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1.Лична карта на училиштето 

 

ООУ „Стив Наумов“ - Скопје е сместено во источниот дел на град Скопје, во тн. индустриска зона на градот,  во 

населбата Автокоманда, на ул.,,Лазар Поп Трајков,, бр. 28, општина Гази Баба. Училиштето ги опфаќа учениците 

од МН „Автокоманда“, „Керамидница“  и „Триангла“. 

Општинското основното училиште,,Стив Наумов,, - Скопје, работи во еден објект.  

Училиштето е со статус на јавна установа чија основна дејност е воспитание и образование на деца, ученици од  I 

– IX одделение. Во училиштето се изведува целодневна настава за учениците од I до III одделение и дневен 

престој за учениците од I до V одделение(класична настава). 

Во својата работа училиштето постојано ги користи поуките и искуствата од работата во изминатите учебни 

години и анализата на работењето на сите органи и тела кои функционираат во него. 

Политиката на јавност и транспарентност е трајна определба на училиштето, а изворите на информации се 

познати и достапни на сите заинтересирани целни групи.  

Училиштето ги следи современите тенденции и практики во областа на образованието со цел унапредување на 

целокупниот воспитно-образовен процес. Преку планирање на активности придонесува  за развивање 

мултикултурен и родов сензибилитет кај учениците и активно учествува во градењето на инклузивното 

образование кое пак претставува темел на инклузивното општество. 
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Мапа на училиштето 
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Општи податоци за училиштето  

адреса, општина, место ул.Лазар Поп Трајков бр.28  Гази Баба  Скопје 

телефон 3174006  и 3173635 

фах 3173635 

е-маил    оu_stiv_naumov@yahoo.com 

основано од   Општина Гази Баба  

Верификација- број на актот 14-1205/1 

Година на верификација 26.02.1986 г. 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Година на изградба 1948;1958 и 1968 година 

Тип на градба цврста градба 

Површина на објектот 5000 м2 

Површина на училшниот двор 10 000м2 

Површина на спортски терени и игралишта 500м2 

Училиштето работи во смена 2 смени 

Начин на загревање на училиштето централно греење 

Број на одделенија 9 

Број на паралелки 35+2 дневен престој = 37 паралелки 

Број на смени 2 
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Просторни услови за работа на училиштето  

 

Училишната зграда располага со функционални и други просторни услови за изведување на воспитно-

образовната  дејност во училиштето. 

 

Вкупен број на училишни згради/површина 5000м2

Училишен двор/површина 10000м2

Број на подрачни училишта /

Број на спортски терени 3 

Број на катови                                                        1+2 

Број на училници                                                    34 

Број на помошни простории 6 

Кујна со трпезарија 1 

Училишна библиотека 

Начин на загревање на училиштето           централно греење 
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Материјално технички услови 

 

Училишната зграда во текот на годината континуирано се одржува. Започнат е процес на замена на старите и 

дотраени прозорци и истиот продолжува, до целосна замена на прозорците во училиштето.  Училиштето 

располага со  современи нагледни средства, за примена на интерактивна практика во наставата, со фудбалско 

игралиште со вештачка трева и опремено со спортски реквизити. Училишниот двор континуирано хортикултурно  

се уредува. Проширена е училишната библиотека и ставени се нови полици за книгите. Библиотеката е збогатена 

со нови прирачници и лектирни изданија. 

Училишната библиотека располага со 16 402 книги: прирачници, публикации, списанија, брошури, енциклопедии, 

стручна литература за наставниците, слободна лектира, детски книги, кои се евидентираат електронски.Зголемен 

е библиотечниот фонд со лектирни изданија и стручна литература за наставниците,  набавени се прирачници за 

наставните предмети кои се изучуваат по програмата Cambridge, како и придружни нагледни средства и 

манипулатива за потребите во  наставата. Од опрема училиштето поседува: бели магнетни табли 30 и мимио 

уреди за интерактивна настава 4, разглас (1),  апарат за копирање (2),  ЛЦД телевизор (5), графоскопи (2), ЦД 

плеер (11), дигитален фотоапарат (2), камера(1), 520 компјутери и 313 лаптопи за учениците, 56 лаптопи за 

наставниците, 4 лаптопа за администрација, 12 ЛЦД проектори, 5 скенери,12 печатачи, електрично пијано и 

интернет мрежа достапна за секој наставник и ученик. 

Училиштето се финансира од општината (државата). Дел од средствата за материјал и опрема ги добива од 

проекти и од издавање на простории под закуп: фискултурната сала и други училишни простории. 
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2.Анализа на состојбата 

Предностите, односно клучните силни  страни и слабости во работењето на училиштето се дефинирани врз 

основа на анализата на прашалниците за родителите, наставниците и учениците, од спроведената 

самоевалуација, од препораките по завршената интегрална евалуација на училиштето и од насоките дадени од 

БРО 

 

Клучни силни страни /предности 

                                                                          

Слаби страни 

 Во училиштето успешно се планира и реализира 

додатна настава 

 Училиштето планира активности со учениците и  

родителите од аспект на мултикултурализам, родова и 

етничка рамноправност 

 Учениците во  училиштето се запознаваат со нивните 

права и со правата на другите во општествената 

средина 

 Во училиштето се спроведуваат активности за 

одржување и зачувување на здрава животна средина 

 Наставниците обезбедуваат поддршка на учениците 

кои имаат потешкотии во учењето, на надарените 

ученици и на учениците со посебни образовни 

потреби и планираат активности соодветни на 

нивните индивидуални потреби, кои се реализираат 

во редовната, додатната и дополнителната настава 

 Има подобрување на општиот успех на училиштето 

 Сите ученици независно од полот, етничка припадност 

и социјално потекло се еднакво подложни на 

 Училиштето располага со компјутери кои 

поради застареност се нефункционални  

 Недостасуваат  споредбени прегледи на 

резултати од интерни тестирања 

 Недостаток  на  повратна информација за 

постигањата на наши ученици во средното 

училиште 

 Не се спроведува избор на  првенец на 

генерација  

 Недоволена опременост на училиштето со 

нова ИКТ технологија 

 Недоволен пристап до интернет  конекција 

за наставниците и учениците 

 Недоволна соработка на наставниците со 

советниците од БРО за потребата од 

континуиран професионален развој 

 Не е доволен буџетот кој го доделува 

општината и МОН 

 Во библиотеката недостига простор-катче 

каде учениците и наставниците ќе 
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воспитување од училиштето 

 Се води континуирано следење на напредокот и 

постигањата на учениците  

 Активно се учествува на натпревари и  конкурси и се 

постигнуваат солидни резултати 

 Училиштето располага со потребните  наставни 

средства и материјали кои континуирано се 

обновуваат согласно потребите во наствата 

 Библиотеката располага со голем број литература 

наменета за учениците, наставниците и стручните 

соработници која континуирано се збогатува  

 Наставниците покажуваат интерес за континуиран 

професионален и кариерен развој 

 Училиштето планира средства за професионален и 

кариерен развој развој на наставниците и стручните 

соработници 

 Училиштето располага со Клуб за едукација и 

превенција на Црвен крст на Македонија 

 Редовноста на вработените е на исклучително високо 

ниво и се евидентира електронски  

 Училиштето располага со аудио, визуелна и делумно 

со ИКТ опрема  

 Добро се спроведува и контролира финансиското 

работење во училиштето 

 Просторните услови на училишните згради целосно и 

добро се искористени 

 Тимската работа е на високо ниво 

 Раководниот тим има јасна визија за управување со 

конструктивност, транспарентност и правичност при 

донесувањето одлуки 

разгледуваат и читаат литература. 

 Недостасува простор за индивидуални 

средби со родител 

 Потребни се поголеми просторни 

можности за изведување на воннаставни 

активности  

 Недостасува комуникација и соработка со 

институции, здруженија и организации од 

областа на образование и заштита на 

лицата со посебни потреби 

 Недоволно почитување на Правилникот и 

интерната процедура за изрекување на 

педагошки мерки за учениците  

 Недоволен број на вработени лица-

технички персонал за одржување на 

хигиената во училиштето 

 Недостасува служба за обезбедување на 

училиштето со цел зголемен безбедност  

 Недоволен интерес од страна на 

родителите за следење на постигањата и 

однесувањето на нивните деца 

 Недоволна иницијативност за  ангажман 

од страна на родителите при 

спроведување на проектни активности во 

училиштето 
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 Училиштето организира интерни натпревари на ниво 

на училиште  

 Училиштето има изградено углед кој е  препознатлив 

по квалитетот на работа и постигањата на учениците 

 Редовно се ажурира web страната  на училиштето со 

сите потребни информации и фотографии  

 Училиштето соработува со Првата детска амбасада - 

Меѓаши и е вклучено во проектот„ Зајакнување на 

детските капацитети за превенција од насилство 

 Училиштето се грижи за квалитетот на храната што им 

ја нуди на учениците и континуирано соработува со 

одговорното лице од  училишна кујна. 

 Пристапот во училиштето е прилагоден на потребите 

на учениците со телесни пречки во развојот. 

 Во училиштето се организираат  активности од 

хуманитарен карактер и собраните средства ги 

донираат во добротворни цели за социјално загрозени 

семејства 

 Редовно анкетирање на учениците од деветто 

одделение, како и водење на индивидуални и групни 

разговори за професионална информираност и 

ориентација 

 При оценувањето наставниците користат различни 

форми, методи и техники со цел да го следат 

напредокот на учениците 

 Училиштето има развиен систем на наградување на 

учениците и нивните ментори 

 Наставниците не прават разлика помеѓу учениците со 

различни способности, различна етничка припадност и 

во однос на полот 
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 Постои взаемна меѓуетничка и  мултикултурна 

соработка на учениците и вработените со училишта од 

општината  

 Постои континуирана соработка помеѓу наставниците 

од одделенска и предметна настава 

 Родителите имаат можност да се вклучат во животот 

на училиштето преку најразновидни форми и 

активности 

 Постои  добра соработка меѓу  Советот на родители и 

училиштето 

 Училиштето учествува во општествено културни  и 

образовни активности организирани од Општина Гази 

Баба, МКЦ, ДКЦ, МТВ и други владини институции и 

невладини организации, здруженија ,... 
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3.Ресурси на училиштето     

    Ученици  

Одд. 

Бр. на 

паралелки 

Бр. на 

ученици 

Етничка и родова структура на учениците 

 

 

Македонци Албанци Турци Роми други 

 

 

 

м ж м ж м ж м ж м 

м 

ж 

 

  

I 4 98 45 48 / 1 / 1 1 1 1  
     /  

II 4 106 48 52 / / 1 / 2 1 2       / 
 

III 4 117 57 53 / / / / 1 5 1      / 
 

IV 3 87 43 39 / / / / 1 3 1      / 
 

V 4 99 45 46 / / / / 1 1 3  3 
 

I - V 19 507 238 238 / 1 1 1 6 11 8  3 
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VI 4 97 43 24 / / 1 / 5 10 10  4 
 

VII 4 88 36 45 / / / / 2 1 2  2 
 

VIII 5 104 43 57 / / / / 1 2 1  / 
 

IX 3 73 44 29 / / / / / / /  / 
 

VI - IX 16 362 166 155 / / 1 / 8 13 13  6 
 

I - IX 35 869 404 393 / 1 2 1 14 24     21  9 
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Вработени 

Наставен и ненаставен кадар 

в
к
у

п
н

о
 

Етничка и полова структура на учениците 

Македонци Албанци Турци Роми други 

м ж м ж м ж м ж м ж 

Број на вработени 70 4 66         

Број на наставен кадар 54 2 52         

Број на стручни соработници 4  4         

Административни работници 2  2         

Техничка служба 8 1 7         

Директор 1 1          

Степен на образование Број на вработени 

Високо образование 52 3 49         

Виша стручна спрема   8    8         
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Средно образование 10 1   9         

Старосна структура  Број на вработени 

20-30 1 1          

31-40 31 1 30         

41-50 14 1 13         

51-65 24 1 23         
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4.Мисија, визија и мото на училиштето   

 

Мисија на училиштето 

 

Го подобруваме учењето на учениците почитувајќи ги нивните индивидуални можности и способности и 

го поттикнуваме нивниот личен,емоционален и социјален развој,оспособувајќи ги за соживот во 

мултиетничко општество 

 

Визија на училиштето 

 

Ќе ги подобруваме постигањата на учениците преку примена на современи образовни приоди, притоа 

почитувајќи  ги нивните индивидуални можности и способности, со цел промовирање на нивните знаења 

во локалната и пошироката мултиетничка заедница 

 

Мото на училиштето 

 

Училиштето-дом во кој градиме почит, доверба и соработка 
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5.Потреби за промена и приоритети  

Врз основа на резултатите добиени од спроведената самоевалуација на работата на училиштето издвоени се 

следните приоритети за промена по подрачја: 

Подрачје Приоритети 

 

Организација и реализација на наставата и учењето 

 

 Опремување на училиштето со нови компјутери и 

интерактивни табли 

 

Постигања на учениците 

 Континуирано планирање, задавање и следење на 

извршувањето на домашните задачи за учениците  

 Спроведување на постапка за избор  на првенец на 

генерација 

 Идентификација и поддршка на учениците со 

потешкотии во учењето и на учениците со посебни 

образовни потреби 

 

Професионален развој на наставниците, стручните 

соработници и  раководниот кадар 

 Опременување на училиштето со нова ИКТ 

технологија 

 Поголема соработка со БРО во однос на понудата 

на обуки за планирање на професионалниот развој 

на наставниците 

 

Управување и раководење со училиштето 

 Обезбедување простор во библиотеката за читање 

 Подобрување на инфраструктурата на училиштето  

( целосна промена на дотраените прозорци и дел 

од фасадата на     училиштето, како и набавка на 

нови училишни клупи и столчиња) 

   Поголемо вклучување на родителите во 

креирањето на училишната политика 
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Комуникации  и односи со јавноста  

 Поголема комуникација и соработка со институции, 

здруженија и организации од областа на 

образование и заштита на лицата со посебни 

потреби 

 

Училишна клима и култура 

 Навремено и доследно изрекување на педагошки 

мерки кај учениците 

 Зајакнување на безбедноста во училиштето преку  

ангажирање служба за обезбедување или враќање 

на чуварската   служба во училиштето 

 

 

Соработка со родители и со локална средина 

 

 Мотивирање на родителите за партиципација при 

спроведување на проектни активности во 

училиштето 

 Поголема материјална поддршка и донации од 

бизнис секторот 

 Поголема ангажираност на претставниците на 

Советот на родители со цел навремено и 

транспарентно информирање на родителите во 

паралелките при донесување одлуки од интерес на 

нивните деца 
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6. Подрачја  за  промени и развојни цели 

 

 

Приоритетни подрачја 

 

Стратешки цели 

 

Организација и реализација на наставата и учењето 

Управување и раководење со училиштето 

 

 Подобрување на материјално –техничките услови 

за учење и работа во училиштето 

 

Постигања на учениците 

 

 Поттикнување на индивидуалниот развој на 

учениците 

 

Професионален развој на наставниците, стручните 

соработници и раководниот кадар 

 

 Унапредување на воспитно образовниот процес 

преку континуиран професионален развој на 

наставниците, стручните соработници и 

раководниот кадар 

 

 



19 
 

 

 

 

 

Стратешки 

цели 

 

Подобрување на 
материјално –

техничките услови 
за учење и работа 

во училиштето 

 

Поттикнување на 
индивидуалниот 

развој на 

учениците 

Унапредување на 
воспитно 

образовниот 
процес преку 
континуиран 

професионален 
развој на 

наставниците 
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Стратешка цел Развојни цели 

 

1.Подобрување на материјално –техничките услови 

за учење и работа во училиштето 

1.1 Менување на дел од прозорците во училиштето и дел од 

фасадата 

1.2. Набавка на смарт табли и компјутери во дел од 

училниците 

1.3. Менување на дел од оградата и варосување на 

училиштето  

1.4. Замена на дел од дотраениот инвентар ( столчиња и 

клупи ) и оштетените врати 

 

2.Поттикнување на индивидуалниот развој на 

учениците 

2.1 Јакнење на капацитетите на наставниците и стручните 

соработници во работата со учениците со потешкотии во 

учењето и учениците со посебни образовни потреби 

2.2 Следење на адаптацијата,  постигањата и социо- 

емоционалниот развој  на учениците со потешкотии во 

учењето и ученици со посебни образовни потреби 

2.3 Соработка со релевантни институции 

 

3.Унапредување на воспитно образовниот процес 

преку континуиран професионален развој на 

наставниците 

3.1 Обука за смарт табли, ИКТ, апликации 

3.2 Обуки за идентификација и поддршка на учениците со 

потешкотии и посебни образовни потреби 

3.3 Интензивирање на комуникацијата и соработката  со 

советници од  БРО  

3.4 Поттикнување на работата во заедници за учење  
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Стратешка цел: 1. Подобрување на материјално-техничките услови за учење и работа во 

училиштето 

Развојна цел: 1.1  Менување на дел од прозорците во училиштето и дел од фасадата 

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 

(родител) 

Директор 

Локална 

самоуправа 

Компјутер 

Принтер 

Фотокопир 

          

2018 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 

3. Соработка со 

родители 

4. Организирање 

на собирни акции и 

продажни 

хепенинзи 

 

Комисија 

Родители 

Директор 

Наставници 

Локална 

самоуправа 

Компјутер 

Принтер 

Фотокопир 

Телефон 

Зависно од 

потребите 

2018 Обезбедени 

финансиски 

средства 

Фотографии 

Записници 

Извештаи 

од средби и 

состаноци 
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1.1.3 

Менување на 

прозорците во 

училиштето  

Менување на дел 

од фасадата 

 

1. Избор  на фирма 

за изведба на 

инфраструктурниот 

зафат (преку 

распишување 

тендери) 

2. Склучување на 

договор со 

фирмата со 

најповолна понуда 

3. Реализација на 

инфраструктурниот 

зафат  

4. Исфрлање на 

шутот 

Комисија 

Директор 

Стручни лица 

Локална 

самоуправа 

Компјутер 

Принтер 

Фотокопир 

Сите потребни 

материјали и 

алат за работа 

Зависно од 

потребите 

 

2018 

 

 

2019 

Ефикасна 

термо и звучна 

изолација 

Поголема 

безбедност 

Фотографии 

Записници 

Понуди 

Договор за 

работа 

Фактури 

1.1.4 

Одржување на 

функционалноста 

и хигиената на 

прозорците 

 

 

1. Определување 

на одговорно лице 

за одржување 

2. Редовна 

контрола на 

исправноста и 

хигиената 

3. Навремено 

отстранување на 

евентуални 

оштетувања 

Комисија 

Хаусмајстор 

Директор 

Технички 

персонал 

Средства за 

чистење 

Алат за работа 

Зависно од 

потребите 

 

2018-2022 

Определени 

одговорни лица 

Континуирано 

одржување  на 

прозорците  

 

Записници 

Извештаи за 

извршена 

поправка 

Фотографии 

 

 

 

 

 



23 
 

Развојна цел: 1.2. Набавка на смарт табли и компјутери во дел од училниците 

 

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 

(родител) 

Директор 

Локална 

самоуправа 

Компјутер 

Принтер 

Фотокопир 

          

2018 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 

3. Соработка со 

родители 

4. Организирање 

на собирни акции 

и продажни 

хепенинзи 

Комисија 

Родители 

Директор 

Наставници 

Локална 

самоуправа 

Компјутер 

Принтер 

Фотокопир 

Телефон 

Зависно од 

потребите 

2018 Обезбедени 

финансиски 

средства 

Фотографии 

Записници 

Извештаи од 

средби и 

состаноци 
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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 (преку 

распишување 

тендери) 

2. Склучување на 

договор со 

фирмата со 

најповолна 

понуда 

3. Реализација на 

набавката 

4. Складирање на 

старите и 

нефункционални 

компјутери во  е-

отпадот 

Комисија 

Директор 

Стручни лица 

Локална 

самоуправа 

Компјутер 

Принтер 

Фотокопир 

Сите потребни 

материјали и 

алат за работа 

Зависно од 

потребите 

2018 Набавени  

современи 

средства(смарт 

табли и 

компјутери) за 

реализирање 

на наставата 

Фотографии 

Записници 

Понуди 

Договор за 

работа 

Фактури 

1.2.4 

Редовно и 

правилно 

одржување 

 

 

1. Определување 

на одговорно 

лице за 

одржување 

2. Редовна 

контрола на 

исправноста и 

хигиената 

3. Навремено 

отстранување на 

евентуални 

оштетувања 

Комисија 

Хаусмајстор 

Директор 

Технички персонал 

Средства за 

чистење 

Алат за работа 

Зависно од 

потребите 

2018-2022 Определени се 

одговорни лица 

 

Континуирано 

одржување  на 

таблите и 

компјутерите во 

функција 

Записници 

Извештаи за 

извршена 

поправка 

Фотографии 
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Развојна цел: 1.3. Менување на дел од оградата и варосување на училиштето  

 

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. Повикување на 

стручни лица 

3. Изработка на 

акционен план 

Комисија 

Хаусмајстор 

Стручно лице 

(родител) 

Директор 

Локална 

самоуправа 

Компјутер 

Принтер 

Фотокопир 

          

2019 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 

фирми и 

компании 

2. Соработка и 

барање 

поддршка од 

локална 

самоуправа и 

МОН 

3. Соработка со 

родители 

4. Организирање 

на собирни акции 

и продажни 

хепенинзи 

Комисија 

Родители 

Директор 

Наставници 

Локална 

самоуправа 

Компјутер 

Принтер 

Фотокопир 

Телефон 

Зависно од 

потребите 

2019-2020 Обезбедени 

финансиски 

средства 

Фотографии 

Записници 

Извештаи од 

средби и 

состаноци 
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1.3.3 

Варосување на 

училиштето 

Менување на 

дел од 

оградата  

 

1. Избирање на 

фирми кои ќе ја  

реализираат 

изградбата на 

дел од оградата и 

варосувањето на 

училиштето  

(преку 

распишување 

тендери) 

2. Склучување на 

договор со 

фирмата со 

најповолна 

понуда 

3. Реализација на 

набавката 

4. Исфрлање на 

шутот 

Комисија 

Директор 

Стручни лица 

Локална 

самоуправа 

Компјутер 

Принтер 

Фотокопир 

Сите потребни 

материјали и 

алат за работа 

Зависно од 

потребите 

 

2019-2020 

 

 

2020-2021 

 

 

Безбедност на 

учениците и 

вработените 

 

Естетско 

уредено 

училиште 

 

Фотографии 

Записници 

Понуди 

Договор за 

работа 

Фактури 

1.3.4 

Редовно и 

правилно 

одржување  

 

 

1. Определување 

на одговорно 

лице за 

одржување 

2. Редовна 

контрола на 

исправноста и 

хигиената 

3. Навремено 

отстранување на 

евентуални 

оштетувања 

Комисија 

Хаусмајстор 

Директор 

Технички персонал 

Средства за 

чистење 

Алат за работа 

Зависно од 

потребите 

2019-2022 Определени се 

одговорни лица 

Континуирано 

одржување  на 

естескиот 

изглед и 

хигиената во 

училиштето  

 

Записници 

Извештаи за 

извршена 

поправка 

Фотографии 

 

 



27 
 

Развојна цел: 1.4. Замена на дел од дотраениот инвентар ( столчиња и клупи ) и оштетените врати  

 

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 

Стручно лице 

(родител) 

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 

3. Соработка со 

родители 

4. Организирање 

на собирни акции 

и продажни 

хепенинзи 

 

Комисија 

Родители 

Директор 

Наставници 

Локална 

самоуправа 

Компјутер 

Принтер 

Фотокопир 

Телефон 

Зависно од 

потребите 

2020-2022 Обезбедени 

финансиски 

средства 

Фотографии 

Записници 

 



28 
 

1.4.3 

Замена на дел 

од дотраениот 

инвентар  

( столчиња и 

клупи ) и 

оштетените 

врати 

1. Избирање на 

фирми кои ќе ја  

реализираат 

набавката 

замената (преку 

распишување 

тендери) 

2. Склучување на 

договор со 

фирмата со 

најповолна 

понуда 

3. Реализација на 

набавката 

4. Исфрлање на 

шутот 

Комисија 

Директор 

Стручни лица 

Локална 

самоуправа 

Компјутер 

Принтер 

Фотокопир 

Сите потребни 

материјали и алат 

за работа 

Зависно од 

потребите 

2020-2022 Заменети  

оштетени 

столчиња , 

клупи и врати  

со нови 

функционални 

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 

отстранување на 

евентуални 

оштетувања 

Комисија 

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. Поттикнување на индивидуалниот развој на учениците со потешкотии во 

учењето и ученици со посебни образовни потреби 

Развојна цел: 2.1 Јакнење на капацитетите на наставниците и стручните соработници во работата со 

учениците со потешкотии во учењето и учениците со посебни образовни потреби 

 

Конкретни цели Акивности Ресурси Временска 

рамка 

Критериум за 

успех 

Извори на 

доказ 
човечки физички 

2.1.1   

Прибирање 

податоци за 

учениците со 

потешкотии во 

учењето и ученици 

со посебни 

образовни потреби 

-Формирање тим 

-Изготвување база 

со податоци за 

учениците со... 

Стручни 

соработници 

Наставници 

Директор 

Родители 

Релевантни 

институции 

Хартија 

Компјутер 

Принтер 

Фотокопир 

2018-2022 Идентификувани 

ученици со 

потешкотии во 

учењето и 

ученици со 

посебни 

образовни 

потреби 

Евидентни 

листи 

Досие на 

ученици 

2.1.2  

Запознавање на  

наставниците со 

психо социјалните 

аспекти во работата 

со ученици со 

потешкотии во  

учењето 

 

Учество на 

работилница за 

наставниците и 

стручните 

соработници за  

психо социјалните 

аспекти во 

работата со 

учениците со 

потешкотии во 

учењето 

 

 

Проф.д-р Огнен 

Спасевски 

Стручна литература 

Компјутер 

Презентација 

Август 2018 Развиени 

компетенции на 

наставниците за 

работа со 

ученици со 

потечкотии во 

учењето и 

ученици со посеб 

ни образовни 

потреби 

Извештај од 

одржана 

работилница 

Интерни 

потврди 
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2.1.3  

Оспособување на 

наставниците за 

изготвување  на 

инструменти за 

идентификација на 

ученици со 

потешкотии во 

учењето и ученици 

со  посебни 

образовни потреби 

Работилница со 

наставниците на 

тема: “Изготвување 

инструменти за 

идентификација на 

ученици  со 

потешкотии во 

учењето и ученици 

со  посебни 

образовни потреби“ 

Стручни 

соработници 

Наставници 

 

Стручна литература 

Презентација 

Компјутер 

ЛЦД 

Ноември 

2018 

Изготвени 

инструменти за 

идентификација 

и процена на 

способностите на 

учениците  со 

потешкотии во 

учењето и 

ученици со  

посебни 

образовни 

потреби 

Извештај од 

одржана 

работилница 

 

2.1.4  

Примена на 

стекнатите знаења  

и вештини во 

работата со ученици 

со потешкотии во 

учењето и ученици 

со  посебни 

образовни потреби 

Изготвување 

инструменти за 

идентификација на 

ученици  со 

потешкотии во 

учењето и ученици 

со  посебни 

образовни потреби 

Изготвување 

индивидуален 

образовен план за 

работа со ученици 

со посебни 

образовни потреби 

Стручни 

соработници 

Наставници 

Директор 

Родители 

Релевантни 

институции 

Стручна литература 

Компјутер 

 

2018-2022 

-Почеток на 

секоја 

учебна 

година  

Изготвени 

планирања на      

наставниците за 

работата со 

ученици со 

потешкотии во 

учењето и 

ученици со  

посебни 

образовни 

потреби 

Долгорочни, 

среднорочни и 

краткорочни 

планирања на 

наставниците 
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Развојна цел: 2.2 Следење на адаптацијата,  постигањата и социо- емоционалниот развој  на учениците со 

потешкотии во учењето и ученици со посебни образовни потреби 

Конкретни цели Активности Ресурси Временска 

рамка 

Критериум за 

успех 

Извори на 

доказ 
човечки физички 

2.2.1   

Изготвување 

инструмент за увид 

од посета на час и 

увид во  

планирањата на 

наставниците за 

дополнителна 

настава 

 

Работилница  за 

изготвување на  

инструментот 

 

Директор 

Стручни 
соработници 

 

Стручна литература 

Компјутер 

 

   2018 Инструмент со 

конкретизирани 

индикатори за 

увид 

Инструмент за 

увид од 

посета на час 

и увид во 

дневни 

планирања на 

наставниците 

2.2.2  

Следење на 

планирање и 

реализација на 

дополнителната 

настава  

Посета на час и 

увид во 

планирањата на 

наставниците 

Консултации по 

посета на часови 

и увид во дневни 

планирања 

Следење н а 

постигањата на 

учениците 

Присуство на 

нагледни часови 

Директор 

Стручни 
соработници 

Инструмент со 

конкретизирани 

индикатори за увид 

2018-2022 

 

Континуирано 

планирање и 

одржување на 

часовите за 

дополнителна 

настава  

Подобрени 

постигања кај 

учениците 

Примена на 

современи 

приоди во 

работата со 

учениците со 

потешкотии во 

учењето  

 

Пополнети 

инструмент за 

увид од 

посета на час 

и увид во 

дневни 

планирања на 

наставниците 
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2.2.3 

Континуирана 

соработка со 

родителите 

 

Континуирани 

советодавно-

консултативни 

разговори за 

постигањата и 

развојот  на 

учениците 

Директор 

Стручни 

соработници 

Наставници  

Родители 

Обрасци од 

остварени 

советодавно-

консултативни 

разговори за 

постигањата и 

развојот  на 

учениците 

2018-2022 

 

Остварена 

поголема 

соработка на 

релација 

наставник, 

ученик, родител 

и стручни 

соработници  

Соработка  

Пополнети 

обрасци од 

остварени 

советодавно-

консултативни 

разговори со 

родителите за 

постигањата и 

однесувањето 

на учениците 

2.2.4 

Континуирана 

соработка со 

наставниците  

 

Континуирани 

советодавно-

инструктивни 

разговори за 

постигањата и 

развојот  на 

учениците 

Размена на 

примери на добра 

практика преку 

заедницата за 

учење  и 

стручните активи 

Поддршка од 

инклузивниот тим 

ИОП 

Директор 

Стручни 

соработници 

Наставници  

Родители 

Обрасци од 

остварени 

советодавно-

консултативни 

разговори за 

постигањата и 

развојот  на 

учениците 

2018-2022 

 

Остварени 

оветодавно- 

консултатив 

Континуирано 

планирање и 

одржување на 

часовите за 

дополнителна 

настава  

 

Пополнети 

обрасци од 

остварени 

советодавно-

консултативни 

разговори со 

наставниците 

за 

постигањата и 

однесувањето 

на учениците 

 

 

 

 

 



33 
 

Развојна цел: 2.3 Соработка со институции, здруженија и организации од областа на образование и 

заштита на лицата со посебни потреби 

 

Конкретни цели Активности Ресурси Временска 

рамка 

Критериум за 

успех 

Извори на 

доказ 
човечки физички 

2.3.1   

Креирање 

политика за 

соработка со 

институции, 

здруженија и 

организации од 

областа на 

образование и 

заштита на лицата 

со посебни 

потреби 

 

Барање подршка 

од релевантни 

институции за 

дијагностика  и 

третман на 

ученици со 

проблеми во 

социо-

емоционалниот 

развој , сензо - 

моторниот и 

когнитивниот 

развој. 

Директор 

Стручни 

соработници 

Наставници  

Родители 

Релевантни 

институции (Завод 

за ментално 

здравје, Завод за 

слух, говор и глас) 

Стручна литература 

Компјутер 

    2018 Успешна 

соработка со 

институции, 

здруженија и 

организации од 

областа на 

образование и 

заштита на 

лицата со 

посебни потреби 

Програма за 

работа на 

инклузивниот 

тим 

Извештаи од 

остварена 

соработка 

2.3.2  

Континуирана 

соработка со  

институции, 

невладини 

организации и 

здруженија на 

граѓани во 

подршката при 

работа со ова 

категорија н а 

ученици 

Учество  на 

наставниците, 

стручните 

соработници  и 

родилите на 

работилници, 

обуки, трибини... 

со содржини од 

областа на 

образование и 

заштита на 

учениците со 

ПОП 

Директор 

Стручни 

соработници 

Наставници  

Родители 

Релевантни 

институции, 

невладини 

организации и 

здруженија на 

граѓани 

Стручна литература 

Компјутер 

2018-2022 

 

Развиена  свест 

за правата и 

потребите на 

учениците со 

ПОП 

Успешен 

инклузивен 

процес на 

учениците со 

ПОП 

 

Сертификати  

Извештаи од 

спроведени 

активности 

Евиденција  од 

остварени 

средби , 

разговгори  со  

Наставници, 

родители и 

сручни лица  
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 Континуирана 

поддршка и 

следење на 

напредокот  на 

учениците од 

страна на сите 

чинители во 

воспитно- 

образовниот 

процес  

2.3.3.  

Унапредување на 

училишната  

инклузивна 

култура и пракса 

Промовирање на 

постигањата на 

учениците со ПОП  

 

 

Учество на 

настани и 

манифестации 

Вклучување во 

воннаставни 

активности 

Директор 

Стручни 

соработници 

Наставници  

Родители 

Релевантни 

институции, 

невладини 

организации и 

здруженија на 

граѓани 

Стручна литература 

Компјутер 

Медиуми 

2018-2022 

 

Вклученост на 

родителите во 

воспитно-

образовниот 

процес 

Успешна 

инклузија на 

учениците со 

ПОП во 

редовниот 

воспитно-

образовниот 

процес 

Извештаи од 

спроведени 

активности 

Извештаи од 

Самоевалуација 

на работата н а 

училиштето 

Ученичко досие 
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Стратешка цел: 3. Унапредување на воспитно-образовниот процес преку континуиран 

професионален развој на наставниците, стручните соработници и раководниот кадар 

Развојна цел: 3.1 Обука за смарт табли, ИКТ, апликации 

Конкретни цели Активности Ресурси Временска 

рамка 

Критериум за успех Извори на 

доказ 
човечки физички 

3.1.1 

Согледување на 

потребата за 

дополнителна 

едукација на 

наставниот кадар во 

примената на ИКТ 

технологијата во 

наставата 

Интервју со 

наставниците  за 

нивните потреби при 

користење ИКТ во 

наставата 

Спроведување анкета 

за потреба од обуки 

за примена на ИКТ во 

наставата 

 

Стручни 

соработници 

Наставници,  

Тим за 

професионален 

развој 

Директор 

Принтер 

Фотокопир 

2018 Утврдена  потреба од 

дополнителна 

едукација на 

наставниците и 

стручните соработници 

примена на ИКТ 

технологијата 

Записник 

Анкетни 

прашалници 

3.1.2 

Избор на обуки и 

провајдери за 

наставници за 

користење смарт 

табли, ИКТ, 

апликации 

 

 

 

 

Состаноци на 

стручните активи 

Консултации со 

стручните 

соработници и 

директорот 

Истражување на 

понудени обуки 

според потребите на 

наставниот кадар 

 

Наставници 

Стручна служба 

Тим за 

професионален 

развој 

Директор 

Принтер 

Фотокопир 

Компјутер 

Интернет 

 

2018-2019 Одбрани провајдери и 

обучувачи за одредени 

обуки 

 

Договор со 

обучувачи 

Записници од 

состаноци 



36 
 

3.1.3 

Реализација на обука 

 

 

 

 

 

Подготвување 

простор 

Подготвување 

средства и 

материјали за работа 

Учество во обука 

Евалуација на 

одржаната обука 

Наставници 

Стручни 

соработници 

Раководен кадар 

Обучувач 

Принтер 

Фотокопир 

Компјутер 

Интернет 

ЛЦД 

проектор 

Смарт табла 

2018-2019 Обучени наставници за 

користење современа 

ИКТ технологија 

Извештај за 

реализирани 

обуки 

Фотографии 

Сертификати  

3.1.4 

Примена на 

стекнатите знаења и 

вештини во 

наставата 

 

 

 

Состаноци на 

стручните активи 

Реализација на 

часови со ИКТ 

содржини 

Размена на искуства 

Наставници 

Стручни 

соработници 

 

Принтер 

Фотокопир 

Компјутер 

Интернет 

ЛЦД 

проектор 

Смарт табла 

2018-2022 Редовна примена на 

современа  ИКТ 

технологија во 

наставата 

Записници 

Дневни 

планирања на 

наставниците 

Пополнети 

инструменти од 

посета на 

часови  
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Развојна цел: 3.2 Обуки за идентификација и поддршка на учениците со потешкотии и посебни образовни 

потреби 

Конкретни цели Активности Ресурси Временска 

рамка 

Критериум за успех Извори на 

доказ 
човечки физички 

3.2.1 

Увид и процена на 

едукативните 

потреби на 

учениците со 

потешкотии и  

посебни образовни 

потреби 

Консултативни 

разговори  со стручни 

соработници и 

наставници 

  

 

Стручни 

соработници 

Наставници 

 

Принтер 

Фотокопир 

2018-2022 Изготвени долгорочни 

планирања за работа 

со учениците со 

потешкотии и  посебни 

образовни потреби 

Записници од 

разговорите  

Идентификаци

они листи 

Наоди и 

мислења 

Извештај 

3.2.2 

Обука за 

изготвување и 

примена на 

инструменти за 

идентификација  на 

учениците со 

потешкотии и 

посебни образовни 

потреби 

 

Подготвување простор 

Подготвување средства 

и материјали за работа 

Учество во обука 

Евалуација на обуката 

Наставници 

Стручни 

соработници 

Раководен кадар 

Обучувачи 

Принтер 

Фотокопир 

Компјутер 

Интернет 

ЛЦД 

проектор 

 

2018 Изготвени  инструменти 

за идентификација и 

поддршка на учениците 

со потешкотии и 

посебни образовни 

потреби 

 

Извештај 

за реализирана 

обука 

Фотографии 

Анкетни 

листови   

Прашалници 

Сертификати 

 

3.2.3 

Прилагодување на 

методи, форми и 

техники за работа во 

наставата  

 

Консултации во 

рамките на стручните 

активи 

Консултации со 

стручните соработници  

Разговор со родители 

Наставници 

Стручни 

соработници 

Родители 

Ученици 

Принтер 

Фотокопир 

Компјутер 

Интернет 

Стручна 

2018-2022 Избрани методи, 

форми и техники 

соодветни на 

едукативните потреби 

на учениците 

Изготвени  

планови и 

програми 

Работни 

листови 

Евидентни 
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Разговор со ученици 

Користење стручна 

литература  

литература листи 

3.2.4 

Подобрување на 

квалитетот на 

дополнителната 

настава 

 

 

Консултации во 

рамките на стручните 

активи 

Изготвување дневни 

планирања за 

дополнителна настава 

Изготвување работни 

листови за потребите 

на дополнителната 

настава 

Посета на часови за 

дополнителна настава 

Наставници 

Стручни 

соработници 

Ученици 

 

Принтер 

Фотокопир 

Компјутер 

Интернет 

 

2018-2022 Подобрен когнитивен, 

емоционален и 

социјален развој на 

учениците 

Повисоки постигања на 

учениците 

 

Работни 

листови 

Дневни 

планирања 

Анегдотски 

белешки 

Писмена 

повратна 

информација 

Извештаи од 

одржани 

часови 
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Развојна цел: 3.3 Интензивирање на комуникацијата и соработката со советници од БРО 

 

Конкретни цели Активности Ресурси Временска 

рамка 

Критериум за 

успех 

Извори на 

доказ 
човечки физички 

3.3.1  

Анализа на 

потребите на 

наставниците за 

поддршка од 

страна на 

советниците од 

БРО (кариерен и 

професионален 

развој) 

 

  

Формирање 

тим(одговорни на 

стручни активи)  

 

Тим 

Стручни 

соработници 

Директор 

Наставници 

Советници од 

БРО 

Компјутер 

ЛЦД проект 

Фотокопир 

Смарт табла 

 

2018-2022 Анкетирани 

наставници 

Конкретизирање 

на потребите за 

обуки 

Анкетни листови 

Програми од 

стручните активи  

 Извештаи 

Записници 

 

3.3.2 Реализација 

на средби  со 

акцент на 

кариерен и 

професионален 

развој на 

наставниците 

 

 

 

Советодавно-

консултативни 

средби 

Споделување 

примери на добра 

практика 

Изготвување план 

–листа за обуки 

 

Тим 

Стручни 

соработници 

Директор 

Наставници 

Советници од 

БРО 

Компјутер 

Каталог на 

програмите за 

обука на 

наставниците од 

понудувачите на 

обуки -БРО 

2018-2022 Избрани  обуки 

согласно 

детектираните 

потреби 

 

 

 

Записници 

Извештаи 

План  за обуки 
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3.3.3. 

Учество на обуки 

во организација 

на БРО 

 Стручни 

соработници 

Директор 

Наставници 

Советници од 

БРО 

Компјутер 

Каталог на 

програмите за 

обука на 

наставниците од 

понудувачите на 

обуки -БРО 

2018-2022 Оспособени 

наставници  за 

примена на 

стекнатите 

знаења и 

вештини од 

обуките 

 

Списоци за 

присуство 

Извештаи од 

реализираните 

обуки  

Уверенија 

Потврди 

Сертификати 

 

3.3.4 Примена на  

стекнатите 

знаења и вештини 

од посетените 

обуки  

Континуирана 

соработка со 

советниците од 

БРО 

 

 

 

 

 

 

Примена на 

стекнатите 

знаења во 

наставниот 

процес 

Увид во работата 

на наставниците 

од страна на 

советниците од 

БРО, директор и 

стручни 

соработници  

Советници од 

БРО 

Стручни 

соработници 

Директор 

 

Компјутер 

ЛЦД проектор 

Смарт табла 

 

2018-2022 Мотивирани 

наставници за 

напредување во 

кариерен и 

професионалн 

развој 

Континуирана 

поддршка од 

страна на 

советниците од 

БРО(редовни 

средби, увиди 

консултации...) 

Дневни 

планирања 

Евидентни 

листови 

Пополнети 

инструменти од 

посети на часови 

и увиди во 

дневни 

планирања на 

наставниците 

Записници од 

советниците по 

посета на часови 

на наставниците 
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Развојна цел: 3.4 Поттикнување на работата во заедници за учење  

 

Конкретни цели Активности Ресурси Временска 

рамка 

Критериум за успех Извори на 

доказ 
човечки физички 

3.4.1 

Запознавање на 

наставниците со 

активностите на 

заедницата за 

учење од 

одделенска 

настава  

Размена на 

примери на 

добра пракса   

 

Состанок со претставници 

од постоечката заедница 

на учење 

 

Наставници 

Членови на 

постоечката 

зедницата за 

учење 

 

Компјутер 

Стручна 

литература 

Наставнички 

портфолија 

2018-2022  

Формирани нови 

заедници за учење  

 

Записник од 

состанок 

3.4.2 

 Формирање нови 

заедници на 

учење   

 

 

Поделба на задолженија 

Дефинирање на задачи и 

цели 

Средби на членовите на 

стручните активи  

Соработка помеѓу 

заедниците за учење 

 

Наставници 

 

Принтер 

Фотокопир 

 

2018-2022 Поголема мотивација 

за соработка меѓу 

наставниците 

Ефикасно 

хоризонтално учење 

Извештаи и 

записници од 

средби  

 

3.4.3 

Оспособување на 

наставниците за 

Соработка помеѓу 

наставниците во рамките 

на заедниците за учење  

Наставници 

Стручни 

соработници 

Принтер 

Фотокопир 

2018-2022 Размена на примери 

на добра пракса меѓу 

наставниците 

Записници 

Извештаи 

Дневни 



42 
 

примена на 

современи 

приоди во 

наставата 

 

 

 

Одржување нагледни и 

отворени часови 

Посета  на часови 

Директор 

Ученици 

 

Компјутер 

 

Континуиран  

професионален и 

кариерен  развој на 

наставниците 

планирања 

Работни 

листови 

Изработки од 

ученици 

Фотографии 

 

    

 

                                                                                                                                                    Директор 

                                                                                                                                                    м-р Александар Каровски 


