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Лична карта на училиштето 

 Име на училиште: СОУ „Јосиф Јосифовски“ – Гевгелија 

 Адреса, општина, место: „Македонија“ бр.1, Гевгелија, Гевгелија 

 Телефон: +389 34 212 032 

 Факс: +389 34 212 032 

 Е-пошта: soujj@josifjosifovski.edu.mk 

 Веб-страна: www.josifjosifovski.edu.mk 

Основано од: Собрание на Општина Гевгелија (основните права и обврски на УЦ „Јосиф Јосифовски“ – 

Гевгелија се пренесуваат на Општина Гевгелија согласно Одлуката за пренесување на основните права и  

 

 

 

 

обврски над постојните државни средни училишта и на градот Скопје и пренесување на права на 

сопственост на објектите, објавено во Сл. Весник на РМ бр.51/205) 

   Верификација-број на актот: 11-187211 

 

 

 

 

Училишна комисија за самоевалуација  

Тим за изработка на Самоевалуацијата : 

Тони Аврамов - директор  

Маја Проданова - педагог 

Светлана Митровска -психолог 

Носители и одговорни лица на подрачјата - Тодорка Дагалева, Костадин Андонов, Илија Атанасов, 

Мирјана Чамџиќ, Марија Котев, Снежана А. Танева, Марија Танева, Јасмина Јанишлиева, Билјана Панова, 

Розета Кратова, Сашко Колев, Снешка Аризанова, Тања Чугунцалиева, Русица Атанасова, Влатко 

Семенаков, Стефчо Стефанов, Зорица Лешевска, Лилјана Андонова, Зоран Филов, Александра Ќаева, 

Жаклина Атанасова, Андријана Џинова, Наталија Лазарова, Горан Манев, Александра Митровска, Милан 

Лешевски, Бисерка Макревска, Ивана Кркотиќ-Прошевска, Гордана Делиџакова, Вања Манчева, Славица 

Маркова, Лидија Јовановска. 

https://www.josifjosifovski.edu.mk/
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Подрачје 1: Наставни планови и програми  

1.1.     Реализација на наставните планови и програми  

1.1.1.  Применувани наставни планови и програми 

1.1.2.  Информираност на родителите и учениците за наставните планови и програми 

1.1.3.  Прилагодување на наставните програми на децата со посебни    

           образовни потреби                     

1.1.4.  Избор на наставни предмети 

  

Наведете ги 

сите документи 

кои се 

прегледани. 

  

  

 

Добиени информации  

  

1.1 Реализација 

на наставните 

планови и 

програми 

 

 

Наставни 

планови и 

програми 

донесени од БРО  

 

 

-Годишни – 

тематски 

планирања на 

наставниците  

 

 

-Нормативни 

акти на 

 

 Применувани наставни планови и програми 

Училиштето во целост ги реализира наставните планови и програми 

одобрени од МОН. При  тоа се земаат во предвид индивидуалните 

психофизички способности на учениците и можноста за вклучување на 

родителите во реализацијата на истите во зависност од видот и степенот на 

нивното образование преку барање помош,мислење,сугестии и вклучување 

во разни активности соодветни на нивната професија, афинитет, моќ, 

влијание и углед за подобрување на материјалната основа, условите за 

работа и унапредување на воспитно-образовната дејност. 

Теоретската настава  се реализира според постојните наставни планови и 

програми во гимназиското (реформирано) и според програмата во средното 

четиригодишно стручно образование и во тригодишното стручно 

образование по новите  наставни  планови.    

     

По нова наставната програма се реализираат часовите за занимањето готвач 

и келнер во I и II година каде се воведени нови стручни предмети, зголемен 

е фондот на часови по Практична настава и предметот Спорт и спортски 

активности..На учениците ќе им се овозможи да се стекнат со применливи 

знаења и вештини со што ќе се оспособат за натамошно продолжување на 

образованието или вклучување во работниот процес.Од 10.5.2019 

год.донесено е решение за дополнување на наставни планови за 

реформирано техничко образование од машинска, Угостителска и 

Економска струка што започна да се реализира  во учебната 2019-2020 год. 
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училиштето  

  

-Педагошка 

евиденција и 

документација  

 

-План за работа 

на класните 

раководители 

 

Практичната настава за учениците од угостителско-туристичката и 

машинската струка ќе се изведува според наставните планови и програми 

во училишната угостителска сала(нова градба), училишните работилници и 

други соодветни организации од државниот и приватниот сектор. 

-Записници од 

родителски 

совети на 

училиштето  

 

-Записници од 

родителски 

средби  

 

 

-Записници од 

наставнички 

совети на 

училиштето и 

активите  

  

 

-Годишна 

програма на 

училиштето  

  

-Дневници на 

паралелките  

 

Феријалната пракса која учениците од стручните паралелки требаше да ја 

реализираат во учебната 2019/2020год. поради пандемијата и препораките 

од МОН, истата ќе се реализира во текот на летниот распуст 2020година во 

траење од 10 дена.За изведување на истата потпишани се договори меѓу 

училиштето,фирмите каде ќе ја изведуваат феријалната пракса учениците и 

родителите.Учебната 2020/2021година се реализираше во услови на 

пандемија преку учење на далечина според скратени Наставни планови и 

програми подготвени од БРО. 

 Информираност на родителите и учениците за наставните планови  и 

програми 

      На почетокот на учебната година наставниците ги запознаваат учениците 

со содржината на наставниот план и програм за тековната учебна година , а 

родителите на родителските средби и преку советот на родители се 

запознаваат со содржините и воспитно-образовните цели кои ќе се 

реализираат. 

 

 Прилагодување на наставните програми на децата со посебни  

образовни потреби 

Од учебната 2017/2018 год. според законот за средно образование 

предвидено е задолжително воспитание и образование на деца со посебни 

потреби . Според тоа и во учебната 2019/2020 и 2020/2021 продолжи да се  

изработува индивидуална  образовна програма (ИОП). Програмата ја 

изработува инклузивен тим.Освен оваа програма се изработува 

среднорочен план од страна на предметни наставници кои предаваат во 

паралелките каде има деца со посебни потреби. 
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-Подготовка за 

натпревари  

 

-Анкетни листови 

  

  

  

  

-Web портал  

  

  

  

 Избор на наставни предмети 

     Изборните предмети се застапени во гимназиското и стручното 

образование. Во гимназиското образование учениците од прва за втора 

година од предложените шест предмети избираат еден предмет. Во 

стручното четиригодишно образование по завршувањето на втора година, 

избираат два изборни предмети од понудените листи со општо образовни и 

стручни предмети. Преку изборните програми учениците ги прошируваат и 

продлабочуваат знаењата, способностите и вештините од научените 

области за кои се определиле. Секој изборен предмет влегува во наставата 

ако може да се формира наставна група.  

Во гимназиското образование учениците се определуваат во едно од 

четирите понудени подрачја уште при запишувањето во прва година, така 

што обемот на изборните програми постепено се зголемуваат од втора до 

четврта година. Изборните програми се во функција на професионалната 

ориентација на учениците и нивна подготовка за поквалитетно следење на 

повисокиот степен на образование. По определување на изборните 

предмети тие стануваат задолжителни за ученикот и влијаат на општиот 

успех. Реализирањето на овие часови се одвива според истите критериуми 

и квалитет како наставата за задолжителните предмети.  

       

Освен изборните предмети во училиштето се реализираат и проектни 

активности во гимназиско образование и Содржини програмирани од 

училиштето во стручните паралелки од четврт степен. Програмите се 

дадени од повеќе области и следејќи ги личните интереси и афинитети, 

учениците изборот го вршат самостојно, а училиштето во целост ги 

почитува. Секој ученик,во учебната 2019/2020 и 2020/2021 год. во 

гимназиско образование, избира една  проектна активност од прва до трета 

година,а иновации и претприемништво можат да ја изберат ,но не  им е 

задолжителна .  

Во четврта година избираат две проектни активности.Од учебната 2018-

2019, проектната активност Иновации и претприемништво  не  е 

задолжителна. Од истата учебна година воведени се подрачјата Класични 

јазици и странски јазик .  Од вкупниот број 35 часа ,15 часа се теоретски со 

менторите, а 20 часа индивидуална работа. Во стручното четиригодишно 

образование воведени се Содржини  програмирани од училиштето кои се 

во функција на струката. Од вкупниот број 70 часа ,30 часа се теоретски со 

менторите, а 40 часа индивидуална работа. Од септември 2014 година, за 

реализација на слободните часови на училиштето во стручното 

образование, важат нови насоки при нивната реализација. Ако се 
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реализираат Содржини програмирани од училиштето кои не се во функција 

на струката, потребна е согласност од ЦСОО. 

 

Реализација на проширени програми 

Во училиштето се реализира додатна настава за учениците кои сакаат да ги 

прошират своите знаења по одреден наставен предмет. 

 

 

 

ПРИЛОГ ПРАШАЛНИЦИ ОД ПОДРАЧЈЕТО НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ  

1.1.Реализација на наставни планови и програми 

Прашалник за професори 

Почитувани, 

Прашалникот е анонимен.Ве молиме внимателно прочитајте ги прашањата а потоа одговорете ги со 

заокружување на буквата пред одговорот кој мислите дека е точен. Ви благодариме. 

1.1.Реализација на наставни планови и програми 

1.Наставните планови и програми се реализираат во пропишаниот обем 

а)  се согласувам;   б)  делумно се согласувам;    в)  не се согласувам 

2.Училиштето планира активности и разгледува мислења од наставниците и родителите и покренува 
иницијатива за измена и дополнување на наставните планови и програми и притоа ги информира 
МОН,БРО и ЦСОО. 
а)  се согласувам;   б)  делумно се согласувам;   в)  не се согласувам 

3.Со сите деца со посебни образовни потреби се работи според прилагодени наставни програми 

а)  се согласувам;   б)  делумно се согласувам;   в)  не се согласувам 

4. Наставниците со дел од учениците реализираат проширена програмска активност 
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а)  се согласувам;   б)  делумно се согласувам;  в)  не се согласувам 

5.Наставниците преземаат одговорност за реализација на меѓупредметните цели. 
а)  се согласувам;   б)  делумно се согласувам;   в)  не се согласувам 

6.Постапката за избор на наставни предмети се применува во целост,со доследно почитување на 
потребите и барањата на учениците. 
а)  се согласувам;  б)  делумно се согласувам;   в)  не се согласувам 

7.Примената на еко стандардите допринесува за реализирање и продлабочување на еколошката 
свест 

а)  се согласувам;   б)  делумно се согласувам;   в)  не се согласувам 

  

1.1.Реализација на наставни планови и програми 

прашалник за родители 

Почитувани, 

Прашалникот е анонимен.Ве молиме внимателно прочитајте ги прашањата а потоа одговорете 

ги со заокружување на буквата пред одговорот кој мислите дека е точен.Ви благодариме. 

  

1.1.Реализација на наставни планови и програми 

1.Училиштето ги информира родителите и учениците за наставните планови и програми што се 
реализираат. 
а)  се согласувам;   б)  делумно се согласувам;  в)  не се согласувам 

2.Училиштето планира активности и разгледува мислења од наставниците и родителите и покренува 
иницијатива за измена и дополнување на наставните планови и програми и притоа ги информира 
МОН,БРО и ЦООО. 
а)  се согласувам;   б)  делумно се согласувам;   в)  не се согласувам 

3.Со сите деца со посебни образовни потреби се работи според прилагодени наставни програми 

а)  се согласувам;   б)  делумно се согласувам;    в)  не се согласувам 

4.Училиштето нуди 3 или повеќе изборни предмети кои можат да ги изберат учениците. 
а)  се согласувам;   б)  делумно се согласувам;   в)  не се согласувам 

5.Постапката за избор на наставни предмети се применува во целост,со доследно почитување на 
потребите и барањата на учениците. 
а)  се согласувам;   б)  делумно се согласувам; в)  не се согласувам 

6.Училиштето реализира проширени програми почитувајќи ги можностите и потребите на учениците 

а)  се согласувам;   б)  делумно се согласувам;   в)  не се согласувам 

7.Примената на еко стандардите допринесува за реализирање и продлабочување на еколошката 
свест 

а)  се согласувам;  б)  делумно се согласувам;    в)  не се согласувам 

  

1.1.Реализација на наставни планови и програми 
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Прашалник за ученици 

Прашалникот е анонимен. 

 Внимателно прочитај ги прашањата а потоа одговори ги со заокружување на буквата пред 

одговорот кој мислиш дека е точен. 

1.Училиштето ги информира родителите и учениците за наставните планови и програми што 
се реализираат.   а)  се согласувам  ;   б)  делумно се согласувам;    
 в)  не се согласувам 

2.Со сите деца со посебни образовни потреби се работи според прилагодени наставни 
програми 

а)  се согласувам;  б)  делумно се согласувам;   в)  не се согласувам 

3.Училиштето нуди 3 или повеќе изборни предмети кои можат да ги изберат учениците. 
а)  се согласувам;   б)  делумно се согласувам;   в)  не се согласувам 

4.Постапката за избор на наставни предмети се применува во целост,со доследно 
почитување на потребите и барањата на учениците. 
а)  се согласувам;   б)  делумно се согласувам;   в)  не се согласувам 

5.Училиштето реализира проширени програми почитувајќи ги можностите и потребите на 
учениците 

а)  се согласувам;   б)  делумно се согласувам;  в)  не се согласувам 

  

6 .Примената на еко стандардите допринесува за реализирање и продлабочување на 
еколошката свест    а)  се согласувам;   б)  делумно се согласувам;   в)  не се согласувам 

  

   

Табеларно  прикажување на сумираните резултати од анкетите на подрачјето  

1.1. Реализација на наставни планови и програми  

Прилог – изборни предмети и подрачја во учебната 2019/2020  

Изборни предмети од економско-правна и трговска струка 

Клас  Предмет  

III-6  Економија,Англиски јазик ,Сметководство и Право 

IV-5 Економија, Бизнис, Англиски јазик и Право 
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Изборни предмети од машинска струка          

Клас  Предмет 

III7 Математика, Физика, Електротехника, Технологија на моторни возила  

IV6 Математика, Физика, Електротехника, Технологија на моторни возила 

  

Изборни предмети од угостителско туристичка  струка        

Клас  Предмет 

III8 Агенциско работење, Хотелско работење, Француски јазик,Германски 

јазик 

IV7 Агенциско работење, Хотелско работење, Француски јазик 

       Изборни предмети од гимназиско образование 

II година 

Клас Изборни предмети 

II1 Информатичка технологија Говорење и пишување 

II2 Информатичка технологија Говорење и пишување 

II3 Говорење и пишување Информатичка технологија 

II4 Информатичка технологија Говорење и пишување 

Етика 

II5 Говорење и пишување Етика  

Класичен јазик 

  

Изборни предмети од гимназиско образование 

III година 

Клас Подрачја Изборни предмети 

III1   ПМА   Линеарна алгебра и аналитичка геометрија 

Алгебра  
Програмски јазици 

  

III2 ПМБ   Програмски јазици 

 Латински јазик 

Географија 

III3  ОХБ 

ОХА 

 Социологија 

Педагогија 

Етика 

Вовед во право 

Социологија 

Латински јазик 

  



  

12 

 

  

III4  ОХА 
  

  Вовед во право 

Социологија 

Латински јазик 

  

III5 ОХА  
  

 
 

  Вовед во право 

Социологија 

Латински јазик 
  

Програмски јазици                            
Географија   
Латински јазик                                

 

  

Изборни предмети од гимназиско образование 

IV година 

Клас Подрачја Изборни предмети 

IV1 OХА  
 ПМБ 

Економија 

Менаџмент 

Логика 

Историја 

Физика 

Хемија 

Биологија 
  

IV2 ОХА  
 ПМБ 

Економија 

Менаџмент 

Логика 

Историја 

Биологија 

Хемија 

Физика 

IV3 ОХА  
  

ПМБ 

Економија 

Менаџмент 

Логика 

Историја 

   Биологија 

  Хемија 

 Физика 
  

IV4 ОХА 
  

 ПМА 
   

Економија 

Менаџмент 

Логика 

Историја 
  

Физика 

Програмски јазици 

Математичка анализа 
  

  

Прилог – изборни предмети и подрачја во учебната 2020/2021 

  

Изборни предмети од економско-правна и трговска струка 

Клас  Предмет  

III-6 Економија,   Право,  Бизнис 
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IV-6 Економија, Сметководство,  Англиски јазик и Право 

  

Изборни предмети од машинска струка          

Клас  Предмет 

III7 Математика, Физика, Електротехника, Технологија на моторни возила  

IV7 Математика, Физика, Електротехника, Технологија на моторни возила 

  

 Изборни предмети од угостителско туристичка  струка        

Клас  Предмет 

III8 Агенциско работење, Хотелско работење, Француски 

јазик,Германски јазик 

IV8 Агенциско работење, Хотелско работење, Француски 

јазик,Германски јазик 

         

Изборни предмети од гимназиско образование 

II година 

Клас Изборни предмети 

II1 Информатичка технологија   

II2 Информатичка технологија Говорење и пишување 

II3 Информатичка технологија Класичен јазик 

Говорење и пишување 

II4 Информатичка технологија Етика 

II5 Говорење и пишување Информатичка технологија 
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Изборни предмети од гимназиско образование III година 

Клас  Подрачје и изборни предмети 

ОХА ОХБ ПМА ПМБ 

III-1 / / Линеарна 
алгебра и 
аналитичка 
геометрија 

Алгебра  
Програмски 
јазици  

  

III-2 / / / Програмски 
јазици 

Географија  
Латински јазик  

III-3 / / / Програмски 
јазици 

Географија  
Латински јазик  

III-4 Вовед во право  
Социологија  
Латински јазик 

/ /  / 

III5 / Социологија 

Педагогија 

Етика 

/ / 

  

Изборни предмети од гимназиско образование 

IVгодина 

Клас  Подрачје и изборни предмети 

ОХА ОХБ ПМА ПМБ 

IV-1 /  /  Програмски 
јазици  
Математичка 
анализа  
Физика   

/ 

IV-2 / /  /  Хемија 

Физика 

Биологија 

IV-3  Економија  
Менаџмент  
Логика  
Историја 

 Социологија  
Филозофија  
Историја  
Психологија 
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IV-4 Економија  
Менаџмент  
Логика  
Историја  

/ / / 

IV-5 Економија  
Менаџмент  
Логика  
Историја  

/ / / 

 

 

Прилог анкетни листови за избор на проектна активност 

  

АНКЕТЕН ЛИСТ – ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ 

СОУ ЈОСИФ ЈОСИФОВСКИ ГЕВГЕЛИЈА 

Учебна година 2019/2020          

  

1.Подрачје:Природни науки (хемија,биологија,географија) 

 2.Подрачје:  Култура на здраво живеење 

 3.Подрачје:Урбана култура 

 4.Подрачје:Литературни клубови и драмски секции 

-Драмска секција 

-Литературен клуб 

-Училиштен весник 

5.Подрачје:Ликовна уметност 

-Ликовно -творечки проекти-Дизајн 

6.Подрачје: Активности од областа на музиката 

( хорско пеење) 

7.Подрачје:Спорт и спортски активности 

-Планинарење 

-Велосипедизам 

8.Подрачје- МТЗ(Мир ,толеранција и заштита) : 

(Пожар,Војна, Тероризам,Европска Унија, НАТО, ООН) 

 9.Подрачје- Граѓанска култура  

  

 АНКЕТЕН ЛИСТ – ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ 

СОУ ЈОСИФ ЈОСИФОВСКИ ГЕВГЕЛИЈА 

Учебна година 2020/2021          
  

  1.Подрачје - Природни науки  
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         хемија,биологија,географија               

 2.Подрачје -Култура на здраво живеење 

 3.Подрачје –Урбана култура 

 4.Подрачје –Класични јазици и странски јазици 

        Латински, Француски и Англиски јазик 

 5.Подрачје -Литературни клубови и драмска секција 

Литературен клуб Јоска 

Драмска секција 

Литературен клуб  

Училишен весник 

       6.Подрачје -Спорт и спортски активности 

Планинарење 

Велосипедизам 

 7.Подрачје - МТЗ (Мир, толеранција и заштита) 

           ( Пожар, Војна,Тероризам ,Европска Унија,НАТО,ООН) 

8.Подрачје –Активности од областа на музиката 

Хорско пеење 

9. Подрачје – Граѓанска култура 

   

Анализа на подрачје 1 Наставни планови и програми 

Индикатор за квалитет  1.1 Реализација на наставните планови и програми 

  
  
  
  
  
  
ТЕМИ 

  
 Применувани наставни планови и програми 

  

 Информираност на родителите и учениците за наставните планови  и 
програми 

 Прилагодување на наставните програми на децата со посебни  
образовни потреби 

 Избор на наставни предмети 
  
  

Констатирани силни страни 
  

 Наставните планови и програми по сите 
наставни предмети содржински се 
квалитетно сработени. 

 Наставата ја реализира соодветен стручен 

Констатирани слаби страни 
  

 Интересот на родителите за 
присуство на родителските 
средби  
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кадар. 
 Постои заемна соработка на ниво на стручни 

активи. 
 Соработка со родителите и локалната 

заедница за успешно реализирање на 
наставни и воннаставни активности. 

 Оптимално користење на постојната 
литература и материјално-техничките 
услови за работа вклучувајќи ја и ИКТ 
програмата. 

 Успешна реализација на дополнителна и 
додатна настава. 

 Секој ученик согласно своите афинитети 
избира во кои воннаставни активност ќе  
учествува. 
 

 Преоптовареност на неделниот 
фонд часови во некои 
паралелки не дозволува 
реализација на доволен број 
додатна настава 

  

Препораки за надминување на воочените слаби 
страни: 

 Реализација на додатна настава 
онлајн или на далечина со помош на 
електронска платформа (Microsoft 
Teams)  

     

 1.2.     Квалитет на наставните планови и програми 

1.2.1.  Родова и етничка рамноправност и мултикултурна сензитивност вo наставните програми 

и учебните помагала 
1.2.2.  Интегрирање на карактеристиките и потребите на локалната средина  во наставните 

програми и наставните помагала 

1.2.3.  Интегрирање на општите (меѓупредметните) цели на образованието 

1.2.4.  Влијание на наставниците и родителите врз наставните планови и програми 

Наведете ги сите 

документи кои се 

прегледани. 

Добиени информации 

  

1.2.Квалитет на 

наставните планови и 

програми 

  

  

Анкетни прашалници за 

избор на наставни 

предмети,наставни 

подрачја и проектни 

1.2.1. Родова и етничка рамноправност и мултикултурна 

сензитивност во наставните програми и учебните помагала 

         При реализација на наставните планови и програми постои 

подеднаква можност за учество на учениците од различна етничка 

и полова припадност во раководењето,  соработката, 

договарањето, самодовербата и разрешувањето на конфликтите. 

1.2.2. Интегрирање на карактеристиките и потребите на 

локалната средина во наставните програми и наставните 

помагала 

Учениците од стручното образование од угостителско-
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активности 

  

  

  

  

  

  

  

Извештаи и материјали 

од работата на 

стручните активи 

  

  

  

  

  

  

  

План и програми за 

работа на класните 

часови часови 

  

  

  

  

  

Стручна служба 

психолог, педагог 

туристичката  струка, од образовниот профил готвач и келнер  од 

втора и трета година  во текот на учебната година реализираат 

професионална практика која се спроведува според наставниот 

план и програма во траење од 10 работни денови. На тој начин се 

овозможува соработка со локалната заедница. Таа има за цел 

учениците да се стекнат со применливи знаења и да бидат 

оспособени за извршување на определени работни задачи во 

зависност од образовниот профил. 

      Училиштето искористува се она што може да понуди локалната 

средина за успешно остварување на програмските задачи но исто 

така, тоа придонесува за подигање на културно-образовното ниво 

на учениците.   

1.2.3. Интегрирање на општите (меѓупредметните) цели 

наобразованието  

       Во планот и програмата за работа на класните часови 

планирани   се содржини од ОЖВ- Образование за животни 

вештини(односи со другите, одговорно граѓанство, однос кон 

животната средина, областа на здравственото воспитување кои 

овозможуваат стекнување на информации за здравјето и негово 

унапредување и оспособување на учениците за здрав начин на 

живеење), се дискутира за успех, редовност, дисциплина  и други 

теми кои ги предлагаат учениците, а кои одговараат за нивната 

возраст. 

1.2.4. Влијание на наставниците и родителите врз наставните 

планови и програми 

     Наставниците имаат можност за модификација на наставните 

планови и програми преку перманентно стручно усовршување и 

преку примена на активните методи и техники на учење кои го 

потикнуваат критичкото мислење на учениците. 
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ПРИЛОГ   ПРАШАЛНИЦИ  ОД ПОДРАЧЈЕТО НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 

СОУ ,, Јосиф Јосифовски ,,-  Гевгелија 

Инструмент за самоевалуација на училиштето 

Прашалник за професори 

Почитувани, 

Пред вас е прашалник кој се однесува на организацијата и квалитетот на наставните планови и програми. 

Прашалникот е анонимен.Ве молиме внимателно прочитајте ги прашањата а потоа одговорете ги со заокружување 

на буквата пред одговорот  со кој се согласувате. 

Ви благодариме. 

  

Самоевалуација на подрачје 1 

Наставни планови и програми 

Вашето тврдење заокружете го со заокружување на еден од понудените одговори   

 1.Училиштето преку формални органи прибира и разгледува мислења за Наставните планови 

и програми од наставници и родители: 

а) се согласувам 

б) не се согласувам 

в) делумно се согласувам 

 2.Наставните планови и програми и учебните помагала(ги опфаќаат) одговараат на учениците 

од аспект на родова и етничка рамноправност и мултикултурна сензитивност: 

а) се согласувам 

б) не се согласувам 

в) делумно се согласувам 

3.Наставните содржини од Наставните планови и програми и учебните помагала со 

мултикултурна сензибилност:  

а) се реализираат 

б) не се реализираат 

в) делумно се реализираат 

  

Табеларно прикажување на сумираните резултати од анкетата на подрачјето 

1.2 Квалитет на наставни планови и програми  

Прашалник за професори 
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Во спроведената анкета од подрачјето  Квалитет на наставни планови и програми  беа анкетирани вкупно 

65 професори .На првото прашање од вкупно анкетираните ,36 или 56% заокружиле се согласувам, 22 

професори или 30% делумно се согласувам, а не се согласувам 7 професори или 14%. На второто 

прашање од истата анкета добиени се следните резултати: се согласувам – 39 професори или 60% , 

делумно се согласувам  21 или 31% , а   5 професори или 9%  заокружиле дека не се согласуваат. На 

третото прашање од анкетниот прашалник, 36 професори или 56% заокружиле дека се реализира, 20 или 

31% -делумно се реализира, а дека не се реализира заокружиле 9 професори или 13%. 

  

  Вкупно анкетирани  професори – 65 

Реден бр. 

на 

прашање 

Се 

согласувам 

% Делумно се 

соглсувам 

% Не се 

согласувам 

% 

  

1. 

  

36 

  

56 

  

22 

  

30 

  

7 

  

14 

  

2. 

  

39 

  

60 

  

21 

  

31 

  

5 

  

9 

  Се реализира % Делумно се 

реализира 

% Не се 

реализира 

% 

  

3. 

  

36 

  

56 

  

20 

  

31 

  

9 

  

13 

  

 СОУ  „Јосиф Јосифовски“-Гевгелија 

Инструмент за самоевалуација на училиштето 

Прашалник за родители 

  

Почитувани, 

Пред вас е прашалник кој се однесува на организацијата и квалитетот на наставните планови и 

програми.   Прашалникот е анонимен. 

Ве молиме внимателно прочитајте ги прашањата ,а потоа одговорете ги со заокружување на 

буквата пред одговорот  со кој се согласувате. 

Ви благодариме.  

1.Училиштето преку формални органи прибира и разгледува мислења за Наставните планови и 

програми од наставници и родители: 

а) се согласувам 

б) не се согласувам 

в) делумно се согласувам 
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 2.Наставните планови и програми и учебните помагала(ги опфаќаат) одговараат на учениците од 

аспект на родова и етничка рамноправност и мултикултурна сензитивност: 

 а) се согласувам 

б) не се согласувам 

в) делумно се согласувам 

 3.Наставните содржини од Наставните планови и програми и учебните помагала со 

мултикултурна сензибилност: 

 а) се реализираат 

б) не се реализираат 

в) делумно се реализираат  
Самоевалуација на подрачје 1 

 Наставни планови и програми  

Вашето тврдење заокружете го со заокружување на еден од понудените одговори 

Табеларно прикажување на сумираните резултати од анкетата на подрачјето 

 1.2 Квалитет на наставни планови и програми 

Прашалник за родители 

 Во спроведената анкета од подрачјето  Квалитет на наставни планови и програми  беа анкетирани 

вкупно 50 родители .На првото прашање од вкупно анкетираните ,26 или 52% заокружиле се 

согласувам, 17 родителии или 34% делумно се согласувам, а не се согласувам 7 родители или 14%. 

На второто прашање од истата анкета добиени се следните резултати: се согласувам – 21 родител  

или 42% , делумно се согласувам  19 или 38% , а  10 родители или 20%  заокружиле дека не се 

согласуваат. На третото прашање од анкетниот прашалник, 27 родители или 54% заокружиле дека се 

реализира, 13 или 26% -делумно се реализира, а дека не се реализира заокружиле 10 родители  или 

20%. 

 

 

 Вкупно анкетирани родители – 50 

Ред,број на 

прашање 

Се согласувам % Делумно се 

согласувам 

% Не се 

согласувам 

% 

1 26 52 17 34 7 14 

2 21 42 19 38 10 20 

 Се реализира % Делумно се 

реализира 

% Не се 

реализира 

% 

3 27 54 13 26 10 20 
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1.3.Воннаставни активности 

 1.3.1.  Обем и разновидност на планираните и реализираните воннаставни активности 

1.3.2.  Опфатеност на учениците со воннаставните активности 

1.3.3.  Вклученост на учениците во изборот и планирањето на работата во воннаставните 

активности 

1.3.4.  Афирмирање на учениците и на училиштето преку воннаставните активности 

Наведете ги сите 

документи кои се 

прегледани. 

Добиени информации 

  

  

1.3.Воннаставни 

активности 

  

Годишна програма за 

работа на училиштето 

учебна 2019/2020 и 

учебна 2020/2021 

  

Извештај од реализација 

на Годишната програма 

на училиштето 

  

Записници од работата 

на средношколската 

заедница 

  

Записници од стручни 

активи 

Планови и програми за 

работа на слободни 

ученички активности 

  

1.3.1. Обем и разновидност на планираните и реализираните 

воннаставни активности 

         Воннаставните активности се планираат со Годишната 

програма на училиштето. Се реализираат континуирано, во текот 

на учебната година преку учество во манифестации, натпревари, 

конкурси, проекти, работилници,  хуманитарни настани, 

младински организации и сл. Во училиштето се реализираат: 

драмски секции, литературен клуб, новинарска секција, хор, 

секции за спортски активности, секција на млади физичари, 

секција по француски јазик, секција за екологија, секција по 

биологија, секција по хемија, средношколска младинска 

организација,Клуб на млади при Црвен крст.Мал дел од 

воннаставните активности-манифестации не се реализираа на 

крајот од наставната 2019/2020 година,а за учебната 

2020/2021година  целосно  се реализираа online. 

1.3.2. Опфатеност на учениците со воннаставните активности 

       Во воннаставните активности се вклучени ученици од општа 

гимназија, економско-правна и трговска струка, угостителско-

туристичка и машинска струка. Воннаставните активности 

подеднакво се достапни за машките и женските ученици, т.е. за 

сите ученици без оглед на нивната родова, верска или етничка 

припадност. Ученици од Економско-правна и трговска струка 

(двонеделна мобилност на 20 ученика во Даблин-република 

Ирска) и Угостителско-туристичката струка(двонеделна мобилност 

на 25 ученика во Гран Канарија-Шпанија) беа вклучени во проектот 
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Планови и програми за 

додатна и дополнителна 

настава 

  

Реализирани анкети за 

ученици 

  

Снимени материјали 

  

Педагошка евиденција и 

документација 

  

Награди, признанија, 

сертификати, 

благодарници, медали, 

дипломи од учество на 

натпревари,конкурси и 

сл. 

Web страна на 

училиштето 

  

Web страна на 

литературниот клуб 

Јоска 

  

  

ЕРАЗМУС +-,,Стартап бизнис за млади претприемачи и обука за 

туризам и  угостителство,,Ученици од УТС беа вклучени во 

проектот СПИН.Други проекти во кои беа вклучени ученици од 

нашето училиште се:Вебинар на тема ,,Демократијата и 

Собранието,, во организација на Парламентарен институт при 

Собранието на РСМ(онлајн), онлајн истражувања со дискусија  со 

фокус групи во организација на Народниот правобранител на РСМ. 

За учениците со слаби постигнувања редовно се изведува 

дополнителна настава. Талентираните ученици посетуваат додатна 

настава и учествуваат на натпревари и конкурси. Во културните 

манифестации земаат учество и послаби и посолидни ученици. 

 1.3.3. Вклученост на учениците во изборот и планирањето на 

работата во воннаставните активности 

         Учениците се вклучени во изборот и планирањето на работата 

во воннаставните активности. Преку анкетни прашалници имаат 

можност да се определат за воннаставна активност според 

сопствените желби и афинитети. Традиционалните културни 

манифестации на училиштето -седмоноемвриската Пееме за 

Гевгелија, Новогодишната манифестација, Патронатот на 

училиштето и завршната Најдобрите за најдобрите се планираат 

во соработка со учениците. Тие даваат предлози, идеи и сугестии 

за содржината на истите. 

         

1.3.4. Афирмирање на учениците и на училиштето преку 

воннаставните активности 

     Учениците учествуваат на разни училишни, регионални, државни и 

меѓународни натпревари и освојуваат бројни награди, признанија, 

сертификати, благодарници, медали и дипломи. На тој начин 

остваруваат лична сатисфакција и афирмација, но и афирмација на 

училиштето.На дел од овие натпревари учениците учествуваа со физичко 

присуство,а некои се реализираа online.Преку учеството во хуманитарни 

акции и настани организирани во соработка со локалната заедница тие 

промовираат хумани вредности.Средношколската заедница зеде 

учество во организирањето и реализирањето на проекти ,настани и 

работилници со хуманитарен карактер: организирање на хуманитарен 

базар по повод Меѓународниот ден за борба против 

сиромаштијата на ден 17.10.2019 год. На базарот учествуваа 28 

ученици од втора, трета и четврта година со подготовки од храна и 
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пијалоци. Собраните парични средтсва беа донирани на социјално 

загрозено семејство чии деца учат во нашето училиште.На 4ти и 5ти 

декември 31 ученик од прва до четврта година учествуваа на 

Новогодишниот базар организиран од фондацијата Аполонија во малата 

сала на Народниот театар во Гевгелија. Учениците учествуваа со 

подготовки од храна и други рачни изработки и беа поделени во две 

групи. Собраните парични средства беа донирани на Центарот Мајка 

Тереза - Гевгелија и Дневниот центар за лица со посебни потреби во 

Гевгелија. Од 10ти до 18ти декември во просториите на училиштето 

ученици од прва, втора и трета година учествуваа во Работилница – 

Рециклирам и украсувам организирана од страна на Средношколската 

заедница  на која изработија новогодишни украси од пластика и хартија 

и истите беа изложени во холот на училиштето. Тимот за Меѓуетничка 

интеграција на младите во образованието учествуваше на работилници  

за биоетика,екологија, етичко однесување и демократска партиципација 

на младите одржани на 30.11.2020 и 1.12 2020г. Во месец април 2021 

година учествуваа на работилници на тема ,, Стрес,депресија, 

анксиозност во време на пандемија и што потоа,, , ,, Силеџиство на 

интернет,, ,  ,,Идентитет, толеранција и соработка,,. 

 

 

ПРИЛОГ   ПРАШАЛНИЦИ  ОД ПОДРАЧЈЕТО НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 

СОУ ,, Јосиф Јосифовски ,,-  Гевгелија 

Инструмент за самоевалуација на училиштето 

Прашалник за ученици 

Прашалникот е анонимен.Ве молиме внимателно прочитајте ги прашањата а потоа одговорете 

ги со заокружување на буквата пред одговорот  со кој се согласувате. 

Ви благодариме. 

Самоевалуација на подрачје 1 

Наставни планови и програми 

1.3 Воннаставни активности  

Вашето тврдење заокружете го со заокружување на еден од понудените 

одговори 
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1.Училиштето планира и реализира воннаставни активности според потребите и интересите на 
учениците 
а) се согласувам 
б) не се согласувам 
в) делумно се согласувам 
 2. Најголемиот број ученици се вклучени барем во една воннаставна активност за поддршка на 
личниот и социјален развој,без оглед на полот, етничката и социјалната припадност: 
а) се согласувам 
б) не се согласувам 
в) делумно се согласувам 
3.Учениците се вклучуваат во воннаставните активности по сопствен избор: 
 а) се согласувам 
 б) не се согласувам 
 в) делумно се согласувам 
4.Учениците со поддршка од училиштето и наставниците учествуваат во различни манифестации и 
се трудат да постигнат високи резултати на натпревари што се организираат на локално, 
национално и меѓународно ниво: 
 а) се согласувам 
б) не се согласувам 
в) делумно се согласувам  
5. Се користат информативни средства ( училишен весник,телевизија, радио,интернет и сл.) за 
известување на постигнатите резултати од воннаставните активности : 
а) се согласувам 
б) не се согласувам 
в) делумно се согласувам 
5. Наведи за кои воннаставни активности си слушнал: 
- Најчести одговори на ова прашање се: драмска секција, литературен клуб Јоска ,спортски 
активности ( планинарење,  велосипедизам,  фудбал, кошарка, пинг понг ),  хор, училишен 
весник,природни науки 
Графичко прикажување на сумираните резултати од анкетата на подрачјето 

  

1.3 Воннаставни активности  

Прашање бр.1                                                                прашање бр.2 

Во спроведената анкета од подрачјето  Воннаставни активности  беа анкетирани вкупно 100 ученици .На 

првото прашање од вкупно анкетираните , 62% заокружиле се согласувам, 26% делумно се согласувам, а не се 

согласувам 12%. На второто прашање од истата аккета добиени се следните резултати: се согласувам 62% , 

делумно се согласувам 23% , а  15%  заокружиле дека не се согласуваат. 

  

  Вкупно анкетирани  100 ученици 

Реден бр.на прашање Се согласувам Делумно де согласувам Не се согласувам 
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1. 62% 26% 12% 

2. 62% 23% 15% 

 

прашање бр.3                                                                         прашање бр.4   

Во спроведената анкета од подрачјето  Воннаставни активности  беа анкетирани вкупно 100 ученици 

. На третото прашање од вкупно анкетираните , 69% заокружиле се согласувам, 22% делумно се 

согласувам, а не се согласувам 9%. На четвртото прашање од истата аккета добиени се следните 

резултати: се согласувам 79% , делумно се согласувам 16% , а  5%  заокружиле дека не се 

согласуваат. На петтото прашање чие графичко прикажување е подолу,добоени се овие резултати: се 

согласувам 59%, делумно се согласувам 31%, а не се согласуваат 10% од анкетираните ученици. 

прашање бр.5                                                                                      

 

Реден бр.на прашање Се согласувам Делумно де согласувам Не се согласувам 

3. 69% 22% 9% 

4. 79% 16% 5% 

5. 59% 31% 10% 

    

Анализа на подрачје 1 

  
Наставни планови и програми 

Индикатор за квалитет  1.3 Воннаставни активности 
  

  
  
  
  
  
  
ТЕМИ 

  
 Обем и разновидност на планираните и реализираните  воннаставни 

активности 

  
 Опфатеност на учениците  со воннаставните активности 

 Вклученост на учениците во изборот и планирањето на работата во 
воннаставните активности 

 Афирмирање на учениците и на училиштето преку воннаставните активности 

Констатирани силни страни 
  

Констатирани слаби страни 

  
- наставниците планираат и реализираат 

воннаставни активности; 
- воннаставните активности ги реализира 

соодветен стручен кадар; 

  
-ограниченост со време за учениците кои 
патуваат од околните места; 
-ограниченост со време поради обемните 
наставни содржини по одредени 
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- учениците учествуваат во воннаставни 
активности според својот интерес; 

- учениците постигнуваат резултати на 
училишни, регионални, државни и 
меѓународни натпревари и со тоа 
остваруваат лична афирмација и 
афирмација на училиштето; 

- постои соработка на ниво на стручни 
активи; 

- постои соработка со локалната заедница; 
- постои соработка со родителите; 
- се реализираат проекти кои промовираат 

хумани вредности; 
- успешно се реализира  дополнителна и 

додатна настава и  слободни ученички 
активности. 

 

предмети; 
-помала вклученост во воннаставните 
активности на учениците од струките. 
  

  
Препораки за 

надминување на 

воочените 

слаби страни: 

 

-создавање можности за внесување промени во програмите 
поради нивна преобемност; 
-поголемо мотивирање и вклучување во воннаставните 
активности на учениците од струките. 
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Подрачје 2: Постигнувања на учениците  

2.1. Постигнувања на учениците  
2.1.1.  Дополнителна и додатна настава 

2.1.2.  Резултати од освоени награди 

2.1.3.  Државна матура 

2.1.4.  Завршен испит / Училишна матура 

2.1.5.   Постигања на учениците на ниво на година 

Наведете ги сите документи кои се 

прегледани 

Добиени информации 

2.1.1 Дополнителна и додатна настава 

  

-Годишни – тематски планирања на 

наставниците  

  

  

  

  

  

-Педагошка евиденција и документација  

  

  

  

  

  

-Дневници на паралелките 

 Дополнителна и додатна настава 

  

Поради ситуацијата со пандемијата реализацијата на 

дополнителната и додатната настава се одвива  онлајн во 

текот на целата учебна година во зависност од успехот и 

потребите  на учениците. 

Дополнителната настава е повеќе застапена во стручните 

паралелки од трет степен како и во четврт степен, имајќи го 

во предвид послабиот успех на учениците. Бројот на часовите 

е зголемен пред планираните писмени работи како и пред 

повторување на одредена наставна единица. 

Додатната настава е повеќе застапена пред натпревари 

(училишни, регионални и државни), пред полагање на матура 

и одредени проекти на училиштето пред се за проширување 

на знаењата. 

При  тоа се земаат во предвид и индивидуалните потреби на 

учениците од дополнителна или додатна литература. 
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Прилог:2.1.1  Дополнителна и додатна настава 

Учебна година 2019/2020 година 

Извештај за реализацијана часови за учебна 2019/20   

 вкупно: 1879 411 1795 500 

  Дополнителна Додатна 

Наставник Предмет план. реал. план. реал. 

Караколев Никола спорт и спортски активности 0 0 12 8   

Маркова Славица македонски јазик и литература 40 7 8 0   

Ивана Кркотиќ-

Прошевска француски јазик       

Ивана Кркотиќ-

Прошевска латински јазик       

Вера Светозаревиќ англиски јазик 54 4 54 53   

Горан Манев програмски јазици 0 0 10 5   

Мирјана Чамџиќ латински јазик 6 0 6 10   

Аризанова Весна француски јазик       

Ирена Никова Социологија 11 4 4 0   

Сашо Папалазов Математика 24 11 10 2   

Сашо Папалазов математика за економисти 10 6 4 0   

Зоран Аврамов спорт и спортски активности 0 0 12 6   

Јован Самарџиев англиски јазик 37 2 37 3   

Јасмина 

Јанишлиева Етика 14 0 14 2   

Јасмина 

Јанишлиева Педагогија 16 0 16 0   

Јасмина 

Јанишлиева Логика 14 6 4 0   

Миле Смилков Историја 32 4 32 0   

Јасмина 

Папалазова Математика 42 7 50 11   

Павлина Ќаева Информатика       



  

30 

 

Рамона Панорова Физика 20 6 20 5   

Андон Картов граѓанско образование       

Александар 

Делиџаков машинство и други сектори 10 4 0 0   

Александар 

Делиџаков техничка комуникација 10 4 0 0   

Александар 

Делиџаков контролна технологија 10 2 0 0   

Александар 

Делиџаков Електротехника 10 4 0 0   

Александар 

Делиџаков технологија на моторни возила 8 0 0 0   

Андријана Џинова англиски јазик 34 5 14 0   

Снежана 

Арџанлиева Танева Филозофија 14 4 14 1    

Снежана 

Арџанлиева Танева филозофија-изборен 14 0 14 0   

Снежана 

Арџанлиева Танева Етика 14 0 14 1   

Бранко Бизоев агенциско работење 12 7 14 10   

Бранко Бизоев Маркетинг 4 0 0 0   

Бранко Бизоев хотелско работење 10 7 4 0   

Бранко Бизоев агенциско работење (изборен)       

Велика Бизоева хотелско работење 6 0 3 3   

Милан Лешевски Хемија 32 1 32 0   

Зорица Лешевска Биологија 17 4 10 0   

Зорица Лешевска хигиена и екологија 5 4 0 0   

Зорица Лешевска храна и пијалоци 13 0 0 0   

Зорица Лешевска угостителско послужување 6 0 0 0   

Станка Карајанова 

основи на угостителско и туристичко 

работење 8 4 8 4   

Станка Карајанова угостителско послужување 8 4 8 4   
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Иван Шапкаров Бизнис       

Иван Шапкаров контролна технологија       

Иван Шапкаров технологија на обработка       

Иван Шапкаров технологија на моторни возила       

Марина Калкова практична настава 14 0 42 14   

Марина Калкова угостителско послужување 8 0 4 0   

Ана Аврамова Готварство       

Ана Аврамова основи на послужување       

Ана Аврамова практична настава       

Ана Аврамова основи на готварство       

Тодорка Дагалева Историја 28 9 28 2   

Блашка Чугунска Географија 28 15 28 0   

Билјана Панова Организација 16 3 16 2   

Билјана Панова право (изборен) 16 4 16 0   

Билјана Панова вовед во правото 16 4 16 0   

Билјана Панова право и државно уредување 16 2 16 0   

Билјана Панова основи на правото 16 2 16 0   

Марија Котев англиски јазик 15 6 15 15   

Костадин Андонов Историја 24 4 20 0   

Русица Атанасова Математика 68 9 0 0   

Ани Костадинова Биологија 12 4 12 0   

Јасмина Мицева бизнис и претприемништво 14 4 14 12   

Јасмина Мицева Бизнис 28 6 28 14   

Јасмина Мицева основи на бизнисот 14 4 14 1   

Јасмина Мицева Статистика 14 5 14 1   

Даниела Џишева македонски јазик и литература 28 4 28 10   

Даниела Џишева говорење и пишување 12 0 14 0   

Илија Аризанов спорт и спортски активности       

Лилјана Андонова Биологија 24 22 24 13   



  

32 

 

Лилјана Андонова Хигиена 12 5 12 0   

Снешка Аризанова Хемија 14 8 14 0   

Лидија Јовановска Бизнис 14 3 7 1   

Лидија Јовановска основи на угостителство 14 0 7 0   

Лидија Јовановска основи на туризам 14 0 7 0   

Лидија Јовановска Готварство 28 0 14 0   

Лидија Јовановска економија на туризмот 14 2 7 0   

Роза Танева француски јазик 21 12 21 3   

Зоран Филов Математика 20 8 20 8   

Снежана Кичукова Сметководство       

Снежана Кичукова деловно работење       

Снежана Кичукова практична настава       

Снежана Кичукова бизнис (изборен)       

Снежана Кичукова Маркетинг       

Снежана Кичукова сметководство (изборен)       

Влатко Семенаков спорт и спортски активности 0 0 12 8   

Кирил Арнаудов спорт и спортски активности 0 0 12 6   

Александра 

Митровска германски јазик 62 4 62 8   

Драгица Петкова Математика 23 4 22 0   

Драгица Петкова Алгебра 9 5 6 0   

Виолета Аризанова спорт и спортски активности 0 0 98 70   

Софија Тошева –

Раманчева економија  38 5 38 12   

Софија Тошева –

Раманчева економија (изборен) 26 0 26 2   

Тони Аврамов македонски јазик и литература 12 3 12 3   

Розета Картова декорација во готварството 2 0 2 0   

Марија Танева Физика 28 5 28 13   

Марија Танева Електротехника 14 4 14 0   
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Гордана 

Делиџакова Географија 32 7 32 0   

Розета Картова културно-историско наследство 8 0 0 0   

Гордана 

Делиџакова економска географија 14 0 14 0   

Борче Нечевски машински елементи со механика 28 6 10 2   

Борче Нечевски 

технологија на моторни возила 

(изборен) 12 5 0 0   

Михаил Гелов практична настава       

Михаил Гелов технологија на моторни возила 4 0 4 0   

Михаил Гелов основи на машинството 4 0 4 0   

Горан Манев информатичка технологија 10 4 8 4   

Стефчо Стефанов психологија и комуникација 12 0 12 0   

Стефчо Стефанов Психологија 12 0 12 0   

Кристина Трајкова англиски јазик 48 2 48 0   

Розета Картова ликовна уметност 6 0 6 4   

Илија Атанасов училишен хор 0 0 108 54   

Илија Атанасов музичка уметност 8 4 0 0   

Сашко Колев Физика 15 11 19 12   

Душан Ќиров Електроника 12 2 0 0   

Андон Картов мир толеранција и заштита       

Андон Картов иновации и претприемништво       

Бранко 

Бимбиловски Математика 32 14 28 14   

Стефчо Стефанов деловна комуникација 12 0 12 0   

Горан Манев Информатика 10 5 8 4   

Кристина Пренда англиски јазик 34 13 34 13   

Жаклина Атанасова говорење и пишување 13 0 13 0   

Жаклина Атанасова македонски јазик и литература 39 0 39 12   

Тања Чугунцалиева македонски јазик и литература 20 4 20 0   
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Јасмина 

Јанишлиева иновации и претприемништво       

Александра Ќаева македонски јазик и литература 21 4 42 13   

Александра Ќаева говорење и пишување 0 0 14 0   

Вања Манчева македонски јазик и литература 12 4 12 6   

Јасмина Узунова Менаџмент 14 7 0 0   

Јасмина Узунова деловно работење 12 4 0 0   

Јасмина Узунова практична настава 12 4 0 0   

Јасмина Узунова претприемништво и бизнис 12 3 0 0   

Билјана Панова деловна комуникација 16 3 16 0   

Александар 

Делиџаков Електроника 8 3 0 0   

Тодорка Дагалева историја на Македонија 14 4 14 0   

Бисерка Гунова македонски јазик и литература 32 12 32 16   

                 

 

Дополнителната и додатната настава во училиштето успешно се реализираат во текот на целата 

учебна година.Планираните часови за реализација се спроведуваат  и покрај преоптоварениот 

неделен фонд на редовни часови во учебната година како и проблемот со интернет конекцијата 

поради далечинското следење на настава во услови на пандемија. 

Прилог:2.1.1  Дополнителна и додатна настава 

Учебна година 2020/2021 година 

Аврамов Зоран 

Спорт и спортски 
активности-
Планинарење II2 проектни часови 35 

Аврамов Зоран 

Спорт и спортски 
активности-
Планинарење III1 проектни часови 35 

Аврамов Зоран 

Спорт и спортски 
активности-
Планинарење III2 проектни часови 35 

Аврамов Зоран 

Спорт и спортски 
активности-
Планинарење III4 проектни часови 35 

Аврамов Зоран 
Спорт и спортски 
активности- IV1 проектни часови 35 
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Планинарење 

Андонова Лилјана Биологија II1 додатни часови 4 

Андонова Лилјана Биологија II2 додатни часови 4 

Андонова Лилјана Биологија II3 додатни часови 4 

Андонова Лилјана Биологија II5 додатни часови 4 

Андонова Лилјана Биологија II4 додатни часови 3 

Андонова Лилјана Биологија IV2 додатни часови 2 

Андонова Лилјана Биологија II3 
дополнителни 
часови 1 

Андонова Лилјана Биологија II4 
дополнителни 
часови 1 

Андонова Лилјана Биологија II5 
дополнителни 
часови 3 

Андонова Лилјана 
Природни науки-
Биологија II3 проектни часови 35 

Арџанлиева Танева 
Снежана 

Иновации и 
претприемништво I5 проектни часови 35 

Арџанлиева Танева 
Снежана 

Иновации и 
претприемништво III1 проектни часови 35 

Арџанлиева Танева 
Снежана 

Иновации и 
претприемништво III2 проектни часови 35 

Арџанлиева Танева 
Снежана Филозофија IV1 

дополнителни 
часови 2 

Арџанлиева Танева 
Снежана Филозофија IV3 

дополнителни 
часови 1 

Арџанлиева Танева 
Снежана Филозофија IV4 

дополнителни 
часови 1 

Бизоева Велика 
Практична настава - 
Практична обука III8 

слободни часови на 
уч. 160 

Бизоева Велика 

Слободни часови на 
училиштето-СПИН 
програма IV8 

слободни часови на 
уч. 64 

Дагалева Тодорка Историја I8 
дополнителни 
часови 2 

Дагалева Тодорка Историја I9 
дополнителни 
часови 2 

Дагалева Тодорка Историја I10 
дополнителни 
часови 2 

Делиџакова 
Гордана Географија I8 

дополнителни 
часови 1 

Делиџакова 
Гордана Географија II9 

дополнителни 
часови 2 

Делиџакова 
Гордана Географија II10 

дополнителни 
часови 2 

Делиџакова 
Гордана 

Економска 
географија I6 

дополнителни 
часови 1 
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Делиџакова 
Гордана 

Економска 
географија III6 

дополнителни 
часови 1 

Јанишлиева Јасмина Граѓанска култура IV4 проектни часови 35 

Јанишлиева Јасмина 
Иновации и 
претприемништво III5 проектни часови 35 

Јанишлиева Јасмина 
Мир, толеранција и 
заштита-Пожар III6 

слободни часови на 
уч. 72 

Јовановска Лидија Бизнис III8 
дополнителни 
часови 1 

Јовановска Лидија 
Економија на 
туризамот II8 

дополнителни 
часови 1 

Јовановска Лидија Маркетинг III8 
дополнителни 
часови 1 

Јовановска Лидија Основи на туризам I8 
дополнителни 
часови 2 

Јовановска Лидија 
Основи на 
угостителство I8 

дополнителни 
часови 2 

Јовановска Лидија 

Слободни часови на 
училиштето-
Одржлив развој во 
туризмот III8 

слободни часови на 
уч. 64 

Караколев Никола 

Спорт и спортски 
активности-
Велосипедизам II1 проектни часови 35 

Караколев Никола 

Спорт и спортски 
активности-
Велосипедизам IV2 проектни часови 35 

Караколев Никола 

Спорт и спортски 
активности-
Велосипедизам IV3 проектни часови 35 

Картова Розета 
Иновации и 
претприемништво I4 проектни часови 16 

Картова Розета Ликовна уметност II1 
дополнителни 
часови 1 

Картова Розета Ликовна уметност II2 
дополнителни 
часови 2 

Картова Розета Ликовна уметност II3 
дополнителни 
часови 1 

Картова Розета Ликовна уметност II4 
дополнителни 
часови 1 

Картова Розета Ликовна уметност II5 
дополнителни 
часови 1 

Костадинова 
Андигона Биологија I1 додатни часови 4 

Костадинова 
Андигона Биологија I2 додатни часови 4 

Костадинова Биологија I3 додатни часови 4 
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Андигона 

Костадинова 
Андигона Биологија III1 додатни часови 3 

Костадинова 
Андигона Биологија III2 додатни часови 2 

Костадинова 
Андигона Биологија III3 додатни часови 3 

Костадинова 
Андигона Биологија III4 додатни часови 1 

Костадинова 
Андигона Биологија III5 додатни часови 1 

Костадинова 
Андигона 

Иновации и 
претприемништво I2 проектни часови 35 

Костова Папалазова 
Јасмина Математика I6 

дополнителни 
часови 3 

Костова Папалазова 
Јасмина Математика II3 

дополнителни 
часови 2 

Костова Папалазова 
Јасмина Математика II3 додатни часови 8 

Лешевска Зорица 
Иновации и 
претприемништво III3 проектни часови 35 

Манев Горан 

Информатичка 
технологија - 
Изборен предмет II1 додатни часови 4 

Манев Горан 

Информатички 
системи во 
угостителството и 
туризмот II8 

дополнителни 
часови 6 

Панова Билјана 
Вовед во правото - 
Изборен предмет III4 

дополнителни 
часови 4 

Панова Билјана 

Мир, толеранција и 
заштита-Владеење 
на правото II4 проектни часови 35 

Панова Билјана 

Мир, толеранција и 
заштита-Владеење 
на правото III1 проектни часови 35 

Панова Билјана 

Мир, толеранција и 
заштита-Владеење 
на правото III2 проектни часови 35 

Панова Билјана 

Мир, толеранција и 
заштита-Владеење 
на правото III3 проектни часови 35 

Панова Билјана 

Мир, толеранција и 
заштита-Владеење 
на правото IV1 проектни часови 35 

Петкова Драгица 
Алгебра - Изборен 
предмет III1 

дополнителни 
часови 4 
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Петкова Драгица Математика II5 
дополнителни 
часови 2 

Петкова Драгица Математика III1 
дополнителни 
часови 4 

Петкова Драгица Математика III2 
дополнителни 
часови 2 

Петкова Драгица Математика III3 
дополнителни 
часови 4 

Петкова Драгица Математика IV2 
дополнителни 
часови 2 

Петкова Драгица Математика IV2 додатни часови 8 

Петкова Драгица 

Математичка 
анализа - Изборен 
предмет IV1 

дополнителни 
часови 4 

Самарџиев Јован Англиски јазик I1 додатни часови 9 

Самарџиев Јован Англиски јазик I2 додатни часови 9 

Самарџиев Јован Англиски јазик III2 додатни часови 10 

Самарџиев Јован Англиски јазик III3 додатни часови 10 

Светозаревиќ Вера Англиски јазик IV1 проектни часови 35 

Светозаревиќ Вера Англиски јазик IV5 проектни часови 35 

Светозаревиќ Вера Англиски јазик IV2 проектни часови 35 

Светозаревиќ Вера Англиски јазик II1 проектни часови 35 

Светозаревиќ Вера Англиски јазик IV3 проектни часови 35 

Танева Марија 
Иновации и 
претприемништво I1 проектни часови 35 

Танева Марија 
Бизнис и 
претприемништво IV7 проектни часови 35 

Танева Марија 

Содржини креирани 
од училиштето-
Проекција на сили 
во простор I7 проектни часови 64 

Танева Марија Физика I1 
дополнителни 
часови 5 

Танева Марија Физика I1 додатни часови 16 

Танева Марија Физика I2 
дополнителни 
часови 4 

Танева Марија Физика I2 додатни часови 11 

Танева Марија Физика I4 
дополнителни 
часови 3 

Танева Марија Физика II5 
дополнителни 
часови 2 

Танева Роза Француски јазик II2 
дополнителни 
часови 1 

Танева Роза Француски јазик IV2 проектни часови 35 

Чамџиќ Мирјана Класични и странски I4 проектни часови 35 
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јазици-Латински 
јазик 

Чамџиќ Мирјана 

Класични и странски 
јазици-Латински 
јазик I5 проектни часови 35 

Чамџиќ Мирјана 

Класични и странски 
јазици-Латински 
јазик II3 проектни часови 35 

Чамџиќ Мирјана 

Класични и странски 
јазици-Латински 
јазик III5 проектни часови 35 

Чамџиќ Мирјана 
Латински јазик - 
Изборен предмет III2 

дополнителни 
часови 1 

Чамџиќ Мирјана 
Латински јазик - 
Изборен предмет III3 

дополнителни 
часови 2 

Џинова Адријана Англиски јазик I5 додатни часови 3 

Џишева Даниела 

Литературни 
клубови и драмски 
секции-Драмска 
секција IV1 проектни часови 35 

Џишева Даниела 

Литературни 
клубови и драмски 
секции-Драмска 
секција III1 проектни часови 35 

Џишева Даниела 
Македонски јазик и 
литература IV1 додатни часови 28 

Џишева Даниела 
Македонски јазик и 
литература IV2 додатни часови 117 

Џишева Даниела 
Македонски јазик и 
литература IV3 додатни часови 11 

Џишева Даниела 
Македонски јазик и 
литература III1 додатни часови 7 

Филов Зоран Математика II1 додатни часови 10 

Филов Зоран Математика II2 додатни часови 5 

Старделова Емилија 
Проектни 
активности II5 проектни часови 35 

Колев Сашко Физика II1 додатни часови 40 

Колев Сашко 
Иновации и 
претприемништво III7 проектни часови 64 

Колев Сашко  II7 
слободни часови на 
уч. 64 

Колев Сашко Физика II4 
дополнителни 
часови 2 

Картов Доне 
Мир, толеранција и 
заштита-Пожар IV6 

слободни часови на 
уч. 70 

Картов Доне 
Мир, толеранција и 
заштита-Војна I6 

слободни часови на 
уч. 70 
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Аризанова Снешка Хемија II4 додатни часови 4 

Аризанова Снешка Хемија II5 додатни часови 4 

Аризанова Снешка Хемија III1 додатни часови 5 

Аризанова Снешка Хемија III4 додатни часови 6 

Аризанова Снешка Хемија III5 додатни часови 5 

Аризанова Снешка Хемија II4 
дополнителни 
часови 2 

Аризанова Снешка Хемија III1 
дополнителни 
часови 4 

Аризанова Снешка Хемија III4 
дополнителни 
часови 3 

Аризанова Снешка Хемија III5 
дополнителни 
часови 3 

Ќаева Александра 
Македонски јазик и 
литература I5 додатни часови 2 

Ќаева Александра 
Македонски јазик и 
литература III6 

дополнителни 
часови 3 

Ќаева Александра 
Македонски јазик и 
литература III3 додатни часови 3 

Ќаева Александра 

Литературни 
клубови и драмски 
секции-Драмска 
секција III3 проектни часови 35 

Ќаева Александра 

Литературни 
клубови и драмски 
секции-Драмска 
секција IV3 проектни часови 35 

 

Дополнителната и додатната настава во училиштето успешно се реализираат во текот на целата 

учебна година.Планираните часови за реализација се спроведуваат  и покрај преоптоварениот 

неделен фонд на редовни часови и во услови на пандемија со учење на далечина. 

Проектните активности и слободните часови на училиштето се реализираат според планираната 

наставна програма на наставниците-ментори на проектни активности и слободни часови на 

училиштето во договор со учениците. 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ И СЛОБОДНИ ЧАСОВИ НА УЧИЛИШТЕТО ЗА 

УЧЕБНАТА 2019/2020 

Име и презиме Проектна 
активност 

Клас Планирање Реализира
ње 
I-

полугодие 

Реализирање 
Крај година 

Билјана Панова Мтз II1,2,IV2 15+20 7 8 

Даниела Драмска II1,2,III1,3,IV4             15+20 34                 34 
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Џишева 

Емилија 
Дуганова 

Англиски јазик II1,III2,3,4             15+20 12                 3 

Аврамов Зоран Планинарење II2,4,III2.4,IV1             15+20 8                  7 

Никола 
Караколев 

Велосипедизам II4,5,III3             15+20 8                  7 

Драги Хаџи-
Николов 

Дизајн III2,4,IV1,2,3             15+20 10                 5 

Илија Атанасов Хор II3,III1,2            15+20   15 

Роза Танева Француски јазик III2,4            15+20 5                 10 

Јасмина 
Јанишлиева 

Граѓанска 
култура 

II2,5IV1,2            15+20 6                 9 

Марија Танева Физика IV1,4            15+20 6                 9 

Гордана 
Делиџакова 

Географија II4,IV4            15+20 8                 7 

Тони Аврамов Литературен 
клуб 

II5.III5            15+20 8                 7 

Мирјана 
Чамџиќ 

Латински јазик II3,IV2            15+20 15   

Жаклина 
Атанасова 

Драмска III4,IV1,3            15+20 15   

Жаклина 
Атанасова 

Училишен 
весник 

IV1,2,3,4           15+20 15   

Милан 
Лешевски 

Иновации и 
прет. 

I1          15+20 6                 9 

Сашко Колев Иновации и 
прет. 

I2          15+20 6                 9 

Роза Танева Француски Јазик I2          15+20 5                 10 

Лилјана 
Андонова 

Иновации и 
прет. 

I3          15+20 9 6 

Весна 
Аризанова 

Француски јазик I3          15+20 7                 8 

Гордана 
Делиџакова 

Иновации и 
прет. 

I4          15+20 3                 12 

Весна 
Аризанова 

Француски Јазик I4         15+20    7                 8 

Лилјана 
Андонова 

Иновации и 
прет. 

I5         15+20 8                 7 

Андон Картов Иновации и 
прет. 

II1         15+20 8                 7 

Зорица 
Лешевска 

Иновации и 
прет. 

II2         15+20 6                 9 

Ани 
Костадинова 

Иновации и 
прет. 

II3         15+20 9                 6 

Гордана 
Делиџакова 

Иновации и 
прет. 

II4         15+20 9                 6 

Андон Картов Иновации и II5         15+20 7                 8 
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прет. 

Ирена Никова Иновации и 
прет. 

III1         15+20 7                 8 

Снежана 
Танева 

Иновации и 
прет. 

III2         15+20 11                4 

Снежана 
Танева 

Иновации и 
прет. 

III3         15+20 11                4 

Жаклина 
Атанасова 

Драмска III4         15+20 15   

Сашко 
Папалазов 

Иновации и 
прет. 

III5        15+20 5                 9 

Роза Танева Француски јазик I1        15+20 5                 9 

Вера 
Светозаревич 

Англиски Јазик I2        15+20 12                3 

Драги Хаџи-
Николов 

Дизајн I3        15+20 8                7 

Блашка 
Чугунска 

Географија I4       15+20 7                 8 

Тони Аврамов Литературен 
клуб 

I5       15+20 8                 7 

Јасмина 
Папалазова 

Слободни 
часови 

I6       36+36 11             4 

Звонко Роман Слободни 
часови 

I7      36+36   36 

Горан Манев Слободни 
часови 

I8      36+36   36 

Стефче 
Стефанов 

Словодни 
часови 

II6      36+36 6            30 

Миле Гелов Слободни 
часови 

II7      36+36 4            32 

Стефче 
Стефанов 

Слободни 
часови 

II8      36+36 9             23 

Сашко 
Папалазов 

Слободни 
часови 

III6      36+36 10            23 

Иван Шапкарев Слободни 
часови 

III7      36+36   36 

Андон Картов Слободни 
часови 

III8      36+36 12           24 

Андон Картов Слободни 
часови 

IV5      36+36 12           24 

Борче Нечевски Слободни 
часови 

IV6      36+36 16           20 

Велика Бизоева СПИН IV7      36+36 18           18 

            

            

            

  



  

43 

 

Вкупно 

*Слободни часови –Планирани (432+432 )часа 

                                             Реализирани (98)часа 

  

*Проектни активности—Планирани (555+740)часа 

                                     Реализирани (330)часа 

  

Проектните активности и слободните часови на училиштето се реализираат според планираната наставна 

програма на наставниците-ментори на проектни активности и слободни часови на училиштето во договор 

со учениците.Овие активности се одвиваат преку интернет поради ковид пандемијата. 

  

Прилог:2.1.1  Дополнителна и додатна настава 

Учебна година 2020/2021 година 

Аврамов Зоран 

Спорт и спортски 
активности-
Планинарење II2 проектни часови 35 

Аврамов Зоран 

Спорт и спортски 
активности-
Планинарење III1 проектни часови 35 

Аврамов Зоран 

Спорт и спортски 
активности-
Планинарење III2 проектни часови 35 

Аврамов Зоран 

Спорт и спортски 
активности-
Планинарење III4 проектни часови 35 

Аврамов Зоран 

Спорт и спортски 
активности-
Планинарење IV1 проектни часови 35 

Андонова Лилјана Биологија II1 додатни часови 4 

Андонова Лилјана Биологија II2 додатни часови 4 

Андонова Лилјана Биологија II3 додатни часови 4 

Андонова Лилјана Биологија II5 додатни часови 4 

Андонова Лилјана Биологија II4 додатни часови 3 

Андонова Лилјана Биологија IV2 додатни часови 2 

Андонова Лилјана Биологија II3 
дополнителни 
часови 1 

Андонова Лилјана Биологија II4 
дополнителни 
часови 1 

Андонова Лилјана Биологија II5 дополнителни 3 
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часови 

Андонова Лилјана 
Природни науки-
Биологија II3 проектни часови 35 

Арџанлиева Танева 
Снежана 

Иновации и 
претприемништво I5 проектни часови 35 

Арџанлиева Танева 
Снежана 

Иновации и 
претприемништво III1 проектни часови 35 

Арџанлиева Танева 
Снежана 

Иновации и 
претприемништво III2 проектни часови 35 

Арџанлиева Танева 
Снежана Филозофија IV1 

дополнителни 
часови 2 

Арџанлиева Танева 
Снежана Филозофија IV3 

дополнителни 
часови 1 

Арџанлиева Танева 
Снежана Филозофија IV4 

дополнителни 
часови 1 

Бизоева Велика 
Практична настава - 
Практична обука III8 

слободни часови на 
уч. 160 

Бизоева Велика 

Слободни часови на 
училиштето-СПИН 
програма IV8 

слободни часови на 
уч. 64 

Дагалева Тодорка Историја I8 
дополнителни 
часови 2 

Дагалева Тодорка Историја I9 
дополнителни 
часови 2 

Дагалева Тодорка Историја I10 
дополнителни 
часови 2 

Делиџакова 
Гордана Географија I8 

дополнителни 
часови 1 

Делиџакова 
Гордана Географија II9 

дополнителни 
часови 2 

Делиџакова 
Гордана Географија II10 

дополнителни 
часови 2 

Делиџакова 
Гордана 

Економска 
географија I6 

дополнителни 
часови 1 

Делиџакова 
Гордана 

Економска 
географија III6 

дополнителни 
часови 1 

Јанишлиева Јасмина Граѓанска култура IV4 проектни часови 35 

Јанишлиева Јасмина 
Иновации и 
претприемништво III5 проектни часови 35 

Јанишлиева Јасмина 
Мир, толеранција и 
заштита-Пожар III6 

слободни часови на 
уч. 72 

Јовановска Лидија Бизнис III8 
дополнителни 
часови 1 

Јовановска Лидија 
Економија на 
туризамот II8 

дополнителни 
часови 1 

Јовановска Лидија Маркетинг III8 
дополнителни 
часови 1 
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Јовановска Лидија Основи на туризам I8 
дополнителни 
часови 2 

Јовановска Лидија 
Основи на 
угостителство I8 

дополнителни 
часови 2 

Јовановска Лидија 

Слободни часови на 
училиштето-
Одржлив развој во 
туризмот III8 

слободни часови на 
уч. 64 

Караколев Никола 

Спорт и спортски 
активности-
Велосипедизам II1 проектни часови 35 

Караколев Никола 

Спорт и спортски 
активности-
Велосипедизам IV2 проектни часови 35 

Караколев Никола 

Спорт и спортски 
активности-
Велосипедизам IV3 проектни часови 35 

Картова Розета 
Иновации и 
претприемништво I4 проектни часови 16 

Картова Розета Ликовна уметност II1 
дополнителни 
часови 1 

Картова Розета Ликовна уметност II2 
дополнителни 
часови 2 

Картова Розета Ликовна уметност II3 
дополнителни 
часови 1 

Картова Розета Ликовна уметност II4 
дополнителни 
часови 1 

Картова Розета Ликовна уметност II5 
дополнителни 
часови 1 

Костадинова 
Андигона Биологија I1 додатни часови 4 

Костадинова 
Андигона Биологија I2 додатни часови 4 

Костадинова 
Андигона Биологија I3 додатни часови 4 

Костадинова 
Андигона Биологија III1 додатни часови 3 

Костадинова 
Андигона Биологија III2 додатни часови 2 

Костадинова 
Андигона Биологија III3 додатни часови 3 

Костадинова 
Андигона Биологија III4 додатни часови 1 

Костадинова 
Андигона Биологија III5 додатни часови 1 

Костадинова 
Андигона 

Иновации и 
претприемништво I2 проектни часови 35 



  

46 

 

Костова Папалазова 
Јасмина Математика I6 

дополнителни 
часови 3 

Костова Папалазова 
Јасмина Математика II3 

дополнителни 
часови 2 

Костова Папалазова 
Јасмина Математика II3 додатни часови 8 

Лешевска Зорица 
Иновации и 
претприемништво III3 проектни часови 35 

Манев Горан 

Информатичка 
технологија - 
Изборен предмет II1 додатни часови 4 

Манев Горан 

Информатички 
системи во 
угостителството и 
туризмот II8 

дополнителни 
часови 6 

Панова Билјана 
Вовед во правото - 
Изборен предмет III4 

дополнителни 
часови 4 

Панова Билјана 

Мир, толеранција и 
заштита-Владеење 
на правото II4 проектни часови 35 

Панова Билјана 

Мир, толеранција и 
заштита-Владеење 
на правото III1 проектни часови 35 

Панова Билјана 

Мир, толеранција и 
заштита-Владеење 
на правото III2 проектни часови 35 

Панова Билјана 

Мир, толеранција и 
заштита-Владеење 
на правото III3 проектни часови 35 

Панова Билјана 

Мир, толеранција и 
заштита-Владеење 
на правото IV1 проектни часови 35 

Петкова Драгица 
Алгебра - Изборен 
предмет III1 

дополнителни 
часови 4 

Петкова Драгица Математика II5 
дополнителни 
часови 2 

Петкова Драгица Математика III1 
дополнителни 
часови 4 

Петкова Драгица Математика III2 
дополнителни 
часови 2 

Петкова Драгица Математика III3 
дополнителни 
часови 4 

Петкова Драгица Математика IV2 
дополнителни 
часови 2 

Петкова Драгица Математика IV2 додатни часови 8 

Петкова Драгица 
Математичка 
анализа - Изборен IV1 

дополнителни 
часови 4 
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предмет 

Самарџиев Јован Англиски јазик I1 додатни часови 9 

Самарџиев Јован Англиски јазик I2 додатни часови 9 

Самарџиев Јован Англиски јазик III2 додатни часови 10 

Самарџиев Јован Англиски јазик III3 додатни часови 10 

Светозаревиќ Вера Англиски јазик IV1 проектни часови 35 

Светозаревиќ Вера Англиски јазик IV5 проектни часови 35 

Светозаревиќ Вера Англиски јазик IV2 проектни часови 35 

Светозаревиќ Вера Англиски јазик II1 проектни часови 35 

Светозаревиќ Вера Англиски јазик IV3 проектни часови 35 

Танева Марија 
Иновации и 
претприемништво I1 проектни часови 35 

Танева Марија 
Бизнис и 
претприемништво IV7 проектни часови 35 

Танева Марија 

Содржини креирани 
од училиштето-
Проекција на сили 
во простор I7 проектни часови 64 

Танева Марија Физика I1 
дополнителни 
часови 5 

Танева Марија Физика I1 додатни часови 16 

Танева Марија Физика I2 
дополнителни 
часови 4 

Танева Марија Физика I2 додатни часови 11 

Танева Марија Физика I4 
дополнителни 
часови 3 

Танева Марија Физика II5 
дополнителни 
часови 2 

Танева Роза Француски јазик II2 
дополнителни 
часови 1 

Танева Роза Француски јазик IV2 проектни часови 35 

Чамџиќ Мирјана 

Класични и странски 
јазици-Латински 
јазик I4 проектни часови 35 

Чамџиќ Мирјана 

Класични и странски 
јазици-Латински 
јазик I5 проектни часови 35 

Чамџиќ Мирјана 

Класични и странски 
јазици-Латински 
јазик II3 проектни часови 35 

Чамџиќ Мирјана 

Класични и странски 
јазици-Латински 
јазик III5 проектни часови 35 

Чамџиќ Мирјана 
Латински јазик - 
Изборен предмет III2 

дополнителни 
часови 1 
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Чамџиќ Мирјана 
Латински јазик - 
Изборен предмет III3 

дополнителни 
часови 2 

Џинова Адријана Англиски јазик I5 додатни часови 3 

Џишева Даниела 

Литературни 
клубови и драмски 
секции-Драмска 
секција IV1 проектни часови 35 

Џишева Даниела 

Литературни 
клубови и драмски 
секции-Драмска 
секција III1 проектни часови 35 

Џишева Даниела 
Македонски јазик и 
литература IV1 додатни часови 28 

Џишева Даниела 
Македонски јазик и 
литература IV2 додатни часови 117 

Џишева Даниела 
Македонски јазик и 
литература IV3 додатни часови 11 

Џишева Даниела 
Македонски јазик и 
литература III1 додатни часови 7 

Филов Зоран Математика II1 додатни часови 10 

Филов Зоран Математика II2 додатни часови 5 

Старделова Емилија 
Проектни 
активности II5 проектни часови 35 

Колев Сашко Физика II1 додатни часови 40 

Колев Сашко 
Иновации и 
претприемништво III7 проектни часови 64 

Колев Сашко  II7 
слободни часови на 
уч. 64 

Колев Сашко Физика II4 
дополнителни 
часови 2 

Картов Доне 
Мир, толеранција и 
заштита-Пожар IV6 

слободни часови на 
уч. 70 

Картов Доне 
Мир, толеранција и 
заштита-Војна I6 

слободни часови на 
уч. 70 

Аризанова Снешка Хемија II4 додатни часови 4 

Аризанова Снешка Хемија II5 додатни часови 4 

Аризанова Снешка Хемија III1 додатни часови 5 

Аризанова Снешка Хемија III4 додатни часови 6 

Аризанова Снешка Хемија III5 додатни часови 5 

Аризанова Снешка Хемија II4 
дополнителни 
часови 2 

Аризанова Снешка Хемија III1 
дополнителни 
часови 4 

Аризанова Снешка Хемија III4 
дополнителни 
часови 3 

Аризанова Снешка Хемија III5 дополнителни 3 
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часови 

Ќаева Александра 
Македонски јазик и 
литература I5 додатни часови 2 

Ќаева Александра 
Македонски јазик и 
литература III6 

дополнителни 
часови 3 

Ќаева Александра 
Македонски јазик и 
литература III3 додатни часови 3 

Ќаева Александра 

Литературни 
клубови и драмски 
секции-Драмска 
секција III3 проектни часови 35 

Ќаева Александра 

Литературни 
клубови и драмски 
секции-Драмска 
секција IV3 проектни часови 35 

 

Дополнителната и додатната настава во училиштето успешно се реализираат во текот на целата учебна 

година.Планираните часови за реализација се спроведуваат  и покрај преоптоварениот неделен фонд на 

редовни часови и во услови на пандемија со учење на далечина. 

Проектните активности и слободните часови на училиштето се реализираат според планираната наставна 

програма на наставниците-ментори на проектни активности и слободни часови на училиштето во договор 

со учениците. 

2.1.2.  Резултати од освоени награди 

  

Наведете ги сите документи кои се прегледани Добиени информации 

2.1.2 Резултати од освоени награди 

  

-Годишна програма на училиштето  

  

  

-Записници од наставнички совети на училиштето 

и активите  

  

  

 Резултати од освоени награди 

  

Вообичаено натпреварите во кои учествуваат 

учениците со менторите  се организирираат во текот на 

второто полугодие од секоја учебна година.Успехот на 

едно училиште може најреално да се согледа од 

освоените награди на учениците и нивните ментори. 

Учениците се подготвуваат за натпревари од почетокот 

на учебната година, се формираат групи на 

заинтересирани ученици, ментори и планови за 

реализација на подготовките. 

Учениците освојуваат голем број на награди како на 

општински, регионални и државни натпревари, така и 

на меѓународни каде достојно го претставуваат 

училиштето и пред се нашата држава.Оваа учебна 
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година бројот на учества во натпревари беше 

редуциран поради новонастанатата ковид  

пандемија.Повеќето натпревари беа откажани. 

 

  

  

Прилог 2.1.2.  Резултати од освоени награди2019-2020 

Награди од државни натпревари 

Р.Б. НАГРАДА И НАТПРЕВАР УЧЕНИК МЕНТОР 
Организатор на 

натпревар 

1 

Второ место-Рецитаторски 

натпревар за средно 

образование 

Ангела Михајлова Александра Ќаева Сојуз на друштвата 

за македонски јазик 

и литераратура на 

РМ 

  

Регионални натпревари 

Р.Б. НАГРАДА И НАТПРЕВАР УЧЕНИК МЕНТОР 
Организатор на 

натпревар 

1 
Трета награда- Регионален 

натпревар по математика 

Ана Папалазова Јасмина 

Папалазова 

Сојуз на математичари 

на Македонија 

2 
Прво место- Регионален 

натпревар по географија 

Тамара Филипова ЧугунскаБлашка Македонско 

географско друштво 

Прилог 2.1.2.  Резултати од освоени награди2020-2021  

1 
Марија 
Кичукова I 2 

Андигона 
Костадинова 

трета 
награда регионален 

Натпревар 
по 
биологија 

Македонско 
биолошко 
друштво 

2 
Вања 
Стојменова I 2 

Андигона 
Костадинова 

трета 
награда регионален 

Натпревар 
по 
биологија 

Македонско 
биолошко 
друштво 

3 
Ана 
Папалазова III 1 

Андигона 
Костадинова 

трета 
награда регионален 

Натпревар 
по 
биологија 

Македонско 
биолошко 
друштво 

4 
Даниел 
Ристовски II 4 

Лилјана 
Андонова 

трета 
награда регионален 

Натпревар 
по 
биологија 

Македонско 
биолошко 
друштво 

5 
Ана 
Папалазова III 1 

Сашо 
Папалазов 

трета 
награда регионален 

Регионален 
натпревар 
по 
математика 

Сојуз на 
математича
ри на 
Македонија 
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6 
Ана 
Папалазова III 1 

Јасмина 
Папалазова 

прво 
место државен 

Математичк
и државен 
електронски 
натпревар 
ПИ-ДЕН 

Сојуз на 
математича
ри на 
Македонија 

7 
Ана 
Папалазова III 1 

Драгица 
Петкова/Јасм
ина 
Папалазова 

прва 
награда 

меѓународе
н 

Меѓународе
н 
математичк
и натпревар 
Кенгур 2021 

Природно-
математичк
о 
здружение 
Армаганка 

8 
Нена 
Стојкоска I 4 

Розета 
Картова  

трето 
место државен 

Ликовен 
конкурс 
Peace4Mels 

Тимот на 
Млади за 
Мир 

9 
Анастасија 
Танева I 1 

Марија 
Танева  

второ 
место регионален 

натпревар 
по физика  

Друштво на 
физичари на 
РМ 

10 
Ива 
Цицмиловиќ I 3 

Рамона 
Панорова 

второ 
место регионален 

натпревар 
по физика  

Друштво на 
физичари на 
РМ  

11 
Дијана 
Јанкулова II 3 

Кристина 
Пренда 

второ 
место регионален 

Натпревар 
по англиски 
јазик 

ЕЛТАМ 
(Македонск
а 
асоцијација 
на 
наставницит
е по 
англиски 
јазик) 

12 
Никола 
Нанчев II 5 

Кристина 
Пренда 

второ 
место регионален 

Натпревар 
по англиски 
јазик 

ЕЛТАМ 
(Македонск
а 
асоцијација 
на 
наставницит
е по 
англиски 
јазик) 

13 
Емилија 
Спасовска IV 5 

Жаклина 
Атанасова 

трето 
место регионален 

Литературен 
конкурс за 
најдобар 
есеј 

Градска 
библиотека 
„Гоце 
Делчев“ - 
Месец на 
книгата 

14 
Атанас 
Атанасов IV 4 

Жаклина 
Атанасова 

второ 
место регионален 

Литературен 
конкурс за 
најдобар 
есеј 

Градска 
библиотека 
„Гоце 
Делчев“ - 
Месец на 
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книгата 

15 
Мирјана 
Николова III 2 

Јован 
Самарџиев 

прво 
место регионален 

Натпревар 
по англиски 
јазик 

ЕЛТАМ 
(Македонск
а 
асоцијација 
на 
наставницит
е по 
англиски 
јазик) 

16 Илија Џотов III 3 
Јован 
Самарџиев 

прво 
место регионален 

Натпревар 
по англиски 
јазик 

ЕЛТАМ 
(Македонск
а 
асоцијација 
на 
наставницит
е по 
англиски 
јазик) 

17 
Димитар 
Урумов I 1 

Јован 
Самарџиев 

прво 
место регионален 

Натпревар 
по англиски 
јазик 

ЕЛТАМ 
(Македонск
а 
асоцијација 
на 
наставницит
е по 
англиски 
јазик) 

18 
Александра 
Василева I 2 

Јован 
Самарџиев 

второ 
место регионален 

Натпревар 
по англиски 
јазик 

ЕЛТАМ 
(Македонск
а 
асоцијација 
на 
наставницит
е по 
англиски 
јазик) 

19 
Златка 
Петрова II 3 

Бисерка 
Макревска 

второ 
место државен 

Литературен 
конкурс 
"Кула во 
сонот " 

Друштво на 
наука, 
литература, 
култура и 
уметност 
"Иван 
Василевски 
"-Струмица 

20 
Златка 
Петрова II 3 

Бисерка 
Макревска 

трето 
место 

меѓународе
н 

Поетски 
конкурс"Пр
олет на 

Сојуз на 
грижи и 
воспитувањ
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сребрените 
соништа " 

е на децата 
на 
Македонија 
и " 
Просветно 
дело" 

21 
Златка 
Петрова II 3 

Бисерка 
Макревска 

трето 
место регионален 

Литературен 
конкурс за 
најдобра 
поетска 
творба 

Градска 
библиотека 
„Гоце 
Делчев“ - 
Месец на 
книгата 

22 

Благица 
Такашманов
а IV 2 

Мирјана 
Чамџиќ 

второ 
место 

меѓународе
н 

Натпревари 
по класични 
јазици Еврокласика 

23 
Нина 
Ангелкова IV 2 

Мирјана 
Чамџиќ 

второ 
место 

меѓународе
н 

Натпревари 
по класични 
јазици Еврокласика 

24 
Ива 
Цицмиловиќ I 3 

Милан 
Лешевски 

прво 
место регионален 

Натпревар 
по хемија 

Сојуз на 
хемичарите 
и 
технолозите 
на 
Македонија 

25 
Вања 
Стојменова I 2 

Милан 
Лешевски 

второ 
место регионален 

Натпревар 
по хемија 

Сојуз на 
хемичарите 
и 
технолозите 
на 
Македонија 

26 
Антониј 
Стојменов II 2 

Милан 
Лешевски 

прво 
место регионален 

Натпревар 
по хемија 

Сојуз на 
хемичарите 
и 
технолозите 
на 
Македонија 

27 
Златка 
Петрова II 3 

Милан 
Лешевски 

второ 
место регионален 

Натпревар 
по хемија 

Сојуз на 
хемичарите 
и 
технолозите 
на 
Македонија 
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Подрачје бр.2   

Индикатор за квалитет   Постигања на учениците 

  

Наведете ги сите 

документи кои се 

прегледани 

Добиени информации 

2.1.3.  Државна матура                     

  

 Државен испитен центар 

  

Педагошка-психолошка 

служба 

  

Раководител на смена 

  

 2.1.4.  Завршен испит / 

Училишна матура 

Педагошка-психолошка 

служба 

  

Записници од одржаните 

испити за завршен испит 

и училишна матура        

 Раководител на смена 

 Државна матура    

  

 Учебна 2019/20 екстерен дел јуни 

  

Македонски јазик пријавиле 4 ученици, полагале 4 и положиле 3. 

Англиски јазик пријавиле 4 ученици, полагале 4 и положиле 3 

Бизнис пријавиле 4, полагале 4 и положиле 3. 

Електротехника пријавиле 4, полагале 4 и положиле 3 

  

 

 

 

 Завршен испит / Училишна матура 

Учебна 2019/20 завршен испит IV степен јуни интерен предмет 

Хотелско работење пријавил 1, полагал 1 и положил 1. 

  

  

Прилог: 2.1.5Постигања на учениците - на ниво на година 

  

Училиште: СОУ Јосиф Јосифовски Гевгелија 

Година: 2019/ 2020 

 

Број на 

паралелки 

I година 

Број на ученици 

  

  

Етничка и родова структура на учениците 

  

  

м 

107 

ж 

76 

вкупно 

  183 

Македонци 

        180 

Албанци 

       /       

Турци 

     1    

Роми 

   1     

Срби 

   1 

         

  

Број на 

паралелки 

II година 

Број на ученици 

  

  

Етничка и родова структура на учениците 
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м 

101 

ж 

80 

вкупно 

 181 

Македонци 

       180 

Албанци 

       /       

Турци 

/ 

Роми 

   /     

Срби 

   1 

         

  

Број на 

паралелки 

III година 

Број на ученици 

  

  

Етничка и родова структура на учениците 

  

  

  

м 

100 

ж 

82 

вкупно 

    182 

Македонци 

        179 

Албанци 

       /       

Турци 

     3  

Роми 

   /     

Срби 

   / 

         

  

Број на 

паралелки 

 IV година 

Број на ученици 

  

  

Етничка и родова структура на учениците 

  

  

м 

42 

Ж 

40 

вкупно 

   82 

Македонци 

      81   

Албанци 

       /       

Турци 

     1  

Роми 

   /   

Срби 

  / 

         

  

  

  Наставен јазик - Македонски 

Број на паралелки 38 

Број на ученици 628 

Број на наставници 75 

  

  

Во прва година, од вкупниот број ученици, според етничката структура Македонци се 97,8 %  Срби 0,52%, 

Турци 1,06% и Роми 0,6%. Според родовата структура  52,91 % се машки а 47,08% се женски. 

Во втора година, од вкупниот број ученици , според етничката структура 95,87 %  се Македонци, Турци 

2.06% и Срби 2.06% а според родовата 51.54% се машки а 48.45% се женски. 

Во трета година, од вкупниот број ученици, според етничката структура  99.13% се Македонци, 0.43% се 

Турци, 0,43% се Срби. Според родовата структура 55.84% се машки а 44.15 % се женски. 

Во четврта година од вкупниот број ученици, според етничката структура 97.67% се Македонци а 1.19% се 

Срби и 1.14% се Турци, според родовата структура 51.16% се машки а 48.83% се женски. 

 

Подрачје бр.2   

Индикатор за квалитет   Постигања на учениците 

  

Наведете ги сите документи кои се Добиени информации 
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прегледани 

2.1.3.  Државна матура                     

  

  

Државен испитен центар 

  

  

  

Педагошка-психолошка служба 

  

  

  

Раководител на смена 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Државна матура    

  

 Учебна 2020/21 екстерен дел јуни 

  

Македонски јазик пријавиле 146 ученика, полагале 146 и положиле 

146. 

Англиски јазик пријавиле 132 ученикa, полагале 130 и положиле 

130. 

Математика пријавиле 16 ученика, полагале 16 и положиле 16. 

Хемија пријавиле 4, полагале 4 и положиле 4. 

Филозофија пријавиле 56, полагале 56 и положиле 56. 

Физика пријавиле 10, полагале 10 и положиле 10. 

Историја пријавиле 25, полагале 25 и положиле 25. 

Биологија пријавиле 16, полагале 16 и положиле 16. 

Бизнис пријавиле 48, полагале 48 и положиле 48. 

Хотелско работење пријавиле редовни 29,полагале 29 и положиле 

29, вонредни пријавиле 16,полагале 16 и положиле 16 

Економија пријавиле 14,полагале 14 и положиле 14 

Географија пријавиле 15,полаагале 15 и положиле 15 

  

  

  

Учебна 2020/21 интерен дел јуни 

Македонски јазик и литература пријавиле 32,полагале 32 и 

положиле 32 

Англиски јазик пријвиле 11,полагале 11 и положиле 11 

Хемија пријавиле 18, полагале 18 и положиле 18. 

Филозофија пријав 

иле 2, полагале 2 и положиле 2. 
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2.1.4.  Завршен испит / Училишна 

матура 

Педагошка-психолошка служба 

  

Записници од одржаните испити за 

завршен испит и училишна матура        

  

  

  

Раководител на смена 

Физика пријавиле 8, полагале 8 и положиле 8. 

Историја пријавиле 11, полагале 11 и положиле 11. 

Географија пријавиле 1, полагал 1  и положиле 1. 

Економија  пријавиле 23, полагале 23 и положиле 23 

Електротехника пријавиле 7, полагале 7 и положиле 7 

Информатика пријавиле 13, полагале 13 положиле 12. 

Социологија пријавиле 27+ 1 вонреден, полагале 27+1 и положиле 

27+1. 

Технологија на моторни возила пријавиле 29, полагале 29 и 

положиле 29 

  

Успехот на учениците на ниво на година. 

Среден успех 4,16 

 Завршен испит / Училишна матура 

Учебна 2020/21 завршен испит IV степен јуни интерен предмет 

Технологија на моторни возила пријавиле 29, полагале 29 и 

положиле 29. 

Хотелско работење пријавиле 9, полагале 9 и положиле 8. 

Учебна 2020/21 завршен испит август 

Технологија на моторни возила пријавиле 8,полагале  и положиле 

8. 

Хотелско работење пријавил 1,полагал 1 и положил 1 

 

  

Прилог: 2.1.5Постигања на учениците - на ниво на година 

Училиште: СОУ Јосиф Јосифовски Гевгелија 

Година: 2020/ 2021 

  

Број на 

паралелки 

Број на ученици 

  

Етничка и родова структура на учениците 
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I година   

  

      11 

м 

90 

ж 

85 

вкупно 

175 

Македонци 

172 

Албанци 

       /       

Турци 

1 

Роми 

/ 

Срби 

2 

         

  

Број на 

паралелки 

II година 

Број на ученици 

  

  

Етничка и родова структура на учениците 

  

     11 

м 

105 

ж 

75 

вкупно 

180 

Македонци 

179 

Албанци 

       /       

Турци 

/ 

Роми 

  /  

Срби 

  1 

         

  

Број на 

паралелки 

III година 

Број на ученици 

  

  

Етничка и родова структура на учениците 

  

10 

м 

100 

ж 

80 

вкупно 

180 

Македонци 

177 

Албанци 

       /       

Турци 

2 

Роми 

/ 

Срби 

1 

         

  

Број на 

паралелки 

 IV година 

Број на ученици 

  

  

Етничка и родова структура на учениците 

  

     8 

м 

76 

ж 

81 

вкупно 

157 

Македонци 

156 

Албанци 

       /       

Турци 

/ 

Роми 

/ 

Срби 

  1 

         

  

  

  Наставен јазик - Македонски 
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Број на паралелки 40 

Број на ученици 692 

Број на наставници 75 

  

Во прва година, од вкупниот број ученици, според етничката структура Македонци се 98,3 %, Срби 1,14% 

и Турци 0,57%. Според родовата структура  52,91 % се машки а 47,08% се женски. 

Во втора година, од вкупниот број ученици , според етничката структура 99,44 %  се Македонции Срби 

0.56%. Според родовата структура 51.54% се машки а 48.45% се женски. 

Во трета година, од вкупниот број ученици, според етничката структура  98.33% се Македонци, 1,11% се 

Турци, 0,56% се Срби. Според родовата структура 55.84% се машки а 44.15 % се женски. 

Во четврта година од вкупниот број ученици, според етничката структура 99.36% се Македонци а 0,64% се 

Срби, според родовата структура 51.16% се машки а 48.83% се женски. 

 

2.2. Задржување / осипување на учениците  

Подрачје бр.2 Постигања на учениците 

Индикатор за квалитет  2.2 Постигања на учениците 

  

Задржување/осипување на учениците 

  

Наведете ги сите документи кои се 
прегледани 
  

2.2.1 Задржување/осипување на 
учениците 
  
-Податоци и извештаи од психолошко-
педагошката служба за учебната 
2019/2020 год. и 2020/2021год. 
  
-Записници од наставнички совети 
  
  
-Податоци од административна служба 
(секретарот на училиптето) 
  
  

1. Редовност во 
наставата 

  

Добиени информации 
  

Задржување/осипување на ученците 
  
  

 Според извршената анализа за осипување на 
учениците може да се констатира дека бројот на 
ученици кои го напуштаат училиштето е многу 
мал и е најчесто поради заминување во друго 
училиште, заминување на целото семејство 
надвор од градот или од голем број на 
неоправдани изостаноци.(прилог 1) 

  
  
  
  

 Училиштето систематски ја следи редовноста на 
учениците, ги анализира причинните за отсуство 
од наставата (Оправдано/неоправдано) и 
навреме презема конкретни активности што 



  

60 

 

-Податоци и извештаи од психолошко-
педагошката служба за учебната 
2019/2020 год. и 2020/2021год. 
  
-Записници од наставнички совети 
  
  
-Податоци од административна служба 
(секретарот на училиштето) 
  
-Годишни извештаи за работа на 
училиштето 
  
  
  
  
  
  
  
  

2. Успех по 
предмети                     

  
- Податоци и извештаи од 

психолошко-педагошката 
служба за учебната 2019/2020 
год. и 2020/2021год. 

  
  

- Годишна програма за работа на 
училиштето 

  
- Полугодишни и годишни 

извештаи за работа на 
училиштето 

  
  
  

обезбедуваат зголемување на редовноста. Се 
соработува со родителите за да се има увид во 
причините за изостанувањето и зголемување на 
редовноста. Класниот раководител заедно со 
стручната служба-педагог/психолог и директорот 
ги повикуваат учениците кои не се 
заинтересирани за наставниот процес или истиот 
го попречуваат, на разговор заедно со 
родителите. Во учебната 2019/2020 год. се 
изречени вкупно 89 педагошки мерки, од кои 62 
писмени опомени од класен раководител, 23 
опомена пред отстранување, 1 ученик е упатен 
на испит на годината и 3 ученика се отстранети 
од училиштето. На разговор во педагошката 
служба еведентирани се 114 родители со кои е 
воден разговор, а 156 ученици со кои 
педагошката служба разговарала за соодветни 
ситуации. Направени се 72 записника. Во 
учебната 2020/21 год. изречени се 24 писмени 
опомени од класен раководител, 36 опомени 
пред отстранување, 2 ученика се упатени на 
испит на годината. Бројот на родители со кои е 
воден разговор во педагошката служба изнесува 
98, додека бројот на ученици повикани во 
педагошко-психолошката служба на разговор е 
48 ученици. Она што може да се забележи во 
табелата за изостаноци, за двете споредбени 
учебни години, е намалувањето на бројот на 
изостаноци во учебната 2020/2021. Причината за 
тоа е онлајн наставата која ја карактеризираше 
оваа учебна година. (прилог 3) 

  
  

 Педагошко-психолошката служба организи-ра 
школа за родители со цел нивно активно 
вклучување во образовно-воспитниот процес на 
учениците кои имаат намален успех, ученици 
кои се нередовни во наставата или ученици кои 
имаат несоодветно однесување. За учениците 
кои имаат повеќе неоправдани изостаноци, 
според Правилникот за педагошки мерки се 
изрекуваат соодветни педагошки мерки.  

  
  

 Од споредбените податоци генерално може да се 
констатира дека средниот успех по предмети за 
две учебни години не бележи големи промени. 
Речиси кај сите предмети преовладува истиот  
просек освен кај одредени предмети кај кои се 
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забележуваат подобрувања или намалувања во 
однос на ланската учебна година.(прилог 2) 

  
 

Прилог 1 

  

  

2.2.1 Задржување/осипување на учениците 

  

Прилог 2 

Анализа на средниот успех по предмети за две учебни години: 

2.2.2 Успех по предмети 

  

Наставник  Предмет I-полугодие 
2019/2020 

Крај на 
учебна 

2019/2020 

I-полугодие 
2020/2021 

Крај на 
учебна 

2020/2021 

Тони Аврамов/ 
Емилија Старделова 

Македонски јазик и 
литература 
Говорење и 
пишување 

3.83 
5 

4.26 
5 

4.5 
5 

4.72 
5 

Вања Манчева Македонски јазик и 
литература 
Говорење и 
пишување 

2.4 
/ 

2.71 
/ 

2.46 
/ 

2.62 
/ 

Александра Ќаева Македонски јазик и 
литература 

4.08 
4.54 

4.08 
4.54 

4.35 
/ 

4.59 
/ 

учебна 2019/20   

друго училиште 13 

вонредни 4 

странство 3 

отстранети 3 

новозапишани 11 

учебна 2020/21   

друго училиште 0 

вонредни 5 

странство 1 

број на отстранети 1 

новозапишани 10 
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Говорење и 
пишување 

Даниела Џишева Македонски јазик и 
литература 
Говорење и 
пишување 

4.21 
5 

4.62 
5 

4.39 
5 

4.64 
5 

Бисерка Макревска Македонски јазик и 
литература 

4.55 4.55 4.45 4.64 

Тања Чугунцалиева Македонски јазик и 
литература 
Говорење и 
пишување 

2.84 
5 

3.25 
5 

2.95 
/ 

3.25 

Славица Маркова Македонски јазик и 
литература 

2.76 3.07 2.84 3.04 

Жаклина Атанасова Македонски јазик и 
литература 
Говорење и 
пишување 

3.89 
5 

4.32 
5 

3.99 
/ 

4.35 
/ 

Емилија Дуганова Англиски  јазик 4.02 4.26 4.26 4.30 

Кристина Пренда Англиски јазик 4.48 4.6 3.90 3.98 

Вера Светозаревиќ Англиски јазик 3.37 3.62 4.20 4.34 

Кристина Трајкова Англиски јазик 3.73 4.02 3.70 4.93 

Јован Самарџиев Англиски јазик 4.38 4.27 4.64 4.71 

Марија Котев Англиски јазик 3.21 3.37 3.15 3.25 

Андријана Џинова Англиски јазик 2.60 2.76 3.62 3.68 

Александра 
Митровска  

Германски јазик 4.01 4.17 4.20 4.39 

Мирјана Чамџиќ Француски јазик 
Латински јазик 

4.3 
4.2 

4.71 
4.67 

/ 
4.4 

/ 
4.52 

Роза Танева Француски јазик 3.61 3.84 4.35 4.61 

Весна Аризанова Француски јазик 3.90 4.18 3.61 4.48 

Ивана Кркотиќ-
Прошевска 

Француски јазик 
Латински јазик 

3.40 
5 

3.56 
5 

3.85 
5 

3.79 
5 

Бранко Бимбиловски Математика  2.27 2.7 2.82 2.96 

Јасмина Папалазова Математика  2.91 3.08 2.95 3.09 

Зоран Филов Математика  
Програмски јазици 
Линеарна алгебра и 
аналитичка 
геометрија 

3.22 
4.67 
4.75 

3.30 
4.94 
4.96 

3.65 
4.81 
4.20 

3.51 
4.94 
4.33 

Сашо Папалазов Математика  2.60 2.71 2.77 3.08 

Русица Атанасова Математика 2.36 2.54 2.61 2.72 

Драгица Петкова Математика  
Алгебра 
Математичка анализа 

3.60 
4.77 

/ 

3.70 
4.68 

/ 

3.96 
4.30 
4.44 

4.01 
4.38 
4.83 

Павлина Ќаева Информатика  4.19 4.20 4 4 

Горан Манев Информатика 4.47 4.4 4.50 4.60 
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Информатичка 
технологија 

4.8 4.9 4.40 4.41 

Сашко Колев Физика  
Електротехника 

4 
/ 

4.3 
/ 

3.93 
4.23 

4.37 
4.54 

Марија Танева Физика  
Електротехника  

4.18 
3.02 

4.20 
3.39 

3.36 
3.10 

3.94 
3.4 

Рамона Панорова Физика  3.71 4.4 4.42 4.50 

Лилјана Андонова Биологија 3.93 4.90 4.73 3.88 

Зорица Лешевска Биологија  2.69 3.01 3.15 3.04 

Ани Костадинова Биологија 4.54 4.58 4.35 4.60 

Гордана Делиџакова Географија 3.51 3.76 3.78 3.88 

Блашка Чугунска Географија  4.47 4.64 4.76 4.87 

Милан Лешевски Хемија  4 4.24 4.26 4.44 

Снешка Аризанова Хемија  4.13 4.22 3.93 4.06 

Миле Смилков Историја  3.99 4.28 4.33 4.47 

Тодорка Дагалева Историја на 
Македонија 
Историја 
Културно историско 
наследство 

3.60 
3.59 

  
/ 

3.88 
3.89 

  
/ 

/ 
3.98 

  
3.72 

/ 
4.14 

  
3.88 

Костадин Андонов Историја  
Културно историско 
наследство 

3.67 
/ 

3.69 
/ 

4.58 
3 

4.58 
3.03 

Снежана Арџанлиева 
Танева 

Филозофија  
Етика  
Филозофија-изборен 

3.96 
5 
4 

4.13 
4.87 
4.50 

4.48 
/ 

4.25 

4.59 
/ 
4 

Стефчо Стефанов Психологија 
Психологија и 
коминикација 
Деловна 
комуникација 

3.78 
3.45 

  
3.5 

4.25 
3.45 

  
3.8 

  

4.11 
3.03 

  
3.9 

4.26 
3.03 

  
3.93 

Ирена 
Никова/Љубица 
Петкова 

Социологија  4.48 4.54 4.27 4.42 

Андон Картов Граѓанско 
образование 

3.06 3.45 3.37 3.59 

Розета Картова Ликовна уметност 
Културно историско 
наследство 
Декорација во 
готварството 

4.9 
3.8 
4 

3.7 
3.9 
4.2 

4.5 
/ 
/ 

4.72 
/ 
/ 

Јасмина Јанишлиева Логика 
Педагогија 
Етика  

4.48 
4.80 

5 

4.50 
4.80 

5 

4.43 
5 
5 

4.6 
5 
5 

Ана Марија 
Митриќевска 
Кал’чева  

Ликовна уметност / / 4.30 4.35 
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Илија Атанасов Музичка уметност 4.17 4.38 / / 

Кирил Арнаудов Спорт и спортски 
активности 

4.69 4.69 4.89 5 

Влатко Семенаков Спорт и спортски 
активности 

4.5 4.5 4.01 4.1 

Зоран Аврамов Спорт и спортски 
активности 

4.13 4.13 3.95 3.86 

Виолета Аризанова Спорт и спортски 
активности 

4.66 4.66 4.72 4.74 

Илија Аризанов Спорт и спортски 
активности 

3.66 3.66 / / 

Никола Караколев Спорт и спортски 
активности 

4.55 4.55 4.44 4.49 

Снежана 
Кичукова/Надја 
Димкова 

Сметководство 
Деловно работење 
Маркетинг  
Практична настава 
Бизнис-изборен 

4.03 
3.83 
3.38 
4.39 

4 

4.04 
4.18 
4.08 
4.35 
4.15 

4.63 
4.69 
4.76 
4.46 

/ 

4.35 
4.58 
4.71 
4.73 

/ 

Билјана Панова Вовед во право 
Право-изборен 
Организација  
Деловна 
комуникација 
Право и државно 
уредување 
Основи на правото 

3.78 
4.44 

4 
4.47 
4.53 
3.85 

4.04 
4.56 
4.31 
4.6 
4.6 

4.15 

4.19 
4.21 
4.62 
4.9 

4.26 
/ 

4.38 
4.39 
4.71 

5 
4.56 

/ 

Софија Тошева 
Раманчева 

Економија 
Практична настава 

4. 63 
/ 

4.76 
/ 

4.58 
5 

4.77 
4.88 

Јасмина Узунова Претприемништво и 
бизнис 
Менаџмент 
Практична настава 

4.2 
4.53 
4.85 

4.47 
4.62 
4.77 

4.16 
4.18 

/ 

4.95 
4.47 

/ 

Јасмина Мицева Статистика 
Бизнис 
Бизнис и 
претприемништво 

4.5 
4.35 
3.85 

4.5 
4.54 
4.2 

4.41 
3.82 
4.49 

4.52 
3.95 
4.57 

Михаил Гелов Предмети од 
машинска струка 

3.18 3.20 3.25 3.41 
  
  

Борче Нечевски Предмети од 
машинска струка 

2.20 
/ 
/ 

2.40 
/ 
/ 

2.27 
2.57 
2.18 
1.90 

2.95 
3 

2.7 
3.55 

Пандов 
Александар/Делиџак
ов Александар 

Предмети од 
машинска струка 

3.90 3.92 3.45 4.04 

Иван Шапкаров Предмети од 
машинска струка 

2.4 
  

2.56 
  

2.8 2.91 
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Душко Ќиров Електроника 
Практична настава 

3.79 
3.50 

3.90 
3.70 

3.7 
3.6 

3.85 
3.6 

Лидија Јовановска Основи на ут 
Економија на 
туризмот 
Хотелско работење 
Бизнис   
Готварство  

3 
2.96 
2.81 

/ 
2.71 
2.32 

3.29 
3.23 
3.19 

/ 
2.99 
2.38 

2.48 
1.93 
4.64 
2.60 
2.69 

2.95 
2.50 
4.64 
3.01 
2.67 

Бранко Бизоев Агенциско работење 
  
Хотелско работење 

3.07 
2.74 

3.61 
3.75 

2.76 
2.86 

3.10 
3.14 

Велика Бизоева Хотелско работење 
Практична настава 

3.88 
4.03 

3.7 
4.2 

3.01 
4.51 

3.36 
3.71 

Марина Калкова Практична настава 3.1 2.96 3.92 4.08 

Станка 
Карајанова/Антонио 
Какров 

Основи на 
угостителско и 
туристичко работење 
Практична настава 

/ 
  

/ 
  

4.34 
4.64 

4.49 
4.69 

  

Ана Аврамова Готварство  
Практична настава 
Основи на готварство 

/ 
  

/ 
  

3.53 
3.71 
3.75 

3.77 
4.22 
4.08 

  

Прилог 3 

2.2.3 Редовност во наставата 

  

Година Број на 
ученици 

Квалифика
ционен 
период 

Редовност  

Оправдани  Неоправда
ни  

Вкупно  Просек по 
ученик  

 

2019/2020   
639 

  
633 

  
639 

  
632 

I-
тромесечие 

7271 1469 8740 13.7  

II-
тромесечие 

15109 2401 17510 27.66  

III- 
тромесечие 

26617 3003 29620 46.35  

IV-
тромесечие 

26377 3284 29661 46.9  

2020/2021 693 
692 

I-
тромесечие 

2003 546 2549 3.68  
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691 
693 

II-
тромесечие 

3597 919 4516 6.51  

III- 
тромесечие 

8085 1606 9691 14.02  

IV-
тромесечие 

9419 1966 11385 16.43 
 

  

  

Подрачје бр.2 Постигањанаучениците 

Индикатор 2.2 Задржување/осипувањенаучениците 

ТЕМИ   
 Задржување/осипување на учениците 

  
 Успех по предмети 

  
 Редовност во наставата 

Констатирани силни 
страни 

  

Констатиранислабистрани 

- Во училиштето 
има 
податоци за 
бројната 
состојба на 
учениците по 
тромесечија 
за секоја 
учебна 
година 

  
-  Постојат 

- Бројот на неоправданите изостаноци за време на онлајн настава 
  
  
  
- Ненавременото доаѓање на некои родители повикани од страна на стручните 
соработници; 
  
  
- успехот по предмети зависи од редовноста на учениците и нивната ангажираност 
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споредбени 
анализи за 
направени 
оправдани и 
неоправдани 
изостаноци 

  
- Психолозите 

организираат 
советувања 
на 
родителите и 
советодавни 
разговори со 
учениците; 

  
- Предметните 

наставници 
доставуваат 
податоци за 
средниот 
успех за 
предметот 
кој го 
предаваат 

  
- Секој актив 

подготвува 
извештаи за 
реализирани 
активности 

  
  

Препораки за 
надминување на 
воочените слаби 
страни: 

Овозможување  на повеќе простор и време за одржување на содржини од 
дополнителна и додатна настава за подобрување на успехот по одредени 
предмети.  
Мотивирањенаученицитезауспешносовладувањенанаставнитесодржинисоупотреба
насовременинаставниметоди и техникинаучење. 

   
 

2.3. Повторување на учениците  

Подрачје бр.2 Постигања на учениците 

Индикатор 2.3 Повторување на учениците 

Документи од кои се добиени податоци Добиени информации 
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         Увид во педагошката евиденција за учебна 

година 2019/2020 , 2020/2021година 

         Статистички извештај на запишани ученици за 

учебна година  

         Годишна програма на училиштето за учебните 

години 2019/2020 , 2020/2021година 

         Годишен извештај на училиштето за учебните 

години 2019/2020 , 2020/2021година 

  

  

Бројна состојба на учениците 

Број на ученици кои ја завршиле годината 

Број на ученици кои ја повториле годината 

Анализа на состојбите  

    

 

Прилог  1 

  

  

  

Ученици по 

учебни години 

  

Ученици кои ја 

завршиле 

годината 

Повториле Завршиле во % 
Повторувале во 

% 

  
2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2019/ 

2020 

2020 

/2021 

2019/ 

2020 

2020/ 

21 

  

Прва 

година 
183 175 183 175 0 0 100% 100% 0% 0% 

Втора  

година 
181 181 181 180 0 1 100% 99% 0% 1% 

Трета 

година 
182 179 182 180 0 0 100% 100% 0% 0% 

Четврта 

година 
82 155 82 157 0 0 100% 100% 0% 0% 
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Во текот на учебната 2019/2020 год. во училиштето се запишани вкупно 628ученици , а во 

учебната 2020/2021 година се запишани вкупно 692 ученици. Само еден ученик повторува во 

учебната 2020/21 година. Останатите ученици кои се пријавија за полагање на поправни испити 

во јунска и августовска испитна сесија положија.  Хронолошки гледано,бројот на ученици кои 

повторуваат се намалува. 

На полето на подобрувањето на успехот и постигањето на учениците постои голема 

ангажираност на училиштето со цел да не се доведат учениците во состојба да ја повторуваат 

годината. Во услови на пандемија од Ковид 19 во учебната 2019/20 година наставата од 

почетокот на месец март се одржуваше од далечина при што се користеа различни форми, 

начини и платформи за комуникација со учениците со цел подобро совладување на 

предвидените наставни содржини. Учебната 2020/21 година иако започна со задоцнување од 

еден месец сепак,со скратените наставни програми и ангажираноста на наставниците во 

процесот на поучување вродија со плод и од сите ученици само еден ја повторува годината. 

Анализирањето на актуелните трендови во образованието и во услови на пандемија со ковид 19 

се перцепира преку редовните семинари и обуки на кои учествуваат раководниот кадар, 

педагошко-психолошката служба и наставниот кадар со цел надградување на нивното знаење. 

Организирањето и реализацијата на додатната и дополнителната настава како исоработката на 

релација класен раководител-ученик-родител-педагог-психолог истотака позитивно влијаат на 

постигнување на подобри резултати.  

  

Резултати од направените анализи 
  

  Целна  насоченост кон наставата, негување на соработничка клима, интеграција на 

предметите, објективно оценување и самооценување и дополнителна настава;  

 Незаинтересираност на учениците за различните дополнителни активности поврзани со 

предметните програми; 

 И во услови на пандемија со Ковид 19, преку настава од далечина создадени се услови за 

дополнителни ангажмани во правец на подобрување на постигањата, како и зголемување на 

мотивираноста на учениците;  

 Мала заинтересираност на родителите за соработка со училиштето, порадисоцио-економски 

аспекти на личниот и семејниот живот; 
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 Врз основа на анализите и информациите за бројот ( процентот ) на учениците кои не ја завршуваат 

годината констатирани се следните јакии слаби страни: 

Анализа на подрачје 2 Постигања на учениците 

Индикатор за квалитет  2.2 Постигања на учениците 

Констатирани јаки страни Констатирани слаби страни 

 Организирано, систематско следење, 

споредување и анализирање на состојбата  со    

успехот и постигањата на учениците 

 Учениците и родителите навремено се 

известуваат за постигањата и напредувањето 

на учениците од страна на наставниците 

 Многу голем процент од запишаните 

ученици ја завршуваат учебната година 

 Училиштето има свои критериуми за 

оценување на учениците и ги почитуваат 

стандардите дадени од БРО 

 Родителите, според Законот за средно 

образование на крајот од учебната година, 

детално се запознаваат со постигањата на 

учениците и им се овозможува правото на 

приговор 

 Мотивираноста на учениците е во раст, но 

сè уште не е на посакуваното ниво 

  

 Голем број родители сè уште не 

покажуваат подготвеност за соодветна 

соработка со училиштето за 

образованието на своите деца 

  

 

ПРИОРИТЕТИ 

Интензивирање на соработката на релација родители - ученици – училиште; 
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Подрачје 3: Учење и настава 

 

Во ова подрачје на вреднување направено е согледување на индикаторите: 

3.1 Планирање на наставниците 

3.2 Наставен процес 

 3.2.1 Интерактивност во наставата 

 3.2.2 Користење на ИКТ во наставата 

 3.2.3 Интеграција на еколошкото образование 

3.3 Искуства на учениците од учењето 

3.4 Задоволување на потребите научениците 

3.5 Оценувањето како дел од настават 

3.6 Известување за напредокот на учениците 

 

  

3.1. Планирање на наставниците 

3.1.1. Индивидуални планирања на наставниците 2019/2020  и  2020/2021 

Инструменти/ 

извори на 

податоци 

 

Информации / податоци 

- Наставни 
планови и 
програми од 
БРО и МОН за 
реализација на 
наставата ; 
 
- Годишни, 
тематски 
планови за 
реализација на 
наставата и 
оперативни 
планови за час, 
програми за 
дополнителна 
и додатна 
настава во 
дигитална 
форма ; 

За реализација на наставните планови и програми констатирано е дека сите 

наставници од СОУ„ Јосиф Јосифовски“ подготвуваат: 

- Годишен глобален план;  

- Тематски планирања за секоја  тема; 

- Оперативни планови за час; 

- Програми за дополнителна и додатна настава;  

- Планирање на практична настава на стручните активи. 
 
Планирањата на наставниците содржат:   

-цели на учењето;  

-активности на часовите-интерактивни форми , методи и   техники;  

-очекувани резултати од учењето; 

-избор на задачи во текот на часот како и задачи за домашна работа; 

-проверка на постигањата на учениците , констатации / евалуација на 

реализиран час; 

Сите наставници своите програми ги реализираат преку подготвени 

оперативни планови за час, подготвуваат програми за додатна и 

дополнителна настава (види 3.2. Наставен процес). 
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 -за време на светската пандемија од КОВИД19 наставниот процес се 

реализираше онлајн (на далечина), односно со 100% примена на ИКТ.  

-Интегрирано 

планирање на 

содржини од 

еко – 

стандардите; 

 

Во наставните предмети наставниците вградуваат содржини од програмата 

”Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем “. 

Интегрираното планирање соодвествува со наставните планови и програми 

на БРО. 

-82% од наставниците во своите планирања имаат Еко-содржини; 

3.1.2. Поддршка и следење на планирањата на наставниците  2019/2020 и 2020/2021 

 

Инструменти/ 

извори на 

податоци 

 

Информации / податоци 

-Годишна 

програма на 

училиштето; 

 

Училиштето има системи за поддршка и следење на планирањата и 

реализацијата на наставната програма  и тоа : 

-годишните и тематски планирања кои наставниците на почетокот од 
учебната година ги доставуваат во педагошко – психолошката служба во 
дигитална  форма; 

-Годишна 

програма за 

работа на 

директор; 

 

 

-Годишна 

програма за 

работа на 

педагог и 

психолог; 

 

- Програми за 

работа на 

менторите 

 

 

 

 

-оперативни планови за час кои наставниците  ги изработуваат  за секој 

наставен час  и истите се достапни на увид  од страна на директорот , 

стручната служба и државниот просветен инспекторат; 

-увид во дневници (пишан дневник и електронски дневник);  

-посети на онлајн наставни часови од стручната служба и директор  при што 

се користи пропишана процедура која опфаќа инструменти за следење и 

вреднување на планирањата и подготовките на наставните часови (види 3.2 

Наставен процес);  

-консултативни разговори со стручната служба и сугестии за подобрување на 
онлајн наставата и примена на интерактивни техники и методи во наставата;  
 
-воведување во работата на новиот наставен кадар од страна на педагог и 

психолог и помош при водење на онлајн наставата. 

-воведување во работата на наставниците-почетници од страна на 
менторите  при што се дава   целосна помош и поддршка  при планирањата 
и реализацијата на наставните содржини како и во сите други сегменти од 
работата на наставниците- почетници, посебно при водење онлајн настава. 
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Спроведена 
анкета 

   Во учебната 2020/2021 година спроведена е анкета  која се однесува на 

поддршката и следењето на планирањата на наставниците. (види Прилог 

3.1. Планирања на наставниците) 

-Во однос на првото прашање-Дали педагошко-психолошката служба има 

утврдени процедури за поддршка и следење на планирањата на 

наставниците од страна на директорот и стручните служби, 87,5% од 

наставниците одговориле со ДА, 3% одговориле со НЕ , а 9.5% одговориле со 

ДЕЛУМНО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Во однос на второто прашање -Дали наставниците сметаат дека наодите од 

следењето на планирањата на наставниците се користат за подобрување на 

наставниот процес, 59,% од наставниците одговориле со ДА, 2,5% 

одговориле со НЕ , а 38.5% одговориле со ДЕЛУМНО. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Размена на искуства и информации при планирањето на наставните програми 

2019/2020 и 2020/2021 

Инструменти/ 

извори на 

податоци 

 

Информации / податоци 

         3.1.2 -1 прашање 

 

3.1.2- 2 прашање 
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- Програми за 

работа на секој 

стручен актив 

за учебната 

година; 

 

- Извештаи од 

состаноци на 

стручните 

активи; 

 

 

-Обуки на 

наставниците 

од страна на 

БРО и Државен 

испитен 

центар; 

 

 

 

 

 

 

Искуства и информации при планирањето наставниците   разменуваат на 

ниво на : 

 

Стручниот актив 

- размена на искуства за реализација на онлајн наставната програма; 

-размена на искуства за примена на интерактивни  форми и методи , 

примена на ИКТ во наставата;  

- реализација на отворени  онлајн часови; 

- размена на искуства и консултации за онлајн програмите за работа со 

ученици кои имаат потешкотии при совладување на материјалот; 

-размена на искуства и консултации за онлајн програмите за работа со 

надарени ученици и нивна подготовка за учество на натпревари; 

 

Колеги од други училишта 

-размена на искуства за примена на интерактивни  форми и методи , 

примена на ИКТ во наставата во онлај настава  

-размена на искуства за програмите за работа со надарени ученици и нивна 

подготовка за учество на натпревари во онлајн настав 

 

Советници од БРО и Државен испитен центар 

- консултации за реализација на онлајн наставната програма; 

- консултации за примена на интерактивни  форми и методи , примена на 

ИКТ во наставата; 

- консултации за подготовка на учениците за државна матура во време на 

пандемија и онлајн настав 

Голем дел од наставниците исто така користат  интернет( web страни и 
форуми ) за  разменување на искуства и информации  со колегите од 
соседните земји. 
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     3.2. Наставен процес 

 

 Наставни форми ,методи и техники –2019/2020 и 2020/2021 година  

 
Инструменти/ 
извори на 
податоци  

  
Информации / податоци  

Записници од 
извршена пос
ета на часови  
  
 

Во учебните 2019/2020 и 2020/2021 година, од страна на  педагошко-

психолошката служба и  директорот  е извршена 100% посета на онлајн час  

кај сите наставници . 

          Констатирано е дека наставниците ги применуваат сите наставни 

форми, методи и наставни техники за реализација на наставата.   

          Од наставните методи, наставниците применуваат: метод на усмено 

излагање (монолошки и дијалошки), метод на демонстрација и 

илустрација, метод на користење на текстови, метод на практична работа-

пред се кај учениците од стручното образование, метод на писмени и 

 

Индикатор на квалитет  3.1 Планирање на наставниците 

 

Теми 3.1.1. Индивидуални планирања на наставниците; 

3.1.2.Поддршка и следење на планирањата на наставниците 

3.1.3. Размена на искуства и информации при планирањето на наставните 

програми      

Констатирани силни страни Констатирани слаби страни 

-Наставниците редовно изготвуваат и 

предаваат годишни глобални, тематски и 

дневни планирања пропишани од 

министерството за образование и наука; 

 

 

-не е доволна размената на искуства и 

информации , меѓусебната соработка меѓу 

колегите при одреден актив ; 

-Не е забележана меѓусебна посета на 

часови од страна на колеги за време на 

онлајн наставата 

- постои недостаток на обука за стручно 

усовршување и надградување на 

наставниците по практична настава ; 

Препораки за надминување на воочените слаби страни: 

-поголема соработка меѓу наставниците и почитување на укажувањата од педагошко-

психолошката служба;  



  

76 

 

илустративни работи-најчесто применет преку видео презентации во онлјан 

наставата во учебната 2020/2021 година.  

  
  
  
  

 

        

         Од наставните техники наставниците применуваат разновидни техники 

и тоа: развивање критичко размислување со помош на мрежа на дискусија 

и дебата, креирање на автентични пишани задачи со помош на Улога, 

Публика, Форма и Тема (УПФТ), развивање активно учење со помош на 

Ученички прашања за целисходно учење (УПЦУ), самопрашување, дневник 

во две колони, соработка и комуникација, истражувачки процес, техники за 

интервју, играње улоги, самооценување, бура на идеи, ЗСНУ и др. 

 Наставни форми, методи и техники  
  

 

Анкетен  
прашалник  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Со анкетниот прашалник е опфатен дел од наставниот кадар во 
училиштето, со цел да се добијат податоци за најчесто користените наставни 
форми, методи и техники на часовите.  
      Врз основа на спроведениот анкетен прашалник меѓу наставниот кадар во 
училиштето, добиени се следниве податоци:  
  
 

Наставни форми   (%)  

фронтална   28  

индивидуална   28  

групна   18 

работа во пар  15  

сите наведени 72 

 

Наставен метод   (%)  

монолошки  69  

дијалошки  92  

демонстративен  69 

илустративен  69 

разговор (дискусија)  77 

експериментирање  10 

презентација  85  

претприемничко учење  12  

учење преку проект  46 

истражување  46 

практична работа  31  
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учење преку решавање проблеми  44 
  
 Други методи во наставата кои се  застапени: метод на писмени и графички 
работи, аудио-визуелен метод, метод на самостојна работа,  метод на 
кооперативно учење итн.  
 

Наставни техники   (%)  

бура на идеи  90  

ЗСНУ  59  

мисловна мапа  21  

дневник во две колони  26  

самопрашување  59 

играње улоги  41 

интервју  23 

грозд  30  

игри, сложувалки и загатки  26 

круг  12 

други    1  

   
 

Други наставни техники кои наставниците ги применуваат се: самооценување, 
изработка на визуелно помагало, УПЦУ, инсерт-техника, венов дијаграм, 
домино техника, универзални прашања.  

  
Заклучок  
 

Во учебната 2020/2021 воочено е дека наставниците употребуваат 
разновидни наставни форми, методи и наставни техники за учење, чијшто 
број  во однос на претходните учебни години се зголемува. 

 Повеќе од половина од сите наставници наизменично ги користат 
сите наставни форми на работа, а меѓу наставните методи по нивото на 
застапеност доминираат дијалошкиот метод, методот на разговор 
(дискусија), како и методот на презентација. Од наставните техники најмногу 
се користат бура на идеи , ЗСНУ и самопрашување. Ова доведува до 
заклучок дека претходно констатираните слаби страни во наставниот процес 
се надминати.  

 

 Избор на задачи, активности и ресурси  
  

Инструменти/ 
извори на 
податоци  

  
Информации / податоци  

-Дневно-
оперативни 
планови за 
час ;  

Изборот на задачите, активностите и ресурсите во најголем дел се со 
различно ниво на сложеност и се приспособени на индивидуалните потреби 
на учениците.  
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-наставни 

нагледни 
средства ,уче
бници, 
збирки  
задачи , 
интернет 
станици  

  
- увид во 

дневници за 
реализирана 
дополнителн
а и додатна 
настава  

- проекти  од   
учениците   
(power point)   

презентации 
и примена на 
ИКТ во 
наставата);  

-Наставниците користат различни ресурси и приоди за реализација на 
наставата  и тоа:  одобрени учебници,стручна литература,  интернет-
 web  страни поврзани со образованието, училишна 
библиотека, цртежи,слики, нагледни средства, материјали за практична 
настава за учениците од стручното образование.  Наставниците често 
избираат ИКТ содржини во наставата.  Сите овие задачи и активности се 
планирани од страна на наставниците.  
  
-Наставниците планираат домашни работи со избор на задачи и активности 
со различно ниво на сложеност во кои учениците треба да ги применат 
своите знаења стекнати за време на часовите;    
-Избор на задачи и активности за дополнителна настава (за ученици кои 
имаат потешкотии во совладувањето на наставниот материјал)  и за додатна 
настава (избор на задачи со поголема сложеност и тежина за ученици кои 
покажуваат афинитети кон одредени научни подрачја).  

  
-Проекти  од  учениците кои вклучуваат истражување, power point презентации 
и примена  на ИКТ во наставата;   
-Активности за примена на знаењата на учениците стекнати при посета на 
установи и институции  за учениците од стручното образование.                              
 

 

  Интеракција меѓу наставниците и учениците  
 

Инструменти/ 
извори на 
податоци  

  
Информации / податоци  

- Оперативни 
планови за 
час во кои се 
наведени 
целите на 
учењето, 
нагледни 
средства , 
наставни 
форми, 
методи и 
техники и 
очекувани 
резултати од 
учењето;  

  
  

  
Наставниците применуваат различни форми на интеракција со 

учениците со што се поттикнуваат учениците активно да учествуваат во 
наставата  и активно да размислуваат и да донесуваат заклучоци и тоа:  

  
-учениците се запознаваат  со целите на учењето во текот на часот;  
  
-се применуваат различни форми на наставна работа, а најчесто работа  во 
групи, тимска работа; кооперативно  учење и  истражување;  
  
-се применуваат различни методи кои ја поттикнуваат интеракцијата меѓу 
наставниците и учениците, но и интеракцијата ученик-ученик;  
  
-се применуваат различни техники на наставна работа за интерактивно учење: 
бура на идеи, ЗСНУ, круг, мисловна мапа итн., во насока да се подигне 
интеракцијата на високо ниво;  
  
-резимирање на знаењата стекнати во текот на часот /очекувани резултати од 
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учењето;  
  
-дискусии , дебати и реализација на проекти  што се во насока на промовирање 
на учењето.  

  

 Приодот на наставникот кон учениците  
  

Инструменти/ 
извори 
на податоци  

  
Информации / податоци  

-Класни часови 
на кои се 
дискутира за 
односот ученик-
ученик , ученик 
–наставник-
родител ,  
за 
недискриминаци
јата , 
ненасилството 
меѓу младите и 
други 
едукативни теми 
средби;  
  

  
Наставниците подеднакво се однесуваат кон учениците  и  не прават 

разлика помеѓу учениците според нивниот пол , социјално потекло , 
етничката и религиската припадност и забрануваат таквите стереотипи да ги 
користат учениците .   

  
Наставниците во односот со учениците промовираат заемно 

почитување, помош, соработка и рабирање.  
  

 Следење на наставниот процес  
  

Инструменти/ 
извори на 
податоци  
 

-Годишна 
програма на 
училиштето;  
- Пропишана 
интерна 
процедура за 
следење на 
наставниот 
процес;  
-Листи за 
набљудување 
при реализација 
на час  
-портфолио за 
секој наставник  

  
Информации / податоци 

 
 Училиштето има  пропишана интерна процедура за следење на 

наставниот процес и тоа со:  
-увид во годишните планирања на наставата , тематските планирања и 
дневните подготовки;  
 
-посета на часови од страна на директорот или педагошко-психолошката 
служба;  
 
-соработка на наставниците со учениците и родителите ;  
 
Наодите од следењето на наставниците се користат за подобрување на 
наставниот процес преку:  
 
-стручна и методска помош во реализација на наставата ( педагог , психолог , 
ментор , стручен актив);  
 
-соработка помеѓу колегите од  стручниот актив , консултации и сугестии за 
подобрување на наставата.    
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  3.2.1 Интерактивност во наставата во 2019/2020 и 2020/2021 година 

 

Инструменти/ 
извори на 
податоци 
 
-годишна 
програма за 
работа на 
училиштето 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информации / податоци 
 
 
 
-во приоритети е зацртано современа настава со примена на разни 

современи форми, методи и средства во наставниот процес со цел 
зголемување на успехот на учениците 

 
-Наставниците применуваат  различни форми на интерактивност преку 

организирање и поврзување важни информации, решавање проблеми и 

размислување за тоа што научиле и со тоа им помагаат на учениците да 

развијат вештини за соработка, комуникација, решавање проблеми, 

одлучување, самооценување,критичко размислување, истражување и 

раководење. 

 

 

Интерактивнос

т во наставата 

-дневни 

подготовки за 

час на 

наставниците, 

нагледни 

средства 

 

-наставниците наведуваат различни форми на интеракција со учениците 

-да се има во предвид користењето на целосно онлајн учење спроведено 

преку Microsoft Teams каде во наставата беа вклучени нови методи и алатки 

за полесна интеракција  наставник-ученик 

-записници од 

посета на час 

од страна на  

директор и 

педагошко-

психолошката 

служба 

-наставниците применуваат различни форми на интеракција во наставата 

-критериумот на вклучување на учениците зависи од степенот на 

образование и подрачје на учениците 
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-анкетни листови  

за ученици 

 

-анкетни листови 

за родители 

 

 

-анкетни листови 

за наставници 

 

-интерактивност во наставата  

По спроведената анкета се добиени следните резултати со онлајн настава во 

учењето: 

-На прашањето дали наставниците користат разни форми на работа на час - 

во парови, во групи? 

34% од учениците се изјасниле “малку е така” за актуелната состојба,а 43 %  “ 

многу е така“за посакувана состојба 
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-36% од учениците се изјасниле  “малку е така” , 39% “многу е важно“ 

 

 

 

 

35%  од учениците се изјасниле“многу е така “за актуелната состојба, а 37%  “ 

многу е важно “  за посакувана состојба 
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30% од учениците сметаат дека  во актуелната состојба “ во целост е така” а 

за посакувана состојба 38%  односно “исклучително е важно да биде така” 

 

 

 

39% од учениците сметаат дека “во целост е така” за актуелната состојба по 

ова прашање, а 43 % сметаат  за посакувана состојба дека “многу е важно 

 

 

 

За прашање 6  во актуелната состојба  35 % од учениците сметаат дека малку 

е така, додека по истото прашање за посакувана состојба  39% сметаат дека  

е многу важно 
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34 % од учениците сметаат дека актуелната состојба е “многу е така”  
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а за посакувана состојба 52 % од учениците се изјасниле дека е исклучително 

важно да биде така 

 

 

 

По прашање 8,  36 % од учениците сметаат дека многу е така, а 

 за посакувана состојба  , 44 % од учениците сметаат дека е во целост така, 

 

 

 

По прашање 9,  

34 % од учениците сметаат дека актуелната состојба многу е така 

а,  49% од учениците сметаат дека посакувана состојба е исклучително важно 

да биде така; 
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        Во врска со тоа како се изјасниле родителите, наставниците  и учениците 

за интерактивност во наставата , може да се види подолу на графичките 

прикази за актуелната состојба и посакуваната состојба преку оценување со 

оцени од еден до четири: 

 

 

-27% од родителите, 49% од наставниците  и 29% од учениците  се изјасниле 

за актуелната состојба за интерактивност во наставата дека во целост е така 

-21% од родителите, 5% од наставниците и 13% од учениците се изјасниле за 

актуелната состојба за интерактивност во наставата дека воопшто не е така 
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-во однос на посакувана состојба за интерактивност во наставата, 48% од 

родителите, 51% од наставниците и 41% од учениците се изјасниле дека е 

исклучително важно да биде така, додека 16% од родителите, 6% од 

наставниците и 7% од учениците се изјасниле дека воопшто не е важно да 

биде така. 

Индикатор за квалитет 3.2.1 Интерактивност во наставата 

Теми - Интеракција меѓу наставниците и учениците 
- Интеракција меѓу учениците 
- Користење на разновидни техники на учење и поучување 

Констатирани силни страни Констатирани слаби страни 

-Висок степен на интерактивна настава 

која им овозможува на учениците да 

разменуваат идеи и да градат вештини за 

учење преку соработка која резултира со 

примена во реални животни ситуации 

-развивање на взаемна помош и 

соработка преку интерактивна настава 

-можност за лесно разменување на 

податоци преку електронски начин на 

комуникација 

-брзо совладување на електронски 

новитети и нивно еволвирање во 

наставата 

-делумна примена на интерактивните форми и 

техники 

-активирање на учениците да си ги подобрат 

вештините за учење, мислење и комуникација 

-искористување и злоупотреба на електронски 

технички недостатоци 

Препораки за надминување на воочените слаби страни: 

 

-примена на поголем број техники и методи во наставата со цел наставниците и понатаму да 
развиваат компетенции за интерактивна настава, а на учениците да им се помогне да станат 
поактивни учесници во наставата која исто така се базира и на учење преку проекти, преку 
поврзување со заедницата или преку активности на работните места но и дозвола за слободно 
самоизразување и креативност во наставата 
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3.2.2 Користење на ИКТ во наставата  во 2019/2020 и 2020/2021 година 

 

Инструменти

/ извори на 

податоци 

 

Информации / податоци 

 

-попис на ИК 

технологијата 

со која 

располага 

училиштето; 

        Потребно е наставниците постојано да изнаоѓаат нови начини како 

на учениците да им ја приближат наставната содржина, да им помогнат 

во организирање на времето на поучување. ИКТ е збир од технолошки 

алатки и ресурси за комуникација, создавање, дистрибуирање, чување 

и управување на информации. Под технолошки алатки се 

подразбираат: персонални компјутери, лаптоп компјутери, таблети, 

паметни мобилни телефони, дигитални камери, различни програми, 

апликации и мрежи. Учењето подржано со ИКТ се нарекува 

електронско учење. 

Нашето училиште располага со ИК технологија. Со компјутери се 

опремени 3 училници. Во секоја од нив се наоѓаат од 20 до 24 

компјутери кои што функционираат. Една училници се опремени со 

интерактивна (SMART) табла. Во 41 училница се поставени ЛЦД 

проектори и три ЛЦД проектори се на расплагање на наставниците. 

Училиштето располага со кабинет по информатика опремен со 19 

компјутери и кабинет опремен со телевизор и ДВД плеер.     

 

 

 

 

 

-анкетни 

листови за 

наставници 

 

 

 

 

 

  

        Во нашето училиште на крајот од учебната 2020/2021 година се 

спроведе анкета за учениците и наставниците за застапеноста на ИКТ 

во наставата во изминатите 3 наставни години. 

Се анкетираа 180 ученици од прва до четврта година од гимназиското 

и стручното образование. Резултатите од анкетата се следниве: 

   Во нашето училиште на крајот од учебната 2020/2021 година се 

спроведе анкета за учениците и наставниците за застапеноста на ИКТ 

во наставата во изминатите 3 наставни години. 

Се анкетираа 180 ученици од прва до четврта година од гимназиското 

и стручното образование. Резултатите од анкетата се следниве: 



  

89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Од графиконот може да се види дека учениците од ИКТ најмногу користат 

паметен мобилен телефон, лаптоп компјутер, персонален компјутер, а 

најмалку користат таблет и паметен часовник. 

 

 

Во врска со времето што го поминуваат учениците со користење на ИКТ од 

графиконот 2 може да се види дека најголем број од учениците (38%) 

поминуваат повеќе од 4 часа, од 2 до 3 часа во денот поминуваат 22,2 % 

ученици, од 3-4 часа поминуваат 21,1 % ученици, од 1 до 2 часа поминуваат 

11,1 % од учениците, само 3,88 % од учениците поминуваат помалку од еден 

час. 
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На прашањето за што најчесто ја користите ИКТ, учениците одговориле 

според резултатите од графиконот 3. 

 

 

Дали треба ИКТ да биде уште повеќе застапена во наставата, 63,3 % од 

учениците одговориле дека не треба, само 36,7 % од учениците одговориле 

дека уште повеќе да биде застапена ИКТ во наставата. 

 

 

Каква е подготвеноста на наставниците за примена на ИКТ во наставата, 

учениците одговориле: одлична подготвеност имаат 19,4 %, многу добра 33,3 

%, добра 31,7 %, доволно 12,8 % и недоволно познавање 1,7 %. 
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Влијанието на ИКТ во зголемување на успехот во учењето, учениците 

одговориле: 64,4 % делумно влијае, 20 % одговориле не влијае и 15,6 % 

одговориле многу влијае. 

 

 

Како се задоволни учениците од online наставата во услови на корона вирус, 

учениците одговориле: 

 

одлично задоволни се 20 %, многу добро 25,5 %, добро 30 %, доволно 8,9 %, 

незадоволни се     14,6 %. 

 

Класична настава најмногу им се допаѓа на учениците и тоа 77,6 %, 
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комбинирана настава 12,8 % и online настава 9,6 %. 

 

 

 

Со кои проблеми се среќаваат учениците при online наставата, најголем 

проблем е слабата Интернет конекција 34 %, краткото време за решавање на 

задачите 17 %, оптеретување на платформата 15,7 %, проблеми при праќањето 

на задачите 12 %, задачите се нејасни 12 %, скратено време на часовите 8,3 %, 

друго 1 %. 

 

 

На прашањето кои се позитивните страни на online настава учениците 

одговориле: 31,9 се чувствуваат опуштено немаат трема, можат да седат како 

сакаат, се чувствуваат слободно 29,1 %, наставните содржини се интересни   

17,1 %, при испрашување и тестирање имаат помош од родителите 13 %, 

подобро ги совладуваат наставните содржини 6,1 %, други одговори 2,8 %. 
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Од наставниците беа анкетирани 48 наставници или околу 66 % од вкупниот 

број на наставници. Резултатите од анкетата се следниве: 

Околу 2 % (13 ученици) од вкупниот број на ученици од училиштето не беа во 

можност да ја следат online наставата: 

 

 

Дали наставниците беа подготвени за online настава? Еве што одговориле 

наставниците: 36,2 % од наставниците одговориле дека одлично биле 

подготвени, 31,9 % многу добро подготвени, 27,7 % добро подготвени, а само 

4,2 % одговориле дека доволно се подготвени за online настава. 
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На прашањето „каква е опременоста на училиштето со ИКТ за непречено 

спроведување на online настава “, 68 % од наставниците одговориле одлична 

опременост, 32 % одговориле многу добра опременост. 

 

 

Покрај MS Teams софтверската платформа за online настава, наставниците 

користеле и други алатки и програми за изведување на online настава и 

комуникација со учениците и тоа: Facebook (30), email (28), eduino (22), zoom 

(14), google classroom (13), edmodo (10), viber (9), canva (5), moodle (4) и други. 
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Влијанието на ИКТ во зголемување на успехот кај учениците наставниците го 

оцениле како делумно и тоа 72,3 %, 14,9 % не влијае и само 12, 8 % 

одговориле дека многу влијае. 

 

И наставници од нашето училиште учествуваа во изготвување на дигитални 

содржини за колективниот портал ЕДУИНО и тоа активно учествуваа 13 

наставници. 

 

Проверката на знаењата кај учениците при учењето на далечина наставниците 
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го вршеле: усно (со видео врска) (44 наставници), google forms (24 

наставници), едноставно решете го дадените задачи и пратете (20 

наставници), други методи од наведените (10 наставници), kahoot (7 

наставници), geogebra(1 наставник). 

 

Каква била мотивацијата на учениците при online наставата, 56,2 % од 

наставниците одговориле дека е добра, 31,2 % одговориле дека е  многу добра 

мотивација кај учениците, 10,4 % од наставниците одговориле дека е доволна 

мотивацијата и само 2,2 % одговориле дека има одлична мотивација кај 

учениците. 

 

 

 

На прашањето „кои се предностите на online наставата“, еве кои предности ги 

навеле наставниците: 

временска и просторна флексибилност (33 наставници), користење на 

различни интерактивни содржини (30 наставници), содржините за учење може 

да се прилагодуваат според нивото на учениците (15 наставници), прашањата 

и одговорите се даваат послободно (12 наставници). 
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На прашањето „кои се недостатоците на online наставата“, еве што навеле 

наставниците: појава на осаменост кај учениците поради недоволната 

комуникација во живо (37 наставници), мотивацијата на учениците се 

намалува (32 наставници), долгото време при изработка на интерактивните и 

мултимедијалните содржини (18 наставници), нефункционалноста на дел од 

софтверските програми и алатки (17 наставници). 

   



 

 

 

 

 

 
 

3.2.3  Интеграција на еколошкото образование  2019/2020 и 2020/2021 година 

 

Инструменти/ 

извори на 

податоци 

 

Информации / податоци 

 

 

 

 

-Програма за 

работа на  Еко-

одборот; 

 

           СОУ „Јосиф Јосифовски“-Гевгелија е Еко-училиште бидејќи ја 

усвоило заштитата на животната средина како една од основните 

вредности за управување и раководење. 

 Училиштето покрај тоа што ги воспитува и едуцира учениците за 

заштита на животната средина, ги едуцира и сите вработени во 

институцијата и пошироката заедница. Еко одборот при  СОУ „Јосиф 

Јосифовски“ - Гевгелија остварува теоретското знаење да се  применува 

во пракса и при управувањето и спроведувањето на Планот на 

активности да се земе во предвид состојбата и иднината на  животната 

средина.   

 Еко-одборот предлага, подготвува и дава сугестии за активностите 

кои се преземаат за реализација на Програмата, но и дава совети, 

информации и поддршка. 

         Еко-одборот се состанува на седници и со него раководи 

Индикатор на квалитет 3.2.2 Користење на ИКТ во наставата 
 

Теми Употреба на ИКТ во наставата 

Користење на готови апликации и 
изработка на сопствени при реализација 
на настава 

 
Констатирани силни страни 

 
Констатирани слаби страни 

-Најголем дел од наставниците се обучени за 
употреба на ИКТ и примена на нови образовни 
технологии во наставата 

-Немањето на ИК Технологија за секој 
ученик, немање содветни апликации и 
достапни е-содржини по дел од 
наставните предмети 

-Наставниците во тематските и дневните 
планирања планираат користење на ИКТ при 
реализација на одредени наставни содржини 

-Мал дел од наставниците користат 
соодветни апликации и е-содржини од 
достапни интернет страни 

Препораки за надминување на воочените слаби страни: 
 
-Да се обезбеди поголема техничка подршка во училиштата и современа ИК опрема 
-Да се зголеми промоцијата на online ресурси и материјали 
-Да се создадат подобри прирачници за наставниците за новите достигнувања во ИКТ 
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претседател- директорот Тони Аврамов. Темите и предлозите за кои 

дискутира еко-одборот се запишуваат во форма на записник кој се 

презентира на состаноците на наставничкиот совет, училишниот одбор и 

одборот на родители, така што сите се информирани за текот и 

реализацијата на Програмата. 

      За време на пандемијата од Ковид 19 (од март 2019 до септември  

2021) училиштето беше речиси празно, односно учениците не 

присуствуваа на настава со физичко присуство. Затоа Планот со Еко 

активности планирани со физичко учество на учениците во училиштето 

беше многу оскуден. 

 

Планот на активности се прави врз основа на изработената Анализа и 

точките на акција од еко-стандардите. Планот на активности е јадрото на 

Програмата и ги содржи целите за реализација, со временски рокови за 

нивно почнување и завршување како и распределување на обврските и 

одговорностите на сите кои се вклучени во реализацијата на 

Програмата. Поставените цели треба да водат кон подобрување на 

животната средина во училиштето. Изработениот План на активности се 

вметнува во Годишната програма за работа на училиштето; 

Секој наставник планира часови во годишната програма од еко-содржини 

и истите ги реализира и заведува во Дневникот за работа; 

 

 

-месечни сметки 

за електрична 

енергија; 

 

-месечни сметки 

за вода; 

         За успешна реализација на планот на активности во целото 

училиште мора постојано да се мери успехот што се постигнува. 

Методите на следење зависат од реализацијата на активностите кои се 

зададени во планот на активности. Со следењето и евалуацијата се 

овозможуваат промени во Планот на активности доколку во некои 

области се потребни прилагодувања. 

  

 

 

 

индивидуални 

планирања на 

наставниците; 

 

 

 

 

-прегледи и 

извештаи за 

имплементација 

на содржини од 

Поврзување со наставната програма 

 

           Преку овој чекор се спојува теоријата со пракса, односно еко-

стандардите и точките на акција како приоритети на училиштето, 

добиваат теоретска примена во наставата. Еко-стандардите и деветте 

еколошки теми за работа на училиштето овозможуваат бројни можности 

за поврзување со редовната настава, особено со наставните програми 

по: запознавање на околината, природа, природни науки, граѓанско 

образование, биологија, хемија, физика, географија, животни вештини, 

воспитание за околината и слично и Годишната програма за работа. Со 

тоа се збогатуваат постоечките предмети со еколошки содржини и 

содржини за заштита на животната средина. Со реализација на овој 

чекор учениците, децата, вработените и пошироката заедница добиваат 

знаења за конкретните акции кои ги презема училиштето за заштитата 

на животната средина и реализацијата на Програмата.  

Во педагошко-психолошката служба се доставени прегледи и 
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еко-програмата; 

 

 

воннаставни 

активности 

извештаи од кои може да се види имплементацијата на содржини од 

Еко-програмата во Годишната програма на секој наставник.  

Голем број од наставниците се вклучени и во воннаставните 

активности, реализирајки и други активности во склоп на Еко –

стандардите кои се приоритет за тековната наставна година; 

 

 

-Еко-календар; 

 

-Веб страна на 

училиштето; 

 

-медиумски 

записи; 

 

-училиштен 

весник на 

училиштето; 

 

 

 

-годишни 

извештаи за 

2019/2020 и 

2020/2021 

 

 

 

-проекти на 

ученици 

Информирање и вклучување на целото училиште и пошироката 

заедница 

 

            Активностите за информирање и вклучување на целото училиште 

и пошироката заедница овозможуваат што повеќе луѓе да бидат 

информирани и да добијат можност за учество во Програмата.  

Постојат два вида на односи со јавноста: интерно информирање 

односно информирање на родителите, целиот наставно-воспитен кадар 

во училиштето и екстерно информирање односно информирање на 

пошироката јавност преку медиумите и други форми на информирање. 

Вклучувањето на пошироката заедница претставува дополнителен извор 

за информации, совети, контакти како и практична или финансиска 

помош. Овој чекор овозможува дополнителен публицитет и 

препознатливост на училиштето. 

Училиштето и во изминатите две учебни години во времето на 

пандемијата   ги одбележа позначајните дати од Еко-календарот со 

активности од јавен карактер (Денот без автомобили – велосипедизам, 

Засади ја својата иднина – Ден на дрвото, Ден на планетата Земја, 

презентации за Обновливи извори на енергија, еко изработки и проекти 

на учениците кои беа презентирани преку платформите teams или zoom. 

Така крајот на учебната 2020/2021 година го заокруживме со еден 

одобрен и награден проект од стана на ФИТР (фондот за иновации и 

технолошки развој) кој ќе се реализира во следната 2021/2022 година. 

Станува збор за еколошки-зелен проект, Предизвик за млади 

истажувачи , на тема  „Одгледување здрава храна- габата Буковка“. 

 

Индикатор за квалитет 3.2.3 

 

Интеграција на еколошкото образование 

 

 

Теми 

- План од активности  за реализација на еколошки проекти и точки на акција од 

воспоставените еко-стандарди; 

- Интегрирање на еколошки содржини во Годишната програма за работан на 

училиштето и вклучување на еколошки содржини во индивидуалните 

планирања на наставниците согласно еколошката програма; 

-Изработка на Анализата за состојбата на животната средина и Планот на 

активности за реализација на проекти и точки на акции од воспоставените еко-

стандарди; 
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Констатирани силни страни Констатирани слаби страни 

-Со Еко-стандардите кои наставниците ги 

применуваат на часовите се подига свеста 

кај ученикот за еколошко делување во 

училиштето, училишниот двор и воопшто 

во средината во која живее; 

 

-учениците го селектираат и рециклираат 

отпадот; 

 

-еко-секцијата ја промовира еко-

програмата на граѓаните на општината 

преку свои изработки и проекти; 

-заради актуелната состојба со ширењето на 

корона- вирусот, училиштето ја реализираше 

образовната дејност почитувајќи ги 

протоколите за заштита преку онлајн настава 

(учење од далечина). Заради тоа, многу 

планирани еколошки активности кои бараа 

физичко присуство и групирање на учениците и 

наставниот кадар не се реализираа; 

 

-библиотеката не располага со доволен број на 

литература и списанија од областа на 

екологијата; 

 

  

Препораки за 

надминување 

на воочените 

слаби страни 

-збогатување на библиотечниот фонд со стручна литература за 

екологија; 

-учество на обуки и семинари на теми од областа на екологијата; 

 

3.3. Искуства на учениците од учењето   

3.3.1 Средина за учење 

Инструменти/ 

извори на 

податоци 

 

Информации / податоци 

 

- Анкета за 

ученици 

 

  Како извор за идентификација на средината за учење на учениците во СОУ 

„Јосиф Јосифовски“- Гевгелија, е спроведена електронска анкета.  

 Дали училишните нагледни визуелни средства ги сметате за 
стимулирачки и мотивирачки во училницата ? 
- 30% од учениците поставените нагледни визуелни средства во училниците 

ги сметаат за стимулирачки и мотивирачки во нивниот процес на учење; 

- 26% од анкетираните ученици поставените нагледни визуелни средства ги 

сметаат за нестимулирачки; 

- 44% од анкетираните ученици делумно се согласуваат дека поставените 

нагледни визуелни средства ги потикнуваат,стимулираат и мотивираат во 

процесот на учење; 
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Во училиштето односно просториите со кои располага училиштето ги 

задоволуваат сите потреби за непречено изведување и реализирање на 

редовната (онлајн) настава. Сите училници во училиштето се опремени со 

лцд-проектори, кои им помагаат на учениците во процесот на нивното учење 

и во реализирање на редовната наставa, како и во вонаставните активности 

и презентациите на проектните активности. Во целиот процес за подобра 

постимулирачка и мотивирачка средина за учење во училиштето се 

опремени и училници со смарт- табли, со што се зголемува мотивацијата за 

активно следење и интерактивно учество на часот со ИКТ-технологијата. 

Во училиштето се поставени на видно место проекти, пофалници и награди 

кои се освоени од самите ученици кои го промовирале училиштето. 

Во училниците има поставено (слики, цртежи, разни трудови изработени од 

учениците за време на часовите). 

Во училишниот двор и во ходниците на училиштето се поставени дел од 

изработката од машинската струка за рециклирање на пластичен отпад и 

еко-активностите во кои се вклучени самите ученици. 

 

3.3.2   Атмосфера за учење 

 

Инструменти/ 

извори на 

податоци 

 

Информации / податоци 

 

- Анкета за 

ученици 

 

Резултати од анкета спроведена на електронски начин 

 Сметате ли дека наставниците ве охрабруваат самостојно да 
мислите и да донесувате заклучоци во процестот на учење? 
- 43% од учениците сметаат дека најголем број од наставниците ги 

охрабруваат самостојно да мислат  да поставуваат прашања и да 

донесуваат заклучоци за она што го учат; 

- 14% од учениците сметаат дека не се охрабрувани од наствниците во 

процесот самостојно да мислат и да донесуваат заклучоци; 

- 43% од учениците сметаат дека делумно се охрабрувани од наставниците 

самостојно да мислат и да донесуваат заклучоци за она што го учат; 
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Наставниците ги охрабруваат учениците самостојно и критички да 

мислат, да поставуваат прашања и да извлекуваат заклучоци за она што го 

учат. Се создава позитивна работна атмосфера која процудира успешна 

интеракција меѓу наставниците и учениците, работа во групи и парови, 

активирање на пасивните ученици и вклучување на сите ученици во 

активностите за време на часот. 

Организирање на дополнителна настава за учениците со понизок квантум на 

знаења. 

Организирање на додатна настава за надарени и талентирани ученици за  

проширување на нивните знаења, како и нивно охрабрување за учество во 

натпревари. 

Вклучување на наствниците и учениците во разни проекти (суа, еко-патрола, 

клуб на млади, црвен крст, драмска секција, спортски натпревари, училишен 

хор и др ). 

 

3.3.3  Потикнување на учениците за превземање одговорност 

 

Инструменти/ 

извори на 

податоци 

 

Информации / податоци 

 

- Анкета за 

ученици 

 

Резултати од анкета спроведена на електронски начин 

 Дали наставникот ве потикнува и охрабрува да превземате лична 
одговоеност во воспитно- образовниот процес? 
- 34% од анкетираните ученици сметаат дека наставниците ги потикнуваат и 

охрабруваат да превземаат лична одговорност во воспитно-образовниот 

процес 

- 19% од учениците се изјасниле негативно 

- 47% од анкетираните ученици делумно се согласуваат дека наставниците 

ги потикнуваат и охрабруваат да превземаат лична одговорност во 

воспитно-образовниот процес 
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 Дали сметате дека сте доволно активно вклучени во и 
воннаставните активности? 
- 36% од анкетираните ученици сметаат дека се активно вклучени во и 

воннаставните активности; 

- 30% од учениците се изјасниле негативно; 

- 34% од учениците сметаат дека делумно се вклучени во и воннаставните 

активности; 

 

Кај учениците е подигнато нивото на одговорност, индивидуална 

креативност, како и активно вклучување во и воннаствните активности и 

превземање одговорност во воспитно-образовниот процес. Со разните 

проекти кои се реализирани во училиштето со помош на наствниците и 

активно вклучување на самите ученици, со воведување и реализирање на 

проекните активности, дополнителната и додатната настава слободните 

часови како и задолжителните изборни програми и содржини, кај учениците 

евидентно е зголемена нивната активност во воспитно- образовниот процес 

и активно вклучување во и воннаствните активности. 

Нивно учество на регионални и државни натпревари, спортски 

натпревари со инзвонредни резултати од страна на учениците. Учество на 

учениците во разни активности во и надвор од државата подржани од 

наствниците и директорот на училиштето. Учество во Еко- проектот, 

активности поврзани со екологијата за подигање на еко свеста како кај 

самите ученици така и на ниво на градот со активни еко- патроли и 

изработка на разни еко содржини. 

Со активно вклучивање на учениците во и вонаствните активности видно се 

забележува сериозниот пристап и одговорноста на учениците за успешна 

работа. 

 

3.3.4 Интеракција на учениците меѓу себе и со возрасните во училиштето 

Инструменти/ 

извори на 

податоци 

 

Информации / податоци 

- Анкета  за 

ученици 

 

 

Резултати од анкета спроведена на електронски начин 

 Сметате ли дека имате меѓусебна соработка меѓу самите ученици? 
- 56% од анкетираните ученици се изјасниле потврдно односно сметаат дека 

има меѓусебна соработка помеѓу самите ученици во училиштето; 

- 9% од учениците се изјасниле негативно; 

- 35% од учениците делумно се согласуваат со оваа анкетно прашање; 
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 Дали имате доволна соработка со наставниците на разни проекти во и 
надвор од училишната средина? 
 

- 31% од учениците се изјасниле потврдно за оваа анкетно прашање; 

- 25% од анкетираните ученици сметаат дека немаат доволна соработка со 

наставниците на рзани проекти во и надвор од училишната средина; 

- 44% од анкетираните ученици делумно се сложуваат со оваа анкетно 

прашање; 

Со вклучување на учениците во повеќе проекти на училиштето како и 

од општината, се поттикнува меѓусебна соработка помеѓу самите ученици и 

возрасните во училиштето. Организација на спортски натпревари меѓу 

самите ученици по класови во самото училиште како и со училиштата во 

регионот, разни организации и учество во прокти од хуманитарен карактер 

во соработка со црвен крст и др. организации, учество на учениците во 

разни дебати и трибини за решавање на актуелни прашања и теми кои се од 

заеднички интерес на учениците и возрасните и истите се реализираат со 

заедничко учество. 

 

 

3.3 Искуства на учениците од учењето 

Теми 3.3.1. Средина за учење  

3.3.2. Атмосфера за учење  

3.3.3. Поттикнување на учениците за превземање одговорност  

3.3.4. Интеракција на учениците меѓу себе и со возрасните на училиштето 

Констатирани силни страни Констатирани слаби страни 
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- Најуспешните трудови изработени од 

учениците се изложени на видни и 

соодветни места во училниците и во 

училиштето. Секој ученик добива 

можност да има изложен труд и своја 

изработка. 

- Најголемиот дел од учениците сметаат 

дека за време на часот наставниците ги 

охрабруваат учениците да учествуваат 

во активностите за време на часот, како 

и во воннаставните активности. 

- Учениците се изјасниле дека училиштето 

училниците и другите простории во училиштето ги 

доживуваат како стимулирачка и мотивирачка 

средина која кај нив би потикнала интерес за 

учење. 

 

За разлика од горе изнесеното, во домашни услови 

за време на онлајн настава учениците се многу 

малку мотивирани, односно не се доволно 

стимулирани за учење.  

Препораки за надминување на воочените слаби страни: 

       Подобрување и поголема мотивација на учениците , креативни начини преку кои 

учениците  би ја доживеале училницата како стимулирачка и мотивирачка средина што ќе 

овозможи поттикнување на интерес за учење кај учениците.  

 

 

3.4. Задоволување на потребите на учениците од наставата   

3.4.1. Идентификување на образовните потреби на учениците 

Инструменти/ 

извори на 

податоци 

 

Информации / податоци 

-наставни 

програми  

-листи од 

изборни 

предмети  

и проектни 

активности 

 

-програми за 

дополнителна 

и додатна 

настава 

Со отпочнувањето на светската пандемија на заразата Ковид 19 се случија 

и промени во начинот на реализација на наставата во образованието. Со 

тоа, се променија и потребите на учениците. Најголема итност се покажа 

опременоста со информатичка технологија за успешна реализација на 

онлајн наставата. 

      Наставниот кадар и стручната служба ги  идентификуваат образовните 

потреби  на учениците , како и пречките во  процесот на учење на секој 

ученик ; 

-реализација на целите предвидени во наставните програми (начинот на кој 

учениците го совладуваат материјалот,стилови на учење на учениците , 

потешкотии при совладувањето на материјалот , посебен интерес  за 

материјалот кој се изучува) 

-реализација на анкети и прашалници  со понудени листи од изборни 

предмети и проектни активности  

 

3.4.2. Почитување на различните потреби на учениците во наставата 

Инструменти/ 

извори на 

податоци 

 

Информации / податоци 

  

   Наставниците во процесот на поучување користат различни методи и 
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-Дневник 

 ( часови за 

одржана 

дополнителна 

и додатна 

настава , 

подготвителни 

часови и 

консултации за 

државна 

матура 

 

-наставни 

програми  

 

-листи од 

изборни 

предмети  

и проектни 

активности 

 

-програми за 

дополнителна 

и додатна 

настава 

 

техники со цел да им се даде можност на учениците со различни стилови на 

учење да го постигнат својот максимум. 

 

- реализација на дополнителна настава за учениците со потешкотии при 

усвојувањето на материјалот или со направени пропусти 

 

- толерантен однос кон ученици со потешкотии во комуникацијата 

- реализација на додатна настава за надарени ученици  

 

- мотивирање и охрабрување на учениците за учество на натпревари 

-  реализација на подготвителна настава и консултации за државна матура 

 

- можност за посета на конкретни фирми за  практична настава на 

учениците од стручното образование 

 

  - реализација на анкети и прашалници  со понудени листи од изборни 

предмети и проектни активности  

 

-анкетни 

листови за 

ученици 

Анкетен прашалник за учениците: 

1.Дали  средината во која следите настава ве мотивира ? 

а. Да     б. Не    в. Делумно     

 

      2 .Сметате  ли дека се идентификуваат образовните потреби на 

учениците? 

а. Да     б. Не    в. Делумно     

 

3. Дали учениците стекнуваат доволно знаење? 

а. Да     б. Не    в. Делумно     

 

4. Дали училишната библиотека ги задоволува вашите потреби? 

а. Да     б. Не    в. Делумно     

 



  

108 

 

5.Дали воннаставните активности (СУА) се поддеднакво достапни на 

сите? 

 а. Да     б. Не    в. Делумно     

 

6.Сметате ли дека ученикот има придобивки од  воннаставните  активности 

а. Да     б. Не    в. Делумно     

 

7.Дали дополнителната настава ги надополнува наставните потреби на 

учениците? 

а. Да     б. Не    в. Делумно     

 

8.Дали постои заемно почитување меѓу наставниците и учениците? 

а. Да     б. Не    в. Делумно     

 

9.Дали училиштето им овозможува еднакви услови за едукација на сите 

ученици без разлика на етничка припадност и индивидуални 

способности? 

 а. Да     б. Не    в. Делумно     

 

10. Напишете ги вашите образовни потреби во училиштето! 

______________________________________________________________ 

Резултати од анкетниот прашалник кој се однесува на задоволување 

на                 потребите на учениците: 

             32,4% од учениците се мотивирани од средината во која следат 

настава. 35,5% од учениците сметаат дека се идентификуваат нивните  

образовни потреби од страна на наставниците. 58,4% од учениците 

одговориле дека стекнуваат доволно знаење, а 80% сметаат дека 

училишната библиотека ги задоволува нивните потреби. 65,6% од 

испитаниците одговориле дека воннаставните активности се поддеднакво 

достапни за сите и     52,8% дека ученикот има придобивки од 

воннаставните активности. 48,4% од учениците одговориле дека 

дополнителната настава ги надополнува нивните  потреби. Во врска со 

заемното почитување наставник-ученик мора да се нагласи дека делумно 

одговориле 52,6% од испитаниците, а со највисок процент од извршената 

анкета за задоволување на потребите на учениците е дека училиштето им 

овозможува еднакви услови за едукација на сите ученици без разлика на 

нивната етничка припадност и индивидуални способности со 85,8% од 

испитаниците.  

Во врска со образовните потреби на училиштето, учениците се задоволни 

од досегашната работа на училиштето и наставниците и наведуваат дека 

компјутерите и користењето на интернет ресурси (ИКТ во наставата) многу 

им помогнало повеке да го совладуваат материјалот за учење скоро по сите 
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предмети. Со користењето на смарт табли и компјутери во класични 

училници според нивното наведување во анкетниот прашалник, е добар 

ресурс за нив и за нивите училишно-образовни потреби. 

            Наставниот кадар и стручната служба систематски ги препознаваат 

образовнитепотреби и пречките во процесот на учење на секој ученик.Тие 

користатразновидни техники за откривање и воочување на образовните 

потреби на секојученик. За своите образовни потреби, учениците 

разговараат со класниот раководител на класните часови, а наставниците 

разговараат на Класен совет, на Наставничките совети и на Совет на 

родители. Образовните потреби на учениците се задоволуваат и преку 

слободен избор на изборни предмети. 

            Секој ученик има можност да ги истакне своите афинитети со 

учество на слободни ученички активности (СУА). Оваа година учениците 

пројавија голем  интерес и придонес во проектот ,,Еко-училиште,,. За 

образовните потреби и проблеми, учениците дискутираат и на ниво на 

класна заедница. За проблемите во врска со учењето, секој ученик може да 

сеобрати и до психолошката служба и да разговора за истите, како и за 

начинот на нивно решавање. 

 

 

 

Индикатор за квалитет 3.4 Задоволување на потребите на учениците 

Теми 3.4.1. Идентификување на образовните потреби на учениците 

3.4.2. Почитување на различните потреби на учениците во наставата 

  

Констатирани силни страни Констатирани слаби страни 

- Преку разновидни техники наставниот 

кадар и стручната служба систематски 

ги препознаваат образовните потреби и 

пречките во процесот на учење на секој 

ученик; 

-За проблемите во врска со учењето, 

секој ученик може да се обрати и до 

психолошката служба и да разговора за 

истите, како и за начинот на нивно 

решавање. 

 

-Според процентуалниот износ од зададената 

анонимна анкета на учениците од нашето 

училиште се забележани слаби страни. 

-потребите од современа технологија не се во 

целост задоволени, сите ученици не 

располагаат со основа ИТ поддршка; 

Тоа понатаму провлекува одредени пречки во 

реализација на образовниот процес според 

планираното. 

-се јавуваат дополнителни психолошко-

педагошки состојби кај учениците 

(повлеченост, немање доволна социјализација, 

неспремност да се вклучат на камера итн...) 
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Препораки за надминување на воочените слаби страни: 

 

             За образовните потреби и проблеми учениците да дискутираат и на ниво на 

ученичка заедница. За проблемите во врска со учењето секој ученик може да се обратат 

и до психолошко-педагошката служба и да разговора за истите, како и за начинот на 

нивно решавање. Притоа, се преземаат многубројни активности за задоволување на 

потребите и отстранување на пречките. Сите наставници поминаа неколку обуки за 

унапредување на образовниот процес преку онлајн и истите користат различни техники 

на поучување и оценување. Наставниците водат грижа за образовните потреби на 

учениците преку: дополнителна настава, додатна настава, преку темелно објаснување на 

материјалот, консултации во врска со наставниот процес (пример, државна матура), 

разговор за нивните амбиции, индивидуални разговори за разни теми, тестирања за 

професионална ориентација, тестирања за особини на личноста, разговори за проблеми 

од лична природа. 

 

 

 

 

 

3.5 Оценување како дел од наставата 

3.5.1.  Училишна политика за оценување 

3.5.2 . Методи и форми на оценување 

3.5.3 . Користење на информациите од оценувањето во наставата 

Инструменти/ 

извори на 

податоци 

 

Информации / податоци 

 

 

 

-дневник на 
паралелката; 

 

-листи за 
успехот на 
учениците; 

 

-тестови на 
знаење; 

 

 

Ставовите на учениците и наставниците за оценувањето во нашето 

училиште 

 Оценувањето на знаењето на ученикот е неразделив дел од 

воспитно-образовниот процес и активностите кои наставниците ги 

спроведуваат секојдневно. Тоа може да биде усно, писмено, сликовито или 

графичко, а од ученикот се бара да ги познава содржините од неговото 

претходно учење. Вередноста на одговорот се проценува со оценување и 

така посредно се мери неговото знаење.  

 Почесто сме сведоци на се поголемо незадоволство на учениците и 

родителите со постојниот систем на оценување на знаењето. И  

наставниците исто така чувствуваат голем притисок кога мораат да го 

проценат знаењето на своите ученици и да го оценат. 

 Целта на ова истражување беше да се согледаат и споредат 

ставовите на наставниците и учениците во однос на училишното 

оценување и да се издвојат критичките ставови кои се пречка за 

унапредување на оценувањето и од нив да се тргне при следните 
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планирања за професионално усовршување на наставниците. Добиените 

резултати ќе придонесат за идентификување на добрите и слабите страни 

при оценувањето на учениците.  

 За оваа цел е спроведена електронска анкета на наставниците и 

учениците со прашања од тематиката оценување за да ги дознаеме 

ставовите поврзани со оваа проблeматика. 

АНКЕТА ЗА НАСТАВНИЦИ: анкетирани 50 наставници 

1. Дали на почетокот на учебната година (или после секоја наставна 
тема) ги запознавате учениците со критериумот за добивање на 
оцена? 

 
понудени одговори бр.на одговори % 

секогаш 42 84 

понекогаш 5 10 

никогаш 3 7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Од добиените резултати се гледа  дека наставниците совесно си ја 

завршуваат работата со тоа што учениците секогаш се запознаени со 

критериумите за оценување. 

 

2. Кои објективизирани форми и методи на оценување најчесто ги 
користите?(може и повеќе одговори) 
 

 
Понудени одговори одговори % 

Тестови на знаење 31 62 

Наставни ливчиња 13 26 

Усно испрашување 35 70 
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-Анкетни 
листови за 
наставници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Од резултативе се гледа дека најголем дел од анкетираните наставници 

учениците ги оценуваат преку усно испрашување. 

3.Според вас кој начин за одговарање за оценка е најприфатлив за 

учениците? 

Понудени 
одговори 

одговори % 

Усно 
испрашување 

8 16 

Писмено 
испрашување 

8 16 

Усно и писмено 34 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

Најголем процент од анкетираните  наставници оценувањето на учениците 

го остваруваат со комбинираните методи усно и писмено испрашување. 

4. Според вас дали оценките ги потикнуваат учениците на поголема 
активност и лична мотивација?  

 

 
Понудени 

одговори 

 

Одговори 

% 

Секогаш 15 30 

Понекогаш 34 68 

Никогаш 1 2 

 

 

 

 

 

 

Од анкетава се гледа дека оценката само понекогаш ги мотивира и 

усно 
испраш
ување-

16%
писмен

о 
испраш
ување

16%

усно и 
писмен

о-
68%
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активира учениците. 

5.Кои фактори влијаат врз конечното оформување на оценките за 

знаењата на учениците по вашиот предмет?(може и повеќе одговори) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oд хистограмов се гледа дека кај 94% од анкетираните наставници врз 

оформувањето на конечната оцена на учениците голема улога има 

квантитетот и квалитетот на знаења со кој располагаат учениците,а 32% од 

анкетираните наставници врз оформувањето на оценката има 

однесувањето на ученикот за  време на часот. 

 

 

 

 

 

 

Понудени одговори % 

Однесување на ученикот за време на часот 32 

Квантитетот и квалитетот на знаењата со кои располага 

ученикот 

94 

Оценките по другите предмети 0 

Учеството во вон наставни активности 14 

Трудољубивост на ученикот  2 

Активност на час 2 

Интерес за додатна настава 2 
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6.Дали мислите дека строгото оценување го зголемува авторитетот на 

наставникот? 

Понудени 

одговори 

одговори % 

Да 8 16 

Не 42 84 

 

 

 

 

 

 

84% од анкетираните наставници  сметаат дека нивниот аворитет се 

зголемува ако оценуваат строго. 

 

 

7. Проценете го вашиот критериум на оценување со заокружување на 
скала од 1-5! 

 

Понудени 

одговори 

одговори % 

1 2 4 

2 4 8 

3 30 60 

4 3 6 

5 4 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Треба ли слабите оцени да се користат за дисциплината на 

ученикот? 

Понудени 

одговори 

одговори % 

Да 5 10 

Не 44 88 

Зависи од 

ученикот 

1 2 
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9.Дали постои разлика во критериумот на оценување на полугодие и 

на крајот на учебната година? 

 

Понудени 

одговори 

одговори % 

Да 18 36 

Не 32 64 

Поради 

екстерно 

тестирање 

1 2 

 

 

 

 

 

 

 

          Од резултатите добиени од спроведената анкета која беше дел од 

нашето истражување за „Оценувањето во наставниот процес“ во нашето 

училиште јасно се гледа поголемиот број наставници  совесно,правилно и 

реално го спроведуваат процесот на оценување.Сето ова се должи на 

училишната политика за  оценување која овозможи обука  „Оценувањето 

како процес од наставата“ која во нашето училиште успешно се спроведе 

во 2020/21 година. 

АНКЕТА ЗА УЧЕНИЦИ: анкетирани 50 ученици 

1. За кого би требало да се важни оцените? 

 
Понудени одговори одговори % 

за нас самите 34 68 

за родителите 2 2 

за наставниците 2 2 

за понатамошното 

образование 

20 40 

 

  

 

 

 

 

Од анализата на анкетата се гледа дека учениците ја сватиле важноста на 

оценките како инструмент за личен индивидуален развој. 

2. Дали ти се разбирливи критериумите според кои те оценуваат 

наставниците? 

 
Понудени одговори одговори % 

да разбирливи ми се 27 54 

малку ме збунуваат 24 48 

не ги разбирам 2 4 
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Од анализата на анкетата се гледа дека на најголем број на ученици 

критериумите им се познати ,разбирливи,но на 48% од анкетираните 

ученици критериумите за оценување ги збунуваат,а на многи мал број не 

им се разбирливи.Ако нашата цел на ова истражување да оценувањето ги 

подобри постигањата на учениците тогаш критериумите мора да им се 

јасни на сите ученици. 

 

3. Мислиш ли дека наставниците се објективни кога оценуваат? 

 

Понудени одговори одговори % 

да, главно се 13 26 

понекогаш 33 66 

не,главно не се 7 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Од добиените резултати јасно се гледа дека учениците имаат забелешка 

на објективноста на оценувањето. 
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4. Што мислиш дека би требало да се оценува? (може и повеќе 

одговори 

Понудени одговори одговори % 

знаење на факти 20 40 

практични знаење 23 46 

Дисциплината 24 48 

покажаниот труд 40 80 

Однесувањето 18 36 

личноста на ученикот 3 6 

носењето домашна 4 8 

активност на часот 33 66 

 

 

 

 

 

 Во однос на ова прашање учениците сметаат дека најголемо 

внимание при оценувањето треба да се обрне на покажаниот труд, на 

активноста на часот,па на дисциплината. 
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5. Што мислиш дека наставниците најчесто оценуваат? (може и повеќе 

одговори) 

Понудени одговори одговори % 

знаење на факти 11 22 

практични знаење 18 36 

дисциплината 12 24 

покажаниот труд 24 48 

однесувањето 11 22 

личноста на ученикот 12 24 

носењето домашна 6 12 

активност на часот 25 50 

 

 

 

 Од одговорите на ова прашање јасно се гледа дека наставниците 

најчесто ја оценуваат активноста на часот,па покажаниот труд и 

практичните знаења.Од ова јасно се гледа дека голем број од наставниците 

стручно си ја завршуваат работата во однос на оценувањето. 

6. Како се чуствуваш кога те оценуваат? 

 

Понудени одговори одговори % 

трема 14 28 

страв 8 16 

возбудз 4 8 

разочарано 6 12 

зависи од наставникот 15 30 

зависи од ситуацијата 14 28 

 

 

 

 

 

 

 



  

119 

 

 

 

 

  

 Oд анализата може да се донесе заклучок дека чувството на ученикот 

додека ги оценуваат зависи од наставникот,од самата ситуацуја на часот, а 

кај одреден број на ученици предизвикува трема.Од ова може да се каже 

дека во училиштето треба да создава позитивна училишна клима 

,позитивен став и коректен однос на наставниците кон учениците. 

 

7. Како обично реагираш на добиенита оцена? 

 

а) кога е добра 

 
Понудени одговори одговори % 

радост,задоволство 37 74 

нема повеќе учење 8 16 

учам повеќе 5 10 

се фалам 2 4 

 

 

 

 

 

 

б) кога е лоша 

 

Понудени одговори одговори % 

лошо,тажно 8 16 

што ќе кажам дома 4 8 

нервозно,плачам 5 10 

ќе ја поправам 33 66 
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 Од добиените резултати се гледа дека најголем проценти 

одучениците кога ќе добијат добра оцена чувствуваат 

радост,задоволство,а 66% од анкетираните ученици кога ќе добијат слаба 

оцена ,нивните реакции се:ќе ја поправам. 

8. Што мислиш колку често треба да те оценуваат? 

Понудени одговори одговори % 

секој час 1 2 

по секоја наставна тема 45 90 

на крајот од полугодието 7 14 

 

 

 

 

 

 

 

Од резултатите се гледа дека наголем процент на анкетираните ученици 

сакаат процесот на учење да го спроведуваат во континуитет,односно да 

бидат оценувани поле секоја наставна тема. 

 

  

 

9. Кој метод на оценување најмногу го сакаш? 

 
Понудени одговори одговори % 

традиционалниот 29 58 

контролни тестови 23 46 
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Индикатор за квалитет 3.5 Оценувањето како дел од наставата 

Теми 3.5.1. Училишна програма за оценување 
3.5.2. Методи и форми на оценување 
3.5.3. Користење на информациите од оценувањето во наставата 

Констатирани силни страни Констатирани слаби страни 

- Училиште има изработено правилник и 

кодекс на оценување; 

-Сите наставници имаат изготвено 

критериуми и стандарди на оценување; 

-Поголем број на наставници (94%)ги 

запознаваат учениците со критериумите за 

оценување; 

-Наставниците користат редовно следење, 

различни форми и методи во формирањето 

на оцената; 

-Во формирањето на конечната оцена 

голема улога има квалитетот и квантитетот 

на знаења со кој располагаат учениците; 

- Оценувањето во нашето училиште се врши 

нееднакво (разновидно) што укажува на 

фактот дека нема воспоставен систем кој на 

сите ученици би им овозможил еднакви 

услови за оценување. 

- учениците чувствуваат страв и 

незадоволство од воспоставениот систем на 

оценување. 

Од ова произлегува дека има потреба: 

- стручно доусовршување на наставниците 

за нови начини за оценување 

- учениците да се вкучат во процесот на 

оценување и да сфатат како да се подобрат. 

 

 

 Според ова што може да видиме поголем процент на ученици сакаат 

да бидат оценувани на традиционален начин(наставникот испрашува –

ученикот одговара),но не е занемарлива и бројката на ученици што сакаат 

да бидат оценети преку контролни тестови. 

 Целта на ова истражување беше да се согледаат испоредат 

ставовите на наставниците и учениците во однос на училишното 

оценување и да се издвојат критичните ставови кои се пречка за 

унапредување на оценувањето.Ова истражување покажа дека способноста 

и искуството на  наставниците има големо влијание врз постигањата на и 

успехот на учениците,па затоа вложувањето во професионален развој на 

наставниците е најпродуктивно вложување за постигање на целта. 

 Резултатите од ова истражување се појдовна основа во планирањето 

на училишната клима за оценување и планирање на професионален развој 

на наставниците. 

 Секако дека е добро наставниците да бидат 

објективни,праведни,доследни и смирени при оценувањето,но нашата цел 

е во добрите страни на оценувањето да се вбројат и:редовното 

следење,примената на повеќе различни методи во формирањето на 

оцената,мотивацијата на учениците,правењето на пријатна и релаксирачка 

атмосфера во училница,итн. 

Добро би било да се организира едукација на учениците и родителите во 

правец на тоа што треба да се оценува ,а што не и на какви се начини 

можат да бидат вреднувани учениците.Само така оценувањето би 

предизвикало квалитетно учење и стекнување на трајни и практични 

знаења,критичко и креативно размислување и вреднување на нештата што 

е основа за подготвување на учениците. 
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Препораки за надминување на воочените слаби страни: 

-Правилникот и кодексот за оценување да се истакнат на видно мест како Web страната на 

училиштето 

-Стручно доусовршување на наставниците за нови начини за оценување,за изготвување на 

тестови 

 

 

3.6 Известување за напредокот на учениците 

3.6.1. Известување на родителите за напредокот на учениците 
3.6.2.Современи извори за информирање на родителите за напредокот на нивните 

Инструменти/ 

извори на 

податоци 

 

Информации / податоци 

 
-веб страната 
на училиштето 
-Е-дневник 
-постојани 
посети на 
закажаните 
родителски 
средби во 
текот на 
целата учебна 
година 
-разговори со 
класните 
раководители 
за нивните 
деца 
-разговори со 
предметните 
наставници 
-разговор со 
педагошко 
психолошката 
служба 
 

 

           Училиштето има утврден однос за известување на родителите за 

напредокот на учениците и тоа преку: 

- писмена и усна покана за редовна родителска средба со класниот 

раководител, 

- евидентни листови со оцени за постикнатите резултати по секој наставен 

предмет поединечно за секое тримесечие и на крајот на школската година 

со свидетелства; 

-Е-дневник и  СМС пораки; 

Секоја одржана родителска средба класниот раководител ја запишува во 

дневникот на парелелката и Е-дневникот,така што секој родител кој не 

присуствувал од било која причина може да види за што се разговарало на 

одржаниот  состанок. 

Педагошко-психолошката служба во секој момент е подготвена за соработка 

со родители и ученици, исто така има записници од водени разговори со 

ученици и родители. Родителите редовно се известуваат за советување 

како на ученикот така и за родителот/старателот.Уредно водат записници за 

изречени мерки од наставнички совет и изречени мерки од класен 

раководител. 

 

 

3.6.3.Извештај за изречени мерки и консултативно-советодавен разговор со родител 
2019/2020 година 
 

Инструменти/ 

извори на 

податоци 

 

Информации / податоци 

 
 
-Дневници на 
паралелките; 
 
 
-записници од 
родителските 

 

1. Изречени мерки од класен раководител 

 Прво полугодие Второ полугодие Вкупно 

 29 34 63 

2. Изречени мерки од наставнички совет 

 Прво полугодие Второ полугодие Вкупно 
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средби за 
учебната 
2019/2020  и 
2020/2021годи
на; 
 
 
 
 
 
-евиденција на 
наставници за 
остварени 
средби со 
родителите; 
 
 
 
-Информации 
кои им се 
даваат на 
родителите за 
напредокот на 
учениците; 
 
 
-Е-дневник, 
 
 
-Увид во 
педагошката 
евиденција и 
документација; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

Причини: 

53 

Причини: 

 

74 

 

 

 

 

 

опомена пред   

отстранување: 

-некоректен однос-8 

-број на изостаноци-11 

- на испит на годината 

-отстранет ученик-/ 

опомена пред   

отстранување: 

-некоректен однос-12 

-број на изостаноци-32 

-на испит на годината-4 

-отстранет -2 

-губење статус на редовен 

ученик -3 

   160 

3. Советодавни разговори со родител 

Причини: 

-поради намален успех во учењето 

 

68 

-нередовно посетување на наставата 59 

-несоодветно однесување во училиштето 18 

-број на ученици кои што се испратени во центарот за социјална 

работа 

 

 

2 

Вкупно советодавни разговори 159 

 

 

Најчести причини за изрекување педагошки мерки од наставнички совет за 

учебна 2019/2020 

 

 4,1% за некоректно однесување,  

 88% за број на изостаноци и 

5,5% испит на годината 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Графички приказ на  педагошки мерки од Наставнички совет – учебна 

2019/2020 година 
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Изречени мерки од класен раководител: 

Прво полугодие -74% писмена опомена од класен раководител поради број на 

изостаноци 

Второ полугодие-26% писмена опомена од класен раководител поради број на 

изостаноци 

Мерки кои се превземени при  советодавните разговори со родител се: 

-Класните раководители доставија списоци на ученици кои согласно член 58-а од 

Програмата за советување на родители 

-изготвување распоред на советување на родители,родителите уредно се повикани 

на разговор со закажан термин(по групи). Доколку не дојдат на закажаниот термин 

се интервенира со телефонско јавување 

-средба со родители и реализација на Програмата за советување на родители 

-Евиденција од разговорите со родители 

 

3.6.4. Извештај од реализираните средби со родители во учебната 2019/2020 година 

 

 

-преглед на 

дневник на 

паралелките; 

 

-Евиденција од 

разговорите со 

родители; 

 

 
 

 

  

година 

Број на реализирани 

родителски средби  

 

 

Реализирани советодавни 

разговори со родители 

 

Г
и

м
н

а
зи

ск
о
 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

I 

(5 класа) 

25 21 

II 

(4 класа) 

20 19 

III 

(5 класа) 

25 39 

IV 

(5 класа) 

25 42 

С
т
р

у
ч

н
о
 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

I 

(6 класа) 

27 26 

II 

(5 класа) 

23 48 

III 

(5 класа) 

25 42 

IV 

(3 класа) 

15 25 

вкупно 185 262 

3.6.3.Извештај за изречени мерки и консултативно-советодавен разговор со родител 
2020/2021 година 

Инструменти/ 

извори на 

податоци 

 

Информации / податоци 

-Дневници на 
паралелките; 
 
 
-записници од 
родителските 

 

1. Изречени мерки од класен раководител 

 Прво полугодие Второ полугодие Вкупно 

 16 23 39 
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средби за 
учебната 
2019/2020  и 
2020/2021годи
на; 
 
 
 
 
 
-евиденција на 
наставници за 
остварени 
средби со 
родителите; 
 
 
 
-Информации 
кои им се 
даваат на 
родителите за 
напредокот на 
учениците; 
 
 
-Е-дневник, 
 
 
-Увид во 
педагошката 
евиденција и 
документација; 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Изречени мерки од наставнички совет 

 Прво полугодие Второ полугодие Вкупно 

 

 

12 

Причини: 

17 

Причини: 

 

29 

 

 

 

 

 

опомена пред   

отстранување: 

-некоректен однос-3 

-број на изостаноци-9 

- на испит на годината-/ 

-отстранет ученик-/ 

-губење статус на редовен 

ученик 

опомена пред   

отстранување: 

-некоректен однос-3 

-број на изостаноци-12 

-на испит на годината-2 

    

3. Советодавни разговори со родител 

Причини:  

-поради намален успех во учењето 

-нередовно посетување на наставата 

68 

53 

-несоодветно однесување во училиштето / 

-број на ученици кои што се испратени во центарот за 

социјална работа 

 

/ 

Вкупно советодавни разговори 121 

 
 
Најчести причини за изрекување педагошки мерки се од наставнички совет за 

учебната 2020/2021 година : 

 

10% за некоректно однесување,    

87,5% за број на изостаноци,   

1,25% испит на годината 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изречени мерки од класен раководител: 

 

Прво полугодие -60% писмена опомена од класен раководител поради број 

на изостаноци 

Второ полугодие-40% писмена опомена од класен раководител поради број 

    

Графички приказ на  педагошки мерки од Наставнички совет – учебна 

2020/2021 година 
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на изостаноци 

 

Мерки кои се превземени при  советодавните разговори со родител се: 

-Класните раководители доставија списоци на ученици кои согласно член 

58-а од Програмата за советување на родители 

 

-изготвување распоред на советување на родители,родителите уредно се 

повикани на разговор со закажан термин(по групи).Доколку не дојдат на 

закажаниот термин се интервенира со телефонско јавување 

 

-средба со родители и реализација на Програмата за советување на 

родители 

 

-Евиденција од разговорите со родител 

 
 
 

3.6.4. Извештај од реализираните средби со родители во учебната 2020/2021 година 

Инструменти/ 

извори на 

податоци 

 

Информации / податоци 

 
-преглед на 
дневник на 
паралелките; 
 
 
-Евиденција од 
разговорите со 
родители; 
 

 
 

 

  
година 

Броја на 
реализирани 
родителски 

средби  
 

 
Реализирани разговори со 

родители 
 

Г
и

м
н

а
з
и

с
к
о

 

о
б

р
а

з
о

в
а
н

и
е
 

I 
(5 класа) 

22 36   заради  нередовност во 
наставата и успехот на учениците 

II 
(5 класа) 

23 22    советодавни разговори  

III 
(4 класа) 

20 29   советодавни разговори  

IV 
(6 класа) 

22 41    советодавни разговори 

С
т
р

у
ч

н
о

 

о
б

р
а

з
о

в
а
н

и
е
 

I 
(5 класа) 

20 30 советодавни разговори 

II 
(5 класа) 

21 42 советодавни разговори 

III 
(6 класа) 

24 28  советодавни разговори 

IV 
(3 класа) 

13 32 советодавни разговори 

вкупно 165 260 

 

Индикатор за квалитет 3.6 Известување за напредокот на учениците 

Теми          -Известување на родителите за напредокот на учениците 

Констатирани силни страни Констатирани слаби страни 

-навремено известување на родителите 
за успехот и поведението кај ученикот – 

-мал број родители присуствуваат на родителските 
средби; 
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евидентни листови; 
-родителите имаат можност за 
добивање на бараните информации за 
напредокот кај ученикот преку е-
дневникот и ; 
-ученикот гради   правилен однос кон 
училиштето, учењето и средината во 
која се наоѓа ; 
-се развива максимален личен развој кај 
ученикот и израз на сопствениот 
потенцијал; 

 
-родителите не се во можност да користат е-
дневник; 
 
 

Препораки за надминување на воочените слаби страни: 
-да се поттикнат родителите за поголемо присуство на родителските средби; 
-преку средбите да се подобри соработката меѓу наставниците и педагошко-психолошката 
служба со родителите , што ќе резултира со поголеми постигања и напредок кај ученикот; 

 

 

     Подрачје 4: Поддршка на учениците  
 

       4.1. Севкупна грижа за учениците  

Подрачје 4 Поддршка на учениците 

Индикатор 4.1 Севкупна грижа на учениците 

Тема: Заштита 

од физички 

повреди и 

елементарни  

непогоди 

-Во училиштето постои план за евакуација и истиот е истакнат на видно 

место. (Прилог – изготвен план и шема). Планот е изработен на 

22.12.2014 од машински инженер Димитар Узунов. 

-Симулација за спроведување при елементарни непогоди е 

предвидена во годишната програма за 2019/20 и истата е реализирана 

почетокот на месец октомври. 

Тема:  Квалитет 

на достапна 

храна 

-  Училиштето не обезбедува  храна за учениците. 

- Предвидените активности за здрава храна (анкета и предавање) не се 

реализирана поради прогласување на пандемија. 

Тема:  Заштита 

од физички 

повреди и 

елементерни 

непогоди 

- Обучени лица за прва помош кои поседуваат сертификат се Андонова  

Лилјана, Танева Марија и  Картов Доне 

Тема: 

Превенција од 

насилство, 

-Нашето училиште беше учесник на семинарот „Превенирање на 

насилното однесувањемеѓу учениците во основните и во средните 

училишта, кој се одржа на 19 и 20.09.2019. Предавачи на оваа обука беа 
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Заштита од 

семејно 

насилство, 

Заштита од 

психичко и 

физичко 

насилство,Сајбе

р насилство 

професорите од Институтот „Европа за тебе“. 

-Во рамките на годишната програма 2019/20 година, за справување со 

насилство училиштето има изготвено протокол,кој се реализира за 

време на класниот час во склоп на програмата ОЖВ и класните 

раководители се должни да реализираат по еден час во полугодие. 

-Од страна на ППС се водат индивидуални советодавни разговори со 

ученици кои манифестирале разни облици на агресивно однесување. 

Тема: Грижа за 

учениците од 

социјално 

загрозените 

семејства 

- Активисти-волонтери во клубот на млади при Црвен крст и 

реализираат активности од ПРОГРАМАТА за работа на овој клуб. 

 

Ред.бр. Активност време на реализација 

1. Меѓународен ден на борбата против трговија со луѓе 18.10.2019 

2. „Ден на гладта“  16-22.10.2019 

3. Крводарителска акција ноември-декември 

4. Недела на стари лица 17-23.11.2019 

5. Спас на планетата Земја 28.03.2020 

6. Недела на хигиенизација 09.04.2020 

7. Крводарителска акција  април – мај , 2020 

8. Недела на солидарност 20-26.04.2020 

9. Светски ден на Црвениот крст и Црвената полумесечина

 08.05.2020 

-Активностите на учениците се состојат во делење на едукативен 

материјал, флаери, изработка на проекти (ЦКА-ПХВ), учество на 

работилници, учество при реализација на крводарителските акции во 

училиштето и слично. 

-Учениците од СОУ „Јосиф Јосифовски“ - Гевгелија се активисти-

волонтери во Клубот на млади при Црвен крст - Гевгелија и 

реализираат активности од ПРОГРАМАТА за работа на овој клуб. Во 

реализација на активностите учествуваат и наставници координатори 

,меѓутоа голем дел од предвидените активности не се реализираа или 

делумно се реализираа поради пандемијата . 

-Во октомври или на 18.10.2019 година учениците заедно со 

наставниците го одбележија Меѓународниот ден на борбата против 



  

129 

 

трговија со луѓе. Учениците делеа флаери, а на класен час наставниците 

одржаа предавање за борбата против трговијата со луѓе. 

-Во месецот октомври (16-22.10.2019 година)  – организирање на 

хуманитарен базар по повод Меѓународниот ден за борба против 

сиромаштијата на ден 17.10.2019 год. На базарот учествуваа 28 ученици 

од втора, трета и четврта година со подготовки од храна и пијалоци. 

Собраните парични средтсва беа донирани на социјално загрозено 

семејство чии деца учат во нашето училиште.  

- Месец декември – на 4ти и 5ти декември 31 ученик од прва до 

четврта година учествуваа на Новогодишниот базар организиран од 

фондацијата Аполонија во малата сала на Народниот театар во 

Гевгелија. Учениците учествуваа со подготовки од храна и други рачни 

изработки и беа поделени во две групи. Собраните парични средства 

беа донирани на Центарот Мајка Тереза - Гевгелија и Дневниот центар 

за лица со посебни потреби во Гевгелија.  

-На 15.10.2019 година реализирана е крводарителска акција во СОУ 

„Ј.Јосифовски каде беа собрани 16 крвни единици 

-Во учебната 2020 година немаше реализација на крводарителски 

акции поради пандемијата 

-На 14.05.2021 година реализирана е крводарителска акција во СОУ 

„Ј.Јосифовски“ - Гевгелија, и беа собрани 23 крвни единици, помош за 

повредените и родилките. 

 

- Во организација на средношколската заедница  реализирани се низа 

онлајн работилници под мотото НАШИОТ ЗБОР ОБЕДИНУВА. Целта на 

овие работилници беше учениците да стекнат знаење надвор од 

училишните теми, корисно искористено слободно време и онлајн 

дружба во време на пандемија. 

 

Прва работилница – МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ: Дали и како стресот си има 

закачки со младите?! Одржана на 21.4.2021 

Предавач – Дипломиран психолог проф.Стефчо Стефанов  

 

Втора работилница – КАРИЕРЕН ПЛАН : Како успешно да се насочите и 

да ја испланирате вашата кариера, одржана на 28.4.2021  
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Предавач – Советник за развој на кариера проф. Андријана Џинова 

 

Трета работилница – САЈБЕР БУЛИНГ : Врсничкото насилство во 

социјалниот свет, одржана на 5.5.2021 

Предавач – м-р Лилјана Пецова Илиеска и асистенти од Тим програмата 

за млади во Импетус ( Никола Марковски  и Ангелина Илиеска) 

 

Четврта работилница – ПРВА ПОМОШ: Твоето незнаење може да чини 

живот , одржана на 17.5.2021  

Предавач – демонстратор по Прва помош Филип Ивковски 

 

Петта работилница – МУЗИКАТА КАКО ЗАБАВА ИЛИ МУЗИКА : Забавна 

музика – појава и развој , одржана на 20.5.2021 

Предавач – проф м-р Илија  Атанасов 

Тема:  Заштита 

од пушење, 

алкохол и дрога 

Планирани работилници преку проектот „Заедничка грижа на родители 

наставници и ученици„не се реализира поради пандемијата 

 

4.2. Здравје  

4.3. Советодавна помош за понатамошно образование на учениците и грижа за учениците со 
емоционални потешкотии 

 Давање помош при избор на занимањето/институцијата за понатамошно образование, 

доусовршување или вработување 

Училиштето на учениците им нуди помош при избор на занимањето/институциите за понатамошно 

образование, доусовршување или вработување. Училиштето има соработка со релевантни 

институции кои можат да помогнат во изборот на учениците за нивното понатамошно образование 

или избор на професијата, а истата главно се остварува преку стручната служба, класните 

раководители, наставниците по практична и стручна настава од стручното образование, а 

училиштето располага и со обучени кариерни советници кои во училиштето ги спроведуваат 

часовите „Планирање на кариера“ како содржини програмирани од училиштето. Преку изведување 

на феријална пракса за струките, создадена е можност не само за избор на понатамошно 

образование на учениците од стручно образование туку и можност за нивно вработување. 

 Начин на информирање на учениците 

На учениците и родителите, и во нормални услови и во услови на пандемија им е овозможено 

непосредно да се информираат за постоечките восокообразовни институции. Училиштето ги 

информира преку организирани презентации и информативни средби со истите по однапред 
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определен распоред во просториите на училиштето, дистрибуирање на пропаганден материјал и 

спроведување на „отворени денови“ кои се реализираат според планирањата на училиштето 

најмалку по еден во полугодие, при кои родителите на учениците имаат можност да остварат 

консултативни и информативни средби со класните раководители, сите предметни наставници, 

стручната служба и директорот на училиштето. Како слободни часови во училиштето се реализира и 

предметот планирање на кариера. 

 Квалитети, ризици и потенцијали 

Одржување на соработка на училиштето со компании преку која се постигнува висок квалитет 

на стручното образование, а кариерните советници кои ги реализираат слободните часови по 

предметот планирање ја надополнуваат интеракцијата помеѓу учениците, стручната служба, 

класните раководители, предметните наставници и родителите. Училиштето располага и со кадар 

обучен за справување со предизвиците при образование на ученици со аутизам и интелектуална 

попреченост. Од месец март 2020 година училиштето наполно одговори на глобалниот предизвик – 

on-line настава во услови на пандемија така што освен редовната настава беа овозможени 

функционални услови за контакт и работа со ученици со потреби од информации за понатамошно 

образование. 

Како недостаток се јавува потребата од вештини, знаења и посветеност не само на дел, туку 

на целиот наставен кадар, за препознавање и насочување на учениците со емоционални 

потешкотии, аутизам и интелектуална попреченост. 

Можности - Училиштето им нуди можност на ученисо училиштето. Училиштето е отворено да 

го проширува изборот на стручно образование кое ќе им биде на располагање на учениците.  

Закани - Недоволната (нецелосна) информираност може да доведе до намален интерес за 

понатамошно образование, а со тоа и намален социјален и интелектуален развој, како и 

потешкотии при решавање на едно од егзистенцијалните прашања –вработувањето. 

Оневозможеноста од физички контакт со учениците  ги намалува расположливите ресурси и 

потребните услови  за информирање на учениците да помогне при добивање на препораки и 

насочување кон нивно вработување во компании кои соработуваат. 

Училиштето е со амбиции за изнаоѓање на модели за информирање на учениците за 

понатамошно образование кои одговараат на предизвиците и потешкотиите, како што 

претставуваше Ковид пандемијата (Организирани презентации на дигитални платформи, виртуелни 

посети на универзитети и сл.). Обучување на целиот наставен кадар (преку интерни дисеминации) 

за одговарање на предизвиците при образование на ученици со емоционални потешкотии. 

 

 

4.4. Следење на напредокот  

Направена е споредба на просечниот успех за 358 ученици од втора и трета година за учебната 

2020-2021 и нивниот успех во прва и втора година во учебната 2019-20.  

Кај 150 ученици (42%) е констатирано зголемување на успехот, кај 141 (39%) има намалување и кај 

останатите 19 % просечниот успех е со иста вредност .  
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Кај 23 ученици (6%) зголемувањето на просечниот успех е од 0,5 до 1,07.   

Кај 38 ученици (10,6%) намалувањето е повеке од половина оценка, а кај 7 од нив тоа намалување е 

повеке од една оценка. Забележано е незначително намалување на просечниот успех за сите 

ученици од 0.03 . Промената на успехот по класови , насоки и години е со помали отстапувања и е 

прикажано во долната табела. 
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Подрачје 5: Училишна клима и односи во училиштo 

               

Број Индикатор за квалитет Теми 

  
  
  
5.1. 

  
  
Училишна клима и 
односи во училиштето 

 Углед/имиџ на училиштето 

 Кодекс на однесување 

 Училишна клима 

 Поведение и дисциплина во училиштето 

 Партиципација на учениците во решавањето 
проблеми и донесувањето одлуки 

  
5.2. 

  
Промовирања на 
постигањата 
  

 Промовирање на личните постигања на 
учениците 

 Промовирање на постигањата во имe на 
училиштето 

  
5.3 

  
Еднаквост и правичност 

 Познавање на правата на децата 

 Еднаков правичен третман на сите ученици 

 Прифаќање и промовирање на 
мултикултурализмот 

  
5.4. 

Партнерски однос со 
родителите и  
со локалната и деловната 
заедница 

 Соработка на училиштето со родителите 

 Соработка со локалната заедница 

 Соработка со деловната заедница и невладиниот 
сектор 

 

5.1. Училишна клима и односи во училиштето  

 

Индикатор за квалитет: 
5.1.  Училишна клима и односи во училиштето 

Тема:                                                       Углед на училиштето 

Собирање  податоци: Кои податоци се собрани?  Кои методи се користени? Обработка на 
документи 

Документи кои се 
прегледани/користени 
инструменти 

Кои информации се собрани? 

Монографии за 
училиштето 
  
Фотографии и материјали 
од развојот на 
училиштето 
  
Дипломи 
  
Пофалници 

  
Кампања: 
„Јас ја избрав мојата 
иднина“ – кратки видеа  

Училиштето има долга традиција – постои скоро 70  години. 
Резултатите и постигнувањата на учениците во различни 
области на општински, регионални, државни и меѓународни 
натпревари го потврдуваат високиот квалитет на работа и 
должната почит кон оваа институција. Голем број ученици по 
завршувањето на средното образование и понатаму 
продолжуваат да го надградуваат своето образование на 
универзитетите во земјава и надвор од неа. Дел од нив, денес 
се наоѓаат на високи, раководни и угледни работни места и на 
одговорни позиции во општествениот живот. Затоа, со 
задоволство може да констатираме дека од Училиштето 
учениците излегуваат солидно подготвени за понатамошниот 
професионален развој. Визијата и мисијата на Училиштето се 
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во кои некогашни 
ученици ги искажуваат 
своите искуства, но и 
придобивките што ги 
стекнале во ова училиште 
  
Видео записи од 
активностите на 
учениците  
  
Веб – страница на 
Училиштето 
  
Годишни извештаи за 
работата на  
СОУ „Јосиф Јосифовски“ 
за  
2019/20 и за 2020/21 
година 
  
Годишни програми за 
работа на Училиштето 

за 2019/20 и за 2020/21   
  
Дневник за работа на 
паралелката 
  
Програма за работа на 
класен час 
  
Програма „Интеграција 
на еколошката едукација 
во македонскиот 
образовен систем“  
Интегрирано планирање 
во наставата 
  
Годишни планирања на 
наставниците 
  
Летоци во кои се 
претставува училиштето 
  
Разговор со учениците 
  
Набљудување 

истакнати на јавно место и се достапни за секој што сака да ги 
прочита.  
  
Училиштето се грижи за здравјето на учениците. Пред 
почетокот на школската година се преземаат мерки за 
дезинфекција, дезинсекција и дератизација на целиот објект. 
Учениците од прва година и од завршните класови 
задолжително одат на систематски преглед. Задолжително се 
спроведуваат систематски и санитарни прегледи и за сите 
вработени. Во соработка со педагошко – психолошката служба  
се одржуваат едукативни предавања на различни теми 
поврзани со здравјето на учениците.  
  
Училиштето е опремено со видео – надзор. Поставени се 
камери во внатрешноста на училишната зграда, во холовите и 
на места каде што се регистрираат сите можни движења во 
училиштето, но и пред влезовите во училишната зграда. Во 
ходниците има противпожарни апарати и хидранти. Исто така и 
во новиот и во стариот дел од училишната зграда има 
поставени панични светла, во случај да снема електрична 
струја. На влезот од училиштето од страна на Владата на 
Република Северна Македонија и на Дирекцијата за заштита и 
спасување  истакнати се и достапни за сите: Постапки во случај 
на пожар и Постапки во случај на земјотрес. Според тоа, за да 
биде безбедноста и сигурноста кај учениците на високо ниво 
постои  изработена Програма за заштита и спасување од 
елементарни непогоди на учениците и вработените. Учениците 
се чувствуваат безбедно во училиштето. Освен наставниците за 
безбедноста се грижат и лица ангажирани од Агенцијата за 
обезбедување.  
  
Во училиштето се негува родовата сензитивност, а на тоа 
особено се внимава при формирањето на паралелките. Нашето 
училиште според составот е релативно етнички хомогена 
средина, со мали исклучоци. Резултатите од анкетите на 
учениците покажуваат дека постои заемна почит, еднаквост и 
правичност кај учениците од различен пол и од различно 
етничко потекло. Спроведувањето на проектот „Меѓуетничка 
интеграција во образованието“ не само на класните часови, 
туку и во наставните програми по различни предмети го 
актуелизира проблемот на почитување различна етничка 
припадност.   
  
Во најголем дел, во Училиштето се реализираат точките на 
акција од третиот и четвртиот еко – стандард. Училиштето 
обезбедува здрави услови за работење и престој во 
училишната зграда.  
  

Тема:                                                                                Кодекс на однесување 
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Куќен ред на училиштето 
  
Кодекс на однесување на 
учениците 
  
Кодекс на однесување на 
наставниците 
  
Кодекс на однесување на 
родителите 
  
Етички кодекс на СОУ 
„Јосиф Јосифовски“ 
Гевгелија 
  
Кодекс на еко наставник 
и вработените 
  
Кодекс на еко ученик 
  
Еко кодекс на 
хигиеничарите во нашето 
училиште 
  
Правилник за 
изрекување педагошки 
мерки на учениците 
  
  
Протоколи за 
постапување на средните 
училишта во Република 
Северна Македонија за 
реализација на воспитно 
образовниот процес во 
учебната 2020/21 година  
  

Училиштето има Куќен ред. Овој интерен правилник со кој се 
регулирани правилата на однесување кои треба да ги 
почитуваат сите што се поврзани со воспитно – образовниот 
процес е изработен од педагошко – психолошката служба, 
правник и директор. Исто така, училиштето има Кодекс за 
однесување на учениците, Кодекс за однесување на 
наставниците и Кодекс за однесување на родителите. Во 
изработката на овие кодекси учествуваа психолошко – 
педагошката служба, секретарката, директорот, наставници и 
ученици. Училиштето исто така, има Етички кодекс на СОУ 
„Јосиф Јосифовски“ - Гевгелија, а нормите на овој кодекс се 
задолжителни за сите ученици и наставници. И во изработката 
на овој кодекс учествуваа: педагог, психолог, директор, 
секретар и наставници.  
Училиштето има донесено и еко – кодекси: Кодекс на еко 
наставник и вработените, Кодекс на еко ученик и Еко кодекс на 
хигиеничарите во нашето училиште. Во изработката на овие еко 
– кодекси учествуваа: педагошко – психолошката служба, 
директор, секретар, еко – тимот составен од наставници и 
ученици. Значи, при изработката и при усвојувањето на 
кодексите е спроведена демократска процедура со учество на 
претставници од сите структури во училиштето. Со сите овие 
кодекси се запознаени учениците, наставниците и воопшто, 
сите вработени. Уште на првиот час во септември учениците се 
запознаваат со Куќниот ред на училиштето. На првите 
родителски средби во септември со содржината не само на 
Куќниот ред, туку и на другите кодекси се запознаваат и 
родителите. Кодексите на однесување се поставени на видни 
места во училиштето достапни за сите вработени и за сите 
ученици. 
  
Од минатата година учениците, наставниците и воопшто, сите 
вработени се придржуваат и кон протоколите за постапување 
во услови на пандемија. Во секоја училница има истакнато 
Правила за однесување во училниците за време на пандемија. 
Во ходниците пак, има истакнато Правила за однесување во 
училишните холови за време на пандемија. Тоа значи дека 
голем дел од кодексите што беа и претходно спомнати се 
прилгодени за работа во услови на пандемија. 
  
Училиштето има пишани процедури за реагирање во случај на 
прекршување на принципите и правилата на однесување, 
пропишани со кодексите, и таквите процедури ги спроведува во 
практика.   
  

Тема:                                                                                         Училишна клима 

  
Статут на училиштето 
  
  

Еднаквиот однос кон учениците независно од нивната полова, 
етничка, национална и верска припадност, како и еднаквиот 
третман на наставниците создава позитивна училишна клима. 
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Програма за работа на 
инклузивниот тим (за 
учениците со ПОП) 
  
  
  
  
  
 Дневник на паралелките 
  
  
  
Записници од Советот на 
паралелките и од 
Наставничкиот совет 
  
  
Записници од Состанокот 
со родителите 
  
  
Анкета 
  
  
Набљудување 
  
  
Програма за работа на 
класен час 
  
Годишна програма за 
работа на СОУ „Јосиф 
Јосифовски“ за учебните 
2019/20 и за 2020/2021 
година 
  
  
Годишни извештаи за 
работата на  
СОУ „Јосиф Јосифовски“ 
за  
2019/20 и за 2020/21 
година 
  
  
Разговори со ученици 
  
  

Тоа е во согласност со политиката на училиштето што се 
потврдува во пракса.  
  
Наставниот кадар, педагошко – психолошката служба, 
Директорот на училиштето и сите други вклучени субјекти во 
секојдневната работа активно ја подигнуваат свеста за 
надминување на сите меѓусебни разлики. Соработката меѓу 
вработените и желбата за позитивна училишна клима се 
согледува и во заедничките прослави на Василица, на 8 Март, 
на Патрониот празник на училиштето. И во услови на 
пандемија, скромно, со почитување на протоколите ваквиот 
вид на соработка не беше прекината.    
  
Работата на класните часови, согласно Програмата за работа го 
актуелизира проблемот на почитување и со тоа активно ја 
подигнува свеста и на наставниците и на учениците во однос на 
ова прашање. Паралелките во нашето училиште се формираат 
врз принципот на еднаквост во поглед на половата и етничката 
припадност. Натпреварите од спортски и научен карактер, 
подготовката на приредби и манифестации, како и учеството во 
различни конкурси и проекти, подеднакво ги застапува сите 
ученици.  
  
Училиштето има политика на поддршка за учениците кои имаат 
пречки во развојот. Во наставата со нив се реализира посебна 
Програма за ученици со посебни образовни потреби. Воспитно 
– образовната работа на сите наставници ја поттикнува свеста 
на учениците активно да им помагаат на оние ученици кои 
имаат потешкотии во учењето и во процесот на социјализација.  
  
Во училиштето постои тим за анализа на критични точки на 
комуникација (меѓу одредени структури ученици, родители, 
наставници). За да се надминат критичните точки кои ја 
нарушуваат позитивната клима во училиштето постојат интерни 
документи – Протоколи за справување со насилство меѓу 
учениците, Протоколи за рана детекција и превенција на 
ученици со ризично однесување во делот на злоупотреба на 
психотропни супстанци и алкохол како и постапност во 
справувањето со ученици кои имаат асоцијално и 
антисоцијално однесување.  
  
Од анкетата спроведена меѓу учениците најголем дел се 
изјасниле дека се чувствуваат безбедно во училишната средина 
и ако имаат некаков проблем знаат кому да се обратат. Исто 
така, тие сметаат дека комуникацијата и соработката меѓу  
учениците од различен пол, од различно етничко потекло и 
социјален статус се засновуваат на заемна почит, еднаквост и 
правичност. Според резултатите од анкетата Училиштето ги 
почитува правата на учениците со посебни образовни потреби 
и помага за нивна вклученост во воспитно – образовниот 
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процес. Најголемиот дел од учениците се изјасниле дека 
училиштето нуди подеднакви услови и можности на учениците 
да бидат вклучени во разни активности, проекти, манифестации 
и конкурси. Тие исто така сметаат дека учеството во 
активностите на средношколската заедница е право на учество 
на секој ученик. 

Тема:                                                  Поведение и дисциплина во училиштето 

  
Годишни извештаи за 
работата на  
СОУ „Јосиф Јосифовски“ 
за  
2019/20 и за 2020/21 
година 
  
  
  
Список на наставници за 
дежурства 
  
  
  
Правила кон кои се 
придржува дежурниот 
наставник 
  
  
  
Правилник за 
изрекување педагошки 
мерки 
  
  
Годишни извештаи за 
работа на училишниот 
педагог и на училишниот 
психолог 

Дисциплината на учениците и на вработените главно 

задоволува. Работната атмосфера за време на наставата е  на 

задоволувачко ниво. Вработените внимателно се справуваат со 

проблемите во однос на редовноста и дисциплината, а исто 

така се грижат за однесувањето и безбедноста на учениците за 

време на одморите, приемот на учениците и нивното 

заминување од училиштето. Еден од начините како тоа го 

реализираат е преку дежурства на наставниците. Во 

училишниот хол се истакнати и достапни за сите Правила кон 

кои се придржува дежурниот наставник. Тие Правилата се 

прилагодени на новонастаната состојба со пандемијата од 

Ковид 19 и со почитување на посебни протоколи.  
  
Куќниот ред на училиштето, Етичкиот кодекс, Кодексот за 
однесување на учениците, Кодексот за однесување на 
наставниците, Еколошките кодекси јасно укажуваат на правата 
и обврските на учениците и на наставниците. Сите овие кодекси 
се засновани на почитување на начините на однесување во 
училиштето. Тоа подразбира редовност, дисциплина, 
соодветен начин на облекување, начин на однесување за 
време на часовите и за време на одморите, заштита на 
училишниот инвентар и постојано будна еколошка свест. 
  
Училиштето соодветно го применива Правилникот за 
изрекување педагошки мерки и води политика на навремено 
справување со несоодветното однесување на учениците. Па 
така, во учебната 2019/2020 година се изречени вкупно 208 
педагошки мерки од кои 79 – писмена опомена од класен 
раководител, 51 – опомена пред отстранување, 6 – испит на 
годината и 2 ученика самоволно го напуштиле училиштето и со 
тоа го изгубиле статусот редовен ученик.  
Во учебната 2020/2021 година се изречени вкупно 137 
педагошки мерки од кои 86 – писмена опомена од класен 
раководител, 47 – опомена пред отстранување, 3 – испит на 
годината и 1 ученичка самоволно го напуштила училиштето и со 
тоа го изгубила статусот редовен ученик. 
  
Училиштето води писмена евиденција за тековните случувања. 
За сите тековни случувања има прилози во Годишниот извештај 
за работата на училиштето. Извештајот од педагошко – 
психолошката служба за поведението и дисциплината на 
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учениците се темели врз основа на: записници од изречени 
педагошки мерки, решенија за изречени педагошки мерки, 
педагошката евиденција – дневник на паралелката и главната 
книга, записници од советувања на родители, разни евиденции 
за разговори со ученици, родители и наставници.. Одговорни 
лица се: Светлана Митровска – училиштен психолог и Маја 
Проданова – педагог. 
  

Тема:                           Партиципација на учениците во решавањето проблеми и          
донесувањето одлуки 

  
Програма за работа на 
средношколската 
заедница 
  
  
  
Извештај за работата на 
средношколската 
заедница за 2019/20 и за 
2020/21 година 
  
  
Годишни програми за 
работа на Училиштето за 
2019/20 и за 2020/2021 
година 
  
  
Годишните извештаи за 
работата на  
СОУ „Јосиф Јосифовски“ 
за  
2019/20 и за 2020/21 
година 
  

Училиштето има демократски формирана ученичка заедница. 
Составена е од претставници од сите класови - најчесто 
претседателите на класното раководство. Има свое 
претседателство и работни групи избрани со тајно гласање од 
самите членови. Исто така, членови на ученичката заедница се 
и ученици кои покажуваат музички, драмски, ликовни, 
готварски, спортски, говорнички и организаторски способности. 
Членови се сите ученици што имаат идеи и што сакаат да се 
вклучат во различни активности на ученичката заедница. 
Училишната заедница ги застапува интересите на учениците и 
учествува во носењето одлуки за сите прашања што се од 
непосреден интерес за учениците. Затоа што претставува врска 
меѓу учениците и училишните служби преку неа учениците се 
целосно и навремено информирани за сите работи што се од 
нивен непосреден интерес. Претседател на ученичката 
заедница за учебната 2019/20 година беше Лазе Николов, а за 
2020/21 Милчо Јовановски. Одговорен наставник е Адријана 
Џинова.  
  
Во училиштето има еко – одбор, но нема еко – секција и еко – 
патроли. Учениците многу малку учествуваат во решавањето 
проблеми и донесувањето одлуки на седумте чекори и точките 
на акции од воспоставените еко – стандарди. Пред неколку 
години постоеше еко – патрола во училиштето, но таа не ги 
исполни целите поради кои треба да постои. Ученицте се 
делумно информирани за сите активности од еколошката 
програма што се од нивен интерес.  

Клучни јаки страни: 
- Училиштето се грижи за здравјето и безбедноста на учениците, 
- се негува родовата сензитивност, 
- постои заемна почит и еднаквост кај учениците од различно етничко потекло, 
- Училиштето обезбедува здрави услови за работење и престој во училишната зграда и во 
училишниот двор, 
- Училиштето има Куќен ред, 
- има кодекси на однесување со кои се регулираат правилата на однесување на сите 
структури во Училиштето, 
- постои еднаков однос кон учениците независно од нивната полова, етничка, национална 
и верска припадност, 
- на натпреварите со спортски и научен карактер, на приредби, манифестации, учество во 
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проекти, подеднакво се застапени сите ученици, 
- Училиштето им дава поддршка на учениците со ПОП, 
- се поттикнува свеста кај учениците да им се помага на учениците со потекотии во учењето 
и во процесот на социјализација, 
- Училиштето соодветно го применува Правилникот за изрекување педагошки мерки и води 
политика на навремено справување со несоодветното однесување на учениците, 
- Училиштето нуди подеднакви услови за учество во активностите на средношколската 
заедница. 
  
Слаби страни: 
- потребна е поголема среденост и хигиена во помошните простории од стариот дел на 
училишната зграда, 
- да се посвети поголемо внимание за уредувањето на училишниот хол, 
- нема еко – секции и учениците се делумно информирани за активности од еколошката 
програма што се од нивен интерес. 
  
Препораки за надминување на констатираните слаби страни: 
- да се исчистат и да се средат помошните простории во училниците од стариот дел на 
училишната зграда, 
- да се отстранат од огласните табли во училишниот хол и пред влезот  на Училиштето стари 
огласи и соопштенија што веќе не се потребни, 
- во Планот на училиштето што се наоѓа во училишниот хол да се додаде и планот на новата 
училишна зграда, 
- постојано да се проверува исправноста на паничните светла и на противпожарните 
системи, 
- да се формира еко – секција и да се разговара за еколошка програма на ученичката 
заедница. 
  
  

 

5.2. Промовирање на постигањата  

 

5.2  Промовирање на постигањата 

Теми:                                                      Промовирање на постигањата 

Инструменти 

Извор на податоци 

Добиени информации 

  
Извештај од работата 
на активите 
  
  
 Годишен извештај на 
Училиштето 
  
 
Веб-страница на 
Училиштето 
  

  
И во текот на учебната 2019/2020 и во 2020/2021 година 
учениците се вклучиле во голем број учества на разни 
натпревари, конкурси, манифестации, работилници, 
хуманитарни настани, еко-акции и друго.   
  
Добиени се бројни меѓународни, државни, регионални и 
општински награди. 
  
Се реализираат голем број манифестации, претстави и настани 
во кои учениците имаат можност да ги искажат и афирмираат 
своите афинитети и достигнувања. 
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Училиштен весник 
  
  
  
Извештаи од работата 
на проектните групи 
  

  
За случувањата и достигнувањата на учениците редовно се 
известува на веб-страната на Училиштето. 
  
Училиштето има склучено меморандум за соработка со Општина 
Гевгелија и ТВ „Нова“ со што  исто така на нивниот медиумски 
простор се известува и се промовираат постигањата на 
учениците. 
  
Во Училиштето редовно работи проектната група за училиштен 
весник која го подготвува и еднаш годишно се издава  и печати 
Училишниот весник во кој се вклучени сите активности и 
постигања на Училиштето. 
  
Литературниот клуб редовно соработува со Високата школа за 
новинарство и односи со јавноста објавувајќи статии и интервјуа 
со ученици и професори на веб-страницата www.medium.edu.mk. 
  
Редовно се издвојуваат средства за котизација на учениците и 
наставниците и сите видови натпревари (меѓународни, државни, 
регинални и општински). 
  
На крајот од учебната година се одржува манифестација во која 
на учениците и професорите им се доделуваат дипломи и 
признанија за постигнатите резултати. 
  
По пристинувањето на резултатите од матурските испити, се 
прогласува ученик на генерацијата на којшто му се доделува 
признание. 
  
  
Учениците се мотивирани за учество во проектни активности и 
секции, па на крајот од школувањето се наградуваат и за 
континуирано четиригодишно учество во истите (училиштен хор, 
драмски секции, училиштен весник, балетска група). 
  
Училиштето, исто така, е домаќин при одржување на натпревари 
во соработка со факултети и државни институции. 
 

Констатирани силни страни Констатирани слаби страни 

Вклучување на голем број ученици во 
активностите на Училиштето. 
  
Промовирање на Училиштето и 
стекнување на квалитетно 
образование. 
  
Одржување голем број часови на 
воннаставни активности. 
  

  
  
Учениците се временски ограничени во можноста 
за вклученост во сите настани 
  
  
  
  
  
  
Заради новонастанатата ситуација со начинот на 
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Поттикнување на натпреварувачки дух 
и афирмација на квалитетите на 
учениците. 
  
Вклучување и на родителите во 
манфестациите на Училиштето. 
  
Јавно информирање и промовирање 
на постигнатиот успех на учениците. 
  
Стекнување признанија кои ќе им 
користат при запишување во високо 
образование на учениците. 
  

изведување на наставата, наставниците и 
учениците ги прилагодија своите активности на 
новиот начин на функционирање и изведување 
на предвиденото. 
  

  
Препораки за надминување на воочените слаби страни: 
Координација со организаторите на конкурси, натпревари, манифестации и друго, заради 
поефективно работење, во однос на временската рамка на одржување на истите (најчесто 
надарените ученици учествуваат на повеќе конкурси и натпревари чиишто термини на 
одржување често се преклопуваат). 
  

   

 

5.3. Еднаквост и правичност  

 

Индикатор за квалитет: 
5.3.  Еднаквост и правичност 

Извори на податоци Кои информации се собрани? 

  
Дневници на пралелките  
  
  
Записници од стручните 
активи 
  
  
Записници од 
Наставничкиот совет  
  
  
Ученичко досие 
  
  
Персонално и педагошко 
досие на наставниците 
  
  
Годишен  

  
Вработените во Училиштето ги знаат и ги почитуваат правата на 
децата. Училиштето ги поттикнува учениците да ги 
практикуваат своите права и ги заштитува во случај на нивно 
нарушување.  
  
Сите вработени во училиштето подеднакво се однесуваат кон 
сите ученици, независно од полот, етничката припадност и 
социјален статус. Училиштето ги промовира еднаквоста и 
правичноста како темелни вредности во сите свои пишани 
документи и има развиено механизми со кои обезбедува 
нивно почитување во односите меѓу сите структури што 
учествуваат во училишниот живот (вработените, учениците, 
родителите). Учениците се учат како да ги препознаваат и како 
да се справуваат со конкретни ситуации поврзани со 
дискриминација во училишен контекст. 
  
Без разлика дали учениците се од различен пол, од различно 
етничко потекло и социјален статус или со посебни образовни 
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Извештај за работата на 
СОУ „Јосиф Јосифовски“ 
за 2019/20 и за 2020/21 
година 
  
  
Програма за работа на 
класен час  
  
  
Записници од работа на 
Средношколска заедница 
  
  
Педагошка евиденција за 
вклученоста на 
учениците во 
воннаставни активности 
  
  
  
Структура на паралелките 
  
  
  
Анкети 
  
  
Разговори со ученици 
  
  
  
Набљудување 

потреби, досега не е појавено непочитување помеѓу нив. 
Училиштето преку план и програма за работа на класните 
часови (особено со ОЖВ-содржините), преку функционирање 
на класните заедници и Средношколската училишна заедница, 
помага во изградувањето на коректен однос на наставникот 
кон сите ученици и меѓу сите ученици од целото училиште. 
Стручната служба, наставниците и другите вработени во 
училиштето еднакво ги почитуваат правата на децата 
независно од нивната социјална, економска, верска, образовна 
или национална припадност. Училиштето ги поттикнува 
учениците да ги практикуваат нивните права и ги заштитува, 
доколку нивните права се нарушени. Училиштето овозможува 
сите ученици да добијат подеднаков третман преку грижа за 
обезбедување на бесплатни учебници од страна на МОН. 
  
Исто така, со новонастанатата ситуација заради пандемијата и 
преминување во он-лајн настава, Училиштето обезбеди 
техничка поддршка на учениците кои немаа можност и 
ресурси.  
  
Училиштето им нуди подеднакви можности на учениците да 
бидат вклучени во разни активности, проекти,  манифестации и 
конкурси. Тие знаат дека учеството во Средношколската 
заедница е право на секој ученик. Во Училиштето се почитуваат 
правата на учениците со посебни образовни потреби и им се 
помага за нивна вклученост  во воспитно – образовниот 
процес. Најголемиот дел од учениците се чувствуваат 
рамноправни со другите ученици во Училиштето. Тие знаат 
каде да се обратат во случај на проблем кој можат да го имаат. 
  
Учениците учат да ја почитуваат сопствената култура и 
традиција, но и културата и традицијата на другите етнички 
заедници во Македонија. Сите наставници во своите годишни 
планирања планираат и во текот на учебната годината 
реализираат часови во рамките на Проектот за меѓуетничка 
интеграција. Во рамките на Проектот за меѓуетничка 
интеграција во образованието, беше спроведена работилница 
„Справување со стрес, депресија и анаксозност во време на 
пандемија“ во соработка со училиштето Арсениј Јовков од 
Скопје која се одржа онлајн.  
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Според сето ова може да се согледа дека силните страни на Училиштето се: 
- комуникација и соработката помеѓу учениците,  
- почитување на нивните права,  
- учеството во Средношколската заедница,  
- чувството на рамноправност,   
- знаење каде треба да се обратат при постоење на проблем. 
Од друга страна изречените педагошки мерки и разговорите со учениците покажуваат 
дека треба: 
- да се обрне поголемо внимание во однесувањето на учениците, 
- целосно почитување на Кодексот на однесување, 
- на класните часови да се разговара повеќе за правата на децата, но и за нивните обврски; 
- да се запознаат учениците со Конвенцијата за правата на децата и да се спроведе 
едукативен настан или платформа за денот на правата на децата, 20 ноември. 
  

  

 5.4. Партнерски однос со родителите и со локалната и деловната заедица 

Индикатор за квалитет: 
 5.4. Партнерски однос со родителите и со  локалната   и  деловната заедница 

Тема:                                               Соработка на училиштето со родителите 

Документи кои се 
прегледани/ користени 
инструменти 

Кои информации се собрани? 

  
  
Годишни извештаи за 
работата на СОУ „Јосиф 
Јосифовски“ за 2019/2020 
и за 2020/2021 одина 
  
  
  
Записници од разговори 
со родители 
  
  
  
Извештаи од родителски 
средби во дневниците на 
паралелките 
  
  
  
  
Записници од состаноци 
на Советот на родители 
  
  
  

Родителите се вклучени во целокупната дејност на училиштето 
на повеќе начини. Секој класен раководител континуирано 
соработува со родителите на учениците од паралелката. 
Класните раководители имаат Програма за соработка со 
родителите што ја доставуваат до педагошко – психолошката 
служба на почетокот од учебната година. Најмалку двапати во 
текот на полугодието се одржуваат родителски средби. Освен 
тоа, класните раководители имаат индивидуални средби и 
разговори со родителите во зависност од потребите. 
Училиштето редовно одржува Отворени родителски средби 
каде родителите можат да поразговараат со наставниците по 
различни наставни предмети и да се запознаат со 
постигнувањата на нивните деца. Поради пандемијата со 
Ковид 19 таквите средби беа намалени, се одржаа само две 
Отворени родителски средби (13.11.2019 г. и 29.1.2020 г.). 
Потоа состаноците со родителите се одржуваа на далечина.   
  
Секоја парлелка има родител - претставник во Советот на 
родители. Советот на родители има своја Програма за работа. 
Поради пандемијата, во последните две години,  не беше 
целосно реализирана програмата на Советот на родители.  
  
Исто така беа одржувани индивидуални, групни разговори и 
советувања со родители на ученици кои пројавуваат слаб успех 
или имаат потешкотии во учењето, нередовно посетуваат 
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Записници од 
состаноците на 
Училиштен одбор 
  
  
  
  
  
  
  
  
Програма за работа на 
СОУ „Јосиф Јосифовски“ 
за 2019/2020 година и за 
2020/2021 година 
  

настава, несоодветно или асоцијално се однесуваат, 
покажуваат недисциплина за време на часовите или 
непочитување на Кодексот за однесување во училиштето. Во 
2019/2020 година имало вкупно 144 средби и 72 записника за 
разговорите и советувањата на родителите. Индивидуални и 
групни советувања со родители се одржани и во 2020/2021 
година – поради слабиот успех или потешкотии во учењето со 
48 родитела, и поради нередовно посетување на наставата на 
далечина со 50 родитела.  
  
Родителите се вклучени и во Училишниот одбор, како орган на 
управување во училиштето. Соработката со родителите се 
согледува и во организирање работилници, трибини, 
едукативни предавања (за актуелни теми). Во последните две 
години поради пандемијата, таквите активности беа сосема 
редуцирани. Успешно беше спроведена анкетата со 
родителите за: „Влијанието на онлајн наставата врз 
учениците“.  
  
Родителите секогаш се вклучуваат  и во      реализацијата на 
активностите од проектот „Заедничка грижа за правилно 
насочување на учениците“, како и во други воннаставни 
активности и манифестации од хуманитарен и едукативен 
карактер. Но, и овие активности поради познатите причини беа 
намалени. 
  

Тема:                                                   Соработка со локалната заедница 

  
  
Годишни извештаи за 
работата на СОУ „Јосиф 
Јосифовски“ за 2019/2020 
и за 2020/2021 одина 
  
  
  
  
Програма за работа на 
СОУ „Јосиф Јосифовски“ 
за 2019/2020 година и за 
2020/2021 година 
  
  
  
  

Соработка со локалната заедница  постои во текот на целата 
наставна година. Училиштето е активно вклучено во животот 
на локалната заедница преку учество во повеќе манифестации 
за заедничко одбележување на Денот на Општината - 7 
Ноември, одбележување на Заштитникот на градот „Св.Спас“, 
заеднички празнувања на новогодишните празници, еколошки 
акции, хуманитарни активности во соработка со Црвениот крст, 
со Центарот за деца со посебни потреби, со Здружението на 

граѓани „Промени сè“, како и преку различни видови 

едукативни активности на Локалната комисија за борба против 
трговија со луѓе и илегална миграција. Сета ова соработка по 
март 2020 г. беше намалена или ставена во мирување поради 
пандемијата со Ковид 19.  
  
На 25.10.2019 година, учениците од економско-правната и 
трговска струка и од трета година - гимназиско образование, го 
посетија Основниот суд во Гевгелија, по повод 
одбележувањето на 25 Октомври – Европскиот ден на 
граѓанската правда. 
  
Општина Гевгелија финансиски помага во издавањето на 
училишниот весник и парично го наградува најдобриот ученик 
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во генерацијата.  
  

Тема:                  Соработка со деловната заедница и невладиниот  сектор 

  
  
  
Годишни извештаи за 
работата на СОУ „Јосиф 
Јосифовски“ за 2019/2020 
и за 2020/2021 одина 
  
  
  
  
  
Веб - страница на 
училиштето 
  
  
  
  
  
  
Програма за работа на 
СОУ „Јосиф Јосифовски“ 
за 2019/2020 година и за 
2020/2021 година 
  
  
  
  
  
  
  
  
Фејсбук профилот на 
проектот Еразмус + 
  
  
  

Училиштето успешно соработува и со деловната заедница. 
Еден од начините на таа соработка е преку реализацијата на 
СПИН – програмата или Стекнување на професионално 
искуство под надзор кој се однесува само за учениците од 
стручното образование од угостителската и машинската струка. 
Училиштето соработува со оној локален бизнис сектор кај кој 
учениците од соодветната струка можат преку практична 
работа да стекнат вештини и проширени стручно–теоретски 
знаења. Па така, учениците од угостителската струка изведуваа 
практична настава во угостителските објекти: ресторан „Крим“, 
хотел „Аполонија“, хотел „Скај“, ресторан „Боко“, ресторан 
„Елени“, Негорски Бањи, пекара „ММ“, хотел „Романтик“ во 
Дојран, градинката „Детска радост“. Ваквата практична настава 
продолжи да се реализира и во време на пандемијата.  
  
Учениците од машинската струка изведуваа практична настава 
во автосервисите „Патент“ Негорци, „Ивеко“, автосервис–
Дојран и автосервис-Пирава како и во автолимарска 
работилница во Мрзенци. Во време на пандемијата 
соработката продолжи иако, кога имаше полициските часови 
таа беше редуцирана. 
  
На меѓународно ниво училиштето успешно ги реализира 
активностите во рамките на програмата Еразмус + на 
Националната агенција за европски програми и мобилност. Во 
учебната 2019/20 година, учениците од економско – правната 
и трговска струка и од угостителско туристичката струка 
успешно ги реализираа активностите во рамките на 
практичната обука на проектот „Стартап бизнис за млади 
претприемачи и обука за туризам и кетеринг“ во соработка со 
партнер организација од Ирска и од Шпанија. Ваквата 
соработка овозможува стекнување знаења и вештини со цел 
учениците да станат поконкурентни на пазарот на трудот, но и 
за интернационализација на училитето. Дисеминацијата на 
проектот беше пред професорите од училиштето, родителите, 
претставниците на локалната средина и на државните 
институции што ја потврдува соработката на Училиштето со 
локалната и деловната заедница.  
  
Продолжи соработката со други основни и средни училишта во 
регионот и воопшто во Македонија, особено соработката со 
партнер училиштето „Арсени Јовков“ од Скопје. Во 
одбележувањето на патрониот празник беше организирана 
работилница на тема: „Справување со стрес, депресија и 
анаксиозност во време на пандемија“. Работилницата беше 
дел од проектот за Меѓуетничка интеграција во општеството, а 
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се одржа онлајн.  
  
Традиционалната соработка со училиштето „Михајло Пупин“ 
од Инџија, во Република Србија продолжи, но не се одржаа 
заеднички средби и дружења како во времето пред 
пандемијата. 
  
Преку одржувањето на регионалните и државните натпревари 
Училиштето остварува соработка со образовни државни 
институции: МОН, БРО, ЦСОО, со Природно-математичкиот 
факултет, но и со другите факултети во Македонија, особено во 
мај кога секој факултет сака да ги претстави можностите што ги 
нуди за идните студенти. Во последните две години таквото 
презентирање беше на далечина. Исто така, продолжи 
соработката со ДИЦ и со Високата школа за новинарство и 
односи со јавност. 
  
Продолжи соработката и со локалната телевизија ТВ „НОВА“ со 
цел таа да ги промовира и популаризира достигнувањата на 
учениците, но и да информира за разните настани и 
манифеастации во кои учествуваат ученици од СОУ „Јосиф 
Јосифовски“.  
  
Постојана е соработката со Општина Гевгелија која објавува за 
постигнати резултати и актуелни настани поврзани со 
училиштето во општинскиот информатор: „Гевгелиски 
магазин“ и на својата веб- страница. 
  

Констатирани јаки 
страни:  

Училиштето соработува со родителите, со локалната заедница, 
со деловната заедница, со невладиниот сектор, со државните 
образовни институции, а на меѓународно ниво успешно ги 
реализира активностите од проектот Еразмус +. 

Констатирани слаби 
страни:  

Недоволна е мотивираноста на родителите за посета на 
Состаноците со родителите и нивната вклученост во проектот 
„Заедничка грижа за правилно насочување на учениците“.  

  
Препораки за 
надминување на 
слабите страни на 
училиштето:  

Да се мотивираат родителите за поголема посетеност на 
Состаноците на родители можеби преку онлајн средби, ако е 
причината слободното време или превозот кој го немаат за да 
присуствуваат на Состанокот. Да се интензивираат средбите и 
со учениците, заеднички средби на родителите и учениците, со 
цел и успехот и поведението на учениците да бидат подобри.  
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Подрачје 6: Ресурси  

6.1. Сместување и просторни капацитети  

6.2. Наставни средства и материјали  

 

Училиште: СОУ Јосиф Јосифовски-Гевгелија 
Преглед на наставни средства и опрема по наставни предмети со која располага училиштето 

Наставен предмет Опис на наставните средства/опрема Количина 
Математика Шестар  

Ленир 
тријаголник 

5 
5 
10 

Физика Стаклена прачка 
Динамометар 
Графоскоп 
Компјутер 
Микроскопи 
Магнет потковичест 
Магнет прачкаст 
Магнет игла 
Дијапроектор 
Термометар 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
0 
1 

Хемија Стакла за потпирачи 
вурцова колба 
колба со тркалезно дно 
либитов ладилник 
аван со толчник 
дрвен статив со епрувети 
клеми со мура 
метални прстени 
метална лажичка 
периодичен систем на елементи 
спиртна лампа 
елермаер 

2 
4 
3 
2 
8 
7 
5 
5 
1 
1 
1 
4 

  

Подрачје 6 Ресурси 

Индикатор 6.2 Наставни средства и материјали 

  

Наставни средства и материјали 2019/2020 

Училиште: СОУ Јосиф Јосифовски-Гевгелија 

  

Наставни средства и помагала 
Постои план за 
утврдување потреба од 
наставни средства и 
помагла(прилог план) 

  
Да 

  
  

Компјутерска опрема 
Училница/кабинет Број на 

компјутери 
Дополнителна 
ИКТ опрема 

Состојба 
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12 75 Смарт табли-3 
Рутери-8 

  

Аудио визуелни средства 
Р.б. Вид на средства количина 

1 
2 
3 
4 
5 

    6 
    7 
    8 

Разгласна станица 
Микрофони 
ЛЦД проектори 
Телевизори 
Фотоапарати  
Камери 
Лап топ 
Електоронски интерактивни табли 
Апарат за дијагностика за кабинетот по мехатроника 

2 
1 

45 
2 
2 

1. дигитални камери 
1 
4 
1 

1 
2 
3 
4 
5 

6 

Разгласна станица 
Микрофони 
ЛЦД проектори 
Телевизори 
Фотоапарати  
Камери 

2 
1 

45 
2 
2 

2. дигитални камери 
Училишна библиотека 
Вид на литература број 
Вид на литература број 
Лектирни изданија 
Стручна литература 
Други наслови 
Вкупно 

13290 
220 
125 

13625 
Има програма за библиотечно 
работење 

да 

Број на наслови на книги по ученик 2 
Работно време на библиотеката 7-15:00  
        
  

Подрачје 6 Ресурси 

Индикатор 6.2 Наставни средства и материјали 

  

Наставни средства и материјали 2020/2021 

Училиште: СОУ Јосиф Јосифовски-Гевгелија 

Преглед на наставни средства и опрема по наставни предмети со која располага училиштето 

Наставен предмет Опис на наставните средства/опрема Количина 

Математика Шестар  
Ленир 
Тријаголник 

4 
10 
2 

Физика Стаклена прачка 
Динамометар 
Графоскоп 
Компјутер 
Микроскопи 
Магнет потковичест 
Магнет прачкаст 
Магнет игла 
Дијапроектор 
Термометар 

1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 



  

150 

 

Хемија Стакла за потпирачи 
вурцова колба 
колба со тркалезно дно 
либитов ладилник 
аван со толчник 
дрвен статив со епрувети 
клеми со мура 
метални прстени 
метална лажичка 
периодичен систем на елементи 
спиртна лампа 
елермаер 

2 
2 
1 
3 
8 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
4 

  

Наставни средства и материјали 

Училиште: СОУ Јосиф Јосифовски-Гевгелија 

  

Наставни средства и помагала 

Постои план за утврдување 
потреба од наставни 
средства и помагла(прилог 
план) 

  
да 

  
  

Компјутерска опрема 

Училница/кабинет Број на компјутери Дополнителна ИКТ 
опрема 

Состојба 

12 315 Смарт табли-3 
Рутери-8 

  

Аудио визуелни средства 

Р.б. Вид на средства количина 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Разгласна станица 
Микрофони 
ЛЦД проектори 
Телевизори 
Фотоапарати  
Камери 

2 
1 

30 
2 
2 
1 

Училишна библиотека 

Вид на литература број 

Лектирни изданија 
Стручна литература 
Други наслови 
Вкупно 

12090 
210 
119 

12377 

 

6.3. Обезбедување на потребен наставен кадар  

Извор на податоци Информација 

•Годишна програма 
на училиштето 
•Увид во досиеата на 
вработените 

 Училиштетото има обезбедено доволен број наставници за 
реализирање на воспитно-образовниот процес. 
Наставниот кадар е квалификуван согласно потребите на 
училиштето.  

 Согласно потребите на училиштето вработени се  70 
наставници од кои 48 се жени , 22 се мажи.  Од вкупниот 
број наставнии магистри се 8, а 62 наставници се со 
завршено високо образование.  Како стручни соработници 
иам 3 вработени, а административната служба се состои 
од 2 вработени.   
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 Согласно акциските планови на училиштето зголемена е 
стручната оспособеност на наставниците за реализација 
на наставата, а како инструмент се реализираните обуки 
од страна на БРО и ЦСО. Континуирано, во изминатите 
учебни години, се реализираат проектите од програмата 
СПИН, „Еразмус +“како ипроектот „Model Human Rights 
Defenders at School “, во организација на италијанската 
невладина организација - CISS, финасиран од Европска 
фондација, а во соработка со МОН на РСМ. Училиштето е 
во мрежата на европски училишта кои успешно 
имплементираа проекти од програмата програмата 
„Еразмус +“. Повелбата за стручно образование и обука 
обезбедува општа рамка за квалитет на активностите во 
европската и меѓународната соработка, поддршка во 
градењето на капацитетите за организирање на 
квалитетни мобилности на ученици и вработени, а во исто 
време и промовирање и развој на квалитетот на 
мобилноста. Наставниот кадар од економско-правна и 
трговска струка и угостителско-туристичка струка успешно 
реализира професионална практика во Ирска и Шпанија и 
изврши дисеминации на другите наставници и ученици. 

 Професионалниот развој на наставниците на ниво на 
училиште подразбира учење на наставниците едни од 
други, или хоризонтално учење. Размената на искуства 
помеѓу наставниците на ниво на училиште или на ниво на 
училишта се одвива преку размена на искуства базирани 
на сопствената пракса при реализацијата на воспитно-
образовниот процес или пак различен начин на 
организирани средби и состаноци. 

  

  

вкупно 

Етничка и полова структура на 

вработени 

македонска влашка друго 

М ж м ж м ж 

Вработени 86 27 57 1     1 

Наставен кадар 70 22 47       1 

Стручни соработници 3   3         

Административни 

работници 
2   2         

Техничка служба 10 4 5 1       

Директор 1 1           

  

Години Број на вработени 

20-30 2 

31-40 16 

41-50 29 

51+ 39 
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 6.4. Следење на развојните потреби на наставниот кадар 

 

Подрачје бр. 6 Ресурси 
Индикатор 6.4.1 Следење на развојните потреби на наставниот кадар 
Тема: Професионален развој 

Извор на податоци Информација 

Анкета 

Сертификати 

Професионално досие 

Годишни извештаи за работа  

Училиштето ги идентификува потребите на наставниците 
за професионален развој и обезбедува поддршка за 
истото. Целосно се почитува законската регулатива за 
професионален развој на наставниците за едукации и 
обуки организирани од МОН, БРО, ЦСО и ДИЦ. 

  

 

Индикатор 6.4 Следење на развојните потреби на наставниот кадар 

Личен план за стручно усовршување   

Знаења и вештини кои сакам да ги унапредам во наредната учебна година 

Одговор 

Број на  

наставници 

Вкупен број 

наставници Процент  

Не одговориле 31 73 42.47%  

ИКТ 12 73 16.44%  

Интерактивна настава и нови 

методи и техники 10 73 13.70%  

Посета на семинари и обуки 8 73 10.96%  

Унапредување на 

образовниот процес 7 73 9.59%  

Унапредување на 

оценувањето 3 73 4.11%  

Подобри резултати кај 

учениците 4 73 5.48%  

Знаења и вештини од 

македонски јазик 5 73 6.85%  

Друго 13 73 17.81%  

 
     

Тема: Професионален развој 
Мојата професионална цел за оваа година е (усовршување на подрачјето...со 

цел...)  

  

Одговор Број на наставници 
Вкупен број 
наставници 

Процен
т  

Не одговориле 15 73 20.55%  

Подобрување во наставата 28 73 38.36%  

Подобри резултати кај 20 73 27.40%  
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учениците 

Реализација на наставната 
програма  11 73 15.07%  

Усовршување во примената 
на ИКТ во наставата 9 73 12.33%  

Нагледност во наставата 2 73 2.74%  

Друго 21 73 28.77%  

 
     

Тема: Професионален развој 
Имам потреба од нова стручна литература    

Одговор 

Број на 

настав

ници 

Вкупен број 

наставници 

Процен

т  

Не одговориле 24 73 32.88%  

Имам потреба но не се наведени конкретни 

изданија 4 73 5.48%  

Имам потреба од конкретни изданија 45 73 61.64%  

 

Тема: Професионален развој     

Потребни ми се нови наставни 

средства и помагала    

Одговор 

Број на 

настав

ници 

Вкупен број 

наставници 

Процен

т  

Не одговориле 24 73 32.88%  

Имам потреба но не се наведени конкретни 

средства 2 73 2.74%  

Имам потреба од конкретни средства и помагала 47 73 64.38%  

Тема: Професионален развој     

Имам потреба од дополнителни 

стручни усовршувања    

Одговор 

Број на 

настав

ници 

Вкупен број 

наставници 

Процен

т  

Не одговориле 31 73 42.47%  

Имам потреба но не се наведени конкретни теми 2 73 2.74%  

Имам потреба од усовршување од одредени 

области 40 73 54.79%  

 

Тема: Професионален развој     

Додатни потреби кои можат да се остварат во училиштето а кои се во врска со моите професионални цели 

Одговор Број на наставници 

Вкупен број 

наставници Процент  

Не одговориле 39 73 53.42%  

Имам додатни потреби 34 73 46.58%  
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6.5. Финансиско работење на училиштето  

Училиштето работи со три типа сметки(буџетска-блокдотации,сопствена и сметка а реализација на 

добиените проекти од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност-

донациска сметка). 

     Училиштето изработува програма за инвестициска активност за секоја календарска година и ја 

доставува во нацрт форма до локалната самоуправа и до МОН. 

    Одобрените средства се користат наменски според одобрувањето од локалната самоуправа 

(согледано од завршната сметка на училиштето за календарски 2019 и 2020 година). 

6.5.1.Постапки со кои се обезбедува почитување на законската регулатива за финансиско 

работење 

     Во училиштето постои комисија за јавни набавки која ги врши потребните активности согласно 

законските прописи(Закон за јавни набавки од Службен весник на РСМбр.24/2019) 

    Планирање на средствата се врши според потребитеза :плати на вработените,трошоци за 

хигиена во училиштето ,подмирување на сметки за струја,вода,греење,тековно одржување. 

    Увид во финансиските средстав има Директорот ,книговодителот,секретарот,а преку 

финансискиот извештај кој се доставува до локалната самоуправа увид има јавен секретар 

,Службен весник на РСМ101/). 

   При финансиското работење во училиштето се почитуваат законските прописи (група на закони 

за финансиско работење). 

Редовно се обезбедуваат обрасци за работа,службени весници и други документи за следење на 

законските промени(претплата на Службен весник 2021,пристап на www.sluzbenvesnik.gov.mk). 

  

6.5.2 Транспарентност во планирањето и трошењето на училишниот буџет 

     Училишниот одбор врши разгледување на завршната сметка во февруари(увид во записничка 

книга на училишен одбор 2019 и 2020 год.)секоја година и истата ја доставува до советот на 

општината Гевгелија ,УЈП и Министерството за финансии. 

    Со одлука на Училишниот одбор се усвојува извештајот на комисијата за попис и расход(еден 

извештај годишно). 

   За финансиски активности од поголем обем (набавка или отуѓување)одлука донесува 

Училишниот одбор. 

   Завршната сметка им е достапна на родителите преку претставниците на родителите во 

училишниот одбор на училиштето кои се членови на советот на родители (увид во записнички 

книги на совет на родители и записничка книга на Училишен одбор 2019,2020).Исто така завршниот 

финансиски план им е достапен на наставниците преку Наставничкиот совет. 

6.5.Финансиско работење во училиштето       

      Финансиски извештај  

      Тендери за набавка 

Добиени инфорамции 

http://www.sluzbenvesnik.gov.mk/
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6.5.3.Постапки со кои се обезбедува почитување на законската регулатива за финансиско 

работење  

   Училиштето има изготвено финансиски план за јавни набавки 

   Училиштето има повеќе сметки ,со кои работи ,едната е сопстена ,другата дотациска и повеќе 

донациски.Трошоците на училиштето во најголем дел се за комуналии и материјални 

трошоци.Овие трошоци се покриени од буџетот на МОН на РСМ.Приходите кои ги добива 

училиштето на сопствента сметка се во најголем дел од средствата за уписи и полагање на испити 

на вонредните ученици.Од страна на Националната агенција за образовни програми и мобилност 

се финансирани :проектот Старт-ап бизнис за млади претприемачи и обука ‘’реализиран во 2019 

година ,а во тек е проект ,,Менаџирање и обука за готварство и угостителство”.Oд страна на МОН 

се добиени средства за организирање на активности кои придонесуваат за развој и унапредување 

на мултикултурализмот ,меѓуетничката интеграција и толеранција за 2019,2020 и 2021 година.Во  

училиштето од оваа година ќе почне проектот ,,Одгледување здрава храна-габата буковка”во 

рамки на ученичките проекти ,,Зелени проекти 4 млади истажувачи “.Проектот ќе биде финансиран 

од ФИТР(Фонд за иновации и технолошки развој )во соработка со МОН. 

6.5.4 Финансиско работење во училиштето  

На прашањето ,,Дали училиштето има изготвено прецизен финансиски план “-33,00%од 

испитаниците одговориле да,67,00%одговориле  не знам и нема испитаници кои се изјасниле со не. 

Прашалник за наставници  

Дали вработените имаат увид во постапките кои се преземаат за финансиското работење -7,00%од 

испитаниците одговориле да,63,00%одговориле не знам и 30,00 одговориле не. 

Дали вработените редовно се информирани за училишниот буџет и трошоците -13,00%од 

испитаниците одговориле да,50,00%одговориле  не знам и 37,00% одговориле не. 

Дали распределбата на финансиските средства се врши во согласнот со реалните потреби на 

училиштето-40,00%од испитаниците одговориле да,60,00%одговориле не знам и нема испитаници 

кои одговориле не. 

Дали во училиштето правилно се утврдени приоритетите за распределба на финансиски-те 

средства -33,00%од испитаниците одговориле да,57,00%одговориле не знам и 10,00%одговориле 

не. 

Дали во училиштето се изработуваат проекти со кои се конкурира за добивање на финансиски 

средства и техничка помош -63,00%од испитаниците одговориле да,37,00% одговориле не знам и 

нема испитаници кои се изјасниле со не. 

Дали училиштето има прифатено проекти кои му донеле материјална или техничка корист-

60,00%од испитаниците одговориле да,37,00% одговориле не знам и 3,00 % од испитаниците се 

изјасниле со не. 

Дали училиштето во оваа година има добиено донации од страна на локалната самоуправа-

33,00%од испитаниците одговориле да,67,00%одговориле не знам и нема испитаници кои 

одговориле не. 

Прашалник 

1.Дали училиштето има изготвено прецизен финансиски план ? Да    Не    Не знам 

2.Дали вработените имаат увид во постапките кои се преземаат за финансиско работење?                                                                                          

Да    Не    Не знам 
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3.Дали вработените редовно се информирани за училишниот буџет и трошоците? Да Не Не знам  

4.Дали распределбата на финансиските средтсва се врши во согласност се врши во согласност со 

реалните потреби на училиштето ?                         Да   Не     Не знам 

5.Дали во училиштето правилно се утврдени приоритетите за распределба на финансиските 

средства ?                                                                 Да   Не     Не знам 

6.Дали во училиштето се изработуваат проекти со кои се конкурира за добивање на финансиски 

средства и техничка помош?                                      Да   Не      Не знам 

7.Дали училиштето има прифатено проекти кои му донеле материјална или техничка корист ?                                                                                              

Да   Не      Не знам 

8.Дали училиштето во оваа година има добиено донации од страна на локалната самоуправа?                                                                                      

Да    Не     Не знам 

Резултати од SWOT анализите  

S-Целосно почитување на законската регулатива 

W-Нееластичен модел на креирање на финансиска политика на Локалната самоуправа  

О-Транспарентност во трошење на буџетските средства ,можности за добивање на средтсва од 

проекти и програми  

Т-Недостиг на финансиски средства  

Јаки страни 

-Целосно почитување на законската регулатива 

-Соработка со менаџерскиот тим со вработените 

-Транспарентност во трошење на буџетските средства 

-Транспарентност во трошење на средства од сопствени приходи 

Слаби страни  

-Недостиг на финансиски средства за реализација на сите планови  

Приоритети 

-Работа на поголема финансиска поддршка од надлежните институции ,(пополнување на 

апликации и следење на конкурси) 

-Во соработка со бизнис заедницата пронаоѓање на нови начини на самофинансирање и 

финансиска независност 

1 

2 
3 

4 
5 
6 

Разгласна станица 

Микрофони 
ЛЦД проектори 

Телевизори 
Фотоапарати  
Камери 

2 

1 
45 

2 
2 
4 дигитални камери 
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Подрачје 7: Управување, раководење и креирање на политика  
 

7.1. Управување и раководење со училиштето  

Индикатор 7.1 Управување и раководење со училиштето 

Тема: Управување со училиштето 

7.1.1 Училиште, датум на  верификација, број, датум и назив на органот за 

верификација 

Име на Училиштето СОУ „Јосиф Јосифовски“ - Гевгелија 

Адреса, општина, место „Македонија“ бр.1, Гевгелија, Гевгелија 

Телефон 034-212-032 

Фах 034-212-032 

Е-маил soujj@josifjosifovski.edu.mk  

Основано од  Собрание на Општина Гевгелија (основните 

права и обврски на УЦ „Јосиф Јосифовски“ - 

Гевгелија се пренесуваат на Општина Гевгелија 

согласно Одлуката за пренесување на 

основните права и обврски над постојните 

државни средни училишта и на градот Скопје и 

пренесување на права на сопственост на 

објектите, објавено во Сл. Весник на РМ 

бр.51/205) 

Верификација-број на актот 11-187211 

Година на верификација 12.7.1978 

 

Кои се извори и документи за увид 
 

Законот за средно образование  “Сл. весник на Р Македонија” бр.52/02 од 11.07.2002 
година 

Развоен план 2018-2022 година дел.бр.01-1024/1 од 21.10.2018 година 

Годишна програма за работа на училиштето за 2017/18 год., дел.бр.01-752/1 од 
31.08.2017 год. и 2018/19 година, дел.бр. 01-729/1 од 31.08.2018 год. 

Закон за локална самоуправа Сл.весник 5/2002 од 29.01.2002 година - Куќен ред на 
училиштето, 

Годишен извештај за работата на Училиштето за учебната 2017/18 година 01-738/1 од 

31.08.2018 год. 

Кодекс за однесување на наставниците,  

Кодекс за однесување на учениците. 

Записници од Совет на родители, учебната 2017/2018 и 2018/19 год. 

Записници од Ученичка заедница, учебната 2017/2018. 2018/19 год.  

- Записници од стручните активи,  учебната 2017/2018 и 2018/19 год. 

 

mailto:soujj@josifjosifovski.edu.mk
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7.1.2 Училишен одбор, претседател, членови со име и презиме и од каде доаѓаат – 

согласно законската регулатива 

Согласно законската регулатива и Статутот на Училиштето конституиран е Училишниот одбор кој 

брои 11члена. Надлежностите за управување се јасно дефинирани со Деловникот за работа на 

Училишниот одбор, а се реализираат и активности кои произлегуваат од Годишната програма за 

работа која ја изготвуваат членовите на Управниот одбор. 

 

Членови на Училишниот одбор и од каде доаѓаат согласно законската 

регулатива 

Именувани членови од Наставнички совет на училиштето: 
1. Марија Танева 
2. Влатко Семенаков 
3. Русица Атанасова  
4. Јасмина Јанишлиева 

  
Именуван член од МОН: 

1. Владо Ангеловски - претседател 

 
Именувани членови од Совет на општина Гевгелија: 

1. Елена Колев 
2. Илија Лазаров 
3. Тана Кавазова 

 
Именувани членови од Совет на родители: 

1. Марта Спасовска 
2. Лепа Алчинова 
3. Билјана Арџанлиева 
 

 

Кои се извори и документи за увид 
 

Годишна програма за работа на СОУ ”Јосиф Јосифовски”  

 

7.1.3 Обука за членовите на одборот на училиштето, датум и провајдер 

Некоја посебна обука за членовите на одборот на училиштето досега се нема реализирано, ниту 

пак се наметнала потреба од таква, што не значи дека нема да ја има во некој нареден период 

доколку тоа се покаже како неопходно.  

Кои се извори и документи за увид 
 

Годишна програма за работа на СОУ ”Јосиф Јосифовски”  

 Развоен план на училиштето 

 Самоевалуација на работата на училиштето 

 

7.1.4 Статут на училиштето и Деловодник за работа на Управниот одбор 
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Статутот на училиштето е донесен на 14. 09. 2012 година и заведен под број 02 – 926/1 а 

Деловодникот за работа на Училишниот одбор е донесен на 13. 10. 2008 година и е заведен под 

број 02 – 1105/1 - 5 

Кои се извори и документи за увид 
 

Статутот на училиштето СОУ ”Јосиф Јосифовски” - Гевгелија 
 Деловодник  за работа на Училишниот одбор на СОУ ”Јосиф Јосифовски” – 

Гевгелија 

 

 

Јаки страни 
 

Постоење на добро изграден систем на управување 

Доследно почитување на законските  акти при управувањето 
 

Слаби страни – слабости 
Ограничувања и одредени недостатоци во управувањето кои произлегуваат од 
одредени општествени фактори 

Недостатоци во стуктурата и работата на одредени тимови  кои се резултат на 

објективни фактори 

Приоритети 

Ревидирање на распределбата на работни задачи, континуирано со цел оптимално користење 
на човечките ресурси.  

 

ПРИЛОЗИ  ОД ПОДРАЧЈЕТО УПРАВУВАЊЕ, РАКОВОДЕЊЕ И КРЕИРАЊЕ ПОЛИТИКА 

Тема:Управување со училиштето 

 

Училиште:СОУ " Јосиф Јосифовски" – Гевгелија 

Училишниот тим дава  образложение за примената - инкорпорираноста на трите теми од 
управување и раководење со училиштето и при тоа да не се заборават еколошките 
содржини.   Во училиштето постои изградена структура на раководење и управување во чиј состав 

влегуваат: Училишен одбор, Директор, педагог, психолог, двајца раководители на смена, 
Наставнички совет, Совет на родители, како и  десет стручни активи (актив по француски јазик, 
актив по англиски јазик, актив по македонски јазик, машински актив, економско- правен актив, актив 
за историја, филозофија, социологија, логика, музичка и ликовна уметност, актив за спорт и 
спортски активности, актив по математика, информатика и физика, угостителско-туристички актив и 
актив по биологија, хемија и географија).  

Надлежностите во делот на управувањето и раководењето  на училиштето се во надлежност на 
директорот и Училишниот одбор, додека   административното управување во СОУ ,,Јосиф 
Јосифовски″ Гевгелија и административното работење го координира секретарот на училиштето во 
соработка со Директорот. 
Сите надлежности се дефинирани во согласно  Законот  за средно образование   (Сл.весник на РМ  

44/95 и измените и дополнувањата на истиот). 
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Раководниот тим на училиштето го сочинуваат Директорот, членовите на Училишниот одбор, како и 
членовите на работниот тим, од педагогот, психологот и раководителите на смена, а преку него во 
целост се реализираат сите активности поврзани со раководењето и управувањето во училиштето. 
Овој тим работи и на разрешувањето на проблемите и генерира  нови идеи за подобрување на 
квалитетот на работата на училиштето, односно унапредувањето на воспитно - образовниот 
процес. 

Раководниот тим се состанува според тековните потребите на Училиштето, редовно дневно, 
односно по потреба за донесување на одлуки кои што се во интерес на истото.  

По извршената анализа на записниците од одржани состаноци (17 одржани состаноци во учебната 
2018/19  и учебната 2019 / 2020) се утврди дека одговорен за свикување на седниците на 
училишниот одбор е Претседателот на одборот во соработка со директорот и администратиувните 
служби на учлиштето. Присуството на членовите на состаноците според аналитичката проценка е 
95% со што се потврдува дека донесените одлуки се реални и целосно подржани.  

Раководниот тим реализира  двонасочна комуникација со наставничкиот совет и ги спроведува 
предлог-одлуките од Наставничкиот совет и доставува повратни информации кои се најчесто во 
усна форма. 

Информациите  кои се поврзани со учениците како целна група до истите се доставуваат од страна 
на класните раководители во вид на писмени известувања, соопштенија на огласна табла, 
соопштенија преку електронски медиуми (веб страна на училиштето, електронски дневник ).  

Раководењето на техничкиот персонал и неговата организација се реализира преку Директорот на 
училиштето и административното раководење на училиштето. 
 

S - Целосно изграден и хиерархиски поставен систем на раководење и управување. 

W  - Ограничувања и недостатоци  во управувањето кои произлегуваат од одредени општествени 
фактори. 

O - соработка со локалната самоуправа со цел подобрување на политиката на раководење и 
управување. 

T - законски дефиниран и ограничен простор на делување на УО и директорот, МОН. 

 

7.2. Цели и креирање на училишната политика  

Индикатор 7.2 Развојно планирање 

Тема: Цели на развојното планирање 

7.2.1 Анализа на Програмата за развојно планирање за периодот 2018/2022 г. 

7.2.2 Анализа на Акцискиот план за поставените цели за периодот 2018/2019 г 

7.2.3 Анализа на Планот за следење и евалвација на акциските планови 

 

Наведете ги сите 

документи кои се 

прегледани 

 

Добиени информации 

 

7.2 Развојно 

планирање 

 

 

Годишните извештаи, 

7.2.1 Анализа на Програмата за развојно планирање за 

периодот 2018/2022 г. 

Како приоритетни цели за развој утврдени се материјално 

техничките услови за работа во училиштето и подобрување на 

наставниот процес преку: 

- Поголема вклученост на родителите во воспитно образовниот 

процес 
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самоевалвација и 

Програмата за развој 

 

 

- Обука на наставниците во делот на Изработка на тестови на 
знаења по нивоа со цел изедначување на критериумите за 
оценување 

- Реконструкција на кабинетите по послужување и готварство и 
воведување на ХАССАП-систем како и можноста од примена на 
современи техники во готварството 

 

 

 

Апликации, барања, 

програми, проекти, 

предмер пресметки 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2 Анализа на Акцискиот план за поставените цели за 

периодот 2020/2021 г 

Акциски план е добро осмислен и изработен затоа што дава 
голема прегледност за тоа кои се конкретните задачи, активности, 
време за реализација, одговорни лица, ресурси, инструменти, 
очекувани резултати, следење и потребен буџет 

 

7.2.3 Анализа на Планот за следење и евалвација на 

акциските планови 

Планот за следење и евалвација на реализираните  активности 

дава можност за комплетен увид во критериумите за мерење на 

успехот, индикаторите, поделбата на одговорностите и 

повратните информации 
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Анализа на подрачјето  7 Управување, раководење и креирање политика 

Индикатор за квалитет  7.2 Развојно планирање 
Тема: Цели на развојното планирање 

 
 
 
 
Теми 

7.2.1 Анализа на Програмата за развојно планирање за периодот 2018/2022 
година. 

7.2.2 Анализа на Акцискиот план за поставените цели за периодот 2020/2021 
година 

7.2.3 Анализа на Планот за следење и евалвација на акциските планови 

 
Констатирани силни страни 

 
Констатирани слаби страни 

 Целите се прецизни и јасни, а се фокусирани на 
подобрување на квалитетот на наставата 

 Училиштето има акциски планови за 
поставените цели, доследно ги спроведува и 
има план за нивна реализација. 

 Училиштето ги информира наставниците, 
родителите и учениците за поставените цели, 
динамиката за нивно реализирање и 
постигнатите резултати 

 Целите на развојното планирање се јасно 
дефинирани и ги отсликуваат мисијата, 
визијата и вредностите на Училиштето 

 Остварените цели позитивно влијаат на 
работата на Училиштето и мотивацијата на 
вработените и учениците. 

 Вработените родителите и 
учениците  не  се доволно 
активни во креирање на целите, 
начелата и вредностите на 
Училиштето. 

  Советот на родители е вклучен, 
но нема двонасочна соработка 
со останатите родители од сите 
класови 

 Отсуствува иницијативноста и 
агилноста кај родителите. 

 

 
Препораки за  
надминување на  
воочените  
слаби страни: 

 

 Активно да се вклучи/ангажира Советот на родители во 
конкретни активности согласно Програмата за работа на 
училиштето и целите за остварување на Развојниот план 

 Училиштето да врши континуирана самоевалвација, со што 
би се согледале реалните состојби во работењето и 
навреме би се отстранувале евентуалните слабости и 
пропусти 
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ПРИЛОЗИ  ОД ПОДРАЧЈЕТО УПРАВУВАЊЕ, РАКОВОДЕЊЕ И КРЕИРАЊЕ ПОЛИТИКА 

 
Тема:Цели на развојното планирање 

 
Училиште:СОУ " Јосиф Јосифовски" - Гевгелија 

 
Изработена е програма за развојното планирање на училиштето во период од септември-
октомври 2018 година. Периодот на реализација започнува од 2018 година и ќе се 
реализира до 2022 година. Изработени се акциски планови за поставените цели. Постои 
план за следење и евалуација на реализацијата на активностите . 
 
Наставниците, учениците и родителите се информирани за динамиката и реализацијата 
на постигнатите резултати. Информирањето се врши преку одржување родителски средби 
во текот на учебната 2020-2021 година. Класните раководители со посебна точка на 
дневен ред ги информираа родителите за начинот на управување, раководење и 
 креирање политика во Развојното планирање на училиштето. Училиштето ги вклучува 
сите релевантни субјекти (наставници, ученици, родители, локална заедница, бизнис-
сектор) да помогнат во остварувањето на целите на Училиштето. Во секој Дневник за 
работа постои Записник од одржаните родителски средби во кој се информираат  
родителите за целите на развојното планирање и улогата на родителите во нивното 
остварување. Во тек е соработката во насока за подобрување на Развојното планирање на 
училиштето. Преземени се мерки и активности за Целите на развојното планирање. 
 
Документација:                                                       Информации: 
 
Програма за развојно планирање                        Акциски планови за целите     
Записници  од родителските средби                Состаноци со родителите 

 

Табела 7.2.1 Програмата за развојно планирање 

 

 

Каде сме сега? 

Самоевалуација на Училиштето -

приоритети 

 

Каде сакаме да бидеме? 

Развоен план на училиштето – стратешка цел 

 

 Потреба од подобрување на дисциплината 

во Училиштето 

 Потреба од поголема соработка со 

родителите  

 Нередовноста во наставата 

Цел 1 

Поголема вклученост на родителите во 

воспитно образовниот процес на Училиштето 

 Стандардизиран начин на изготвување на 

тестови на знаења по нивоа  

 Составување на прашања содржани во 

тестот на знаење 

Цел 2 

Обука на наставници на теми:  

 Изработка на тестови на знаења по нивоа 

 Изедначување на критериуми за 
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 Бодирање на прашањата  

 Бодовната скала за оценување на тестот на 

знаење 

 Усогласување на оценувањето по предмети 

и наставници 

оценување 

 Работа во една смена 

 Заштеда на енергија  

 Подобрување на наставниот процес 

 Можност за одржување на додатна и 

дополнителна настава  

 Поголемо учество на ученици во 

воннаставни активности 

Цел 3 

Доградување на 14 нови училници 

 Застарени кабинети по готварство и 

послужување  

 Отежната практична настава 

 Задолжување од инспекциски надзор за 

воведување на ХАССАП- систем 

Цел 4 

Реконструкција на кабинетите по послужување 

и готварство и воведување на ХАССАП-систем 

 Подобрување и осовременување на 

наставниот процес 

 Реализација на интерактивна настава  

 Примена на ИКТ во наставата 

Цел 5 

Доопремување на кабинети со ЛЦД проектори 

 

7.2.2 Анализа на Акцискиот план за поставените цели за периодот 2020/2021 година 
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Табела 7.2.3 План за следење и евалвација на акциските планови 

 Критериуми за 

успех 
Инструменти  

Индикатор за 

успешност 

Одговорен 

за следење 

Повратна 

информација 

Цел 1 

Поголема вклученост 

на родителите во 

воспитно образовниот 

процес на 

Училиштето 

Зголемување 

на соработката 

со родителите 

Програма за 

еколошки и 

хуманитарни 

активности 

Вклученост на 

родителите во 

работата на 

Училиштето 

Директор, 

претседател 

на Совет на 

родители 

Пофалници  
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Цел 2 

Обука на наставници  

Зголемена 

стручна 

оспособеност 

на 

наставниците 

за реализација 

на настава 

Обуки 

извршени од 

страна на БРО 

Зголемена 

стручност на 

наставниците 

Директор, 

стручна 

служба 

Сертификaти  

Цел 3 

Стратегија за 

Европска 

интернационализација 

Примена на 

дигитален 

маркетинг и 

зголемена 

конкурентност 

на микро и 

малите бизниси 

 

Современи 

техники на 

сечење и 

готвење на 

месо,риба и 

зеленчук 

Реализација на 

Европски 

проекти 

Во 

континуитет 

Директор, 

Национална 

Агенција за 

Европски 

образовни 

програми и 

мобилност 

Сертификaти 

Цел 4 

Опремување и 

ставање во употреба 

на кабинетот по 

послужување и 

готварство и 

воведување на 

ХАССАП-систем 

Два нови 

кабинети за 

послужување и 

готварство 

План за јавни 

набавки 

Опременост 

со соодветна 

опрема и 

инвентар 

Директор, 

надзорен 

орган 

Воведен 

ХАССАП 

систем  

Цел 5 

Набавка на нагледни 

средства и помагала 

Реконструкција и 

опремување на 

просторија за 

презентација на 

проекти 

Опремени 

кабинети со 

нагледни 

средства и 

помагала 

Опремена 

просторија за 

презентација на 

проекти 

Барање  Поставени 

нагледни 

средства и 

помагала во 

кабинети 

 

Дозвола за 

пуштање во 

употреба 

 

Директор, 

Надзорен 

орган 

Стручна 

служба 

Реализација 

на современа 

настава 

Цел 6 

Набавка на разглас и 

опрема за негово 

ставање во функција 

Опремени 

кабинети и 

ходници со 

разгласна 

опрема 

План за јавни 

набавки 

Поставена 

функционална 

разгласна 

опрема 

Директор  

Цел 7 

Рационално 

користење на 

слободното време на 

младите 

Насочување на 

учениците кон 

спорт,здрава исхрана 

и култура на живеење 

Видот на 

активностите и 

времето 

Работилници Вклученост на 

учениците 

Стручна 

служба 

Наставници 

Пофалници 

Цел 8 

Кариерно советување 

и насочување на 

учениците 

1 нова 

просторија 

Проект,предме

р 

пресметка 

Дозвола за 

пуштање во 

употреба 

Стручна 

служба 

Наставници 

Технички 

прием 
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Подрачје бр.7 Управување, раководење и креирање политика 

Индикатор 7.3 Развојно планирање 

 

Теми: Материјално – технички средства, Инфраструктура, Професионален развој  

7.3.1 Анализа на потребите од материјално-техничките помагала за период 2018-2022 година 
7.3.2 Извештаи за набавени материјално-технички средства во учебната 2019-2020 година 
7.3.3 План за подобрување и осовременување на инфраструктурата период 2018-2022 година 
7.3.4 Извештаи за преземени активности за подобрување на инфраструктурата на училиштето  во 
учебната 2020-2021 година 
7.3.5 Извештаи за преземени активности за подобрување на инфраструктурата на училиштето  во 
учебната 2018-2022 година 
7.3.6 Програма за професионално/стручно усовршување 
7.3.7 Извештаи за преземени активности за професионален развој во учебната 2019/2020 
 

Наведете ги сите 
документи кои се 

прегледани 

 
Добиени информации 

 

7.3 Развојно планирање 
 
Техничка 
документација, Барања 
од активите за потреба 
од нагледни средства, 
Нацрт градежни 
планови 
 
 
Техничка документација 
 
 
 
 
 

Техничка 
документација, Нацрт 

градежни проекти 
 
 

 
Проект со предмет 

пресметка 
Финсиска пресметка за 

потребните средства 
 
 

7.3.1 Анализа на потребите од материјално-техничките помагала 
за период 2018-2022 година 

Има потребата од обезбедување на материјално - технички 
средства за реализација на редовната, практична настава и спорт и 
спортски активности, со што работниот амбиент во училиштето ке 
се доведе на повисоко ниво. 
 

7.3.2 Извештаи за набавени материјално-технички средства во 
учебната 2019-2020 година 

Во учебната 2019 – 2020 година набавени се: 
-Опремени 21 училница со компјутер и LCD проектор  
 

 
7.3.3 План за подобрување и осовременување на 

инфраструктурата период 2018-2022 година 
- Изградба на нова угостителска сала по ХАСАП стандарди /од 
страна на МОН донирана е дел од угостителска опрема, но поради 
прекин на наставата, истата не беше ставена во функција за 
потребите на практичната настава. 
- Санација и реконструкција на тоалети 
 -Санација и реконструкција на соблекувалните на учениците во 
спортската сала 
 

7.3.4 Извештаи за преземени активности за подобрување на 
инфраструктурата на училиштето  во учебната 2020-2021 година 

Преземени се следниве активности: 
- Ограден e задниот дел од училиштен двор 
- Поставени се бекатон плочки и изработени канали за 
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Проект со предмер 
пресметка 

Финсиска пресметка за 
потребните средства 

  
 
 
 
 

Записници од одржани 
состаноци на активи, 

Извештаи од интегрална 
евалуација, спроведени 

анкети, извештаи од 
посета на часови од 

страна на стручна 
служба и директор. 

 
 
 
 
 

Извештаи од 
реализираните 
активности за 

професионален развој 

истекување на атмосферската вода 
 

7.3.5 Извештаи за преземени активности за подобрување на 
инфраструктурата на училиштето  во учебната 2018-2022 година 

Преземени се следните активности: 
- Ограден дел и паркинг простор со стражарска кула зад 

угостителската зграда 
- Ограденост на училиштето 
- Патеки во училиштен двор со бекатон-плочки 
- Поставена фасада на северниот дел од училишната зграда 

Сите активности се финансирани од сопствени средства на 
училиштето 
 

7.3.6 Програма за професионално/стручно усовршување 
Програмата содржи стратешки и конкретни цели и активности. 
Како најважни стратешки цели се детерминирани: 

- Обуката на наставници за изедначување на критериуми за 
оценување со конкретни цели 

- Обука на наставници за изработка на тестови на знаења 
изработени по нивоа со конкретни цели и 

- Едукација на наставници за примена на асисивна технологија 
во образовниот процес со конкретни цели 

 
7.3.7 Извештаи за преземени активности за професионален 

развој во учебната 2019/2020 
Во наведениот период се преземени следниве активности: 

- Целосна социјализација  на деца со посебни  потреби 
- Меѓуетничка интеграција во образованието 
- Континуирано усовршување на наставниците по физичко 

образование, основа за професионално напредување, прва 
фаза 

- Современа настава по физика-Примена на ИКТ во наставата 
по физика 

- Основање на училишна компанија 
- Меѓуетничка интеграција во училиштето  

 

Анализа на подрачјето  7 Управување, раководење и креирање политика 

Индикатор за квалитет  7.3 Развојно планирање 

 
 
 
 
 
 
ТЕМИ 

7.3.1 Анализа на потребите од материјално-техничките помагала за перод 
2018-2022 година 

 

7.3.2 Извештаи за набавени материјално-технички средтсва во учебната 
2019-2020 година 

 

7.3.3 План за подобрување и осовременување на инфраструктурата период 
2018-2022 година 

 

7.3.4 Извештаи за преземени активности за подобрување на 
инфраструктурата на училиштето  во учебната 2020-2021 година 
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7.3.5 Извештаи за преземени активности за подобрување на 
инфраструктурата на училиштето  во учебната 2018-2022 година 

 

7.3.6 Програма за професионално/стручно усовршување 
 

7.3.7 Извештаи за преземени активности за професионален развој во 
учебната 2019/2020 

 

 
Констатирани силни страни 

 
Констатирани слаби страни 

 Постои заемна соработка на ниво на стручните  
активи 

 Училиштето повремено ги идентификува 
потребите за стручно усовршување на кадарот 
и обезбедува финансиски средства во 
согласност со потребите 

 Училиштето навремено ги идентификува 
потребите од материјално-технички средства 
и истите ги планира и обезбедува. 

 Училиштето ја препознава потребата од 
подобрување на инфраструктура како еден од 
главните предусловите за добар работен 
амбиент 

 Средствата за финансирање на развојното 
планирање во добар дел се од сопствена 
сметка на училиштето 

 Училиштето инвестира во професионално 
усовршување на наставниот кадар како 
можност за подигнување на квалитетот на 
наставата во рамките на своите можности 

  Вложувањето во развој на спортот и 
спортските активности кај учениците е во 
рамки на можностите 

 Подобрувањето на секојдневната хигиена во 
училиштето се одвива во континуитет  

 Не постои план за одржување на 
сите видови од набавените  
материјално-технички средства 

 Обуката на наставници секогаш 
не ја вршат компетентни 
обучувачи 
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Препораки за  
надминување на  
воочените  
слаби страни: 

 Конкретни задолженија за лицата кои управуваат со 
матерјално-техничките средства 

 Ангажирање на искусни професори/наставници од 
училиштето кои учествувале на обуки за стручно 
усовршување на наставници и можат да го пренесат своето 
знаење и искуство на другите 

 
 
 
 
 

 

Подрачје бр.7 управување, раководење и креирање политика 

Индикатор 7.3 Развојно планирање 

 

Теми: Материјално-технички средства 

Инфраструктура 

Училиште: СОУ „ЈОСИФ ЈОСИФОВСКИ“ ГЕВГЕЛИЈА 

 

Училиштето ги идентификува потребите од материјално-технички средства со тоа што изработува 

развоен план за четири години во кој се планирани стратешките цели од кои произлегуваат 

развојните цели. Училиштето има изработено пазвојно планирање за период од  2018-2022, 2014-

2018, 2010-2014 и 2006-2010 година.  

 

Табела бр.7.3.1 Анализа на потребите од материјално-техничките помагала за перод 2018-2022 

година 

Планирани 

На кој начин 

обезбедени-

сопствени средства, 

МОН, донации 

Одговорно лице 
Примена на материјално-

техничките средства 

1.1. Опремување на 

кабинетите по 

биологија, хемија и 

физика и кабинети за 

економска, машинска 

и угостителска струка 

Обезбедување на 

финансии од МОН 

Директор и 

наставници 

одговорни за 

кабинетите 

Во реализација на 

редовната наставата  и 

практична настава 

1.2.  Опремување на 

кабинети со 

персонални 

компјутери, интернет 

и ЛЦД проектори 

Сопствени средства Директор и 

наставници од 

машинска струка 

Во реализацијата на 

практичната настава 
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1.3. Доградба на 

четиринаесет  

училници на 

западниот дел од 

училишната зграда 

Светска банка, 

Средства од 

локалната заедница 

Директор  и стручен 

тим од   наставници 

Во реализација на 

редовната настава по 

сите наставни предмети 

1.4. Реновирање/изградба 

на нова  

угостителската сала: 

подот, кујната, 

санитарните чворови, 

таванот во согласност 

на современите 

стандарди, ХАССАП 

систем 

Сопствени средства 

МОН 

Директор и стручен 

тим од наставници 

Во реализација на 

наставата по спорт и 

спортски активности 

1.5. Холти-културно 

уредување на 

холовите во 

училиштето 

Сопствени средства, 

од локалната 

заедница и донации 

Директор  Во реализацијата на 

практичната настава во 

образовниот профил 

готвачи и келнери и 

реализација на 

активности по повод 

Нова година, Патронен 

празник и сл. 

1.6. Реконструкција и 

проширување на 

кабинет во сала за 

одржување на 

разновидни 

активности 

Средства од 

локалната заедница 

и сопствени 

средства 

Директор Подобрема клима во 

училиштето 

1.7. Замена на стара  

канализациона мрежа 

на санитарните јазли 

во источниот дел од 

училиштната зграда 

Сопствени средства 

МОН 

Директор  Во реализацијата на 

разновидни активности 

во училиштето 

 

 

Планирани  Набавени  Начин на набавка  
План за нивно 

одржување 

Опремување на 

кабинетите по биологија, 

хемија и физика и 

кабинети за економска, 

машинска и угостителска 

струка 

-набавена опрема за 

кабинет по биологија, 

хемија, физика 

-не е набавена опрема 

за економска струка 

Сопствени средтсва 

МОН 
Нема 

Оградување на задниот 

дел од  училиштниот двор 

Ограден заден дел на 

училиштен двор 

Сопствени средтсва 

МОН 

Нема 

Опремување на машинска 

струка со уред за 

дијагностика 

Набавен уред за 

дијагностика 

Сопствени средтсва 

МОН 

Нема 
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 Опремување на кабинети 

со ЛЦД проектори 
Во тек  

Сопствени средтсва 

МОН 

Нема 

Доградба на четиринаесет  

училници на западниот 

дел од училишната зграда 

Во тек 

Светска банка, Средства 

од локалната заедница 

Нема 

Реновирање на 

угостителската сала: 

подот, кујната, 

санитарните чворови, 

таванот во согласност на 

современите стандарди, 

ХАССАП систем 

Во тек Сопствени средства  

Нема 

Холти-културно 

уредување на холовите во 

училиштето 

Цветни жардинерии, 

изложени паноа 
Локална заедница 

Нема 

Реконструкција и 

проширување на кабинет 

во сала за одржување на 

разновидни активности 

/ / 

Нема 

Уредување на 

кошаркарско игралиште со 

справи за спортски 

активности 

/ / 

/ 

Изработка и реализација 

проект за прифаќање на 

дел од атмосферските води 

на источниот дел од 

училишната зграда 

Реализиран проект за 

прифаќање на дел од 

атмосферските води 

на источниот дел од 

училишната зграда 

Сопствени средства  

Нема 

Замена на стара  

канализациона мрежа на 

санитарните јазли во 

источниот дел од 

училиштната зграда 

/ / 

/ 

 

Тема: Инфраструктура   

Табела бр. 7.3.3 План за подобрување и осовременување на инфраструктурата период 2018-2022 

година 

Планирани 

На кој начин обезбедени-

сопствени средства, 

МОН, донации 

Одговорно лице 

Доградба на 

четиринаесет  училници 

на западниот дел од 

училишната зграда 

Светска банка, Средства 

од локалната заедница 
Директор 

Реновирање-изградба на 

нова  угостителската 

сала: подот, кујната, 

санитарните чворови, 

таванот во согласност на 

современите стандарди, 

Сопствени средства 

МОН 

Директор 



  

174 

 

ХАССАП систем 

Холти-културно 

уредување на холовите 

во училиштето 

Сопствени средства, од 

локалната заедница и 

донации 

Директор  

 

 

 

Табела бр.7.3.4 Извештаи за преземени активности за подобрување на инфраструктурата на 

училиштето  во учебната 2020-2021 година 

Планирани  
Преземени 

активности  
Начин на набавка  

План за нивно 

одржување 

Доградба на четиринаесет  

училници на западниот 

дел од училишната зграда 

Изградени 

четиринаесет 

училници на 

западниот дел од 

училишната зграда 

Светска банка, Средства 

од локалната заедница 

/ 

Реновирање-изградба на 

нова угостителската сала: 

подот, кујната, 

санитарните чворови, 

таванот во согласност на 

современите стандарди, 

ХАССАП систем 

Изградена нова 

угостителска сала 

Сопствени средства 

МОН 

/ 

Холти-културно 

уредување на холовите во 

училиштето 

нема 

Сопствени средства, од 

локалната заедница и 

донации 

/ 

 

Тема: Професионален развој/стручно усовршување на кадарот 

 

Потребите за стручно усовршувањесе идентификуваат преку состаноци на активи, извештаи 

од интегрална, спроведени анкети, извештаи од посета на часови од страна на стручна служба и 

директор.  

  Врз основа на идентификуваните потреби за стручно усовршување се изготвува извештај за 

потребното стручно усовршување. 

После завршеното стручно усовршување постои десиминација за наставниот кадар кој има потреба 

од истото. 

 

Табела бр.  7.3.6 Програма за професионално/стручно усовршување 

Планирани 

На кој начин обезбедени-

сопствени средства, 

МОН, донации 

Одговорно лице 

Обука на наставници за 

изедначување на 

критериуми за 

сопствени средства МОН  Директор  
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оценување 

 

 

Обука на наставници за 

изработка на тестови на 

знаења изработени по 

нивоа 

сопствени средства МОН  Директор  

 

Стратешка цел  Конкретна цел  Активности  

 Обука на наставници за 

изедначување на 

критериуми за оценување 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да се согледаат потребите од 

едуцирање на наставниот кадар 

за усогласување на критериуми 

за оценување 

- согледување на потребата 

од едуцирање на наставниот 

кадар за усогласување на 

критериуми за оценување 

 Да се опфатат сите наставници 

за реализација на обуката 

- Изготвување на списоци, 

групи на наставници за обука 

Да се достави барање до 

Министерството за образование 

и наука  на РМ за да ни 

достават каталози од стручни 

фирми кои вршат обуки на 

наставници 

 

- изготвување на барање 

- анализа на добиените 

каталози 

- избор на фирма која ќе ја 

врши обуката 

Да се направи финансиска 

проценка за реализација на 

обуката 

- изработка на финансиска 

проценка за реализација на 

целта 

Да се обезбедат финансиски 

средства  за обука на 

наставниците 

Презентација пред 

Училишен одбор (планирање 

на средства при изготвување 

на финансов план на 

училиштето) 

 Да се реализира целта - извршена обука на 

наставници изедначување на 

критерими за оценување 

 Обука на наставници за 

изработка на тестови на 

знаења изработени по нивоа 

 Да се согледа потребата од 

едуцирање на наставниот кадар 

за изработка на тестови по 

нивоа (достапни за сите 

ученици) 

- согледување на потребата 

од едуцирање на 

наставниците 

  Да се опфатат сите наставници 

за реализација на обуката 

- Изготвување на списоци, 

групи на наставници за обука 

 Да се достави барање до 

Министерството за образование 

и наука  на РМ за да ни 

- изготвување на барање 

- анализа на добиените 
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достават каталози од стручни 

фирми кои вршат обуки на 

наставници 

каталози 

- избор на фирма која ќе ја 

врши обуката 

 Да се направи финансиска 

проценка за реализација на 

обуката 

- изработка на финансиска 

проценка за реализација на 

целта 

  Да се обезбедат финансиски 

средства  за обука на 

наставниците 

Презентација пред 

Училишен одбор (планирање 

на средства при изготвување 

на финансов план на 

училиштето) 

 Да се реализира целта - извршена обука на 

наставници за изработка на 

тестови на знаење по нивоа 

 

Табела бр.7.3.7 Извештаи за преземени активности за професионален развој во учебната 2020/2021 

Професионален развој Обучени, име и презиме  

Целосна социјализација  на деца со посебни  потреби Светлана Митровска 

Маја Проданова 

Меѓуетничка интеграција во образованието Светлана Митровска 

Аврамов Тони  

Маја Проданова 

Снежана Арџанлиева-Танева 

Розета Кратова 

Никола Краколев 

Илија Атанасов 

Настава и учење на 21-от век, создавање иновативни 

училишта: подготвување на учениците за 21-от век 

Сите наставници 

Обука за јавни набавки Мирјана Мурџева, Горан Манев 

Практична обука во Даблин (Ирска) Софија Тошева-Раманчева, 

Јасмина Мицева, Јасмина Узунова, 

Снежана Кичукова 

Практична обука во Гран Канарија ( Шпанија ) Ана Аврамова, Вера Светозаревиќ, 

Бранко Бизоев, Зорица Лешевска 
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Подрачје 8: Комуникации и односи со јавноста 

8.1.Комуникации на ниво на училиште 

 Анкета:Комуникација наставник-наставник 

  
Прашања 

Потполно 
се  
согласувам 

Воглавно 
се 
согласува
м 

Делумно 
се 
согласувам 

Не се 
согласу
вам 

1.Постои соработка помеѓу наставниците од иста 
или различна група на предмети. 
  

28 35 4 1 

2.Наставниците разменуваат искуства и идеи на 
ниво на стручен/стручни активи. 

35 28 5 / 

3.Постои соработка при реализација на отворени 
часови. 

27 29 5   

4.Се врши редовна дисеминација по спроведени 
обуки/семинари на ниво на училиште. 

40 25 2 1 

5.Се остварува соработка со наставници од други 
училишта од општината,други општини во СРМ или 
ушилишта од други држави. 

13 33 17 5 

 

Анкетирани 68 наставника. Врз основа на резултатита од спроведената анкета-/Комуникација 

наставник-наставник/ во СОУ,,Јосиф Јосифовски,,-Гевгелија ,констатирано е дека околу 50 % од 

наставниците се согласуваат дека помеѓу нив постои соодветна соработка и комуникација при што 

во училиштето се преземаат сите потребни мерки за соработката и комуникацијата помеѓу 

наставниците да се подобри и зголеми на повисоко ниво. Сето тоа во интерес,односно позитивно 

влијае на успешното работење на училиштето. 

 Анкета   Комуникација:  директор-вработени 

  
прашање 
  

Потполно се  
согласувам 

Воглавно се 
согласувам 

Делумно се 
согласувам 

Не се 
согласувам 

1.Постои добра комуникација помеѓу 
директорот и вработените. 

67 7 3 1 

2.Вработените редовно се информираат за 
преземените активности од страна на 
директорот. 

66 9 2 1 

3.Постои можност вработените да учествуваат во 
процесот на донесување на одлуки. 

44 17 6 3 

4.Вработените имаат можност за вклушување во 
активностите за одредување и реализацоја на 
училишните приоритети. 

58 10   3 

  

Анкетирани се 78 вработени и директорот. Врз основа на резултатите од спроведената анкета за 

Комуникацијата директор-вработени во СОУ ,,Јосиф Јосифовски,, - Гевгелија ,може да се констатира 
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дека наголем процент од вработените (околу 90 %) се изјасниле дека во училиштето постои 

соодветна слободна комуникација помеѓу директорот и вработените со висок степен на меѓусебна  

колегијалност и соработка. Сето тоа е во интерес, односно позитивно влијае на успешното  

работење на училиштето. Незначителен мал број од вработените не се задоволни од 

комуникацијата и имаат потреба за интензивирање на истата. 

Силни страни Слаби страни 

2. Постои добра 

комуникација 

Индивидуалните особини и однесувања кај поедини 
наставници во делот на интеракцијата и комуникацијата 

Препораки за надминување на слабите страни: Интензивирање на комуникацијата и 
учество во заеднички активности 

  

Индикатор :Комуникации на ниво на училиште. 

Анкета: комуникација стручен соработник-наставник. 

Прашања     Потполно 
се 
согласу-
вам 

Воглавно 
се согла-
сувам 

Делумно 
се согла-
сувам 

Не се 
согла-
сувам 

1.Стручниот  соработник дава целосна поддршка на 
наставниот кадар при изработка на годишно 
,тематско ,тематско-процесно планирање и 
оперативен план за час. 

        49           24             1                   
4 

2.Најмалку два пати во годината се врши посета на 
наставен час кај секој наставник. 

         48            23             2                   
5 

3.Се врши редовна дисеминација на обуки за сите 
воведени новини во воспитно- образовниот процес. 

         44            24             5                 
3 

4.Секој наставник добива подрска при реализација 
на редовната ,дополнителната и додатната настава. 

         50            21             4                   
2 

5.Постои соработка во идентификување деца соПОП 
,емоционални и други тешкотии. 

         44            19            8                   
3 

6.Се дава поддршка при решавање на конфликтни 
ситуации. 

         50            17             7                   
2 

 

Анкетирани 78 наставници и стручни соработници.Врз основа на резултатите од спроведената 

анкета-/комуникација стручен соработник-наставник/ во СОУ ,,Јосиф Јосифовски,,-Гевгелија, 

констатирано е дека поголем број од наставниците(околу 70 %) се изјасниле дека помеѓу стручните 

соработници и наставниците во училиштето постои соодветна и слободна комуникација со 

меѓусебна  соработка и колегијалност,се во интерес за успешно работење на училиштето.        

  

Анкета: комуникација наставник-стручен соработник(административно-  технички персонал. 

Прашања Потполно 

се 

согласувам 

Воглавно се 

согласувам 

Делумно се 

согласувам 

Не се 

согласува

м 
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1.Се обезбедуваат навремени 

информации за сите законски 

измени кои се од интерес на 

вработените. 

        58           14             2                   

2 

2.Постои достапност до сите 

информации  за непречено 

реализирање на работните обврски 

на сите вработени. 

         60            12             3                   

1 

3.Се врши континуирано 

одржување/сервисирање/ на ИКТ 

опремата и наставните средства и 

помагала. 

         43            21             6                 5 

4.Се води грижа за степенот на 

хигиената во училиштето. 

         34            29             12                   

2 

Анкетирани 78 наставници и стручни соработници.Врз основа на резултатите од спроведената анкета-

/наставник-стручен соработник/ во СОУ ,,Јосиф  Јосифовски,,- Гевгелија ,констатирано е дека поголем број од 

вработените (околу  70 %) се изјасниле дека помеѓу наставниците и административно-техничкиот персонал 

постои соодветна и слободна комуникација со меѓусебна соработка и колегијалност се во интерес за 

успешно работење на училиштето.   

 8.2 Комуникации на ниво на училница 

Анкета / ученик- ученик 

  

прашање 

  

Потполно  

се согласувам 

Воглавно се 

согласувам 

Делумно се 

согласувам 

Не се 

согласувам 

1.Изборот на претставниците во 

ученичката заедница се врши на 

демократски и транспарентен начин 

88 9 9 4 

2.Постои меѓусебна соработка за 

помош и поддршка при совладување 

на одредени наставни содржини 

71 22 10 7 

3.Се преземаат иницијативи за 

организирање на активности за 

помош и поддршка  на ученици од 

социјално ранлива категорија и друг 

вид на проблеми 

72 13 5 10 

4.Постои соработка помеѓу сите 

ученици независно од половата и 

етичката припдност 

90 8 2 10 

  

Анкетирани се 110 ученика. Врз основа на резултатите од спроведената анкета за Комуникацијата 

ученик- ученик во СОУ ,,Јосиф Јосифовски,, - Гевгелија ,може да се констатира дека наголем 

процент од учениците (околу 80 %) се изјасниле дека во училиштето постои соодветна слободна 

комуникација помеѓу учениците со висок степен на меѓусебно пријателство и соработка. Сето тоа е 

во интерес, односно позитивно влијае на успешното  работење на училиштето. Незначителен мал 

број од учениците не се задоволни од меѓусебната комуникација . 
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Пoдрачје 8 : Комуникации и односи со јавноста. 
 

Констатирани силни страни 

 Соработката помеѓу наставниците и 
учениците е на солидно ниво 

 Наставниците обезбедуваат пријатна 
работна атмосфера 

 Учениците имаат одлична соработка со 
СС и редовно се информирани околу 
сите случувања во училиштето 

 Наставниците во голем дел го 
почитуваат мислењето на учениците 

 Се почитува половата и етичката 
разлика меѓу учениците 

Констатирани слаби страни 

 Учениците повремено се жалат на 
хигиената во тоалетите на 
приземје ( недостиг на тоалет и 
течен сапун) 

 Учениците не се задоволни со 
начинот на оценување (само кај 
мал број наставници) 

Препораки за идни активности за надминување на слабите страни 

 Поголема контрола на хигиената во училиштето од сите релевантни фактори кои се 
грижат за тоа 

 Советување со наставниците чиј начин на оценување не им се допаѓа на учениците. 

    
  

Прилог 1 - Комуникација со родителите на учениците  

1. Запознаен/а сум со куќниот ред во 
училиштето. 

Да 

65% 

Воглавно 

31% 

Не 

4% 
  

2. Сметам дека кодексот на однесување е 
реален и потребен за учениците. 

Да 

75% 

Воглавно 

20% 

Не 

2% 

не знам 

3% 

3. Имам добра соработка со класниот 
раководител на своето дете. 

Да 

73% 

Воглавно 

25% 

Не 

2% 

  

  

4. Добивам редовни информации за 
успехот и поведението на моето дете. 

Да 

85% 

Воглавно 

14% 

Не 

1% 

  

  

5. Училиштето поттикнува отворена 
соработка со родителите и редовно 
организира приемни денови за 
родителите на учениците. 

Да 

79% 

Воглавно 

11% 

Не 

3% 

не знам 

7% 

6. Знам кому во училиштето да се обратам 
за различни информации. 

Да 

68% 

Воглавно 

28% 

Не 

4% 

  

  

7. Училиштето организира советувања за 
родителите.  

Да 

80% 

Воглавно 

10% 

Не 

3% 

не знам 

7% 

8. Родителите учествуваат во 
реализацијата на проекти во 
училиштето. 

Да 

37% 

Воглавно 

31% 

Не 

8% 

не знам 

24% 

9. Родителите се вклучени во 
организацијата на предавања, трибини 
и работилници кои обработуваат 
актуелни теми. 

Да 

31% 

Воглавно 

31% 

Не 

12% 

не знам 

26% 

10. Запознаен/а сум со програмата за 
работа на Советот на родители во 
училиштето.  

Да 

42% 

Воглавно 

36% 

Не 

22% 

  

  

11. Училиштето прифаќа иницијативи и 
сугестии од Советот на родители и 

Да Воглавно Не не знам 
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советите на паралелките. 38% 22% 4% 36% 

  

Резултати од спроведената анкета за сондирање на мислењето на родителите. Анкетата беше 

извршена врз примерок по случаен избор кој опфати 30% од родителите на учениците од секој 

клас.  

Прилог 2  

Проекти/акции и манифестации во соработка со институции од Локална самоуправа - 

Градоначалник, општински совет и јавните установи 

 Проектот за МИО училиштата го работат во соработка со Локалната самоуправа со 
тоа што општината ја изготвува стратегијата а активностите ги узведуваат 
членови(наставници )од училиштето, 

 Еко-акција ,,Македонија без отпад“ чистење на училишниот двор од еколошки 
неразградлив отпад, садење на садници во дворот и  садници во саксии во холот на 
училиштето,  

 Еко-акција на општина Гевгелија „Отпадни батерии“, 

 Акција на Црвен крст- промоција на хумани вредности. 

Општина Гевгелија дава поддршка и ги помага следните манифестации кои се во 
организација на СОУ,,Јосиф Јосифовски “: 

 Поетско-музичка вечер ,,Пееме за Гевгелија“   (Општина Гевгелија ја помага оваа 
манифестација преку обезбедување на простор и услови за одржување на оваа 
манифестација и нејзина промоција) 

 Новогодишна манифестација. Театарска претстава "Талент шоу"(Општина Гевгелија 
ја помага оваа манифестација преку обезбедување на простор и услови за 
одржување на оваа манифестација и нејзина промоција) 

 Новогодишна манифестација. Театарска претстава "Твоето лице звучи 
познато"(Општина Гевгелија ја помага оваа манифестација преку обезбедување на 
простор и услови за одржување на оваа манифестација и нејзина промоција) 

 Патронат на училиштето: Театарска претстава (Општина Гевгелија ја помага оваа 
манифестација преку обезбедување на простор и услови за одржување на оваа 
манифестација) 

 Завршна манифестација на училиштето,,Најдобрите за најдобрите“. Театарска 
претстава (Општина Гевгелија ја помага оваа манифестација преку обезбедување 
на простор и услови за одржување на оваа манифестација и нејзина промоција) 

 Француска вечер  (Општина Гевгелија ја помага оваа манифестација преку 
обезбедување на простор и услови за одржување на оваа манифестација и нејзина 
промоција) 

 Организирање на Еко-базар (Општина Гевгелија ја помага оваа манифестација преку 
обезбе-дување на простор и услови за одржување на оваа манифестација и нејзина 
промоција)  

 Соработката со локалната самоуправа останува и понатаму, но поради пандемијата 
овие манифестации не се реализирани. 

  

8.3. Комуникација со опкружувањето на  училиштето 

  

Извори на податоци, 
постапки и 
инструменти за 
нивно прибирање  

8.3. Комуникација со опкружувањето на  
       Училиштето 
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Годишен извештај 
  
Годишна програма 
  
Евиденција и  
документација од  
работата на 
директорот и 
педагошко-
психолошката 
служба 
  
  
Извештај од 
работата на  
Советот на 
родители 
  
  
  
Прилог 1 - Анкета  
  
Записници од  
Наставнички совет и 
Совет на родители 
Листи за присуство,  
извештаи од  
работилниците 

8.3.1. Комуникација со родителите на учениците 
 Соработката со родителите на учениците зазема значајно 

место во рамките на годишната програма на училиштето. 
Таа се остварува преку разни форми и начини кои се дел од 
редовните активности и долгогодишна пракса на 
училиштето. Во училиштето постојат демократски 
процедури за избор на претставниците на родителите во 
советот на родители и Училишниот одбор, пропишани со 
Статутот на училиштето, Деловникот за работата на 
Советот на родители и Деловникот за работата на 
Училишниот одбор. Во Училишниот одбор на училиштето 
како и во Советот на родители има претставници на 
родителите на учениците од различен економски и 
социјален статус и различна етничка и верска припадност 
кои земаат активно учество во работата на училиштето. 
Овие две тела се секогаш отворени за информирање, 
забелешки и сугестии. 

 Постои активна вклученост на родителите во организацијата 
на предавања, трибини и работилници кои обработуваат 
актуелни теми. Родителите учествуваат во реализацијата 
на проекти во училиштето како што се ,,Заедничка грижа за 
правилно насочување на учениците“, „Меѓуетничка 
интеграција во образованието“, како и на манифестации 
организирани заедно со наставниците и учениците. 

 Родителите учествуваат при реализацијата на проекти. 
Претставници на родителите имаат можност да ги 
придружуваат екскурзиите, наблудувањата, посетите на 
кино и театар, да присуствуваат на излетите, со што се 
продлабочува разбирањето на заедничките потреби и 
проблеми и се овозможува клима за соработка и решавање 
на истите. 

  
  
Годишен извештај 
  
  
Евиденција и  
документација за  
работата на 
училиштето 
  

8.3.2. Комуникација со институциите од централно ниво: МОН, 
БРО, ДПИ, ДИЦ 

 Училиштето има континуирана соработка со релевантните 
инстиуции од oбласта на воспитно-образовната дејност 
преку посетување семинари, сдледење обуки и учество во 
проекти организирани од МОН и БРО.  

 Соработката со ДПИ се остварува преку редовните контроли 
од страна на просветните инспектори за воспитно-
образовната работа во училиштето и педагошка евиденција 
и документација.  

 Училиштето исто така соработува и со следните необразовни 
институции: Министерство за труд и социјална работа и 
политика, Централен регистар, Управа за јавни приходи, 
МВР, Царинска управа, Централен регистар, Државен завод 
за статистика, НБРМ, Македонска банка за поддршка на 
развој, ФИНЕКСПО, Бизнис инкубатор, Црвен крст, Институт 
за македонски јазик 

Прилог 2 - Акции и 
манифестации 
  
Годишен извештај 
  
Годишна програма 
  
Меморандум  за 
соработка  

8.3.3. Комуникација со институции од Локална самоуправа - 
Градоначалник, општински совет и сите јавни установи 

 Комуникацијата на училиштето со градоначалникот и Советот 
на општината се остварува преку членовите на Училишниот 
одбор кои се избрани од Советот на општината, и преку 
секторот за образование во општината. Во соработката со 
локалната самоуправа се реализираат проекти за 
подобрување на условите за работа на училиштето. 

 Дел од активите активностите од спортски или културен 
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Фотографии, снимки  
и извештаи од 
успешно 
реализирани акции 
и манифестации 

карактер ги реализираат со помош на финансиски средства, 
конкурирајќи на редовните годишни конкурси што ги 
распишува општината. 

 Училиштето соработува со јавни установи, со институциите 
од областа на културата, и други органи и организации, 
заради збогатување на содржините и активностите на 
учениците. Учениците се активно вклучени во животот на 
локалната заедница преку спроведување на заеднички 
проекти, хуманитарни акции, но и исто така се вклучени и во 
волонтерски акции.  

  
  
Годишен извештај 
  
  
Годишна програма 
  
  
  
  
Евиденција и  
документација за  
работата на 
директорот и 
училиштето 
  
  

8.3.4. Комуникации со други образовни институции во РСМ и 
странство 

 Училиштето соработува и комуницира со образовни 
институции во Република Северна Македонија и надвор од 
неа: 

- Основни училишта : ООУ„ Владо Кантарџиев“,ООУ „Kрсте 
Петков Мисирков“, ООУ „Ристо Шуклев“-Негорци,  
ООУ„Климент Охридски“-Миравци, Кочо Рацин-Нов Дојран, 
ОМУ „Васо Карајанов“-Гевгелија, ООУ  „Кирил и Методиј“-
Стојаково; 

- Средни училишта : НОВА,  СУГС „Лазар Танев“-Скопје,  СОУ 
„св. Кирил и Методиј“-Неготино, СОУ „Наум Наумовски 
Борче“-Крушево, Угостителско средно училиште „Ванчо 
Питошевски“-Охрид, Угостителско средно училиште „Коле 
Неделковски“-Велес, угостителско училиште „Коле 
Нехтетнин“-Штип; СОУ„Арсениј Јовков“-Скопје 

- Високо образовни институции : Универзитет „св. Кирил и 
Методиј“-Скопје, (Економски факултет,Технолошко-
металуршки факултет, Машински факултет, Природно-
математички факултет), Факултет за туризам и бизнис и 
логистика, Американ Колеџ, Европски универзитет, ФОН, 
Висока школа за новинарство и односи со јавноста;  

Други : Американско катче , Културно аташе при Американска 
Амбасада, Француска франкофонија, Културен контакт, Француски 
институт,Градска библиотека „Гоце Делчев“-Гевгелија, Институт за 
македонски јазик. 

 Училиштето има потпишано меморандум за соработка и 
збратимување со други училишта од РМ и надвор од неа.  

 Meѓународни институции: Средно машинско училиште 
„Михајло Пупин“ - Инџија Србија (збратимено училиште),  
Соработка со МЕФ (Образовна институција во Турција), 
Органска фарма „Фаториа Биолоџика Патриче“ (Сполето, 
Италија), Техничка школа „Грм“ ( Словенија) 

  
Годишен извештај 
  
Годишна програма  
  
Евиденција и  
документација за  
работата на 
училиштето 
  

8.3.5. Комуникација со граѓански здруженија, невладини 
организации, донатори и фондации 

 Училиштето остварува соработка со граѓански здруженија, 
невладини организации, донатори и фондации при 
реализација на проекти, акции и други потфати: ТЕРА 
(Здружение на граѓани),  БУМ (невладина организација), 
ПОДДРШКА (невладина организација),  Клуб „Учиме право“, 
Клуб „Јоска “, Фондација „Аполонија“, Сојуз на здруженија 
на истражувачи на РМ , Здружение на граѓани на ретки 
болести „Живот со предизвици“ 

Годишен извештај 
  
Годишна програма 

8.3.6. Комуникација со бизнис секторот 
 Преку организирани предавања ипосети учениците се 

запознаваат со одредени дејности на бизнис секторот. 
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Евиденција и  
документација за  
работата на 
директорот и 
училиштето 
  
  

 Училиштето остварува квалитетна соработка со деловната 
заедница преку добро организирана практична настава и 
преку реализација на програмата за волонтирање во 
училиштето со која се овозможува стекнување на работно 
искуство на младите кадри кои преку волонтирање се 
подготвуваат за активно работно вклучување во деловната 
заедница: Хотел „Фламинго“, Хотел „Аполонија“, Мотел 
„Вардар“, Авто сервис „Парк“, СЗД „Авто Шампион“, Авто 
сервис „Трпко“, Авто сервис „Турист Тони“, ДПЗУ„Мото-
Пром“, ДПТУ „Универзал ППЕВ“,  ДПТУ„Боцка Експрес 
Јуниор“, ДТТ„Риве Транспорт“.  

Констатирани силни страни 
 Отвореност на училиштето кон 

локалната средина и родителите за 
соработка и нивно вклучување во 
воспитно-образовниот процес. 

 Родителите се вклучени во 
реализацијата на проекти од воспитна, 
еколошка, спортска, културна и 
хуманитарна природа. 

 Се остварува соработка со Локалната 
самоуправа преку аплицирање за 
проекти значајни за подобрување на 
условите за работа во училиштето.  

 Постои соработка со јавните установи во 
области од нивен домен. 

 Училиштето остварува соработка со 
граѓански здруженија, невладини 
организации, донатори и фондации при 
реализација на проекти, акции и други 
потфати. 

 Училиштето остварува квалитетна 
соработка собизнис секторот. 

Констатирани слаби страни 
 Дел од родителите се недоволно 

информирани за  организираните 
предавања, трибини и 
работилници кои обработуваат 
актуелни теми. 

 Дел од родителите сметаат дека не 
се доволно запознаени со 
програмата за работа на Советот 
на родители во училиштето. 

 Бројот на родители кои 
учествуваат во реализацијата на 
проекти во училиштето може да 
биде поголем.  

 Недоволна самоиницијативност на 
родителите (особено, но не и 
исклучиво кај родителите со ниско 
образовно ниво, како и низок 
социо-економски статус) да се 
вклучат во образованието на 
своите деца. 

  

Препораки за идни активности за надминување на слабите страни 
 Мотивирање на родителите на учениците за поголемо учество во реализацијата на 

проекти во училиштето. 
 Поефикасно информирање на родителите за  предавања, трибини и работилници 

кои обработуваат актуелни теми и охрабрување нивно учество во истите.  

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


