка

Резултати од



ње и
реализир
ање
училишни
натпрева
ри

2.1.1
Планирање и
реализирање
активности за
подобрување
на редовноста

2.1.2

-изготвување
акционен план
за
реализација
на училишни
натпревари

-
организирање
на натпревари
-промовирање
на
резултатите

идентификаци
ја на ученици
кои не следат
редовно
настава
-поддршка на
учениците
- избор на
разновидни
методи и
содржини на
работа

и
Ученици
Родители
стручна
служба
Директор

Родители
Наставниц
и
Ученици
стручна
служба,
директор
НВО

Родители
Наставниц
и

Сала
Училише
н
простор

Училише
н
Простор

Спортск
и
реквизит
и
Хартија
тонер

Хартија
Тонер

2023

2019-
2023

ученици

Број на
редовни
ученици од
турската
Националност

Број на
редовни
ученици од
турската
Националност

натпревари,
дипломи,пофал
ници

Извештаи
Записници
Дневник на
паралелка

Извештаи
Записници
1 Дневник на



Мотивирање
на родителите
и учениците за
редовност во
наставата

-вклучување
на учениците
во
воннаставни
активности
-награда за
најредовниот
ученик

Ученици
стручна
служба,
директор
НВО

Училише
н
простор

Хартија
тонер

2019-
2023

паралелка

План за евалуација

Развојна цел: Унапредување на работата на училишните секции
промени индикатори инструменти Носители на

евалуацијата
Време на евалуација

Училиштето ги
задоволува
различните потреби
на учениците

80% од учениците се
вклучени во
воннаставните
активности

Чек листи, анкети,
прашалник,

Наставници
координатори на
СУА

Мај-јуни

Развојна цел: Подобрување на редовноста кај учениците од турската националност
промени индикатори инструменти Носители на

евалуацијата
Време на евалуација

Училиштето го Намален број на Дневник за работа Одделенски и На крајот на



потикнува личниот и
професионалниот
развој на учениците-
посебно на
учениците од
турската
националност

изостаноци
Зголемена
редовност кај
учениците

на паралелката
извештаи

предметни
наставници
Стручна служба

класификационен
период

Подрачје 5: Училишна клима и односи во училиштето

План за имплементација

Стратешка цел :  3. Подобрување на училишната клима и односите во училишето
Развојна цел:     3.1. Да се зголеми примената на тимската работа

Конкретни цели Активности Ресурси Временска
рамка Индикатори Извори на

доказичовечки физички трошоци

3.1.1. Утврдување на
потребите за
примена на тимска
работа

Анкета за потреб
ите на обуката

Анкетна
комисија

Материјали за
работа (хартија,
компјутер)

2019-2023 Процент Анкетни листови

Спроведување на
анкетата и
обработка на
истата

Анкетна
комисија

Материјали за
работа (хартија,
компјутер)

2019-2023 Пополнети анкети Извештај од
спроведена анкета

3.1.2.  Реализација на
обука за
нововработени
наставници

Интерен
семинар,
работилница

Обучувачи Материјали за
работа 2019-2023 Реализирана

работилница

Извештај од
реализирана
обука, семинарски
материјали

Извештај од
активностите Обучувачи



3.1.3. Дисеминација Анкета за
потребите на
обуката

Анкетна
комисија

Материјали за
работа (хартија,
компјутер)

2019-2023 Процент Анкетни листови

Спроведување на
анкетата и
обработка на
истата

Анкетна
комисија

Материјали за
работа 2019-2023 Пополнети анкети Извештај од

спроведена анкета

3.1.4.  Примена на
тимската работа во
работа со учениците
и наставниците

План за следење
на примената

Извештај од
следењето

План за имплементација

Стратешка цел : 3. Подобрување на училишната клима и односите во училишето
Развојна цел: 3.2 Подигнување на нивото на квалитет на партнерство со родителите

Конкретни
цели Активности

Ресурси Временска
рамка Индикатори Извори на

доказичовечки физички трошоци

3.2.1.  Обука
на родителите
за вклучување
во ВОР

Анкета за родители и
анализа на потребите

Стручна служба
Директор
Наставници

Материјали
за работа 2019-2023

Процент на
вклучени
родители

Извештај

Работилница
Стручна служба
Директор
Наставници

Материјали
за работа 2019-2023

Список  за
присуство на
родителите на
работилницата

Извештај од
работилница
Материјали
(работни листови,
хамери) Евалуација

Стручна служба
Директор
Наставници

Материјали
за работа 2019-2023

Педагошка
евиденција и
документација

Извештаи од
родителски
Индивидуални и
други форми на
соработка



План за имплементација

Стратешка цел 3. Подобрување на училишната клима и односите во училишето

Развојна цел: 3.3. Развој на социјалните вештини кај учениците

Конкретни цели Активности
Ресурси Временска

рамка Индикатори Извори на
доказичовечки физички трошоци

3.3.1.  Обука за
организирање на
работилници за
промоција на
хумани вредности

Избор на
ученици
обучувачи

Претседател на
ученичка организација
Комисија за
хуманитарни работи
Наставник
координатор   Стручна
служба

2019-2023
Извештај од
реализирани
работилници

Дисеминација
Тим од ученици кои
поддржани од СС ќе
вршат дисиминација

Хартија
Стикери
Маркери

2019-2023
Список на
дисиминирани
ученици

Извештај од
реализирани
работилници

3.3.2. Примена на
социјалните
вештини

Следење на
активноста на
учениците

Тим за следење
Потребен
соодветен
материјал

2019-2023



План за имплементација

Стратешка цел : 3. Подобрување на училишната клима и односите во училишето
Развојна цел: 3.4. Оградување на мултиетнички забавен парк за децата

Конкретни цели Активности
Ресурси Временска

рамка Индикатори Извори на
доказичовечки физички трошоци

3.4.1. Проценка
на план за
оградување на
забавен парк во
Ангелци

Увид на терен

Директор
Раководител на
ПУ
Стручно лице

Потребен
материјал 2019-2023 Утврдена локација

и изготвен план Записник

Изготвување на план

Директор
Раководител на
ПУ
Стручно лице

Потребен
материјал 2019-2023 Утврдена локација

и изготвен план Записник

3.4.2.
Обезбедување
финансиски
средства за
оградување на
забавен парк

Изготвување на
предлог буџет Стручно лице Потребен

материјал 2019-2023 Предлог буџет Предлог буџет

Презентација на
предлог буџет пред
донатори

Стручно лице Потребен
материјал 2019-2023 Предлог буџет Предлог буџет

Избор на
најприфатлива
понуда

Комисија за јавни
набавки

Потребен
материјал 2019-2023 Прифатена понуда

Извештај за
прифатена
понуда

3.4.3.
Оградување на
мултиетнички
парк со
потребните
реквизити

Уредување на паркот
Раководител на
ПУ
Стручно лице

Соодветни
реквизити 2019-2023 Уреден парк

Извештај за
уреденоста на
паркот

Следење на
активностите кои се
реализираат

Раководителот на
ПУ и стручно
лице

Потребен
материјал 2019-2023 Уреден парк

Извештај за
уреденоста на
паркот

Изготвување
извештај

Раководителот на
ПУ и стручно
лице

Потребен
материјал 2019-2023 Уреден парк

Извештај за
уреденоста на
паркот



План за имплементација

Стратешка цел 3. Подобрување на училишната клима и односите во училишето

Развојна цел:  3.5 Промоција на училиштето во локалната средина

Конкретни цели Активности
Ресурси Временска

рамка Индикатори Извори на
доказичовечки физички трошоци

3.5.1. Утврдување на
значајни дати

Тим за
координирање

Директор
Наставници
Ученици
Родители

Потребен
материјал 2019-2023 Календар Изготвен

календар

Заедничко учество
на Н-У-Р во
одбележување на
значајни датуми

Директор
Наставници
Ученици
Родители

Потребен
материјал 2019-2023

План за
одбележување на
значајните
датуми

Записник

Организирање на
традиционални
манифестации

Директор
Наставници
Ученици
Родители

Потребен
материјал 2019-2023 Реализирана

манифестација
Записници од
состаноци

3.5.2. Да се изработи
веб -страна на
училиштето

Подготовка за
изработка

Директор
Наставници
Ученици
Родители

2019-2023 Посетеност на
ВЕБ страната ВЕБ страна

Презентација
Ученици и
наставник по
информатика

Компјутер
LCD
проектор и
друг
потребен
материјал

2019-2023 Број на присутни
на презентацијата Евалуација



План за имплементација

Стратешка цел 3. Подобрување на училишната клима и односите во училишето

Развојна цел:  3.6 Едукација на наставниците и родителите за разрешување на конфликти

Конкретни цели Активности
Ресурси Временска

рамка Индикатори Извори на
доказичовечки физички трошоци

3.6.1.
Информирање
на наставниците
и родителите за
важноста и
потребата за
конструктивно
решавање на
проблеми

Информирање на
родителите и
наставниците на
Наставнички совет

Родители-членови на
Советот на родители

Потребни
материјали 2019-2023 Присуство на

родители
Евалуциони
листови

Организирање
родителска средба
за информирање на
родителите за
проблемот

Одделенски
раководителиЧленови
на советот на
паралелката

Потребни
материјали 2019-2023 Присуство на

родители
Евалуциони
листови

Изготвување на
записник со предлог
активности

Одделенски
раководител

Потребни
материјали 2019-2023 Изготвен

записник
Изготвен
записник

3.6.3.  Да се
изврши
дисеминација од
едуцираните
наставници и
родители

Изготвување на
акционен план за
реализација на
едукацијата

Директор Стручна
служба  Тим од
наставници

Потребни
материјали 2019-2023

Едуцирани
родители и
наставници

Материјали од
работилници

Реализација на
работилници со
родители и
наставници

Директор Стручна
служба  Тим од
наставници

Потребни
материјали 2019-2023 Едуцирани

групи
Евалуциони
листови



План за имплементација

Стратешка цел 3: Подобрување на училишната клима и односите во училишето

Развојна цел 3.7  : Подобрување на меѓучовечките односи меѓу вработените и раководниот орган

Конкретни цели

Активности

Прва година Втора година Трета година Четврта година

3.7.1. Развивање на
мултиетничка
култура

- Формирање на тим
за продолжување
на МИО
активностите на
ниво на училиште -
Подготвување на
годишна програма
на заеднички
активности со МИО
содржини од друго
училиште.
Планирање на
работилници на
ниво на стручни
активи
-Организирање на
планираните
активности -
Ажурирање на
активностите и
подготовка на
извештаи за
училишниот весник,

- Взаемна соработка
на наставниците
помеѓу две училишта
за размена на
позитивни искуства -
Планирање на
заеднички часови со
учениците и
наставниците од
друго училиште со
МИО содржини -
Организирање на
заеднички часови
- Планирање и
реализирање на
заеднички активности
меѓу Советот на
родители од двете
училишта - Ажурирање
на активностите и
подготовка на
извештаи за
училишниот весник,

- Планирање и
реализирање на
заеднички екскурзии
- Заедничко
аплицирање за
финанциски
грантови за
реализација на
заеднички
манифестации
- Планирање и
организирање на
заеднички спортски

манифестации -
Ажурирање на
активностите и
подготовка на
извештаи за
училишниот весник,
веб страната и
локални медиуми

-Тековни активности -
Промовирање на
активностите на
локално и државно
ниво



веб страната и
локални медиум

веб страната и
локални медиуми

3.7.2
Планско осмислени
активности
насочени кон
јакнење на взаемна
доверба и
почитување

- Организирање на
работилници за
јакнење на
самодовербата кај
наставничкиот
кадар -
Промовирање на
креативноста на
наставниците -
Ажурирање на
активностите и
подготовка на
извештаи за
училишниот весник,
веб страната и
локални медиуми

Вклучување во
проекти од интерес на
училиштето преку
МОН, УСАИД и други
невладини
организации. -
Користење придобивки
од проектите и
семинарите

Вклучување во
проекти од интерес
на училиштето преку
МОН, УСАИД и
други невладини
организации

-Тековни активности -
Определување на
потреби од други
обуки и семинари



План за имплементација

Стратешка цел 3: Подобрување на училишната клима и односите во училишето

Развојна цел 3.8. : Оплеменување на училниците и училишниот двор

Конкретни цели

Активности

Прва година Втора година Трета година Четврта година

3.8.1 Оградување
на училишниот двор
во ПУ Ангелци.

- Формирање на тим
за проценка -
Вршење на
проценка
(мерења)на
просторите каде
што е потребно
оградување -
Ангажирање на
стручно лице за
проценување на
количината и видот
на матријалот што
треба да се
употреби за
оградување. -
Оградување на
училишните
дворови

-Вршење на проценка
за поставување на
врати на оградите од
училиштата -
континуирано
одржување

континуирано
одржување

-континуирано
одржување



3.8.2
Хортикултурно
уредување на
училишните
дворови и
просторите околу
училишните згради

-Ангажирање на
стручно лице за
изготвување на
планови за
хортикултурно
уредување на
просторот околу
училишните згради -
барање на
средстава и
донации за
хортикултурно
уредување

-хортикултурно
уредување на дел од
училишниот двор во
ПУ во с.Ангелци -
-хортикултурно
уредување на дел од
Училишните дворови
во другите ПУ.

-одржување на
осветлувањето на
училишните дворови
во повеќе училишта
-обезбедување на
донации за набавување
на канти за во
училишните дворови

-одржување на
просторот околу
зградите -
оплеменување на
просторот околу
зградите со зеленило

Подрачје 6: Ресурси

План за имплементација

Стратешка цел 1. Осовременување на воспитно -образовниот процес

Развојна цел: 1.6 Набавка на современи нагледни средства

Конкретни цели Активности
Ресурси Временска

рамка Индикатори Извори на
доказичовечки физички трошоци

1.6.1.
Проценка на
постојните
нагледни
средства

Тим за проценка
Директор
Претседател на
стручен актив

Простор
Mатеријали за
работа

2019-2023 Избран тим Список на
наставници

Извештај од
стручните активи

Директор
Претседател на
стручен актив

Простор
Mатеријали за
работа

2019-2023 Изотвен извештај Извештај



Анализа на
ивештаите Директор

Претседател на
стручен актив

Простор
Mатеријали за
работа

2019-2023 Материјали извештај

Сегашна состојба на
нагледните средства
и помагала

Директор
Претседател на
стручен актив

Простор
Mатеријали за
работа

2019-2023 Список на  нагледни
средства

Список на
нагледни
средства

1.6.2.  Поправка
на постојните
нагледни
средства

Тим за проценка на
поправката

Директор
Хаусмајстор

Простор
Mатеријали за
работа

2019-2023 Список Извршена
проценка

Записник од
извршена поправка

Директор
Хаусмајстор

Простор
Mатеријали за
работа

2019-2023 Изработен
записник

Изработен
записник

1.6.3.  Да се
изготви
финансиска
рамка за
набавка

Тим за обезбедување
финансиски
средства, предлог
буџет и презентација
на истиот

Директор
Благајник
Наставници

Простор
Mатеријали за
работа

2019-2023 Предлог буџет
Изготвен
предлог
буџет

1.6.4.   Да се
набават  нови
нагледни
средства

Список на потребите
на стручните активи

Директор
Благајник
Наставници

Простор
Mатеријали за
работа

2019-2023

Изготвен список Изготвен
список

Барање за понуди
разгледување и
одлуки

Тим за јавна
набавка

Простор
Mатеријали за
работа

2019-2023
Изотвени барања Изготвени

барања

1.6.5.  Ефективна
употреба на
нагледните
средства и
помагала

Тим за следењена
употребата на
нагледните средства

Директор
Стручна
служба
Наставници

Простор
Mатеријали за
работа

2019-2023

Изготвен план за
следење

Изготвен план
за следење

Извештај од
следењето пред
стручен актив и
Наставнички совет

Директор
Стручна
служба
Наставници

Простор
Mатеријали за
работа

2019-2023

Изготвен извештај Извештај од
следење



План за имплементација

Стратешка цел :  2. Решавање инфраструктурни потреби

Развојна цел:     2.1. Санација  на подни површини и санитарни јазли во подрачни училишта

Конкретни цели Активности
Ресурси Временска

рамка Индикатори Извори на
доказичовечки физички трошоци

2.1.1.
Идентификација
на училниците на
кои треба да им се
врши замена на
подните површини
санитарните јазли

Тим за утврдување
на потребите на
бројот на
училниците и
санитарните јазли
на кои треба да се
изврши санација

Директор
Тим за
проценка

Простор
Материјал за
работа

2019-2023
Список на
потребите на
училиштето

Изготвен список

Санација
Директор
Тим за
проценка

Простор
Материјал за
работа

2019-2023 Реализирана
санација

Реализирана
санација

2.1.2.
Обезбедување
финансиски
средства

Тим за обезбедување
финансиски средства

Директор
Тим од
наставници
Стручно лице

Хартија
Материјали
за работа

2019-2023
Обезбедени
финансиски
средства

Извештај на тимот

Понуди до соодветни
фирми

Стручни лица
Тим од
наставници

Потрeбни
материјали 2019-2023 Изготвени

понуди Изготвени понуди



Разгледување на
понудите Тим за јавни

набавки
Потрeбни
материјали 2019-2023 Разгледани

понуди

Записник од
разгледани
понуди

Разгледување на
предлог буџет и
презентација пред
донатори и локална
самоуправа

Стручни лица
Простор
Потребни
материјали

2019-2023
Обезбедување
финансиски
средсва

Изготвен буџет

2.1.3.
Инфраструктурни
зафати за обнова
на подовите и
санитарните јазли

Извештај и избор на
понуди

Стручни лица
Комисија за
избор на
понуди

Простор 2019-2023

Избрана
понуда

Извештај од
комисијата

Инфраструктурни
зафати Стручни лица Објект

Простор 2019-2023
Градежни
зафати Градежни зафати

Следење на
активностите и
извештај

Директор
Стручни лица

Објект
Простор 2019-2023 Реализирани

активности
Записник
Извештај



План за имплементација

Стратешка цел :  2. Решавање инфраструктурни потреби

Развојна цел:     2.2. Изградба на термо-фасада во централното училиште

Конкретни цели Активности
Ресурси Временска

рамка Индикатори Извори на
доказичовечки физички трошоци

2.2.1.
Идентификација
на училиштата

Тим за утврдување
на потребите  за
додавање термо-
фасада на веќе
постоечката

Директор
Стручни
лица

Работни
материјали 2019-2023

Список на
училишни
објекти каде
треба да се врши
замена

Записник од
стручно лице

2.2.2.
Обезбедување
финансиски
средства

Тим за
обезбедување
финансиски
средства

Директор
Локална
самоуправа

Работни
материјали 2019-2023 Финансиски

средства Одлука

Понуди до
соодветни фирми

Комисија за
јавни
набавки

Работни
материјали 2019-2023 Понуди Архивирани

понуди

Разледување на
понудите

Комисија за
јавни
набавки

Работни
материјали 2019-2023 Избрана понуда

Записник од
комисијата за
јавни набавки

Разгледување на
предлог буџет и
презентација пред
донатори и локална
самоуправа

Директор
Локална
самоуправа

Работни
материјали
Проектор
Компјутер 2019-2023 Презентација

Извештај од
презентацијата
Снимен
материјал



2.2.3.
Инфраструктурни
зафати

Извештај и избор
на понуди

Комисија за
јавни
набавки

Работни
материјали 2019-2023 Понуди

Записник и
извештај  од
евалуација

Инфраструктирни
зафати

Избрана
фирма

Работни
материјали 2019-2023

Извршени
инфраструктурни
зафати

Записници од
зафатите

Следење на
активностите и
извештај

Стручен
надзор

Работни
материјали 2019-2023 Извршени

исправки

Записник од
следење на
активностите



План за имплементација

Стратешка цел :  2. Решавање инфраструктурни потреби

Развојна цел:     2.3. Оградување на училишните дворови

Конкретни цели Активности
Ресурси Временска

рамка Индикатори Извори на
доказичовечки физички трошоци

2.3.1.
Идентификација
на училиштата на
кои треба да се
оградат
училишните
дворови

Утврдување на
потребата од
оградување на
училишните
дворови

Директор
Kомисија која
ќе  врши
утврдување на
потребите и
раководителите
на ПУ

Материјали
за работа 2019-2023 Утврдена потреба

од оградување

Изработен
извештај за
потребите

2.3.2.
Обезбедување
финансиски
средства

Средства од У и
донатори
Извештај и избор
на понуди

Комисија за
јавни набавки

Материјали
за работа 2019-2023 Избрани понуди

Архивиран
извештај за
избрани понуди

Инфраструктурни
зафати Избрана фирма

Градежни и
друг вид
материјали

2020
Оградени
училишни
дворови

Записници
Извештаи

Следење на
активностите и
извештај

Стучно лице
кое ќе врши
надзор

Елаборат
План и други
материјали

2020 Извршени
исправки

Записник од
следење на
активностите



План за имплементација

Стратешка цел :  2. Решавање инфраструктурни потреби

Развојна цел:     2.4.Изградба на мини спортска сала

Конкретни цели Активности
Ресурси Временска

рамка Индикатори Извори на
доказичовечки физички трошоци

2.4.1. Утврдување
на локација за
изградба на мини
спортска сала во
ПУ Ангелци

Излегување на
лице место за да
се изврши
лоцирање на
местото

Директор и
комисија за
проценка на
локацијата
Раководител
на ПУ

Соодветни
материјали
за работа

2020 Извршена
локација Записник

2.4.2. Изготвување
план (идеен,
главен, изведбен)
за изградба

Соработка со
проектантско
биро и
општината

Стручно
лице

Соодветни
материјали 2020 План Архивиран

план

2.4.3.
Инфраструктурни
зафати

Следење на
активностите

Стучно лице
кое ќе врши
надзор

Елаборат
План и
други
материјали

2019-2023 Извршени
исправки

Записник од
следење на
активностите



План за имплементација

Стратешка цел :  2. Решавање инфраструктурни потреби

Развојна цел:     2.5.Пренамена  и опрема на кабинети

Конкретни цели Активности
Ресурси Временска

рамка Индикатори Извори на
доказичовечки физички трошоци

2.5.1.
Утврдување на
потребата од
кабинети

Тим за
утврдување на
потребите

Директор
Комисија за
утврдување на
потребите

Соодветни
материјали
и помагала

2019 Утврдена
потреба

Архивирани
Записници

Одредување на
приоритети

Директор
Комисија за
утврдување на
потребите

Соодветни
материјали
и помагала

2019 Ранг листа Изготвен
записник

Предлог буџет
Директор
Училишен
одбор

Соодветни
материјали
и помагала

2019 Финансиски
план

Записник од
училишен
одбор

2.5.2.  Пренамена
на училниците
во кабинети

Ангажирање на
работници

Квалификувани
работници за
таа намена

Алат и
соодветен
потребен
материјал

2019
Утврдена
потреба за
пренамена

Архивирани
Записници

тим за изготвување на планот: Виктор Христов, Зојка Јанушева, Марија Вучкова, Тања Василева, Томе Китановски



Подрачје 7: Управување,раководење и креирање политика

1. Стратешка цел: Унапредување на воспитно-образовната работа

Развој
на цел

Конкретни цели Активности (дејствија)
Година 1 Година 2 Година 3 Година 4

1.
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ањ
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1.1.1.Планирање на
оценувањето

Измена на планирањата во
предметна настава исто тка
и вметнување на
оценувањето во
планирањата на одделенска
настава

Анализа на измените Континуирано
планирање на
оценувањето

1.1.2.Изработка на
конкретни
инструменти за
оценување по секој
предмет

Изработка на конкретни
инструменти за оценување
на знаењата на учениците

Формирање база на
изработени инструменти
за оценување

Континуирано
користење на
изработените
инструменти за
оценување-
стандарзирање

Континуирано користење на изработените
инструменти за оценување-стандарзирање

1.1.3.Изработка на
кодекс за оценување

Работилници со сите
субјекти во училиштето
(наставници, ученици и
родители) за запознавање со
етичкиот кодекс на
оценувањето

Примена и почитување
на етичкиот кодекс на
оценување од сите
чинители на воспитно-
образовниот процес



1. Стратешка цел: Унапредување на воспитно-образовната работа
Развој
на цел

Конкретни цели Активности (дејствија)
Година 1 Година 2 Година 3 Година 4

1.
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лк
и; 1.2.1. Да се изврши увид

на постоечката работа
во комбинирани
паралелки од страна на
одредени наставници

-формирање на тим од
вработени за извршување
на увидот
- вршење на увид на
работата во
комбинираните паралелки
- изготвување на извештај
од извршениот увид

1.2..2. Да се
идентифукуваат
потребите за работа во
комбинирана паралелка

- разговарање со наставниците
кои работат во комбинирани
паралелки;
-откривање на потешкотиите
во работата со комбинирана
паралелка;
- изготвување на листа од
приоритетни потреби за
подобрување на работата во
комбинирана настава;

1.2.3. Да се обезбедат
финансиски средства за
обука

- Изготвување на предлог
буџетот за потребите на
семинарот;
- Презентација на предлог
буџетот пред донатори и
спонзори

1.2.4. Да се реализира
обуката

- да се разгледа каталогот за
обуки
- да се избере    најповолната
обука
-одредување време за
реализација на обуката
- реализација на обуката



1. Стратешка цел: Унапредување на воспитно-образовната работа
Развој
на цел

Конкретни цели Активности (дејствија)
Година 1 Година 2 Година 3 Година 4

1.
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1.3.1. Да се
идентификуваат
недостатоците од
непостоењето на
современо компјутерско
досие

- да се формира тим
- тимот да изготви
прашалници за
наставниците и стручните
работници во училиштето за
да сесогледаат проблемите
од непостоењето на вакво
досите;
-анализа на прашалницие
- идентификација на
недостатоците од не
постоењето на компјутерско
досие

1.3.2. Да се изготви
финансиска пресметка и
обезбедат финансиски
средства за реализација
на компјутерската
програма

- да се формира  тим  кој ќе ангажира стручно лице  за  да се
направи прецизна  финансиска пресметка за програма
според потребите на училиштето ;
- обезбедување финансиски средства преку презентирање
на предлог проектот пред донатори

1.3.3. Да се обезбеди
компјутерската
програма и ангажира
соодветно стручно лице
за реализирање на
компјутерското досие

- да се формира тим од вработени  кои ќе ја изберат
најповолната понуда;
- да се формира тим за ангажирање на стручнот лице, кое ќе
ја изготви компјутерска програма



1. Стратешка цел: Унапредување на воспитно-образовната работа
2.

Развој
на цел

Конкретни цели Активности (дејствија)
Година 1 Година 2 Година 3 Година 4
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1.4.1.  Да се
идентификуваат
методите  кои  се
користат во работата  со
ученици кои назадуваат
во наставата;

- формирање на тим кој ке утврди дали во училиштето се работи
со  ученици со помали интелектуални способности;
-да се утврди кои форми и методи се користат во работата со
овие ученици;
-да се направи листа кои наставници ке посетуваат семинари за
примена на посебни форми и методи за работа со ученици кои
назадуваат во наставата;

1.4.2. Да се обезбедат
финансиски средства
изврши реализација на
обуката
за обука

- Изготвување на предлог буџетот за потребите на семинарот;
- Презентација на предлог буџетот пред донатори и спонзори
- да се разгледа каталогот за обуки
- избирање на најповолната обука
-одредување време за реализација на обуката;
- реализирање на  обуката;
;

1.4.3. Да се вработи  и
ангажира дефектолог во
работата со деца со
посебни потреби

-барање за ангажирање на дефектолог
- ангажирање и планирање на работата

1.4.4. Изработка на
индивидуализирани
планирања

Изработка примери за вакви планирања
Проверка и примена на планирањата во пракса



1. Стратешка цел: Унапредување на воспитно-образовната работа
Развој
на цел

Конкретни цели Активности (дејствија)
Година 1 Година 2 Година 3 Година 4
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1.5.1. Да се
идентификуваат
методите  кои  се
користат во работата
со талентирани
ученици;

- формирање на тим кој ке
утврди дали во училиштето се
работи со талентирани
ученици,
-да се утврди кои форми и
методи се користат во
работата со талентирани
ученици;
-да се направи листа кои
наставници ќе посетуваат
семинари за примена на
посебни форми и методи за
работа со талентирани
ученици

1.5.2. Да се
обезбедат
финансиски
средства за обука

- Изготвување на предлог
буџетот за потребите на
семинарот;
- Презентација на предлог
буџетот пред донатори и
спонзори

- Изготвување на предлог буџетот за потребите на
семинарот;
- Презентација на предлог буџетот пред донатори и
спонзори

1.5.3.  Да се изврши
реализација;

- да се разгледа каталогот за
обуки
- да се избере    најповолната
обука
- да се одреди време за
реализација на обуката-
реализација на обуката;

- да се разгледа каталогот за обуки
- да се избере    најповолната обука
- да се одреди време за реализација на обуката-
реализација на обуката;

1.5.4. Да се изврши
десеминација на
стекнатите знаење
од обуката

-избор на група наставници на
кои ќе им се десиминираат
знаењата
-обезбедување на простор,
време и материјал за работа
-реализација на
десеминацијата

-избор на група наставници на кои ќе им се
десиминираат знаењата
-обезбедување на простор, време и материјал за работа
-реализација на десеминацијата



2. Стратешка цел: Развивање на училишна политика за раководење и за унапредување на соработката со родителите
и со другите надворешни лица

Развој
на цел

Конкретни цели Активности (дејствија)
Година 1 Година 2 Година 3 Година 4
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2.1.1. Изработка на
план за Отворен ден
на училиштето

Разгледување на планот Усвојување на планот за
отворен ден на
училиштето

Примена  на планот за Отворен ден на
училиштето

2.1.2.Информирање
на родителите за
постоењето на
Отворен ден во
училиштето

Разгледување на планот Запознавање со
обврските кога ќе го
посетат училиштето

Примена  на планот за Отворен ден на
училиштето

Стратешка цел : 1. Унапредување на воспитно-образовната работа
Развојна цел: 1.1. Унапредување на оценувањето  во училиштето;

Конкретни цели активности ресурси
времен-

ска
рамка

индикатори извори на
докази

човечки физички трошоци
1.1.1.Планирање на
оценувањето

-Измена на планирањата во предметна
настава исто тка и вметнување на
оценувањето во планирањата на одделенска
настава
-Анализа на измените
-Континуирано планирање на оценувањето

сите
наставници;
педагог
директор

училиште,
хартија,
компјутер,
тонер

2019
2023

Изменетите
планирања

Записници од
стручните
активи
Планирањата на
наставниците



1.1.2.Изработка на
конкретни
инструменти за
оценување по секој
предмет

-Изработка на конкретни инструменти за
оценување на знаењата на учениците
-Формирање база на изработени инструменти
за оценување
-Континуирано користење на изработените
инструменти за оценување-стандарзирање

наставници;
претседатели
на стручни
активи
педагог

училиште,
хартија,
компјутер,
телефон

2019
2023

Изработените
инструменти

Базата на
изработените
инструменти
Дневните
подготовки

1.1.3.Изработка на
кодекс за оценување

Работилници со сите субјекти во училиштето
(наставници, ученици и родители) за
запознавање со етичкиот кодекс на
оценувањето
Примена и почитување на етичкиот кодекс
на оценување од сите чинители на воспитно-
образовниот процес

педагог
наставници;
родители
ученици

училиште,
хартија,
компјутер

2019
2023

Изготвениот
Етички кодекас на
оценувањето

Материјали од
работилници за
етички кодекс
Етичкиот
кодекс

Стратешка цел : 1. Унапредување на воспитно-образовната работа
Развојна цел: 1.3.Обезбедување на компјутерска програма за отварање на досие за секој ученик во училиштето

Конкретни цели активности ресурси
времен-

ска рамка
индикатори извори на

докази
човечки физички трошоци

1.3.1. Да се
идентификуваат
недостатоците од
непостоењето на
современо компјутерско
досие

-да се формира тим
- тимот да изготви прашалници за
наставниците и стручните
работници во училиштето за да
сесогледаат проблемите од
непостоењето на вакво досите;
-анализа на прашалниците
- идентификација на недостатоците
од не постоењето на компјутерско
досие

тим од
настав-
ници;

Хартија,
компјутер,п
ечатар

дополни
-телно
ќе се
пресмет
а

2019
2023

проце-нетата
моментална
состој-ба

прашалници
изготвениот
извештај

1.3.2. Да се изготви
финансиска пресметка и
обезбедат финансиски
средства за реализација
на компјутерската
програма

- да се формира  тим  кој ќе
ангажира стручно лице  за  да се
направи прецизна  финансиска
пресметказа програма според
потребите на училиштето;
- обезбедување финансиски
средства прекупреку презентирање
на предлог проектот пред донатори,

тим од
настав-
ници;
стручно
лице

Весници,ин
тернет,
телефон
факс

дополни
-телно
ќе се
пресмет
а

2019
2023

Финансиската
пресметка и
обезбедените
финансиски
средства

финансиска
пресметка,
склучен договор
со донатор



1.3.3. Да се обезбеди
компјутерската програма
и ангажира соодветно
стручно лице за
реализирање на
компјутерското досие

- да се формира тим од вработени
кои ќе ја изберат најповолната
понуда;
- да се формира тим за
ангажирањето на стручното лице;
- да се ангажира стручното лице кое
ќе ја изготви соодветната
компјутерска ппрограма

стручно
лице,
комисија за
јавни
набавки и
надзор

телефон,
канцеларија
,
компјутер,ф
акс

дополни
-телно
ќе се
пресмет
а

2019
2023

Изработената
компјутерска
програма

Понуди,фактури,с
клучениот
договор

Стратешка цел : 1. Унапредување на воспитно-образовната работа
Развојна цел: 1.4. Обучување  на наставниот кадар за примена на посебни форми и методи за работа со ученици кои
назадуваат во воспитно-образовниот процес

Конкретни цели активности ресурси
времен-

ска рамка
индика-тори извори на

докази
човечки физички трошоци

1.4.1. . Да се
идентификуваат
методите  кои  се
користат во работата  со
ученици кои назадуваат
во наставата;

- формирање на тим кој ке утврди дали во
училиштето се работи со  ученици со
помали интелектуални способности;
-да се утврди кои форми и методи се
користат во работата со овие ученици;
-да се направи листа кои наставници ке
посетуваат семинари за примена на
посебни форми и методи за работа со
ученици кои назадуваат во наставата;

тим од
вработени и
сите
наставници

канцеларија,
компјутер,хар
тија, тонер,
телефон

дополни
-телно
ќе се
пресмет
а

2019
2023

Идентификуван
ите методи кио
ги применуваат
наставниците,
Утврдениот
број на
наставници

извештај од
увидот изготвена
листа од
наставници

1.4.2. Да се обезбедат
финансиски средства за
обука

- Изготвување на предлог буџетот за
потребите на семинарот;
- Презентација на предлог буџетот пред
донатори и спонзори

Тимод
наставници
и донатори

училиш-
те,каталог,
компјутер,хар
тија
графоскоп,
фломастери

дополни
-телно
ќе се
пресмет
а

Обезбедените
финансиски
средства

Предлог буџет
склучен договор
со донатор



1.4. 3.  Да се изврши
реализација на обуката

- да се разгледа каталогот за обуки
- избирање на најповолната обука
-одредување време за реализација на
обуката;
- реализирање на  обуката;

Тим од
наставници,
директор,
обучувачи

Каталог,
телефон,
простор,

дополни
-телно
ќе се
пресмет
а

Реализираната
обука

Склучен договор
со провајдерот,
фактури,понудена
та програма за
работа

1.4.4. Да се изврши
десеминација на
стекнатите знаење од
обуката

-избор на група наставници на кои ќе им
се десиминираат знаењата
-обезбедување на простор, време и
материјал за работа
-реализација на десеминацијата

Наставници
десеминато
ри,
наставници

училиште,
каталог,
компјутер,хар
тија, ЛЦД
проектор,
фломастери

дополни
-телно
ќе се
пресмет
а

Извршената
десеминација

Список на на
десеминирани
наставници,
изготвени
материјали за
работа

Стратешка цел : 1. Унапредување на воспитно-образовната работа

Развојна цел: 1.5. Обучување  на наставниот кадар за примена на посебни форми и методи за работа со
талентирани ученици

Конкретни цели активности ресурси
времен-

ска рамка
индикатори извори на

докази
човечки физички трошоци

1.5.1. Да се
идентификуваат
методите  кои  се
користат во работата со
талентирани ученици;

- формирање на тим кој ке утврди дали во
училиштето се работи со талентирани
ученици,
-да се утврди кои форми и методи се
користат во работата со талентирани
ученици;
-да се направи листа кои наставници ке
посетуваат семинари за примена на
посебни форми и методи за работа со
талентирани ученици

тим од
вработени и
сите
наставници

канцеларија,
компјутер,
хартија,
телефон

дополни
-телно
ќе се
пресмет
а

2019
2023

Идентификуван
ите методи кои
се применуваат

извештај од
увидот, листата
на наставници



1.5.2. Да се обезбедат
финансиски средства за
обука

- Изготвување на предлог буџетот за
потребите на семинарот;
- Презентација на предлог буџетот пред
донатори и спонзори

Тимод
наставници
донатори

училиш-те,
каталог,
компјутер,
хартија ,
ЛЦД
проектор
фломастери

дополни
-телно
ќе се
пресмет
а

Обезбедените
финансиски
средства

Предлог буџет
склучен договор
со донатор

1.5.3.  Да се изврши
реализација на обуката

- да се разгледа каталогот за обуки
- да се избере    најповолната обука
- да се одреди време за реализација на
обуката
-реализација на обуката;

Тим од
наставници,
директор,об
учувачи

Каталог,
телефон,
простор

дополни
-телно
ќе се
пресмет
а

Реализираната
обука

Склучен договор
со провајдерот,
фактури,
понудената
програма за
работа

1.5.4. Да се изврши
десеминација на
стекнатите знаење од
обуката

-избор на група наставници на кои ќе им
се десиминираат знаењата
-обезбедување на простор, време и
материјал за работа
-реализација на десеминацијата

Наставници
-
десеминато
ри,
наставници

училиш-те,
каталог,
компјутер,
хартија ,
ЛЦД
проектор,
фломастери

дополни
-телно
ќе се
пресмет
а

Извршената
десеминација

Список на на
десеминирани
наставници,
изготвени
материјали за
работа

Стратешка цел : 2. Развивање на училишна политика за раководење и за унапредување на
соработката со родителите и со другите надворешни лицa

Развојна цел: 2.1. Да се изгради стратегија за ,,Отворен ден во училиштето,, за присуство на родителите,,;
Обука на родители односно членови на Совет на родители за соработка со училиштето;
Изготвување програма за работа на Совет на родители;
Унапредување на соработката со родителите и ученичката заедница.

Стратешка цел: Унапредување на воспитно – образовната работа
Развојна цел:



Обука на вработени за изготвување на Правилник за сексуална злоупотреба и дискриминација на
учениците;

Обука на наставниците за креирање на училишна политика.

Конкретни цели активности ресурси
времен-

ска
рамка

индикатори извори на докази

човечки физички трошоци
2.1.1. Изработка на план
за Отворен ден на
училиштето

Разгледување на планот
Усвојување на планот за отворен ден
на училиштето
Примена  на планот за Отворен ден
на училиштето

тим од
вработени
педагог
директор

училиште
телефон
хартија
компјутер
тонер

2019
2023

Идентификуван
иот систем на
отворен ден во
училиштето

Изготвениот план за
отворен ден во
училиштето

2.1.2.Информирање на
родителите за
постоењето на Отворен
ден во училиштето

Разгледување на планот
Запознавање со обврските кога ќе го
посетат училиштето
Примена  на планот за Отворен ден
на училиштето

тим од
од вработени
и
претставниц
и од ЛС;
директор

училиш-те
телефон
хартија
компјутер

2019
2023

Примена на
изработениот
план за посета
на училиштето

Доставените
брошури за
постоење отворен
ден во училиштето
И посета на
родители при
отворен ден на
училиштето



ТИМОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА РАЗВОЕН ПЛАН:
Подрачје 1:
Наставни
планови и
програми

Подрачје 2:
Постигања на
учениците

Подрачје 3:
Учење и
настава

Подрачје 4:
Поддршка на
учениците

Подрачје 5:
Училишна
клима

Подрачје 6:
Ресурси

Подрачје7
Управување
раководење и
креирање
политика

Координатор Координатор Координатор Координатор Координатор Координатор Координатор
Александар
Тимов

Елисавета
Пелтечка Никола Гоџиров

Лила Иванова

Катерина
Василева

Енис Шавле Виктор
Христов

Верица Чоп
Попова

членови членови членови членови членови членови членови
Олгица
Костова

Василка
Витанова

Лидија
Михаилова

Павлинка
Димитриева

Цвета
Костадинова

Зојка
Јанушева

Алма Хасанова

Марија
Костуранова

Анка
Костадинова

Софче Петкова Димче
Јанушев

Славка
Георгиева

Марија
Вучкова

Горица Русева

Зоран –
гер.Атанасов

Љатиф
Аршимов

Јулијана
Малинова

Бранка
Панова Тони Еркечев

Томе
Китановски

Софија
Стојкова

Лилјана
Цветкова

Зорица
Арнаудова

Зоран Атанасов
физичко

Валентина
Коцева

Гордана
Јанева

Тања
Василева

Маре Митрова




