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Анекс на Планот за развој 2018-2022 

 

Анексот на Планот за развој 2018-22год. произлезе од спроведената Самоевалуација на училиштето за 2018-2020 година 

каде беа утврдени следните  

Подрачја  за  промени и развојни цели 

 

 

Приоритетни подрачја 

 

Стратешки цели 

 

Ресурси 

Управување, раководење и училишна политика 

 

 Подобрување на материјално –техничките услови 

за учење и работа во училиштето 

 

Училишна клима и односи во училиштето 

Учење и  настава  

 

 Подобрување на соработката со локалната 

заедница 
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Стратешка цел Развојни цели 

 

1.Подобрување на материјално –техничките услови 

за учење и работа во училиштето 

 

1.1 Набавка на лап топ компјутери за наставниот кадар 

1.2 Набавка на смарт табли, LCD проектори и компјутери за 

дел од училниците во одделенска настава 

1.3 Набавка на асистивна технологија  

1.4 Набавка на нови и замена на старите училишни клупи и 

столчиња 

 

2.Подобрување на соработката со локалната 

заедница 

 

1.1 Соработка со локалната самоуправа 

1.2 Соработка со бизнис секторот 

1.3 Соработка со хуманитарни и невладини организации 

1.4 Соработка со родители 
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Стратешка цел: 1. Подобрување на материјално-техничките услови за учење и работа во 

училиштето 

Развојна цел: 1.1  Набавка на лап топ компјутери за наставниот кадар 

Конкретни цели Активности Ресурси Временска 

рамка 

Критериуми за 

успех 

Извори на 

доказ 
човечки физички 

1.1.1 

Утврдување на 

постоечката 

состојба 

 

1. Формирање на 

комисија за 

утврдување на 

постоечката 

состојба 

2. Повикување на 

стручни лица 

3. Изработка на 

акционен план 

Комисија 

Хаусмајстор 

Стручно лице  

Директор 

Локална 

самоуправа 

Компјутер 

Принтер 

Фотокопир 

          

2020 Избрана 

комисија 

Конкретизирани 

индикатори во 
акционен план 

Записници 

од 

состаноци 

Изготвен 

акционен 

план 

 

1.1.2 

Обезбедување 

финансиски 

средства 

1. Барање 

спонзорства и 

донации од фирми 

и компании 

2. Соработка и 

барање поддршка 

од локална 

самоуправа и МОН 

Комисија 

Директор 

Наставници 

Локална 

самоуправа 

Компјутер 

Принтер 

Фотокопир 

Телефон 

Зависно од 

потребите 

2020 Обезбедени 

финансиски 

средства 

Записници 

Извештаи од 

средби и 

состаноци 
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1.1.3 

Набавка на лап-

топ компјутерите 

1. Избор  на фирма 

за добавување  

(распишување 

тендер) 

2. Склучување на 

договор со 

фирмата со 

најповолна понуда 

3. Реализација на 

набавката 

 

Комисија 

Директор 

Секретар 

Стручни лица 

Локална 

самоуправа 

Компјутер 

Принтер 

Фотокопир 

Зависно од 

потребите 

 

2020-2021 

 

 

 

Испешна 

реализација на 

тендерската 

постапка 

Набавени лап-

топи согласно 

спецификацијата 

Записници 

Понуди 

Договори  

Фактури 

1.1.4 

Распределба на 

лап-топ 

компјутерите на 

наставниците и 

нивна примена 

во наставата 

 

 

1. Определување 

на одговорно лице 

за задолжување  

2. Редовна 

контрола на 

исправноста на 

компјутерите 

3. Навремено 

отстранување на 

евентуални 

оштетувања 

 

Директор 

Наставници 

Секретар 

 

 

Зависно од 

потребите 

 

2020-2021 

Континуирана 

примена на 

компјутерите 

 Ефикасна 

настава од 

далечина 

 

Записници 

Извештаи 

Фотографии 
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Развојна цел: 1.2. Набавка на смарт табли, LCD проектори и компјутери за дел од училниците во одделенска 

настава 

 

Конкретни 

цели 

Активности Ресурси Временска 

рамка 

Критериуми за 

успех 

Извори на 

доказ човечки физички 

1.2.1 

Утврдување на 

постоечката 

состојба 

 

1. Формирање на 

комисија за 

утврдување на 

постоечката 

состојба 

2. Повикување на 

стручни лица 

3. Изработка на 

акционен план 

Комисија 

Хаусмајстор 

Стручно лице 

Директор 

 

Компјутер 

Принтер 

Фотокопир 

          

2020-2022 Избрана 

комисија 

Конкретизирани 

индикатори во 

акционен план 

Записник од 

состанок 

Изготвен 

акционен 

план 

1.2.2 

Обезбедување 

финансиски 

средства 

1. Барање 

спонзорства и 

донации од фирми 

и компании 

2. Соработка и 

барање поддршка 

од Локална 

самоуправа и МОН 

Комисија 

Директор 

Локална 

самоуправа 

Компјутер 

Принтер 

Фотокопир 

Телефон 

Зависно од 

потребите 

 

2020-2022 Обезбедени 

финансиски 

средства 

Фотографии 

Записници 

Извештаи од 

средби, 

состаноци и 

разговори 
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1.2.3 

Набавка на 

смарт табли и 

компјутери во 

дел од 

училниците 

  

1. Избирање на 

фирма која ќе ја  

реализира  

набавката 

(распишување 

тендер) 

2. Склучување на 

договор со 

фирмата со 

најповолна понуда 

и  реализација на 

набавката 

4. Инсталирање/ 

монтирање на на 

таблите и 

компјутерите во 

училниците 

Комисија 

Директор 

Стручни лица 

Локална 

самоуправа 

Компјутер 

Принтер 

Фотокопир 

Сите потребни 

материјали и алат 

за работа 

Зависно од 

потребите 

2020-2022 Набавени  

современи 

средства(смарт 

табли и 

компјутери) за 

реализирање 

на наставата 

Фотографии 

Записници 

Понуди 

Договор за 

работа 

Фактури 

1.2.4 

Примена на 

новата 

технологија во 

наставата 

Редовно и 

правилно 

одржување 

 

1. Определување 

на одговорно лице 

за одржување 

2. Редовна 

контрола на 

исправноста  

3. Навремено 

отстранување на 

оштетувањата 

Комисија 

Хаусмајстор 

Директор 

Технички 

персонал 

Средства за 

чистење 

Алат за работа 

Зависно од 

потребите 

2020-2022 Ефективна 

примена на 

смарт-таблите 

и компјутерите 

во наставата 

Континуирано 

одржување  на 

таблите и 

компјутерите во 

функција 

Записници 

Извештаи за 

извршена 

поправка 

Фотографии 
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Развојна цел: 1.3. Набавка на асистивна технологија  

 

Конкретни 

цели 

Активности Ресурси Временска 

рамка 

Критериуми за 

успех 

Извори на 

доказ човечки физички 

1.3.1 

Утврдување на 

постоечката 

состојба 

 

1. Формирање на 

комисија за 

утврдување на 

постоечката 

состојба 

2. Консултации 

со стручни лица 

3. Изработка на 

акционен план 

Директор 

Инклузивен тим 

 

Компјутер 

Принтер 

Фотокопир 

          

2020 Избрана 

комисија 

Конкретизирани 

индикатори  во 

акционен план 

Записник од 

состанок 

Изготвен 

акционен 

план 

1.3.2 

Обезбедување 

финансиски 

средства 

1. Барање 

спонзорства и 

донации од 

компании 

2. Соработка и  

поддршка од 

локална 

самоуправа  

3. Соработка со 

родители 

4. Организирање 

на собирни акции  

Комисија 

Родители 

Директор 

Наставници 

Локална 

самоуправа 

Компјутер 

Принтер 

Фотокопир 

Телефон 

Зависно од 

потребите 

2020-2021 Обезбедени 

финансиски 

средства 

Фотографии 

Записници 

Извештаи 

од средби и 

состаноци 
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1.3.3 

Набавка на 

асистивна 

технологија 

1. Избирање на 

најповолна 

понуда (преку 

распишување 

тендери) 

2. Склучување на 

договор со 

фирмата со 

најповолна 

понуда 

3. Реализација на 

набавката 

 

Комисија 

Директор 

Стручни лица 

Локална 

самоуправа 

Компјутер 

Принтер 

Фотокопир 

Зависно од 

потребите 

 

2020-2022 

 

 

Набавен екран 

на допир и 

прилагодлива 

тастатура 

Фотографии 

Записници 

Понуди 

Договор за 

работа 

Фактури 

1.3.4 

Примена на 

асистивните 

уреди во 

наставата со 

ученици со 

посебни 

образовни 

потреби 

 

1. Определување 

на одговорно 

лице за 

координирање  

2. Редовна 

контрола на 

исправноста 

3. Навремено 

отстранување на 

оштетувања 

Инклузивен тим 

Наставници 

Родители 

Зависно од 

потребите 

Континуирано Училиште 

опремено за 

успешно 

спроведување 

на инклузивна 

настава 

Записници 

Извештаи  

Фотографии 
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Развојна цел: 1.4. Набавка на нови и замена на старите училишни клупи и столчиња 

 

Конкретни 

цели 

Активности Ресурси Временска 

рамка 

Критериуми за 

успех 

Извори на 

доказ човечки физички  

1.4.1 

Утврдување на 

постоечката 

состојба 

 

1. Формирање на 

комисија за 

утврдување на 

постоечката 

состојба 

2. Повикување на 

стручни лица 

3. Изработка на 

акционен план 

Комисија 

Хаусмајстор 

Директор 

Локална 

самоуправа 

Компјутер 

Принтер 

Фотокопир 

         / 

2020 Избрана 

комисија 

Конкретизирани  

критериуми за 

акционен план 

Записник од 

состанок 

Изготвен 

акционен 

план 

1.4.2 

Обезбедување 

финансиски 

средства 

1. Барање 

спонзорства и 

донации од 

фирми и 

компании 

2. Соработка и 

барање поддршка 

од Локална 

самоуправа и 

МОН 

 

 

Комисија 

Директор 

Локална 

самоуправа 

Компјутер 

Фотокопир 

Зависно од 

потребите 

2020-2021 Обезбедени 

финансиски 

средства 

Фотографии 

Записници 
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 1.4.3 

Замена на  

дотраениот 

инвентар  

( столчиња и 

клупи ) 

1. Избирање на 

фирми кои ќе ја  

реализираат 

набавката (преку 

распишување 

тендери) 

2. Склучување на 

договор со 

фирмата со 

најповолна 

понуда 

3. Реализација на 

набавката 

 

Комисија 

Директор 

Стручни лица 

Локална 

самоуправа 

Компјутер 

Принтер 

Фотокопир 

Сите потребни 

материјали и алат 

за работа 

Зависно од 

потребите 

2020-2021 Заменети  

оштетени 

столчиња  и 

клупи со нови 

Фотографии 

Записници 

Понуди 

Договор за 

работа 

Фактури 

1.4.4 

Редовно и 

правилно 

одржување 

 

 

1. Определување 

на одговорно 

лице за 

одржување 

2. Редовна 

контрола на 

исправноста и 

хигиената 

3. Навремено 

санирање на 

евентуални 

оштетувања 

Хаусмајстор 

Директор 

Технички 

персонал 

Средства за 

чистење 

Алат за работа 

Зависно од 

потребите 

2020-2022 Определени се 

одговорни лица 

Континуирано 

одржување на 

инвентарот во 

училиштето 

Записници 

Извештаи за 

извршена 

поправка 

Фотографии 
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Стратешка цел: 2. Подобрување на соработката со локалната зедница 

Развојна цел: 2.1 Соработка со локалната самоуправа 

 

Конкретни цели Акивности Ресурси Временска 

рамка 

Критериум за 

успех 

Извори на 

доказ 
човечки физички 

Креирање политика 

за  соработка со 

локалната заедница 

Формирање тим за 

соработка со 

локалната 

заедница 

 

Директор 

Стручни 

соработници 

Наставници 

одговорни на 

стручни активи 

Годишна програма  

Извештај од СЕУ 

Концепција за 

воннаставни 

активности во 

основното училиште 

 

2020 Конкретизирани 

индикатори во 

акционен план 

Јасно 

дефинирани 

полиња на 

соработка 

Акциски план 

Извештаи од 

одржани 

состаноци на 

тимот за 

соработка со 

локалната 

заедница 

2.1.2  

Вклучување на 

училиштето во 

културни и 

образовни 

воннаставни 

активности 

организирани од 

локалната заедница 

 

Учество во 

одбележување на 

Денот на 

општината, 

манифестација 

“Градиме мостови“ 

и “Со танц култура 

до полуматура“. 

Литературни 

конкурси и др. 

Директор 

Стручни 

соработници 

Наставници 

Ученици 

Претставници од 

локалната 

заедница 

Компјутер 

Принтер 

Фотокопир 

Зависно од 

потребите 

2020-2022 Зголемена 

соработка со 

локалната и 

пошироката 

заедница 

Извештај од 

учество во 

активности 

Фотографии 
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2.1.3  

Учество на конкурси 

и натпревари  

Учество на 

општински и 

регионални 

натпревари 

организирани од 

ПМФ, Против 

пожарен Сојуз Гази 

Баба, Црвен крст 

на Г.Баба, Детски 

културен центар и 

др. 

Директор 

Стручни 

соработници 

Наставници 

Ученици 

Претставници од 

локалната 

заедница  

Компјутер 

Принтер 

Фотокопир 

 

 

2020-2022 Мотивирани 

ученици за 

учество на 

натпревари 

Повисоки 

постигања на 

учениците 

Извештај од 

учество на 

натпревари и 

конкурси 

Награди 

Пофалници 

 

2.1.4  

Промовирање на 

резултатите што ги 

постигнува 

училиштето 

 

Изготвување 

информатор-

брошура за 

училиштето. 

Ажурирање на  

Веб страната  на 

училиштето 

Учество во тв 

емисии, 

електронски и 

пишани медиуми 

 

Директор 

Стручни 

соработници 

Наставници 

Претставници од 

локалната 

заедница 

Родители 

Одговорно лице 

за контакт со 

медиуми 

Компјутер 

Веб страна на 

училиштето 

ФБ профил 

Училишен весник 

Медиуми 

 

2020-2022 

 

Информирана 

локалната и 

пошироката 

заедница со 

животот , 

работата на 

училиштето и 

резултатите што 

ги постигнува 

Извештаи на 

веб страната 

Постови на фб 

профилот 

Фотографии 
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Развојна цел: 2.2 Соработка со бизнис секторот 

 

Конкретни цели Активности Ресурси Временска 

рамка 

Критериум за 

успех 

Извори на 

доказ 
човечки физички 

2.2.1   

Креирање 

политика за 

соработка со 

бизнис заедницата 

во општината и 

пошироко 

 

Формирање тим за 

соработка со 

бизнис секторот 

Изготвување 

акциски план за 

соработка со 

бизнис секторот 

Средби со  бизнис 

претставници 

 

Директор 

Стручни 
соработници 

Наставници 

Родители 

 

 

Компјутер 

Принтер 

Фотокопир 

Зависно од 

потребите 

 

   2020 Конкретизирани 

индикатори во 

акционен план 

Јасно 

дефинирани 

полиња на 

соработка 

Акциски план 

Извештаи од 

средби  

Договори за 

соработка 

2.2.2  

Материјална 

поддршка од 

бизнис секторот за 

реализација на 

проекти во 

училиштето 

 

Спроведување 

донации за 

подобрување на 

инфраструктурните 

и материјално-

техничките услови 

во училиштето 

Директор 

Стручни 
соработници 

Наставници 

Бизнис 
претставници 

Компјутер 

Принтер 

Фотокопир 

Зависно од 

потребите 

 

2020-2022 

 

Остварена 

поголема 

соработка на 

училиштето со 

компании 

Договори за 

донации 

Извештаи  

Фотографии 
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2.2.3 

Развој на 

претприемнички 

знаења и вештини 

кај учениците 

Едукативни 

предавања 

Мотивациски 

говори 

Директор 

Стручни 

соработници 

Наставници  

Родители 

Менаџери 

Претприемници 

 

Компјутер 

ЛЦД Проектор 

Стручна 

литература 

Зависно од 

потребите 

 

2020-2022 

 

Развиени 

претприемнички 

вештини кај 

учениците 

(креативност, 

иновативност) 

Извештаи од 

посети и 

остварена 

соработка 

Фотографии 

2.2.4 

Професионална 

информација и 

ориентација на 

учениците 

Организирани 

посети  

на компании од во 

локалната 

заедница 

Директор 

Стручни 

соработници 

Наставници  

Стручни лица со 

одредени 

занимања 

Компјутер 

Зависно од 

потребите 

 

2020-2022 

 

Информирани 

ученици со 

одредени струки 

и занимања 

Откриени 

интереси  и 

желби кај 

учениците за 

понатамошно 

образование 

Извештаи од 

посети и 

остварена 

соработка 

Фотографии 
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Развојна цел: 2.3 Соработка со хуманитарни и невладини организации, граѓански здруженија и асоцијации 

 

Конкретни цели Активности Ресурси Временска 

рамка 

Критериум за 

успех 

Извори на 

доказ 
човечки физички 

2.3.1   

Креирање 

политика за 

соработка со 

хуманитарни и 

невладини 

организации, 

граѓански 

здруженија и 

асоцијации  

 

Формирање тим 

за соработка со 

НВО секторот 

Изготвување 

акциски план за 

соработка со 

НВО секторот 

Средби со 

претстваници од 

НВО секторот 

Директор 

Стручни 

соработници  

Наставници  

Партнер 

организации 

 

Компјутер 

Хартија 

Програми за 

соработка 

    2020 Успешна и 

плодна 

соработка со 

институции, 

здруженија и 

НВО 

организации  

Меморандум за 

соработка 

Извештаи од 

остварена 

соработка 

2.3.2  

Учество во проекти 

од областа на 

образование 

Учество  на 

наставниците, 

стручните 

соработници  и 

родилите на 

работилници, 

обуки, трибини...  

Дисеминација на 

обуки 

Директор 

Стручни 

соработници  

Наставници  

Партнер 

организации 

 

Компјутер 

Апликации 

Зависно од 

потребите 

2020-2022 

 

Поголема 

вклученост на 

училиштето во 

Еразмус + 

проекти и 

проекти на НВО 

секторот 

Договори за 

соработка 

Извештаи од 

спроведени 

активности во 

рамки на 

проектите 
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2.3.3.  

Организација и 

спроведување 

инклузивни 

настани и 

активности за 

промовирање на 

инклузивната 

култура 

  

 

Учество на 

настани и 

манифестации од 

инклузивен 

карактер 

 

Директор 

Стручни 

соработници 

Наставници  

Родители 

Релевантни 

институции, 

невладини 

организации и 

здруженија на 

граѓани 

Компјутер 

Медиуми 

Флаери 

2020-2022 

 
Вклученост на 

целокупниот 

наставен кадар, 

учениците и 

родителите во 

организирани 

активности 

 

Извештаи од 

спроведени 

активности 

Фотографии 

Благодарници 

 

2.2.4 

Промовирање на 

активностите на 

училиштето во 

пошироката 

заедница 

 

 

Изготвување 

информатор-

брошура за 

училиштето. 

Ажурирање на 

веб страната  на 

училиштето 

Учество во тв 

емисии, 

електронски и 

пишани медиуми 

Директор 

Стручни 

соработници 

Наставници 

Одговорно лице за 

контакт со медиуми 

 

Компјутер 

Веб страна на 

училиштето 

ФБ профил 

Училишен 

информатор 

Медиуми 

 

2020-2022 

 Информирана 

локалната и 

пошироката 

заедница со 

животот , 

работата на 

училиштето и 

резултатите што 

ги постигнува 

Извештаи на 

веб страната 

Постови на фб 

профилот 

Фотографии 
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Развојна цел: 2.4 Соработка со  родителите 

Конкретни цели Активности Ресурси Временска 

рамка 

Критериум за 

успех 

Извори на 

доказ 
човечки физички 

2.4.1   

Изготвување 

акционен план за 

активности во 

соработка со 

Советот на 

родители 

 

Средби со 

претставници на 

Советот на 

родители   

 

Директор 

Стручни 
соработници 

Наставници 

 

Компјутер 

 

   2020 Изготвен акциски 

план 

Акциски план 

Записници од 

одржани 

состаноци 

2.4.2  

Вклучување на 

родителите во 

воспитно -

образовниот 

процес 

Планирање и 

реализација на 

едукативни 

работилници 

(предавања)за 

ученици од 

страна на 

родителите   

Помош и 

поддршка на 

учениците во 

процесот на 

учење на 

далечина 

 

Директор 

Стручни 
соработници 

Родители 

Наставници 

Компјутер 

Таблет 

ЛЦД проектор 

2020-2022 

 

Поголема 

мотивираност  на 

родителите за 

учество во 

активности 

Подобрени 

постигања кај 

учениците 

 

Извештаи од 

реализирани 

едукативни 

предавања 

Записници од 

соработка со 

родителите 
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2.4.3 

Вклучување на 

родителите во 

воннаставните 

активности 

 

Учество во 

реализација на 

настани од 

хуманитарен,  

културен и 

еколошки 

карактер 

Директор 

Стручни 

соработници  

Наставници  

Родители 

Ученици 

Зависно од 

активноста 

2020-2022 

 

Остварена 

поголема 

вклученост на 

родителите во 

организација и 

реализација на 

воннаставните 

активности 

 

Извештаи од 

одржани 

настани, 

манифестации 

и хепенинзи 

Фотографии 

2.4.4 

Континуирана 

соработка со 

родителите  

 

Континуирани 

советодавно-

консултативни 

разговори за 

постигањата и 

поведението на 

учениците 

Директор 

Стручни 

соработници  

Наставници  

Родители 

Обрасци од 

остварени 

советодавно-

консултативни 

разговори за 

постигањата и 

развојот  на 

учениците 

2020-2022 

 

Остварена 

поголема 

соработка на 

релација 

наставник, 

ученик, родител 

и стручни 

соработници  

 

Пополнети 

обрасци од 

остварени 

консултативни 

разговори со 

родителите  

 

 

 

 

Изготвил: Тим за изготвување развојна програма за работа на училиштето 

 


