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Вовед 

 

 Развојната програма  се заснова врз Закон за основно образование, Законот за 

наставници и стручни соработници во основните и средните училишта, Законот за 

работни односи, Законот за јавни набавки, Законот за организација и работа на органите 

на државната управи  и други закони, подзаконски и интерни акти, годишни програми за 

работа на училиштето и годишните извештаи за работата на училиштето од претходните 

четири години. 

Целта на Развојната програма  е да 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1. Податоци за основното училиште 

1.1. Идентификациони податоци за основното училиште 

Податоци  

Име на основното училиште ООУ,,Братство,, 

Адреса Тафаталиџе 2 

Телефон 02/3077-889 

Место, општина  Скопје Карпош 

Веб-страница www.ooubratstvo.edu.mk 

Е-маил ou_bratstvo@yahoo.com 

Ден на училиштето 9 Мај 

Внатрешна површина на училиштето 
(m2) 

3.426 м2 

Училиштен двор(m2) 16.751 м2 

Подрачни училишта во состав на 
основното училиште, место 

С.Горно Нерези 

Капацитет на училиштето 
(максимален број на ученици) 

800 

Број на ученици (моментална 
состојба) 

638 

Број на паралелки 31 

Јазик/јазици на кој/кои се реализира 
наставата во училиштето 

Македонски и албански јазик 

Во основното училиште има 
паралелки за ученици со посебни 
образовни потреби  

не 

Број на смени во кои се реализира 
наставата во училиштето 

две 

Во основното училиште има 
паралелки од музичко училиште 

не 

Во основното училиште има ресурсен 
центар 

не 

 
Други идентификациони податоци 
карактеристични за основното 
училиште 

Еко-двор и отворена училница 

 

 



 

 

1.2.Историјат на  училиштето 

Во 1945 година во с.Горно Нерези се отворило училиште на македонски и албански 

наставен јазик.Поради немање училишен простор ,учениците Македонци образованието 

го продолжиле во манастирот Св.Пантелјмон ,а учениците Албанци во просториите на 

џамијата.Во истата година се отворило првтото училиште на албански наставен јазик во 

с.Крушопек,во просториите на џамијата.  

Со развивање и проширување на културни и индустриски центри во Долно Нерези,1947 

година се отворило првото училиште ,во кое учеле ученици на албански наставен 

јазик.Од исите причини се отворило и училиште на македонски наставен јазик.Во овие 

две училишта наставата се одвивала до четврто одделение,а за понатамошно 

образование учениците го продолжувале во ОУ,,Мирче Ацев ,,-Ѓорче Петров ,ОУ,,29 

Ноември,, и во ОУ,,Лирија,, Скопје.Со природниот раст на населението во Долно Нерези, 

поради немањето на простор и желбата на родителите за заедничко образование,ги 

мобилирале заедниците и со доброволна работа и  самопридонес  се изградила 

училишна зграда во Долно Нерези.Со изградба на ова училиште во учебната 1958/1959 

година за прв пат учениците заеднички отпочнале да се образуваат во едно училиште на 

свој мајчин јазик,од кога новото училиште го доби името што и денес го носи,,Братство,,. 

Непосредно со развиотокот на населението растела и  потребата од училишен простор и 

во учебната 1962/1963 година се изградило новото училиште -монтажна барака изградена 

- од страна на Англија.За тоа време училишната зграда располагала со 8 училници,4 

кабинети,кујна ,помошни мпростории и фискултурна сала.Училиштето  се до учебната 

2012/2013 година ,својата воспитно –образовна дејност ја реализираше во монтажниот 

објект.Во  учебната 2012/2013 година од страна на Општина Карпош се реконструираше  

монтажниот објект и се изгради нов училишен објект  со  повеќе училници,санитарни 

јазли,опремена компјутерска  училница –медијатека и две помошни простории за 

нагледни средства за одделенска и предметна настава. Училиштето,,Братство,,-Скопје е 

едно од училиштата  во Општина Карпош.,кое е лоцирано на улица Московска  бр.18  во 

населбата Тафталиџе 2 со најпогодна место положба и безбедносни услови. Во 

училиштето успешно функционира продолжен престој за учениците од прво до трето 

одделение со појадок и ручек.Училиштето има прекрасен уреден двор со многу зеленило 

и дрваја и игралишта за сечија возраст. 

Во склоп на ова училиште се наоѓа и подрачното училиште во с.Горно Нерези каде што 

учениците  следат комбинирана настава на албански наставен јазик.Се до учениците од 

прво до петто одделение наставата ја следеа во стариот објект.До учебната 2016/2017  

година учениците од Горно Нерези наставата ја следеа во стра објект ,а од 2017/2018 

година,учениците наставата ја следат во нов објект  изграден од страна на Општина 

Карпош.Новио училишен објект е со повеќе училишни простории,санитарни јазли и 

интернет конекција. 

 

 



 

1.3    Специфичности на училиштето 

Како училиште кое наставата се изведува на македонски и албански наставен  јазик, може 

да кажеме дека се препознаваме по негување и имплементирање на мултикултурното и 

мултиетничкото разбирање,почитување на различностите ,карактеризирање 

заедништво,толеранција ,помагање и соживотот,како и интегрирањето на 

интеркултурното образование низ воннаставните активности во училиштето. 

Во непосредната околина на училиштето се наоѓаат уште 4 основни училишта,детската 

градинка –Мајски Цвет,приватни основни и средни училишта,државни средни училишта и 

факултети.Во близна на училиштето има голем број организации за развојот на 

физичката култура,кино сали, театри, библиотеки и друго. Училиштето активно 

соработува со институциите: МОБ, МНТ,Национални галерии,Меморијален центар на 

Холокаустот  на Евреите од Македонија,МТВ, УКИМ-Институт за педагогија,Педагошки 

факултет,ПМФ,Планинарски друштва , Кинотека на Македонија,Општина Каропош, 

Невладини организации,Амбасади и Здруженија на граѓани. Училиштето ги опфаќа 

учениците од месните заедници: Тафталиџе 2 и Нерези  кои наставата ја следат на 

македонски наставен јазик,а учениците кои ја следат наставата на албански наставен 

јазик ги опфаќа учениците од територијата на општина Карпош. 

Училиштето постигнува многубројни успеси на општински, регионални и државни  

натпревари по математика,физика,биологија,хемија ,географија , природни 

науки,англиски јазик,спорт,исто така освојува  награди на ликовни и литературни 

конкурси, меѓународни изложби , квизови за општо образование,натпревари за шах, 

ролеријади. 

Училиштето е вклучено во повеќе проекти во соработка со 

МОН,БРО,МЦГО,УСАИД,УНИЦЕФ,НДЦ-Скопје,Невладини организациии, Здруженија на 

граѓани,Приватни основни и средни училишта и општина Карпош.  

Училиштето од учебната 2016/2017 година  започна  со обуки за основно,напредно и 

специјалистичко ниво  за директор,педагог и наставници од одделенска настава од 

Концепцијата за интеркултурно образование.Во истста година започна и со 

имплементирање на  интеркулутурни и интегрирани воннаставни активности   во 

соработка со НДЦ-Скопје,Советот за интегрирано образование на Северна Ирска и 

Министерство за надворешни работи на Кралството Норвешка ,со тандем наставници од 

одделенска настава  и за таа цел училиштето е номинирано за  Нансен модел 

училиште.Како Нансен модел училиште се овозможи училниците во кои се реализираат 

воннаставните активности за интркултурното образование се опремени со дидактички 

материјал и ИТ опрема за секој тандем наставници,со што се овозможува изведување на 

настава со современи методи и техники . 

Имлементацијата на нашето училиште е во следните проекти: 

-Интеркултурно образование-Нансен модел 

-Вело училишта-ЕКО ЛОГИК 

-Превенција од радикализација –ЕКО ЛОГИК 



-Меѓуетничка интеграција во образованието со партнер училиште-ООУ,,Вера Циривири- 

Трена,, 

-Воведување на тандем настава по физичко и здравствено образование 

-ПАКОМАК 

-Е-ОТПАД 

-И јас имам глас (правата на децата) 

-Училиште на 21 век 

-Поттикнување на демократската клима во училиштата-воннаставни активности 

-Холокаустот низ призмата на детските очи 

-Спорт за развој 

-Зелени стапалчиња 

-Манифестации за Денови на Општината 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Преглед на постоечките ресурси со кои располага училиштето 

2.1. Број на вработени и стручна подготовка 

 

Стручен профил Број на 
извршители 

Стручна подготовка 

ВСС ВШ ССС ОО Последипломски 

студии-втор 

циклус 

 

Наставен кадар Одделенска 
настава 

30 27 3 / /   

Предметна 
настава 

29 25 4 / /   

Раководен кадар Директор- 
Рухије Сали 

1      
 

Стручни 
соработници 

Педагог 1      

Психолог 1      

Библиотекар   1     

Административни 
службеници 

Секретар  1      

економ   1    

Помошен и 
технички кадар 

хигиеничари   4 2   

 

2.2. Работен стаж на вработените 

 

Работен 
стаж 

Број на 
вработени 
наставници 
во 
одделенска 
настава 

Број на 
вработени 
наставници 
во 
предметна  
настава 

Број на 
вработени 
стручни 
соработници 

Број на  
вработени 
админи-
стративни 
службени-
ци 

Број на  
вработен 
технички  
персонал 

Број на  
вработен 
раководен  
кадар 

До 10 
години 

8 12 1 / 2 / 

Од 10 до 
20 
години 

13 8 / 1 3 / 

Од 20 до 
30 
години 

9 4 / / / 1 

Повеќе 
од 30 
години 

/ 5 2 1 1 / 

Вкупно 
 

30 29 3 2 6 1 



 

 

2.3 Простор 

Вкупен број на училишни 

згради 

1 

Број на подрачни училишта 1 

Бруто површина 16.751 м2 

Нето површина 3.426 м2 

Број на спортски терени            2 спортски терени и 1 детско игралиште 

Број на катови 1 

Број на училници 25 
 
 
 
 
 
 
 
 

Број на помошни простории 4 

Училишна 
библиотека,медијатека 

1+1 

Начин на загревање на 
училиштето 

                       БЕГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Просторија Вкупен 

број 

Површина  

(m2) 

Состојба (се 

оценува од 1 

до 5, согласно 

Нормативот од 

2019 година) 

Забелешка                    

(се наведува 

потребата од 

дополнителни 

простории, 

реконструкции и сл.) 

Училници 25 1219 м2 4 / 

Кабинети / / / Потреба од кабинети 

Библиотека 1 27 м2  Потреба од литература 

Медијатека 1 66 м2 3 Компјутерска опрема 

Читална / / / / 

Спортска сала 1 421 м2 2 Реконструкција  

Канцеларии 7 119 м2   

Училишен двор 1  4  

Заеднички 

простор за 

прослави 

1 50 м2 4  

Кујна 1  30 м2 4  

Трпезарија 1 66 м2 4  

Друго 4 27м2 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 Опрема и наставни средства  

 

Наставен 

предмет(одделенска и 

предметна настава) 

Постоечка опрема и 

наставни средства 

Потребна опрема и 

наставни средства 

Предметна настава   

Македонски јазик лектири правопис 

Албански јазик лектири правопис 

Математика триаголници 8 

шестар 4 

агломери 4 

геометриски фигури 

(комплет) 2 

електронска табла 

Англиски јазик касетофон флеш карти  

таблет 

постери 

литература 

Музичко образование синтисајзер 

хармоника 

табла со петолиние 

таблет 

проектор  

Физич.и здрав.образование топки за ракомет 23 

топки за кошарка 9 

топки за фудбал 8 

чун 20 

хулахоп 30 

вага 1 

мрежа за фудбал 1 

табла за пинг понг 4 

табла за кошарка 1 

статива мала 3 

топки за одбојка 10 

топки за кошарка 10 

топки за фудбал 10 

јажиња 20 

душеци 5 



душеци 4 

Географија  глобуси 4 

карти: 

Физичко-географска карта –

Европа ,Азија и Африка 3 

Карта на Свет 1 

Карта на Северна Америка 

1 

Карта на Македонија 1 

Вегетациска карта на 

Африка 1 

Физичка карта на 

Македонија 1 

Физичка карта на Свет 1 

Римска империја 1 

Римска република 1 

Стара Грција 1 

Македонска држава пред 4 

век 1 

Исторчна Европа 1 

Западна Европа 1 

Физичка карта Балкан 1 

Средна Европа 1 

карти на Азија 4 

Биологија скелет 1 

микроскоп 2 

модел на уво,модел на  око, 

пршлени 1 

череп 1 

термометар 1 

модел / слика на цвет 1 

Постер на екстреторен 

систем 

постер на кожен систем 

постер на нервен систем 

постер на структура на 

коска 

Хемија  Периоден систем на 

елементи 

лабораториски стаклен 

прибор 



стаклени инки 3 

саатно стакло 1 

ерленмаери 250мл 2 

Петриев сад 1 

Фелинг 1  

Фелинг 2 

Натриум нитрат 1 

 

Техничко образование куферче со нагледни 

средства 

/ 

Информатика компјутер, проектор / 

Одделенска настава Математика : 

ваги 2 

вага за течност 1  

триаголници 10 

дидактички материјали 8 

постер броеви до 100  4 

геометриски тела дрвени 1 

Музичко образование: 

дајре 3, триангл 3, 

мелодика 3, металофон 

2,тропалки 3 

Физичко и здравствено 

образование : 

куглана 2 , сет конзерви 2, 

пинг понг 2, голф 2 , 

хулахоп 2, пикадо 2, куглана 

1 , држач за кош  1 

Природни науки : 

магнет потковица 1  

 

 

топки 20 

вага 10 

метро 10 

магнети 10 

линијари 10 

сликовници за прво 

одделение 

лектири од  II до V 

одделение 

печатачи  

тонери  

хартија во боја 

маркери  

 

 



 

Нансен модел за 

интеркултурно 

образование во 

одделенска настава-

донации 

наставнички лап топ-10 
прожектори со платна-17 
фотоапарати-10, 
звучници-17 
принтери-10 
бели табли-6 
 

 

 

 

Податоци за училишната библиотека 

Ред.број Библиотечен фонд Количество 

1 Лектири на македонски и албански наставен 

јазик 

7542 

2. Стручна литература за наставници и стручни 

соработници 

1100 

3. Белетристика  4100 

4. Странска литература 358 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.5.Материјално-финансиско работење на училиште  

Училиштето навремено ги идентификува потребите од материјално технички средства и 

континуирано ги планира и обезбедува. Потребите од нагледни средства се согледуваат 

преку барањата на стручните активи, а истите се планираат во развојниот план на 

училиштето.  

 Од пописната листа се согледува моменталната состојба на материјално/техничките 

средства на училиштето. 

 Постои финансов план според кој однапред се планираат средства за потребите  на 

училиштето. Опременоста со наставни средства и помагала придонесува за зголемување 

на активноста на учениците, подигање на квалитетот на наставата и реализирање на 

наставните програми.   

Преку донации училиштето обезбеди средства за обновување на материјално техничките 

средства. 

Исто така се обезбедени соодветни клупи и столчиња.   

Училиштето има воспоставено соработка со Локалната самоуправа и заедница во однос 

на подобрување на инфраструктурата.    

Континуирано се следи состојбата на објектот и се обезбедуваат средства за негово 

одржување.  Инфраструктурата на училиштето  ги задоволува потребите, но 

континуирано се работи на обезбедување на средства за одржување. Се применуваат 

Правилници и Законот за финансиско работење на училиштето. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3.Подрачје на работа на училиштето,наставен план и наставна програма 

 

Подрачје на 

работа за кое 

училиштето е 

верификувано 

Наставна 

програма 

Основано од Година на 

верификација 

Сегашен број на 

одделенија и 

паралелки 

Основно 

деветгодишно 

образование 

Национална 

програма 

 

 

11-587/12  

Министерство 

за образование 

и наука 

 

1986 9 одделенија 

31 паралелка 

 

 

-ФРЕКФЕНЦИЈА НА УПИС НА ПРВАЧИЊА ВО ИЗМИНAТИТЕ ГОДИНИ  

Вид на 

настава 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Продолжен 

престој 

М А М А М А М А М А М А М А М А 

30 23 40 22 42 37 49 35 37 35 34 40 27 52 32 54 

 

Подрачно училиште на албански наставен јазик –с.Горно Нерези  

Вид на 

настава 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Класична 

настава 

2 / 2 1 1 / 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-ПРЕГЛЕД НА СОСТОЈБАТА ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ДОСЕГАШНИТЕ 

АКТИВНОСТИ 

 

Задолжително деветгодишно основно образование се воведе во Македонија во 2007 

година, во согласност со Концепцијата за деветгодишно основно воспитание и 

образование. Законот за основно образование гарантира бесплатна достапност на ова 

ниво на образование за сите деца на возраст од 6 до 14 години. Реформите на 

наставните планови и програми беа започнати истовремено со продолжувањето на 

времетраењето на основното образование. Наставните програми опфаќаа развојни цели 

за циклусите во основното образование, општи цели за секое одделение и конкретни 

цели за секоја тема или програма. Покрај тоа, воведени се и повеќе нови предмети: 

англиски јазик од I одделение како задолжителен предмет; втор странски јазик од VI 

одделение како задолжителен предмет; иновации во IX одделение како задолжителен 

предмет; работа со компјутер и основи во програмирањето како задолжителен предмет 

во III и IV одделение; творештво во IV и V одление како изборен предмет; информатика 

во VI и VII одделение како задолжителен предмет и во VIII и IX како изборен предмет; 

етика на религиитe; други изборни предмети: нашата татковина, воспитание за околината, 

истражување за родниот крај, танци и народни ора, изборен спорт, унапредување на 

здравјето, вештини за живеење и програмирање. Освен тоа беше изготвена програма за 

образование за животни вештини, како и прирачник што е предвидено да се реализира на 

часот на одделенската заедница од II до IX одделение. Од учебната 2014/2015 година 

беше воведена прилагодена верзија на Наставните предмети според Меѓународниот 

центар за испитни програми од Кембриџ, Велика Британија за математика и природни 

науки од I до VI одделение и математика и предметите од природните науку физика, 

хемија и биологија од VII до IX одделение. Учебниците за соодветните програми беа 

одобрени во согласност со Концепцијата за изработка на учебник и Метдологијата за 

вреднување на учебник. Со новите измени во образовниот систем во Р. Македонија 

изготвен е стратешки документ Стратегија за образованието 2016/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         -БРОЈ НА УЧЕНИЦИ ЗА ВРЕМЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УЧИЛИШНИОТ РАЗВОЕН ПЛАН 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                         -БРОЈ НА УЧЕНИЦИ ВО ПОСЛЕДНИТЕ 4 ГОДИНИ 

      Учебна година  

Број на ученици 

Вкупно 

ученици 

Машки  женски 

2016/2017    

2017/2018 278 281 559 

2018/2019 295 290 585 

2019/2020 298 317 615  

 

 

 

 

 

 

Паралелки на македонски наставен јазик 

I-III I-V VI-IX I- IX 

машки Женски Машки Женски Машки  Женски Машки Женски 

49 36 88 78 44 69 132 147 

85 166 113 279 

Паралелки на албански наставен јазик 

I-III I-V VI-IX I- IX 

машки Женски Машки Женски Машки Женски Машки Женски 

75 74 117 113 62 67 179 180 

149 230 129 359 



4. Евалуација на работата на основното училиште во претходните четири години 

4.1. Самоевалуација за периодот од 2020/2022 година 

Наши јаки страни  

- Во училиштето наставните планови и програми се реализираат во пропишаниот обем, 
во двојазична настава (македонски и албански наставен  јазик).За време на пандемијата 
од Ковид-19,наставните планови се реализираат со  скратени наставни содржини. 
-Учениците и родителите се информираат за реализација на наставните планови и 
програми  преку родителски средби, преку директен пристап до е-дневникот и отворените 
денови во училиштето.Во учебната 2020/2021 година информираноста на родителите и 
учениците се реализира со алатките од далечина. 
-Училиштето ги нуди сите изборни предмети според наставниот план. Изборните 
предмети се избираат со писмено изјаснување ,односно со анкета за секој ученик и 
неговиот родител. Секој изборен предмет влегува во наставата  откако ќе се формира 
наставна група. 
-Во училиштето се реализира и проширена програма според Концепцијата за основно 
воспитание и образование . Проширената  програма во училиштето се реализира со 
организирано прифаќање и згрижување на учениците од одделенска настава еден час 
пред започнување на редовната настава и еден час по завршување на наставата 
согласно со родителите 
-Успешно се реализира и спроведува Проектот - Меѓуетничка интеграција во 
образованието со активности на ниво на училиште и со партнер училиштето „Вера 
Циривири Трена“ и Нансен модел за интеркултурно образование со тандем наставници. 
-Родовата и етничката рамноправност и мултикултурната сензитивност  во наставните 
програми е застапена преку реализирање на содржини од образование за животни 
вештини, класична култура на европската цивилизација, запознавање на религиите, 
вештини за живеење, етика, граѓанско образование, како и програмите по историја за 
сите одделенија  и општество за 4 и 5 одд. 
-Учениците се вклучени во вонаставните  активности без разлика на нивниот пол, етничка 

припадност , социјално потекло и пречки во развојот.Во реализирање на воннаставните 

активности се вклучуваат и родителите. 

-Поддршката за планирањата  на наставниците ја добиваат од стручните активи и 

стручниот соработник-педагог, со утврдена процедура се следат на планирањата на 

наставниците од страна на стручниот соработник-педагог и директорот. 

-За реализација на наставата, наставниците имаат испланирано  применување и 

користење на современи методи, техники и форми на работа во своите тематски и дневни 

планирања со цел да ги постигнат предвидените цели на наставата 

-Задачите и активностите наставниците ги планираат во училиште или дома, а повеќето 
наставници користат различни извори и приоди на учење, како што се истражувања, 
информации од интернет и користење на ИКТ. 
-Посетата на часовите се следи со инструмент за дневен оперативен план, инструмент за 

следење на наставниот час  и се изготвуваат извештаи за посетените часови, по кои се 

остварува  консултативен разговор со истите. 

-Училииштето ги применува позитивните законски прописи што го регулираат 

оценувањето на учениците. 



 -Постигањата на учениците од еден во друг циклус и од едно во друго ниво на 

образование се внесуваат во евидетните листови, а се следат и анализираат во 

полугодишните и годишните извештаи, изработени од страна на класните раководители 

анализирани и внесени во извештаите на училиштето. Наставниците за секој ученик 

формира портфолио со нивните изработки (досие) со кои го следи нивниот напредок. 

-Училиштето има систем за идентификација на учениците со потешкотии во учењето, 

евидентни листови, разговори со учениците и родителите. За секој ученик настаниците 

изработуваат индивидулани годишни планови, на секој ученик му се овозможува да 

напредува со сопствено темпо. 

-Постигнување на високи резултати на натпревари и истакнување на првенец на 

генерација во IX одделение. 

 -Директорот , наставниците , стручните соработници имаат позитивни ставови за 

професионално стручно усовршување. – 

- Во училиштето се организира тимска работа  

-Библиотеката располага со поголем фонд на разновидна литература за ученици и 

наставници  

-Компјутерската опрема во училиштето ги задоволува училишните потреби 

- Училиштето ги задоволува потребите за изведување на ИКТ во наставата 
 - Водење на педагошки картон и професионално досие за сите наставници  
- Директорот има јасна визија за развојот и напредокот на училиштето  
- Инволвираност на наставниците во обуки и семинари, нивна дисеминација 
 - Редовно одржување на инфраструктурата  
- Успешна соработка со локалната самоуправа, фирми, родители, институции 
 - Наменско користење на буџетските и материјалните средства 
 - Постои добра комуникација помеѓу директорот и вработените  
- Вработените редовно се информираат за преземените активности од страна на 
директорот и учествуваат во процесот на донесување одлуки 
 - Вработените имаат можност за вклучување во активностите за одредување и 
реализација на училишните приоритет 
 - Стручните соработници даваат целосна поддршка на наставниот кадар при изработка 
на годишно, тематско, процесно планирање и оперативен план на часот 
 - Врши посета на наставни часови кај секој наставник  
 -Врши редовна дисеминација на обука за сите воведени новини и измени  

  Наставникот добива поддршка при реализација на редовна, дополнителната и додатна 
-Административниот-технички персонал обезбедува навремени информации за сите 
-Се остварува соработка со наставници од други училишта од општината со воннаставни 
активности. 
-  Постои достапност до сите информации за непречено реализирање на работните 
обврски на сите вработени.  

  Се води грижа за степенот на хигиена во училиштето.  

  Редовно се одржуваат планираните состаноци на Наставнички совет на кои се даваат 
конструктивни предлози за подобрување на севкупното работење на училиштето.  

  Се даваат предлози за подобрување и дополнување на наставните планови и 
програми, воведување на нови струки, профили и сл.  



 -Состаноците на Совет на паралелки -одделенски совети се одржуваат согласно 
предвидената динамика во Годишната програма за работа на училиштето.   
- Со цел подобрување на квалитетот и ефективноста на работењето на училиштето 
формирани се и работат: Тим за Меѓуетничка интеграција во образованието и инклузивен 
тим за децата со ПОП, и сл. 

  Постои одлична соработка меѓу наставниците и учениците преку која може да се 
согледа 
состојбата, условите и климата за работа, резултатите, успесите и предизвиците со кои 

се соочува секое училиште.  

  Учениците редовно се информираат за своите права и обврски и сите активности кои 

се реализираат или се планираат во училиштето.  

  За напредокот и постигањата се дава редовна усна и писмена повратна информација, 

а постои и можност за помош и поддршка на учениците со ПОП, емоционални, социјални 

и здравствени потешкотии.  

 На транспарентен и демократски начин се врши изборот на претставниците во Ученички 

парламент.  

  За почитување на различностите се организираат трибини и други активности. 

Наставниците редовно ги поттикнуваат и мотивираат учениците да се вклучат во 

воннаставни активности и разновидни натпревари.  

-Учениците доволно се информирани за работата што стручните соработници ја 

извршуваат во училиштето и затоа имаат слобода да побараат помош и поддршка 

доколку се соочат со било каков проблем или потешкотии во и надвор од училиштето.  

 Се даваат редовни имформации и се спроведуваат активности при професионалната 

ориентација и одредување на идното занимање. 

За подобрување на успехот, редовноста и дисциплината се организираат советувања за 

учениците.  

- Родителите се задоволни од содржините кои ги изучуваат содржините и истите 

одговараат на нивната возраст. 

  Редовно се информирани за постигнувањата и ги следат преку Е – дневникот.  - 

Постигнато е соодветно вреднување и следење на индивидуалните способности на 

учениците.  

 - Задоволни се од функционирањето и квалитетот на храната .  

-Постои континуирана соработка со релевантните институции (МОН, БРО, ДПИ и ДИЦ). 

   Се остварува соработка со локалната средина  преку аплицирање за проекти значајни 

за подобрување на условите за работа на училиштето.  

-Постои соработка со јавни установи во области  од нивен домен.   

- Соработката со граѓански здруженија и донатори се остварува со реализација на 

одредени проекти, акции и слично.  



- Постои високо ниво на почитување на наставниот кадар и педагошко-психолошката 

служба кон сите ученици во училиштето   

- Отвореност на училиштето за соработка со родителите, локалната заедница, 

невладиниот сектор и медиумите.  

 - Училиштето има изготвен Кодекс на однесување на наставниците и учениците истакнат 

на видно место.  

 - Училиштето ги негува родовата сензитивност и мултикултурализмот.  

 - Постои позитивна клима за нови проекти во образовниот процес, високо едуциран 

наставен кадар кој е постојано спремен на до едукација и обуки.   

- Училиштето во континуитет организира хуманитарни акции со цел да се помогне на 

учениците од социјално ранливите семејства и друг вид хуманитарни акции.   

- Дисциплината на учениците во училиштето е добра. По потреба се применува 

правилникот за изрекување педагошки мерки.  

- Во текот на учебна година нашите ученици се вклучени во заеднички проекти,наставни и 

воннаставни активности(културни и спортски)во соработка со локалната заедница. Преку 

тие соработки се промовираат и вреднуваат постигањата на учениците.   

- Локалната зедница преку дотации придонесува во подобрување на инфраструктурата на 

училиштето.   

- Училиштето има воспоставена добра соработка со родителите преку организирани 

предавања,работилници, посети во работни организации во кои тие се вработени.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАШИ СЛАБИ СТРАНИ  

-Училиштето има потреба од стручен соработник – дефектолог; 
-Наставниците во предметна настава делумно ги интегрираат наставните содржини; 
-Училиштето нема  Правилник за оддавање на признанија и награди на наставен и 
неннаставен кадар кој вложува во своето усовршување 
-Училиштето делумно воспоставува соработка со организации и здруженија од 
невладиниот сектор за реализирање заеднички активности 
 
 

4.2.Интегрална евалуација на основното училиште  

Подрачје Согледувања 
 

Наставни планови и програми Наставниот процес по наставните предмети се 
реализира согласно донесените наставни планови и 
програми од МОН,тие се прилагодени според 
образовните потреби на учениците со можност да 
вршат избор на наставни изборни предмети.Во 
училиштето има можности за интегриран пристап по 
одделни наставни предмети при што истиот целосно 
е застапен во одделенска ,а помалку е застапен во 
наставните предмети во предметна 
настава.Училиштето има разработени насоки за 
вградување на меѓупредметни цели во сите наставни 
програми. 
Учениците реализирааат разновидни наставни 
активности што ги одразуваат потребите на 
учениците и служат за ноивен личен кариерен и 
социјален развој.Учениците од преднетна настава се 
вклучени во воннаставни активности според сопствен 
избор. Во вонаставните активности особено во 
секциите опфатени се ученици според  нивните 
индивидауални  потреби и интереси.Училиштето  
планира и реализира ученички екскурзии. 

Постигнувања на учениците  Училиштето користи и анализира податоци за 
постигање на учениците според пол и етничка 
припадност по сите наставни прредмети и за сите 
класификациони периоди по одделенија . Училиштето 
изготвува тримесечни, полугодишни и годишни 
извештаи, како и споредбени анализи за постигање 
на учениците. 
Училиштето има систем за детектирање и подршка на 
учениците со потешкотии во учењето, надарени како 
и ученици со пречки во развој и континуирано го 
следи нивниот развој.Училиштето има интерен акт за 
избор на ученик на генерација.училиштето има 
развиен систем и организира заеднички наставни и 
воннаставни активности со ученици од  мешан 
етнички состав  во самото училиште и со партнер 



училиштето. 
Училиштето има изградено политика и превзема 
активности да ги опфати сите ученици од реонот, мал 
бр. ученици се од др. реон и за нив има добиено 
согласност од оснивачот. Училиштето системски ја 
следи редовноста на училиштето, ги анализира 
причините за отсуство од наставата и превзема 
конкретни активности.  Во училиштето се почитува  
законската регулатива  при премин на уениците од 
едно во др. Училиште. 
 

Учење и настава Во училиштата има пропишани процедури за 
поддршка и следење на планирањата на наставата 
од страна на директорот и стручната служба. 
Годишните и тематските планирања , се разгледуваат 
и прибираат на почетокот на учебната година, а 
оперативните планирања за наставен час 
континуирано се следат во текот на годината и при 
посетите на часови од страна на директорот и 
стручната служба. Училиштето им обезбедува 
поддршка на наставниците за вградување на целите 
од интегрираното образование и еколошките 
содржини во планирањата на наставниците. 
Наставните редовно ги изработуваат годишните и 
тематските планирања во согласност со наставните  
планови и програми од Биро за развој на образование 
а донесени од МОН. Наставниците изработуваат 
оперативни планови за час во кои планираат 
соодветни, неопходни елементи за успешна 
организација и реализација на часот.Во планирањата 
наставниците имаат изработено критериуми за 
оценување  и употреба на ИКТ во наставата. Освен 
за наставните предмети наставниците изработуваат 
годишно планирање за час на одделенска заедница, 
воннаставни активности, дополнителна и додатна 
настава .Наставниците разменуваат искуства и идеи 
во рамки на стручни активи и со поддршка на стручна 
служба ги изготвуваат планирањата. Наставниците од 
одделенска настава заедно ги изработуваат 
планирањата , а наставниците од предметна настава 
планирањата ги изработуваат индивидуално . Во 
наставните планирања застапена е интегрирање на 
наставните содржини по повеќе наставни предмети. 
Во текот на интегрална евалуација извршена е  
посета на поголем број часови при што е забележано 
дека наставниците имаа изготвено и користеа 
оперативен план за часот, користеа разни форми, 
техники и методи на работа што соодветствуваат на 
потребите и можностите на учениците. Учениците и 
родителите училиштето го доживуваат како безбедна 
средина за учење . Целокупниот училишен простор е 



естетски уреден.Трудовите на учениците се 
изложуваат на видно место во училиштето. Голем 
број на ученици се смета дека интеракција со другите 
ученици е добра а посебно во активностите што 
заедно ги остваруваат. Учениците со задоволство 
заеднички работат на различни проекти во  и надвор 
од наставата. Во нашето училиште има ученици со 
ПОП како и ученици со потешкотии во учењето кои се 
интегрирани во редовна настава со другите ученици. 
За нив планирањата се приспособени според нивните 
можности.  

Поддршка на учениците Училишниот простор е безбеден за изведување на 
настава.Училиштето има пропишани мерки и 
активности за безбедност на учениците во текот на 
наставата.За сите потенцијални опасности 
училиштето има обучен кадар за давање прва помош 
на учениците . Училиштето има пишан документ во кој 
се дефинирани сите облици на однесување на децата 
и возрасните кои се сметааат за физичко и психичко 
насилство. Училиштето има  процедури за грижа и 
поддршна на ученици со телесни пречки во развој, 
има пропишана процедура за обезбедување 
материјални средства за учениците од социјално 
загрозени семејства. Училиштето има добра хигиена , 
редовно се вршат систематски прегледи на сите 
вработени, постапува по препораките и насоките од 
санитарна инспекција. Училиштето има пропишани 
процедури за грижа за учениците кои имаат хронични 
заболувања и се спроведуваат содржини во кои се 
застапени ЕКО стандарни .Училиштето има програма 
за професионална ориентација на учениците . 
Стрчната служба и наставниците им даваат поддршка 
при изборот на институција за понатамошно 
образование и усовршување. Наставниците водат 
целосна и редовна документација за постигнувањата 
на секој ученик . 

Клима во училиштето Училиштето има кодекси за однесување на 
учениците, наставниците и родителите и Куќен ред за 
однесување на исте вработени. Училиштето води 
политика за взаемно почитување и вкученост на сите 
етнички заедници што учествуваат во училишниот 
живот. Училиштето го применува принципот на 
демоктарско учество на учениците и има демократски 
формирана ученичка заедница. Училиштето особено 
внимание посветува на промовирање на личното 
постигнуивање на учениците преку доделување 
награди и пофалници. Училиштето развива политика 
на поттикнување  на наставниот кадар и на учениците 
за да учествуваат на натпревари на локално, 
регионално , државно и меѓународно ниво . Во 
Училиштето еднакво се третираат сите ученици . 



Училиштето одлично го промовира 
мултикултурализмот. Училиштето е активно вклучено 
во соработка со локалната заедница преку 
спроведување на заеднички проекти и настани.  

Ресурси Училиштето располага со 25 училници, 7 
админидстративни простории, 1 просторија за 
технички персонал , 1 просторија за хаусмајстор, 1 
помошна просторија остава, 1 библиотека, 
фискултурана сала со една помошна просторија и 
седум санитарни јазли од кои еден е наменет за 
ученици со физички хендикеп.  
Училишниот двор има уредена хортикултурна 
површина и располага со спортски терени.  Преку 
проектот Еко двор, дел од дворната површина е 
еколошки преуредена и е приспособена за 
изведување настава на отворено.  
Училиштето целосно ги исполнува условите за 
изведување настава.  
Училиштето располага со наставни, нагледни 
средства и други технички помагала кои се користат 
во одделенска и предметна настава и континуирано 
се обновуваат.  ИКТ опрамета се користи во 
реализација на наставата од страна на вработените 
наставници кои имаат постојан пристап до 
училишната интернет мрежа.  
Училишната библиотека располага со литературни 
изданија и стручна литература на македонски и 
албански јазик.  
Библиотекарот води библиотечна евиденција во 
пишана и електронска форма. Библиотеката работи 
секој работен ден од 8 до 16 часот.  
Училиштето има обезбедено доволен број 
наставници за реализирање на воспитно образовниот 
процес, при изборот на наставници нема родова и 
друга дискриминација.  
Наставниците успешно работат како тим во рамките 
на стручните активи и придонесуваат за ефективно 
работење на училиштето.  
Наставниот кадар е квалификуван за реализација на 
наставниот процес, континуирано се усовршува на 
обуки од МОН, БРО, обуки од домашни и странски 
акредитирани организации како и со нивно 
индивидуално образување. Училиштето има 
пропишана процедура за реализација на 
приправнички стаж.  
 Стручната служба ( педагог, психолог и библиотекар) 
им помага на наставиниците во организација на 
наставата и следење на напредокот на учениците. 
Наставниците и стручната служба активно се 
вклучени во реализација на проектот МИО и во 
проектот за НАНСЕН модел за интеркултурно 



образование. 
Вреднувањето на работата на наставниците се врши 
преку посета на часови од страна на стручната 
служба и директорот најмалку два пати во годината.  
Училиштето има изготвено План за професионален 
развој на наставниците.  Секоја посетена обука од 
страна на наставниците се евидентира во 
Педагошкиот картон на наставникот од страна на 
стручната служба. 
Финансиското работење што го спроведува 
училиштето е во согласност со законските норми. 
 

Раководење, управување и 
креирање политики 

Орган за управување со училиштето e Училишниот 
одбор кој е конституиран во согласност со законската 
регулатива и Статутот на училиштето. Се работи 
според Деловникот и Годишната програма за работа. 
Сите 9 членови се со важечки мандат.  Соработката 
со директорот на училиштето е на добро ниво, 
запознаени се со целокупното работење на 
училиштето. 
Раководен орган на училиштето е директорката 
Рухије Сали, а по вокација е дипломиран професор 
по одделенска настава. Раководниот орган донесува 
одговорни одлуки, има изградено личен кредибилитет 
и професионален однос кон работата, комуницира и 
раководи со вработените.  Идентификува и се 
фокусира на јасни приоритети во Програмата за 
развој преку Самоеваулацијата, а во центарот на 
своето работење ги става постигањата на учениците.  
Фокусот на работењето на директорот е подобрување 
на климата во училиштето, подобрување на условите 
за настава, мотивирање на наставниците за 
професионален развој како и мотивирање на 
учениците за учество на натпревари и проекти.  
Работата на директорот е испланирана во Годишната 
програма за работа на директор.   
Стратешките цели во програмата за работа на 
училиштето се опширно дефинирани и фокусирани за 
подобрување на квалитетот и условите за настава , 
подобрување на постигнувањата на учениците, 
училишната клима и еколошка свест.  
Образовната политика на училиштето е предвидена 
со Годишната програма за робота на училиштето. 
Директорот на училиштето до надлежните органи 
поднесува извештај за успехот и постигнатите 
резултати  за реализација на Годишната програма  и 
за материјалното работење на училиштето во текот 
на учебната година. 
Целите на училиштето се  во согласност со целите на 
државната и на локалната образовна политика. 
Целите се прецизни и јасни и ги отсликуваат мисијата, 



визијата  и вредностите на училиштето. 
За реализација на целите се информираат 
родителите и вработените преку извештаите за 
работа на училиштето.  
Училиштето планира финансиски средства, а 
потребите од материјални средства редовно се 
идентификуваат и голем дел се обезбедуваат од 
основачот Општина Карпош но и од сопствени 
средства.  
Училиштето ги информира наставниците, учениците и 
родителите за поставените цели и постигнатите 
резултати.  Училиштето ги зема предвид ставовите на 
наставниците, учениците и родителите.  

 

5. Фактори кои влијат на развојот на основното училиште  

 

Локални фактори кои влијаат на развојот на училиштето 

Училиштето е со  најпогодна место положба и безбедносни услови за учениците, во чија 

близина се наоѓаат културни ,образовни установи,невладини организации,здруженија на 

граѓани,спортски здруженија и други установи и институции.Дел од институциите со кои 

соработува училиштето се следните:  

o Детски културен центар 

o Детска градинка ,,Мајски цвет,, 

o Пакомак 

o Општински Црвен крст-Карпош 

o Детски ликовен центар 

o Градска библиотека,,Другарче,, 

o Кинотека на Македонија 

o Општина Карпош 

o Драмски театар-Карпош 

o Основни и средни училишта 

o Банки 

o Еколошки здруженија 

o Спортски здруженија 

o СВР-Скопје 

o Digital School 

o Музеј на град Скопје 

o МНТ 

o МРТВ 

o МЦГО 

o МОФ 

o УКИМ-ПМФ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Национални фактори кои влијаат на развојот на училиштето 

Меѓународни институции со кои соработува училиштето 

 

o НДЦ-Скопје-Совет на Северна Ирска 

o Универзитет Американ  Колеџ 

o Доминиум културно јадро-Скопје 

o УНИЦЕФ 

o УСАИД 

o ОБСЕ 

o Гете Институт 

o British Council 

o Француска амбасада 

o Норевешка амбасада 

o Словачка Амбасада 

o Влада на Р.Северна Македонија 

o Прва детска амбасада во Светот-МЕЃАШИ 

o Европска Унија 

 

 

 

Функционирање на училиштето во локален контекст 

 

Училиштето соработува со локалната заедница и е вклучено во реализирање на 

активности од локално ниво и активности кои ги организира државата, во реализирање на 

заеднички проекти и слично. Соработката со голем број установи и ниституции  позитивно 

влијае на подобрување на воспитно -образовниот процес кај учениците. Локалната 

заедница учествува во подобрувањето на условите за работа што би придонеле за 

повисок квалитет во работењето. .Соработката особено е интензивна при 

прославувањето на бројни празници како што се : Денови  на Општина Карпош  и по тој 

повод секоја година традиционално се организираат ликовни и литературни конкурси, 

спортски и други натпревари за училиштата кои припаѓаат на нашата општина со што се 

зајакнува соработката и се создава позитивен натпреварувачки дух меѓу училиштата во 

нашата општина и има доделување на парични награди за талентирани ученици и 

првенци на генерација. Соработката со општина е и со голем број на доплнителни 

активности кои се од значење за едукација на учениците од прво до девето 

одделение,како што се :едукативни работилници и проекти. Секоја учебна година се 

организира  свечен прием  на првачињата по повод првиот училишен ден, учество на 

Велородео, посети на  кино претстави во соработка со Синплекс и  Милениум ,посета на 

театарски претстави -Драмски театар-Карпош, посета и следење на анимирани филмови  

во  Кинотека Македонија, посета на детскиот фестивал Златно салвејче 

Посета на Собрание на Р.Северна Македонија,Народна банка на Македонија,Ботаничка 

градина-Земјоделски факултет,Музеј Матка,Метеоролошка станица.,Саем на средни 

стручни  училишта на град Скопје,Саем на книгата ,Националните галерии. 



Училиштето  учествува  на литературен конкурс по поводот празникот Св.Климент 

Охридски, Првенство во шах за млади на град Скопје, ,, Денови на електротехниката,, 

Ученичка квизотека, Месец на науката ,ликовни и литературни конкурски,учество на 

едукативни работилници и проекти во ракмите на општината и тоа за :климатските 

промени,безбедност во сообраќајот,енергетска ефикасност,велопедизам, Зелени 

стапалчиња, Природата во нашата општина-ја чуваме и негуваме, Атлетски крос 

,доделување на стипендии за талентирани ученици и првенци на генерации,работилници 

за изработка на керамички украси-Керамика кафе.На локално ниво училиштето учествува 

во проекти: Холокаустот низ призмата на детските очи,Со љубов за Скопје, Писмо од 

фантазијата. 

 

Функционирање на училиштето во национално опкружување 

 

 

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 2011 година ДПИ 

воведе индикатори за квалитетот на работата во училиштата. Со примената на овие 

индикатори се оценува квалитетот на воспитни-образовниот процес, се дефинираат 

силните и слабите страни во работењето и се даваат препораки за подобрување. 

Индикаторите исто така помагаат и во постапката за самостојна евалуација на 

училиштето и во интегралната евалуација што ја врши ДПИ.За обезбедување квалитет на 

наставата, училишниот одбор на секои 4 години донесува Програма за развој на 

училиштето во која се земени предвид резултатите од самоевалуацијата спроведена од 

училишната комисија, советодавната и стручната помош од Бирото, препораките од 

извештајот од интегралната евалуација спроведена од Државниот просветен 

инспекторат, како и резултатите од екстерната евалуација содржани во Годишниот 

извештај за работата на наставниците и стручните соработници од страна на Државниот 

испитен центар. На секои две години за реализација на Програмата за развој училиштето 

врши самоевалуација. Во самоевалуацијата на училиштето се вклучени сите наставници 

кои работат во тимови поделени по подрачја.Со цел да се обезбеди контрола на 

квалитетот на работата на наставниците во процесот на интегралната евалуација се 

врши и оценување на успешноста на нивната работа и исполнување на работните 

должности. За наставниците кои прв пат се вработуваат воведени се: задолжително 

полагање на тест на личност и стручен испит за кој подразбира секојдневно 

професионално и лично растење на наставникот, долготраен, континуиран процес кој 

започнува на почетокот на оваа професија и трае до крајот на целиот живот,.Овој процес 

ќе се реализира на најразлични начини со цел оспособување на наставникот со нови 

знаења, вештини, способности, стратегии во соодветните области и оспособеност за 

примена на соодветна технологија. Во контекст на проектот за професионален развој на 

наставници и стручни соработници на БРО, училиштето ќе ги следи препораките и 

насоките Професионализацијата на наставниците и стручните соработници е предуслов 

за успешно унапредување на квалитетот на образованието.Токму поради тоа е потребно 

воведување на концепт за професионален развој на училишниот кадар 

 



Функционирање на училиштето во меѓународен контекст 

 

-Учество во проектот-ECALL-Унапредување  на писменоста и усвојување на странските 

јазици кај учениците преку развивање на знаења,вештини,ставови и вредности во 

рамките на воннаставните активности со наставници по мајчин јазик и странски јазик во 

соработка со Доминиум културно јадро –Скопје ,Еразмус+; 

-Учество на Меѓународни ликовни изложби во соработка со Детски ликовен центар –

Карпош; 

-Учество во проект –,,Холокаустот низ призмата на детските очи,, 

- Посети на часови за компјутерска едукација и практични вежби со МИТ од САД- Digital 

School; 

- Учество на Проект-Превенција од радикализација (Stronger Tohether) 

-Нансен модел за интеркултурно образование- Концепција за интегрирано образование 

 Нансен Дијалог Центар –Скопје  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВОТ анализа 

 

 

Предности  на училиштето 
 

Слабости на училиштето 

 
-Успешно се реализира и спроведува 
Проектот - Меѓуетничка интеграција во 
образованието со активности на ниво на 
училиште и со партнер училиштето „Вера 
Циривири Трена“ и Нансен модел за 
интеркултурно образование со тандем 
наставници во одделенска настава 
 
-Родовата и етничката рамноправност и 
мултикултурната сензитивност  во 
наставните програми е застапена преку 
реализирање на содржини од образование 
за животни вештини, класична култура на 
европската цивилизација, запознавање на 
религиите, вештини за живеење, етика, 
граѓанско образование 
 
-Постои позитивна клима за нови проекти 

во образовниот процес, високо едуциран 

наставен кадар кој е постојано спремен на 

до едукација и обуки.   

- Нашите ученици се вклучени во 

заеднички проекти,наставни и 

воннаставни активности(културни и 

спортски)во соработка со локалната 

заедница,преку тие соработки се 

промовираат и вреднуваат постигањата на 

учениците.   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

-Наставниците во предметна настава  на 
македонски и албанаски наставен јазик 
делумно ги интегрираат наставните 
содржини; 
-Училиштето нема  Правилник за 
оддавање на признанија и награди на 
наставен и неннаставен кадар кој вложува 
во своето усовршување 
-Училиштето делумно воспоставува 
соработка со организации и здруженија од 
невладиниот сектор за реализирање 
заеднички активности 
- Училиштето има потреба од стручен 
соработник – дефектолог 

 

Можности што произлегуваат од 
работата на училиштето 

Закани, пречки што произлегуваат од 
опкружувањето на  училиштето 

-Зајакнување на мултикултурализмот во  



училиштето 
 -Високо едуциран наставен кадар кој 
придонесува за поуспешен напредок на 
учениците 
-Современ приодот во наставата за 
придонесување на поквалитетно учење  

-Немање доволно училници за изведуање 
на кабинетска настава; 
-Намалување на бројот на учениците на 
македонски наставен јазик заради 
непочитување на реонизацијата од страна 
на други оипштински училишта 
-Незаинтересираност на бизнис 
заедницата за поддршка и придонес во 
подобрување на заеднички активности 
-Помош од страна на стручно лице-
дефектолог  за ученици со ПОП ( 
талентирани и со потешкотии) и поголема 
организираност на стручни теми и 
работилници за конкретни методи и 
форми за работа со истите ученици 
 -Соработка, контакт со правни субјекти од 
бизнис секторот за добивање донација за 
потребите на училиштето. 

 

6. 

МИСИЈА НА УЧИЛИШТЕТО   

 Крираме,создаваме и негуваме образование со препознатлив интензитет,со 

што му се овозможува на секој ученик да напредува во живото како комплетна 

личност 

ВИЗИЈА НА УЧИЛИШТЕТО 

Училиштето ќе биде работилница во која ќе се создава модел за 

зајакнување на комуникацијата,соработката и разбирањето на 

различните етнички заедници во воспотно-образовниот процес 

 

НАШЕ МОТО 

ЗАЕДНО СПЛОТЕНИ КАКО ЕДНО,ИДНИНАТА СО ЗНАЕЊЕ ЈА ГРАДИМЕ ВРЕДНО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

четиригодишниот период  

Приоритетно       
подрачје 

Организација и реализација на наставата на учењето 

Стратешка цел 1.Оспособовување на наставниците од предметна настава за поуспешно 
интегрирање на наставните содржини 
Развојна цел 1.1.Планирање на наставните содржини за интегрирана настава на наставници 
од предметна настава на македонски и албански наставен јазик 
Развојна цел 1.2. Вклучување на наставниците  за интегрирана настава на македонски и 
албански наставен јазик 
Конкретна цел 1.1.1  
Да се зајакне работата на Стручните активи во предметна настава на македонски и албански 
наставен јазик. 

 
Активности 
 
 
 
 
 
 
 

Индикатори 
за успех 

Носители на 
активностите 

Временска рамка 
за имплементација 

Потребни 
ресурси 
 

Тим за 
следење 
на 
реализа-
цијата на 
актив-
ностите  

-средби на 
природно-
математичка 
група 
наставници 
- средба на 
општествено 
–јазична 
група 
наставници 
-анализа на 
постоечките 
наставни 
програми  
 

- добра 

соработка 

меѓу 

наставниците 

од двата 

стручни 

активи 

- 

подобрување 

на тематските 

планирања 

Стручен актив 
на природно-
математичка 
група 
наставници 
и општествено –

јазична група 

наставници 

2021 - 2025 Наставни 

програми 

Тематски 

планирањ

а  

Директор 

Стручна 

служба 

Конкретна цел 1.2.1  
Да се оспособат наставниците од предметна настава на македонски и албански наставен 
јазик за интегрирано планирање на наставата 
 

Активности Индикатор
и за успех 

Носители на 
активностите 

Временска рамка 
за имплементација 

Потребни 
ресурси 

Тим за 
следење 
на 
реализа-
цијата на 
актив-
ностите  



- изготвување 

на тематски 
планирања и 
дневни 
опреативни 
планови 

  

-стручните 
активи да 
ја подобрат 
соработкат
а на 
предметни
те 
наставници 

 

Стручен актив 
на природно-
математичка 
група 
наставници 
и општествено 

–јазична група 

наставници 

2021 - 2025 Наставни 

програми 

Тематски 

планирањ

а  

Директор 

Стручна 

служба 

 

 

Конкретна цел 1.2.2 
Реализација на планираните интегрирани наставни содржини во предметна настава 

Активности Индикатор
и за успех 

Носители на 
активностите 

Временска рамка 
за имплементација 

Потребни 
ресурси 

Тим за 
следење 
на 
реализа-
цијата на 
актив-
ностите  

-Одржување на 
отворени и  
нагледни часови 
-организирање 
на тематска 
дискусија за 
интегрираните 
содржини 
-да се испитаат 
ставовите и 
мислењата на 
ученици од VIII и 
IX одд.за 
ефектитте од 
интегрирана 
настава 
-да се испитаат 
ставовите и 
мислењата на 
наставниците  
за ефектите од 
интегрирана 
настава 
-да се испитаат 
ставовите и 
мислењата на 
родителите за 
ефектите од 
интегрирана 
настава 

  

-
подобрува
ње на 
компентен

циите на 
наставниц
ите од 
предметн
а настава 
и 
подобрува
ње на 
успехот на 
учениците  

Стручен актив 
на природно-
математичка 
група 
наставници 
и општествено 

–јазична група 

наставници 

2021 - 2025 -дневни 

оперативн

и планови 

-тематски 

планирањ

а 

-анкетни 

прашални

ци за 

наставниц

и, 

ученици и 

родители  

-

инструме

нт за 

следење 

на 

наставен 

час  

- 

инструме

нт за 

следење 

на дневен 

оперативе

н план  

Директор 

Стручна 

служба 

 

 



 

Приоритетно       
подрачје 

Професионален развој на наставниците, стручните соработници 
и раководниот кадар 

Стратешка цел 2. Правилник за оддавање признанија и награди за наставен и ненеаставен 
кадар кој вложува во своето усовршување .  
Развојна цел 2.1. Изготвување Правилник за оддавање признанија и награди за наставен и 
ненеаставен кадар кој вложува во своето усовршување 
Конкретна цел 2.1.1  
Изготвување Правилник за оддавање признанија и награди за наставен и ненеаставен кадар 
кој вложува во своето усовршување според критериуми и насоки од МОН  

 
Активности 
 
 
 
 
 
 
 

Индикатори 
за успех 

Носители на 
активностите 

Временска рамка 
за имплементација 

Потребни 
ресурси 
 

Тим за 
следење 
на 
реализа-
цијата на 
актив-
ностите  

- форирање 
на тим  за 
изготвување 
Правилник 
за оддавање 
признанија и 
награди за 
наставен и 
ненеаставен 
кадар кој 
вложува во 
своето 
усовршувањ
е за  
-
воспоставув
ање систем 
за 
вклучување 
на 
предлозите 
на 
вработените 
преку 
анкетирање 

-

подобрување 

на квалитетот 

на наставата 

-

подобрување 

на 

компетенциит

е на 

наставниците  

Тим за 

изготвување 

Правилник за 

оддавање 

признанија и 

награди за 

наставен и 

ненеаставен 

кадар 

2021 - 2025 Правилни

ци од 

МОН  

-анкети за 

вработени  

Директор 

Стручна 

служба 

Секретар  

 

 

 



 

Приоритетно       
подрачје 

Комуникации и односи со јавност 

Стратешка цел 3.Воспоставување соработка со организации и здруженија од невладиниот 
сектор за реалзирање заеднички активности заради подобрување на наставниот процес во 
училиштето .  
Развојна цел 3.1. Организирање предавања и трибини со невладини организации и 
здруженија на граѓани и планирање посети за учество на учениците. 
Конкретна цел 3.1.1  
Реализирање на соработката со невладини организации и здруженија од различна област 

 
Активности 
 
 
 
 
 
 
 

Индикатори 
за успех 

Носители на 
активностите 

Временска рамка 
за 
имплементација 

Потребни 
ресурси 
 

Тим за 
следење 
на 
реализа-
цијата на 
актив-
ностите  

-формирање 
тим за 
планирање 
и 
организирањ
е на 
активностит
е со 
невладини 
организации 
и здруженија 
на граѓани 
-
изготвување 
на план 
активности 
со 
невладини 
организации 
и здруженија 
од различна 
област 
- 
реализација 
на трибини и 
предавања 
со 
невладини 
организации 
и здруженија 

- 

поквалитетна 

настава 

-мотивирани 

ученици и 

наставници 

-

постигнување 

подобар 

успех  

 

  

тим за 
планирање и 
организирање на 
активностите со 
невладини 
организации и 
здруженија на 
граѓани 
 
-наставници и 
ученици 
- невладини 
организации и 
здруженија на 
граѓани 
 
 

2021 - 2025  календар 

на 

активности  

Директор 

Стручна 

служба 

 



 

8.Соработка на основното училиште со родителите/старателите 
 

Приоритетно       
подрачје 

Соработка со родителите и со локалната средина 

Стратешка цел  4: Подобрување и продлабочување на соработката со родителите и 
локалната средина  
Развојна цел 4.1 :Учество на родителите во проекти и воннаставни активности на 
училиштето  
 

Конкретна цел 4.1.1  
Зголемено учество и соработка на родителите во проекти и воннаставни активности 
 

Активности 
 
 
 
 
 
 
 

Форми на 
соработка  

Носители на 
активностите 

Временска рамка 
за имплементација 

Потребни 
ресурси 
 

Индикато
ри за 
успех 

-едукативни 
работилници 
-забави за 
учениците 
-работни 
акции 
-хепенинзи 
 

- групни  

средби  

 

  

-наставници, 
ученици, 
родители  
 
 

2021 - 2025 -календар 

на 

активност

и  

 

Партнерс
ки однос 
со 
родители
те, со 
локалнат
а и 
деловнат
а 
заедница 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.Соработка на основното училиште со општината, институциите од областа на 

образованието, НВО итн. 
 

Приоритетно       
подрачје 

Соработка училиште со општината, институциите од областа на 
образованието 

Стратешка цел 5.  Унапредување на соработката со заедницата(локална заедница, деловна 
заедница, невладин сектор и донатори). 
Развојна цел 5.1 Зајакнување на соработката со општината, институциите од областа на 
образованието 
Конкретна цел 5.1.1  
Промовирање на чувството за припадност кон заедницата, концепт на граѓанско образование-
воспоставување на партнерски однос на училиштето со заедницата преку заеднички проекти, 
овозможување на поддршка за реализација на воспитно-образовниот процес 
Активности 
 
 
 
 
 
 
 

Форми на 
соработка  

Носители на 
активностите 

Временска рамка 
за имплементација 

Потребни 
ресурси 
 

Индикатори 
за успех 

-Заеднички 
акции(хуманитер
ни и други) 
промовирање на 
волонтерство-
соработка со 
донатори,владин
и и невладини 
организации 
(национални и 
меѓунродни), 
амбасади за 
подготовка и 
учество во 
проекти, 
организирње на 
дебати, 
работилници, 
хепенинзи, 
медиумски 
промоции на 
активности (за 
заштита на 
културното 
наследство, 
концепт за 
граѓанско 
образование, 
демократски 

Проектни 

активности 

Акции 

Дебати 

работилници 

Директор 

Стручна служба 

Наставници 

ученици 

2021-2025 ЛЦД, 

наставниц

и, 

ученици, 

стручни 

соработни

ци, 

директор, 

градонача

лник, 

Совет на 

општина, 

донатори, 

флаери, 

брошури 

Промовиран

а локална и 

бизнис 

заедница 

зајакнато 

национално 

чувство, 

поддршка 

на ВОП со 

човечки и 

материјални 

ресурси 



вредности кај 
учениците, 
дигитална и 
медиумска 
писменост, 
екологија, здрав 
начин на живот, 
хуманост и 
солидарност, 
спорт) 

 

 

 

10.Следење на имплементацијата на Развојната програма за работа училиштето 
 

Приоритетни 
подрачја за 

следење 

Начин и време на 
следење 

Одговорно/ни 
лице/а 

Кој треба да биде 
информиран за 

следењето 

Имплементацијата 
на примената на 
интегрираната 
настава од страна 
на предметните 
наставници на 
македонски и 
албански јазик 

 

Извештаи од 
посетени наставни 
часови 
Дневни опертивни 
планови  
Тематски 
планирања 
2021-2025 
 

Стручни активи, 
Директор, стручна 
служба 

Директор 
Стручни активи 
Стручна служба 

 

Организирање 
предавања и 
трибини со 
невладини 
организации и 
здруженија на 
граѓани и 
планирање посети 
за учество на 
учениците. 

-Извештаи од 
реализирани 
предавања и 
трибини со 
невладини 
организации и 
здруженија на 
граѓани и 
планирање посети 
за учество на 
учениците. 
-Фотографии 
-презентации 
2021-2025 

локална заедница, 
деловна заедница, 
невладин сектор и 
здруженија на 
граѓани 
наставници и 
ученици и родители 

Директор 
Стручни активи 
Стручна служба 

 

Изготвување 
Правилник за 
оддавање 
признанија и 
награди за наставен 
и ненаставен кадар 
кој вложува во 
своето 
усовршување 

Наставнички совет 
Училишен одбор 

Директор 
Стручна служба 
Секретар 
Стручни активи  

Директор 
Училишен одбор 
Наставнички совет 



 

11.Евалуација на Развојната програма за работа на основното училиште 

 
Евалуацијата ќе се врши во текот на целиот развоен период во сите сегменти на 

планирањето како и неговата реализација. Тоа ќе се врши преку полугодишни и годишни 

извештаи за работата на тимовите. На секои две години училиштето изготвува 

Самоевалуација преку која исто така ќе се врши евалуација на Развојната програма за 

работа на училиштето преку следните техники и истражувачки постапки: -интервјуа со 

наставници, ученици, родители и други субјекти; -анкети со наставници, ученици и 

родители; -набљудување на условите за работа, активностите на учениците, мотивација 

на наставниците и учениците при реализација на предвидените содржини. Евалуацијата 

ќе биде наменета за потребите на училишниот колектив, учениците, Училишниот одбор, 

Советот на родители, локалната заедница, МОН, БРО и други институции. Добиените 

податоци од евалуацијата ќе ни покажат до каде сме, што сме оствариле и кои активности 

како приоритети во идната развојна програма на училиштето да ги планираме. 

Евалуацијата ќе ја врши комисијата за Развојната програма на училиштето во сорабтка со 

наставниците, учениците, Советот на родители, Училишниот одбор и локалната 

заедница. 

 

12. Заклучок 

Новата учебна 2021/2022 година започнува со реализација на нова развојна програма на 

училиштето која ќе опфати повеќе активности кои ќе се реализираат во период од четири 

години. За успешна реализација на сите активности содржани во подрачјата од воспитно 

– образовната работа на наставниците со учениците од сите нејзини аспекти формирани 

се осум тима во кои се опфатени сите наставници поделени по подрачја тоа: 

 Подрачје 1: Наставни планови и програми 

 Подрачје 2: Постигања на учениците  

 Подрачје 3: Учење и настава  

 Подрачје 4: Поддршка на учениците  

 Подрачје 5: Училишна клима и односи во училиштето  

 Подрачје 6: Ресурси  

 Подрачје 7: Управување, раководење и креирање на политика 

 Подрачје 8: Комуникација и односи со јавноста  

 

 

 

 

 



Самоевалуацијата ја изготвија вкупно осум тимови во кои се вклучени сите наставници за 

изготвување на Самоевалуацијата беа користени насоките од Законот за основно 

образование, од Интегрална евалуација на училиштето и Правилник за СЕУ, 

Индикаторите за квалитетот на работата на училиштето изготвени од МОН и ДПИ. 

Целта на Самоевалуацијата е постигната, со конкретни анализи и осврти на сите области 

од работењето на училиштето која даде слика за квалитетот во работењето, напредокот и 

постигањата на училиштето,од кои произлегоа јаки, но и слаби страни. Од секое подрачје 

од слабите страни произлегоа вкупно три приоритети на ниво на училиште и тоа: 

1. Наставниците во предметна настава делумно ги интегрираат наставните содржини; 
2.Училиштето нема  Правилник за оддавање на признанија и награди на наставен и 
неннаставен кадар кој вложува во своето усовршување 
3.Училиштето делумно воспоставува соработка со организации и здруженија од 
невладиниот сектор за реализирање заеднички активности 
 Реализацијата на предвидените активности од наведените приоритети ќе ги следи 

комисијата за Развојната програма на училиштето во сорабтка со наставниците, 

учениците, Советот на родители, Училишниот одбор и локалната заедница. 

 

13.Комисија за изработка на Развојната програма за работа на училиштето 

 

1.Рухије Сали-директор 

2.Марина Хаџипанзова-педагог 

3.Весна Ѓорѓиевска-наставник по биологија и хемија 

4.Зорица Тренеска Оклеска-наставник по одделенска настава 

5.Јасна Мајинска Китановска-наставник по одделенска настава 

6.Тина Дишлиевска-родител 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14.Користена литература 

 

1.Годишна програма за работата на училиштето за учебната 2021/2022 година; 

2. Годишни извештаи за работата на училиштето;  

3. Самоевлуација на училиштето за период од 2020-2022 година;  

4. Извештај од извршена интегрална евалуација;  

5. Правилник за формата и содржината на Развојната и Годишната програма за работа на 

основното училиште;  

6. Индикатори за квалитет на работата на училиштата од МОН и ДПИ; 

7.Алатки и инструменти за функционална самоевалуација на училиштата-Константин 

Петковски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата                                                                М.П                              Директор 
 
---------------------                                                                              ------------------------------- 
 
 
  
Место 
                                                                                             Претседател на Училишен одбор 
 
 
-----------------------                                                                         ------------------------------------------- 
 


