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МИСИЈА

“Создаваме отворено училиште кое овозможува навремени информации, дава поддршка и нуди трајни

знаења. Чекориме напред во остварување на нашата цел - Нема изговори само резултати“
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ВИЗИЈА

Книгата е мудрост, пријател, знаење. Со читање и осознавање да се поттикне креативноста на учениците

и да се стимулираат наставниците кои го трасираат патот на добри и успешни личности. Само ако се

надградуваш и почитуваш себе си, можеш да ги почитуваш и другите.
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СИЛНИ СТРАНИ НА УЧИЛИШТЕТО

Силни страни на училиштето кои можат да влијаат на негов позитивен развој:

Подрачје 1. Организација и реализација на наставата и учењето

- Наставната програма целосно се реализира врз основа на наставните планови и
програми донесени од страна на МОН,изработени од БРО

- Наставна програма е со интегративен пристап кон наставните содржини и корелација
меѓу предметите

- Учениците и родителите имаат можност да влијаат врз начинот на реализација на
наставните планови и програми

- Наставните планови и програми се прилагодени на спецификите на локалната средина
и се достапни за сите заинтересирани

- Наставниците користат разновидни наставни форми ,методи и техники во наставата
вклучувајќи  ИКТ,МИMО и ЕКО содржини

- Наставниот кадар континуирано се усовршува и напредува во воспитно образовната
работа ( учество на семинари.обуки,проекти ,симпозиуми и десиминација)

- Во училиштето има простор за истражувачки и воннаставни активности
- Учениците се вклучени во проекти и истражување на одредени теми
- Родителите преку својата професионалност помагаат во организирање на

посети,стручни предавања како и во работилници
- Родителите на состаноците на Советот на родители редовно се известуваат за

измените во наставите планови и програми
- Училиштето им дава на учениците можност за избор на наставни предмети
- Има изработено програма за деца со посебни потреби и
- Училишниот дефектолог редовно работи со учениците со посебни потреби и

потешкотии преку индивидуални средби
- Училиштето има изработено правилник за избор на првенци и правилник за начинот и

поблиските критериуми за организирање и реализирање на училишени натпревари
- Учество на нашите ученици на Училишни,Општински, Регионални, Државни  и

Балкански натпревари на кои се забележани високи резултати
- Соработка со родителите при одржување различни манифестации
- Афирмирање на училиштето преку многубројните воннаставни активности во

локалната и пошироката средина
- Афирмирање на учениците преку вклучување во проекти;Erasmus +: App learning,Say

no,Училишта на 21-от век од British Council,Etwining,иницијатива Meet and Code и
Недела на информатиката,Училишна градина – градина на иднината

- Проект за меѓуетничка интеграција од МОН,Градиме мостови со партнер училиштето
Наим Фрешери од Тетово

- Меѓуопштински проект-Градиме заедничка иднина
- Медиумско и он лине афирмирање на училиштето со истакнување на придобивките

од воннаставните активности
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Подрачје 2. Постигање на учениците

- Училиштето располага со податоци за постигањата на учениците според пол и
етничка припадност, по сите наставни предмети и за сите квалификациони периоди.

- Средниот успех на учениците во нашето училиште по предмети е на задоволително
ниво за што придонесува големата ангажираност на наставниците, интересот и
трудољубивоста на учениците и континуираната соработка со родителите.

- Не постои значителна разлика во постигањата на учениците по пол и етничка
припадност

- Континуираното следење на работата на учениците, транспарентноста на
оценувањето и вклучувањето на учениците во процесот на оценување е уште еден
фактор кој доведува до одлични постигања од кој се задоволни и наставниците и
учениците и родителите.

- Врз основа на постигањето на учениците и анализата на истиот училиштето
промовира уверување дека постигањата на сите ученици може да се подобрат.

- Преку формативното оценување на работата на учениците, континуирано се следи
нивниот напредок, им се даваат повратни информации за истиот и на тој начин се
врши подобрување на нивното постигање

- Преку организирање на редовни родителски средби и чести индивидуални контакти
родителите навремено се информирани за постигањата на нивните деца и се прават
напори за постигнување на подобри резултати.

- Училиштето ги идентификува учениците кои имаат потешкотии во учењето, како и
учениците со посебни образовни потреби и го следи нивниот напредок.

- Во училиштето редовно се организира, планира и реализира додатна и дополнителна
настава, како и слободни ученички активности. Посебно внимание се посветува и на
работата со деца со посебни образовни потреби и за таа цел успешно функционира
Тимот за инклузија во училиштето.

- Учениците редовно ја посетуваат наставата, бројот на неоправдани изостаноци е
многу мал и незначителен.

- Училиштето има податоци за опфатот на учениците од реонот и има изградено
политика за опфат на сите ученици и превзема различни активности да ги опфати сите
ученици од својот реон.

- Училиштето ја почитува постапката за премин на ученици од едно училиште во друго.
При преминот во друго училиште ги доставува значајните информации за
образовниот развој на ученикот, а при прием на ученик од друго училиште ги бара
истите информации и ги зема предвид при понатамошната работа со ученикот.

- Училиштето има увид во продолжувањето на образованието од страна на учениците
кои го завршиле основното образование

- Училиштето  доследно го применува  утврдениот систем за известување на
родителите за  напредокот  на нивните деца преку редовно прибирање информации за
напредокот и постигањата на учениците и давање на  навремена, точна, транспарентна
и конкретна  информација на родителите за постигањата на нивните деца како и
препораки за подобрување на постигањата за секој ученик посебно, преку
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реализирање на формални и неформални средби меѓу родителите и предметните
наставници, одделенскиот раководител и стручната служба.

- Наставниците водат целосна и уредна евиденција за постигањата, редовноста и
поведението за секој ученик. Постои ефективна соработка меѓу раководниот кадар,
стручната служба, класните/предметните наставници и родителите за постигањата на
учениците.

- Учениците постигнуваат високи резултати на разни натпревари и учествуваат во
голем број на вон наставни активности.

- Училиштето врши промовирање на постигањата на учениците преку истакнување на
постигнатите резултати на веб сајтот на училиштето и на општината како и на разни
настани организирани од училиштето.

Подрачје 3. Професионален развој на наставниците, стручните соработници и
раководниот кадар

- Училиштето има вработено наставници и стручни соработници за реализирање на
воспитно-образовниот процес по сите наставни предмети и тие се со соодветно
образование согласно со нормативите.

- Раководниот, наставниот кадар и стручните соработници се обучени за реализација на
активности за меѓуетничка интеграција и граѓанска вклученост

- Наставниците успешно работат како тим во рамките на стручните активи и
придонесуваат за ефективно работење на училиштето.

- Наставниот кадар се распоредува според стручност, и постојат механизми за брза и
соодветна замена при отсуство на наставен кадар.

- Сите наставници изработуваат личен план за професионален развој, согласно
основните професионални компетенции.

- Училиштето организира и ги вклучува наставниот кадар и стручните соработници во
интерни и екстерни обуки, како резултат на детектираните состојби од
самоевалуацијата, интегралните евалуациии, личните планови за професионален
развој и спроведено анкетирање на наставниците во однос на професионалниот развој

- Училиштето организира и ги вклучува наставниот кадар и стручните соработници во
интерни и екстерни обуки, а има и добра практика за дисеминирање на искуствата
здобиени од обуки за јакнење на компетенциите на кадарот.

- Наставниот кадар и стручните соработници имаат ажурирани професионални досиеја.

Подрачје 4. Управување и раководење

- Раководниот орган на училиштето има воспоставено партнерски однос со членовите
на Училишниот одбор;

- Вработените, Училишниот одбор и родителите покажуваат посветеност на придонесот
во работата на училиштето;

- Поддршката и помошта на учениците што училиштето ја дава и обезбедува е битен
услов за севкупниот негов напредок;
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- Училиштето има донесено повеќе интерни правилници со кои се регулира
однесувањето на учениците, нивното наградување и изрекување педагошки мерки
упис на учениците, менторска работа со приправници и сл;

- Постапката за креирање на училишната политика е преку давање предлози и учество
на наставниците во различни тимови;

- Раководниот орган се залага за стручно усовршување на наставниците;
- Се врши дисеминација на стекнатото знаење;

Подрачје 5. Комуникации и односи со јавноста

- Нашето училиште гради современ имиџ отворено е за соработка и комуникации со
сите субјекти вклучени во воспитно образовниот процес и транспарентно ги
промовира своите активности.

- Наставните планови и програми на родителите им се достапни преку Училишна
брошура,  родителски средби, поединечни средби на приемни денови Совет на
родители, е-дневник, а им се посочува и веб страница на училштето
http://www.km.edu.mk/, Фејсбук профил на училштето и веб страниците на општината,
МОН и БРО.

- Зголемена хигиена и подобрени услови за работа преку чисти и адаптирани простории
пријатни за работа и заеднички активности, уреден и чист училишен двор

- Збогатена веб страница на училштето  http://www.km.edu.mk/ која не само што
информира за организацијата и активностите во училиштето, туку и нуди корисни
линкови за едукација и запознавање со законите од сферата на образованието

- Вибер група и меил адреса за внатрешна комуникација на вработените
- Дигитална платформа и останати форми на електронска комуникација, youtube канал

на училиштето
- Вклученост на родителите во работилници организирани од страна на наставниците

во дебати, трибини и сл, во врска со актуелни теми во дадениот момент, работилници
во рамките на МИО и Еко-проектот, проекти од Националната агенција преку Еразмус
+, и тоа беа вклучени и во проектот Пронајди го балансот, Reach out and lend a helping
hand - Humanity has no borders, APPic Learning, Say NO to violence and discriminat. by
games

- Учениците се вклучени во воннаставните и слободните активности по сопствен избор.
- Учениците во голем дел учествуваат и во планирањето на работата, даваат предлози со

интертесни содржини и активности, соработуваат и покренуваат иницијативи
поврзани со меѓуетничката интеграција, животната средина и екологијата.

- Учениците учествуваат во организација и подготовка на приредби и јавни настапи за
презентирање на постигањата, помагаат со свои прилози, изработки и фотографии кои
допринесуваат за ажурирање на функционалните веб страници и профили, меѓусебно
соработуваат и си помагаат во подготовки за учество на натпревари, во разни културно
– забавни активности, спортски активности и акции за разубавување на училиштето.

- Училиштето и наставниците им даваат помош и поддршка на учениците да
учествуваат во различни манифестации и натпревари од различен ранг во училиштето
и надвор од него.
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- Родителите навремено се информирани за постигањата на нивните деца и се прават
напори за постигнување на подобри резултати преку организирање на редовни
родителски средби и чести индивидуални контакти.

- Родителите во најголем дел се задоволни од комуникацијата што ја имаат со
наставниците во поглед на постигањата на нивните деца.

- Училиштето настојува и води грижа за промовирање на постигањата на учениците во
рамките на училиштето и во локалната средина (веб сајт на училиштето и општината,
фејсбук профил на училиштето, youtube канал).

Подрачје 6. Училишна клима и култура

- Сите субјекти учествуваат во остварување на мисијата и визијата на училиштето.
- Се почитува Кодексот на однесување од сите субјекти.
- Полово-етничка дискриминација меѓу учениците не постои.
- Постои помаѓање и соработка меѓу учениците со различни способности.
- Постои соработка меѓу наставниците, стручната служба и директорот на училиштеот.
- Училиштето ги промовира сите ученици подеднакво.
- Училиштето има критериуми за оценување на учениците.
- Училиштето ја анализира и вреднува етничката, културната и верската разноликост.
- Систематски се следи, споредува и анализира состојбата со успехот и постигањата на

учениците.
- Училиштето располага со податоци за постигањата на учениците од различен пол и

етничка припадност.
- Родителите навреме се известуваат за постигањата на учениците.
- Во училиштето успешно функционира Ученичкиот парламент,во негови рамки и

функцијата Ученички правобранител,со своја канцеларија.Тоа ја потврдува ученичката
партиципација на демократски начин во сите сегменти.

- Сите чинители ги познаваат и промовираат правата на децата.

Подрачје 7. Соработка со родители и локална средина

- Родителите активно се вклучени во животот на училиштето преку разновидни
проекти, активности и други форми на работа

- Постои одлична соработка помеѓу претставниците од Советот на родители и
училиштето како еден вид на релација. А друга релација на соработка се
претставниците од редовите на родителите и локалната заедница во Училишниот
Одбор и училиштето.

- Активно функционирање на официјалната веб страна на училиштето и facebook
профилот на училиштето за навремено и точно информирање на родителите и
учениците.

- Училиштето е вклучено во разни активности кои што ги организира Општината и
локалната заедница.
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СЛАБИ СТРАНИ НА УЧИЛИШТЕТО

Слаби страни на училиштето кои можат да влијаат негативно и поради тоа мора да им се
посвети особено внимание во следниот период:

Подрачје 1. Организација и реализација на наставата и учењето

- Надополнување и проширување на библиотекарниот фонд со нови лектирни изданија
и современа литература

- Изработка на кодекс на оценување

Подрачје 2. Постигање на учениците
- Постојат споредбени анализи кои укажуваат на разлики во постигањата помеѓу

одделенска и предметна настава. Во училиштето во изминатиот период се
реализирани голем број на обуки за формативно и сумативно оценување на учениците,
разликите се намалени, но сеуште постојат.

- Сеуште постои мала разлика во критериумите за оценување на наставниците.
- Нема изготвено споредбени анализи за постигањата при преод од првиот во вториот и

од вториот во третиот циклус на образование за учебната 2018/2019 и 2019/2020
година.

- Во училиштето не постои процедура за наградување на наставниците кои ги
поттикнуваат учениците за учество во натпревари, конкурси и сл.

- Училиштето нема повратна информација од средните училишта за постигањата на
учениците кои го продолжиле образованието.

- Училиштето нема воспоставен систем за да го поттикнува наставниот кадар да
учествува и да постигнува успех на натпревари, конкурси и сл.

Подрачје 3. Професионален развој на наставниците, стручните соработници и
раководниот кадар

- Наставниците имаат потреба од поголема поддршка од стручните соработници во
организација и реализација на наставата, следењето на напредокот на учениците,
справување со проблемите и давање советодавна помош

- Не постојат внатрешни механизми за оддавање признанија на кадарот што внесува
ефективни иновации во работата

Подрачје 4. Управување и раководење
- Воспоставување на интерен механизам за награди и мерки на вработени.
- Соработка со средните училишта во насока на повратна информација за постигањата

на учениците
- Недоволно материјални средства за поддршка на учениците кои учествуваат на

натпревари.
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Подрачје 5. Комуникации и односи со јавноста
- Помошта од стана на родителите за остварување на контакти со различни стопански

субјекти е слабо застапена.
- Отварање можности за посета на ученици во работната организација во која се

родителите вработени.
- Послабо учество на родителите со наставникот(наставниците) во заедничко

организирање на посети на учениците на различни стопански или културни установи,
спортски настани.

- Мотивацијата и стимулирањето на наставниците за освоени награди е послабо
застапена.

Подрачје 6. Училишна клима и култура
- Јасно и целосно информирање на родителите за работата и ефикасноста на

Ученичкиот правобранител.
- Зајакнување на капацитетите на учениците за меѓусебно почитување.

Подрачје 7. Соработка со родителите и локалната средина
- Вклучување на компаниите од приватниот сектор во училишните активности преку

средување и опремување на просторот и во збогатување на библиотечниот фондот
како и капацитетите со нагледни средства.



11

Приоритетни задачи за реализација

Доброто познавање на состојбите во училиштето, потенцијалот на кадарот, учениците и
родителите, овозможува соодветно планирање на развојните цели и активностите кои треба
да се превземат за нивна реализација. Во следниот период приоритети на училиштето се:

Каде сме сега?
Приоритети на училиштето

Каде сакаме да бидеме
План за развој на училиштето –

стратешка цел
Потребно е зајакнување на капацитетот на
наставниците за работа со надарени ученици,
преку:

- Едукација (обука) на наставниците за
креирање и остварување на успешна
работа со надарени ученици;

- Изготвување на систем за
идентификување и поддршка на
надарените ученици

- Соработка на наставниците со
стручните соработници

Обезбедување на поддршка на
надарените ученици преку реализација на

настава соодветна на нивните
можности и потреби

Каде сме сега?
Приоритети на училиштето

Каде сакаме да бидеме
План за развој на училиштето –

стратешка цел
- Потребно е да се изврши зголемување

на бројот на примероци од нови
лектирни изданија

Проширување на библиотечниот фонд
во училиштето

Каде сме сега?
Приоритети на училиштето

Каде сакаме да бидеме
План за развој на училиштето –

стратешка цел
Потребно е зајакнување на капацитетите на
учениците за меѓусебно почитување
-Воспитување во функција на себепочитување
и почитување на другите.
-Изготвување на програма на (Ученичкиот
парламент), Ученичката заедница, која ќе биде
во функција на зајакнување на капацитетите
на учениците за меѓусебно почитување
(организирање работилници, дебати, панел
дискусии). Користење на искуства од

Обезбедување на поддршка на учениците
за себепочитување и почитување на

другите преку функционално
воспитување. Обезбедување на услови

за целосна партиципација на
учениците во подготовка на Програма

за Ученички парламент со свои
иницијативи. Успешна соработка со
наставниците,стручната служба и

родителите.
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меѓународни проекти.
-Соработка со наставниците, стручната служба
и родителите за постигнување ефективни
резултати.

Каде сме сега?
Приоритети на училиштето

Каде сакаме да бидеме
План за развој на училиштето –

стратешка цел
Да се развие систем за поттикнување на
наставниот кадар да учествува и да постигнува
успех на натпревари и конкурси, како и
наградување на наставниците кои внесуваат
иновативни пристапи во работата:

- Континуирано следење на работата на
наставниците
- Изготвување и примена на правилник
за поттикнување на наставниците кои
внесуваат иновативни приоди во
наставата, учествуваат во разни
проекти, натпревари и конкурси и го
промовираат училиштето

Мотивирани наставници кои успешно го
промовираат училиштето

Во понатамошниот текст направена е елеборација на секоја од стратешките цели.
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СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА
УЧИЛИШТЕТО
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Стратешка цел 1. Обезбедување на поддршка на надарените ученици преку реализација на настава
соодветна на нивните можности и потреби

Развојна цел: 1.1. Професионално усовршување на наставниците за креирање и остварување на успешна
работа со надарени ученици;

Конкретни цели Активности Ресурси
(0д 2020/21 до 2023/24)

Временска рамка
2020/21 2021/22 2022/23 2023/24

1.1.1. Професионално
усовршување на
наставниците
преку посета на
обуки за
идентификување
и работа со
надарени ученици

Анализа на потребата на
наставниците за
професионално
усовршување за раабота со
надарени ученици - Записници од состаноци на стручни

активи
- Програми за обука од различни

провајдери
- Материјали од обуки



Идентификување на
провајдер за обука 

Посета на обуки за
идентификување и работа со
надарени ученици

   

1.1.2. Примена на
стекнатите знаења
од обуката во
реализација на
воспитно
образовната
работа

Идентификација на
надарени ученици во
училиштето

- Записници од состаноци на стручни
активи

- Извештаи од имплементирани
активности со надарени ученици во

секојдвневата работа

   

Реализација на активности
со надарени ученици во
секојдвневата работа
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Стратешка цел 1. Обезбедување на поддршка на надарените ученици преку реализација на настава
соодветна на нивните можности и потреби

Развојна цел: 1.2. Соработка на наставниците со стручните соработници во однос на работата со децата со
посебни потреби

Конкретни цели Активности Ресурси
(0д 2020/21 до 2023/24)

Временска рамка
2020/21 2021/22 2022/23 2023/24

1.2.1. Активности за
зголемување на
соработката на
наставникот со
стручните соработници
преку работилници,
отворени часови и
предавања околу
работата со талентирани
ученици

Реализирање на отворена
комуникација која ќе ги
опфати сите вработени во
училиштето за работа со
талентирани ученици

- Планови и извештаи од работата на
тимовите и стручните активи

-Материјали за обука
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- Стратешка цел 2. Надополнување и проширување на библиотекарниот фонд со нови лектирни
изданија и современа литература

Развојна цел: 2.1. Проширување на библиотечниот фонд во училиштето

Конкретни цели Активности Ресурси
(0д 2020/21 до 2023/24)

Временска рамка
2020/21 2021/22 2022/23 2023/24

2.1.1.Зголемување на
бројот лектирни изданија
и друга литература

Организирање на хепенинг:
Изработка на новогодишни
украси со намена истите да
се разменат:
„Украс за книга„

Потребни материјали за изработка на
декоративни украси 

Работилници за изработка
на маркери за книги:
Изработка на обележувачи
за страници/книги по повод
23 април, Светскиот ден на
книгата: „Донирај книга
земи си маркер“

Потребни материјали за изработка на
разни видови обележувачи за
страници/книги, (фолија за
ламинирање, ламинатор)

 

Донација од дете за дете:
донирање на книги по повод
одбележувањето на 5 мај,
Денот на македонската
азбука

Штанд, пораки за вредноста на
книгата.  

2.1.2.Нови наслови на
лектирни изданија
според наставната
програма

Набавка на нови наслови на
лектирни изданија Парични средства, план за набавка    
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Стратешка цел 3. Зајакнување на капацитетите на учениците за меѓусебно почитување

Развојна цел: 3.1. Воспитување во функција на себепочитување и почитување на другите

Конкретни цели Активности Ресурси
(0д 2020/21 до 2023/24)

Временска рамка
2020/21 2021/22 2022/23 2023/24

3.1.1. Активности за
континуирано
воспитување во функција
на себепочитување и
почитување на дугите.

- Анализа на состојбата
помеѓу учениците за
меѓусебно почитување

- Анкета за ученици спроведена за
потербите на самоевалвација.

- Конфликтни ситуации констатирани
во стручната служба



3.1.2. Соработка со
наставниците, стручната
служба и родителите за
постигнување ефективни
резултати.

Заедничка анализа на
состојбата и реализација на
активности (работилници,
дебати, панел дискусии) во
насока на воспитување на
учениците за
себепочитување и
почитување на дугите.

Конфликтни ситуации констатирани
во стручната служба

Записници од состаноци нa стручни
активи

Записници од работа на стручни
соработници

Констатации од Ученик
правобранител
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Стратешка цел 3. Зајакнување на капацитетите на учениците за меѓусебно почиѕување

Развојна цел: 3.2. Изготвување на програмата за зајакнување на капацитетите на учениците за меѓусебно
почитување

Конкретни цели Активности Ресурси
(0д 2020/21 до 2023/24)

Временска рамка
2020/21 2021/22 2022/23 2023/24

3.2.1- Вклучување на
Ученичката заедница
(Ученичкиот парламент),
во изготвување на
програма на
која ќе биде во функција
на зајакнување на
капацитетите на
учениците за меѓусебно
почитување

Изготвување на програмата
за зајакнување на
капацитетите на учениците
за меѓусебно почитување

- Користење на искуства од
меѓународни проекти

- Презентации, видеа,
симулирани ситуации



3.2.2 Имплементација на
програмата за
зајакнување на
капацитетите на
учениците за меѓусебно
почитување

- Организирање
работилници, дебати, панел
дискусии.

- Програма за зајакнување на
капацитетите на учениците за
меѓусебно почитување

- Стручна литература
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Стратешка цел 4. Мотивирани наставници кои успешно го промовираат училиштето

Развојна цел: 4.1. Да се развие систем за поттикнување на наставниците кои внесуваат иновативни
приоди во наставата, учествуваат во разни проекти, натпревари и конкурси и го промовираат

училиштето

Конкретни цели Активности Ресурси
(0д 2020/21 до 2023/24)

Временска рамка
2020/21 2021/22 2022/23 2023/24

4.1.1.Поттикнување и
мотивирање на
наставниците кои
внесуваат иновативни
приоди во наставата,
учествуваат во разни
проекти, натпревари и
конкурси и го
промовираат училиштето

Континуирано следење на
работата на наставниците

Извештаи од посета на часови,
учество на проекти, натпревари,

конкурси...

   

Изготвување и примена на
правилник за поттикнување
на наставниците кои
внесуваат иновативни
приоди во наставата,
учествуваат во разни
проекти, натпревари и
конкурси и го промовираат
училиштето



Примена на изготвениот
правилник    


