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2. ВОВЕД  
 
  
      
      Развојниот план на СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ е документ кој 
помага во управувањето и организацијата на училиштето. 
Овој документ треба да се свати како алатка која помага во 
унапредувањето на квалитетот на воспитно – образовниот 
процес. Треба да се има во предвид дека развојното 
планирање е континуиран творечки процес кој се однесува на 
постојано истражување и препознавање на реалните  
(вистинските) потреби на училиштето, како и во 
осмислување на начини како тие потреби да се задоволат.  

     Освен тоа нашето училиште во развојното планирање 
самото е иницијатор и актер на сопствените промени. 
Развојот на училиштето се одвива на релација помеѓу 
сегашната состојба и проекцијата на посакуваните идеали. 
Јасно е дека развојниот план не е конечен и како таков, 
постојано е подлежен на мониторинг и по воочена потреба 
тој може да се доработува и преработува.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СОТУ „ЃОРЃИ НАУМОВ“- БИТОЛА                                          РАЗВОЕН ПЛАН 2017 – 2021 
  

 

 4 

3. ВИЗИЈА И МИСИЈА НА УЧИЛИШТЕТО 
 
 

• ВИЗИЈА на училиштето 

 

„Наш предизвик е секој наш ученик минувајќи низ квалитетен 

воспитно-образовен процес и соработка со претпријатија и 
образовни институции да стане продуктивен граѓанин на нашето 
општество.“ 

 

СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ - Битола е воспитно-образовна институција  која 
образува стручен кадар од областа на машинската и електротехничката струка,  
континуирано и вонредно, ориентирано кон потребите на современото пазарно, 
мултикултурно,  демократско општествено живеење.  

Со оглед на постоечките човечки и технички ресурси на Регионот  приоритети 
и наши заложби се: 

o Перманенто настојување за подигнување на атрактивноста и угледот на 
Училиштето  и негово прераснување во регионален технички центар; 

o  Образование кое ќе ги негува и унапредува капацитетите на учениците и 
вработените, кое ќе ги почитува нивните интереси, ќе им понуди можности 
за избор и реализирање на себеси преку воспитно-образовниот процес; 

o Воспоставување на динамична врска на образованието со пазарот на 
трудот и општествените промени; 

o Ефективно работење на наставни планови, програми и активности за 
збогатување на понудата со атрактивни профили (еко-земјоделие, агро-
бизнис, биотехнолошки, прехрамбен и др.) 

o Изградување на индикатори, механизами и инструменти за контрола на 
квалитетот во наставата и стопанството; 

o Делување на линија на промена на законската регулатива која ќе ги 
обврзува луѓето да поседуваат сертификати за вршење на дејноста од 
областа на машинството и електротехниката; 

o Организирање курсеви за прекфалификации, доквалификации и 
професионално усовршување на млади и возрасни за да можат да се 
вклучат во производните процеси и да се оспособат за користење на 
современата технологија во машинството и електротехниката и да 
одговорат на потребите на пазарот на трудот  

o Изработување и реализирање флексибилни модуларни настани планови 
и програми; 

o Нудење образовни, интелектуални и производни услуги на 
заинтересирани консументи, односно физичките и правни лица кои имаат 
потреба за услуги од областа на машинството и електротехниката; 

o Континуирано ангажирање на полето на проектните активности;   
o Зголемена соработка со сите сродни училишта, факултети и институции 

на локално, национално и меѓународно ниво; 
o Повисоки стандарди во образованието: 
o Унапредување на истражувањето и засилување на креативноста и 

иновативноста; 
o Употребување на современа информатичка и комуникациска технологија 

и промоција на информатичката писменост; 
o Настојување за промени во духот на плурализмот и различноста на 

вредностите, демократичност и квалитет; 
o Промоција на форми и културни, спортски и младински активности; 
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o Создавање клима и култура која ќе го етаблира образованието како 
значаен фактор и генератор на развојот; 

o Создавање еднакви можности за образование на сите; 
o Осовременување на образовната технологија; 
o Подобрување на квалитетот на наставата; 
o Подобрување на редовоста и дисциплината на учениците; 
o Подобрување на соработката на релација наставник-ученик-родител; 
o Развивање на свеста за правата и обврските; 
o Негување на заемно почитување и разбирање; 

 
 

 

• МИСИЈА на училиштето 
 
Ние сме средина во која секој млад човек добива подеднаква 

можност да биде квалитетно едуциран и оспособен да одговори на 
предизвиците на новото време. 

Ученикот е центар на сите наши заложби и ангажирања. 
Посветени сме на воспитувањето на младиот човек со желба од 
него да создадеме здрава личност која ги знае своите права и 
одговорности, знае да го почитува секого без оглед на полот, 
расата, националната и верската припадност или социјалната 
положба. 
 

 
 Оваа институција оспособува кадар кој е: 
 

➢ со развиени интелектуални, емотивни, естетски,  и практични вештини, и 
воспитан во духот на етичките норми. 

 
➢ солидно практично подготвен  по завршувањето на образованието да 

одговори на потребите и предизвиците на пазарното општество 
 

➢ оспособен за самоучење за да може да го следи брзиот техничко -
технолошки развој; 

 
➢ со позитивни персонални карактеристики ( работа во тим, критичко 

размислување и ефикасна комуникација); 
 

 

 

МОТО НА УЧИЛИШТЕТО 
 

               

СТРУЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Е ВИЗА ЗА ПРОСПЕРИТЕТНА 
ИДНИНА 
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4. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА УЧИЛИШТЕТО  
 

 

• Нашето училиште 
 

     СОТУ „Ѓорѓи Наумов“  Битола е лоцирано на ул. Михајло Андоновски бр. 1, 
во близина на Клиничкиот центар „Д-р Трифун Пановски“.  

 

 

Училиштето располага со училишна зграда со 7229 м2, спортски терени за 
фудбал и кошарка, тениско игралиште,  спортска сала со алпинистички ѕид. 

 
  -  Просторни услови за работа во училиштето  
 
 

Воспитно – образовната дејност во училиштето се одвива во една 
училишна зграда во две смени. Училиштето е опремено  со 20 универзални 
училници опремени со компјутери од проектот „Компјутер за секое дете“, 7 
специјализирани кабинети за техничко цртање и компјутерско моделирање, 
програмирање, информатика, програмирање  на нумерички управувани машини, 
програмирање со ПЛЦ системи и автоматска пневматска линија за симулација на 
автоматизација на технолошки процеси, 4 лаборатории за електоника и 
телекомуникации, електроенергетика, машинска работилница со работни маси за 
рачна обработка, браварско заварувачка работилница, машинска работилница 
опремена со универзални машини и ЦНЦ струг и електро работилница.  

Во училиштето има сала за состаноци, обуки и семинари и Кариерен 
центар.  
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Основање и развој на СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ Битола 
 

Почетоците на наставно-образовниот процес во училиштето датираат од 
1958 година, врз основа на решението што е донесено на 07.10.1957 г. за 
основање на индустриско училиште со практична обука во Битола, со задача да 
подготвува квалификувани работници за потребите на индустријата во две струки 
– машинска и електротехничка со тригодишно траење и капацитет од 300 
ученици. 

Бидејќи потребите од стручни кадри  во битолското стопанство растеа, се 
наложи основање на Техничко училиште кое со работа започна во 1960 г., а 
наскоро потоа и Техничкото училиште за возрасни и училиштето за високо 
квалификувани работници (мајсторска школа). Оваа школа е формирана по 
потреба и барање на тогашната Ф-ка за фрижидери од Битола. 

Како што и понатаму растеа потребите на стопанството , така училиштето 
се ширеше и се развиваше. 

Во 1961 година во рамките на училиштето е формирана и виша техничка 
школа. Таа подоцна се издвојува како посебна образовна институција, Технички 
факултет, во склопот на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски“ од Битола. 

Потребите за стручни кадри за стопаснството ја наложија и потребата од 
оспособување на стручен наставен кадар. Токму заради тоа, во склопот на 
училиштето, се формира и центар за вонредно студирање на Вишата стручна 
педагошка школа од Риека ( Р. Хрватска). 

Постепеното формирање на споменатите училишта, школи и центри и 
нивната концентрација во зградата на индустриското училиште беше предуслов 
за основање на нова институција за образование на стручни кадри, електро-
машински училишен центар. 

Овој училишен центар никогаш не бил механички збир од неколкуте 
типови и облици на стручно образование, туку организациона целина во која 
беше воспоставено внатрешно функционално единство и во која се оспособуваа 
кадри од повеќе степени на стручното образование. 

Така, Индустриското, Техничкото, Техничкото за возрасни, Училиштето за 
високо квалификувани работници, Вишата техничка школа и Наставниот кадар за 
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вонредно студирање ВСПШ – Риека се конципираа и прераснаа во нова 
образовно-воспитна институција ЕМУЦ ,,Ѓуро Салај“- Битола. Негова задача 
беше за потребите на стопанството да образува и оспособува: 

1. Квалификувани работници од металска и електротехничка насока, 
преку индустриското училиште со практична обука. 

2. Техничари и погонски техничари преку електромашинското техничко 
училиште и техничкото училиште за возрасни. 

3. Високо кавалификувани работници од металска и електротехничка 
насока, преку училиштето за висококвалификувани работници – 
мајсторска школа. 

4. Виши техничари (погонски инженери) од машинска и електротехничка 
насока, преку вишата техничка школа. 

5. Стручни наставници за стручно теоретски предмети и практична 
настава од машинската и електротехничката насока преку наставниот 
центар за вонредни студирања на ВСПШ – Риека. 

 
Развојот на индустријата во Битола бараше и нови кадри коишто не се 

оспособуваа во ниту едно средно училиште во Битола. Затоа во учебната 
1967/68 година почнува проширувањето на структурните типови на образование 
во училиштето и се формира отсек за слаба струја за квалификувани механичари 
за радио-телевизија и електро-акустика. 

Исто така врз основа на нараснатите потреби од стручни кадри во 
текстилната индустрија во Битола, дојде до отворање на текстилно училиште во 
состав на Центарот. 

Во училиштето се оспособени голем број на стручни кадри преку 
доквалификување, преквалификување, вонредно полагање и сл. 

Во 1977 година училиштето се преименува во ДСЕМУ ,,Ѓорѓи Наумов“, а 
во 2006 година, со стапување во сила на новиот закон за локална самоуправа, во 
Средно општинско техничко училиште или скратено СОТУ ,, Ѓорѓи Наумов“. 
 

5. ПОДРАЧЈА НАПРОМЕНИ, ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ 
АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА 

SWOT - Анализа 

S (Strengths) 

- образовни профили компатибилни на 
потребите на пазарот на трудот; 
- наставен кадар 

▪ креативен; 
▪ подготвеи за позитивни 

промени; 
▪ поготвен за понатамошно 

професионално усовршување; 
▪ оспособен за користење на 

современата информатичка 
комуникациска технологија; 

▪ обучен за примена на активна 
методологија во наставата; 

▪ целосно обучен и со искуство 
за изработка на курикулуми за 
наставни профили, стандарди 
и наставен материјал; 

▪ со искуство во реализација на 
активности поврзани со 
стопанството и наставата; 

W (Weaknesses) 

▪ застареност на наставните средства, 
помагала и опремата во кабинетите и 
работилниците; 

 
▪ обука на наставниците за употреба на 

современи наставни форми и методи и 
примена на информатичко 
комуникациска техника при реализација 
на наставните планови и програми 

▪ обука на наставниците за изработка на 
планирања и работа со ученици со 
посебни образовни потреби  

▪ неприлагодување на наставните  
содржини со можностите и потребите на 
учениците. 

▪ Неприменување на стандарди при 
оценувањето 

▪ Да се интензивира соработката со 
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▪ со искуство во навремено 
откривање на ученици со 
емоционални проблеми 
 

- преквалификација и 
доквалификација на заинересирани 
таргетни групи; 
- солидно опременни кабинети и 
работилници каде се врши 
професионална обука на учениците; 
- воспоставена соработка со  

▪ центар за стручно образование 
и оспособување; 

▪ локалната самоуправа; 
▪ институции и компании  на 

локално, регионално и државно  
ниво од машинската и 
електротехничката дејност; 

▪ општински организации; 
▪ невладини организации; 

- широк спектар на добро 
структуирани пристапи за 
советодавна помош за понатамошно 
образование или вработување на 
учениците 

- јасно определени цели.  

 
 
 
 

факултетите во врска со вертикалната 
проодност на учениците т.е. 
продолжувањето на образованието на 
повисоко ниво 

▪ Дефинирање на ефикасен систем за 
професионално усовршување на 
наставниците 

▪ Дефинирање стандарди и критериуми за 
професионален развој 

▪ Мотивираност и поттик на наставниците 

▪ Обука на сите наставници за 
пософистицирана имплементација на 
најразлични компјутерски програми 

▪ Санирање на состојбата на тоалетите за 
ученици 

▪ Недоволна грижа за одржување на 
хигиената во училиштето и надвор од 
него од страна на учениците; 

▪ Поголемо промовирање на Училиштето 
во локалната средина заради 
привлекување на пооголем број ученици, 
како и за привлекување на побарувачи 
на услуги кои Училиштето може да ги 
нуди преку работилницата 

▪ Реновирање и промена на прозорската 
дограма и на делот од кровот со 
азбестни плочи,  

▪ Континуитет на одржување на обуки и 
семинари  во насока на подобрување на 
квалитетот на образовниот процес 

▪ Да се подобри вклучувањето на 
наставниците во развој на политики, 
односно во процесот на анализирање и 
планирање 

▪ Усовршување на Правилникот за 
распределба на средствата од 
дополнителните активности на 
училиштето заради мотивирање и 
поголем опфат од вработените 

 
О (Opportunities) 

- прераснување во регионален центар; 
-отворање на нови образовни профили; 
- континуирани курсеви за 
преквалификација, доквалификација и 
стручно усовршување за возрасни; 
-соработка со: 

 училишта со сродна дејност надвор 
од нашата држава  

 средни и високи образовни 
институции од земјава; 

 други училишта од општината 

 поинтензивна соработка со 
компании со сродна дејност од 
земјата 

 

 
Т (Threats) 

- влошување на финансиската состојба 
во државава; 
- опаѓање на наталитетот; 
- рестрикција во буџетот на 
министерството за образование и наука; 
- непостоење на законска регулатива за 
поседуваење на сертификати за вршење 
на дејност од областа на машинството и 
електротехниката; 
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Од приоритети на самоевалуацијата на училиштето до стратешки цел 

Каде сме сега? 
самоевалуација на училиштето - приоритети 

Каде сакаме да бидеме? 
Програма за развој на 

училиштето - стратешка 
цел 

 
1. Поправка на дограмата, таванската 

конструкција, и подовите  
2. Барање донации од министерството за 

образование и други институции за 
обезбедување  современа опрема за 
кабинетите и работилниците 

3. Подобрување и збогатување на фондот на 
нагледни средства во кабинетската настава. 

4. Наоѓање начин за собирање  материјални 
средства за подобрување на санитарни јазли. 

5. Набавка на нова информатичка опрема 
6. Подобрување на одржувањето на 

иформатичката опрема во училиштето 
7. Набавување на нагледни средства по 

кабинетите по сите наставни предмети. 
8. Опремување на кабинетите со училишен 

инвентар и потрошни материјали. 
9. Набавка на стручна литература и 

збогатување на библиотеката со лектирен 
книжен фонд.  

10. Набавка на алати и опрема во функција на 
практичната настава. 

11. Набавка на апликативни компјутерски 
програми за реализација на наставата 

12. Зголемено ангажирање на машинската 
работилница во нудење на комерцијални 
услуги. 

13. Подобра соработка со локалната заедница за 
реализација на практичната настава. 

14. Активирање на реална компанија. 

1. Подобрување на 
условите за 

реализирање на 
квалитетна воспитно-
образовната работа  

 
1. Подготвување на кампања за  привлекување 

на поголем  број на ученици (наоѓање разни 
методи  и нови наставни програми). 

2. Да се интензивира соработката со родителите 
во сите сфери од  воспитно-образовниот 
процес.  

3. Воспоставување соработка со правни и 
физички лица  кои ќе помогнат да се 
искористат производно-техничките 
капацитети. 

4. Унапредување и интензивирање на формите 
на соработка со родителите во подрачјето на 
комуницирање и односи со јавноста.  

5. Мислењето на наставниците, родителите и 
учениците да биде ориентир за идните 
активности на училиштето. 

6. Градење на систем за односи со јавноста 
7. Понатамошна соработка со локалната 

2. Градење на уписна 
политика преку 

подобрување на 
комуникацијата и 
соработката со 

локалната заедница и 
родителите 
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самоуправа во понатамошни постигнувања на 
позитивни резултати. 

8. Интензивирање на соработката со 
медиумите. 

9. Почитување на сите етнички култури во 
училилиштето, преку организирање на 
културни манифестации, изложби и спортски 
натпревари. 

10. При утврдување на целите и развојното 
планирање што повеќе да се вклучат 
учениците и родителите преку почести средби 
со цел на прифаќање и реализирање на 
нивните идеи.  

11. Подобрување на соработката со локалната 
заедница за реализација на практичната 
настава. 

1. Подобрување на  квалитетот на реализација 
на наставните планови и програми: користење 
на техники и стратегии кои ќе бидат 
фокусирани на ученикот и ќе го подигнат 
нивото на воспитно-образовниот процес. 

2. Обука на наставниците за нови образовни 
методи и техники 

3. Обука на наставниците за нови информатички 
технологии 

4. Обука на наставниците за нови технологиии 
од областа на машинството и 
електротехниката 

5. Обука на наставниците за работа во 
инклузивни групи. 

6. Градење на  критериуми за мотивирање на 
наставниците, а со цел поуспешна работа со 
учениците. 

7. Обука на наставниците за справување со 
конфликтни ситуации 

8. Усовршување и професионален развој на 
наставниците. 

9. Надминување на традиционалната настава со 
активна методологија. 

10. Подобрување на  организацијата за следење 
на стручни и општо-образовни семинари. 

 

3. Подобрување на 
компетенциите на 
наставниот кадар 
преку негово 
професионално 
усовршување 

 
 

• Од стратешка цел кон развојни цели 
 

 

Стратешка цел Развојни цели 

1. Подобрување 
на условите за 
реализирање на 
квалитетна 
воспитно-

 1.1. Обезбедување на инфраструктурни услови за 
квалитетна настава ( промена на 
дограмата,покривот,подовите,санитарни јазли, 
греење и климатизација на училници и кабинети) 
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образовната 
работа  

 

 1.2 Набавка на нова специјализирана опрема за 
машинските и електро кабинети, нагледни 
средства по наставни предмети,училишен 
инвентар, алати и помагала за практична настава, 
стручна литература и лектири 
 

2. Градење на 
уписна политика 
преку 
подобрување на 
комуникацијата и 
соработката со 
локалната 
заедница и 
родителите 

2.1.  Градење на стратегија за упис и изработка на 
акциони планови за зголемување на учениците во 
наредните учебни години. 

 

2.2. Унапредување и интезивирање на формите на 
соработка со локалната заедница и родителите  и 
развој на подрачјата на комуницирање и односи со 
јавноста. 
 

3. Подобрување 
на компетенциите 
на наставниот 
кадар преку 
негово 
професионално 
усоршување 

 

3.1. Подобрување на  квалитетот на реализација на 
наставните планови и програми преку користење на 
техники и стратегии. 

 

3.2. Доусовршување на наставниот кадар за 
постигнување на поголема  фокусираност кон ученикот 
и неговите емоционални, физички и социјални 
потреби. 
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• Табели кои  го покажуваат соодносот помеѓу развојните цели, конкретните цели и активностите 
 

Стратешка цел:  1. Подобрување на условите за реализирање на квалитетна воспитно-образовната работа 
         Развојна цел: 1.1. Обезбедување на инфраструктурни услови за квалитетна настава 

  

Конкретни цели активности 
ресурси временска 

рамка 
индикатори извори на докази 

човечки физички трошоци 

1.1.1.Промена на 
дограмата во 
училиштето 

• Изработка на 
проект за промена 
на дограмата 

• Аплицирање до 
донатор или МОН  

• Реализација на 
проектот 

• Евалвација на 
градежниот зафат 

 

Драган Стојановиќ -
директор 
Петар Бошковски - 
професор  
 

Училишната 
зграда  
Комплетната 
дограма  
Средства 
неопходни за 
изведба на 
градежниот 
зафат 
 

По 
изработка 
на 
проектот 
ќе се 
утврдат 
реалните 
трошоци 

2017 -  
2019 год. 

парцијално 
по спратови 

 
 

• Заштета во 
затоплувањето 

• Поздрава и 
побезбедна 
средина за 
реализација на 
наставата  

• Задоволство 
кај учениците, 
родителите и 
вработените 

• Изработен 
проект 

• Сметки за 
потрошена 
енергија 

• Градежна книга 

• Евалвациони 
листи 

1.1.2. 
Реконструкција на 
дел од покривот 
на училишната 
зграда 

• Изработка на 
проект за 
реконструкција на 
дел од покривот 

• Аплицирање до 
донатор или МОН  

• Реализација на 
проектот 

• Евалвација на 
градежниот зафат 

 

Драган Стојановиќ -
директор 
Тони Панов - 
професор 

Дел од 
покривот на 
училиштето 
Средства 
неопходни за 
изведба на 
градежниот 
зафат 
 

По 
изработка 
на 
проектот 
ќе се 
утврдат 
реалните 
трошоци 

2018 -  
2020 год. 

 

• Подобрување 
на  
безбедноста 
на зградата 

• Поздрава и 
побезбедна 
средина за 
реализација на 
наставата  

• Задоволство 
кај учениците, 
родителите и 
вработените 

• Изработен 
проект 

• Проектна 
документација 

• Градежна книга 

• Евалвациони 
листи 
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1.1.3.Промена на 
дел од подовите 
во училишната 
зграда 

•  Изработка на 
проект за промена 
на подовите 

• Аплицирање до 
донатор или МОН  

• Реализација на 
проектот 

• Евалвација на 
градежниот зафат 

 

Драган Стојановиќ -
директор 
Цветанка 
Митревска - проф. 
Драги Кочовски  –
хаусмајстор-ложач 

Подовите во  
училиштето 
Средства 
неопходни за 
изведба на 
градежниот 
зафат 
 

По 
изработка 
на 
проектот 
ќе се 
утврдат 
реалните 
трошоци 

август  2018 

• Подобрување 
на  
безбедноста 
на зградата 

• Поздрава и 
побезбедна 
средина за 
реализација на 
наставата  

• Задоволство 
кај учениците, 
родителите и 
вработените 

• Изработен 
проект 

• Проектна 
документација 

• Градежна книга 

• Евалвациони 
листи 

1.1.4. 
Реконструкција на 
системот за 
затоплување со 
додавање на 
нови грејни тела 

• Изработка на 
проект за 
реконструкција на 
системот за 
затоплување 

• Аплицирање до 
донатор или МОН  

• Реализација на 
проектот 

• Евалвација на 
градежниот зафат 

 

Драган Стојановиќ -
директор 
Билјана 
Лумбуровска - проф 
Драги Кочовски  –
хаусмајстор-ложач 

Училишната 
зграда  
Средства 
неопходни за 
изведба на 
градежниот 
зафат 
 

По 
изработка 
на 
проектот 
ќе се 
утврдат 
реалните 
трошоци 

август  2018 

• Заштеда на 
енергија 

• Поздрава и 
почиста 
средина за 
реализација на 
наставата  

• Задоволство 
кај учениците, 
родителите и 
вработените 

• Изработен 
проект 

• Проектна 
документација 

• Градежна книга 

• Евалвациони 
листи 

1.1.5 
Реконструкција на 
санитарен јазол 

• Изработка на 
проект за 
реконструкција на 
санитарниот јазол 

• Аплицирање до 
донатор или МОН  

• Реализација на 
проектот 

• Евалвација на 
градежниот зафат 

Драган Стојановиќ -
директор 
Љупчо Здравковски 
– професор  
 Трајче Соколески – 
професор  
 Драги Кочовски  –
хаусмајстор-ложач  

Санитарен 
јазол 
Средства 
неопходни за 
изведба на 
градежниот 
зафат 
 

По 
изработка 
на 
проектот 
ќе се 
утврдат 
реалните 
трошоци 

август  2019 

• Подобрување на  
безбедноста на 
зградата 

• Поздрава и 
побезбедна 
средина за 
реализација на 
наставата  

• Задоволство кај 
учениците, 
родителите и 
вработените 

• Изработен 
проект 

• Проектна 
документација 

• Градежна книга 

• Евалвациони 
листи 
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 Развојна цел: 1.2 Набавка на нагледни средства по наставни предмети, училишен инвентар, алати и помагала за практична   
                                настава, стручна литература и лектири 

 

Конкретни цели активности 
ресурси временска 

рамка 
индикатори 

извори на 
докази човечки физички трошоци 

1.2.1.  
Набавка на 
нагледни 
средства по 
наставни 
предмети и 
училишен 
инвентар 

• Разгледување на потребите 
на стручни активи 

• Изработка на заедничка 
листа со потребни средства 

• Барање на донатор или до 
МОН  

• Набавка на средствата 

• Распоредување по стручни 
активи 

 
Гордана Танеска – 
професор 
Владо Тасевски – 
професор 
Елизабета 
Трајковска – 
професор 
 

кабинет 
компјутер 
печатач 
 

Реалните 
трошоци 
ќе се 
утврдат 
според 
потребите 
од 
стручните 
активи 

континуирано 

Опфатени 
наставници 
од стручниот 
актив 

Анкетни 
ливчиња  
и записник од 
состанок на 
стручен актив 
Листа за 
потребните 
средства 
Фактури 
Пописна листа 

1.2.2. 
 Набавка на 
алати и опрема 
за практична 
настава 

• Разгледување на потребите 
на стручни активи 

• Изработка на заедничка 
листа со алати и опрема 

• Барање на донатор или до 
МОН  

• Набавка на алати и опрема 

• Распоредување по стручни 
активи 

Ацо Илиевски – 
професор 
Зоран Никлевски – 
професор 
Стево Котевски – 
професор 
 

кабинет 
компјутер 
печатач 

Реалните 
трошоци 
ќе се 
утврдат 
според 
потребите 
од 
стручните 
активи 

континуирано 

Опфатени 
наставници 
од стручниот 
актив  

Анкетни 
ливчиња  
и записник од 
состанок на 
стручен актив 
Листа за 
потребните 
алати и опрема 
Фактури 
Пописна листа 

1.2.3.  
Набавка на 
стручна 
литература и 
лектири 

• Разгледување на потребите на 
стручни активи 

• Изработка на заедничка листа 
со потребната стручна 
литература и лектири  

• Барање на донатор или до МОН  

• Набавка на стручна литература 
и лектири 

• Распоредување по стручни 
активи 

Гордана Танеска – 
професор 
Билјанка 
Христовска – 
професор 
Даниела Манческа 
- библиотекар 
 

кабинет 
компјутер 
печатач 
 

Реалните 
трошоци 
ќе се 
утврдат 
според 
потребите 
од 
стручните 
активи 

континуирано 
Подобрување 
на квалитетот 
на наставата 

Анкетни 
ливчиња  
и записник од 
состанок на 
стручен актив 
Листа за 
потребните 
литературни 
изданија 
Фактури 
Пописна листа 

       



СОТУ „ЃОРЃИ НАУМОВ“- БИТОЛА                                          РАЗВОЕН ПЛАН 2017 – 2021 
  

 

 16 

 Стратешка цел:  2. Градење на уписна политика преку подобрување на комуникацијата и соработката со   
                                   локалната заедница и родителите 
Развојна цел: 2.1.  Градење на стратегија за упис и изработка на акциони планови за зголемување на учениците во наредните  
                                учебни години 

Конкретни цели активности 
ресурси временска 

рамка 
индикатори 

извори на 
докази човечки физички трошоци 

2.1.1. 
Подготвување 
на кампања за  
привлекување 
на поголем  број 
на ученици 
(наоѓање разни 
методи  и нови 
наставни 
програми) 

• Реорганизација на 
тимови за 
презентација по ОУ, 
тимови за медиумска 
презентација 

• Изработка на печатен 
пропаганден материјал 

• Одржување на отворен 
ден на училиштето 

• Учество на саеми, 
натпревари и други 
форми на презентација 
на училиштето 

• Соработка со 
родителите и 
локалната заедница 

Драган Стојановиќ – 
директор 
Мирослав Стојанов 
– педагог 
Дејан Патрногиќ – 
психолог 
Виолета Николова – 
професор 
Тони Панов – 
професор 
Биљана 
Канатларовска - 
професор 

кабинет 
компјутер 
печатач 

/ 
Континуирано 

2017-2021 

Реализирани 
активности             
( реклами, 
презентации, 
отворени 
денови, 
натпревари, 
саеми и сл) 

Зголемен 
број на 
запишани 
ученици  

Печатен 
пропаганден 
материјал 

Реклама 

Емисии 

 
Развојна цел: 2.2. Унапредување и интезивирање на формите на соработка со локалната заедница и родителите  и развој на  
                                подрачјата на комуницирање и односи со јавноста. 
 

Конкретни цели активности 
ресурси 

временска рамка индикатори 
извори на 
докази човечки физички трошоци 

2.2.1  
Градење на 
систем за односи 
со јавноста 

• Реорганизација на 
училишен тим за односи 
со јавноста 

• Изработка на 
стратегијата преку 
мислења од наставници, 
родители, ученици и 
локалната заедница 

• Имплементација на 
стратегијата 

Драган Стојановиќ – 
директор 
Мирослав Стојанов 
– педагог 
Дејан Патрногиќ – 
психолог 
Виолета Николова – 
професор 
 

кабинет 
компјутер 
печатач 
видео бим 
медиуми 

/ 
Континуирано 

2017-2021 

Реализирани 
емисии во јавните 
гласила и 
медиуми 

Зголемување на 
бројот на 
запишани ученици  

Записни к од 
состаноците 
Анкетен лист 

Стратегија за 
односи со 
јавноста 
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2.2.2 
Унапредување и 
интезивирање на 
формите на 
соработка со 
родителите   

 

• Реорганизација на 
училишен тим за 
соработка со родителите 

• Градење на разни форми 
за соработка со 
родителите 

 

Драган Стојановиќ – 
директор 
Мирослав Стојанов 
– педагог 
Дејан Патрногиќ – 
психолог 
Виолета Николова – 
професор 
Класни 
раководители 
Претставниците на 
советите на 
родители 

кабинет 
компјутер 
печатач 
видео бим 
 

/ 
Континуирано 

2017-2021 

Реализирани 
заеднички акции и 
други форми на 
соработка со 
родителите 

Зголемување на 
бројот на 
запишани ученици 
Подобрување на 
училишната клима 

Записник од 
состаноците 
Стратегија за 
односи со 
јавноста 

 

 

 

2.2.3  
Почитување на 
сите етнички 
култури во 
училилиштето, 
преку 
организирање на 
културни 
манифестации, 
изложби и 
спортски 
натпревари 

• Реорганизација на тим за 
организирање на 
културни манифестации, 
изложби и спортски 
натпревари 

• Организирање на 
настаните 

 

Драган Стојановиќ – 
директор 
Виолета Николова – 
професор 
Влатко 
Гроздановски – 
професор 
Сузана Иванова - 
професор 

Училишната 
зграда и 
двор 
кабинети 
компјутер 
печатач 
спортска 
сала 

/ 

Континуирано 
2017-2021 

 
 

Реализирани 
културни 
манифестации, 
изложби и 
спортски 
натпревари 
Зголемување на 
бројот на 
запишани ученици  

Записник од 
состаноците 
Анкетен лист 

Стратегија за 
односи со 
јавноста 
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 Стратешка цел:  3. Подобрување на компетенциите на наставниот кадар преку негово професионално 
усоршување  
Развојна цел: 3.1. Подобрување на  квалитетот на реализација на наставните планови и програми преку користење на 
техники и стратегии. 
 

Конкретни цели активности 
ресурси временска 

рамка 
индикатори 

извори на 
докази човечки физички трошоци 

3.1.1 
Идентификување 
на потребите на 
наставниот кадар  

• Изготвување на 
прашалник за избор на 
програмата, според 
барањата на 
наставниците 

• Изработка на листа со 
критериуми за избор на 
наставници 

• Избор на учесници на 
обуките  

Мирослав 
Стојанов – 
педагог 
Дејан Патрногиќ 
– психолог 
Тони Панов – 
професор 
Петар 
Бошковски – 
професор 
Гордана Танеска 
– професор 
Елизабета 
Трајковска – 
професор 
Билјанка 
Христовска - 
професор 

кабинет 
компјутер 
печатач 
 

Реалните 
трошоци 
ќе се 
прикажат 
според 
бројот на 
учесници 
и видот 
на 
обуката 

Тековно 

Подобрување 
на тимската 
работа во 
стручните 
активи 

Дефинирани 
потреби на 
наставниот 
кадар за 
стручно 
усовршување 

 

Записници од 
состанок на 
стручните 
активи 

Листа на 
идентификувани 
полиња на 
подобрување 

Листи на 
наставници 

3.1.2 Реализација 
на стручното 
усовршување 

• Разгледување на 
понудите на 
обучувачите од 
понудената листа во  
каталогот или 
провајдерите 

• Контакт со 
консултантска куќа за 
избор на обучувач 

• Контакт со претходни 
клиенти 

• Избирање на обучувач 
кој ќе ја изведува 

Мирослав 
Стојанов – 
педагог 
Дејан Патрногиќ 
– психолог 
Тони Панов – 
професор 
Петар 
Бошковски – 
професор 
Гордана Танеска 
– професор 
Елизабета 
Трајковска – 
професор 

Кабинет или 
надвор од 
училиштето 
Комплет 
обучувачки 
материјал 
компјутер 
печатач 
Видео бим 
Флит чет 
табла 
 

Реалните 
трошоци 
ќе се 
прикажат 
според 
бројот на 
учесници 
и видот 
на 
обуката 
како и 
избраниот 
провајдер 

2017-2021 

Изведени обуки 

Подобрени 
знаења и 
вештини 

Подобрување 
на тимската 
работа 

 

Евалвациони 
листи од 
обуката 

Материјал од 
обуката 

Изработените 
вежби 

Сертификати на 
учесниците 
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обуката  

• Изведување на обуката 

• Мониторинг на обуката 

• Евалуација на обуката 

Билјанка 
Христовска - 
професор 
 

3.1.3 Десиминација 
на знаењата 
помеѓу 
наставниците 

Подготовка за 
десиминација 

Обезбедување услови за 
обуката во колективот 

Реализација на 
десиминацијата 

Евалвација на 
десиминацијата и 
научените лекции 

Проверка за примена на 
наученото во пракса од 
страна на обучувачите-
ментори 

 

Мирослав 
Стојанов – 
педагог 
Дејан Патрногиќ 
– психолог 
Тони Панов – 
професор 
Петар 
Бошковски – 
професор 
Гордана Танеска 
– професор 
Елизабета 
Трајковска – 
професор 
Билјанка 
Христовска - 
професор 
Наставници 
опфатени со 
примарната 
обука - 
десеминатори 

Кабинет 
Комплет 
обучувачки 
материјал 
компјутер 
печатач 
Видео бим 
Флит чет 
табла 
 

Реалните 
трошоци 
ќе се 
прикажат 
според 
бројот на 
учесници 
и видот 
на 
обуката 

2017-2021 

Изведени обуки 

Подобрени 
знаења и 
вештини 

Подобрување 
на тимската 
работа 

 

Евалвациони 
листи од 
обуката 

Материјал од 
обуката 

Изработените 
вежби 

Сертификати на 
учесниците 
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Развојна цел: 3.2. Доусовршување на наставниот кадар за постигнување на поголема  фокусираност кон ученикот и неговите   
                                 емоционални, физички и социјални потреби 
 

Конкретни цели активности 
ресурси временска 

рамка 
индикатори извори на докази 

човечки физички трошоци 

3.2.1 
Идентификување 
на потребите на 
наставниот кадар  

• Изготвување на 
прашалник за избор на 
програмата, според 
барањата на 
наставниците 

• Изработка на листа со 
критериуми за избор на 
наставници 

• Избор на учесници на 
обуките  

 
Мирослав 
Стојанов – 
педагог 
Дејан Патрногиќ 
– психолог 
Тони Панов – 
професор 
Петар Бошковски 
– професор 
Гордана Танеска 
– професор 
Елизабета 
Трајковска - 
професор 
Билјанка 
Христовска - 
професор 

кабинет 
компјутер 
печатач 
 

Реалните 
трошоци 
ќе се 
прикажат 
според 
бројот на 
учесници 
и видот 
на 
обуката 

Тековно 

Подобрување 
на тимската 
работа во 
стручните 
активи 

Дефинирани 
потреби на 
наставниот 
кадар за 
стручно 
усовршување 

 

Записници од 
состанок на 
стручните активи 

Листа на 
идентификувани 
полиња на 
подобрување 

Листи на 
наставници 

3.2.2 Реализација 
на стручното 
усовршување 

• Разгледување на 
понудите на 
обучувачите од 
понудената листа во  
каталогот или 
провајдерите 

• Контакт со 
консултантска куќа за 
избор на обучувач 

• Контакт со претходни 
клиенти 

• Избирање на обучувач 
кој ќе ја изведува 
обуката  

Мирослав 
Стојанов – 
педагог 
Дејан Патрногиќ 
– психолог 
Тони Панов – 
професор 
Петар Бошковски 
– професор 
Гордана Танеска 
– професор 
Елизабета 
Трајковска - 
професор 
Билјанка 
Христовска - 
професор 

Кабинет или 
надвор од 
училиштето 
Комплет 
обучувачки 
материјал 
компјутер 
печатач 
Видео бим 
Флит чет 
табла 
 

Реалните 
трошоци 
ќе се 
прикажат 
според 
бројот на 
учесници 
и видот 
на 
обуката 
како и 
избраниот 
провајдер 

Тековно 

Изведени 
обуки 

Подобрени 
знаења и 
вештини 

Подобрување 
на тимската 
работа 

 

Евалвациони 
листи од обуката 

Материјал од 
обуката 

Изработените 
вежби 

Сертификати на 
учесниците 
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• Изведување на обуката 

• Мониторинг на обуката 

• Евалуација на обуката 

 

 

3.2.3 
Десиминација на 
знаењата помеѓу 
наставниците 

Подготовка за 
десиминација 

Обезбедување услови за 
обуката во колективот 

Реализација на 
десиминацијата 

Евалвација на 
десиминацијата и 
научените лекции 

Проверка за примена на 
наученото во пракса од 
страна на обучувачите-
ментори 

 

Мирослав 
Стојанов – 
педагог 
Дејан Патрногиќ 
– психолог 
Тони Панов – 
професор 
Петар Бошковски 
– професор 
Гордана Танеска 
– професор 
Елизабета 
Трајковска –  
професор 
Билјанка 
Христовска - 
професор 
Наставници 
опфатени со 
примарната 
обука – 
десеминатори 
 

Кабинет 
Комплет 
обучувачки 
материјал 
компјутер 
печатач 
Видео бим 
Флит чет 
табла 
 

Реалните 
трошоци 
ќе се 
прикажат 
според 
бројот на 
учесници 
и видот 
на 
обуката 

тековно 

Изведени 
обуки 

Подобрени 
знаења и 
вештини 

Подобрување 
на тимската 
работа 

 

Евалвациони 
листи од обуката 

Материјал од 
обуката 

Изработените 
вежби 

Сертификати на 
учесниците 
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Програмата за развој на училиштето ја изработија: 

 

Драган Стојановиќ - директор 

Петар Бошковски - претседател на Училишен одбор 

Цветанка Митревска – наставник по машинска група предмети 

Гордана Танеска – наставник по македонски јазик 

Тони Панов – наставник по електро група предмети 


