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 Развојната програма е изработена врз основа на: 
- Член 49 од Законот за основно образование (Сл. весник бр. 161 од 5.08.2019 година). Во 
развојната програма  се планираат целите и визијата за развој на училиштето во периодот од 
четири години, со конкретно наведени активности на училиштето согласно со стратешките и 
концепциските документи и стручни документи и упатства утврдени од надлежните институции и 
- Правилникот за формата и содржината на развојната и годишната програма за работа на основното 
училиште, бр. 18-6579/1 од 6.07.2020 година, донесена од страна на Министерот за образование и 
наука, со кој се утврдува формата и содржината на Развојната и годишната програма за работа на 
основното училиште. 
    

Освен што се планираат мисијата и визијата, приоритетните подрачја за развој на основното 
училиште, туку  се планира и начинот на следење и евалуација на развојната програма за работа на 
основното училиште за период од четири години, со цел да се унапреди воспитно-образовната 
работа во училиштето. 
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Вовед 
 
 

Развојната програма за работата на ООУ „Кочо Рацин“ – Прилеп претставува документ со кој 
се планираат мисијата и визијата, приоритетните подрачја за развој на основното училиште, 
како и начинот на следењето и евалуацијата на Развојната програма во периодот од четири 
години (од 2021-2025 година), со цел да се унапреди воспитно-образовната работа во 
училиштето. 

Оваа Развојна програма содржи: податоци за училиштето, преглед на ресурсите со кои 
располага училиштето, подрачје на работа на училиштето, евалуација на работата на училиштето 
во претходните четири години (интерна и екстерна), фактори кои влијаат на развојот, мисијата и 
визијата на училиштето, стратешки цели и приоритетни подрачја, соработката на училиштето 
со родителите, општината, институциите и начин на следење и евалуација на 
имплементацијата на Развојната програма. 

 
Оваа развојна програма е изработена врз основа на:   

 Законот за основно образование 

 Законот за наставници и стручни соработници   

 Законот за работни односи 

 Законот за јавни набавки 

 Законот за организација и работата на органите на државната управа 

 Правилникот за формата и содржината на развојната и годишната програма 
 за работа на основното училиште 

 Статутот на училиштето 

 Стратегијата за образование 2018-2025     

 Наставниот план за основно образование 

 Наставните програми по предметите кои се реализираат во основното образование 

 Годишните програми на училиштето од претходните четири години 

 Извештаите за работата на училиштето од претходните четири години  

 Извештајот од интегралната евалуација на училиштето во 2018 година  

 Самоевалуацијата на училиштето за периодот од 2017-2019 година и 

 Самоевалуацијата на училиштето за периодот од 2019 -2021 година. 
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1. Податоци за основното училиште 
 
               1.1. Идентификациони податоци за основното училиштето 

Име на училиштето „Кочо Рацин“ 
Адреса: ЦУ  Ул. „Борка Талески“ бр.64    

ПУ  Ул. „Борка Медарот“ бр.24 

Телефон: 048/425-772 

Место, општина Прилеп, Прилеп 

e-mail kocoracinprilep@yahoo.com 

Веб страна http://kocoracinprilep.edu.com 

Ден на училиштето 22 Декември 

Внатрешна површина на објектот:  ЦУ  2616m2 

 ПУ  250m2 

Површина на училишниот двор:   ЦУ 2400m2 

   ПУ 300m2 

Подрачни училишта во состав на 
основното училиште, место 

Едно, населба Рид 

Капацитет на училиштето (максимален 
број на ученици) 

1120 (1983/84г) 

Број на ученици (моментална состојба) 749 

Број на паралелки 45 

Јазик на кој се реализира наставата во 
училиштето 

Македонски 

Во основното училиште има паралелки за 
ученици со посебни образони потреби 

Нема 

Број на смени во кои се реализира 
наставата во училиштето 

Две 

Во основното училиште има паралелки од 
музичко училиште 

Нема 

Во основното училиште има ресурсен 
центар 

Нема 

Други идентификациони податоци 
карактеристични за основното училиште 

Единствен матичен број на училиштето: 

Директор Зора Чадамова 

Претседател на училишен одбор Благица Филипоска 
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1.2.Историјат на основното училиште 
 

Во центарот на градот херој – Прилеп, стои гордо со пркос на минатото, некогашната 
единствена Нижа гимназија, а денес централно современо деветгодишно Основно општинско 
училиште „Кочо Рацин“. „На вашата херојска младост, јуначките дела не и беа доста...“ е натпис на 
плоча, која се наоѓа во холот на училиштето и значи хронологија на едно време, на младешката 
храброст во борбата против јаремот на фашистичките окупатори, а денес и мотив на младите да 
чекорат цврсто кон највисоки достигнувањa на воспитно образовните цели.  

Училиштето е најстара воспитно-образовна институција во градот. Зградата на централното 
училиште е изградена 1924 година. Нејзината долгогодишна традиција има богата историја. На 
почетокот била четиригодишно основно училиште. Во 1941 година е донесено Решение за доградба 
на уште еден кат. Истата завршила во учебната 1945/46г и се именува како „Полна гимназија на 
градот“. Народниот одбор на Градската општина Прилеп  на 22.07.1955г донесува решение  
четиригодишното основно училиште „Кочо Рацин“ да се оформи како  ново осумгодишно основно 
училиште.  

Во текот на изминатите години вршени се структурални поправки на подовите, кровот, 
фасадата, столаријата и електричната инсталација.  

Целосна реконстукција на училишната зграда е направена  во учебната 2000/01г. Подоцна 
следеа низа зафати, меѓу кои еден од поголемите  е инсталирањето на парно греење. Во 2014/15г е 
променета надворешната столарија-прозорците, во 2019г е отворен деневен престој за учениците од 
прво до трето одделение, 2020г е поставен нов асфалт во училишниот двор.  

Училишната зграда е под заштита на Музејот на Македонија. Со својата задржана 
надворешна фасада е и ќе биде сведоштво на едно време, а со плански ентериерски уреден простор 
е чекор кон европските стандарди. 

Подрачната училишна зграда, се наоѓа во месната заедница Рид, и исто така има долга 
историја и традиција. Зградата е подигната во 1924г, а се споменува дека со работа започнала во 
1926г под името „Цар Самуил“. Најголема реконстуркција на училишната зграда е направена во 
2007г, со што добива лик и функција на современа училишна зграда.Во 2009г е променет системот на 
затоплување, инсталирано е парно греење. Структуралните зафати не престануваат продолжуваат и 
во наредните години со цел училишната зграда да биде според европски стандарди. 

Училиштето е верифицирано со акт бр. 09-3578/1 од 17.03.1986г од Секретаријатот за 
општествени служби и општа управа при СО Прилеп. 
 
1.3. Специфики кои го карактеризираат основното училиште во однос на другите основни 
училишта 

Училиштето тежнее кон достигнување на европските стандарди, што подразбира 
осовременување на наставниот процес, како и  континуирана едукација на наставниците, со што би 
се достигнале барањата на современото ново време.   

 Училиштето има традиција за активно учество и  високи постигнувања на различни 
натпревари. Наставниците и учениците  се посебно мотивирани за учество на општински, 
регионални, државни и меѓународни натпревари.  

Посебно сме горди на признанието кое училиштето го доби во 2016 г. -  НАЈТРОФЕЈНО 
училиште во државата.  

Во училиштето посебен предизвик е прифаќање на проектите кои во соработка со БРО и МОН 
се реализираат со цел иновирање на наставата. Така беше едно од првите училишта кои во 1995 г се 
вклучија во реализација на проектот „Активна настава-интерактивно учење“(1995). На тоа  следеа и 
проектите: 

 „Игри за разрешување на конфликти“ и „Разбирање и разрешување на конфликти“(1997);  
„Приод кон визуелно размислување“(1996);  
„Економско образование на млади“(2000); 
 „Граѓанско образование- основи на демократија“(2001); 
„Инклузија на деца со посебни потреби“(2001); 
„Ние народот – проект граганин“(2003); 
„Описно оценувањена учениците од прво до трето оддд“(2003); 
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„Компјутер за секое дете“(2009); 
„Животни вештини“( 2009); 
„ Интеграција на еколошкото образование во македонскиот образовен систем“ (2010); 
 „ТУЛ-КИД“ одделенкска настава (2010); 
„Јазична писменост во почетните одделенија“(2011) национален обучувач на проектот е  Ц. 

Караѓулеска; 
„Математика со размислување во почетните одделенија“(2013).  
 Сите овие проекти се вградени во наставниот процес.  
Активни проекти кои се реализираат во училиштето се: Проект на „Меѓуетничка интеграција 

во образованието“, еден од приоритетните проекти во  нашиот образовен систем . Од учебната  2018 
г училиштето  склучи договор за соработка со  основното училиште „Никола Карев“, Крушево, ПУ с. 
Норово. Во 2018/19 двете училишта аплицираа на јавниот повик на МОН и добија гранд за 
реализација на заеднички активности.  Реализацијата на проектот со заеднички активности 
продолжува со што се реализираат целите на проектот.  

 Антикорупциска едукација на учениците, проект кој сеуште трае 
„Имплементација на Конвенцијата на правата на децата“ 2018г. Целта на проектот е 

учениците да го развиваат демократското учество во животот на училиштето со што ќе ги остварат 
своите права за учество и за донесување важни одлуки кои се од интерес на децата. Освен 
демократскиот избор на членови на одделенска заедница и УП и Дете правобраните , организирање 
состаноци и работилници, реализирани  (2019 и 2020)се две Интеркултурни  размени на ученици во 
Троген, Швајцарија каде учениците имаа можност за интеркултурно учење.Од 2020/21 ученичкото 
учество вградено во новиот ЗОО.  

„Отворен ден на демократија“чија цел е запознавање со новиот концепт на граѓанско 
образование и поттикнување демократска клима во училиштата. Реализирани се работилници со 
сите ученици од одделенска и предметна настава на тема разрешување конфликти како и дебати на 
теми избрани од самите ученици. 

Еразмус + (Проект: „Доживувајќи културен диверзитет стануваме европолитани“). Преку 
интеркултурни размени на искуства учениците од нашата целна група треба да го осознат културниот 
диверзитет како суштинско богатство на Европа и да им овозможиме на младите социјална 
интеграција во европската заедница. Од планираните шест мобилности реализирани се три: Нашата 
песна за Европа (Кипар), Региоанално а сепак еворопски во Незаре, Португалија и онлајн мобилност 
во која домаќин беше нашето училиште на  тема од повеќејазичноста.  

„Училиштата во музеите или музејот во училиштата“- реализација на активности во 
соработка со Музеј, Прилеп. Подготовки и снимање на видео материјал на тема од нашата традиција. 

Во рамките на Еко проектот најмногу активности  беа реализирани во учебната 2018/19г кога 
беа реализирани  еко акции и  кампањи од кои при  собирањето на пластични шишиња активен 
придонес имаа голем број на ученици, но дадоа поддршка и родители и локалната заедница. 

Учество на ученици од четврто одделение во ТИМС меѓународното тестирање по предметите 
природни науки и математика. Подготовки за учество и учество ПИРЛС меѓународното тестирање за 
учениците од четврто одделение, за читање со разбирање. 

- ЕДУИНО – учество на наставници во креирањето на наставни содржини за учење на 
далечина – се вклучија повеќе наставници и се уште трае. 
 

2.Преглед на постоечките ресурси со кои располага основното училиште 
2.1. Број на вработени и стручен профил (човечки ресурси) и стручна подготовка 

Стручен профил 
Број на 

извршители 
Стручна подготовка 

Наставен кадар 
Одделенска настава 25 1-ВШП, 24-ВСП 

Предметна настава 36 2-ВШП, 34-ВСП 

Стручни соработници 2 2- ВСП 

Раководен кадар 1 1-ВСП 

Административни службеници 2 1-ССП, 1-ВСП 

Помошен и технички персонал 10 1-НСП, 9-ССП 
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2.2 Работен стаж на вработените 

Работен стаж 

Број вработени 
наставници во 

одделенска 
настава 

Број вработени 
наставници во 

предметна 
настава 

Број вработени 
стручни 

соработници 

Администр. 
службеници 

Број на 
вработен 
технички 
персонал 

Број на 
вработен 

раководен 
кадар 

До 10 години 7 12  1   

Од 10 до 20 год. 7 13 1 1 4  

Од  20 до 30 год. 5 6 1  5 1 

Повеќе од 30 год. 6 5 1  1  

Вкупно: 25 36 3 2 10 1 

 
2.3.Простор 
Централно училиште 

Просторија 
Вкупен 

број 
Површина (m2) 

Состојба 
(се оценува од 
1-5, согласно 

Нормативот од 
2019 г) 

Забелешка 
(се наведувва 
потребата од 

дополнителни 
простории, 

реконструкции и сл.) 

Училници      
(приземје 1, прв кат 7) 

8 
Приземје:44m

2
, 

прв кат: 
В/В:54,m

2
,42m

2
,55m

2
,46m

2
,Е/В:46m

2
,51m

2
,47m

2 

5 согласно 
норматив 
 

2,0 m2 /ученик  
според нормативот 

Кабинети (приземје3, 
втор кат 10, подрум 1) 

13+1 

Приземје:Б 45m
2
, Г 50m

2
, М 44 m

2 

Втор кат:Г 49m
2
,М43m

2
,Ф/Х56m,М45m

2
,И43m

2
, 

Инф 45m
2
,Мт46m

2
, Мт52m

2
 Ај47m

2 

Подрум:ЛО41 m
2
  

5 согласно 
норматив 
Подрум:3-согласно 
нормативот 

Кабинет ЛО, 
Етика/Фр.ј 
нестаднардна 
училница 

Библиотека 1 29m
2 4-согласно 

нормативот  

Потреба за 
зголемување на 
библиотечниот фонд 

Спортска сала:  
голема и мала 

1 200m
2
 и  75m

2 
3-согласно 
нормативот 
 

Потреба од спортска 
сала според 
стандарди 

Канцеларии 
(директор, 
наставници, стручни 
соработници, 
секретар/благајник) 

4 45m
2
, 41m

2
, 23m

2
, 23m

2 5-согласно 
нормативот 

Н 2м2 по наставник 
С/Б 14 м2 (според Н) 

Училишен двор 1 3574 m
2
   

Просторија за 
продолжен престој со 
кујна  

1 55m
2
+10m

2
+ 11 m

2
 

5-согласно 
нормативот 

не помалку од 54м2 
според Н 

Котлара 1 30 m
2 5-согласно 

нормативот 
 

Работилница 1 32 m
2 5-согласно 

нормативот 
 

Санитарни јазли 6 
Пр.ж12 m

2
м 12 m

2
 прв кат:ж12 m

2
м12 m

2
втор 

кат:ж12 m
2
12m

2
 

5-согласно 
нормативот 

 

Посебни простории 
(подрум: работна 
просторија за 
наставник ФЗО и 
помошна простор. за 
спортски помагала, 
гардероба М, 
гардероба Ж, магацин 
ТО, кабинет Фр. Јазик, 
приземје: пријавница 
 прв кат: просторија 
за уч. стоматолог) 

4 + 2 

Подрум: каб. ФЗО 40 m
2
, СМ 6,5 + 5 m

2
, СЖ 11 

+2,6 m
2
 

маг ТО 17,4 m
2
, каб ФЈ 41m

2 

Приземје:пр 15 m
2 

Прв кат: прост за уч стоматолог 17 m
2
 

4 соблекувални 

Потреба од ресурсна 
соба наменета за 
ученици со 
попреченост 
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Подрачно училиште 

Просторија 
Вкупен 

број 
Површина (m2) 

Состојба 
 

Забелешка 
(се наведувва 
потребата од 

дополнителни 
простории, 

реконструкции и сл.) 

Училници 5 
37,15 m

2
,38,44 m

2
,35,55 m

2
,39,21 m

2
,37,      

58 m
2
 

5-согласно 
нормативот 

Потреба од спортска 
сала, просторија за 
продолежен престој, 
просторија за индив. 
работа со ученици и 
родители 

Канцеларии 1 13,85 m
2
   

Училишен двор 1 372 m
2
   

Котлара 1 19,5 m
2
   

Санитарен јазол 1 13,85 m
2
 

5-согласно 
нормативот 

 

Училиштето  ги следи потребите н анаставата и  е опремено со неопходниот мебел, инвентар и 
нагледност и тековно врши набавка на истите. 
 

2.4.Опрема и наставни средства согласно„Нормативот и стандардите за простор, опрема и 
наставни средства“ 

Наставен 
предмет 

Постоечка опрема и 
наставни средства 

Потребна опрема и наставни средства 

Македонски 
јазик 1 и 2 

Опрема: 
- 2 шкафа со полици (еден 
стар и еден нов 
функционален). 
- Наставни средства: 
- три слики на поети, многу стари. 
- смарт табли 1 и 2  
- лап топ 1 и персонален ком 2 
- печатач во уч 2 
- LCD проектор во 1 

 

- Нови и фунцкионални паноа за изложување на ученичките 

изработки 
-  ЦД – плеер 
А) аудитивни средства според нормативите: 
- Цедеа со снимени содржини предвидени со програмата и 
прилагодени на возраста 
- Наставни филмови, образовни филмови, документарни филмови 
- Снимки на текстови од усната и пишаната книжевност 
- ЦД со акцентски вежби според програмата поврзани со изразно 
читање 
Б) Аудиовизуелни средства според нормативите: 
- Дигитални содржини согласно целите и содржините од наставната 
програма за соодветното одделение 
- Едукативни софтвери – избор на текстови според наставната 

програма, драматизација на познати глумци и сл. 

Англиски 
јазик 

ЦД плеери-2 ? 
Касети и ЦД а-за сите 
програми по одделенија 
Постери и Флеш карт 
Интерактивен монитор (смарт 
табла) 

Едукативни софтвери за поддршка на наставните програми 

Германски 
јазик 

Компјутер со надворешни 
додаотци (монитор, маус, 
тастатура, камера  и 
слушалки) 
Смарт табла 
LCD Проектор , лап топ, 
печатач 
Метален куфер со дидактички 
помагала (дополнителна 
литература) по германски 
јазик донација од Гете 
Институт. 

Тематски сликички (флеш картички) за секое одделение по 1 
комплет 
Кодови за едукативниот софтвер т.е. интерактивните платформи за 
одобрените  учебниците  
Списанија за млади  
Долби систем за озвучување х 1 
Плутена огласна табла х 1 
Алумниниумски рамки за едукативни постери х 4 

Историја Историски карти Историски карти 
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Илустрации-слики 
Телевизор 
Компјутер  
Шкаф -нов 

Балканот во развиен и доцен феудализам 
Големите географски откритија 
Македонија во времето на османлиското владеење 
Освојувања на Наполон Бонапарта 
Македонија во втора светска војна 
Илустрации -слики 
Александар  Македонски,Филип Втори,Самоил,Св Кирил и 
Методиј,Св.климет ,Крал Марко  
Карло Велики,Наполеон,Кемал Ататурк,Цезар 
Електронска табла, печатач 

Хемија 
Физика 

Графоскоп,графофолии 
Мерни инструменти 
Систем за проучување на: 
движењето, 
електромагнетика, 
архимедов, њутнов закон, 
теслин трансформатор и 
др. 
Телевизор, лап-топ 

Потребни се нагледни средства и материјали за потребите на 
наставата  по соодветните предмети и според Нормативот 

Биологија Графоскоп, 
микроскоп,препарати, 
слики, модели 
Нови наставни средства 
според норматив (скелет, 
микроскопи 4, апарат за 
сецирање....)  
Печатач, телевизор 

Потребни се нагледни средства и материјали за потребите на 
наставата  по соодветните предмети и според Нормативот 

Етика на 
религии 

1 шкаф ЛЦД проектор 
Компјутер  
Дејноста на Св Кирил и Методиј 
Дејноста на Св Климент и Наум Охридски 
Константин Велики 
Етички текстови 
Шкафови за чување на техничките средства и помагала  
Шкафчиња и полици за чување книги 

Музичко 
образование 

Пијанино(1 
парче),Хармоники(7),Орфови 
инструменти(1 дел од  
комплет),Шкаф(3),Музичхи 
систем со касетофон о 
ЦД(1),телевизор  
Орфови инструменти 

Хармоники(10),Озвучување:Mixer 2x100 W,звучници 2x150 
W,сталки со звучници,2 микрофони со сталки и кабли х 3,Метроном 

 

Географија Платно за прожектирање,eлектронска табла,бела табла,глобус      
(стар примерок)                                                                     
 Релјеф – течен слив   (Релјеф на општи геогр поими) 
 Рид на изохипси,Рид на изобари,Релјеф на видови езера                                                                     
 Географска карта на Светот   (Физичка карта на светот – стара карта) 
 Географска карта на Светот  (Политичка карта на светот – стара 
карта) 
 Карта на Европа(Училишна карта),карта на Европа – 
пластифицирана  (Училишна карта)                    
 Карта на Балкански Полуостров  (Нова карта),карта на Балкански 
Полуостров (Стара карта)                                 
Карта на Република Македонија (Нова карта)                                                                  
 Ѕидна карта на Р. Македонија  (Двострана пластифицирана карта) 
 Сообраќајна карта на Р. Македонија(Стопанска карта на РМ) 
 Карта на Северна Америка, карта на Северна Америка    (Стара 
карта)  

Потребни се нагледни средства и 
материјали за потребите на 
наставата  по соодветните предмети 
и според Нормативот 
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Карта на Јужна Америка, карта на Јужна Америка   (Стара карта)                                                  
Карта на Австралија     (Австралија и Океанија – стара карта) 
 Карта на Австралија  и Океанија  (Стара карта) ,карта на Азија  
(Училишна карта)                                                                                        
Карта на Азија      (Училишна карта) ,карта на Африка  (Нова карта)                                                                                          
Карта на Африка  (Нова карта)                                                                                              
Постер со истражувачи,постер со знамиња на држави во Европа 
Постер со грбови на држави во Европа,осумнасочник со градови во 
Македонија 
Лап-топ, смарт интерактивна табла 

 

Техничко 
образование 

 Комплет алат за обработка на дрво, метал, електрична 
инсталација, електроника 

 Клип-клоп машина за обработка на дрво 

 Машина за брусење, сечење 

 Констуркторски кутии и друг алат 

 Комплети алати за работа 

Потребни се нагледни средства и 
материјали за потребите на наставата  по 
соодветните предмети и според 
Нормативот 

Физичко и 
здр. образов. 

Душеци, топки, јарец, отскочна даска 
Јарец, шведски сандак , ниска греда, шведска клупа, 
рипстоли 

Потребни се нагледни средства и 
материјали за потребите на наставата  по 
соодветните предмети и според 
Нормативот 

Информатика Комплетно опремен кабинет со 22   стари компјутери 

Потребни се нагледни средства и 
материјали за потребите на наставата  по 
соодветниот  предмет според 
Нормативот 

Математика 
1 и 2  

Геометриски тела, комплет за цртање, 
Смарт интерактивна табла1 и 2, лап топ 1 и 2, печатач 1 

Потребни се нагледни средства и 
материјали за потребите на наставата  по 
соодветните предмети и според 
Нормативот 

Одделенска 
настава во 
централно 
училиште 
Училници - 9 

Смарт интерактивни табли 8,  компјутери 9, телевизор 1, 
магнетни табли 3, печатач 3, касетофони 3, шкафови  6, 
шкафчиња за ученици во сите училници, клупи поединечни 
за во 5 училници 
За учебната 2021/22набавени наставни средства според  
новите наставни програми за прво и четврто одделение и 
распоредени во паралелките. 

Потребни се нагледни средства и 
материјали за потребите на наставата 
особено по предметите природни науки 
и математика. 

Подрачно 
училиште 
Училници – 5  

Смарт интерактивни табли-2, компјутери-5, печатач-1+1, 
телевизор-1, шкаф-гардероб-1 
За учебната 2021/22набавени наставни средства според  
новите наставни програми за прво и четврто одделение и 
распоредени во паралелките. 

Потребни се нагледни средства и 
материјали за потребите на наставата 
особено по предметите природни науки 
и математика.  
 

На ниво на 
училиште 

Разглас,4LED телевизори, 6 фотокопири, факс, телефонска 
централа, компјутери,5печатачи, 
9 ЛЦД проектори, клима уред, дигитални фото апарати  10 
пен таблети, вариолајт завеси во сите училници 
За наставата по ФЗО во одделенска настава набавени 
потребни реквизити според потребите на наставната 
програма 
Во библиотека: 40 таблетчиња за потребите на учениците од 
прво и четврто одд кои работат по новите наставни програми 

Потребна асистивна технологија, 
соодветни тоалети за учениците со 
ПОП , изградба на пристапна 
рампа/платформа во двете 
училишта за учениците со ПОП,  
СМАРТ интерактивни табли во 
училниците каде нема поставено,  
 

 
 

2.5. Материјално-финанскиско работење на основното училиште 
 

ООУ ,,Кочо Рацин,,Прилеп според ЗОО, Развојниот план и Годишната програма за работа  на 
училиштето ,секоја учебна година изработува Финансов план. Раководниот тим  ги спроведува 
механизмите за добивање и користење на дополнителни финансиски сретства потребни за работата 
на училиштето.Во тој контекст училиштето  изготвува план  за јавни набавки секоја календарска 
година и формира комисии за јавни набавки во кои вклучува преставници од  наставниот кадар. На 
состаноците на Училишен одбор се разгледуваат, усвојуваат и донесуваат одлуки за финансиските 
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активности и состојби на училиштето.Училишниот одбор редовно и наменско го следи трошењето на 
буџетот и финансиските сретства преку презентирање на Годишна сметка и при тоа  има увид во  
склучените договори, тендери за јавни набавки и понуди. 

Финансиското работење на училиштето се врши преку две постојани сметки: 
-сметка 903 за наменски дотации и 
-сметка 787-за самофинансирачки активности (средствата на оваа сметка се обезбедени од кирија од 
спортската сала која се издава на користење на спортски и други клубови и кирија од издавање 
земјиште под закуп на кое е лоцирана трафика.Преку оваа сметка  се врши и трансвер на сретствата 
за исхрана на учениците) 
-по потреба се отвораат и сметки на буџет на донации 603 и 785,врз основа на претходно одобрени  
грантови.   
 

Сите средства кои се слеваат на жиро сметките се строго наменски и се употребуваат за онаа 
цел за која се наменети. На тој начин се врши контрола над нивното трошење. 

За училишниот буџет и за трошоците, информации има директорот на училиштето и лицето 
кое раководи со финансиското работење. Секој од вработените може да се информира доколку 
изрази желба, а на крајот од годината преку изготвените завршни сметки се известуваат и членовите 
на Училишниот одбор.Преку делегираните членови на Училишниот одбор од страна на локалната 
заедница, истата добива информации за начинот на финансиското работење на училиштето. 

Буџетот се користи наменски и за цели кои се фокусирани на подобрување на квалитетот на 
наставата и учењето и развојот на училиштето во целина. Јавните набавки од поголема вредност се 
остваруваат преку локалната самоуправа, а тоа се набавка на нафта и сл. 
 
 
3. Подрачје на работа на основното училиште – наставен план, проширена програма и друга 
воспитно-образовна работа 
 

Во училиштето се реализира наставниот план и програма за деветгодишно основно 
образование на македонски јазик. Училиштето е верифицирано со акт бр. 09-3578/1 од 17.03.1986г 
од Секретаријатот за општествени служби и општа управа при СО Прилеп. 

Бројот на ученици  е во постојано намалување. Во продолжение е даден преглед на на бројот 
на ученици во училиштето во последните пет години. 
 

Учебна година 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/22 

Број на ученици 898 837 814 799 766 749 

 
Во училиштето работи продолжен престој за учениците од прво до трето одделение од 

учебната 2018/19г. Во продолжениот престој учениците учат, ги работат домашните задачи, работат 
други училишни обврски  согласно Упатството за настава во продолжен престој на ученици од 
различни паралелки и одделенија, кој го утврдува министерот, на предлог на ВРО. Работата на 
продолжениот престој поради ковид пандемијата е во мирување.  
 
 
4. Евалуација на работата на основното училиште во претходните четири години 
 

 4.1. Самоевалуација на основното училиште  
 

Подрачје Резултати 

Наставни 
планови и 
програми 

 Наставата во училиштето се остварува врз основа на  наставните планови и програми  за 
деветгодишно основно образование изготвени и донесени од БРО и МОН. Наставниците  
изработуваат годишни и тематски планирања врз основа на насоките за планирање. Во  
планирањата  има разработено вградување на меѓупредметните цели во сите наставни 
програми што  се реализираат.  Стручните соработници во училиштето  ги следат  
планирањата на наставниците и за истото се води евиденција.  Во училиштето започна со 
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работа на  продолжен престој за учениците до трето одделение. 
За целите на наставните планови и програми кои треба да се остварат, вклучително и 
програмите кои што се однесуваат на интегрираното образование редовно се информирани 
учениците и родителите,но никој од нив нема влијание дел од нив да бидат изменети. 
Во училиштето работи Инклузивен тим за работа со деца со посебни потреби кој им дава 
поддршка на наставниците за изработка на ИОП. 
Изборот на изборните предмети се спроведува. Со годишната програма се планираат а во 
текот на учебната година се реализираат воннаставните активности во кои учествуваат  
учениците. 
Приоритетни подподрачја (идни активности): 

 Училиштето да се вклучува во  покренување иницијатива за изменување и 
дополнување на наставните планови и програми,иновирање на постојните  врз основа на 
барања на родители, наставници и согледување потреби од ЛС до МОН, БРО и ЦСОО 

 Поголема  вклученост на родителите на децата со посебни образовни потреби  во 
изработка на индивидуалниот образовен план (ИОП) со што се обезбедува нивна целосна 
информираност. 

 Изготвување на   пропишана процедура за изготвување на ИОП врз основа на нас 
тавните програми по сите наставни предмети со учество на дефектолог. 

 Вклучување на најголем број ученици во  барем  една воннаставна активност за 
поддршка на развојот на граѓанските и општествените компетенции 

 Учениците да се вклучуваат во воннаставните активности според сопствен избор 
низ транспарентна процедура 

 Вклучување на учениците во планирањата и во  избор на содржини за  
воннаставните активности 

Постигнувања 
на учениците  

                   Постигањата на учениците во  училиштето се следи и утврдува низ класификациони 
периоди во секоја учебна година ,пришто истите се евидентираат и документираат. Секој 
наставник индивидуално го следи напредокот и постигањата на учениците (формативно и 
сумативно) со почитување на индивидуалните  способности. Училиштето им дава поддршка 
на учениците со послаб успех преку задолжителна  реализација на дополнителна настава, а 
на учениците кои имаат потреба од проширување на знаењата им се нуди програма за 
додатна настава. Училиштето има систем за детектирање и поддршка на учениците со пречки 
во развојот и континуирано го следи нивниот напредок, но се јавува потреба од вработување  
на дефектолог со полно работно време.  
 Постигањата на учениците, согледувајќи го  нивниот среден успех е на високо ниво и 
следено во изминатите неколку години има континуитет.  За опфатот на децата од реонот  
училиштето има процедури и истиот е многу добар. Редовно се анализира и следи 
редовноста на учениците.  Во училиштето има тенденција на намалување на бројот на 
учениците. Постапката за премин на ученици  од едно во друго училиште е во согласност со 
законските прописи. Во  училиштето не се идентификувани ученици кои ја повторуваат 
годината. Училиштето ги запознава учениците со правото на приговор  доколу има 
незадоволство  од постигнатиот успех на крајот на наставната година. 
 Од спроведените анкетни прашалници кај наставниците, учениците и родителите се увидува 
дека сите наведени субјекти се задоволни од постигањата и успехот на учениците 
Приоритетни подподрачја(идни активности): 

 Обезбедување на средства за обуки за наставници како дел од професионалниот 
развој  

 Потреба од постојана ангажираност во училиштето на училишен дефектолот но и 
потреба од ангажман на образовни асистенти к ои  ќе бидат ангажирани  во работата на 
децата со посебни образовни потреби 

 Недоволно се изработува ИОП за талентираните ученици 

Учење и 
настава 

Во училиштето сите субјекти во рамките на своите работни задолженија, се трудат во 
наставниот процес да добијат подобри резултати. Наставниците доставуваат изработени 
планирања за сите видови настава. Директорот и стручната служба им даваат подршка за 
поефикасно планирање, а според изготвени критериуми. На тој начин во училиштето се 
оценува работата на наставниците не само во делот на планирањата, туку и во реализацијата 
на сите видови настава. При реализација на наставата од далечина наставниците користат 
повеќе форми и методи на работа. Распоредот на часовите е електронски доставен на 
учениците, наставниците, родителите, стручните соработници, директорот. Учениците 
изработуваат трудови кои се (за време на наставата пред пандемијата) се изложени во 
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училниците и ходниците. И при реализација на наставата од далечина, следењето на 
напредокот на учениците е секојдневен со што се развива добра атмосфера за работа. Се 
применуваат повеќе методи и форми на оценување, а  родителите се известуваат онлајн за 
напредокот на учениците. 
Приоритетни подподрачја(идни активности):  

 Поголем дел од  наставниците во наставата да планираат и реализираат задачи и 
активности по тежинско ниво, користејќи повремено индивидуален пристап со што 
излегуваат во пресрет на образовните потреби на учениците, при тоа користејќи разновидни 
наставни форми и методи. 

 Најмалку двапати во едно полугодие се следат планирањата на наставниците од 
директорот и/или од стручната служба. 

 Поголем број на училници со функционално мрежно поврзани компјутери, како и 
обуки за нови образовни технологии. 

 Да се развива  практика на размена на искуства преку следење на работата од 
колеги од училиштето. 

 Приодите во оценувањето (вклучуваќи ги и учениците во оценувањето) треба да им 
овозможуваат на учениците да ги подобруваат постигањата. 

 Наставниците целосно треба да ги искористуваат информациите добиени од 
оценувањето за да ги детектираат потребите на учениците, да го подобрат планирањето и 
реализацијата на наставата.  

 Од родителите да се бара повратна информација по извештајот, по што ќе се преземаат 
соодветни активности во однос на постигањата и напредокот на учениците. 

 Сите наставници со учениците треба да се однесуваат на начин што промовира 
прифаќање, почитувње, помош, соработка, толеранција, разбирање и доверба. 

 Поголема вклученост на учениците во училишниот живот , а за време на часот да  се 
охрабруваат  да бидат активни, самостојно и критички да мислат  за она што го учат. 

Поддршка на 
учениците 

Во училиштето се води грижа за безбедноста и хигиената.  Училишниот простор во 
централното  и подрачното училиште е безбеден за изведување на настава. Општата хигиена 
во училиштето и училниците  е на завидно ниво. За теми во врска со превенција од 
насилството  се разговара како на одделенските часови така и на училишната заедница, а 
изработена е и посебна програма. Редовно се опфатени и темите за борба против 
зависностите. Потребно е да се изготват процедури за забрана за пушење, консумирање 
алкохол и наркотични супстанци за регистрирање на ваквите состојби и постапување при 
секое отстапување од нив. Потребно е подобрување на пристапот во училиштето на 
учениците со телесни пречки во развојот (пристапност до погорните катови и прилагодување 
на тоалетите во централното училиште). Училиштето  има регистрирано ученици кои се од 
социјално загрозени семејства и води грижа за обезбедување на материјални средства за 
овие ученици. 
Училиштето има пропишани процедури и организира активностиза професионална 
ориентација на учениците. Наставниците водат целосна и уредна евиденција на постигањата, 
редовноста и поведението на сите ученици. 
Приоритетни подподрачја(идни активности)::  
Потребен инвентар во училниците соодветен на потребите на учениците со ПОП 

 И покрај преземaните мерки за хигиена во училиштето, потребно дополнително 
ангажирање за подобрување на хигиена во тоалетите 

 Потребни дополнителни активности за превенција од меѓуврсничко насилство 

 Изготвување на процедури за забрана за: пушење, консумирање алкохол и 
наркотични супстанци за регистрирање на ваквите состојби и постапување при секое 
отстапување од нив 

 Да се  изготви  интерен акт за постапување во случај на елементарни непогоди и 
најмалку еднаш годишно изведува симулација. 

  Да се подготват процедури и протокол, пишан документ во кои се дефинирани 
сите облици на однесување на децата и возрасните кои се сметаат за психичко и физичко 
насилство и сексуално насилство 

 Треба да се води кампања за здрава исхрана. 

  Да се подготват процедури за обезбедување материјални средства за учениците 
пoради социјалната загрозеност на нивните семејства 

  Да се работи на професионална ориентација за децата со посебни образовни 
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потреби. 

 Подобрување на пристапот во училиштето на учениците со телесни пречки во 
развојот (пристапност до погорните катови и прилагодување на тоалетите)  

Клима во 
училиштето 

Училишната клима и односи во училиштето се на високо ниво. Училиштето низ својата 
воспитно-образовна дејност успешно го гради својот углед промовирајќи ги своите 
постигања. Исто така застапува еднаквост и правичност кон сите субјекти, како  ученици, 
родители и наставници потпирајќи се врз основа на својата визија и мисија. Вработените во 
училиштето ги почитуваат правата на детето. 
Училиштето развива политика за афирмирање и промовирање на постигањата на учениците 
почитувајќи го етичкиот кодекс на однесување. Континуирано информира и ги промовира и 
реализираните еколошки активности. 
 Училиштето ги афирмира учениците преку училишната заедница во донесување  одлуки 
поврзани со училиштето. Наставниците  имаат значајна улога и во процесот на осознавање на 
демократските капацитети на учениците .   Училиштето  не служи   само како  место за 
стекнување знаења по одредени предмети, туку се трансформира во место на учење на 
демокатија.Во последните години акцент се става на мултикултурализмот т.е. соработка, 
дружење и изработка на заеднички проекти со партнер училиштето.  
Приоритетни подподрачја(идни активности): 

 Училиштето да  вложува напори да биде препознатливо како еко училиште. 

 Училиштето треба да  има пишани процедури за реагирање во случај на прекршување 
на принципите и правилата на однесување, пропишани со кодексите и таквите процедури да 
ги спроведува во практика. 

 Учениците, членови на училишната заедница треба да се покануваат на наставнички 
совет, совети на паралелки и УО.  

 Ученичката заедница треба да  учествува во донесувањето одлуки за прашања што 
се од непосреден интерес за учениците. 

 Подобрување во континуитет на системот на наградување на ученците кои 
постигнале успех и за наставниците кои го помогнале тоа во сите области преку кои го 
промовирале училиштето 

   Организирање работилници со родителите за  запознавање со правата на децата. 

 Учениците да се учат како да ги препознаваат и како да се справуваат со конкретни 
ситуации поврзани со дискриминација во училиштен контекст 

 Промовирање на  волонтерско вклучување на учениците во активностите на 
заедницата.  

 Вклученост на волонтери од заедницата во наставни и воннаставни активности 

 Родителите да се поттикнуваат активно да се вклучат во наставниот процес преку 
организирање предавања на конкретна тема или посети на работното место на родителот, 
како и во воннаставните активности. 

 Подобрување  соработката со деловната заедница за спроведување заеднички 
проекти 

Ресурси  Асфалтиран е училишниот двор и обележани се спортски терени во ЦУ. Изведен е молерај во 
сите училници и ходници во двете училишни згради  и сменет е подот во сите училници на 
вториот кат и ходникот и една училница на првиот кат.  
Наставниот кадар во училиштето е соодветен. Во предходните години наставниците поминаа 
многу  on line обуки во реализација на МОН и БРО и ЕДУИНО вебинари а имавме и 
наставници кои релализираа видео лекции  на ЕДУИНО платформата .  
Училиштето  направи преглед на постоечките наставни средства и со новите набавки 
настојува постепено да се приближува до Нормативот. Истото се однесува на стручната 
литература. Континуирано се набавува потрошен материјал. Набавени се смарт интерактивни 
табли кои во голема мера го подобруваат квалитеот на наставата. 
  Се поддржуваат и следат развојните потреби на наставниците како дел од професионалниот 
развој училиштето.  Тимот изготвува  програма за професионален развој според избраните 
компетенции од ЛППР на наставниците. 
 Наставниот кадар има соодветна стручна спрема,а наставниците-приправници добиваат 
помош од наставникот-ментор кој се назначува на наставнички совет. Наставникот-ментор 
мора да има повеќе годишно искуство, да е стручен и компентентен. Наставникот-ментор 
изработува програма за работа со наставникот-приправник, му помага во реализацијата на 
наставата во текот на една учебна година, дава мислење за неговиот напредок и го 
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подготвува за полагање на стручниот испит. Во учебната 2020/21 избран е наставник ментор 
на објавениот јавен конкурс на МОН. 
Стручната служба во училиштето ја сочинуваат психологот и педагог. Тие се вклучени во 
целокупната работа на училиштето како од образовен така и од воспитен карактер. 
Финансиско работење е во склоп со законските регулативи. 
Приоритетни подподрачја(идни активности): 

 Обезбедување средства за обновување на фасадата на училишната зграда и за 
реконструкција на  внатрешните скали 

 Набавка на поголем број на лектирни книги и друга интересна литература-
збогатување на библиотеката со соодветни нагледни средства, материјали и специфични 
помагала за учениците со посебни образовни потреби 

 Потреба од постојано ангажирање на дефектолог  и  лични и образовни асистенти 
поради обезбедување поддршка на наставниците за работа со деца со ПОПво училиштето, 
како и набавка на соодветни нагледни средства , материјали и специфични помагала. 

 Обезбедување средства за спортска сала според Нормативот во двете училишни 
згради за потребите на целото училиште како и продолжен престој во ПУ Рид 

 Понатамошна демократизација на училишната заедница со вклучување на 
учениците и земање во предвид нивниот предлог за планот на финансиското работење 

 Прилагодување на распоредот за реализација на воннаставните активности. 

 Поголема грижа за хигиената во тоалетите и соблекувалните. 

 Потреба да  развива внатрешни механизми за оддавање признанија на кадарот што 
внесува ефективни иновации во работата. 

Раководење, 
управување и 
креирање на 
политики 

Училишниот одбор е конституиран согласно Законот за основно образование, Деловникот за 
работа и Статутот на училиштето.  УО при работењето во целост ги следи постапките и 
процедурите опишани во деловникот за работа. За донесените одлуки на УО, наставниците 
се информирани на наставничкиот совет, а родителите на советот на родители. Членовите 
кои се легитимно избрани имаат меѓусебна соработка и почитување како и соработка со 
раководниот орган. 
Директорот на училиштето води грижа за целокупната организација и реализација на 
воспитно – образовната и стручната работа  во училиштето.  
Училиштето има пропишани процедури за донесување на училишни политики и програми 
кои ги подобрува во континуитет.  
Образовната политика на училиштето е предвидена со Годишната програма за работа и 
Програмата за развој на училиштето кои произлегуваат од извештајот на самоевалуацијата. 
Училиштето има акциски планови за поставените цели кои се усогласени со образовните 
политики на централно и на локално ниво и самоевалуацијата на училиштето. Училиштето 
преку редовно одржување на состаноци со совети на родители, родителски средби и 
наставнички совет информира за  поставените цели земајќи ги притоа во предвид нивните 
предлози и ставови. 
При изработката на развојното планирање се земаат во предвид приоритетните задачи кои 
реално можат да се реализираат како во однос на унапредување на воспитно – образовниот 
процес така и подобрување на инфраструктурата. 
Приоритетни подподрачја(идни активности): 

 Активно учество на УО во креирањето политики за еколошка едукација и заштита на 
животната средина, како и  училишни политики во кои се афирмира инклузивноста на 
училиштето и меѓуетничката интеграција во образованието. 

 Раководниот орган  да ја поттикнува тимската работа преку вклучување на 
вработените во процесот на развој на политики, планирање и обезбедување квалитет 

  Вклученост на родителите и учениците при креирањето на училишните политики. 

  Обезбедување на средства од донатори за наменско инвестирање во однос на 
осовременување  со материјално технички средства и подобрување на инфраструктурата. 

 Подобра организираност на кабинетската настава (ученици во ходници, неможност 
од оставање на ученичките ранци на определени места во ходниците) 

 Во поглед на материјално-техничките услови при изработката на финансовиот план 
да се предвидат најголем дел од средствата од ставката за наставни средства и помагала за 
компјутери/таблети, спортска опрема/и реквизити и сл.  

 Одржување на пракса активите да поднесуваат извештај за потребни наставни и 
нагледни средства и материјали пред почетокот на секое полугодие и обезбедување на 
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истите според финансиските можности на училиштето. 

4.2. Интегрална евалуација на основното училиште (2018 г) 

Подрачје Согледувања 

Наставни 
планови и 
програми 

Наставата во училиштето се остварува врз основа на наставните планови и програми за 
деветгодишно основно образование изготвени од БРО и МОН. Во 2017/18 г наставата по 
предметите математика и природни науки се реализира по адаптирани наставни програми 
од Cambridge International Examination Centre. Наставните планови и програми се 
реализираат во пропишаниот обем. Сите наставници изработуваат годишни глобални, 
тематски и оперативни планирања, кои според се на задоволително ниво. 
На почетокот на наставната година раководителите на паралелките ги запознаваат 
родителите со наставниот план и програма според кои се изведува наставата. Преку брошура 
учениците и родителите се запознаваат со најважни делови од Годишната програма на 
училиштето. 
 Училиштето прибира и разгледува мислења за наставните планови  и програми преку 
формалните органи, но нема покренато иницијатива за изменување и дополнување на 
истите.  
Училиштето е вклучено во проектот за меѓуетничка интеграција. Во рамките на истиот се 
реализираат активности.  
Во годишната програма за работа на училиштето за учебната 2017/18г планирани се 
разновидни воннаставни активности. 
Опфатот на учениците во воннаставните активности е добар. 
Во училиштето се реализираат слободни ученички активности. 
За секоја слободна ученичка активност има определено одговорни наставници кои имаат 
изготвено програми за работа на секцијата. 
Реализацијата на ученичките натпревари како воннаставни активности, преку кои се 
презентираат постигањата на учениците и на училиштето во целина е многу добра. Бројот на 
вклучени ученици на ученици на ученички натпревари и постигнатите резултати  се добри.  
Во последните две учебни години учеството на ученичките натпревари е зголемено, а исто 
така постигнати се добри резултати како на општински така и на регионалн и, државни или 
меѓународни  натпревари. Во училиштето се планираат и реализираат ученички екскурзии 
како една од формите на воннставна активност. Истите се организираат според Правилникот 
за начинот на организирање на екскурзии, а во планирањето  и подготовката на истите 
активно се вклучени родителите. Афирмирањето на  учениците и училиштето преку 
воннставните активности е многу добра. 

Постигнувања 
на учениците 

Постигањата на учениците се следат по пол, по наставни предмети, по одделенија, по 
поведение, општ успех, по изостаноци. Училиштето ги следи постигањата на учениците и 
изготвува  анализи по тромесечија, на крајот на полугодието и учебната година. Средниот 
успех на учениците на ниво на училиште за последните три учебни годитеи е многу добар. 
Училиштето располага со податоци за опфатот на учениците за упис во прво одделение. 
Во училиштето во последните неколку учебни години осипувањето на учениците е мало. Се 
почитува постапката за премин на ученици од едно училиште во друго. Во последните 
неколку учебни години нема ученици кои ја повториле годината. Се анализираат причините 
кои доведуваат до слаби постигања на учениците и презема мерки за подобрување преку 
поддршка и помош во рамките на редовната настава и организирање на дополнителна 
настава. Во наставата се вклучени ученици со ПОП кои работат по ИОП. Во соработка со 
стручната служба наставниците ги следат постигањата на овие ученици. 
Учениците се запознаваат со правото за поднесување на приговор доколку има 
незадоволство од постугнатиот успех на крајот на наставната година. 

Учење и 
настава 

Стручната служба на наставниците им дава насоки за изработка на годишните и тематските 
планирања и ги запознава со новините во образованието и ги следи и планирањата на 
наставниците. Планирањата на наставниците се добри. 
Поддршка и помош на наставниците за подобро да ја планираат наставата, училиштето им 
дава со тоа што им обезбедува учество на семинари и разни обуки во сорабока со БРО, 
интерни и десиминации, како и инструктивна помош за наставниците-приправници од страна 
на назначените наставници-ментори. 
Освен редовната настава, наставниците ја планираат и дополнителната и додатната настава, 
одделенски час, програми за слободните ученички активности, екскурзиите и план за 
родителски средби.  
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За децата со ПОП наставниците изговиле ИОП, програми приспособенаи за учење на деца со 
потешкотии во развојот, како и посебни индивидуализирани наставни програми.  
Во наставниот процес поголем број наставници користат разновидни адекватни наставни 
форми и методи на работа кои се соодветни на потребите на учениците и нивните стилови на 
учење. Од посетените наставни часови се констатира дека наставниците ги поттикнуваат, 
насочуваат и им помагаат на учениците да го градат своето знаење во процесот на учење. Во 
сите фази од часот постои активност на учениците. Реализацијата на наставниот процес, 
приодот и однесувањето на наставниците кон учениците и интеракцијата ученик-ученик се 
добри.  
Во состав на Годишната програма за работа училиштето има Еко програма. Кај добар број од 
наставните во тематските и годишните планирања внесени се содржини од еколошко 
образование.  
Средината за учење повеќето ученици ја доживуваат како пријатно место за учење и 
дружење. Во училиштето Рид средината за учење задоволува. 
Училиштето ги применува позитивните законски и подзаконски прописи што го регулираат 
оценувањето на учениците. Во целост се почитува законската одредба са информирање на 
родителите за оцените на учениците во сите периоди на оценување. Поголем број 
наставници користат различни техники на оценување. Наставниците со учениците 
дискутираат за нивниот напредок. Оценувањето на учениците е добро.  
Родителите добиваат информации за успехот и редовноста на своето дете и од програмот Е-
дневник, за кој повеќето родители се запознати и имаат добиено соодветни шифри. 

Поддршка на 
учениците 

Инфрастурктурата на училиштето во двете училишни згради е безбедна и не претставува 
опасност за повреда на учениците. Училишните дворови се целосно оградени и осветлетни. 
Училишните објекти се под видео надзор и има ноќен чувар за централното училиште.  
Во училиштето шест наставници имаат сертификати за давање на прва помош.  
Училиштето има изготвено годишна програма и акционен план на активности за превенција 
од насилство. За обезбедување  добра атмосфера за работа има изработено етички кодекс 
за однесување на сите субјекти, но нема пишани процедури за регистрирање на ваквите 
состојби  и постапување при секое отстапување од нив.  
Училиштето води политика за забрана за пушење, консумирање алкохол и наркотични 
супстанции, со што се увидува со поставување на знаци за предупредување и забрана по 
ходници, училници, канцеларии, тоалети и училишниот двор.  
Пристапот во централното училиште е приспособен на потребите на лица со физичка 
попреченост. Просторот во ходниците и училниците на приземје овозможува нивно 
движење. Додека пристапот во училишниот објект во населба Рид не е приспособен на 
потребите на лица со физичка попреченост. Училиштето нема регистрирано ученици кои се 
социјално загрозени семејства. Нема пропишани процедури за обезбедување материјални 
средства за ученици од социјално загрозени семејства кои не се во состојба да ја следат 
наставата и воннаставните активности во исти услови како другите ученици. 
Просториите во училиштето редовно се чистат, но родителите и учениците искажуваат 
ставови за поголема грижа за хигиената во училиштето со акцент на санитариите. 
Училиштето има програма за превенција од заразни болести и постапува по препораките и 
насоките на санитарната инспекција, во врска со одржувањето на хигиената во училиштето и 
заштитата од заразни болести. Во училиштето се вршат редовни систематски прегледи за 
ученици и систематски и санитарни прегледи на вработените лица. 
Училиштето има пропишани процедури и организира активности за професионална 
ориентација со учениците од завршните одделенија. Стручната служба во училиштето има 
изготвено програма за ПО.  

Клима во 
училиштето 

Училиштето е препознатливо училиште со едно подрачно во населба Рид кое бележи 
подобрување на инфраструктурата, стручноста на наставниот кадар и постигањата на 
учениците од повеќе области. Во училиштето еднакво се третираат сите ученици и вработени 
без разлика на социјалните, половите, етничките и интелектуалните разлики.  
Раководниот и наставниот кадар има важна улога во воспоставување и почитување на 
односите меѓу наставниците и учениците, а исто така и соработката помеѓу стручните служби 
со раководниот кадар е постојана.  
Дисциплината на учениците во училиштето е добра. Постои работна атмосфера за време на 
наставата, а вработените постојано се грижат за однесувањето и безбедноста на 
учениците.што се од нивен интерес.  
Училиштето го применува правилникот за изрекување на педагошки мерки. Учениците се 
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информирани за работите во училиштето и повремено учествуваат  и во донесување на 
одлуки што се од нивен интерес. Училишната клима и односите во училиштето се многу 
добри. 
Училиштето има политика на поттикнување на наставниот кадар и на учениците да 
учествуваат на натпревари и последните години освоени се многу награди. Но училиштето 
нема доволно развиен систем  на наградување на учениците што постигнале успех и за 
наставниците кои ја давале поддршката.  
Промовирањето на постигањата на учениците и промовирањето на училиштето е добро. 
Вработените во училиштето се запознаени со правата на децата и истите ги запознаваат 
учениците со нивните права. Училиштето презема активности да ги запознае родителите со 
правата на децата преку одржување состаноци, изработка на брошури и сл.  
Училиштето ги вреднува  и промовира родовата, етничката, верската и јазичната 
разновидност во  училиштето и заедницата.  
Еднаквиот и правичен третман е добар.  
Во училиштето има пропишана процедура  за соработка со родителите, ЛС, бизнис 
заедницата, владини и невладини организации за реализација на проекти. ЛС во последните 
три години е добро вклучена во соработката со училиштето за подобрување на 
инфраструктурата и воспитно-образовниот процес. 

Ресурси Во  изминатиот период направени се  инфраструктурни зафати: комплетна реконструкција на 
училишната зграда и училишниот двор во подрачното училиште, а во централното училиште 
извршена е комплетна замена на надворешната и внатрешната дограма. 
Училиштето располага со одреден број на наставни средства и технички помагала како и 
компјутерска техника, неопходни за реализација на наставните програми.Училиштето ги 
утврдува потребите, но финанскиските средства што ги обезбедува училиштето не се 
доволни за набавка на нови и современи наставни средства и технички помагала. 
Во кабинетите и училниците има мрежно поврзани компјутери, но најголемиот број од нив 
не се во функција. Во одделенска настава има мали лаптопи и истите се поврзани на 
напојување. Потребно е да се изврши репарирање на постоечката опрема и набавка на нова 
компјутерска опрема, така да се постават во функција сите работни места во предметна 
настава.   
Во училиштото има интернет конекција. Во училишната библиотека располага со 11 337 
примероци на книги. Истите се сместени на полици од отворен тип и се наредени по 
содржина. Евиденцијата на книгите се води класично со картотека.  
Училиштето планира и  обезбедува потрошен материјал, но не во потребното количество за 
непречена реализација на наставните и воннаставните активности. 
Во учебната 2017/18г вработени се 61 наставник, од нив 55 со неопределено работно време, 
а 6 се на определено работно време. За реализација на приправничкиот стаж има пропишана 
процедура која тековно се применува (7 наставници приправници).Училиштето ја почитува 
законската регулатива за професионален развој на кадарот. Стручната служба континуирано 
ги следи развојните потреби на наставниот кадар.  
Училиштето спроведува постапки за финансиско работење кои се во согласност со законските 
прописи. Располага со сопствена сметка, на која приливот на средстата се од приходи од 
издавање на училишен простор под закуп и издавање на училишната спортска сала (има 
согласност од Совет на општина и одлука на УО). Ги информира органите и телата за 
училишниот буџет и неговото трошење.  

Раководење, 
управување и 
креирање на 
политики 

 Со училиштето раководи вд Директор кој има поддршка зо раководењето и реализирањето 
на образовната политика од сите структури на училиштето.  
Училиштето има изработено Самоевалуација и Извештај од истата, Програма за развој и 
Годишна програма за работа. Училиштето нема активиран училишен спортски клуб.  

 
 
5. Фактори кои влијаат на развојот на основното училиште (СВОТ анализа) 
 
5.1. Локални фактори кои влијаеле врз развојот на училиштето во изминатите четири 
години 

Училиштето се наоѓа во централното градско подрачје. Локацијата на училиштето 
овозможува поголем број родители поради близината на работното место да ги запишуваат своите 
деца и од други реони. Отворањето на дневниот престој исто така привлече родители да ги запишат 
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своите деца,  поради згрижувањето на учениците и по наставата.  
Но со текот на годините бројот на населението во реонот на училиштето континуирано се 

намалува, со тоа се намалува и бројот на учениците. Последните години  интензивирано е 
иселувањето од општината и од државата. Така во последните четири години, бројот на учениците 
кои се опфатени  во реонот е се помал  (не живеат на дадената адреса поради преселување), но исто 
така голем е бројот на ученици кои се испишале поради преселување.  
 
Учебна година 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/22 Вкупно 

Број на ученици 898 837 814 799 766 749 
149 

помалку 
за  5г 

Запишани првачиња 97 93 84 89 91 
79 /9 првачиња не се 

запишале поради 
иселување надвор од 

општината и странство 

 

 Испишани поради 
преселување надвор 
од општината 

16 8 12 5 12 Наредна учебна година 53 

 
5.2. Национални фактори кои влијаеле врз развојот на училиштето во изминатите четири 
години 

Училиштето работи според Законот за основно образование според кој основното 
образование трае девет години и е задолжително и бесплатно за сите ученици (на возраст 6-14 
години). Воспитно-образовната работа се организира и остварува според наставен план и програма 
кои на предлог на БРО ги утврдува МОН. 

Во последните четири години се случија следните законски промени во основното 
образование: 

Пред крајот на наставната 2016/2017 година екстерното тестирање беше укинато. 
Со новите измени во образовниот систем во Република Северна Македонија изготвен е 

стратешки документ Сеопфатна стратегија за образованието 2018/2025 со која се посочуваат 
одреден број на предизвици кои ќе влијаат на функционирањето на училиштето во наредниот 
период: 

 Развивање и воведување на национален стандард за основно образование со јасно 
определени излезни резултати и со посебно внимание на инклузивноста, мултикултурализмот, 
почитувањето на разликите (во смисла на родот, етничката припадност, верата, јазикот, 
социјалниот статус, интелектуалните и физичките способности), правата на децата и демократска 
култура 

 Ревидирање на наставниот план за сите одделенија и наставната програма, во согласност со 
Националниот стандард и негово постепено воведување и  Зајакнување на статусот и 
подобрување на содржината на изборните предмети и вон-наставните активности според 
слободниот избор на учениците. 

 Ревидирање на учебниците така што ќе одразуваат родова еднаквост, 
мултикултурализам, почитувањето на разликите и демократските вредности 

 Подобрување на условите и капацитетите на училиштето за инклузивно образование за 
децата од маргинализираните групи 

 Воспоставување унифицирана електронска платформа за предавање, учење и методолошки 
ресурси со обезбедување на соодветен софтвер во училиштето  

 Реализација на тандем настава по физичко и здравствено образование во прво-трето 
одделение од одделенски наставник и предметен наставник по ФЗО ; 

 Иницијална обука на наставниците и стручните соработници во согласност со 
професионалните компетенции и стандарди 

 Примена на системот за напредување во кариерата во занимањето 
(наставник/стручен соработник, ментор, /стручен соработник - советник) 

 Унапредување на квалитетот на наставата преку изработка на нова Концепција за основно 
образование и нови наставни програми и материјали за учење 
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5.3. Меѓународни фактори кои влијаеле врз развојот на училиштето во изминатите четири 
години: 
Училиштето соработува со меѓународни институции во реализирање на заеднички проекти и 
активности кои позитивно влијаат на подобрување на воспитно-образовниот процес  преку  
Еразмус + проектот, како и проектот „Имплементација на детските права “ со кој беа реализирани 
две интеркултурни размени во Детско село, Песталоци во Троген Швајцарија . 

 
 

СВОТ анализа 
1. Наставни планови и програми 

Предности (силни страни) на  
основното училиште 

Слабости (слаби страни) на  
основното училиште 

 Наставата во училиштето се остварува врз основа 
на  наставните планови и програми  за 
деветгодишно основно образование изготвени и 
донесени од БРО и МОН.  

 Во  планирањата  има разработено вградување на 
меѓупредметните цели.   

 Стручните соработници во училиштето  ги следат  
планирањата на наставниците и за истото се води 
евиденција.  

 Во училиштето започна со работа на  продолжен 
престој за учениците до трето одделение. 

 За целите на наставните планови и програми, 
редовно се информирани учениците и 
родителите. 

 Училиштето е вклучено во проектот за 
меѓуетничка интеграција, во рамките на истиот се 
реализираат активности.  

 Во училиштето работи Инклузивен тим за работа 
со деца со ПП кој им дава поддршка на 
наставниците за изработка на ИОП. 

 Реализацијата на ученичките натпревари како 
воннаставни активности  е многу добра. 

 Афирмирањето на  учениците и училиштето преку 
воннставните активности е многу добра. 

 Изборот на изборните предмети се спроведува.  

 Сите наставници изработуваат годишни глобални, 
тематски и оперативни планирања, кои  се на 
задоволително ниво. 

 Училиштето да се вклучува во  покренување 
иницијатива за изменување и дополнување на 
наставните планови и програми. 

 Поголема  вклученост на родителите на децата со 
ПОП во изработка ИОП. 

 Изготвување на   пропишана процедура за 
изготвување на ИОП врз основа на нас тавните 
програми по сите наставни предмети со учество на 
дефектолог, но и изработување ИОП за 
талентирани ученици. 

 Вклучување на најголем број ученици во  барем  
една воннаставна активност според сопствен избор 
на транспарентен начин и нивно вклучување во 
планирањата и избор на содржини за ВНА 

 Опфатот на учениците во воннаставните 
активности е добар. 

 

Можности (прилики) што произлегуваат од 
работата за  основното училиште 

Закани, пречки (опасности) што произлегуваат 
од опкружувањето за основното училиштe 

Солидна професионална подготвеност на 
наставниот кадар кој може да се потикне 
и поддржи за поактивно вклучување во 
изработувањето наставни програми 

 Немањето доволно просторни можности на 
училиштето  

 Немотивираностa на наставниците/ учениците за 
постигнување на повисоки резултати.  
Ненаградувањето на успешните практики и 
неможноста за напредување во кариерата.  

  Ангажираност на родители со работни и 
секојдневни оневозможува нивно поактивно 
вклучување. 

 
2. Постигнувања на учениците 

Предности (силни страни) на  
основното училиште 

Слабости (слаби страни) на  
основното училиште 

 Постигањата на учениците се следат по пол, по 
наставни предмети, по одделенија, по поведение, 
општ успех, по изостаноци.  

 Обезбедување на средства за обуки за 
наставници како дел од професионалниот развој 
за ПОП 
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 Училиштето ги следи постигањата на учениците и 
изготвува  анализи по тромесечија, на крајот на 
полугодието и учебната година. 

 Средниот успех на учениците на ниво на училиште 
е многу добар. 

 Училиштето им дава поддршка на учениците со 
послаб успех преку  реализација на дополнителна 
настава, а на учениците кои имаат потреба од 
проширување на знаењата им се нуди додатна 
настава. 

 Училиштето има систем за детектирање и 
поддршка на учениците со пречки во развојот и 
континуирано го следи нивниот напредок.  

 За опфатот на децата од реонот  училиштето има 
процедури и истиот е многу добар.  

 Постапката за премин на ученици  од едно во друго 
училиште е во согласност со законските прописи. 

 Во  училиштето не се идентификувани ученици кои 
ја повторуваат годината.  

 Училиштето ги запознава учениците со правото на 
приговор  доколу има незадоволство  од 
постигнатиот успех на крајот на наставната година. 

 Потреба од постојана ангажираност во 
училиштето на училишен дефектолот  и   на 
образовни асистенти за работа со деца со ПОП 

 Во училиштето има тенденција на намалување на 
бројот на учениците. 

Можности (прилики) што произлегуваат од 
работата за  основното училиште 

Закани, пречки (опасности) што произлегуваат 
од опкружувањето за основното училиште 

 Поседување на добри интерперсонални 
професионални  вештини кај поголемиот број 
наставници и стручни соработници 

 Училиштето дава поддршка  на сите ученици 
за постигнување  подобар успех 

 Неможноста на училиштето да обезбеди 
финансиски средства потребни за обуки, посета 
на конференции, студиски посети и слично на 
наставниците.  

  Немотивираноста на наставниците и стручните 
соработници за сопствено стручно усовршување  

  Менување на приоритетите од страна на 
основачот.  

 

 
3. Учење и настава 

Предности (силни страни) на  
основното училиште 

Слабости (слаби страни) на  
основното училиште 

 

 Стручната служба на наставниците им дава насоки 
за изработка на годишните и тематските 
планирања. 

 Наставниците доставуваат изработени планирања 
за сите видови настава. 

 Освен редовната настава, наставниците ја 
планираат и дополнителната и додатната настава, 
одделенски час, програми за слободните ученички 
активности, екскурзиите и план за родителски 
средби.  

 Во состав на Годишната програма за работа 
училиштето има Еко програма. Во тематските и 
годишните планирања внесени се содржини од 
еколошко образование.  

 Во наставниот процес поголем број наставници 
користат разновидни адекватни наставни форми и 
методи на работа кои се соодветни на потребите 
на учениците и нивните стилови на учење 

 Наставниците ги поттикнуваат, насочуваат и им 

 

  Планирањата на наставниците се добри. 

 Планирање и реализирање задачи и активности по 
тежинско ниво, при тоа користејќи разновидни 
наставни форми и методи. 

  Следење на планирањата на наставниците  

 Поголем број на училници со функционално 
мрежно поврзани компјутери, како и обуки за 
нови образовни технологии. 

 Реализацијата на наставниот процес, приодот и 
однесувањето на наставниците кон учениците и 
интеракцијата ученик-ученик се добри.  

 Во училиштето Рид средината за учење 
задоволува. 

 Размена на искуства преку следење на работата од 
колеги од училиштето. 

 Приодите во оценувањето треба да им 
овозможуваат на учениците да ги подобруваат 
постигањата. 

 Оценувањето на учениците е добро. 
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помагаат на учениците да го градат своето знаење 
во процесот на учење 

 Учениците изработуваат трудови кои се (за време 
на наставата пред пандемијата) се изложени во 
училниците и ходниците.  

 Училиштето им дава поддршка на наставниците  
со  учество на семинари и обуки од БРО, интерни 
и десиминации, како и  помош за наставниците-
приправници од страна на назначените ментори. 

 Во целост се почитува законската одредба са 
информирање на родителите за оцените на 
учениците во сите периоди на оценување. 

 Од родителите да се бара повратна информација 
по извештајот, по што ќе се преземаат соодветни 
активности во однос на постигањата и напредокот 
на учениците. 

 Однесуваање на начин што промовира прифаќање, 
почитување, помош, соработка, разбирање и 
доверба. 

Можности (прилики) што произлегуваат од 
работата за  основното училиште 

Закани, пречки (опасности) што произлегуваат 
од опкружувањето за основното училиште 

 Дел од  наставниците / стручните соработници 
имаат посетено обуки кои се овозможени од 
важечки институции во државата, па можат да ги 
понудат истите и на други училишта  

 

 Немотивираност на учениците за  континуирано 
напредување и постигнување на подобри 
резултати според своите способности. 

 Во услови на изведување настава на далечина 
невклученоста на родителите во образовниот 
процес може да доведе до континуирано слаби 
резултати кај учениците што е уште понгласено во 
вакви услови отколу во нормална настава која се 
изведува во училиште преку директен контакт на 
наставникот со учениците.  

 
4. Поддршка на учениците 

Предности (силни страни) на  
основното училиште 

Слабости (слаби страни) на  
основното училиште 

 Училишниот простор во централното  и 
подрачното училиште е безбеден за изведување 
на настава. 

  Просториите во училиштето редовно се чистат. 

 Во училиштето шест наставници имаат 
сертификати за давање на прва помош. 

 За теми во врска со превенција од насилството  се 
разговара како на одделенските часови така и на 
училишната заедница, а изработена е и посебна 
програма.  

 Редовно се опфатени и темите за борба против 
зависностите.  

 Пристапот во централното училиште е делумно 
приспособен на потребите на лица со физичка 
попреченост. Просторот во ходниците и 
училниците на приземје овозможува нивно 
движење. 

 Училиштето  има регистрирано ученици кои се од 
социјално загрозени семејства . 

 Училиштето има програма за превенција од 
заразни болести и постапува по препораките и 
насоките на санитарната инспекција 

 Училиштето има пропишани процедури и 
организира активностиза професионална 
ориентација на учениците. 

  Наставниците водат целосна и уредна евиденција 
на постигањата, редовноста и поведението на сите 
ученици. 

 

 Поголемо ангажирање за подобрување на хигиена 
во тоалетите. 

 Изготување протокол во кој се дефинирани сите 
облици на однесување на децата и возрасните, а 
се однесуваат на насилстово, како и да се 
реализраат активности за превенција од 
меѓуврсничко насилство. 

 Изготвување на процедури за забрана за: пушење, 
консумирање алкохол и наркотични супстанци за 
регистирање и постапување при отстапување. 

 Потребно е подобрување на пристапот во 
училиштето на учениците со телесни пречки во 
развојот (пристапност до погорните катови и 
прилагодување на тоалетите во централното 
училиште). Во ПУ потребно е подобрување на 
пристапот. 

   Изготвување  интерен акт за постапување во случај 
на елементарни непогоди и еднаш годишно да се 
изведува симулација. 

 Процедури за обезбедување материјални средства 
за учениците пoради социјалната загрозеност на 
нивните семејства. 

  Да се работи на професионална ориентација за 
децата со ПОП. 
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Можности (прилики) што произлегуваат од 
работата за  основното училиште 

Закани, пречки (опасности) што произлегуваат 
од опкружувањето за основното училиште 

Училиштето прави напори да им дава поддршка на 
сите ученици во остварување на правото на 

образование.   
Училиштето има одговорност да создаде наставна 

средина во која се унапредува учењето и учеството на 
сите деца. 

 Мала достапност на наставната програма до сите 
ученици и за  создавање можности за целисходно 

учење и учество на сите ученици 

 
5. Клима 

Предности (силни страни) на  
основното училиште 

Слабости (слаби страни) на  
основното училиште 

 Училишната клима и односи во училиштето се на 
високо ниво.  

 Училиштето низ својата воспитно-образовна 
дејност успешно го гради својот углед 
промовирајќи ги своите постигања.  

 Исто така застапува еднаквост и правичност кон 
сите субјекти, како  ученици, родители и 
наставници потпирајќи се врз основа на својата 
визија и мисија. Вработените во училиштето ги 
почитуваат правата на детето. 

 Училиштето развива политика за афирмирање и 
промовирање на постигањата на ученицитe и 
преку својата веб страна и facebook страна.  

 Континуирано информира и ги промовира и 
реализираните еколошки активности. 

 Училиштето ги афирмира учениците преку 
училишната заедница во донесување  одлуки 
поврзани со училиштето.  

 Во последните години акцент се става на 
мултикултурализмот  т.е. соработка, дружење и 
изработка на заеднички проекти со партнер 
училиштето.  

 Во училиштето има пропишана процедура  за 
соработка со родителите, ЛС, бизнис заедницата, 
владини и невладини организации за реализација 
на проекти. ЛС евклучена во соработката со 
училиштето за подобрување на инфраструктурата и 
воспитно-образовниот процес. 

 Пишани процедури за реагирање во случај на 
прекршување на правилата на однесување. 

 Дисциплината на учениците во училиштето е 
добра 

 Учениците, членови на училишната заедница треба 
да се покануваат на наставнички совет, совети на 
паралелки и УО.  

 Вклученост на ученичката заедница во 
донесувањето одлуки за прашања што се од 
интерес за учениците. 

 Подобрување на системот на наградување на 
ученциите и наставниците кои постигнале успех 

 Промовирањето на постигањата на учениците и 
промовирањето на училиштето е добро. 

 Промовирање на  волонтерско вклучување на 
учениците во активностите на заедницата.  

 Родителите да се поттикнуваат активно да се 
вклучат во наставниот процес, како и во ВНА. 

Можности (прилики) што произлегуваат од 
работата за  основното училиште 

Закани, пречки (опасности) што произлегуваат 
од опкружувањето за основното училиште 

 Вклучување ии помош од страна на локалната 
заедница при реализирање на некои воннаставни 
активности  

 Партнерства со други училишта од земјата и 
надвор  

 Можности за афирмирање  и промовирање на 

постигањата на учениците преку медиуми. 

 

 Недоволен напредок во демократизација на 
работната на ученичката заедница  и вклученоста 
на ученците во животот на училиштето и во 
донесувањето на одлуки кои се однесуваат на 
нив 

  Слабиот интерес  на родителите за соработка 
што може да доведе до слаби резултати на 
учениците во образовниот процес  

 

 
6.Ресурси 

Предности (силни страни) на  
основното училиште 

Слабости (слаби страни) на  
основното училиште 

 Асфалтиран е училишниот двор и обележани 
се спортски терени во ЦУ.  

 Обезбедување средства за менување на 
фасадата на училишната зграда и за реконструкција на  
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 Започна со работа дневниот престој за 
учениците од прво до трето одделение 

 Изведен е молерај во сите училници и 
ходници во двете училишни згради  и сменет е подот 
во сите училници на вториот кат и ходникот и една 
училница на првиот кат.  

 Во континуитет се набавува училишен мебел 
(училнички шкафови, ученички шкафчиња, столчиња, 
клупи, канцелариски мебел и др) 

 Наставниците поминаа многу  обуки во 
организација на училиштето, но  и on line обуки  во 
реализација на МОН и БРО и ЕДУИНО вебинари а 
имавме и наставници кои релализираа видео лекции  
на ЕДУИНО платформата .  

 Училиштето  направи преглед на постоечките 
наставни средства и литература и со новите набавки 
настојува постепено да се приближува до 
Нормативот.  

 Набавени се смарт интерактивни табли  и 
телевизори, компјутери и печатачи  кои во голема 
мера го подобруваат квалитетот на наставата. 

 Во училиштото има интернет конекција. 

 Се поддржуваат и следат развојните потреби 
на наставниците како дел од професионалниот развој 
училиштето.   

 Училиштето планира и обезбедува многу 
повеќе средства за потрошен материјал. 

 Наставниот кадар има соодветна стручна 
спрема,а наставниците-приправници добиваат помош 
од наставникот-ментор кој се назначува на 
наставнички совет.  

 Во учебната 2020/21 избран е наставник 
ментор на објавениот јавен конкурс на МОН. 

 Стручната служба во училиштето ја 
сочинуваат психологот и педагог.  

 Финансиско работење е во склоп со 
законските регулативи. 

внатрешните скали  

 Набавка на л-ра за  библиотеката со 
соодветни нагледни средства, материјали и 
специфични помагала за учениците со ПОП 

 

 Обезбедување средства за спортска сала 
според Нормативот во двете училишни згради за 
потребите на целото училиште како и продолжен 
престој во ПУ Рид 

 Понатамошна демократизација на 
училишната заедница со вклучување на учениците и 
земање во предвид нивниот предлог за планот на 
финансиското работење 

 Прилагодување на распоредот за 
реализација на воннаставните активности. 

  Потребна е дополнителна  набавка на 
компјутерска опрема. 

Можности (прилики) што произлегуваат од 
работата за  основното училиште 

Закани, пречки (опасности) што произлегуваат 
од опкружувањето за основното училиште 

 Создавање на начини за електронска 
комуникација (кои може да бидат исти на 
ниво на училиште – унифицирани) 

 Подобрување на квалитетот на образовниот 
процес, инфраструктурата на училиштето и 
негово промовирање. 

 Недоволна соработка со локалната заедница. 

 Менување на приоритетите од страна на 
оснивачот.  

 Незаинтересираност на бизнис заедницата за 
поддршка и придонес во подобрување на 
условите за работа.   

 Слаб напредок во вклученоста на учениците во 
животот во училиштеото  

 

 
7. Управување, раководење и креирање политики 

Предности (силни страни) на  
основното училиште 

Слабости (слаби страни) на  
основното училиште 

 Училишниот одбор е конституиран согласно Законот 
за основно образование, Деловникот за работа и 
Статутот на училиштето.  

 УО при работењето во целост ги следи постапките и 
процедурите опишани во деловникот за работа.  

 Активно учество на УО во афирмирање 
инклузивноста на училиштето и меѓуетничката 
интеграција во образованието. 

 Раководниот орган  да ја поттикнува тимската 
работа  
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 Директорот на училиштето води грижа за 
целокупната организација и реализација на воспитно 
– образовната и стручната работа  во училиштето.  

 Училиштето има пропишани процедури за 
донесување на училишни политики и програми кои 
ги подобрува во континуитет.  

 Образовната политика на училиштето е предвидена 
со Годишната програма за работа и Програмата за 
развој на училиштето кои произлегуваат од 
извештајот на самоевалуацијата. 

 Училиштето преку состаноци со совети на родители, 
родителски средби и наставнички совет информира 
за  поставените цели земајќи ги притоа во предвид 
нивните предлози и ставови. 

  Вклученост на родителите и учениците при 
креирањето на училишните политики. 

  Обезбедување на средства од донатори за 
осовременување на  наставата и  подобрување на 
инфраструктурата. 

 Подобра организираност на кабинетската настава 

 Да се предвидат најголем дел од средствата од 
ставката за наставни средства и помагала за 
компјутери/таблети, спортска опрема/и реквизити и 
сл.  

 

Можности (прилики) што произлегуваат од 
работата за  основното училиште 

Закани, пречки (опасности) што произлегуваат од 
опкружувањето за основното училиште 

 Подобрување на квалитетот на образовниот 
процес, инфраструктурата на учлиштето и 

негово промовирање. 

 Менување на приоритетите од страна на оснивачот.  

 Незаинтересираност на бизнис заедницата за 
поддршка и придонес во подобрување на условите 
за работа.   

 

 
6. Мисија и визија на основното училиште 

Мисија на училиштето 
 

УЧИЛИШТЕ СО ПОЗИТИВНА УЧИЛИШНА КЛИМА КОЕ ОБЕЗБЕДУВА КВАЛИТЕТНА НАСТАВА СО 
СОВРЕМЕНИ НАГЛЕДНИ СРЕДСТВА КОИ ОВОЗМОЖУВААТ СТЕКНУВАЊЕ НА ПРАКТИЧНИ И ТРАЈНИ ЗНАЕЊА НА 
УЧЕНИЦИТЕ, СО ПРОФЕСИОНАЛНО ОСПОСОБЕН И ОБУЧЕН НАСТАВЕН КАДАР, ОТВОРЕНО ЗА СОРАБОТКА СО 
РОДИТЕЛИТЕ И ЛОКАЛНАТА ЗАЕДНИЦА, КАКО И ЗА ЗАПОЗНАВАЊЕ И СОРАБОТКА СО  ДРУГИ ЕТНИКУМИ. 

 
Визија на училиштето 

 
УЧЕНИЦИТЕ ИЗЛЕЗЕНИ ОД НАШЕТО УЧИЛИШТЕ ДА БИДАТ УСПЕШНИ ГРАЃАНИ НА НАШЕТО 

ОПШТЕСТВО КОИ ЌЕ ДАВААТ СВОЈ ПРИДОНЕС ЗА НЕГОВ РАЗВОЈ. УЧИЛИШТЕТО ЈА ОТВОРА ВРАТАТА НА 
ИДНИНАТА ПРЕКУ ПРИМЕНА НА СОВРЕМЕНИТЕ ТЕКОВИ ВО НАСТАВАТА, СО ШТО СЛОБОДНО ЌЕ СЕ 
РАЗВИВААТ И ИЗРАЗУВААТ ЖЕЛБИТЕ, ИНТЕРЕСИТЕ, СТАВОВИТЕ И СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, КАКО И 
МЕСТО КАДЕ ЌЕ СЕ ГРАДИ ДОВЕРБАТА, РАЗБИРАЊЕТО И ТОЛЕРАНЦИЈАТА, А СЕТО ВО СОРАБОТКА СО 
РОДИТЕЛИТЕ И ЗАЕДНИЦАТА. 
  

7. Стратешки цели и приоритетни подрачја за развој на основното училиште во четиригодишниот 
период  
 

Приоритетно подрачје 1. Наставни планови и програми  

Стратешка цел1.:Запознавање на наставници, родители и ученици со Концепцијата за ВНА во основното 
образование и начинот на нејзино имплементирање 

 Развојна цел1.1.: Вклучување на сите  ученици  во барем една воннаставна 
активност и нивно вклучување во планирањата и избор на содржини за ВНА 

 

 Развојна цел1.2.Со ВНА поттикнување на соработката на училиштето со 
родителите и локалната заедница 

 

 

Конкретна цел 1.1.1 
Вклученост на ученичката заедница во избор на содржини за ВНА, но и за 
прашања  што се од интерес на учениците 

Активности Индикатори Носители на Временска рамка Потребни Тим за следење 
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 за успех активностите за 
имплементација 

ресурси на 
реализацијата 

на активностите 

Вклучување на ученците во 
изготвување програма за ВНА 

Давање 
предлози од 
стана на 
учениците 

Ученици 
Наставници 
Стручни 
соработници 

Август/септември, 
2021 

Компјутер, 
хартија 

Директор 
Тим за следење 
на годишната 
програма 

Планирање на работата на 
секциите и ВНА 

Цела учебна 
година 

Компјутер, 
хартија 

Евалуација на реализираните 
активности 

Изработка на 
извештаи, 
фотографии 

Цела учебна 
година 

Компјутер, 
хартија 

 

Конкретна цел 1.2.1 
Учество на родителите во донесување одлуки во врска со планирањето на 
ВНА 

Активности 
Индикатори 

за успех 
Носители на 
активностите 

Временска рамка 
за 

имплементација 

Потребни 
ресурси 

Тим за следење 
на 

реализацијата 
на активностите 

Обезбедување на навремени 
информации до родителите за 
програмата на ВНА 

Партиципација 
во 
донесување 
одлуки за 
планирање на 
ВНА 

Училишен 
одбор 
 
Совет на 
родители 

     Мај 2022 Список во 
годишна 
програма 
Анкети на 
учениците 

Директор, Тим 
за следење на 
годишната 
програма 

Вклученост на родителите во 
формирањето на листа на ВНА 
која ја нуди училиштето 

Заеднички 
изготвена 
листа на ВНА 

Училишен 
одбор  
Совет на 
родители 

Мај, 2022 Компјутер, 
хартија 

Директор, Тим 
за следење на 
годишната 
програма 

Вклученост на родителите во 
изборот на конкретната ВНА во 
која ќе учествува нивното дете 

Спроведени 
анкето  од 
страна на 
училиштето  

Стручни 
соработници, 
одд. 
раководители 

Јуни 2022 Компјутер, 
хартија 

Директор, Тим 
за следење на 
годишната 
програма 

 

Конкретна цел 1.2.2. 

Вклучување на родителите и во реализација 
на ВНА заедно со наставниците кои се 
одговорни за реализацијата 

 

Активности 
Индикатори 

за успех 
Носители на 
активностите 

Временска рамка 
за 

имплементација 

Потребни 
ресурси 

Тим за следење 
на 

реализацијата 
на активностите 

Планирање на работата на новите 
секции , работилници, акции, 
проекти, настани 

Заеднички 
планирања  

Одговорни 
наставници 

Август 2022-2025 Компјутер, 
хартија 

Директор, Тим 
за следење на 
годишната 
програма Набавка на потребни реквизити и 

средства 
Извештај  Комисија за 

јавни набавки 
Август 2022-2025 

Реализација на нови секции и 
други ВНА 

Извештај и 
евиденција  

 Учебна 2022/23-
2025 

 

Конкретна цел 1.2.3. 
Планирање и спроведување на ВНА во соработка со ЛЗ со што ќе се подигне 
општествената одговорност на учениците 

Активности 
Индикатори 

за успех 
Носители на 
активностите 

Временска рамка 
за 

имплементација 

Потребни 
ресурси 

Тим за следење 
на 

реализацијата 
на активностите 

Организирање на заеднички 
настани ,акции, работилници, 
секции) 

Заеднички  
планирања  

Одговорни 
наставници 

Август, 2022-2025 Компјутер, 
хартија 

Директор, Тим 
за следење на 
годишната 
програма 

 

Приоритетно подрачје 
1. Наставни планови и програми  
2. Постигнувања на учениците 
3. Поддршка на учениците 

Стратешка цел 1.  Унапредување на работата со децата со посебни образовни потреби 
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Развојна цел 1.1. Унапредување на планирањата за работа со деца со ПОП 
Развојна цел 1.2. Подобрување на постигањата при работата со деца со ПОП 
Развојна цел 1.3. Работа на професионална ориентација на децата со ПОП 

 

Конкретна цел 1.1.1 
Изготвување на пропишана процедура за изготување на ИОП врз основа на 
наставните програми по сите наставни предмети 

Активности 
 

Индикатори 
за успех 

Носители на 
активностите 

Временска рамка за 
имплементација 

Потребни 
ресурси 

Тим за 
следење на 

реализацијата 
на 

активностите 

Инклузивниот тим организира 
изготување на процедури за 
ИОП 

Изготвени 
ИОП за сите 
ученици со 
ПОП 
 

Наставници  
 
Родители  
 
Дефектолог 
Стручни 
соработници 

Август/септември, 
2021/2022/2023/2024 

Компјутер, 
хартија 
 

Директор 
Тим за 
следење на 
годишната 
програма 

Вклучување на дефектолог и  
родител  при изготувањето на 
ИОП за ученик 

Евалуација на  реализацијата н а 
ИОП на ученик и планирање на 
наредни активности 

Цела учебна година 

 
Конкретна цел 1.2.1 Поддршка на наставниците  при работата со деца со ПОП 

Активности 
Индикатори 

за успех 
Носители на 
активностите 

Временска рамка 
за 

имплементација 

Потребни 
ресурси 

Тим за следење на 
реализацијата на 

активностите 

Обезбедување на средства за 
обуки и обуки на 
наставниците како дел од 
професионалниот развој за 
ПОП 

Континуиран 
напредок во 
постигањата 
кај децата со 
ПОП 

Наставници 
од одд и пр. 
Настава,  
 

     Мај 2021-2025 Доставување 
на Барања 
до БРО и 
МОН 

Директор, Тим за 
следење на 
годишната 
програма 
 

Постојана ангажираност во 
училиштето на училишен 
дефектолог за работа со деца 
со  ПОП 

Споделена 
одговорност 
при работата 
со ученик со 
ПОП  и  
Тимска 
работа 

Наставници 
Стручни 
соработници 
дефектолог 

Јуни-август 2021-
2025 

Доставување 
на Барања 
до ЛС и МОН 

Постојана ангажираност на 
образовни асистенти  за сите 
деца со ПОП 

Наставници 
стручни 
соработници 
и образовни 
асистенти 

 

Конкретна цел 1.3.1 Професионална ориентација  на деца со ПОП 

Активности 
Индикатори за 

успех 
Носители на 
активностите 

Временска 
рамка за 

имплементација 

Потребни 
ресурси 

Тим за следење 
на 

реализацијата 
на активностите 

Спроведување проценка на 
способностите и 
професионалните интереси 
на ученциите 

Интерпретирање 
на резултатите и 
споделување со 
учениците и 
нивните 
родители 

Стручни 
соработници 

 
 
 
 
 
 
 
Април, мај  
2022-2025 
 

Материјали 
кои содржат 
информации 
за средните 
училишта, 
работни 
листови за 
проценка на 
способностите 
на учениците, 
записи од 
средбите со 
учениците, 
портфолио за 
секој од 
учениците 

Директор, Тим за 
следење на 
годишната 
програма 

Разговор со учениците и 
родителите за тоа кои од   
информациите кои ги имаат 
се релевантни за нив во 
однос на изборот на идното 
занимање 

Информираност 
за можностите и 
перспективите н 
а  средните 
училишта  

Стручни 
соработници 
одделенски 
раководители 

Донесување одлука Споредување на 
личниот профил 
на ученикот со 
барањата кои ги 

ученици и 
родители 
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поставува 
дефинираното 
занимање и 
носење одлука 
за идното 
средно 
училиште 

 

Приоритетно 
подрачје 

3. Учење и настава 

Стратешка цел 3.1.   (Диференцирање на наставата, односно прилагодување на начинот на подучување според 
различната способноста за учење од страна на различни ученици ) 

Развојна цел 3.1. (Диференцирање на задачите и начинот на кој се задаваат( Според нивото на нивната 
различна способност за усвојување учениците добиваат различен степен на помош при решавање на 
дадената задача) 
Развојна цел 3.2.( Мотивирање на послабите ученици преку нивно целосно вклучување во наставата 
(преку диференцијација на задачите и послабите ученици ги исполнуваат задачите бидејќи истите 
претходно ќе бидат изготвени на соодветен начин според потребата и компетенциите на ученикот) 

 
Конкретна цел 
3.1.1 

Дијагностицирање на потешкотиите при учењето и рефлексија со цел подобра 
подготовка на наставата и диференциран пристап на решавање на задачите. 

Активности 
 

Индикатори за 
успех 

Носители на 
активностите 

 

Временска рамка 
за 

имплементација 

Потребни 
ресурси 

 

Тим за следење 
на реализацијата 

Самооценување 
Тестирање на 
предзнаења и сл 
 
 

Прашалници и 
повратна 
информација 
од страна на 
учениците 

Наставникот и 
учениците 

Поинтензивно на 
почетокот на 
учебната година, 
но и во текот на 
истата 

Евидентни 
листи и 
записи 

Наставници од 
соодветен стручен 
актив 
 
 

 
Конкретна цел 
3.2.1 

Изготвување на работни задачи на учениците со различен степен на понудена помош 
при решавање на истите. 

Активности  
 

Индикатори за 
успех 

Носители на 
активностите 
 

Временска 
рамка за 
имплементација 

Потребни 
ресурси 
 

Тим за следење 
на реализацијата  

Прилагодување 
на постоечките 
активности по 
потреба 
поедноставување  

Ученички 
изработки, 
Успешно 
решени 
задачи, 
реализирани 
цели кај 
поголем дел 
од учениците  

Наставникот и 
учениците 

Во текот на 
целата учебна 
година 

Дополнителни 
материјали, 
примери од 
наставната 
пракса од 
наставници 
кои подолго 
време 
применуваат 
диференциран 
пристап 

Наставници од 
соодветен 
стручен актив 

 

Приоритетно 
подрачје 

3. Учење и настава 

Стратешка цел 3.2.   Објективизирање на оценувањето на учениците преку концентрирање на формативното 
оценување и редовно давање на повратна информација за напредокот на ученикот со цел ориентирање на 
учениците да учат за знаење, а не да се концентрираат на оценката. 

Развојна цел 3.2. Учениците јасно да ги знаат криериумите за оценување и конретните цели кои треба 
да ги постигнат во одредена тема како и со кои усвоени знаења треба да располагаат, со што ученикот 
би можел да учествува и во самооценување и заедничко конкретизирање на оцената. 
 Развојна цел 3.3.( Усогласување на критериумите на наставниците по сите предмети со цел да се 
намали дискрепанцата што постои помеѓу некои предмети, а која доведува кон насоченост на 
учениците исклучиво кон некои предмети каде што постојат построги критериуми за повисока оцена ) 
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Конкретна цел 
3.2.1 

Дефинирање на критериумите за оценување односно  конкретизирање на целите што 
учениците треба да ги постигнат во секоја тема, како и правење корелација со реални 
ситуации: „Каде би им користело стекнатото знаење во реалниот живот?“ 

Активности 
Индикатори за 

успех 
Носители на 
активностите 

Временска 
рамка за 

имплементација 

Потребни 
ресурси 

Тим за следење 
на реализацијата 

Самооценување 
Изготвување на 
наставни 
материјали во 
договор 
соучениицте и 
според нивниот 
интерес 
 
 

Зголемување на 
интересот на 
учениците за 
одреден 
предмет, 
зголемена 
активност на 
часот. 

Наставникот и 
учениците, 
наставиците во 
стручните 
активи 

Поинтензивно на 
почетокот на 
учебната година, 
но и во текот на 
истата 

 
Евидентни 
листи  
Примери од 
часови каде 
успешно се 
применуваат 
некои 
формативни 
начини на 
оценување 

Наставници од 
соодветен стручен 
актив 
 
 

 
Конкретна цел 
3.2.2. 

Изработка на универзални евидентни листови според добра практика на формативно 
оценување на ниво на стручни активи 

Активности 
 

Индикатори за 
успех 

Носители на 
активностите 

 

Временска 
рамка за 

имплементација 

Потребни 
ресурси 

 

Тим за следење на 
реализацијата 

Одржување на 
стручни активи, 
хоспитации и 
отворени часови 

Редовност и 
континуираност 
во процесот на 
учење на 
учениците, 
намалување на 
практика на 
кампањско 
учење  

Наставниците 
од предметна и 
одделенска 
настава 

Континуирано 
вотекот на 
учебната година 
 

 Наставници од 
соодветен стручен 
актив, стручна 
служба, директор 

 
 

Приоритетно 
подрачје 

 5. Училишна клима 

Стратешка цел 1.   Демократизација на работата на ученичката заедница 
                 Развојна цел 1.1. Вклучување на учениците при донесување одлуки кои се од нивен интерес во училиштето 

Развојна цел 1.2. Поттикнување на сите ученици да се вклучат (при формирање и планирање)во воннаставни 
активности според нивниот интерес 
Развојна цел 1.3. Изработување на систем за промовирање на постигањата 
Развојна цел 1.4. Подобрување на соработката меѓу учениците потребна за воспоставување добри односи и 
за  решавање актуелни проблеми/прашања од секојдневниот училишен живот 

 

Конкретна цел 1.1.1 
Земање во предвид мислењето на учениците за прашања  
кои се однесуваат на нив   

Активности 
Индикатори за 

успех 
Носители на 
активностите 

Временска 
рамка за 

имплементација 

Потребни 
ресурси 

Тим за 
следење на 

реализацијата  

Покана  на членови 
на УЗ на 
наставнички совет, 
совети на паралелки 
и УО 

Усвоени предлози 
на УЗ 

Членови на 
Наставнички 
совет, совет на 
паралелки  УО , 
Членови на УЗ 

2021-2025 Компјутер, 
хартија 

Директор, Тим 
за следење на 
годишната 
програма 

Вклучување на 
учениците и земање 
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во предвид нивниот 
предлог за планот 
на  финансиското 
работење 

 

Конкретна цел 1.2.1. 
Вклученост на ученичката заедница во избор на содржини за ВНА, но и за 
прашања  што се од интерес на учениците 

Активности 
 

Индикатори 
за успех 

Носители на 
активностите 

Временска рамка 
за 

имплементација 

Потребни 
ресурси 

Тим за следење 
на реализацијата  

Вклучување на ученците во 
изготвување програма за ВНА 

Давање 
предлози 
од стана на 
учениците 

Ученици 
Наставници 
Стручни 
соработници 

Август/септември, 
2021 

Компјутер, 
хартија 

Директор 
Тим за следење 
на годишната 
програма 

Планирање на работата на 
секциите и другите  ВНА 

Цела учебна 
година 

Компјутер, 
хартија 

Евалуација на реализираните 
активности 

Изработка 
на 
извештаи, 
фотографии 

Цела учебна 
година 

Компјутер, 
хартија 

 
Конкретна цел 

1.3.1 
Континуирано информирање за постигнатите резултати 

Активности 
Индикатори за 

успех 
Носители на 
активностите 

Временска 
рамка за 

имплементација 

Потребни 
ресурси 

Тим за следење на 
реализацијата  

Формирање на Тим 
за информирање 
промовирање на 
постигањата, 
вклучувајќи и 
ученици 
претставници на УП 

Објави на Веб 
страна на 
училиштето,огласна 
табла , 
Информирање на 
Совет на родители, 
Наставнички совет, 
Училишен 
парламент 

-  

Одговорни 
наставници и 
ученици 

Во текот на 
учебната година 

Извештати за 
постигнати 
резултати 

Директор, Тим за 
следење на годишната 
програма 

 

Конкретна цел 1.4.1 
Подобрување на соработката меѓу ученици од различни одделенија и 
возрасти 

Активности 
Индикатори за 

успех 
Носители на 
активностите 

Временск
а рамка 

за 
имплеме
нтација 

Потребни 
ресурси 

Тим за 
следење на 

реализацијата  

Воведување систем на меѓуврсничка 
поддршка 
-обуки за мирно решавање 
конфликти и социјални вештини 
-начини на поддршка на помладите 
ученици иучениците со потешкотии и 
со ПОП 
-конкретни задачи и рутини со кои 
треба да се запознаат помладите 
ученици 
Следење на напредокот и планирање 
средби 

Подобрување на 
умешноста за учење  
Развивање на 
социјални вештини  
Подобрување на 
атмосферата во 
училницата и 
училиштето 

Одговорни 
наставници и 
ученици кои ќе 
бидат 
обучувани 

Во текот на 
учебната 
година 

Извештати 
за 
постигнати 
резултати 

Директор, Тим за 
следење на 
годишната 
програма 

 
 

Приоритетно 
подрачје 

 5. Училишна клима 

Стратешка цел 1.   Поголема вклученост на родителите во животот и работа на училиштето 
Развојна цел 1.1. Изготвување на Програма за поголема вклученост на родителите во училишниот живот 
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Развојна цел 1.2. Вклучување на родителите во реализацијата на наставните планови и програми 
Развојна цел 1.3. Учество на родителите во проекти и активности на училиштето 

 

Конкретна цел 1.1.1 
Согледување на состојбата, подготување на предлог програма и нејзино 
промовирање  

Активности Индикатори за успех 
Носители на 
активностите 

Време
нска 

рамка 
за 

импле
мента
ција 

Потребни 
ресурси 

Тим за 
следење 

на 
реализациј

ата  

Формирање на тим за 
дијагностицирање на 
состојбата со учеството на 
родителите во животот во 
училиштето и изготување на 
извештај 

Согледана состојба и 
изготв ен извештај за 
состојбата со 
вклученоста на 
родителите 
 
Изготвен предлог 
план за вклучување 
на родителите во 
училишниот живот 

Директор , стручни 
соработници, 
наставници 
 
 
стручни 
соработници, 
наставници, 
родители, ученици 
 

2022-
2025 

Компјутер 
хартија 

Директор, 
Тим за 
следење на 
годишната 
програма 

Формирање на работна група  
која ќе подготува и прибира 
податоци за креирање на 
програмата  

Реализирање на активности во 
рамки на програмата со кои ќе 
се работи на вклученост на 
родителите  и подготување 
извештај од активностите 

Поголем процент на 
вклученосот на 
родителите во 
училишниот 
живот(10-15%) 

директор 
стручни 
соработници, 
наставници, 
родители, ученици 

 
Конкретна цел 1.2.1 Реализација на дебати и предавања 

Активности 
Индикатори за 

успех 
Носители на 
активностите 

Временска 
рамка за 

имплементација 

Потребни 
ресурси 

Тим за 
следење на 

реализацијата  

Изготвување на 
список за родители 
предавачи на 
предавањата, 
вклучување во 
планирањата и 
нивно реализирање  

Задоволни 
родители, 
наставници и 
ученици. 
Реализирани 
активности од 
страна на 
учениците и 
родителите 

Родители, 
наставници, 
институции, 
ученици 
 
 
 
 
 
 

2022-2025 Компјутер, 
хартија, ЛЦД 
проектор 

Директор, Тим 
за следење на 
годишната 
програма 

 
Конкретна цел 

1.3.1 
Учество на родителите во проекти во училиштето 

Активности Индикатори за успех 
Носители на 
активностите 

Временска 
рамка за 

имплементација 

Потребни 
ресурси 

Тим за 
следење на 

реализацијата  

Учество на 
родителите во 
проектите МИО и 
ЕКО 

Успешно реализирани 
активности (вклучени 
50%од  учениците) 

Родители, 
ученици,настав
ници 

2021-2025 Компјутер, 
хартија, ЛЦД 
проектор 

Директор, Тим 
за следење на 
годишната 
програма 

 
 
 

Приоритетно 
подрачје 

6. Ресурси 
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Стратешка цел 1. Подобрување на условите за работа во училиштето  
Развојна цел 1.1. Подобрување на инфраструктурата во училиштето 
Развојна цел 1.2. Континуирано набавување  опрема, наставни средства и асистивна технологија   
                                  за учениците со ПОП             
Развојна цел 1.3. Подобрување на хигиената во училиштето 

 

Конкретна цел 1.1.1 
Естетски добар изглед и пофункционални внатрешни училишни скалила, како и замена на 
подни плочки на приземје и прв кат 

Активности 
Индикатори 

за успех 
Носители на 
активностите 

Временска рамка 
за имплементација 

Потребни 
ресурси 

Тим за следење на 
реализацијата 

Идентификување на  
постоечката состојба и 
потребата од 
реконструкција од 
страна на формиран 
Тим 

Решение на Тимот  
Согледана состојба 
и можности за 
изведба 

Директор Август, 2021 Компјутер, 
хартија 

Директор,  
Тим за следење на 
годишна програма 

Прибирање на понуди Стигнати понуди Комисија за 
набавки 

Учебна 2021/22 

Избор на најповолна 
понуда  

Избрана понуда за 
изведувач 

Набавка и изведбен 
зафат за подобрување 
на состојбата 

Планирани и 
изведени 
активности 

Изведувач Градежни 
материјали 

 

Конкретна цел 1.1.2 
Санација на електрична инсталација во подрачно училиште, како и водоводна инсталација 
во кабинетот по физика/хемија 

Активности 
Индикатори 

за успех 
Носители на 
активностите 

Временска рамка 
за имплементација 

Потребни 
ресурси 

Тим за следење на 
реализацијата 

Формиран тим ј а 
идентификува на  
постоечката состојба  

Согледана состојба 
и можности за 
изведба 

Директор Јуни, 2022 

Компјутер, 
хартија 

Директор,  
Тим за следење на 
годишна програма Прибирање на 

понуди 
Стигнати понуди 

Комисија за 
набавки 

Учебна 2022/23 

Избор на најповолна 
понуда 

Избрана понуда за 
изведувач 

Учебна 2022/23  Набавка и изведбен 
зафат за 
подобрување на 
состојбата 

Планирани и 
изведени 
активности 

Изведувач 
Електро 
материјали 

 

Конкретна цел 1.1.3 
Изградба на пристапна платформа во ЦУ и пристапна рампа за ученици со физичка 
попреченост во ПУ, како и соодветни тоалети  

Активности 
Индикатори 

за успех 
Носители на 
активностите 

Временска рамка 
за имплементација 

Потребни 
ресурси 

Тим за следење на 
реализацијата 

Формирање тим кој ќе 
направи план за 
најсоодветна локација 
на уч. зграда 

Согледани 
можности за 
изведба 

Директор 

Јуни, 2023 
Компјутер, 

хартија 
Директор, 

Тим за следење на 
годишна програма 

Прибирање понуди и 
избор на најповолна  

Избрана 
најповолна понуда 
од пристигнатите 

Комисија за 
набавки 

Изведбен зафат Изведбени 
активности 

Избедувач Учебна 2023/24 
Градежни 

материјали 

 

Конкретна цел 1.1.4 
Санација на фасадата (хидро и термоизолација) енергетски ефикасна  
во централно и подрачно училиште, а при тоа  задржување на автентичноста 
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Активности 
Индикатори 

за успех 
Носители на 
активностите 

Временска рамка 
за имплементација 

Потребни 
ресурси 

Тим за следење 
на реализацијата 

Формирање на тим кој 
ќе ја  утврдува  
потребата за 
реновирање на 
фасадата на двете 
училишни згради 

Согледана состојба и 
можности за изведба  
(санација на влага и 
во подрумските 
простории  во ЦУ) 

Директор Август, 2022 Компјутер, 
хартија 

Директор, Тим 
за следење на 
годишна 
програма 

Прибирање на понуди Стигнати понуди Комисија за 
набавки 

Учебна 2022/23 
Учебна 2023/24 
Учебна 2024/25 

Избор на најповолна 
понуда  

Избрана понуда за 
изведувач 

Набавка и изведбен 
зафат  

Планирани и 
изведбени активности 

Изведувач Градежни 
материјали 

 

Конкретна цел 1.1.5 Санација и изведбени активности на ѕидот на училишниот двор oд западната страна  

Активности 
Индикатори 

за успех 
Носители на 
активностите 

Временска рамка 
за имплементација 

Потребни 
ресурси 

Тим за следење 
на реализацијата 

Формирање на тим кој 
ќе ја  утврдува  
состојбата 

Согледана состојба и 
можности за градежен 
зафат  

Директор Август  2023 Компјутер, 
хартија 

Директор, Тим 
за следење на 
годишна 
програма Прибирање и избор на 

најповолна понуда  
Избрана понуда од 
пристигнатите  

Комисија за 
набавки 

Учебна  2023/24 

Изведбен зафат  Изведбени активности Изведувач Градежни 
материјали 

 
Конкретна цел 1.1.6 Обезбедување на средства за спортска сала според Нормативот и стандардите (2020) 

Активности 
Индикатори 

за успех 
Носители на 
активностите 

Временска рамка 
за имплементација 

Потребни 
ресурси 

Тим за следење 
на реализацијата 

Аплицирање при МОН 
и Агенција за спорт и 
млади за изградба на 

спортска сала во склоп 
на училиштето 

Добиена согласност за 
изградба 

Директор Учебна 2024/25 

Апликација 
одобрена од 

УО 
 

Остварување контакти 
со ЛС 

     

 

Конкретна цел 1.2. 
Континуирано набавување  опрема и  наставни средства во училиштето 
според Нормативот и стандадите донесени од МОН и БРО (2020г) 

Активности 
Индикат. 
за успех 

Носители на 
активностите 

Временска рамка 
за имплементација 

Потребни 
ресурси 

Тим за следење на 
реализацијата 

Формирање на тим кој ќе ја  
утврдува  потребата  од набавка на: 
-опремување со мебел 
- заеднички наставни средства 
(апарати запроекција/електронски 
табли 
иЛЦДпроектори;аудиосистеми со 
ЦД; фотокопир апарат/печатач,  
- наставни средства за работа со 
ученици по  развојни периоди и 
соодветни предмети 
Компјутерска технологија- 
компјутери за кабинет по 
информатика,  
Мини лаптоп/notebook за 
наставници за реализација на 

 Директор Учебна 2021/22 
Учебна 2022/23 
Учебна 2023/24 
Учебна 2024/25 
 

Компјутер
, хартија 

Директор, Тим 
за следење на 
годишна 
програма 
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целите на наставата, 
Соодветна л-ра и мини таблети  за 
уч. библиотека 
Асистивна технологија за ученици со 
ПОП 

Прибирање на понуди,избор и 
набавка според  најповолана понуда 

П
р

и
ст

и
гн

ат
и

 

п
о

н
уд

и
, 

и
зб

р
ан

а 

н
ај

п
о

во
л

н
а 

и
 

р
еа

л
и

за
ц

и
ја

 

н
а 

н
аб

ав
ка

 

Комисија за 
јав ни 
набавки 

   

 

Конкретна цел 1.3.1 Зголемување на нивото на хигиената во училиштето 

Активности 
Индикат. 
за успех 

Носители на 
активностите 

Временска рамка 
за имплементација 

Потребни 
ресурси 

Тим за следење на 
реализацијата 

Набавка на поголем број 
на средства за хигиена  

Почисто училиште, 
особено тоалети и 
соблекувални 
задоволни ученици 
наставници и 
родители 

Директор, 
помошно 
техничка 
служба 

Учебна 2021-2025 Сметки, 
фактури 
хигиенски 
средства  

Директор, Тим за 
следење на 
годишна 
програма 

Подобра организираност 
и ефикасност на службите 

 

 

Конкретна цел 1.3.2 Зголемување на свеста кај учениците за одржување на хигиената во училиштето 

Активности 
Индикат. 
за успех 

Носители на 
активностите 

Временска рамка 
за имплементација 

Потребни 
ресурси 

Тим за следење на 
реализацијата 

Разговори, работилници и 
проекти со учениците 

Поголем дел од 
учениците активни 
учесници 

Наставници, 
стручни 
соработници  

Учебна 2021- 2025  Директор, Тим за 
следење на 
годишната 
програма 

Еколошки активности Уреден и одржуван 
внатрешен и 
надворешен простор 

Наставници   

 
8. Соработка на основното училиште со родителите/старателите  
 
(Опис на соработката со родителите и врз основа на што ќе се заснова таа соработка, вклучување на 
родителите за наредниот четиригодишен период, односно форми на соработка, активности, носители и 
учесници, временска рамка за нивна реализација и критериуми за успех и сл.за наредниот четиригодишен 
период).  
 

Соработката на училиштето со родителите во наредниот период ќе се заснова на транспарентност и  
унапредување на активната соработкат а  за работењето на училиштето.  

Во овој период родителите ќе се поттикнуваат да  придонесат  за поуспешно реализирање на разни 
воннаставни активности, секции, работилници, акции, приредби, натпревари, екскурзии, промоции и други 
манифестации. 

Во следниот период се планира да продолжи соработката со Советот на родители во сите сегменти на 
воспитно образовниот процес . Советот на родители ќе партиципира во давање идеи, предлози и донесување 
на одлуки во Училишна заедница и Училишен одбор. 

Се планира да се организираат едукативни работилници за родители, за одредени активности кои се 

реализираат во  училиштето. 

Училиштето соработката со родителите ќе ја остварува преку редовно информрање во однос на 
редовноста, однесувањето и оценувањето на учениците. Ваквата соработка  се реализира преку соопштенија, 
извештаи, анализи, презентации, советувања и сл.  
 

 
Соработка на основното училиште со општината, институциите од областа на образованието,  
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НВО итн.  
(Опис на соработката со конкретни институции од локалната заедница и пошироко, на што ќе се заснова таа 
соработка за наредниот четиригодишен период).  
Дел од институциите со кои соработува училиштето се : 

 Локална заедница 
Соработка со локална самоуправа,бизнис заедница 

 Институции од областа на образование: 
Соработка со МОН, БРО, ДПИ, ЕЛС-Сектор за образование 
Соработка со основни и средни училишта 

 Институции од областа на културата и спортот: 
Соработка  со  здруженија и спортски друштва, Соработка со библиотеки,Соработка со музеи, спомен куќи,                          
Соработка со Дом на култура, кино  и театар 

 Здравствени организации 
Соработка со Здравствен Дом Прилеп, Соработка со Центар за социјална работа, Соработка со осигурителни 
компании 

 Невладини организации и други институции 
Соработка со Детска амбасада, Соработка со Goethe Institut, Соработка со издавачки куќи, Соработка со Црвен 
крст,   Соработка со агенции 

 Медиуми (со цел промоција на училиштето) 
Објавување на материјал (текст и слики) во списанијата: НАШ СВЕТ , ДРУГАРЧЕ, РАЗВИГОР, ЛИБИ 
 

 Следење на имплементацијата на Развојната програма за работа на основното училиште 
( Во овој дел треба да се наведе на кој  начин ќе се реализира следењето на активностите предвидени со 
Развојаната програма за работа на основното училиште.) 

 
 

Приоритетни подрачја за 
следење 

Начин и време на следење 
Одговорно/ни 

лице/а 

Кој треба да биде 
информиран за 

следењето 

1.Наставни планови и 
програми 

-увид во работата на 
наставниците 
- увид во соработката со 
родителите 
- протоколи за следење на 
часови/активности 
-дискусии 
-записници  
-извештаи 

Комисија за 
следење и 
евалуација на 
годишната 
програма 

Училишен одбор  
Локална самоуправа 

1.Наставни планови и 
програми  
2.Постигнувања на учениците 
4.Поддршка на учениците 

увид во работата на 
наставниците 
- увид во соработката со 
родителите 
- протоколи за следење на 
часови/активности 
-дискусии 
-записници  
-извештаи 

Комисија за 
следење и 
евалуација на 
годишната 
програма 

Училишен одбор  
Локална самоуправа 

3.Учење и настава увид во работата на 
наставниците 
- увид во соработката со 
родителите 
- протоколи за следење на 
часови/активности 
-дискусии 
-записници  
-извештаи 

Комисија за 
следење и 
евалуација на 
годишната 
програма 

Училишен одбор  
Локална самоуправа 

5.Училишна клима увид во работата на 
наставниците 

Комисија за 
следење и 

Училишен одбор  
Локална самоуправа 
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- увид во соработката со 
родителите 
- протоколи за следење на 
часови/активности 
-дискусии 
-записници  
-извештаи 

евалуација на 
годишната 
програма 

Ресурси  -увид во состојбата 
- прашалници  
-извештаи  
-записници  

-извештаи 
 
 

Комисија за 
следење и 
евалуација на 
годишната 
програма 

Училишен одбор  
Локална самоуправа 

 

 Евалуација на Развојната програма за работа на основното училиште 
 

                Евалуацијата на реализацијата на Развојната програма за работа на ООУ „Кочо Рацин“ 

од 2021-2025 година ќе ја врши Комисија за следење на реализацијата на Годишната програма, а за 
истото ќе го запознае Училишниот одбор преку извештај на крајот од секоја учебна година.Следењето 
на имплементацијата ќе се врши во текот на целата учебна година, а извештајот ќе се доставува на 
крајот од секоја учебна година преку заклучоци и дадени препораки. 

Евалуацијата ќе се врши преку: увид во работата на наставниците, увид во соработката со 
родителите,увид во постигањата на учениците, увид во состојбата, протоколи за следење на часови и 
активности, дискусии, прашалници, записници и извешати 
 

Заклучок 
Со цел изработување на развојната програма на ООУ „Кочо Рацин “ - Прилеп, се пристапи 

кон разгледување на извештаите од спроведените самоевалуации во училиштето во перодот, 
2017-2019 година и 2019-2021 година, како и резултатите од последната интегрална евалуација од 
страна на ДПИ (2018г). Беа разгледани сите предности и недостатоци во училиштето, силните и 
слабите страни во досегашното работење на училиштето, како и пречките во остварувањето на 
одредени приоритетни подрачја во изминатата развојна програма на училиштето во периодот од 
2017 – 2021 година.  

Врз основа на целата оваа документација, се изработи SWOT анализата. Потоа Комисијата ги 
разгледа и донесе одлука кои препораки/предлози за подобрување од подрачјата ќе ги земе за 
приоритетни во оваа Развојна програма. 
 

Приоритетни 
подрачја за 

следење 
Стратешки цели Развојни цели Конкретни цели 

1.Наставни 
планови и 
програми 

 
Запознавање на 
наставници, родители 
и ученици со 
Концепцијата за ВНА во 
основното образование 
и начинот на нејзино 
имплементирање 

Вклучување на сите  ученици  
во барем една воннаставна 
активност и нивно вклучување 
во планирањата и избор на 
содржини за ВНА 

Вклученост на ученичката 
заедница во избор на содржини 
за ВНА, но и за прашања  што се 
од интерес на учениците 

Со ВНА поттикнување на 
соработката на училиштето со 
родителите и локалната 
заедница 

Учество на родителите во 
донесување одлуки во врска со 
планирањето на ВНА.  

Вклучување на родителите и во 
реализација на ВНА заедно со 
наставниците кои се одговорни 
за реализацијата 

Планирање и спрoведување на 
ВНА во соработка со ЛЗ со што 
ќе се подигне општествената 
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одговорност на учениците. 

1.Наставни 
планови и 
програми  
2.Постигнувања 
на учениците 
4.Поддршка на 
учениците 

Унапредување на 
работата со децата со 
посебни образовни 
потреби 
 

Унапредување на планирањата 
за работа со деца со ПОП 

Изготувување на пропишана 
процедура за изготување на 
ИОП врз основа на наставните 
програми по сите наставни 
предмети 

Подобрување на постигањата 
при работата со деца со ПОП 

Поддршка на наставниците 
(обуки и ангажман на соодветен 
стручен кадар) при работата со 
деца со ПОП 

Работа на професионална 
ориентација на децата со ПОП 

Поддршка на децата со ПОП до 

конечно носење одлука за идното 
средно училиште 

3.Учење и настава  Диференцирање на 
наставата, односно 
прилагодување на 
начинот на подучување 
според различната 
способност за учење од 
страна на различни 
ученици  
 
  

Диференцирање на задачите и 
начинот на кој се задаваат( 
Според нивото на нивната 
различна способност за 
усвојување учениците добиваат 
различен степен на помош при 
решавање на дадената задача) 

Дијагностицирање на 
потешкотиите при учењето и 
рефлексија со цел подобра 
подготовка на наставата и 
диференциран пристап на 
решавање на задачите 

Мотивирање на послабите 
ученици преку нивно целосно 
вклучување во наставата (преку 
диференцијација на задачите и 
послабите ученици ги 
исполнуваат задачите бидејќи 
истите претходно ќе бидат 
изготвени на соодветен начин 
според потребата и 
компетенциите на ученикот) 

Изготвување на работни задачи 
на учениците со различен 
степен на понудена помош при 
решавање на истите. 

Објективизирање на 
оценувањето на 
учениците преку 
концентрирање на 
формативното 
оценување и редовно 
давање на повратна 
информација за 
напредокот на 
ученикот со цел 
ориентирање на 
учениците да учат за 
знаење, а не да се 
концентрираат на 
оценката. 
 
 

Учениците јасно да ги знаат 
криериумите за оценување и 
конретните цели кои треба да 
ги постигнат во одредена тема 
како и со кои усвоени знаења 
треба да располагаат, со што 
ученикот би можел да 
учествува и во самооценување 
и заедничко конкретизирање 
на оцената. 

Дефинирање на критериумите 
за оценување односно  
конкретизирање на целите што 
учениците треба да ги постигнат 
во секоја тема, како и правење 
корелација со реални ситуации: 
„Каде би им користело 
стекнатото знаење во реалниот 
живот?“ 

Усогласување на критериумите 
на наставниците по сите 
предмети со цел да се намали 
дискрепанцата што постои 
помеѓу некои предмети, а која 
доведува кон насоченост на 
учениците исклучиво кон некои 
предмети каде што постојат 
построги критериуми за 
повисока оценување 

Изработка на универзални 
евидентни листови според 
добра практика на формативно 
оценување на ниво на стручни 
активи 

5.Училишна 
клима 

Демократизација на 
работата на ученичката 
заедница 
 
 

Вклучување на учениците при 
донесување одлуки кои се од 
нивен интерес во училиштето 

Земање во предвид мислењето 
на учениците за прашања  
кои се однесуваат на нив   

Поттикнување на сите ученици 
да се вклучат (при формирање 
и планирање)во воннаставни 
активности според нивниот 
интерес 

Вклученост на ученичката 
заедница во избор на содржини 
за ВНА, но и за прашања  што се 
од интерес на учениците 

Изработување на систем за Континуирано информирање за 
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промовирање на постигањата постигнатите резултати 

Подобрување на соработката 
меѓу учениците потребна за 
воспоставување добри односи 
и  решавање актуелни 
проблеми/прашања во 
секојдневниот училишен живот 

Подобрување на соработката 
меѓу ученици од различни 
одделенија и возрасти 

 Поголема вклученост 
на родителите во 
животот и работа на 
училиштето 

 

Изготвување на Програма за 
поголема вклученост на 
родителите во училишниот 
живот 

Согледување на состојбата, 
подготување на предлог 
програма и нејзино 
промовирање 

Вклучување на 
родителите во 
реализацијата на 
наставните планови и 
програми 

 

Реализација на дебати и 
предавања 

Учество на родителите во 
проекти и активности на 
училиштето 

Учество на родителите во 
проекти (МИО и ЕКО) во 
училиштето 

6.Ресурси Подобрување на 
условите за работа во 
училиштето  
 

Подобрување на 
инфраструктурата во 
училиштето 

Естетски добар изглед и 
пофункционални внатрешни 
училишни скалила, како и 
замена на подни плочки на 
приземје и прв кат 
 

Санација на електрична 
инсталација во подрачно 
училиште 

Изградба на пристапна 
платформа во ЦУ и пристапна 
рампа за ученици со физичка 
попреченост во ПУ, како и 
соодветни тоалети 
 

Санација на фасадата (хидро и 
термоизолација) енергетски 
ефикасна  
во централно и подрачно 
училиште, а при тоа  
задржување на автентичноста 
 

Санација и изведбени 
активности на ѕидот на 
училишниот двор до  
западната страна 

Обезбедување на средства за 
спортска сала според 
Нормативот и стандардите 
(2020) 

Набавување  опрема, наставни 
средства и асистивна 
технологија за учениците со 
ПОП             
 

Континуирано набавување  
опрема и  наставни средства во 
училиштето според Нормативот 
и стандардите донесени од 
МОН и БРО (2020г) 

Подобрување на хигиената во 
училиштето 

Зголемување на нивото на 
хигиената во училиштето 
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Зголемување на свеста кај 
учениците за одржување на 
хигиената во училиштето 

 
 
 
 
 

 Комисија за изработка на Развојната програма за работа на основното училиште 
( Се наведуваат имињата и работните позиции на оние кои ја изготвиле Развојната програма за работа на 
основното училиште) 
 

Име и презиме Работна позиција 

Зора Чадамова 
 

Директор 

Елизабета Велеска 
 

Педагог 

Вера Цветкоска  
 

Предметен наставник 

Марија Смугреска 
 

Родител 

 
 

 Користена литература  
 

 Закон за основно образование 

 Закон за наставници и стучни соработници 

 Закон за јавни набавки 

 Законот за организација и работата на органите на државната управа 

 Правилник за формата и содржината на развојната и годишната програма за работа на 
основното училиште(2019) 

 Статут на училиштето 

 Годишни програми на училиштето од претходните четири години 

 Извештаи за работата на училиштето во претходните четири години 

 Извештај од интегрална евалуација на училиштето 2018г 

 Самоевалуација на училиштето за периодот од 2017-2019 година  

 Самоевалуација на училиштето за периодот од 2018-2021 година. 
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