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Подрачје 1 : Наставни планови и програми 
 

Во стручното образование се запишуваат редовни и вонредни ученици 
кои завршиле основно образование. Стручното образование може да биде од 
тригодишно и четиригодишно траење и специјалистичко образование. Во 
стручното оспособување до двегодишно траење се вклучуваат и лица без 
завршено основно образование, но непосредно со стручно оспособување се 
завршува и пропишаната програма за основно образование. 
 Со наставните планови и наставните програми за воспитно-образовната 
дејност се уредуваат  целите, наставните подрачја, темите и содржините, 
образовните стандарди и профилот на наставникот што ја реализира 
наставата. Програмите се изработуваат според модел на програми кој го 
донесува министерот на предлог на Бирото за развој на образованието. Во 
моделот се утврдува и флексибилноста во реализација на наставните подрачја 
и теми. 
 

Планирање и подготовки на наставата по одделни предмети: 

 годишни глобални планови 

 тематски планови   

 дневник за работа на паралелките 
 
 Наставните планови и програми во нашето училиште се реализираат во 
согласност со програмите одобрени од Министерството за образование, што го 
утврдија членовите на тимот за наставни планови и програми при направениот 
увид. Квалитетот на наставните планови и програми, како и доследната 
реализација на истите, меѓу другото е резултат и на учеството на нашите 
наставници во изработувањето на планови и програми по одделни предмети во 
машинската струка, како и за профилите електротехничар за електроника и 
телекомуникации електротехничар енергетичар во електротехничката струка. 
 При подготовката на плановите и програмите се водеше сметка за 
потребите на пошироката средина од определени струки и профили. 
Информациите за плановите и програмите им се достапни на родителите преку 
родителските состаноци, како и при индивидуалните средби со одделни 
предметни наставници и членови на психолошко-педагошката служба.  
 Наставните планови и програми можат да ги видат сите заинтересирани 
пред запишување во училиштето од училишните кариерни советници за 
професионална ориентација.  

На учениците од прва година класните раководители на првите часови 
им даваат доволно информации во врска со плановите и програмите. 
Родителите на учениците се информираат во врска со истите на првите 
родителски средби, кои во нашето училиште вообичаено се одржуваат во 
средината на месец септември.  
 
 Инструменти за следење на наставен час:  

- посета на часови од страна на раководниот тим на училиштето  
 
 Од увидот што е направен од страна на директорот, помошниците на 
директорот може да се констатира дека при организирањето на  часовите, 
наставниците скоро целосно и доследно се придржуваат кон барањата што ги 
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поставуваат наставните планови и програми и според пропишаните норми на 
МОН.  
 При реализацијата на наставните планови и програми членовите на 
стручните активи вршат взаемна посета на часови, при што ги разменуваат 
своите мислења и согледувања. Целта од посетата на часовите е 
унапредување на воспитно-образовниот процес и поттикнување на можностите 
на учениците. За соработката помеѓу членовите на активите зборуваат и 
резултатите добиени од анкетата за наставници. 

 Дневник за работа на паралелката 

 Анкета за изборни предмети 

 Годишна програма за работа на  училиштето 
 
Дневниците за работа на паралелките даваат потврда дека освен 
задолжителните предмети и содржини постојат и изборни предмети за кои се 
определуваат самите ученици на крајот од втора година и кои ги насочуваат кон 
матура или кон завршен испит.  

Слободните часови (проектни активности) кои учениците од четврта 
година ги избираат како последна генерација според претходните наставни 
планови и програми нив им даваат можност по сопствена желба да избираат 
теми или подрачја кои ги интересираат.  

Од друга страна, содржините програмирани од училиштето коишто стојат 
на располагање според новите реформирани модуларни наставни планови и 
програми сеуште не се воведени и не се практикуваат во нашето училиште. 

За жал, последните две учебни години не се организираа посета на 
саеми, екскурзии, научни институции, работни организации, учества на 
натпревари, и сл. заради ситуацијата и пандемијата од Covid-19 вирусот.  

Како надополнување на наставните планови и програми на учениците им 
се овозможуваа воннаставните активности кои ги реализираат нашите 
наставници по одделни предмети. Тие единствено придонесуваа за 
посеопфатно реализирање на предвидените наставни планови и содржини со 
нивно продлабочување и проширување. 

 
Годишна програма за работа на училиштето: 

 
Образованието е процес во кој покрај стручното усовршување се одвива 

и процесот на градење на вистинските вредности. Го имплементираме Законот 
за стручно образование и обука, и ги подготвивме сите програми за 
заокружување на циклусот на четиригодишното стручно (техничко) 
образование. 
          Во рамките полетокот на наставно-образовниот процес според новите 
модуларни програми беше извршена соодветна обуката во просториите на 
училиштето и тоа пред пандемијта Ковид-19, додека обуката за платформата а 
TEAMS и националната платформа за далечинско учење беше реализирана on-
line за одреден бреој наставници обучувачи, кои понатаму истата таа обука ја 
дисеминираа кон сите наши колеги. 

Училиштето има воспоставено соработка со техничките училиште во 
Тетово и Гостивар, како и со други сродни средни стручни училишта  

Годишната програма за работа на училиштето ги опфаќа сите елементи 
на наставните планови и програми со сите активности кои ја следат 
реализацијата на истите.  
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Програми за реализација на слободните часови и содржини програмирани 
од училиштето.  
 

Согласно општиот државен курикулум за средно стручно образование и 
обука е предвидена реализација на слободни часови (проектни активности) на 
училиштето во четврта година според претходните наставни планови и 
програми, како и на содржини програмирани од училиштето според новите 
реформирани модуларни наставни планови и програми. 

И едните и другите часови овозможуваат таков облик на образовна 
дејност со која државата им излегува во пресрет за задоволување на 
образовните и на останатите потреби на учениците кои сакаат и можат да 
изучуваат и други содржини надвор од задолжителните содржини, односно  
реализираат други активности. 

Целта и функцијата на ваквите часови на училиштето е да им се излезе 
во пресрет на учениците кои сакаат да истражуваат и напредуваат во одредени 
подрачја, области и теми во функција на: 

 проширување и продлабочување на своите знаења, умеења и вештини 
од соодветна област; 

 задоволување на индивидуални образовни и останати потреби; 

 соработка со локалната заедница; 

 соработка со социјални партнери од соодветна дејност; 

 стекнување менаџерски и водечки активности во функција на 
подобрување на стручните компетенции. 
 
Врз основа на наставните планови за четиригодишното стручно 

образование, училиштето треба да ги програмира содржините за слободните 
часови на училиштето доколку има пројавен интерес од страна на учениците. 
Програмите за слободни часови се изготвуваат од работна група на 
наставници, а содржините од овие програми треба да ги задоволат потребите 
на учениците, родителите, локалната заедница и работодавачите. 

При изготвување на програма за часови програмирани од училиштето, 
потребно е да се има предвид следното: 

 целите на програмата да бидат во функција на струката/профилот; 

 целите на програмата да соодветствуваат на возраста на учениците за 
која е наменета програмата; 

 исполнување на техничко-материјални, просторни и кадровски услови за 
реализација на ваквите часови во училиштето. 
 
Програмирањето на слободните часови се врши според одредена 

содржина на програмата за слободни часови на училиштето. Вкупниот број е 
минимум 18 часа, а максимум 72 часа (за прва, втора и трета година), односно 
66 часа (за четврта година). По изготвување на програмата за ваквитењ часови 
на училиштето, по предлог на Наставничкиот совет, училиштето бара стручно 
мислење за програмата од Центарот за стручно образование и обука (ЦСОО). 
Покрај програмите за слободни часови кои се изготвуваат од самото училиште 
и се во функција на струката, училиштето понудува и реализација на програми 
кои се однесуваат на слободни часови и проектните активности од подрачјата: 
Урбана култура; Култура на здраво живеење; Природни науки; 
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Претприемништво и бизнис, и сл. изготвени од страна на Бирото за развој на 
образованието верифицирани од Министерството за образование и наука. 
 Слободните часови според претходните наставни планови и програми се 
организираат врз основа на веќе изготвена и одобрена програма за 
реализација на слободни часови на училиштето и по добиено позитивно 
стручно мислење за програмата од страна на Центарот за стручно образование 
и обука (ЦСОО). Од увидот на програмите може да се констатира дека тие 
часови придонесуваат за сестрано развивање на учениците и задоволување на 
нивните индивидуални потреби и интереси. Такви се слободните часови кои 
учениците од четврта година ги избираат како последна генерација според 
претходните наставни планови и програми нив им даваат можност по сопствена 
желба да избираат теми или подрачја кои ги интересираат во домен на 
стручните предмети.  

За содржини програмирани од училиштето коишто можат да се воведат 
според новите реформирани модуларни наставни планови и програми нашите 
колеги сеуште не предложиле соодветни програми кои би се практикувале во 
нашето училиште. 
 

Резултати, анализа и коментари на одговорите од анкетните 
прашалници 
 

Во текот на втората половина на месец ноември 2021 год. беше 
спроведено истражување за тоа какво мислење имаат испитаниците во врска 
со повеќе важни области кои се однесуваат на наставно-образовниот процес во 
нашето училиште и тоа преку пополнување на соодветни online анктени 
прашалници за  учениците, наставниците и родителите. Прашањата се упатени 
по избор и со определена намера на однапред предвидени респоденти. Заради 
веродостојност на ставовите, мислењата и исказите испитаниците не го 
откриваат својот идентитет, односно пополнувањето на секој прашалник е 
анонимно. 

Од страна на менаџерскиот тим беше побарано од сите наставници да 
учествуваат во истражувањето, а воедно и секој класен раководител да се 
обрати кон што поголем број на ученици и нивни родители заради пополнување 
на анктените прашалници. Одзивот беше подобар од претходното истражување 
кое беше спроведено во 2018 година кога бројот на испитаници беше следен: 
103 ученици, 45 наставници и 113 родители. Имено, оваа година имавме 
значително поголем одзив бидејќи анкетните прашалници беа пополнети од 
страна на 303 ученици, 54 наставници и 268 родители.  

Секој испитаник, во соодветниот анкетен прашалник, одговараше на 
поголем број прашања од различни области, од кои тимот за Наставни планови 
и програми на крајот на месец ноември ги избра соодветните прашања, ги 
сублимира резултатите и на истите им изврши соодетна анализа и даде свои 
коментари кои се презентирани во продолжение.  
 

(1) Анкетен прашалник за ученици 
 

Анкетниот прашалник за ученици го пополнија 303 наши ученици, или 200 
ученици повеќе од претходно. Целта на анкетата е да се согледаат ставовите, 
мислењата, перцепциите на учениците за наставните планови и програми во 
нашето училиште.  
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Прашање бр. 3 Анкетата покажа дека во однос на информираноста на 
учениците за наставните планови и програми,  

a) воопшто не се согласуваат 4.9% од учениците, (претходно 3%, 
значително влошување); 

б) воглавно не се согласуваат 6.7%, (претходно 11%, значително 
подобрување); 

в) воглавно се согласуваат 44.2%, (претходно 47%, мало влошување); 
г) целосно се согласуваат 44.2%, (претходно 39%, мало подобрување). 

 
 

 Од добиените одговори податоците укажуваат дека може да се заклучи 
дека од сите анкетирани ученици дистрибуцијата на одговорите на ова 
прашање е најфреквентна кај третата и четвртата алтернатива што покажува 
најголем дел од учениците или 88% од нив се информирани за наставните 
планови и програми. Овој процент е скоро идентичен со претходниот кој беше 
86%. 
 

(2) Анкетен прашалник за родители 
 

Анкетниот прашалник за родители го пополнија 268 родители на наши 
ученици, или околу 150 ученици повеќе од претходно. Целта на анкетата е да 
се согледаат ставовите, мислењата, перцепциите на родителите за наставните 
планови и програми во нашето училиште.  

Анализата на анктетниот прашалник ја потврди добрата соработка со 
родителите. Тие се задоволни од комуникацијата со училиштето која главно се 
одвива на релација родител - ученик – наставник. Информациите за наставните 
планови и програми што се реализираат во училиштето им се достапни преку 
родителски состаноци и класните раководители.  
   

Прашање 3.1. Во однос на информираноста на родителите за 
наставните планови и програми, одговорите на аакетните прашалници 
покажаа дека со ова тврдење одговорите на родителите се следни: 

a) воопшто не се согласуваат, 4.3% (претходно 5%, минимално 
подобрување), 

б) воглавно не се согласуваат, 8.7% (претходно 12%, подобрување), 
в) воглавно се согласуваат,  53.4% (претходно 45%, подобрување), 
г) целосно се согласуваат.  33.6% (претходно 44%, значително 

влошување). 
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Резултантните податоци покажуваат дека може да се извлече следниот 

заклучок: од сите анкетирани родители дистрибуцијата на одговорите на ова 
прашање е најфреквентна со вкупно 87%, во однос на претходните 89%, кај 
третата и четвртата алтернатива што покажува дека тие сметаат дека во главно 
информирани за наставните планови и програми . 
 

Прашање 3.2. Во однос на можноста со свои сугестии да се вклучат и 
влијаат на квалитетот на наставните планови и програми анкетата покажа 
дека родителите сметаат тоа се реализира преку: 

а) класниот раководител одговориле 73.9% (зголемен процент, претходно 
65% ),  

б) предметните наставници 4.6% (зголемен процент, претходно 2.1%) 
в) раководниот тим 4.3% (значително намален процент, претходно 11%), 

и   
г) МОН и БРО 17.2%, (зголемен процент, претходно 13%). 

 
Врз основа на добиените резултати може да се каже дека од сите 

анкетирани родители дистрибуцијата на одговорите на ова прашање е 
најфреквентна кај првата алтернатива (скоро 74%, во однос на претходните 
65%) што покажува дека родителите мислат дека нивното мислење и влијание 
за да се направат промени по ова прашање е во комуникација со класниот 
раководител, а не преку соодветните институции во системот на образование 
на национално ниво како што се МОН, ЦСОО и БРО. 
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Прашање 5. Анкетата покажа дека во однос на воннаставните 
активности планирани од училиштето служат за поддршка на личниот и 
социјалниот развој на учениците, мислењето на родителите е следно 

а) воопшто не се согласуваат, (4.1%, претходно 3%, минимално 
влошување); 

б) воглавно не се согласуваат, (4.1%, претходно 8%, подобрување); 
в) воглавно се согласуваат, (29.9%, претходно 45%, значително 

влошување); 
г) целосно се согласуваат. (61.9%, претходно 44%, прилично големо 

подобрување); 

 
 Од податоците добиени во одговорените прашалници се заклучува дека 
од сите анкетирани родители дистрибуцијата на одговорите на ова прашање е 
најфреквентна кај третата и четвртата алтернатива (91.8% до однос на 
претходните 89%) што покажува дека воннаставните активности планирани од 
училиштето служат за поддршка на личниот и социјалниот развој на учениците. 
  
 (3) Анкетен прашалник за наставници  
 
 Целта на анкетата е да се согледаат ставовите, мислењата, перцепциите 
на наставниците за наставните планови и програми во нашето училиште. 
Анкетирани се 54 наставници, или 13 колеги повеќе од претходно.  
 
 Прашање 4. Анкетата покажа дека во однос на прашањето: За 
наставните програми и содржини предвидени од МОН и БРО се 
применуваат во целост,   

а) со ДА одговориле 88.9% (претходно 96%, благо влошување),  
б) со НЕ одговориле 11.1% (претходно 4%, благо влошување). 
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Од податоците се заклучува дека кај анкетираните наставници 

дистрибуцијата на одговорите на ова прашање е најфреквентна кај првата 
алтернатива (скоро 89%, во однос на претходните 96%), што покажува дека 
наставните програми и содржини се применуваат во целост. 
 

Прашање 5.  Анкетата покажа дека во однос на прашањето: Дали 
постојат иницијативи на наставниците за измени и дополнување на 
наставните планови и програми,  

а) со ДА одговориле 35.2% (претходно 55%, значително влошување);  
б) со НЕ одговориле 22.2% (претходно 13%, значително влошување); 
в)  од некои наставници одговориле 42.6% (претходно 32%, одредено 

подобрување); 

 
Одговорите за ова прашање покажуваат дека дистрибуцијата на 

одговорите е најфреквентна кај првата и третата алтернатива. Поконкретно, 
околу 78% од наставниците (во однос на претходните 68%) иницираат измени и 
дополнување на наставните планови и програми.  
 

Прашање 6. Анкетата покажа дека во однос прашањето: Според 
наставниот план, училиштето нуди повеќе изборни предмети,  

а) со ДА одговориле 92.6% (претходно 96%, незначително влошување);  
б) со НЕ одговориле 7.4% (претходно 4%, незначително влошување); 
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Анкетата покажа дека во врска со поставеното прашање за тоа дали 

училиштето нуди повеќе изборни предмети со ДА одговориле  92.6%, додека 
преостанатите 7.4% одговориле со НЕ (претходно процентуалната 
распределба беше 96 % зо ДА, и 4% со НЕ). Овие резултати јасно покажуваат 
дека од сите анкетирани наставници дистрибуцијата на одговорите на ова 
прашање е најфреквентна кај првата алтернатива што покажува дека 
училиштето нуди повеќе изборни предмети. 
 

Прашање 7. Анкетата покажа дека во однос прашањето: Дали 
потребите на локалната средина се интегрирани во наставните содржини 
и наставните програми, 

а) со ДА одговориле 79.6% (претходно 68%, одредено подобрување);  
б) со НЕ одговориле 20.4% (претходно 32%, одредено подобрување); 

 
Имајќи ги во вид податоците наведени во одговорите што се однесуваат 

на даденото прашање е најфреквентна кај кај првата алтернатива и тоа околку 
80%, во однос на претходните 68%, што покажува дека потребите на локалната 
средина  се доволно интегрирани во наставните содржини и наставните 
програми. Останатите 20-тина % од наставниците сметаат дека  потребите на 
локалната средина не се соодветно интегрирани во наставните содржини и 
наставните програми. 
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Прашање 62.2. Што се однесува на ова прашање, кое што во 
претходната анкета од 2018 год. не беше анализирано: Како би влијаеле на 
подобрувањето на квалитетот на наставните планови и програми, 
мислењето за тоа до кој би ги упатиле наставниците своите сугестии, 
одговорите беа следни:  

а) до раководниот тим 20.4%; 
б) до подрачното одделение на МОН на ниво на училиште 9.3%; 
в) до МОН и БРО како иницијатива на училиштето во  

координација со други сродни училишта од републиката 70.4%; 

 
Одговорите укажуваат на тоа дека најголем број од наставниците, или 

~70% сметаат дека нивното влијание за подобрување на квалитетот на 
наставните планови и програми може да се оствари преку кјоординација на 
сродни училишта во Рапубликата, потоа ~20% подобрувањето би се 
реализирало преку раководниот тим, а само ~10-тина проценти преку 
подрачното одделение на МОН. 
 

Во истражувањето кое беше спроведено оваа година, заради ситуацијата 
со пандемијата од Covid-19 вирусот и наставата реализацијата на наставниот 
процес на национално ниво преку настава на далечина (online) беа воведени 
уште две дополнителни прашања чија нализа и коментар следуваат во 
продолжение. 
 
Прашање 74: Дали наставните програми за предмет-от/ите кои ги 
предавате се прилагодени за настава на далечина (online):  

а) целосно ДА  25.9%; 
б) во голема мера  35.2%; 
в) во мал дел  22.2%; 
г) воопшто НЕ  16.7%; 
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Одговорите на ова прашање се подвоени. Имено, околу 61% од 

наставниците сметаат дека наставните програми за предметите кои ги 
предаваат се во голема мера прилагодени за настава на далечина (online), 
додека 39% дека се во мал дел.  
  

Прашање 78: Дали сте задоволни од исполнетоста на наставните 
планови и програми во одржувањето на онлајн наставата?  

а) ДА. 50%; 
б) Делумно. 37%; 
в) НЕ. 13%; 

 
Половината од наставниците (50%)  се задоволни од остварувањето на 

наставните програми за своите предмети, нешто повеќе од една третина од нив 
или 37% се делумно задоволни, додека 13% не се задоволни.  
 
 
 Клучни јаки страни: 
 

 Наставните планови во главно се реализирани во согласност со 
програмите дадени од МОН, кога се реализира настава со физичко 
присуство. 

 Квалитетно подготвени наставни планирања и реализирани во 
целост. 

 Добра информираност на родителите за наставните планови. 
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 Постојана комуникација на релација  наставник – ученик – родител. 
 Можност на родителите да влијаат врз образовниот процес. 
 Постојани иницијативи од наставниот кадар за измени и 

дополнувања на наставните планови и програми. 
 Училиштето нуди повеќе изборни предмети. 
 Добра информираност на учениците за наставните планови. 
 Слобода на учениците во изборот на изборните предмети. 
 Солидна реализација на слободните часови и воннаставните 

активности кои се во корелација со стручните предмети според 
претходните наставни планови и програми.  

 
 Слабости: 
 

 Недоволна интегрираност на потребите на локалната средина во 
наставните содржини. 

 Подобрување на организацијата на дополнителните активности 
што ги презема училиштето као на пр. организација на стручни и 
научни екскурзии, посета на научни институции, работни 
организации, учества на натпревари, посета на саеми, и сл. 

 Недостаток и непостоење на реализација на содржини 
програмирани од училиштето коишто можат да се воведат според 
новите реформирани модуларни наставни планови и програми. 

 
 Анализа на резултатите: 
 
 Наставните планови и програми се предмет на континуиран мониторинг 
како на претставниците на раководниот тим на училиштето, така и на 
претставници од ЦСОО и просветни државни инспектори. Од увидот на новите 
модуларни наставните планови и програми може да се забележи дека тие не се 
задоволително квалитетно изработени, но се воглавно доследно реализирани 
во текот на воспитно-наставниот процес. Квалитетот на изработката и 
реализацијата на дел од наставните планови и програми, меѓу другото 
произлегува и од вклученоста на одреден број на наши наставници во 
изработка на наставни планови и програми за машинската и електротехничката 
струка на државно ниво.  
 Училиштето покажува одредена грижа за стручно доусовршување на 
наставниците за прашања кои ги третираат наставните планови и програми. 
Изработените наставни планови и програми секогаш им се достапни на увид 
како на учениците така и на нивните родители за што зборуваат и резултатите 
од спроведените анкети со учениците и нивните родители.  
 Забележително е вниманието и залагањето на наставниците во 
подготовката на содржини на воннаставни активности во кои учениците се 
вклучуваат согласно своите желби, потреби и интереси. 
 Наставниците кои ги организираат и спроведуваат слободните 
активности доставуваат детална програма по која се изведуваат часовите. 
 Наставниците сметаат дека со постојано ангажирање за осовременување 
на воспитно-образовниот процес и збогатување со стручна литература и 
средства и помагала, ќе се постигне поактивна вклученост на учениците во 
целиот процес, како и нивно оспособување за практична примена за стекнатите 
знаења.  
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Како надополнување на наставните планови и програми на учениците 
треба да се овозможи организирана посета на саеми, екскурзии, натпревари, 
научни институции, работни организации и сл. 
 Идни активности: Приоритетни подрачја кои можат да бидат 
вклучени во планот за развој на училиштето 
 

 збогатување на училишната библиотека со стручна литература 
 опремување на посебни кабинети за стручните предмети, 
 набавка на соодветни електронски компоненти и елементи, делови и 

сл. за реализација на вежбите по стручните предмети,  
 обука на стручните наставници за новите стручни предмети, 
 обука на наставниците од опоштата група за употреба на современи 

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

 
 Извори на податоци 
 Оддели во рамките на подрачјето: 
 

1. Организација на наставните планови и програми 
2. Квалитет на наставните планови ипрограми 

 
 1. Планирање и подготовки на наставата по одделни предмети: 

- годишни глобални планови 
- тематски планови 

 
2.  Дневник за работа на паралелките 

 3. Извештај од увидот на претставници на државниот просветен     
инспекторат 
 4. Инструменти за следење на наставен час:  

- посета на часови од страна на раководниот тим на училиштето 
 5. Дневник за работа на паралелката 
 6. Анкета за изборни предмети 
 7. Годишна програма за работа на училиштето 
 8. Програми за реализација на слободните часови на училиштето 
 9. Анкетен прашалник за родители  
 10. Анкетен прашалник за ученици  
 11. Анкетен прашалник за наставници  

 

ТИМ ЗА НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ: 
 
Претседател:  

 Јани Сервини  
 
Членови:  

 Жаклина Ѓерасимовска 
 Стојанка Поповска 
 Андреја Ралевски 
 Љупчо Здравковски 
 Стефан Караџовски 
 Владо Марковски 
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Подрачје 2 : Постигнувања на учениците  

 Постигнувањата на учениците е важна област во самоевалвацијата на 
секое училиште, бидејќи учениците се најглавните ресурси и носители на 
образовниот процес во едно училиште. Методологијата на работа се состоеше 
во увид на училишна документација, интервјуа со наставници, педагог и 
психолог, и анализа на анкетни прашалници одговарани од страна на 
учениците, нивните родители и наставниците. 

 

Постигнувања на ученици 

Теми 

●  Следење на постигања на учениците од различен пол, етничка припадност 
по наставни предмети и по квалификациони предмети 

● Подобрување на постигања на учениците од различна пол и етничка 
припадност 

● Идентификација на учениците со тешкотии во учењето, на надарените 
ученици и на учениците со посебни образовни потреби 

● Подобрување на постигањата на учениците преку редовната и 
дополнителната /додатната настава 

●  Следење на постигања на учениците при премин од еден во друг циклус и од 
едно до друго ниво на образование  

●  Следење на хоризонтално и вертикално движење на учениците  

 

Разгледувани документи 

 Табеларни прегледи на постигањата на учениците по наставни предмети 
на крајот на 2018/19, 2019/20 и 2020/21 година,  

 Записници од Наставнички совети, 

 Годишни програми за работа на училиштето, 

 Програма за работа на педагошко-психолошката служба, 

 Записници од работата на Училишниот одбор, 

 Записници од стручни активи, 

 Записници од совет на родители, 

 Дневниците за работа со ученици, 

 Главната книга на ученици, 

 Досие на ученикот, 

 Самоевалвација на училиштето,  

 Училишни програми и извештаи, 

 Резултати од интерни и екстерни оценувања 

 Споредбени прегледи од резултати од оценувањето,  

( меѓународни, национални, градски, државни, училишни натпревари) 

 Програма за дополнителна и додатна настава 

 Увид на час од страна на инспекцискиот тим 
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Користени методи на анализа 

 Интервју со педагогот и психологот 

 Интервју со наставници, ученици и родители  

 Анализа на анкетни прашалници 

 Увид во документација 

Добиени резултати 

 Постигањата на учениците редовно се следат и анализираат на крајот од 
секој класификационен период, на советите по години, на состаноците на 
наставничкиот колегиум и на состаноците на стручните активи. Како резултат 
на ова, стручната служба редовно изготвува прегледи по струки и образовни 
профили, како и по наставни предмети, земајќи ги во предвид полот и етничката 
припадност на учениците, а практика е да се прави и компаративна анализа на 
постигнатите резултати на учениците од различни учебни години. Во прилог се 
дадени резултатите на учениците од последните три учебни години 2018/19, 
2019/20 и 2020/21. 

Успех на учениците во 

учебната 2018/19 

 

Одлични 92 

Мн. Добри 165 

Добри 253 

Доволни 61 

Завршиле- направо 571 

Завршиле на поправен 81 

Вкупно зaвршиле 652 

Повториле 6 

Успех на учениците во 

учебната 2019/20 

 

Одлични 95 

Мн. Добри 156 

Добри 307 

Доволни 91 

Завршиле- направо 649 

Завршиле на поправен 43 

Вкупно зaвршиле 692 

Повториле / 

Успех на учениците во 

учебната 2020/21 

 

Одлични 132 

Мн. Добри 207 

Добри 274 

Доволни 80 

Завршиле- направо 693 

Завршиле на поправен 78 

Вкупно зaвршиле 771 

Повториле 2 
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Вкупен успех на учениците во 

Учебните 2018/19, 2019/20 и 

2020/21 

Одлични 319 

Мн. Добри 528 

Добри 834 

Доволни 232 

Завршиле - направо 1913 

Завршиле на поправен 202 

Вкупно зaвршиле 2115 

Повториле 8 

 
 

 
 

 

92
13.98%

165
25.08%

253
38.45%

61
9.27%

81
12.31%

6
0.91%

Успех на учениците во учебната 2018/2019

Одлични

Мн. Добри

Добри

Доволни

Завршиле на поправен

Повториле

95
13.73%

156
22.54%

307
44.36%

91
13.15%

43
6.21% 0

0.00%

Успех на учениците во учебната 2019/2020

Одлични

Мн. Добри

Добри

Доволни

Завршиле на поправен

Повториле

132
17.08%

207
26.78%274

35.45%

80
10.35%

78
10.09% 2

0.26%

Успех на учениците во учебната 2020/2021

Одлични

Мн. Добри

Добри

Доволни

Завршиле на поправен

Повториле
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319
15.03%

528
24.87%

834
39.28%

232
10.93%

202
9.51%

8
0.38%

Вкупен успех на учениците во учебните 
2018/19, 2019/20 и 2020/21

Одлични

Мн. Добри

Добри

Доволни

Завршиле на поправен

Повториле

652
99.09%

6
0.91%

Вкупен успех на учениците во учебната 
2018/19

Завршиле вкупно

Повториле

692
100.00%

0
0.00%

Вкупен успех на учениците во учебната 
2019/20

Завршиле вкупно

Повториле

771
99.74%

2
0.26%

Вкупен успех на учениците во учебната 
2020/21

Завршиле вкупно

Повториле



Самоевалуација на училиштето 2021 
 

18 | 

 

 
 

Учебната 2018/2019година учениците ја завршија со постигнат среден 
успех – Добар 3,04. Од вкупниот број на ученици учебната година направо ја 
завршија 571 ученици (85%) , од кои 92 (14%) со одличен успех,  165 (24%)  со 
многу добар успех, 253 (38%) со добар и 61 (9%) со доволен успех. Заради 
покажан недоволен успех на крајот на наставната година, во јунскиот испитен 
рок,  од завршните класови  на поправен испит беа упатени 18 ученици, а од 
незавршните класови 69 ученици. Во августовската испитна сесија од 
завршните класови на поправен испит беа упатени 4 ученици, а од 
незавршните класови 25 ученици. Учебната 2018/2019 година ја повторија 6 
ученици. 

Учебната 2019/2020 година учениците ја завршија со постигнат среден 
успех – Добар 3,06. Од вкупниот број на ученици учебната година направо ја 
завршија 649 ученици (93%), од кои 95 (14%) со одличен успех, 156 (22%)  со 
многу добар успех, 307 (44%) со добар и 91 (13%) со доволен успех. Заради 
недоволен успех на крајот на наставната година, во јунскиот испитен рок на 
поправен испит упатени беа 43 ученици. Во августовската испитна сесија на 
поправен испит упатени беа 16 ученици. 

Учебната 2020/2021 година учениците ја завршија со постигнат среден 
успех – Добар 3,27. Од вкупниот број на ученици учебната година направо ја 
завршија 693 ученици (90%), од кои 132 (17%) со одличен успех,  207 (27%)  со 
многу добар успех,  274 (36%) со добар и 80 (10%) со доволен успех. Заради 
недоволен успех на крајот на наставната година, во јунскиот испитен рок на 
поправен испит упатени беа 80 ученици. Во августовската испитна сесија на 
поправен испит упатени беа 21 ученици. Два ученика не ја завршија учебната 
2020/2021 година и ја повторуваат. 

 
МАТУРА 

 Учениците кои полагаа  Државна матура 2019, на испитите од екстерниот 
дел ги покажаа следниве резултати: 

Јунски испитен рок: 

Број на 
ученици 

Македонск
и јазик и 

литература 

Англиски 
јазик 

Математика Историја Бизнис Физика 

Полагале 115 96 30 45 48 16 

Положиле 108 90 30 40 39 12 

Не положиле 7 6 / 5 9 4 

Просечна 
оцена 

3,20 2,77 3,46 3,41 3,35 2,91 

2115
99.62%

8
0.38%

Вкупен успех на учениците во учебната 
2018/19, 2019/20 и 2020/21

Завршиле вкупно

Повториле
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Јунски испитен рок – Завршен испит - 2019 

Број на ученици Четиригодишно о. Тригодишно о. Вкупно 

полагале 37 / 37 

положиле 29 / 29 

Не положиле 8 / 8 

 

Августовски испитен рок: 

Број на 
ученици 

Македонски 
јазик и 

литература 

Англиски 
јазик 

Математика Историја Бизнис Физика 

Полагале 8 4 / 3 8 3 

Положиле 6 3 / 3 7 / 

Не 

положиле 
2 1 / / 1 3 

Просечна 

оцена 
3,33 2 / 2 3 / 

 

Еден кандидат во августовскиот испитен рок пријавен за проектна задача. 
Реализирал проектна задача. 2 кандидати не положиле македонски јазик и 
литература, еден не положил англиски јазик и бизнис и 3 кандидати не 
положиле физика. Од пријавените кандидати за државна матура 3 (тројца) се 
префрлиле на завршен испит. 
 
 

Августовски испитен рок – Завршен испит - 2019 

Број на ученици Четиригодишно о. Тригодишно о. Вкупно 

полагале 11 / 11 

положиле 11 / 11 

Не положиле / / / 

 

Учениците кои пријавија Завршен испит и Државна матура во учебната 
2020, согласно на „Уредбата со законска сила за изменување и 
дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за 
средно образование за време на вонредна состојба“, не полагаа Завршен 
испит и Државна матура. Резултатите се следни: 

 

Резултати – 2020 

Завршен испит - 2020 

Број на ученици Четиригодишно о. Тригодишно о. Вкупно 

пријавени 23 7 30 
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Државна матура 2020 

Број на 
ученици 

Македонски 
јазик 

Англиски 
јазик 

Математика Бизнис Историја Физика 

пријавени 96 83 29 21 52 2 

 

Учениците кои полагаа  Државна матура 2021, на испитите од 
екстерниот и интерниот  дел ги покажаа следниве резултати: 

ЕКСТЕРНИ 
ПРЕДМЕТИ 
 

ПРИЈАВЕНИ ПОЛАГАЛЕ ПОЛОЖИЛЕ Просеч

на 

оцена 

редо

вни 

вонре

дни 

вку

пно 

редов

ни 

вонре

дни 

вку

пно 

редо

вни 

вонре

дни 

вку

пно 

 

МАКЕДОНСКИ 
ЈАЗИК И 
ЛИТЕРАТУРА 

127 3 130 126 3 129 126 2 128 
3.58/2.33/3

,55 

АНГЛИСКИ 
ЈАЗИК 97 1 98 97 1 98 95 / 95 3.28 

МАТЕМАТИКА 
30 2 32 30 2 32 30 2 32 

3.6/2.5/3.5
3 

ИНТЕРНИ 
ОПШТООБРАЗ
ОВНИ 

          

БИЗНИС 
61 3 64 61 3 64 61 3 64 

3.91/2,66/3
.86 

ИСТОРИЈА 49 / 49 49 / 49 49 / 49 3.77 

АНГЛИСКИ 
ЈАЗИК 4 / 4 4  4 4  4 5 

МАТЕМАТИКА 8 / 8 8 / 8 8 / 8 4.5 

ФИЗИКА 5 / 5 5  5 5  5 4.2 

 

Јунски испитен рок – Завршен испит - 2021 

Број на ученици Четиригодишно о. Тригодишно о. Вкупно 

полагале 32 6 38 

положиле 32 6 38 

Не положиле / / / 

 

Августовски испитен рок: 

Број на 

ученици 

Македонски јазик и 

литература 
Англиски јазик Математика 

Полагале 1 2 / 

Положиле 1 1 / 

Не 

положиле 
/ 1 / 

Просечна 

оцена 
4 2 / 
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Јунски испитен рок – Завршен испит - 2021 

Број на ученици Четиригодишно о. Тригодишно о. Вкупно 

полагале 1 / 1 

положиле 1 / 1 

Не положиле / / / 

 Во рамки на државната матура средниот успех по предмети е следниот: 

 по екстерниот предмет Mакедонски јазик и литература во учебната 
2018/2019   средниот успех е  3,2 , додека  е во учебната 2020 / 2021 год. 
изнесува 3,58.  

 по екстерниот предмет Англиски јазик во учебната 2018/2019 год. 
средниот успех изнесува 2,77 додека во учебната 2020 / 2021 год. е 3,28. 

 по екстерниот предмет Математика-основно ниво во учебната 2018/2019   
средниот успех е 3,46, а во учебната 2020 / 2021 год. изнесува 3,6. 

 Средниот успех по предметот  Бизнис во учебната 2018/2019 год. 
изнесува 3,35., а во 2021 е 3,91. 

 Средниот успех по Историја во учебната 2018/2019 год. изнесува 3,41, а 
во 2021 е 3,77. 

 Средниот успех по Физика во учебната 2018/2019 год. изнесува 2,91., а 
во 2021 е 4,2. 

Од табелите се забележува дека успехот на учениците во последните 3 
години по предметите Македонски јазик и литература, Математика и  Англиски 
јазик има тенденција на пораст,  како и  по предметите Бизнис, Историја и 
Физика.  А  максимумот е постигнат по овие предмети во 2020 година. 

Ваквите претходни резултати најверојатно се резултат на се подоброто 
информирање на учениците околу целта на државната матура и на неа се 
пристапува посериозно. Овие промени се во позитивна насока и за самото 
училиште и за образовната политика на Министерството за образование и 
наука на Р. Македонија. За подобрување на резултатите од државната матура 
наставниците кои предаваат во завршните класови одржуваат додатна и 
консултативна настава. Од една до друга учебна година се повеќе се 
изедначува начинот на оценување со примена на стандардите и критериумите 
за оценување по одделните наставни предмети. Во однос на наставата може 
да се истакне дека наставниците редовно самостојно се обучуваат за 
планирање на наставата и примена на различни наставни стратегии.  

Во соработка со стручната служба се води грижа за надарените ученици, 
но и за оние со тешкотии во учењето. Во училиштето се запишуваат и ученици 
со посебни потреби. Нивниот број е мал, но таквите ученици бараат посебен 
пристап од наставниците кои им предаваат. За овие ученици посебно се грижи 
педагошко-психолошката служба, а предметните наставниците ги адаптираат 
своите планирања кон потребите на овие ученици. Наставниците имаат 
посебен пристап кон децата со посебни потреби, доколку ги имаат во 
паралелката . Кај учениците кои покажуваат слаби резултати најчеста причина 
е слабата мотивација за учење но и нередовното доаѓање на училиште. 
Недоаѓањето на училиште повлекува и намален интерес за учење.  
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 Класните раководители и педагошко – психолошката служба се 
обидуваат посебно да ги вклучат и родителите на ваквите  ученици, со цел 
заеднички да изнајдат конкретни решенија за надминување на ваквите 
проблеми. Заедно со предметните наставници се договораат да изнајдат 
начини за подобрување на нивниот успех. 

          Во училиштето се посетуваат наставни часови од страна на директорот,  
неговите помошници и педагогот, а со цел да се согледа квалитетот на 
изведувањето на наставата со нагласок на примената на компјутерите во 
наставата и примената на современа наставна технологија. Општа 
констатација е дека на учениците им се многу поинтересни и покорисни 
наставните часови со  индивуализирана или групна работа и кога се ставени 
пред решавање на одредени проблеми.  

 

Анкети од ученици: 

   Во интерес на подобрување на успехот и постигање на подобри 
резултати се прават анкети со ученците со цел да се согледа нивното мислење 
и се разбира да се испочитува каде што е можно. Анкетирани се 303 ученици. 

 На прашање колку  учениците се вклучени во донесување на одлуки во 
нивниот живот и работа  во училиштето, целосно се согласиле 169 ученици 
(55,8%),  делумно  се согласиле 96 ученици (31,7%), што заедно прават високи 
87,5%. Делумно не се согласуваат 19 ученици (6,3%), а дека  воопшто не се 
вклучени во донесувањето одлуки мислат 19 ученици (6,3%). 

На прашањето дали наставните содржини ученците ги совладуваат на 
самиот наставен час, со делумно се согласите 182 ученици (60,1%), а потоа 
следуваат 80 ученици (26,4%)  кој целосно се согласуваат. Ова покажува дека 
најмногу од учениците учат на училиште наспроти малиот број од 41 ученик 
(13,5%) кои учат дома. 

За  причините може  треба да се истражува зошто дома малку се 
посветува внимание на учењето; дали тоа можеби е последица  на времето во 
кое растат  и се образуваат денешните генерации. Време на  компјутери, видео 
игри, интернет и сл. Иако учениците во најголем процент (63,7%) изјавуваат 
дека немаат потреба од дополнителна настава, сепак наставниците истата ја 
планираат и редовно ја организираат со цел подобрување на успехот на 
учениците. Делумно ја сакаат дополнителната настава 27,7%, додека за 
потребата од дополнителна се согласуваат само 8,6%. Ова можеби се должи 
на оптеретувањето на учениците со фондот на часови кој се движи од 32 до 34 
часови неделно. 

            Запрашани дали наставните содржини одговараат на  нивната возраст,  
огромен број, 167 ученици (55,1%) одговориле дека одговараат, со делумно да 
одговориле 118 ученици (38,9%), а дека воопшто не одговара мислат само  4 
ученици (1,3%) . Ова може да значи дека нивото на разбирање на материјалот 
е соодветен на возраста, но обемот не е прилагоден.                                           

             Честото проверување на знаењата е една од мерките за мотивирање на 
учениците. На прашањето дали сметаат дека редовното проверување и 
оценување го подобрува нивниот успех, најмногу од учениците делумно се 
согласуваат и тоа 121 ученци (39,9%), целосно се согласуваат 118 ученици 
(38,9%), а не се согласиле 64 ученици (21,1%).  
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      За наставниците е важна и одговорна проверката на знаењата.            
Учениците се свесни дека наставниците постојано ја следат нивната  работа. 
Запрашани што мислат за тоа, делумно се согласија 145 ученици (47,9%), 
сосема се согласуваат 112 ученици (37%), додека не се согласуваат 46 ученици 
(15,2%). 

Еве како изгледа нивниот графички приказ:  

 

 
 

 
 

 

19
6.27%

19
6.27%

96
31.68%

169
55.78%

Учениците се вклучени во донесување на 
одлуки за нивниот живот и работа 

Воопшто не се  се 
согласувам

Воглавно не се 
согласувам

Делумно се согласувам

Целосно се согласувам

80
26.40%

182
60.07%

41
13.53%

Дали новите наставните содржини  ги 
совладувате на самиот наставен час?

Да

Делумно да

Не

26
8.58%

84
27.72%

193
63.70%

Дали  имааш потреба од дополнителна 
настава?

Да

Делумно да

Не
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167
55.12%

118
38.94%

18
5.94%

Дали наставните содржини одговараат на 
твојата возраст?

Да

Делумно да

Не

118
39.07%

121
40.07%

63
20.86%

Дали сметаш дека редовното проверување 
и оценување го подобрува твојот успех?

Да

Делумно да

Не

112
36.96%

145
47.85%

46
15.18%

Дали наставниците постојано ја следат 
твојата работа?

Да

Делумно да

Не

263
48.88%

91
16.91%

72
13.38%

50
9.29%

60
11.15%

2
0.37%

До кого ќе се обратиш ако имаш проблем 
во училиштето (за време на час, одмор, 
при изведување на практична настава)?

Класен раководител

Предметен наставник

Соученик

Директор

Педагог/психолог

Друго
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Анкета од наставници 

    Во интерес на подобрување на успехот и постигање на подобри 
резултати се прават анкети и со наставниците со цел да се согледа нивното 
мислење и се разбира да се подобри наставата колку што е можно. Анкетирани 
се 54 наставници. 

Учениците повеќе учат ако знаат дека ќе бидат испрашани,  Целта е  да  се 
постигне подобра оценка. Проверка на постигнувањата на планираните цели 
наставниците  прават на повеќе начини: а)поставуваат прашање дали има 
нешто нејасно-одговориле 14 наставници (25.9%), б) прашање дали има некој 
нешто да праша-одговориле 5 наставници (9.3%), в)прашање проверувам 
поставувајќи прашања-одговориле 30 наставници (55.6%), г) 5 наставници 
(9,3%) прават проверка при премин од една кон друга цел и д) парашање не 
практикувам ништо од наведеното (0.00%)  

           Од направената анкета на наставниците за можна промена во наставата 
може да се воочи дека  наставниците дискутираат со учениците  за нивното 
мислење што е добро, а  што треба или  би требало да се промени во 
наставата за да се подобри успехот. Од 54 испитани наставници, 30 наставници 
(55.6%), одговориле дека тоа го прават понекогаш, 20 наставници (37%) наоѓаат 
време за дискусија секогаш, а само 4 наставници (7.4%) не практикуваат да 
дискутираат со учениците сметајќи дека тие не се компетентни за тоа. 

Со цел да им се олесни процесот на  учење, наставниците ги 
запознаваат  учениците со нивоата  во  стандардите  за оценување. Од 
анкетите ова  секогаш го прават дури 47 наставници (87%), понекогаш го прават 
7 наставници (13%), а ни еден наставник (0.00%) не рекол дека не го 
практикува. 

 За времето кога наставниците ги запознаваат учениците со критериумите 
за оценување, од направените анкети се гледа дека: на почетокот на годината 
одговориле 38 наставници (70.4%), после реализација на секоја тема тоа го 
прават 16 наставници (29.6%), на крајот од првото полугодие тоа не го прави 
никој од наставниците и ниту еден наставник не ги информира учениците на 
крајот на годината или пак воопшто не ги запознава. 

Учениците сакаат да знаат како се формира нивната оценка, а 
наставниците се должни да дадат образложение  повикувајќи се на нивоата од 
стандардите на наставната програма: а) секогаш, одговориле 33 наставници 
(61.1%), б)понекогаш даваат образложение 12 наставници (22.2%), в) тоа го 
прават  за оние ученици кои тоа го побараат образложуваат само  6 наставници 
(11.1%), г) никогаш не дава образложение сметајќи дека учениците самите се 
свесни за висината на оценката, одговориле 3 наставници (5.5%). 

        Со анкетата беа опфатени 54 наставници, а резултатите се дадени во 
наредните дијаграми во продолжение на извештајот, а кои  се однесуваат на   
наведената претходна дискусија.        
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Анкета од родители 

            Од анализата на Анкетата за родителите се забележува дека 
родителите се задоволни од соработката на наставниците со нив и со нивните 
деца. Резултатите покажуваат дека најголем дел од родителите целосно се 
задоволни или пак оствариле многу добра соработка 130 родители (48,51%), 
дека соработката е добра мислат 99 родители (36,94%), доволна соработка 
оствариле 30 родители (11,19%), Девет родители одговориле дека воопшто не 
е задоволен од меѓусебната соработка што е 3,36% 

На прашањето колку вашето училиште му помага на вашето дете да 
стане зрела, одговорна и самостојна личност, дека помошта  е целосна 
одговориле 115 родители (42,91%), добра  мислат 111 родители (41,42%), 
доволна мислат 32 испитани  родители (11,94%), а 10 родители (3,73%) 
одговориле дека нивното дете воопшто  не добива помош од училиштето.  

Родителите  редовно  се известени  за состојбата на учениците од страна 
на класниот раководител, целосно одговориле 236 родители (88,06%), добро се 
известени 25 родители (9,33%), доволно се известени 4 родители (1,49%), а 
само 3  родители (1,12%) одговориле дека се недоволно известени.  

За присуството на родителските состаноци, родителите одговориле на 
следниот начин: На ниту еден состанок одговориле 36 родители (13,43%), на 
еден состанок присуствувале 77 родители (28,73%), на 2 состаноци 
посетеноста е најголема, 120 родители (44,78%), на 3 состаноци  присуствувале 
21 родител (7,84%),а на 4 состаноци 14 родители (5,22%). 

 Родителите во анкетата се запрашани колку време нивното дете 
посветува на учење дома.  Резултатите изгледаат вака: 75 ученици (27,99%) од 
учениците учат дома само 1 час дневно, 120 ученици (44,78%) учат 2-3 часа 
дневно дома, повеќе од 3 часа учат 37 ученици (13,81%), додека 36 родители 
(13,43%) одговориле дека  не им е познато колку нивното дете посветува време 
за учење.  

За тоа колку  етничката, верската и културната различност се почитуваат 
и негуваат во училиштето, повеќе од половината т.е 159 родители (59,33%) 
одговориле дека целосно се согласуваат, дека почитувањето е добро 
одговориле 91 родители (33,96%), дека почитта е доволна мислат 16 родители 
или 5,97%, а двајца родители (0,75%) одговориле дека воопшто не се 
задоволни. 

33
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При формирањето на оценката давам 
образлижение повикувајќи се на 
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 Интересно е мислењето на родителите за тоа колку реално се оценети 
нивните деца од страна на наставниците. Од нив 33,96% сметаат дека сите 
наставници реално оценуваат, додека 63,81% мислат дека некои наставници се 
реални при оценувањето. 

 Подетални податоци од анкетата за родителите се прикажани во 
следните графикони: 
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НАТПРЕВАРИ 

Во последните учебни години СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ – Битола забележа 
значајни постигнувања на општински, регионални, републички и меѓународни 
натпревари. Сето ова е благодарение на талентот на нашите ученици и 
несебичниот ангажман на наставниците. Детален преглед на освоените награди 
и признанија на натпревари е даден во следните табели: 

Извештај за натпревари, учебна 2018/2019 г. 
 

Р.б. Вид на натпревар , 
организација, време  

и место на 
одржување 

Име и презиме 
на ученикот 
(образовен 

профил) 

Ментор Постигнат 
резултат 

1. МАКИНОВА – 
иновации 
24-27.10.2018 г. 

Евгенија 
Дивитарова III5 

Биљанка 
Христовска 

Награда за 
најмлад 

иноватор 

2. Лидер на струка,2018 
03.12.2018, Куманово 

   

 Електротехничка 
струка 

Кристијан 
Ристовски 
ЕКТА IV6 

Илче Ацевски 
Пеце Петров 

3 место 

Христијан 
Петровски 
(електротехничар 
за електроника и 
телекомуникации) 

Душан 
Стојковиќ 
Јани Сервини 

учество 

Александар 
Чачоровски 
(електротехничар-
енергетичар) 

Владо тасевски 
Ацо Илиевски 

2 место 

 Машинска струка Мартин Тиловски 
IV1 
ТКУ 

Петар 
Бошковски 
Ѓеорги 
Ташковски 

2 место 

Мелих Кранли IV2 
(машински 
техничар) 

Виолета 
Крстевска 
Зоран 
Никлевски 

3 место 

3. Општински 
натпревар по 
Математика 
26.01.2019 г. 

Стефанија 
Лазаревска I  
Петар Ралевски III 
IV  
Александар 
Петровски 
Горан Галевски 
Јове Ангелевски 
 

Роза Петровска 
Лидија 
Стефановска 
 
 
Цана 
Наумовска 

 
 
 

Учество 

Бранко Петревски 
I 

Роза Петровска пофалница 

Елена Атанасова I Роза Петровска 2 место 

Боби Дајана пофалница 
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Софронијоски II 5 Трајчевска 

Атанас Честојанов 
II 

Дајана 
Трајчевска 

пофалница 

Ангел Насев III Лидија 
Стефановска 

пофалница 

Филип Џајков III Лидија 
Стефановска 

3 место 

Христијан 
Рахманов III 

Лидија 
Стефановска 

пофалница 

4. Oпштински 
натпревар по 
физика, 
02.02.2019 г. 

Тамара Делова   Донка 
Наумовска 

учество 

5. Регионален 
натпревар по 
математика, 
16.02.2019, Прилеп 

Елена 
Атанасовска 

Роза Петровска пофалница 

Бранко Петровски Роза Петровска пофалница 

Ангел Насев Лидија 
Стефановска 

пофалница 

Јове Ангеловски Цана 
Наумовска 

2 место 

7. Oпштински 
натпревар на 
електротехничките, 
машинските и 
сообраќајните 
средни училишта 
01.03.2019 г. 

 
Ангел Насев 

Илче Ацевски 
Билјанка 
Христовска 
Андреја 
Ралевски 

1 место 

Филип Џајков Илче Ацевски 
Билјанка 
Христовска 
Андреја 
Ралевски 

2 место 

Димитар 
Велјановски 

Илче Ацевски 
Билјанка 
Христовска 
Андреја 
Ралевски 

3 место 

8. Регионален 
натпревар по физика 
09.03.2019г., Струга 

Тамара Делева   Донка 
Наумовска 

учество 

9. Регионален 
натпревар по 
информатика –
МЕНДО 
10.03.2019, Струга 

Мартин Трајковски 
Филип Џајков 
Димитар 
Велјановски 

Андреја 
Ралевски 

учество 

10. Државен натпревар 
по математика, 
16.03.2019 г., Скопје 

Јове Ангеловски Цана 
Наумовска 

учество 

 11. Општински 
натпревар по 
англиски јазик, 
23.03.2019. 
 

Бобан Крцовски 
Марија 
Црвенковска 
Атанас Честојанов 

Кети Паскова учество 
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12. Државен натпревар 
по информатика –
МЕНДО, 23.03.2019 г. 
Скопје 
 

Мартин Трајковски 
Филип Џајков 
 
 

Андреја 
Ралевски 

пофалница 

13. Регионален 
натпревар на 
средните 
електротехнички- 
машински и 
сообраќајни 
училишта , 30.03.2019 
г. Прилеп 

   

Машински техничар Антонио Дуковски Биљана 
Лумбуровска 
Ѓеорѓи 
Ташковски 
Благој Секулов 

1 место 

Електротехничар за 
компјутерска техника и 
автоматика 

Ангел Насев Илче Ацевски 
Билјанка 
Христовска 
Андреја 
Ралевска 

3 место 

Електротехничар - 
енергетичар 

Томче Ѓорѓиевски Ацо Илиевски 
Владо 
Тасевски 
Илчо Спироски 

3 место 

14. Образовно рандеву , 
МАССУМ, Кичево, 
12,13.04.2019 г. 

   

Најдобра фотографија Наиле Емини Цана 
Наумовска 

учество 

Најдобра веб страна Никола 
Стеваноски 
Петар Јованов 

Тони Панов учество 

Најдобра поетска 
творба 

Ивана Ѓеровска Наташа 
Младеновска- 
Лазаровска 

учество 

Најдобар постер Наиле Емини Виолета 
Николова 

учество 

 Андреј Талевски Петар 
Бошковски 

учество 

Најдобар/ра 
пингпонгар/ка 

Христијан 
Мурговски 
Елена Илиеска 

Влатко 
Гроздановски 

учество 

Најдобра екипа во 
баскет 

Ивана Ѓеровска 
Мартина Гулевска 
Никола 
Христовски 
Кристијан 

Пеце Бојовски учество 



Самоевалуација на училиштето 2021 

 

33 | 
 

Алексовски 

Надобра екипа во 
серва 

Кристина 
Стојковска 
Елена Мурговска 
Александар 
Трпески 
Арбен Алимовски 

Влатко 
Гроздановски 

учество 

Најдобро кариерно 
портфолио 

Евгенија 
Дивитарова 

Гордана 
Танеска 
Цветанка 
Митревска 

1 место 

15. 55- ти Државен 
натпревар 
Народна техника и 
Сојуз на здруженија 
на млади 
истражувачи, 
Куманово, 13.04.2019 
г. 

   

Електротехника и 
елктроника 

Антонио 
Цветковски 

Жанета 
Сервини 

1 место 

Автоматика Евгенија 
Дивитарова 

Билјанка 
Христовска 

1 место 

Роботика Наиле Емини Јани Сервини 2 место 

16. Регионален 
натпревар по 
социологија и 
граѓанско 
образование, Скопје, 
20.04.2019 г. 

Наиле Емини 
Кристијан 
Ристовски 

 
Виолета 
Николова 

учество 

17. ХХХVIII Државни 
натпревари на 
ученици од 
електротехничките, 
машинските и 
сообраќајните 
училишта на 
Република Северна 
Македонија, Битола,  
03.05.2019 г. 

   

Техничар за 
компјутерско 
управување 

Петар Илиевски Петар 
Бошковски 
Ѓеорѓи 
Ташковски 
Биљана 
Канатларовска 

2 место 

Машински техничар Антонио Дуковски Ѓеорги 
Ташковски 
Благој Секулов 
Биљана 
Лумбуровска 

пофалница 
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Електротехничар за 
компјутерска техника и 
автоматика 

Ангел Насев Илче Ацевски 
Билјанка 
Христовска 
Андреја 
Ралевски 

2 место 

Електротехничар за 
електроника и 
телекомуникации 

Влатко Станкоски Душан 
Стојковиќ 
Јани Сервини 
Константин 
Чому 

3 место 

Електротехничар - 
енергетичар 

Томче Ѓорѓиевски Ацо Илиевски 
Владо 
Тасевски 
Илчо 
Спировски 

учество 

Трудови Наиле Емини Јани Сервини 2 место 

Евгенија 
Дивитарова 

Билјанка 
Христовска 

3 место 

 Антонио 
Цветковски 

Жанета 
Сервини 

пофалница 

18. Државен натпревар 
по социологија и 
граѓанско 
образование, Скопје, 
11.05.2019 г. 

Наиле Емини 
Кристијан 
Ристовски 

 
Виолета 
Николова 

учество 

19. CodeCup (натпревар 
по програмирање), 
ФИКТ, Битола,  
18.05. 2019 

Димитар 
Велјановски 

Андреја 
Ралевски 

2 место 

Наиле Емини 
Антонио 
Цветковски 

Јани Сервини 3 место 

Елена Илиеска 
Христијан 
Целкоски 

Благица 
Богоевска 

пофалница 

20. Фонд за иновации и 
технолошки развој, 
Презентација на 
проекти, 29.05.2019 
г., Скопје 

2 тима 
15 ученици 

Илче Ацевски 
Јани Сервини 

 

21. Спрот и спортски 
активности 

   

 Есенски корос – 
28.09.2018 

Петар Трајковски Влатко 
Гроздановски 

3 место 

Оливер Петковски Влатко 
Гроздановски 

1 место 

Петар Трајановски Пеце Бојовски 2 место 

Софија Мицкоска Никола 
Сотировски 

2 место 

Футсал- општински 
натпревар (машки) 
 од 24.10.-04.11.2018 

екипно Влатко 
Гроздановски 

3 место 
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Футсал- општински 
натпревар (женски) 
од 25.10.-04.11.2018 

екипно Влатко 
Гроздановски 

4 место 

Одбојка-општински 
натпревар(женски) 
0д 13.11. до 
21.11.2018 г 

екипно Никола 
Сотировски 

5 место 

Одбојка-општински 
натпревар(машки) 0д 
05.11. до 21.11.2018 

екипно Никола 
Сотировски 

5 место 

Шах – општински 
натпревар 
21 ноември 2018 

Елена Илиевска Никола 
Сотировски 

1 место 

Ивица Сековски Никола 
Сотировски 

2 место 

Ноќна трка, 
03.11.2018 

Софија Мицковска Никола 
Сотировски 

1 место 

Елена Илиевска Никола 
Сотировски 

3 место 

Селим Таиров Никола 
Сотировски 

1 место 

Стефанија 
Лазарова 

Влатко 
Гроздановски 

2 место 

Кошарка-општински 
натпревар 
(машки)од 02.12. до 
12.12.2018 

екипно Пеце Бојовски 5 место 

Ракомет -општински 
натпревар (машки)од 
22.11. до 30.11.2018 

екипно Влатко 
Гроздановски 

4 место 

Фудбал -општински 
натпревар(машки) 
25.04.2019 

екипно Влатко 
Гроздановски 

5 место 

 
 
Извештај за натпревари, учебна 2019/2020г. 
 

Р.б. Вид на натпревар , 
организација, време  

и место на 
одржување 

Име и презиме 
на ученикот 
(образовен 

профил) 

Ментор Постигнат 
резултат 

1. МАКИНОВА, 2019 г. 
08-10.11.2019 г. 
Скопје 

Евгенија 
Дивитарова 

ЕКТА IV5 

Билјанка 
Христовска 

Златна 
плакета 

2. Лидер на струка,2019 
06.12.2019, Кочани 

   

Електротехничка 
струка 

Ангел Насев  
ЕКТА IV5 

Јани Сервини 
Пеце Петров 

1 место 
Лидер на 

струка 

Томче Ѓорѓиевски  
Електротехничар-
енергетичар IV7 

Владо 
Тасевски 
Ацо Илиевски 

7 место 
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Машинска струка Петар Илиевски 
ТКУ IV1 

Петар 
Бошковски 
Ѓеорги 
Ташковски 

5 место 

Антонио Дуковски 
Машински 
техничар IV2 

Елизабета 
Трајковска 
Зоран 
Никлевски 

2 место 

3. Oпштински натпревар 
по математика 
25.01.2020, Технички 
факултет, Битола 

Дарко Талевски I 
г. 

Цана 
Наумовска 

1 место 

Христијан 
Талевски I г. 
Елена 
Атанасовска II г. 

Цана 
Наумовска 
Роза 
Петровска 

2 место 

Боби 
Софронијоски 

Дајана 
Трајчевска 

3 место 

Тамара Ѓелевска 
Андреа Велевска 

Цана 
Наумовска 

Пофалница 

Меланија Илова 
II4 
Наталија Насева 
II4 
Стефанија 
Лазарева II4 
Тамара Делева 
III5 
 
Филип Џајков IV 
Петар Ралевски IV 
Христијан 
Рахманов IV 

Роза 
Петровска 
 
 
Дајана 
Трајчевска 
 
 
 
Лидија 
Стефановска 

учество 
 
 
 
 

учество 

4. Global Game Jam- 
натптевар, 31.02 – 
02.02. 2020 

Ученици од II, III, 
IV  година од 
ЕКТА 

/ учество 

5. Регионален 
натпревар по 
математика, Технички 
факултет – Битола, 
08.02.2020 

Христијан 
Талевски I 

Цана 
Наумовска 

пофалница 

Тамара Ѓелевска I Цана 
Наумовска 

3 место 

Дарко Талевски I 
Андреа Велевска I 

Цана 
Наумовска 

учество 

Елена 
Атанасовска II 

Роза 
Петровска 

пофалница 

Боби 
Софронијевски 
III5 

Дајана 
Трајчевска 

учество 

6. МАССУМ, Образовно 
рандеву 
24,25 април 2020 

   

Kариерно портфолио Бобан Бошевски II Гордана 
Танеска 
Виолета 

3 место 
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Николова 

Евгенија 
Дивитарова IV 

Гордана 
Танеска 
Цветанка 
Митревска 

I место 

 
НАТПРЕВАРИ-

СПОРТ, 2019/2020 

 
УЧЕНИК 

 
МЕНТОР 

 
место 

Есенски крос – 
27.09.2019 

Кристијан 
Бојлевски III 

Влатко Гроздановски 1 место 

Андреј Трајчевски 
III 

Влатко Гроздановски 3 место 

Петар Трајановски 
IV 

Пеце Бојовски 2 место 

Адријан 
Елмазовски IV 

Пеце Бојовски 3 место 

 Футсал – општински 
натпревар (машки) 
 од 27.10 до 07.11. 
2019 

eкипно  Влатко Гроздановски 3 место 

 Футсал – општински 
натпревар (женски) 
 Од 29.10 до 09.11. 
2019 

екипно Влатко Гроздановски 4 место 

 Одбојка-општински 
натпревар (женски) 
 Од 15.11 до 23.11. 
2019 

екипно Никола Сотировски 5 место 

 Одбојка-општински 
натпревар (машки) 
 Од 07.11 до 14.11. 
2019 

екипно Никола Сотировски 4 место 

Шах-општински 
натпревар 
21 ноември 2019 

 Стефан Нечовски I 
 

Никола Сотировски 1 место 

Ноќна трка  
03.11.2019 

Стефан Ковачев I  
Сергеј Вељановски 

IV 
Адријан 

Елмазовски IV 
Стефанија 
Лазарова III 

Никола Сотировски 
Пеце Бојовски  
Пеце Бојовски  

Влатко Гроздановски 

3 место 
3 место 
2 место 
3 место 

 Кошарка-општински 
натпревар (машки) 

Од 04.12 до 14 .12. 
2019 

екипно Пеце Бојовски 5 место 

 Ракомет– општински 
натпревар (машки) 
  Од 24.11 до 01.12. 
2019 

екипно Влатко Гроздановски 3 место 

 Фудбал - општински 
натпревар (машки) 
  21.04. 2020 

екипно 
 

Влатко Гроздановски 
5 место 
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Извештај за натпревари, учебна 2020/2021г. 
 

Р.б. Вид на 
натпревар , 

организација, 
време  и место 
на одржување 

Име и презиме на 
ученикот 

(образовен профил) 

Ментор Постигнат 
резултат 

1. Општински 
натпревар по 
математика 
20.02.2021 

Лука Марковски Лидија 
Стефановска 

3 место 

Димитар Ристевски Лидија 
Стефановска 

3 место 

Христијан Талевски Цана 
Наумовска 

3 место 

Тамара Ѓелевска Цана 
Наумовска 

пофалница 

Елена Атанасовска Роза 
Петровска 

1 место 

Стефанија Лазарева Роза 
Петровска 

пофалница 

2 Регионален 
натпревар по 
математика 
13.03.2021 

Лука Марковски Лидија 
Стефановска 

1 место 

Димитар Стефановски Лидија 
Стефановска 

3 место 

Христијан Талевски Цана 
Наумовска 

пофалница 

Елена Атанасовска Роза 
Петровска 

пофалница 

Тамара Ѓелева Цана 
Наумовска 

учество 

Стефанија Лазарева Роза 
Петровска 

учество 

3 Општински 
натпревар по 
Англиски јазик 
20.03.2021 

Наталија Насева Жаклина 
Ѓерасимовска 

2 место 

Данаил Котевски Жаклина 
Ѓерасимовска 

2 место 

4 Регионален 
натпревар 
Англиски јазик 
17.04.2021 

Наталија Насева Жаклина 
Ѓерасимовска 

1 место 

Данаил Котевски Жаклина 
Ѓерасимовска 

1 место 

5 Државен 
натпревар по 
Англиски јазик 
08.05.2021 

Наталија Насева Жаклина 
Ѓерасимовска 

1 место 

Данаил Котевски Жаклина 
Ѓерасимовска 

учество 

6 Државен 
натпревар по 
математика 
10.05 2021 

Лука Марковски Лидија 
Стефановска 

учество 

Димитар Ристевски Лидија 
Стефановска 

учество 

7 57-ми Државен 
натпревар на 
млади 

 
 
Марио Костадиновски 

 
 
Илче Ацевски 

 
 

1 место 
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истражувачи од 
Македонија – 
НАУКА НА 
МЛАДИ 
ИСТРАЖУВАЧИ 
се одржа од 12-
ти до 17-ти мај. 
Натпреварот е 
во организација 
на Сојузот на 
здруженија на 
млади 
истражувачи – 
НАУКА НА 
МЛАДИ и 
Народна 
техника на 
Македонија.  

 
 
Труд на тема „Робот во 
градежништво“,категорија 
електротехника и 
електроника 

8 КЕНГУР 
21.03.2021 г. 

Ева Ацевска Лидија 
Стефановска 

1 награда 

Лука Марковски Лидија 
Стефановска 

1 награда 

Андреј Дуковски Лидија 
Стефановска 

1 награда 

Ана марија Талева Лидија 
Стефановска 

2 награда 

Лора Ристевска Лидија 
Стефановска 

3 награда 

Димитар Ристевски Лидија 
Стефановска 

1 награда 

Јован Денесовски Лидија 
Стефановска 

3 награда 

Александро Нешковски Маја 
Стаменковиќ 
Карапетковска 

3 награда 

Мартин Секуловски Маја 
Стаменковиќ 
Карапетковска 

1 награда 

Михаил стојчевски Маја 
Стаменковиќ 
Карапетковска 

3 награда 

Урим Џафети Маја 
Стаменковиќ 
Карапетковска 

1 награда 

Петар Размоски Маја 
Стаменковиќ 
Карапетковска 

2 награда 

Елена Атанасова Роза 
Петровска 

1 награда 

Стефанија Лазарева Роза 
Петровска 

1 награда 
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Наталија Насева Роза 
Петровска 

1 награда 

Марјан Хрустовски Цана 
Наумовска 

1 награда 

Христијан талевски Цана 
Наумовска 

1 награда 

 57 државен 
натпревар за 
млади 
техничари и 
природници  во 
организација на 
Народна 
Техника во 
Македонија и 
Сојуз на млади 
истражувачи 
НАУКА НА 
МЛАДИ  
 12-17 мај 

Ева Ацевска 
Марио Костадиновски 

Илче Ацевски 1 место 

     

 Од табеларните прегледи може да се констатира дека учеството на 
натпревари се зголемува од година во година, а со тоа и бројот на освоени 
награди. Ова е поттик за сите ученици и наставници за остварување на уште 
поголеми успеси. 

Опфат на ученици за учебната 2018 / 2019год. 

Во текот на учебната 2018/2019 година, во СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ – Битола, 
редовна настава посетуваа вкупно 675 ученици, распределени по образовните 
профили кои ги опфаќаат двете струки, машинската и електротехничката. Во 
машинската струка во прва година беа запишани 78 ученици, во втора 73,  во 
трета  37 и во четврта година 50 ученици. Во електротехничката струка во прва 
година беа запишани 136 ученици, во втора 104, во трета 85 и во четврта 
година 112 ученици. Вкупниот број на ученици, во двете струки заедно, беше 
следен: во прва година 214 ученици, во втора 177, во трета 122 и во четврта 
година 162 ученици.         

Бројна состојба на учениците според етничка припадност и пол во учебната 
2018/19 година 

Етничка 

припадност 

прва година втора година трета година четврта година вкупно 

м ж вкупно м ж вкупно м ж вкупно м ж вкупно м ж вкупно 

Македонци 181 20 201 157 18 175 102 10 112 128 22 150 568 70 638 

Албанци 11 1 12 3 / 3 9 / 9 5 3 8 28 4 32 

Турци 3 / 3 / / / 1 / 1 4 / 4 8 / 8 

Роми 2 1 3 3 / 3 1 / 1 1 / 1 7 1 8 

Срби / / / / / / / / / / / / / / / 

Бошњаци / / / / / / / / / / / / / / / 

Власи / / / / / / / / / / / / / / / 

Останати / / / / / / / / / / / / / / / 
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Опфат на ученици во учебната 2019 / 2020 год 

Во текот на учебната 2019/2020 година, во СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ – Битола, 
редовна настава посетуваа вкупно 696 ученици, распределени по образовните 
профили кои ги опфаќаат двете струки, електротехничката и машинската. Во 
електротехничката струка во прва година беа запишани 160 ученици, во втора 
131, во трета 102 и во четврта година 85 ученици. Во машинската струка во 
прва година беа запишани 45 ученици, во втора 73,  во трета  69 и во четврта 
година 31 ученик. Вкупниот број на ученици, во двете струки заедно, беше 
следен: во прва година 205 ученици, во втора 204, во трета 171 и во четврта 
година 116 ученици. 
Бројна состојба на учениците според етничка припадност и пол во учебната  
2019/20 година 

Опфат на ученици во учебната 2020 / 2021 год. 

      Во текот на учебната 2020/2021 година, во СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ – Битола, 
редовна настава посетуваа вкупно 774 ученици, распределени во образовните 
профили кои ги опфаќаат двете струки, електротехничката и машинската. Во 
електротехничката струка 539,  a во машинската струка 235 ученици. Во 
електротехничката струка во прва година беа запишани 160 ученици, во втора 
131, во трета 102 и во четврта година 85 ученици. Во машинската струка во 
прва година беа запишани 45 ученици, во втора 73,  во трета  69 и во четврта 
година 31 ученик. Вкупниот број на ученици, во двете струки заедно, беше 
следен: во прва година 205 ученици, во втора 204, во трета 171 и во четврта 
година 116 ученици.  

Значи во прва година се 208 ученици, во втора 201, во трета 204 и во четврта 
година 161 ученик. Според времетраење на образованието: 768 ученици со 
четиригодишно и 6 ученици со тригодишно образование. 

Бројна состојба на учениците според етничка припадност и пол во учебната 
2020/21 година 

Етничка 

припадност 

прва година втора година трета година четврта година вкупно 

м ж вкупно м ж вкупно м ж вкупно м ж вкупно м ж вкупно 

Македонци 167 26 193 170 21 191 148 18 166 100 10 110 585 75 660 

Албанци 5 / 5 8 1 9 3 / 3 9 / 9 25 1 26 

Турци 2 / 2 / 3 / / / / 1 / 1 6 / 6 

Роми 3 / 3 3 4 / 3 / 3 / / / 10 / 10 

Срби / 1 1 / / / / / / / / / / 1 1 

Бошњаци / 1 1 / / / / / / / / / / 1 1 

Власи 2 / 2 / / / / / / 1 / 1 3 / 3 

Останати / / / / / / / / / / / / / / / 

Етничка 

припадност 

прва година втора година трета година четврта година вкупно 

м ж вкупно м ж вкупно м ж вкупно м ж вкупно м ж вкупно 

Македонци 182 16 1981 164 26 190 168 20 188 141 17 158 655 79 734 

Албанци 9 / 9 5 / 5 9 1 10 3 / 3 26 1 27 

Турци / / / 2 / 2 2 / 2 / / / 4 / 4 

Роми 1 / 1 1 / 1 4 / 4 1 / 1 7 / 7 

Срби / / / / 1 1 / / / / / / / 1 1 

Бошњаци 1 / 1 / 1 1 / / / / / / 1 1 2 
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     Од табеларните прегледи е забележана тенденцијата на пораст при 
уписите, посебно во 2020/21година, каде интересот е зголемен за 
електротехничката струка. 

Слична е тенденцијата на пораст и на вкупниот број на ученици од прва 
до четврта година. Така, во училиштето во 2018/19 година тој број изнесува 
675, наспроти вкупниот број на ученици во  2020/21 година, кој е зголемен  и  
изнесува 774 ученици. 

             На заинтересираните ученици од други училишта им се овозможува да 
се запишат во текот на учебната година, да ги полагаат диференцијалните 
предмети, но овој број на ученици е незначителен. 

 Мал е бројот на испишани ученици во почетокот на наставната прва 
година што се должи на нејасните желби и способности на учениците при 
изборот на струката. 

 За да се намали бројот на ученици кои ја повторуваат годината, 
предметните наставници организираат дополнителна настава, посветуваат 
поголемо внимание на редовноста и изнаоѓаат други форми за помош и 
мотивација во успешното совладување на наставните содржини. 

Редовност 

  Редовност во наставата за учебната 2018 / 2019 год. 

Вкупниот број на направени изостаноци во текот на учебната 2018/2019 година 
изразени во просек по ученик е следен: 

Просек на 
изостаноци 

I-год. II-год. III-год. IV-год. 

Оправдани 57 49 68 89 

Неоправдани 9 7 13 13 

Вкупно 66 56 81 102 

 

Од табеларниот преглед на изостаноците за учебната 2018/19 година се 
воочува:  

Прва година: 

Во прва година просечно по ученик припаѓаат: 57 оправдани и 9 неоправдани 
изостаноци или вкупно 66 изостаноци во просек на еден ученик. 

Втора година: 

Во втора година просечно по ученик припаѓаат: 49 оправдани и 7 неоправдани 
изостаноци или вкупно 56 изостаноци во просек на еден ученик. 

Трета година: 

Во трета година просечно по ученик припаѓаат: 68 оправдани и 13 неоправдани 
изостаноци или вкупно 81изостаноци во просек на еден ученик. 

Власи / / / 1 / 1 / / / / / / 1 / 1 

Останати / / / / / / / / / / / / / / / 
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Четврта година: 

Во четврта година просечно по ученик припаѓаат: 89 оправдани и 13 
неоправдани изостаноци или вкупно 102 изостаноци во просек на еден ученик 

Редовност во наставата за учебната 2019/ 2020 год. 

Вкупниот број на направени изостаноци во текот на учебната 2019/2020 година 
изразени во просек по ученик е следениот: 

Просек на 
изостаноци 

I-год. II-год. III-год. IV-год. 

Оправдани 44 45 40 63 

Неоправдани 6 5 7 15 

Вкупно 50 50 47 78 

 

Од табеларниот преглед на изостаноците за учебната 2019/20 година се 
воочува:  

Прва година: 

Во прва година просечно по ученик припаѓаат: 44 оправдани и 6 неоправдани 
изостаноци или вкупно 50 изостаноци во просек на еден ученик. 

Втора година: 

Во втора година просечно по ученик припаѓаат: 45 оправдани и 5 неоправдани 
изостаноци или вкупно 50 изостаноци во просек на еден ученик. 

Трета година: 

Во трета година просечно по ученик припаѓаат: 40 оправдани и 7 неоправдани 
изостаноци или вкупно 47 изостаноци во просек на еден ученик. 

Четврта година: 

Во четврта година просечно по ученик припаѓаат: 63 оправдани и 15 
неоправдани изостаноци или вкупно 78 изостаноци во просек на еден ученик. 

Редовност во наставата за учебната 2020/ 2021 год. 

Вкупниот број на направени изостаноци во текот на учебната 2020/20201година 

изразени во просек по ученик е следениот: 

Просек на 
изостаноци 

I-год. II-год. III-год. IV-год. 

Оправдани 14 24 28 22 

Неоправдани 3 5 4 6 

Вкупно 17 29 32 28 

Од табеларниот преглед на изостаноците за учебната 2019/20 година се 
воочува:  

Прва година: 

Во прва година просечно по ученик припаѓаат: 14 оправдани и 3 неоправдани 
изостаноци или вкупно 17 изостаноци во просек на еден ученик. 

Втора година: 
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Во втора година просечно по ученик припаѓаат: 24 оправдани и 5 неоправдани 
изостаноци или вкупно 29 изостаноци во просек на еден ученик. 

Трета година: 

Во трета година просечно по ученик припаѓаат: 28 оправдани и 4 неоправдани 
изостаноци или вкупно 32 изостаноци во просек на еден ученик. 

Четврта година: 

Во четврта година просечно по ученик припаѓаат: 22 оправдани и 6 
неоправдани изостаноци или вкупно 28 изостаноци во просек на еден ученик. 

Училиштето континуирано ги следи постигањата на учениците при премин од 
еден во друг циклус. Педагошко-психолошката служба редовно ги следи 
постигањата на учениците при премин од основно во средно образование, од 
една во друга година на образование и по завршувањето на средното 
образование. Доколку се јават разлики во постигањата при премин од еден во 
друг циклус, училиштето ги анализира причините за ваквата појава и презема 
активности за нејзино надминување.  

     Училиштето има пропишана политика за хоризонтално и вертикално 
движење на ученици што им овозможува премин од еден во друг образовен 
профил од иста или сродна струка, како и продолжување на образованието на 
повисоко ниво. 

Јаки страни: 

- Училиштето многу добро располага со податоци за постигнувањата  
на учениците по пол и етничка припадност, по сите наставни 
предмети и за сите квалификациони периоди 

- Наставен кадар кој води грижа за своите ученици  

- Многу добра соработка меѓу наставници, ученици и родители 

- Училиштето планира и презема конкретни активности за континуирано 
подобрување на постигањата на учениците од различен пол и етничка 
припадност  

- Примена на комјутерите од поголем број на наставници за време на 
часовите 

- Оценување според зададени стандарди и критериуми 

- Училиштето реализира дополнителна настава по сите предмети за 
кои учениците пројавуваат тешкотии во учењето и додатна настава за 
работа со надарени ученици и подготовка на ученици за на 
натпревари, како и додатна и консултативна настава за подготовка на 
ученици за државна матура   

- Редовно учество на натпревари што резултира со освоен значаен број 
на награди. 

 

Слаби страни: 

- Наставниците не се обучени за изработка на планирања и работа со 
ученици со посебни образовни потреби 
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- Немотивираност на учениците за посета на дополнителни часови во 
текот на годината за подобрување на нивниот успех 

- Сеуште постојат ученици кои ја повторуваат годината. 

 

Теми: 

●  Опфат на учениците 

●  Редовност во наставата 

 

Разгледувани документи 

 Табеларни прегледи за упис на ученици, испишани ученици и број на 
изостаноци во последните   2018/19, 2019/20 и 2020/21година 

 Записници од наставнички совети 

 Годишни програми за работа на училиштето 

 Програма за работа на педагошко-психолошката служба 

 Записници од работата на Училишниот одбор 

 Записници од стручни активи 

 Записници од совет на родители 

 Дневниците за работа со ученици 

 Главната книга на ученици 

 Досие на ученикот 

 Самоевалвација 

 Училишни програми и извештаи 

Користени методи на анализа 

 Интервју со педагогот и психологот 

 Интервју со наставници  

 Увид во документација 

 

Заклучок 

 Нашето училиште СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ – Битола особено внимание 
посветува на активностите кои припаѓаат токму во подрачјето Постигнувања  на 
учениците. Договарањето на стратегија и усогласувањето на активности за 
спроведување на истата се утврдува на наставничките совети, на советите на 
година, на состаноците на стручните активи, но и на ниво на паралелки при 
соработката на релација наставник-ученик-родител. Најважно е да се јакне 
соработката меѓу стручните активи кои се основни јадра во воспитно-
образовниот процес на училиштето. 

Училиштето располага со податоци за постигнувањата на учениците по 
пол и етничка припадност, по сите наставни предмети и за сите 
квалификациони периоди, планира и превзема конкретни активности за 
континуирано подобрување на постигањата на учениците од различен пол и 
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етничка припадност, а се истакнува и со добра соработка меѓу наставниците, 
учениците и родителите. Наставниот кадар постојано стручно се доусовршува, 
води грижа за своите ученици како најважен човечки ресурс во училиштето, ги 
применува  компјутерите за време на наставата, при оценувањето користи 
зададени стандарди и критериуми со кои ги запознава и учениците и 
родителите, им обезбедува поддршка на учениците во форма на дополнителна 
настава по сите предмети за кои учениците пројавуваат тешкотии во учењето и 
додатна настава за работа со надарени ученици, како и додатна и 
консултативна настава за подготовка на ученици за државна матура.  Ваквиот 
максимален ангажман на сите вработени во училиштето резултира со 
зголемување на редовноста на учениците, успеси на се поголем број на 
натпреварувања, како и со константност на бројот на запишани ученици во прва 
година на образование. 

Препораки од тимот за активностите на нашето училиште за следните 
учебни години се: 

• Да се изнајдат начини за намалување на бројот на ученици кои ја 
повторуваат годината 

          • Мотивирање на учениците за посета на дополнителни часови во текот 
на годината со цел подобрување на нивниот успех 

          • Да се превземат мерки за намалување на бројот на изостаноци во 
завршните класови и другите години. 

      •  Да се интензивира промовирањето на нашето училиште за привлекување 
на поголем број ученици од основно училиште во прва година при СОТУ „Ѓорѓи 
Наумов“ – Битола 

       •  Да се подобри успехот на учениците при полагањето на државна матура 

       •  Да се обучат наставниците за изработка на планирања и работа со 
ученици со посебни образовни потреби 

       •  Да се интензивира соработката со факултетите во врска со вертикалната 
проодност на учениците т.е. продолжувањето на образованието на повисоко 
ниво.  

 

Членови на тимот во подрачјето Постигнувања на учениците: 

 

Лидија Стефановска 

Душан Стојковиќ 

Марија Колевска 

Александра Колевска 

Биљана П.  Канатларовска 

Александра Стојковска 

Ацо Илиевски 
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Подрачје 3: Учење и настава 

 Во рамките на ова подрачје за самоевалуација како индикатори за 
квалитет беа опфатени следните оддели: 

 Планирање на наставниците; 

 Наставен процес; 

 Искуства на учениците од учењето; 

 Задоволување на потребите на учениците; 

 Оценување (како дел од наставата); 

 Известување за напредокот на учениците; 

 Интегрирање на еколошко образование во наставата; 

 За  да се добијат поцелосни и релевантни податоци  во процесот на 
самоевалуацијата беа користени: 

 Добиени информации од прашалниците за наставниците; 

 Добиени информации од прашалници за родителите и учениците; 

 Интервју со раководниот тим во училиштето; 

 Интервју со педагошко-психолошката служба; 

 Увиди во педагошката евиденција и документација; 

 Дневниците за работа на паралелките; 

 Записници од наставнички совет и  

 Записници од работата на активите. 

 Со истражувањето анкетирани беа 54 наставници, 268 родители и 303 
ученици.  За анализа на темите од ова подрачје земени се следните прашања:  

 а) Од прашалникот за наставниците, прашањата под реден број: од 61.1, 
64 до 71,79,80 

 б) Од прашалникот за родителите, прашањата под реден број:  11, 25, 28 
и 33; 

 в) Од прашалникот за учениците, прашањата под реден број: 20, 21, 22, 
26.3, 29, 30, 37, 38 

Индикатор: Планирање на наставата 

Теми: 

1. Поддршка и следење на планирањата на наставниците; 

2. Индивидуални планирања на наставниците; 

3. Размена на искуства и информации при планирањето;  

4. Распоред на часови; 

 Разгледувани документи: 

 Документација - папки со Глобални годишни и тематски планирања; 

 Електронски дневници за работа на паралелката; 

 Користени методи на анализа: 

 Интервју со педагогот и психологот; 
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 Интервју со раководниот тим; 

 Анализа на прашањата од прашалникот; 

 Дневници за работа на паралелката;  

 Добиени резултати: 

 Секој наставник изготвува  глобални годишни и тематски планарања. 
Повеќето од наставниците секојдневно изработуваат подготовки за наставен 
час. Изготвените глобални годишни и тематски планирања се доставуваат во 
педагошко-психолошката служба во електронска верзија , која води досие за 
секој наставник. Со ваквиот начин се врши следење на наставниците, но само 
во функција на квантитетот на наставата.   

 Целите на наставата, очекуваните резултати од учењето и начинот на 
оценување, се јасно утврдени во планирањето. Наставниците ги користат 
информациите од оценувањето за да ги идентификуваат потребите на 
учениците и да ги планираат следните чекори во учењето. 

 За поефикасен процес на планирање и оценување, училиштето дава 
подршка на наставниците, активно вклучување на учениците и поттикнување на 
нивната креативност. 

 Наставниците кои предаваат  сродни предмети  дискутираат за 
планирањата и подготовките,  разменуваат искуства и меѓусебно соработуваат. 

 Спроведената анкета за наставници дава различни размислувања на 
наставниците за тоа колку доброто планирање води кон квалитетна настава.  

 27,8% од анкетираните наставници сметаат дека планирањата се многу 
важни за квалитетна настава.  

 42,6% од наставниците сметаат дека планирањата се формалност која 
мора да се изврши, а  

 29,6% дека тоа е само административна потреба и не води кон квалитет. 

 Што значи дека околу 60% од наставниците сметаат дека планирањата 
не се битни за квалитетна настава, т.е. формалност и административна 
потреба која мора да се изврши. 

 
 

 Секој наставник, во електронска или пишана верзија, дневно 
оперативните планирања ги има кај себе. Од направеното интервју со 
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раководниот тим, при извршените увиди од нивна страна констатирано е дека 
наставниците кај кои извршиле посета на наставен час  имаат изработено 
дневни подготовки во кои се дефинирани целите, содржините и активностите на 
наставниците и учениците, и истите задоволуваат со својата содржина и 
квалитет. 
 Најголем дел од испитаниците, т.е. 72% одговориле дека изготвуваат 
дневни подготовки. Графичкиот приказ е следниот: 

 

 
  

 На следниот графикон дадено е мислењето на наставниците за 
прашањето: „Дали за квалитетот на планирањата имате повратна 
информација?“ 

41% од наставниците се изјасниле дека понекогаш имаат квалитетна 
повратна информација ,39% дека  добиваат квалитетна повратна 
информација,a, 20% дека никогаш немаат таква информација. 

 

 
 

Јаки страни: 

 Наставниците изготвуваат глобални годишни и тематски планирања; 

 Евидентираат содржини во електронскиот  дневникот за работа; 

Слаби страни  

 Наставниците не се убедени дека доброто планирање и подготовка на 
наставата води кон квалитет; 
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 Наставниците немаат секогаш повратна информација за квалитетот на 
нивните планирања; 

 Наставниците кои посетуваат обуки не вршат десеминација на истите на 
останатите наставници во училиштето; 

Индикатор:Наставен процес 

Теми: 

 Наставни форми и методи; 

 Избор на задачи, активности и ресурси; 

 Интеракција меѓу наставниците и учениците; 

 Приод на наставникот кон учениците; 

 Следење на наставниот процес; 

Разгледувани документи: 

1. Анализа на успехот; 

2. Планирањата на наставниците; 

Користени методи на анализа: 

 Интервју со педагогот и психологот; 

 Интервју со раководниот тим; 

 Анализа на прашањата од прашалникот; 

 Увид во анализа на успехот; 

 

Добиени резултати: 

 Најголем број од наставниците користат разновидни наставни форми и 
методи, што соодветствуваат на потребите на учениците, како и добро 
испланирани методи за работа со учениците и тоа: 

 индивидуално; 

 во мали групи или  

 фронтално со цела паралелка. 

 Во дел од училниците има мрежно поврзани компјутери. Наставниците се 
обучени за употреба на ИКТ и нови образовни технологии во наставата и 
истите ги употрбуваат за реализација на наставните програми. 

 Наставниците ги споделуваат со учениците целите на наставата и тие им 
се јасни во секоја фаза на учењето.  

 Кај поголем број наставници целите соoдствуваат со содржините и 
активностите. Најголем дел од испитаниците, т.е. 56% на крајот на часот вршат 
проверка на постигнатоста на планираните цели поставувајќи прашања. 
Графичкиот приказ е следниот: 
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 Најголем дел од испитаниците, околу  56%  наставници, со учениците 
дискутираат за тоа што е добро и што треба да променат во својата наставна 
работа. 

 

 

  

Најголем дел од наставниците, т.е. 87% секогаш ученици ги запознават 
со нивоата во стандардите за оценување. 
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 Со критериумите за оценување, 70% од наставниците, учениците ги 
запознаваат на почетокот на школската година. Графичкиот приказ е следниот: 

 

При формирањето на оценката 61% од наставниците дават образложение на 
оценката, повикувајќи се на нивоата од стандардите на наставната програма. 
Графичкиот приказ е следниот: 

 

 Дел од наставниците, т.е. 37%, за висината на оценката, како предметни 
наставници, родителите ги информираат само по барање на родителот, а 30 % 
информираат кога родителот ќе дојде на училиште. 33% од наставниците ги 
информираат родителите иако тоа не е побарано од нив. 
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 76% од наставниците на родителот секогаш му кажуваат на што треба да 
обрне внимание неговото дете за да ги постигне очекуваните резултати. 
Графичкиот приказ е следниот: 

 

 
 
  

Со оглед на ситуација во која што се најдовме во текот на 2020 и тековната 
година 2021, предизвикана од вирусот Covid 19 , беше потребно да се одржува 
online настава за која што генерално во почетокот на годината беше 
изненадување за голем дел од наставниците.  

 Сепак според анкета поголем дел од наставниците 57% сметаат дека се 
обучени за online , а само 8% сметаат дека не се обучени за online настава  

 

На прашањето „Дали министерството за образование и наука ви помогна при 
спроведување на наставниот процес при online наставата?“ 37% имаат 
одговорено со делумно, а скоро идентичен е процентот на оние што одговориле 
со да и не. 
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Јаки страни: 

 Наставниците ги запознаваат учениците со критериумите за оценување 
на почетокот на годината; 

 Наставниците проверуваат постигнатост на поставените цели за време 
на часот; 

 Наставниците ги информираат учениците за оценката и даваат 
образложение, повикувајки се на нивоата од стандардите на наставната 
програма. 

 Наставниците лесно ја прифатија промената за online настава и успешно 
ја спроведуваат 

Слаби страни  

 Наставниците не секогаш дискутираат со учениците што е добро а 
што треба да се промени во нивната наставна работа; 

 Според наставниците, примената на ИКТ не го олеснува учењето на 
учениците. Според нив, ИКТ најмногу се поврзува со индивидуалните 
интереси на учениците: забава, електронска пошта, музика, филмови, 
популарниот „chat".  

 Според наставниците министерството за образование и наука само 
делумно помогна во спроведувањето на online наставата. 

Индикатор: Искуство на учениците од учењето 

Теми: 

 Средина за учење; 

 Поттикнување на учениците за преземање на одговорност; 

 Интеракција на учениците меѓу себе и со возрасните во училиштето; 

Разгледувани документи: 

 Прашалникот 

Користени методи: 

 Анализа на прашањата од прашалникот 
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Добиени резултати: 

Во училниците во кои учат учениците има нормален простор и услови за учење. 
Тие ги доживуваат училниците како стимулирачка средина, што поттикнува 
интерес за учење. Наставниците користат нагледни средства и помагала, 
поврзуваат со практичната работа и работилницата. Наставниците ја 
изведуваат наставата според потребите и можностите на учениците. Со ова 
констатација се согласуваат повеќе од половината испитаници, т.е. 56% од 
учениците. 

 

66 проценти од учениците сметаат дека кај некои од наставниците можат 
да влијаат на начинот на изведување на наставата, што може да се види од 
графичкиот приказ: 

 

 

 

Според графикот прикажан подолу, учениците во голем број (50%) 
изјавуваат дека наставниците  дискутираат со учениците за висината на 
оценката на учениците. 
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Голем дел од учениците 43% се на мислење дека ИКТ им го олеснува 
учењето во целост ,но и учениците кои мислат дека примената на ИКТ делумно 
им го олеснува е во голем процент односно 45% .  

 
Голем дел од учениците  40% ,сметаат и дека редовно проверување и 

оценување го подобрува успехот. 
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Поголемиот дел од учениците скоро 48%  се изјаснија дека наставниците 
ја следат нивната работа. 

 
Разновидно е мислењето во однос на квалитетот на online наставата , 

најголем дел од учениците ја оценуваат со средна оценка добро 28,4%, скоро 
40% ја оценуваат на горната скала многу добро и одлично. Остатокот околу 30 
% ги оцениле online предавањата со низок квалитет.  

 
Во однос на знаењето што е добиено при настава со физичко присуство 

и online настава, според анкетата учениците не се задоволни од знаењето што 
го добиваат online во однос на знаењето што е добиено при физичко присуство. 
Скоро 44% го оценуваат со помалку од вообичаено знаењето стекнато пир 
online настава. 
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 Ваквата интеракција задоволува, според тоа постои поле за работа со 
наставниците во овој дел од учењето на учениците. 

Јаки страни: 

 Во училиштето постои средина за учење; 

 Наставниците користат наставни средства и помагала; 

 Поврзуваат теорија со пракса; 

 Наставниците ја изведуваат наставата на начин кој соодветствува на 
нивните можности и потреби; 

 Наставниците корисат ИКТ 

Слаби страни: 

 Не сите наставници ги прилагодуваат содржините со можностите и 
потребите на учениците. 

 ИКТ најмногу се поврзува со индивидуалните интереси на учениците: 
забава, електронска пошта, музика, филмови, популарниот „chat".  

Индикатор: Задоволување на потребите на учениците 

Теми: 

 Идентификување на образовните потреби на учениците; 

 Почитување на различните потреби на учениците во наставата; 

Разгледувани документи: 

 Разгледувани прашалниците од родителите; 

 Разгледување на прашалници од учениците; 

Користени методи: 

 Анализа на прашалници за родители; 

 Анализа на прашањата од прашалниците за учениците; 

 Записници со насоки за идни активности на класните раководители и 
наставниците по стручно теоретските предмети, математика и физика 
за информирање на учениците од втора година; 

 Записници од состаноци на активи; 

Добиени резултати: 

 Родителите се информирани за наставните планови и програми и 
можностите што ги нуди училиштето за изборност на наставни предмети 
според потребите и можностите на учениците.  

 Училиштето на класните часови на учениците од втора година им ги 
презентираат можностите и начинот на изборност на предмети во 
функција на завршен испит или матура, според нивните потреби и 
можности. 

 На организирани родителски средби родителите се информирани за 
можностите со изборност на предметите кои ги нуди училиштето според 
наставниот план за секој образовен профил. 
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Недоволно се почитува слободата на изборност на определбата на 
учениците за наставен предмет според нивните можности и потреби. 

Наставниците по стручно теоретските предмети, математика и физика ги 
информираат учениците за содржините кои ќе се изучуваат во изборните 
предмети така што даваат и насоки на учениците зошто е добро да го избере 
овој или оној наставен предмет. 

Јаки страни: 

 Училиштето дава целосна слобода во изборност на наставни 
предмети; 

 Ги информира зинтересираните страни за можностите што ги нуди 
наставниот план и програма; 

Слаби страни: 

 Недоволна заинтересираност на учениците за содржините и 
можностите што ги нуди изборната наставна програма; 

Индикатор: Оценување како дел од наставата  

Теми: 

 Училишна политика за оценување; 

 Методи и форми за оценување; 

 Користење на информациите од оценувањето за наставата; 

Разгледувани документи: 

 Годишна програма за работа на училиштето; 

 Анализи на успехот; оценети и неоценети ученици; 

 Дневник за работа на паралеката; 

 Разгледани записници од активи и Наставнички совети; Насоки 
дадени на наставнички совети и активи  по одделни оценувачки 
периоди 

Користени методи на анализа 

 Интервју со педагогот и психологот; 

 Интервју со раководниот тим; 

 Анализа на прашањата од прашалникот; 

 Увид во анализа на успехот; 

Добиени резултати: 

 Оценувањето во училиштето се врши континуирано. Учениците добиваат 
најмалку по две оценки за секој оценувачки период, тромесечен, полугодишен, 
или учениците добиваат најмалку четири оценки на крајот на наставната 
година.  

 Наставниците ги запознаваат учениците со стандардите и критериумите 
за оценување на почетокот на годината, како и за секоја тематска целина. Ова 
доколку повеќе што голем број од наставниците имаат учествуваа на семинарот 
за дефинирање на стандарди и нивоа по Блумовата таксонометрија.  
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 Наставниците ја образлагаат оценката повикувајќи се на стандардите и 
нивота од наставната програма. Ги информираат родителите најчесто кога ќе 
дојдат на училиште и кога тие од нив тоа го бараат. На родителите им 
образлагаат за она на што треба да обрне внимание ученикот доколку сака да 
ги постигне очекуваните резултати. 

30% од родителите се информираат за постигањата од класниот 
раководител на родителските средби, приближно толку и да своето дете,  а 
исто така е зголемен процентот на информираност преку електронскиот 
дневник 27%. Графичкиот приказ е следниот: 

 

Најголем број од родителите, т.е. 63,8% сметаат дека само некои 
наставници се реални при оценувањето. Тоа може да се види од графичкиот 
приказ: 

 

Најголем број од родителите целосно се информирани за состојбата и 
постигањата на нивното дете од раководителот на паралеката. 
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 Со констатацијата: „Електронскиот дневник е пресуден за навремено 
информирање за успехот на Вашето дете“ се согласуваат 46% од родителите. 

 
 Учениците дискутираат за добиената оценка и добиваат образложение 
од повеќето наставници за оценката која добиле. Учениците сметаат дека 
наставниците имаат еднаков пристап кон сите ученици и дека нема некоја 
разлика и се задоволни од таквиот однос при оценувањето. 

 Учениците сметаат дека наставниците имаат целосен увид во работата 
на учениците и дека редовното и континуирано оценување го подобрува 
успехот, што е и политика на училиштето.  

 Јаки страни: 

- Континуирано оценување на постигањата на учениците; 

- Евидентирање на оценките; 

- Дискутираат со учениците за оценката;  

- Ги запознаваат учениците со критериумите за оценување; 

- Еднаков пристап кон сите ученици при оценувањето; 

 Слаби страни  

 Некои наставници оценуваат кампањски;  

 Не сите наставници имаат еднаков пристап; 

 Некои наставници не се реални при оценувањето; 

 Помал број на наставници не применуваат стандардизирани тестови 
за проверка на постигањата на учениците; 
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Индикатор : Известување за напредокот на учениците 

 Известување на родителите за напредокот на учениците 

Разгледувани документи: 

 Електронски дневник за работа на паралеката; 

 Записници од родителски средби; 

 Педагошко-психолошката служба и нивна документација; 

Методи за анализа: 

1. Увид во педагошката евиденција и документација; 

2. Интервју со педагошко-психолошката служба; 

3. Интервју со раководниот тим на училиштето. 

Добиени резултати: 

 Родителите се информираат за постигањата на нивните деца на 
родителски средби и секогаш кога ќе се обратат од предметниот 
наставник.  

 Родителите целосно се информирани за состојбата и постигањата на 
нивното дете од раководителот на паралеката.  

 Раководителите на паралелката изготвуваат известувања за 
постигањата на нивните деца на тромесечие, полугодие, трето тромесечие и на 
крајот на годината. Кај оние родители кај кои од било кои причини не се јавиле 
на училиште при барање на раководителот на паралелката или пак од 
предметен наставник тоа се прави службено. 

 Соработката со педагошко-психолошката служба дава повратна 
информација за промените кои настануваат кај некои ученици и ги посочуваат 
причините за таквите промени и преземените активности со таквите ученици и 
соработката со родителите. 

Јаки страни: 

 Соработка меѓу раководителот на паралеката и родителите; 

 Индивидуални родителски средби; 

 Колективни родителски средби; 

 Преземање на времени активности и информирање на родителите на 
учениците кои покажуваат девијантни однесувања;  

 Навремено повикување на советување на родителите;  

Слаби страни: 

 Се почеста појава на незаинтересираност на родителот за постигањата 
на неговото дете; 

 Мал број на присутни родители на колективни средби, особено во 
паралелки со ученици кои постигнуваат послаби резултати;  

Индикатор: Интегрирање на еколошко образование во наставата 

Тема:  

1. Интегрирање на еколошко образование во наставата 

Разгледувани документи: 
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2. Годишен извештај на програмата Еко училиште 

Користени методи: 

3. Анализа на спроведените активности во училиштето 

Добиени резултати: 

 Од учебната 2011/2012 г. нашето училиште СОТУ„Ѓорги Наумов“ - Битола 
се вклучи во програмата „Интеграција на еколошката едукација во 
македонскиот образовен систем“ што ја спроведува здружението на граѓани 
ОХО, Швајцарската агенција за развој и Министерството за образование и 
наука на Р. Македонија. Програмата „Еко-училиште“ е еден од проектите на 
едукативната програма „Немаме резервна планета“ и има цел стекнатото 
знаење на тема животна средина да се примени во пракса. Преку оваа 
програма ќе се подигне свеста на учениците, наставниците, техничкиот 
персонал, родителите и сите други кои се вклучени директно или индиректно во 
училишната заедница на темата заштита на животната средина, а со тоа ќе се 
овозможи теоретското знаење да се примени во секојдневниот живот. 

 Интегрирање на екологијата во редовната настава, професорите 
реализираа часови посветени на екологијата за заштита на животната средина. 
Со тоа се овозможува кај учениците да се поттикне одговорноста кон 
општеството и животната средина. Избраните еко-содржини, т.е точки на акција 
од еко-стандардите кои се во голем број и се доста добро поврзани со 
предметите и содржините кои одговараат со возраста на учениците во целост 
се реализирани. 

 Според предвиденото со планот на активности, за реализација на 
програмата формиран е Еко-одбор во кој се вклучени претставници од 
наставниците, педагошко психолошката служба, учениците, техничкиот 
персонал, родителите, локалната самоуправа, бизнис заедницата, НВО и од 
медиумите.  

  Врз основа на анализата изработен е план на активности. Изработен е 
еко-кодекс. Од членовите на еколошката секција формирана е еко-патрола која 
не информира за еколошката состојба во училиштето.  

 Активно учество на акциите „Ден на дрвото“ каде голем број наши 
ученици доброволно учествуваат во пошумувањето. 

 Еко-одборот учествува на разни натпревари, меѓу кои:  

4. Континуирано учество на нaнатправарот Trash Fashion Macedonia   
натпревар на креации изработени со реупотреба на материјали, наменет 
за сите средни училишта кои се вклучени во програмата „Интеграција на 
еколошката едукација во македонскиот образовен систем". 
Trash Fashion Macedonia е единствен настан од ваков вид во Македонија, 
за кој покрај македонските медиуми, објавуваат и повеќе светски 
медиуми како The Telegraph, Guardian, World Fashion и Gironalettisimo. 

5. Програмата „Млади репортери за животната средина“  претставува 
составен дел од Програмата „Инеграција на еколошката едукација во 
македонскиот образовен систем.“ Претставува добра можност за активно 
вклучување на учениците во истражувачки активности на одредени теми 
од областа на заштитата на животната средина. 
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 Во соработка со локалната самоуправа и ЈП „Комуналец“ Битола, 
еколошката секција на училиштето започна со реализација на планираната 
активност уредување на училишниот двор. 

 Активното вклучување на учениците е една од главните цели на овај 
проект. СОТУ„Ѓорги Наумов“ ќе продолжи да спроведува активности кои ќе 
покажат резултати, ќе имплицираат нови ситуации и решенија за поздрава 
животна средина, активности кои ќе ги мобилизираат учениците, наставниците, 
персоналот и пошироката заедница и ќе овозможат да уживаат во 
придобивките  од проектот  

Јаки страни: 

 Интегрирање на екологијата во наставата; 

 Поттикнување на свеста на учениците за здрава и чиста средина; 

 Голема заинтересираност и активна вклученост на учениците во проектот 
Еко училиште; 

Слаби страни: 

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

 

Заклучок: 

 Учењето и наставата и учењето како еден од важните сегменти за 
квалитетно образование во СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ Битола може да се оцени како 
задоволителна. Несомнено дека секогаш може повеќе и подобро.  

 Од увидот во педагошката евиденција и документација како и од 
анализата на прашалниците, може да се види дека во повеќето индикатори и 
темите дадени за тие индикатори, добиени се задоволителни сознанија кои 
укажуваат дека училиштето има добра политика за постигнување на квалитетна 
настава и учење, и дека на тој дел посветува особено внимание. 

 Со цел да се подобри квалитетот на наставата, почнувајќи од самото 
планирање и подготовка, реализација, водење и тек на наставниот процес, па 
се до следењето и оценувањето на постигањата на учениците во тој наставен 
процес, училиштето ќе треба и понатаму да презема активности за 
професионален развој на наставниците. Тргнувајќи од сознанието дека нема 
квалитетно образование без квалитетен наставен кадар, од наставникот се 
бара да биде соодветно стручно подготвен за да може да одговори на 
предизвиците што ги поставува динамичниот развој на стопанството и новите 
технологии. 

 Досегашните искуства покажуваат дека професионалниот развој на 
наставниците има низа недостатоци: отсуство на утврдена политика за 
професионален развој на наставникот, отсуство на стандарди за 
професионален развој, индивидуална иницијатива и грижа, недоволна 
поддршка на училиштето за професионален развој на наставникот, 
формализирање на менторскиот систем. 

 За таа цел предлагаме да се планираат и реализираат активности со 
следните приоритети: 

1. Поддршка на новите наставници во планирањето, особено во дневните 
подготовки за наставен час. 
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2. Поддршка на новите наставници за реализација на наставен процес базиран 
на подредени по нивоа цели, содржини и активности кои ќе водат кон 
ефикасно постигнување на поставените цели. 

3. Поддршка на новите наставници за примена на стандарди, нивоа и 
критериуми за оценување на учениците, според утврдените стандарди од 
наставните програми.  

4. Формативно оценување на учениците. 

5. Сумативно оценување на учениците. 

6. Поддршка за изготвување на стандардизирани тестови за оценување на 
учениците. 

7. Дефинирање на ефикасен систем за професионално усовршување на 
наставниците. 

8. Дефинирање стандарди и критериуми за професионален развој. 

9. Обезбедување материјално-финансиски ресурси за професионален развој 
на наставниците. 

10. Мотивираност и поттик на наставниците. 

11. Бидејќи инвестирањето во обуката не е трошок, туку инвестиција која дава 
можност за повисок раст на организацијата предлагаме: Обука на сите 
наставници за пософистицирана имплементација на најразлични 
компјутерски програми кои вклучуваат забавна интеракција, 
интерактивни мултимедијални вежби за подобрување на учењето и 
тестирање на знаењето на учениците.  

 

 Заклучок: за да може да се реализира ефикасен  и ефективен план на 
професионален развој потребно секој наставник да се изготви Личен план за 
професионален развој  (ПЛПРН) односно, план на потреби за професионален 
развој  за подобрување на квалитетот на наставната работа или поле од 
наставната работа за кое смета дека му  е потребна подршка и помош. Врз 
основа на добиените резултати да се изготви анализа  на потребите искажани 
во  ПЛПРН училиштето да изготвува ППРН  на ниво на училиште и истиот да 
биде дел од Годишната програма за работа на училиштето.   

 Светот во кој што живееме е општествено-политички сложен и 
комплексен. Во време на крупни и брзи промени, важно е организациите да 
бидат способни брзо да одговорат на промените. Ефективноста бара 
прифаќање на континуиран развој и усовршување, како и постојано 
настојување за мали, но значајни подобрувања. 

 

Членови на тимот:  

Донка Наумовска - претседател                   

Биљана Лумбуровска   

Мимоза Велкова 

Пеце Петров 

Сузана Масларова 

Цана Наумовска 

Светлана Живковиќ 
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Подрачје 4: Поддршка на учениците 
 

Самоевалуацијата на областа Поддршка на учениците беше поделена 
на следниве 4 поттеми:  

- Севкупна грижа за учениците; 
- Здравје; 
- Советодавна помош за понатамошно образование на учениците; 
- Следење на напредокот. 
 Методологијата на евалуацијата комбинираше увид во документацијата 

и училишниот простор, интервјуа со наставници, педагог и психолог и анализа 
на анкетните прашалници одговорени од страна на учениците, нивните 
родители и наставниците. Беа анкетирани 54 наставници, 268 родители и 303 
ученици. Прашањата за ученици користени во анализата на оваа област се 
прашањата од 9 до 11 и од 14 до 19, како и прашањата под броевите 35 и 36 од 
Анкетниот прашалник за ученици. Прашањата за родителите користени во 
анализата на оваа област се прашањата под броевите 9 и од 13 до 25, 
прашањата 34, 35 и 36 од Анкетниот прашалник за родители. Прашањата за 
наставници користени во оваа анализа се прашањата од 43 до 48, прашањата 
75 и 76 од Анкетниот прашалник за наставници. 
 
Севкупна грижа за учениците 
 
Теми 

 Заштита од физички повреди и елементарни непогоди  

 Превенција од насилство  

 Заштита од пушење, алкохол и дрога  

 Квалитет на достапна храна  

 Поддршка на учениците со телесни пречки во развојот  

 Грижа за ученици од социјално загрозени семејства  
 

Разгледувани документи 

 Годишни програми на училиштето 

 Програма за работа на педагошко-психолошката служба 

 Записници од работата на Училишниот одбор 

 Записници од надлежни органи за контрола на хигиената 

 Етички кодекс 

 Досие на ученикот 

 Податоци за организирани трибини и предавања во училиштето 
 

Користени методи на анализа 

 Интервју со педагогот и психологот 

 Интервју со наставници по практична настава 

 Анализа на анкетни прашалници 

 Увид во документација 

 Увид во училишниот простор 

 
Добиени резултати 

Училишниот простор е безбеден за одржување настава. Училишниот 
инвентар, скалите во училиштето и дворот не претставуваат потенцијална 
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опасност за повреди на учениците и вработените. Заменети се старите и 
дотраени прозорци со нови ПВЦ-прозорци, со што е решен долгогодишен 
училиштен проблем и се подобрени условите за настава. Училишните тоалети 
за учениците и ученичките се целосно реновирани. Надворешните скали на 
главниот влез на училишниот објект се, исто така, реконструирани. Поставено е 
ЛЕД-осветлување во целото училиште, со што се постигнува и подобрување на 
осветленоста во училниците. Струјните места се соодветно обезбедени. При 
изведување практичната настава учениците задолжително користат заштитна 
опрема (облека, ракавици и очила), што е законска обврска која доследно се 
почитува.  

Заради подобрување на дисциплината, а со тоа и на безбедноста на 
учениците, училиштето има изготвено Кодекс на однесување на наставниците и 
учениците кон кој е договорено сите да се придржуваат. Кодексот е истакнат на 
видно место во холот на училиштето, како и во секоја училница каде што може 
секој да го прочита. Најголем дел од учениците се осигуруваат од незгода во 
почетокот на учебната година. 

 Секој работен ден има одговорни дежурни наставници кои се грижат за 
одржувањето на дисциплината и безбедноста на учениците за време на  
одморите. За безбедноста на учениците се вклучуваат и институциите од 
локалната заедница. Ангажирана е агенција за обезбедување. Покрај тоа, во 
ходниците се поставени камери кои снимаат 24 часа секојдневно.  

Училиштето поседува интерен акт за постапување во случај на 
елементарни непогоди и има обучен кадар за пружање прва помош при 
евентуални повреди. 

Според резултатите од Анкетата за родители, за прашањето „Дали 
сметате дека Вашето дете е безбедно во училиштето?“, може да се заклучи 
дека сите овие мерки значително придонесуваат за безбедноста во 
училиштето. Од 268 испитаници, 226 или 84,33% се изјасниле дека нивното 
дете е безбедно, само 42 или 15,67% дека не го мислат тоа. 

 

 
 

Дали сметате дека Вашето дете е безбедно во училиштето 
 

 За безбедноста, заштитата од повреди и благосостојбата на учениците 
секако дека многу придонесуваат и условите во кои тие учат и работат. На 
прашањето „Што мислите за условите за работа во кои учи Вашето дете?“, 
најголем дел се изјасниле дека условите задоволуваат. 

Да
84.33%

Не
15.67%

Дали сметате дека Вашето дете е безбедно во 
училиштето?

Да

Не
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Што мислите за условите за работа во кои учи Вашето дете? 

 
Во училиштето постои документ со кој се забранува насилство од секаков 

вид, а него го добиваат сите класни раководители на почетокот на учебната 
година и се задолжени да го презентираат на учениците на еден од првите 
класни часови. Истиот се презентира и пред родителите на првата родителска 
средба. Педагошко-психолошката служба во соработка со институции од 
локалната заедница секоја година спроведува предавања, трибини и 
работилници за заштита на учениците од насилство, како и за подобро 
информирање и вклучување на учениците во општествениот живот. 

Од предавањата, работилниците и останатите активности со кои се 
опфатени учениците ги издвојуваме следниве: 

- работилница „Развојни микропроцесорски системи“ во организација на 
Факултетот за електротехника и информациски технологии - Скопје; 

- предавање на Локалната комисија за борба против трговија со луѓе и 
илегална миграција, предавањето опфати повеќе теми – алкохол, 
превенција од трговија со луѓе, врсничко насилство; 

- работилница во рамките на проектот „Препознај, превенирај и примени 
мерки против насилство“ во соработка со Коалицијата на младински 
организации „СЕГА“; 

- панел-дискусија за медиумска писменост и критичко размислување, дел 
од проектот „Со критичко мислење до граѓаните со медиумска умешност“, 
во соработка со Здружението за развој на граѓанско образование и 
цивилно општество „Ганимед“ - Битола; 

- презентирање на иновативни трудови во рамките на „Саем на иновации 
Skopje Mini Maker Faire 2019“; 

- „Активно граѓанство, волонтирање за подобрување на нашата заедница“, 
учество на НВО саем „Градење мостови“, на здруженијата кои работат со 
млади и активно ги вклучуваат во општествениот живот, во организација 
на СФЕРА - Македонија; 

- Меѓународна конференција „Маcedonia Manufacturing Ekpo 2019“, 
Вмрежување на компании од лесно преработувачката индустрија; 

- Саем на кариера – намалување на младинската невработеност и 
намалување на младинската миграција од Битола, во организација на 
МКЦ – Битола и Инфо клуб - Битола; 

13

211

44

3

170

95

0 50 100 150 200 250

лоши

задоволуваат

одлични

лоши задоволуваат одлични

осветленост на училници 3 170 95

опременост на училници 13 211 44

Што мислите за условите за работа во кои учи Вашето 
дете?

осветленост на училници опременост на училници
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- презентација на проект „InnoTech Club“ – промовирање на науката, 
технологијата и иновациите; 

- учество во проектот „Средношколски капитал“; 
- презентација на курсеви од компанијата „InterWorks“ - Вовед во 

програмирање (совладување на основните концепти на програмирањето) 
и Вовед во Веб-дизајн (креирање на веб-странци); 

- екопредавање во организација на Општина Битола; 
- предавање во организација на „Хепар Центар“- Битола, кампања за 

борба против хепатитис и ХИВ/сида; 

- учество во проект „НЕ за екстремизмот“; 

- „НАТО Караван“, Инфоцентар за евроатлански интеграции - „Учиме за 

НАТО“; 

- учество на јавна интерактивна трибина на тема „Борба против 

дезинформациите!“; 

- проектни активности за развој и унапредување на мултикултурализмот, 

меѓуетничката интеграција и толеранцијата - соработка со ОСТУ 

„Гостивар“ од Гостивар; 

- едукативна кампања – поголема претпазливост и заштита при 

користењето на електронските комуникации и услуги, во соработка со 

Агенцијата за електронски комуникации; 

- учество на саемот „Bitola MINI MAKER FAIRE“ со ученички проект; 

- едукација за Законот за практикантство и мерката од оперативниот план 

на Владата за младинска гаранција, во организација на Локалниот 

економско-социјален совет на Општина Битола; 

- работилници за запознавање со Amazon AWS и сервисите кои ги нуди во 

соработка со НВО „ГЕТ Иновација“ – Битола, проект „Тех – стартап 

училиште“, поддржан преку грантовата програма од Комисијата за 

демократија на Амбасадата на САД во РСМ; 

- работилници во соработка со „M3DS Академија“ за 3D и Gaming; 

- работилници и проектни активности во соработка со НВО „ГЕТ 

Иновација“ – Битола, проект „Тех – стартап училиште“; 

- учество во проектот „БАСТИОН  - Развивање на меки вештини и 

социјални компетенции за тимско решавање на проблеми“, во соработка 

со Бизнис  академија Смилевски – БАС. 

Училиштето има политика за забрана на пушење, консумирање алкохол, 
дистрибуција и консумирање наркотични супстанции, што подразбира дека во 
училиштето (училниците, канцелариите, тоалетите, училишниот двор) не се 
пуши, не се доаѓа во алкохолизирана состојба, не се консумира алкохол, не се 
дистрибуираат и користат наркотични супстанции. Училиштето поседува 
писмен акт со кој се предвидуваат казни за учениците доколку тие доаѓаат во 
алкохолизирана состојба во училиштето или консумираат алкохол, дрога или 
цигари во просториите на училиштето и училишниот двор. 

Во соработка со локалната заедница, МВР, невладините организации, 
училиштето редовно спроведува работилници и предавања на тема 
спречување на користење на алкохол, дрога и други опојни супстанци.  
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Во училиштето нема продавница за храна, но во холот се поставени два 
автомати од кои учениците можат да се снабдат со кондиторски производи, 
како и со кафе и топли напитоци. 

Сите вработени во училиштето се задолжени да извршат санитарен 
преглед еднаш годишно, а систематски преглед на вработените се врши на 
секои две години. 

Педагошко-психолошката служба во соработка со Центарот за јавно 
здравје - Битола подготвува предавања кои обработуваат теми за здравата 
исхрана кај младите. Подготвените предавања се користат на класните часови. 

За учениците со телесни пречки во развојот е направен пристапен 
тоалет, специјално оспособен и наменет исклучиво за лица со физичка 
попреченост. Училиштето има прилагоден пристап за потребите на ученици со 
телесни пречки во развојот, но досега нема редовни ученици од оваа 
категорија. Вонредните ученици со телесни пречки во развојот се примаат во 
прилагодена училница на приземјето до работилниците. Ходниците на 
училиштето се доволно пространи да им овозможат лесно движење.  

Училиштето нема пропишани процедури за обезбедување материјални 
средства за учениците од социјално загрозени семејства, но од страна на 
Училишниот одбор редовно се одобруваат средства за помош на таквите 
ученици во тековната година. Класните раководители и педагошко-
психолошката служба соработуваат со таквите семејства, а во акциите за 
помош се вклучуваат и сите вработени во училиштето на доброволна основа. 
 
Јаки страни 

 најголем дел од учениците се осигурани од незгода на почетокот на секоја 

учебна година поради изложеноста на ризици при изведувањето практична 

настава 

 се преземаат голем број мерки и активности за превенција од насилство 

 се преземаат голем број мерки и активности за заштита од пушење, алкохол 

и дрога 

 училиштето и вработените им излегуваат во пресрет на учениците со 

финансиски тешкотии 

 подобрување на условите во училиштето – замена на старите и дотраени 

прозорци со ПВЦ-прозорци; бојадисување на училниците, кабинетите и 

ходниците во училишниот објект; поставување ЛЕД-осветлување; замена на 

стариот азбестен покрив, кој беше штетен за здравјето на учениците и 

вработените; санирани се надворешните скали на главниот влез на 

училиштето 

 училишните тоалети за учениците и ученичките се целосно реновирани 

 направен е и тоалет кој е специјално оспособен и наменет за ученици со 

телесна попреченост 

 

Слаби страни 
 не постои пишана процедура со која се регулира издвојувањето на средства 

за финансиска помош на ученици 
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Здравје 
 
Теми 

 Хигиена и заштита од болести  
 Грижа за ученици со здравствени проблеми  
 

Разгледувани документи 
 Куќен ред на училиштето 
 Правилник за организација и систематизација на работата и 

работните места 
 Увид во училишниот простор 
 Записници од надлежни органи за контрола на хигиената 
 Етички кодекс 

 
Користени методи на анализа 

 Интервју со секретарот 
 Анализа на анкетни прашалници 
 Увид во документацијата 
 Увид во училишниот простор 

 
Добиени резултати 
 

Од увидот во Дневниците за работа евидентно е дека учениците двапати 
во текот на своето школување, во I и во IV година, одат на систематски преглед, 
а резултатите ги добиваат во најкраток рок. Во склоп на класните часови има 
предавања или дискусии за разни болести (особено оние кои во моментот се 
актуелни), за болестите на зависност, како и за хигиената и исхраната коишто 
во крајна линија се многу поврзани со нивното здравје. Во секоја училница има 
чешма и течен сапун. Наставата во Училиштето се одвива според 
предвидените планови и протоколи за работа во услови на пандемија со 
КОВИД-19, изготвени од Министерството за образование и наука и 
Министерството за здравство.  

Во училиштето има процедура за грижа за учениците кои поради 
боледување подолго време отсуствуваат од настава. Процедурите се 
спроведуваат по иницијатива на класниот раководител во соработка со 
родителите на болниот ученик, во што се активно вклучени и многу помагаат 
другите ученици од класот. Сето наведено е регулирано со Кодекс на 
однесување во училиштето. 

Со увид на училишниот простор може да се утврди дека хигиената е на 
високо ниво. Од увидот може да се утврди дека училишниот двор е чист, има 
доволно корпи за отпадоци, а земјените површини се зазеленети. Ходниците и 
скалите се чистат повеќе пати на ден, а генерално чистење на училиштето има 
неколку пати годишно. Два пати годишно се врши и дезинсекција и 
дератизација на сите простории во училиштето. По потреба, во случај на појава 
на заразни заболувања (состојба на епидемија, пандемија), истото се врши и 
повеќе пати. 

Од анкетираните 54 наставници добиени се следниве резултати:  
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Колку сте задоволни од хигиената?  

 
Од анкетираните 303 ученици добиени се следниве резултати: 

 
Колку сте задоволни од хигиената?  

 
Според спроведената анкета, 35,60% од учениците одговорија дека не се 

задоволни од хигиената во тоалетите за учениците и покрај сите напори за 
подобрување на истата – комплетното реновирање, редовното чистење, 
користењето средства за дезинфекција, вода, течен сапун. 

Графиконот го прикажува задоволството на учениците од хигиената во 
училниците, спортската сала и училишниот двор. Одговорите на родителите и 
наставниците се слични и ги поткрепуваат информациите од учениците.  
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училници двор тоалети спортска сала

4 задоволен сум 30 27 36 35
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Колку сте задоволни од хигиената
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Јаки страни 
- хигиената во училиштето и дворот е на солидно ниво 
- поддршка за оние ученици кои отсуствуваат од настава од здравствени 

причини 
- тоалетите во училиштето се целосно реновирани, редовно се одржуваат, 

постапено е според забелешките од санитарната инспекција и последниот 
нивни извештај нема забелешки 
 
Слаби страни 

- дел од учениците изразија незадоволство од хигиената во тоалетите и 
покрај сите напори за подобрување на истата – комплетно реновирање на 
тоалетите, редовно чистење, користење на средства за дезинфекција, течен 
сапун, вода 

 
Советодавна помош за понатамошно образование на учениците 

 
Теми 

 Пружање помош при избор на занимањето/институцијата за 
понатамошно образование, доусовршување или вработување  

 Грижа за ученици со емоционални тешкотии  
 

Разгледувани документи 
 Записници од родителски средби 
 Записници од индивидуални разговори со ученици и родители 
 Записници од работилници 
 Годишна програма на училиштето 
 

Користени методи на анализа 
 Интервју со педагогот и психологот 
 Интервју со наставници од практична настава 
 Анализа на анкетни прашалници 
 Увид во документацијата 

 
Добиени резултати 
Пружање помош при избор на занимање/институција за понатамошно 
образование, доусовршување или вработување 

Училиштето организира повеќе активности кои овозможуваат информирање, 
што придонесува за олеснување на изборот при продолжување на  
образованието на учениците или нивно вработување.  

Најголем дел од активностите се преземаат од страна на педагошко-
психолошката служба во соработка со класните раководители. Училиштето, во 
соработка со факултетите, организира презентирање на нивните програми и 
можностите кои тие ги нудат. 

Реализирани се презентации и дистрибуции на рекламен материјал од 
страна на следниве факултети: 
- Педагошки факултет – Битола; 
- Економски факултет – Прилеп; 
- Бизнис академија Смилевски; 
- Факултет за земјоделски науки и храна – Скопје; 
- Меѓународен славјански универзитет „Гаврило Романович Державин“ – 

Битола; 
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- Технички факултет – Битола; 
- Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство – Скопје; 
- Факултет за туризам и менаџмент – Скопје; 
- Факултет за електротехника и информациски технологии – Скопје. 

Во склоп на училиштето функционира Кариерен центар каде што учениците 
можат да добијат помош во изработка на кратка биографија, подготовка за 
интервјуа за работа, самооценување на вештините и интересите на учениците, 
како и редовно информирање на родителите и учениците за помошта што може 
да ја добијат во училиштето преку пишани и усни соопштенија од страна на 
стручните служби. 

Дел од практичната настава се реализира во фирмите: „Кромберг и Шуберт“, 
РЕК - Битола, ФОД ДООЕЛ - Новаци, ЕЛЕМ, МЕПСО, „Синпекс“ ДОО - Битола,  
ЈП „Стрежево“, „НТБ електроник“ ДООЕЛ – Битола, ДПТУ „Проаларм“ ДООЕЛ - 
Битола, „Анлимитед кодерс“ ДООЕЛ - Битола, „Стило медиа“ ДООЕЛ - Битола, 
„Јавен адвертајзинг“ ДООЕЛ – Битола, „Каза дизајн“ ДОО - Битола, „Камај 
медиа“ ДООЕЛ - Битола, „Акаунт софт“ ДООЕЛ - Битола, „Шкреко“ ДОО - 
Битола, „СФС телефон сервис“ ДООЕЛ - Битола, „ДС медиа“ ДООЕЛ - Битола, 
„Електро Тинтле“ ДООЕЛ - Битола, „Подем – К“ ДОО - Битола, „Електромотор“ 
ДООЕЛ - Битола, „Инфогејт ИТ системи“ ДООЕЛ - Битола, „Нова солутионс“ 
ДООЕЛ - Битола, „Графопром“ ДООЕЛ - Битола, Автосервис „Тони плус“ - 
Битола, Автосервис ДООЕЛ „ЈС Братство“ - Битола, Автосервис ДООЕЛ 
„Врабец“ - Битола, ДООЕЛ за сообраќај „Чкрепа транс“ - Битола, 
Автоелектросервис ДООЕЛ „Попето“ - Битола, Автосервис ДООЕЛ „Жаба“ - 
Битола, ДООЕЛ „Грин тим“ – Битола, Автосервис ДООЕЛ „Мијаковски“ - Битола, 
Автоелектросервис ДООЕЛ „Максимална сигурност“ – Горно Оризари – Битола. 
Со фирмите во кои се изведува практична настава се склучуваат договори на 
почетокот на секоја учебна година. Вака организираната практична работа им 
овозможува полесно снаоѓање при вработување во струката по завршувањето 
на средното образование. Училиштето соработува со Регионалната комора на 
занаетчиите, што е дел од помошта за учениците кои нема да го продолжат 
своето образование на високообразовните институции.  

 
Колку, според Вас, училиштето им помага на учениците во изборот на 

натамошното образование и/или вработување?  
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 Со графиконот се презентирани размислувањата на родителите и 
учениците за помошта што учениците ја добиваат од страна на училиштето при 
изборот на натамошно образование или вработување. Се гледа дека поголем 
дел од трите целни групи се задоволни. 

 
Јаки страни 
- редовно следење и анализирање на успехот и однесувањето на секој 

ученик поединечно 
- редовно информирање на родителите за постигањата на учениците 
 
Слаби страни 

- и покрај големиот број активности кои училиштето ги презема за помош 
на учениците за избор на понатамошно образование и вработување, 
сепак, има мал процент на родители и ученици кои мислат дека таа 
помош не е доволна 

 
Грижа за ученици со емоционални тешкотии 
 Стручната служба и класните раководители во соработка со родителите 
навреме ги откриваат учениците со емоционални проблеми.   

Стручната служба е обучена да им помогне на учениците и родителите 
во вакви ситуации или да ги упати до релевантните институции. За таа цел, 
училиштето соработува со сите неопходни релевантни институции како што се: 
здравствени установи, Центар за социјална работа, народен правобранител, 
полиција и др. 

Стручната служба учествува во голем број работилници за решавање 
одредени емоционални проблеми, како и нивно детектирање и укажување на 
советодавна помош.  
 

Разговори со ученици со лични проблеми 

 
Колку време се посветува на разговори со ученици кои имаат лични 

проблеми?  
Од графиконот со одговори се гледа дека трите целни групи во најголем 

дел се задоволни со времето што се посветува на разговори со учениците кои 
имаат лични проблеми. 
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наставници 20.40% 70.40% 9.20% 0.00%

ученици 8.60% 69.60% 13.90% 7.90%

родители 9.60% 64.90% 21.60% 3.90%

наставници ученици родители
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Јаки страни 
- широк спектар на добро структурирани пристапи за советодавна помош за 

понатамошно образование или вработување на учениците 
- навремено откривање на ученици со емоционални проблеми 
Слаби страни 
- недоволно подготвени ученици за решавање и справување со конфликтни 

ситуации 
 
Следење на напредокот 
 
Теми 

 Водење евиденција за индивидуалниот напредок на учениците  
 Анализа на напредокот на учениците по паралелки  

Разгледувани документи 
 Дневник за работа на паралелките 
 Записници од наставните совети 
 Записници во педагошко-психолошката служба 
 Училишна годишна програма 

Користени методи на анализа и собрани податоци 
 Интервју со секретарот 
 Анализа на анкетни прашалници 
 Увид во документацијата 

 
Добиени резултати 

Секој ученик редовно е оценуван, како што следува според Правилникот. 
Редовно се одржуваат класни и наставнички совети на кои се следи и 
анализира успехот и однесувањето на секој ученик посебно, на класот како 
целина и на ниво на соодветната година.  

 
Работа со ученици кои имаат тешкотии при совладувањето на 

наставните содржини 

 
Колку време се посветува на разговори со ученици со тешкотии во 

наставата?  
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70.00%

80.00%

многу доволно недоволно не се посветува

наставници 20.40% 74.10% 3.60% 1.90%

ученици 14.50% 60.10% 19.50% 5.90%

родители 8.20% 61.90% 27.20% 2.70%

наставници ученици родители
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Одговорите покажуваат дека наставниците посветуваат доволно време за 
работа со ученици кои имаат тешкотии при совладувањето на наставната 
материја. 

Исто така, извршените анкетирања покажаа дека во наставата се посветува 
доволно време на разговори со ученици кои покажуваат натпросечни резултати. 

 

 
Колку време се посветува на разговори со ученици со натпросечни 

резултати во наставата?  
 
Резултатите од направените анализи и соодветно изработените документи 

им се соопштуваат на вработените, на сите ученици (на класен час) и на 
родителите (родителски средби), за што постојат записници во дневниците.  

За секое отстапување во успехот или однесувањето (изостанување од 
часови, зголемена агресија) се повикува родител на разговор, за што се води 
евиденција во дневниците и во педагошко-психолошката служба доколку и таа 
била вклучена во разговорот. Во врска со ова, анкетираните 268 родители ги 
дадоа следниве резултати: 

 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

многу доволно недоволно не се посветува

наставници 16.70% 74.10% 9.30% 0.00%

ученици 28.40% 58.70% 7.50% 5.40%

родители 16.00% 61.60% 19.80% 2.60%

наставници ученици родители

7, 2.61%
14, 5.22%

78, 29.10%

169, 63.06%

Вие сте соодветно и навремено и нформирани за случувањата во 
училиштето кои се однесуваат на учениците.

воопшто не се согласувам

делумно не се согласувам

делумно се согласувам

целосно се согласувам
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Вие сте соодветно и навремено информирани за случувањата во 
училиштето кои се однесуваат на учениците.  

 
 
Во врска со соработката со педагошко-психолошката служба, анкетираните 

54 наставници, 303 ученици, 268 родители го покажаа следново: 
 

 
Колку сте задоволни од соработката со педагошко-психолошката 

служба?  
 
На прашањето „Колку училиштето и наставниците го помагаат севкупниот 

развој на Вашето дете?“ – 61,57% од родителите сметаат дека училиштето и 
наставниците во доволна мера го помагаат севкупниот развој на нивните деца. 
 

 
 

Колку училиштето и наставниците го помагаат севкупниот развој на 
Вашето дете?  

 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

4 задоволен сум 3 2 1 не сум 
задоволен

наставници 79.60% 14.80% 3.70% 1.90%

ученици 46.50% 37.30% 12.20% 4.00%

родители 44.40% 40.00% 10.40% 5.20%

наставници ученици родители

76, 28.36%

165, 61.57%

27, 10.07%

многу

доволно

малку
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На прашањето за учениците „До кого ќе се обратиш ако имаш проблем во 
училиштето (за време на час, одмор, при изведување на практична настава)?“, 
каде можеа да се заокружат и повеќе одговори – 263 од 303 ученици би се 
обратиле кај класен раководител, а 60 ученици - кај педагог/психолог. 

 
До кого ќе се обратиш ако имаш проблем во училиштето (за време на час, 

одмор, при изведување на практична настава)? 
 

На прашањето дали учениците имаат соодветна онлајн-поддршка од 
наставниците за време на пандемијата со КОВИД-19, анкетираните ученици и 
родители во најголем дел одговорија дека добиваат поддршка од наставниците, 
додека само 7,5% од 303 ученици и 4,1% од 268 родители сметаат дека 
воопшто нема поддршка. 

 
Дали учениците имаат соодветна онлајн-поддршка од наставниците за 

време на пандемијата со КОВИД-19? 
 
Од вкупно 54 наставници, на прашањето „Дали имате воспоставено 

практика за онлајн-поддршка на учениците за време на пандемијата со 

263

91

72

50

60

0 50 100 150 200 250 300

а) класен раководител

б) предметен наставник 

в) соученик 

г) директор 

д) педагог/психолог 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

а) да, од сите 
наставници

б) да, од 
повеќето 

наставници

в) само од 
неколку 

наставници

г) воопшто нема 
поддршка

ученици 31.00% 36.60% 23.10% 7.50%

родители 44.80% 32.80% 14.20% 4.10%

ученици родители



Самоевалуација на училиштето 2021 
 

80 | 

 

КОВИД-19?“, 31 наставник или 56,36% одговорија дека имаат целосна 
поддршка, а другите по потреба или кога мораат, а само 1 наставник воопшто 
нема воспоставено таква практика. 

 
 
Дали имате воспоставено практика за онлајн-поддршка на учениците за 

време на пандемијата со КОВИД-19? 
 
Заклучок 

 
Состојбата во СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ - Битола во однос на областа 

Поддршка на учениците збирно ја оценуваме како многу добра. Од увидот во 
документацијата, училишниот простор и анализата на добиените одговори од 
анкетата спроведена меѓу наставниците, учениците и нивните родители се 
идентификувани јаките страни на училиштето во оваа сфера, но и страните кои 
треба сè уште да се подобруваат. Сите членови на тимот за самоевалуација на 
училиштето од областа Поддршка на учениците едногласно констатираа 
подобрување во овој дел при споредбата со извештаите и состојбите од 
претходните години, како во поглед на условите за работа во училиштето, така 
и во поглед на целокупната поддршка што ја добиваат учениците што се 
согледува во задоволството што го искажуваат на анкетите со поголем број 
испитаници од претходно. Во делот Поддршка на учениците треба да се 
преземат активности за подобрување според следните приоритети:   

 изготвување и усвојување документ со кој ќе се регулира издвојувањето 
средства за финансиска помош на ученици;  

 подготвување и реализирање обуки за ученици за решавање и 
справување со конфликтни ситуации. 
 

Членови на тимот 
 
Билјана Маринова 
Благица Богоевска 
Илче Ацевски 
Кети Паскова 
Анита Андреевска 
Влатко Гроздановски 

31, 56.36%

17, 30.91%

6, 10.91%

1, 1.82%

да, целосна поддршка

да, по потреба

само кога морам

воопшто немам
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Пеце Бојовски 
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Подрачје 5: Училишна клима и односи во училиштето 

 

реден 
број 

индикатори за 
квалитет 

теми 

5.1 
училишна клима и 

односи во 
Училиштето 

 углед/имиџ на Училиштето 
 Кодекс на однесување 
 училишна клима 
 поведение и дисциплина во Училиштето 

5.2 
промовирање на 

постигањата 

 промовирање на личните достигнувања 
на учениците 

 промовирање на постигањата во име на 
Училиштето 

5.3 
еднаквост и 
правичност 

 познавање на правата на децата 
 еднаков и правичен третман на сите 

ученици 
 прифаќање и промовирање на 

мултикултурализмот 

5.4 

партнерски однос со 
родителите и со 

локалната и 
деловната заедница 

 соработка на Училиштето со родителите 
 соработка со локалната заедница 
 соработка со деловната заедница и со 

невладиниот сектор 
 

Разгледувани документи: 

- Кодекс на однесување; 

- Анкети/интервјуа со наставници, родители, ученици; 

- Педагошка евиденција за изречени педагошки мерки; 

- Правилник за оценување, напредување, полагање на испити; 

- Статут на Училиштето; 

- Упатство за начинот на изрекување на педагошките мерки во јавните средни 
училишта; 

- Куќен ред на Училиштето; 

- Пофалби, награди, признанија. 

Користени методи на анализа: 

 Интервјуа со администрација, раководен тим; 

 Интервју со наставници; 

 Анализа на анкетни прашалници; 

 Увид во документација; 

 Увид во училишниот простор. 

5.1 Училишна клима и односи во Училиштето  

5.1.1. Углед/имиџ на Училиштето 

Углед и имиџ на Училиштето  

 Како и се друго, така и имиџот и угледот на Училиштето се 
карактеристики кои мора да се негуваат во континуитет и да се надградуваат, 
односно постојано да се потврдуваат.  
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 Така, дел од факторите кој придонесува за подигнување на имиџот на 
Училиштето се резултатите од натпреварите на државно и регионално ниво, 
според што е во водство меѓу средните технички училишта во Република 
Северна  Македонија. 

 Обуките во кои учествуваат наставници се, секако, во прилог на 
одржливоста на високиот статус на Училиштето во рамките на средните 
технички училишта во Македонија.  

 Во текот на учебната 2018/2019 година претставниците од СОТУ ,, 
Ѓорѓи Наумов“ – Битола учествуваа на следните семинари, обуки, работилници 
и презентации: 

 
СЕМИНАРИ, ОБУКИ, РАБОТИЛНИЦИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Во текот на учебната 2018/2019 г., претставниците на СОТУ „Ѓорѓи Наумов“- 

Битола учествувале на следните семинари, обуки, работилници и презентации. 

Р.б. Настан Содржина /тема /учесници Време и место 

1. Обука, Фондација 
Конрад Аденауер 

Градење на капацитетите на 
наставниците од средните 
училишта за користење на 
неформални методи, во 
образовниот процес Учесник: 
Виолета Николова 

14-15.09.2018 
Охрид 

2. Панел дискусија Дуално образование во средно 
стручно образование, презентација 
од две пилот училишта , Охрид и 
Кавадарци 
Учесници: директор Владимир 
Роме, пом.дир. Тони Панов 

18.09.2018 
Скопје 

3. Гостувачко предавање 
Технички факултет - 
Битола 

Предавање на Професор 
Емеритус, Беркли, Калифорнија, 
Тема: Симулација на човековиот 
систем за вид 
Учесник: пом.дир. Тони Панов 

24.09.2018 
Битола 

4. Обука, Канцеларија на 
проектот за 
модернизација на 
техничкото образование 

Изработка на модуларно 
дизајнирани наставни програми за 
реформираното средно стручно 
образование 
Учесници:Тони Панов, Владо 
Тасевски. Жанета Сервини, Јани 
Сервини 

09.10.2018 г. 
Скопје 

5. Обука, работилница, 
БАС  Академија 
Смилевски 

Иновации, креативност и бизнис во 
управувањето со опасниот отпад 
Учесници: Тони Панов, Светлана 
Живковиќ, Жаклина Ѓерасимовска 
и 6 ученици од четврта година. 

09.11.2018 г. 
Битола 

6. Панел дискусија, 
настани за вмрежување 

„Младите и политиките за 
вработување“ Цел: Запознавање со 
претстојните политики за 

22-23.11.2018 г. 
Битола 
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вработување и прицесите кои се 
водат со посебен акцент на 
младинската гаранција 
Учесник: педагог, Мирослав 
Стојанов 

7. Состанок за регионален 
проект, Министерство за 
образование и наука, 
КултурКонтакт Австрија 

„Училиштето се среќава со 
економијата“ Цел:Поддршка на 
квалитетот и важноста на 
стручното образование и 
практичната работа 
Учесници: директор Владимир 
Роме, пом.дир. Тони Панов 

28 ноември 2018 
г. 

Скопје 

8 Презентација 
БРО Битола 

е - Twinning платформа за 
наставници 
Учесници: Кети Паскова, Биљана 
Лумбуровска, Јани Сервини 

12.12.2018 
Битола 

 
 

9 Проект, Бизнис 
академија Смилевски 

Развивање на меки вештини и 
социјални компетенции за тимско 
решавање на проблеми – 
БАСТИОН 
Учество: Директор и 24 наставници. 

13.12. и 
14.12.2018 

Битола 

10 Обука, Биро за развој на 
образование, ТРЕНИНГ 
Центар- Скопје 

Настава и учење во 21-от век, 
создавање иновативни училишта: 
подготвување на учениците за 21-
от век, Цел на обуката: 
Професионално усовршување на 
наставници од средното 
образование преку користење 
современи методи 
Учесници: сите наставници и 
стручната служба 

15.12.2018 г. 
Битола 

 

11 Инфо сесии 
Регионална канцеларија 
за младинска соработка 
RKMS/RYCO 

Информативна сесија  за 
аплицирање на проекти, 
Презентација на повикот за 
аплицирање, Презентација и 
насоки за пополнување на 
апликација  
Учесници: пом. директор Тони 
Панов, Билјана Маринова 

19.12.2018 
Битола 

12. Годишно собрание на 
Здружението на стручни 
наставници и раководни 
кадри од 
електротехничките, 
машинските и 
сообраќајните училишта 
во Р. Македонија 

Улогата, значењето и работата на 
на Здружението, Извештај за 
одржаните натпревари, тековни 
прашања 
Учесници. Директор, Владимир 
Роме; пом. директор Тони Панов, 
претставници од двете струки 

25.12.2018 
Велес 

13. Работилница, 
Презентација на 
наставен план 

Проект за развивање вештини и 
поддршка на иновации, 
модернизација на техничкото 

18 јануари 
Скопје 
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образование 
Учесник: Пом.дир. Тони Панов 

14. Проект БАСТИОН Развивање на меки вештини и 
социјални компетенции за тимско 
решавање на проблеми – 
БАСТИОН 
Ученици: Ученици од втора и трета 
година (120 ученици) во четири 
групи и 24 наставници, 20 
работилници 

20.02.2019 до  
06.06.2019 г. 

15. Јавен настан 
Општина битола 
НВО Инфоцентар 
 

Народниот правобранител и 
локалната власт 
 Поголема соработка за поголема 
заштита на правата на граѓаните 
Учесници: Виолета Николова, 
правник: Љубица Кочовска 

Битола, 
07.03.2019 

16. Обука Junior 
Achievement Macedonia 

Ученички компании 
Учесници: Јани Сервини, Жанета 
Сервини 

07-08. 03.2019 г. 
Скопје 

17. Инфо сесија, Фонд за 
иновации и технолошки 
развој 
 

 Јавен настан, Предизвик за млади 
истражувачи 
Учесници: директор;Владимир 
Роме, Тони Панов, Јани Сервини 

Битола, 
12.03.2019 

18. Семинар, СЕМПЕР Проект: „ Заштита, подобрување, 
Учество, едуцирање, 
информирање“ Тема:Врсничко 
насилство (Bulling) 
Учество: Мирослав Стојанов, Дејан 
Патрногиќ, Виолета Николова. 

29.03.2019 
Битола 

19. Седница на Собранието 
на здружение на стручни 
наставници и раководни 
кадри 

Тековни активности на 
здружението, информации за 
регионалните натпревари, 
утврдување на предлог распоред 
за натпреварите за пероод 2020-
2022, информација за модуларните 
наставни програми 
Учесници: директор- Владимир 
Роме, пом. директор- Тони 
Панов,претседатели на активи - 
Јани Сервини, Билјана 
Канатларовска 

05.04.2019 
Охрид 

20. Настан, DigiGirlz Настанот е во организација на 
Microsoft, ФИНКИ, ФИКТ, наменет 
да понуди инспирација, едукција и 
поддршка на секое девојче кое сака 
да стане дел од IT секторот. 
Учество- ученички од втора година, 
наставник – Марија Колевска 

09.04.2019 г. 

21. Обука за социјално 
претприемништво 

„Иновентер – Иновативна обука за 
стручно образование во сферата 

10, 11.04.2019 г. 
Битола 
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на социјалното претприемништво“ 
Учесник: Драган Стојановиќ 

22. Гостувачко предавање Очекувани правци на развојот на 
енергетиката во светот и кај нас – 
Нови предизвици и можности за 
РЕК – Битола 
Учесници: директор-Владимир 
Роме, пом.директор –Тони Панов, 
Цвртанка Митревска, Ѓеорги 
Ташковски 

Технички 
факултет – 

Битола 
10.04.2019 г. 

23. Презентација на труд, 
одбрана на хипотеза 
СОТУ “Ѓорѓи Наумов“ - 
Битола 

Одбрана на хипотезата од проектот 
„ 3Д трехнологиите , предизвик на 
денешницата и неопходност на 
иднината“ 
Претставници од Фонд за иновации 
и технолошки развој , Технички 
факултет, Училишен одбор, 
Директори на средните училишта, 
претставници од локалната 
самоуправа, наставници, родители 
и ученици од нашето училиште 
Ментор: Илче Ацевски и 7 ученици. 

17.04.2019 
 

24. Семинар за наставници 
по англиски јазик 

 
Учесници: Кети Паскова, Мимоза 
Велкова, Жаклина Герасимовска 

19.04.2019 г. 
Скопје 

25. Средба  на Комисија за 
дуално образование 

Имплементација на дуалното 
образование Учесници: директор, 
Владимир Роме, пом. Директор 
Тони Панов 

22.04.2019 г. 
Скопје 

26. Состанок, МОН, МИО 
активности 

Информации за активностите околу 
одобрените грантови за 
реализација на МИО активности 
Учесник: Дејан ПатрногиЌ 

Скопје,  
03.05.2019 

27. Обука: Проект 
„Препознај, превенирај и 
примени мерки против 
насилство“  

Препознавање, справување и 
превенција на насилство во 
училиштата 
Учество: Виолета Николова 
Дејан Патрногиќ 

17-19 мај, 2019 г. 
Струга 

28. Трибина  Предизвици за подобрување на 
дуалното образование - идни 
чекори 
Учесници: Директор, Владимир 
Роме и пом.директор, Тони Панов 

Скопје 
06.06.2019 г. 

 Работилница, ФЕИТ Развојни микропроцесорски 
системи 
Учесници: пом.дир.Тони Панов, 
Јани Сервини, ученици: Антонио 
Цветковски, Ангел Насев 

Скопје 
13.06.2019 
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СОРАБОТКИ, ПОСЕТИ 

1. Посета на раководниот тим од СОУ „Гостивар“ - Гостивар. Размена на 

искуства и почеток на соработка. 26.10.2018 г. 

2. Соработка со фирмата „Логинг електроникс“ – Скопје. Донирана дидактичка 

опрема за Кабинетот по микроконтролери и микрокомпјутери на  24.10.2018 г. 

3. Посета  на претставници од Германската амбасада, Официјално отворање 

на кабинетите по електроенергетика и физика , 07.11.2018 г. 

4. Соработка со БАС , Битола Меѓународна научна конференција на тема 

„Современите менаџерски предизвици и организациските науки“, 10.11.2018 г. 

5.Кариерен саем, организиран од МКЦ, Општина Битола, Инфо клуб Битола 

УНДП, Фонд за иновации и технолошки развој,Штандовска презентација на 

компании, кратки презентации од претставници на иновативни бизниси, 

мотивациони говори, 14.12.2018 г. Саемот го посетија наставници и ученици од 

четврта година. 

6. Соработка  со  НВО ГЕТ ИНОВАЦИЈА – Битола, Проект „Тех –Стартап 

училиште“. Проектот е поддржан  преку грантовата програма од Комисијата за 

демократија при Амбасадата на САД во Р.Македонија. Учесниците во проектот 

се запознаваат  со процесот на дизајнирано учење. Прва работилница – 

запознавање со основите на Клауд компјутинг. (21.12.2018 г.) 

Втора работилница – запознавање со Amazon AWS и сервисите кои ги нуди 

(26.12.2018).Третата работилница се одржа на 28.01. а четвртата на 31.01.2019 

г.). Проектот ќе има уште 6 работилници кои ќе се реализираат до крајот на 

февруари 2019 г. 

7. Соработка со M3DS Академија за 3D и Gaming. Донација на 3D принтер за 

нашето училиште. Соработката предвидува работилници за месец април. 

8.Соработка со Меѓународен Славјански Универзитет „Гаврило Романович 

Державин“       Презентација на наставната програма и условите за школување, 

07.03.2019 г. 

9.Соработка со Технички факултет- Битола. Презентација на наставната 

програма и условите за школување, 18.03.2019 г. 

10. Соработка со Центар за јавно здравје. Спроведено анкетирање на ученици 

во рамките на европско истражување. Прашалник: Употреба на супстанци, 

22.03.2019 г. 

11. Соработка со Економски факултет – Прилеп, презентација на наставната 

програма, услови за запишување и школување, 25.03.2019 г. 

12. Соработка со ФЕИТ – Скопје, презентација на наставната програма, услови 

за запишување и школување, 29.03.2019 г.  

13. Соработка со Земјоделски факултет - Скопје, презентација на наставната 

програма , услови за школување, 31.03.2019 г.  

14. Соработка со Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје за реализација на 

практична обука во КЕЦ Битола, на ученици од трета и четврта година од 

образовниот профил електротехничар - енергетичар. 

15. Соработка со Педагошкиот факултет- Битола, презентација на наставна 

програма, услови за запишување и школување, 10.04.2019 г. 
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16. Соработка со локална самоуправа. Одржан Саем за претставување на 

средните училишта ,презентација на наставни програми и профили за 

наредната учебна година. 

17. Завршен настан.Соработка  со  НВО ГЕТ ИНОВАЦИЈА – Битола, Проект 

„Тех –Стартап училиште“. Завршни работилници и презентирање на 

проектните активности. Учествуваа ученици од трета и четврта година,под 

менторство на Благица Богоевска од 23.05. до 26.05. 2019 г. во Струга. 

СОРАБОТКА НА УЧИЛИШТЕТО (ПОТПИШАНИ ДОГОВОРИ И 

МЕМОРАНДУМИ) ВО Р. МАКЕДОНИЈА 

1. Склучен договор за соработка со Здружението за развој на граѓанско 

образование и цивилно општество ГАНИМЕД – Битола. Соработка ќе се 

остварува за реализација на проектот„Со критичко мислење до граѓани со 

медиумска умешност“.04.10.2018 г. 

2. Меморандум за соработка помеѓу Црвен крст на Р. Македонија- Општинска 

организација Битола и СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ – Битола со цел да се обезбеди 

координација во делувањето меѓу двете институции за реализација на 

програми од областа на здравствено-превентивните активности, 

крводарителство, прва помош и Меѓународно хуманитарно право., 16.10.2018 г. 

3. Соработка со Општина Битола – Донација на спортски реквизити за средните 

училишта, 16.10.2018 г. 

4. Потпишан меморандум за соработка со Економски факултет – Прилеп, 

08.04.2019 г. со цел да се реализира размена на наставен кадар и ученици, 

соработка за реализиција на заеднички истражувања, консултации за наставни 

содржини и информации во однос на промените на едукативните процеси, 

пристап до библиотечен фонд, одржување на предавања и промоции. 

5. Потпишан меморандум за сорсботка со Коалиција на младински организации 

СЕГА, за спроведување на Проектот „Препознај, превенирај и примени мерки 

за безбедност во Училиштата“, 12.04.2019 г. Проектот ќе спроведе независно и 

објективно остражување за постојните мерки и механизми за превенција на 

насилсилство во образовните институции. 

  

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА НА УЧИЛИШТЕТО  

АКТИВНОСТИ 

1. Педагошко – психолошка служба во соработка со МНР-Битола , Отсек за 

превенција, организирано предавање и презентација на тема: „Дрогата и 

штетните последици“,препознавање и превенција,  20.09.2018 г. 

2.Гостувачко предавање во организација на Технички факултет – Битола во 

соработка со здружението ЕТАИ, невладина организација од Беркли, 

Калифорнија на тема: Иновативни стратегии за промовирање на позитивен 

развој на младите, 24.09.2018 г. 
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3. Мотивационо предавање за крводарување од претставници на Црвен Крст- 

Битола, одржано на 01.10.2018 г. 

4. Крводарителска акција „ Дарувам крв, спасувам живот“ 02.10.2018 г. 

5. Посета на Саем за волонтаризам, организиран од Американското Катче 

Битола. Запознавање со актуелните волонтерски можности во Битола, 

регионот, Европа, 02.10.2018 г. Одговорен наставник: Кети Паскова. 

6. Предавање на тема: „Месец на борба против насилство“ , во организација на 

Центарот за јавно здравје – Битола, одржано на 10.10.2018 г. (присутни - 

ученици од втора година). 

7. Предавање на тема „ Заштита при работа“, во организација на претставници 

од фирмата „Кромберг и Шуберт“, 16.10.2018 г.,во просториите на нашето 

училиште. Присуствуваа ученици од втора и четврта година. 

8. Посета на саемот ТЕХНОМА на 26.10.2018 г.Скопје. Саемот го посетија 

ученици од машинската и електротехничка струка од трета и четврта година. 

9.Интерактивна работилница реализирана од Здружението за еднакви 

можности СЕМПЕР,насловена како „Препознај семејно насилство и делувај“, 

01.11.2018 г, учествуваа ученици од втора година. 

10. Предавање организирано од МВР Битола, Отсек за превенција, на тема: 

„Стоп за насилството“,  08.11.2018 г. Предавањето го следеа ученици од втора 

и четврта година. 

11.Мотивационо предавање за активностите на Црвен Крст, одржано на  

03.12.2018 г. со учениците од втора и четвтра година. 

12. Крводарителска акција, 02.04.2019 г. 

13. Предавање од  Локалната комисија  за борба против трговија со луѓе и 

илегална миграција, Предавањето ќе опфати повеќе теми ( матури, алкохол, 

превенција од трговија со луѓе, врсничко насилство), 15.04. 2019 г. 

14. Посета на Саем на книгата, Скопје , 13.05.2019, ученици од прва и трета 

година, заедно со одговорните наставници: Сузана Иванова, Жаклина 

Ѓерасимовска, Александра Стојковска, Гордана Танеска. 

15. Работилница со наставници во рамките на проектот „Препознај, превенирај 

и примени мерки против насилство“ .Учествуваа 18 наставници. Реализатори 

на обуката: Дејан Патрногиќ и Виолета Николова. 31.05.2019 г., Кариерен 

центар. 

16. Работилница со ученици (паралелка II5) во рамките на проектот „Препознај, 

превенирај и примени мерки против насилство“ .Учествуваа 18 наставници. 

Реализатори на обуката: Дејан Патрногиќ и Виолета Николова. 31.05.2019 г., 

Кариерен центар. 

17. Трибина за одбележување на Денот на сесловенските просветители, 

24.05.2019 г. Учествуваа ученици од трета година и колеги гости на настанот. 

Одговорни за реализација, наставници по македонски јазик и литература: 

Сизана Иванова и Наташа Младеновска Лазаревска. 
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 ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ 

1. Еднодневна екскурзија во месноста Смолево, 07.09.2018 г. 

2. Учество на Есенски крос во организација на Општинскиот сојуз на училишен 

спорт – Битола. Настанот се одржа на 28.09.2018 г. 

3.  Изложба, „За изгубениот Сеферски свет“, НУУБ „Св.Климент Охридски“ – 

Битола, 04.10.2018 г. Меморијален центар на холокаустот на Евреите од 

Македонија и CENTROPA. Изложбата ја посетија ученици од втора и четврта 

година. Одговорни наставници: Виолета Николова, Билјана Маринова. 

4. Работилница во рамките на проектот „Тема за дилема“ – медиумска 

писменост, 26.10.2018 г. Учествуваа 20 ученици од четврта година. Одговорни 

наставници: Виолета Николова , Билјана Маринова. 

5. Квиз за проверка на медиумската писменост одржан во нашето училиште во 

организација на Здружението Ганимед Битола во рамките на проектот „Со 

критичко мислење до граѓани со медиумска умешност“, спроведувано од 

Метаморфозис и ЕВРОТИНК. Учествуваа 5 ученици од четврта година и се 

пласираа на трето место, 07.11.2018 г. 

6.Учество на изложба на постери со слогани и цитати на тема: Медиумска 

писменост организирана по повод Неделата на медиумска писменост, 

09.11.2018 г. Ученичката Наиле Емини освои прво место. 

7. Еколошка акција ДАЈ СВОЈ ПРИДОНЕС-ЗАСАДИ ДРВО, Учениците од 

нашето училиште засадуваа садници донирани од ИТ компанија ИНТЕРВОРКС 

– Битола, 10.12.2018 г. 

8. Акција за пошумување – „Дај свој придонес, засади дрво“, во соработка со 

Општина Битола и дел од фирмите во градот кои се општествено ангажирани, 

21.03.2019 г. 

9. Панел дискусија за медиумска писменост и критичко размислување. 

Настанот е дел од проектот „Со критичко мислење до граѓаните со медиумска 

умешност“. Учествуваа 22 ученици од четврта година учесници во проектот, 

Битола, Центар за култура, 01.03.2019 г. 

10.  Завршен настан по повод успешно завршениот проект Тема за 
дилема.Неформален состанок и доделување на благодарници на 13 март 2019 
година. 
11. Учество на НВО саем „Градење мостови“,   на здруженијата кои работат со 

млади и активно ги вклучуваат во општествениот живот. Организација на 

СФЕРА Македонија, настан на тема:  Активно граѓанство, волонтирање за 

подобрување на нашата заедница, Народен Театар , Битола 

18.03.2019г.Учесници: Виолета Николова, Благица Богоевска, ученици од IV5, 

IV6 клас. 

12. Еколошка акција – чистење на училишниот двор и преминот кон новиот 

пазар. Акција на учениците, наставниците и ЈП Комуналец – Битола., 

23.03.2019 г. 
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13. Спроведено истражување на тема „Националистички и ксенофобни ставови 

кај младите во Македонија“. Истражувањето е во организација на Младински 

образовен форум, 02.04.2019 г. 

14. Турнир во Шах, април 2019 г. Одговорен наставник Роза Петровска. 

Резултати од училишниот турнир во шах: Сековски Ивица – прво место, 

Петревски Бранко - второ место и трето место: Силјановски Михаил, Џајков 

Филип, Зекмановски Мухамед. 

15. Саем на иновации Skopje Mini Maker Faire, 2019, Презентирање на 

иновативни трудови. Учествуваа пет ученици од четврта година  со нивните 

ментори Јани Сервини и Илче Ацевски, 31.05.2019 г. 

16. Квиз – Грижата и негувањето на македонскиот јазик како задача и 

предизвик. Учествуваа ученици од втора година. Организатори на настанот: 

Билјана Маринова и Стојанка Поповска, 05.06.2019 г. 

17. Завршна средба за проектот БАСТИОН. Презентација на проектот и 

презентација на училиштето, 06.06.2019 г. 

Во текот на учебната 2019/2020 година претставниците од СОТУ ,, Ѓорѓи 
Наумов“ – Битола учествуваа на следните семинари, обуки, работилници и 
презентации: 

 
 СЕМИНАРИ, ОБУКИ, РАБОТИЛНИЦИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ 
 
Во текот на учебната 2019/2020 година претставниците од СОТУ ,, Ѓорѓи 
Наумов“ – Битола учествуваа на следните семинари, обуки, работилници и 
презентации: 
 

Р.б. Настан Содржина /тема /учесници Време и 
место 

1. Работна средба, 
работилница 

Проект „Локални партнерства за 
вработување“ 
Учесник, психолог: Дејан Патрногиќ 

05.09.2019 
Скопје 

2. Меѓународна 
конференција 
Маcedonia Manufacturing 
Ekpo 2019 

Вмрежување на компании од лесно 
преработувачката индустрија 
Директор: Владимир Роме, пом. 
Директор Тони Панов, паралелката 
I  I 9 и родители на учениците 

25.09.2019 
Скопје 

3. Работен состанок, ЈЗУ 
Центар за јавно здравје 

Предлози, мислења за 
реализирање на здравствено 
воспитни активности во учебната 
2019/2020 во образовните 
институции 
Учесник: Педагошко психолошка 
служба, Дејан Патрногиќ 

04.10.2019 
Битола 

 Работилница за 
ЕРАЗМУС + проекти 

Иновативна настава, креативни 
ученици 

06.11.2019 
Битола 
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Учесници: Елена Шалевска, Бојана 
Попова, Mарија Колевска  

4. Состанок на Собранието 
на ЗЕМСУ 

Измени во статутот и правилникот, 
избор на претседател, тековни 
прашања 
Учесници: Јани Севини, Билјана 
Канатларовска; Тони Панов 

07.11.2019 
Велес 

5. Конференција за 
Еврогајденс - мрежата 

Запознавање со Еврогајденс – 
мрежата и кариерно образование и 
советување на учениците преку 
Центрите за кариера, придобивките  
ос самата мрежа во 
понатамошното делување 
Учесници: Мирослав Стојанов, 
Илче Ацевски 

08-
10.11.2019 

г. 
Струмица 

6. Состанок со претставник 
од ЦСО 

Консултации, насоки за феријална 
пракса и слободни часови на 
училиштето. Учесници: раководен 
кадар, претседатели на Активи и 
наставници од електротехничка 
струка кои предаваат во прва 
година. 

12.11.2019 
СОТУ 
„Ѓорѓи 

Наумов“- 
Битола 

7. Обука  Подготовка за ЕРАЗМУС + проекти 
Ученик: Жанета Сервини 

14-
16.11.2019 
Крушево 

8. Работилница, обука Е – Twinning,Обука за вклучување 
во меѓународни проекти од ЕУ 
Учесници: Тони Панов, Благица 
Богоевска 

18.11.2019 
Битола 

9. Состанок на ЗЕМСУ Предлог измени на статутот на 
ЗЕМСУ и правилникот за 
натпревари 
Учесник. Јани Сервини 

27.11.2019 
Куманово 

10. Состанок на ЗЕМСУ Предлог измени на статутот на 
ЗЕМСУ и правилникот за 
натпревари 
Учесник. Јани Сервини 

27.11.2019 
Куманово 

11. Саем на кариера, 
Презентација, 
Интерактивен 
едукативен корнер, 
мотивациски говори 

Во организација на МКЦ – Битола и 
Инфо клуб Битола –намалување на 
младинската невработеност и 
намалување на младинската 
миграција од Битола 
Учесници: педагог – Мирослав 
Стојанов, наставник Илче Ацевски, 
20 ученици од прва и трета година 

27.11.2019 
Центар за 
култура - 
Битола 

10 Семинар, обука за 
дуално образование, 
Делегација на 
Германско стопанство 
во РСМ 

Ефективно учење: пренесување на 
учењето, различни методи на 
учење и тестирање, учење и 
мотивација, визуализација 
Учесници: Сузана Масларова, 

10-
14.12.2019 

г. 
Скопје 



Самоевалуација на училиштето 2021 

 

93 |  
 

Марија Колевска, Душан Стојковиќ, 
Кире Тасевски 

11 Oбука  - ЕРАЗМУС ЕРАЗМУС- Иновативна настава, 
креативни ученици 
Учесници: Сузана Иванова, Лидија 
Стефановска, Жанета Севини, 
Светлана Живковиќ, Марија 
Ивановска, Бојана Попова 

13.12.2019 
Битола 

12. Презентација Проект InnoTech Club – 
промовирање на науката, 
технологијата и иновациите 
Учесници: ученици од четврта 
година и трета година 

16.12.2019 
и 

20.12.2019 
СОТУ 
„Ѓорѓи 

Наумов“ 

13. Состанок на ЗЕМСУ Промена на Статутот и 
Правилникот на здружението 
Учесници: Тони Панов, Јани 
Сервини 

20.12.2019 
г. 

Кавадарци 

14. Консултативна средба Проект – Средношколски капитал 
Учество: наставник, Сузана 
Иванова и педагог – Мирослав 
Стојанов, „ ученици од трета и 2 од 
четврта година 

24.12.2019 
г. 

Битола 

15. Работен состанок, 
Влада на РС 
Македонија, МОН, 
Делегација на 
германското стопанство 

Дуално стручно образование во 
Р.С. Македонија 
Учесници: директор- Владимир 
Роме,пом. директор- Тони Панов 

16.01.2020 
Скопје 

16. Работилница Идентификување на иновативни 
проекти 
Учество: пом.директор,Тони Панов 

21.01.2020 
Битола 

17. Работен состанок, 
Проект – Образование 
за вработување, 
Стопанска комора 

Податоци и информации за 
надминување на предизвиците и 
подобра реализација на дуалното 
образование 
Учесници: директор- Владимир 
Роме,пом. директор- Тони Панов 

28.01.2020 
Скопје 

18. Global Game Jam 2020, 
ФИКТ  

Презентација на  МАГДА –
асоцијација за развивање на игри.  
Запознавање со правилата за 
учество во натпреварот GGJ 
Изработка на видео игри 

30.01 – 
02.02.2020 

Битола 

19. Семинар, обука, Детска 
амбасада Меѓаши 

Градење мир и мировно 
образование 
Учесник: педагог – Мирослав 
Стојанов 

21-
25.01.2020 

Скопје 

20. Форум Проект : Одржлив и инклузивен 
рамномерен регионален развој 
Учесник, психолог: Дејан Патрногиќ 

03.02.2020 
Битола 

21. Манифестација – Доделување награди од 05.02.2020 
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доделување на награди 
од МОН 

натпреварот Лидер на струка 2019 
г. Учесници: ученик Ангел Насев – 
лидер на струка и ментори: Пеце 
Петров, Јани Сервини 

г. 
Скопје 

22. Обука Еразмус – проекти, Национална 
агенција за европски образовни 
програми и мобилност Учесник. 
Пом.директор, Тони Панов 

13.02.2020 
Г. 

Битола 

21. Обука Разој на програми за дуално 
стручно образование 
Учесници: Тони Панов, Владо 
Тасевски, Петар Бошковски 

27, 28, 29 
.02.2020 г. 
Крушево 

 

 
СОРАБОТКИ, ПОСЕТИ 

1. Презентација на курсеви од компанијата InterWorks, Вовед во програмирање 

(совладување на основните концепти на програмирањето) и Вовед во Веб 

дизајн (креирање на веб страни), на ученици од втора, трета и четврта година 

од КТА ,24.09.2019 г . 

2. Соработка со ОСТУ„Гостивар„ од Гостивар, Проектни активности за развој и 

унапредување на мултикултурализмот, меѓуетничката интеграција и 

толеранцијата. 18.10.2019 г. Домаќин  СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ – Битола. 

Активности во нашето училиште и градот. 

3. Соработка со ОСТУ„Гостивар„ од Гостивар, Проектни активности за развој и 

унапредување на мултикултурализмот, меѓуетничката интеграција и 

толеранцијата. 04.11.2019 г. Посета на Гостивар. 

4. Презентација на постипломски студии на Универзитетот за туризам и 

менаџмент –Скопје, 05.11.2019 г. 

5. Презентација на студиски  програми и услови за студирање, Факултет за 

туризам и менаџмент – Скопје, 04.03.2020 г. 

6. Соработка со Агенција за електронски комуникации – едукативна кампања во 

средните училишта – поголема претпазливост и заштита при користењето на 

електронските комуникации и услуги, 09.03.2020 г. 

 

СОРАБОТКА НА УЧИЛИШТЕТО (ПОТПИШАНИ ДОГОВОРИ И 

МЕМОРАНДУМИ) ВО Р. МАКЕДОНИЈА 

1. Потпишан меморандум за соработка со Интернационалниот фестивал на 

филмска камера “Браќа Манаки“, - Битола, 12.09.2019 г. 

2.Потпишан меморандум за соработка со Здружението за одржлив развој 

СФЕРА – Битола,28.11.2019 г. 

3. Потпишан меморандум за соработка со Делегацијата на Германското 

стопанство во Северна Македонија 18.02.2020. 
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АКТИВНОСТИ 

1. Учество на саем Битола MINI MAKER FAIRE, 06.09.2019. Претставување на 

ученичката Евгенија Дивитарова  со свој проект. 

2. Завршен настан од проектот „Тех-стартап училиште“. Презентација на 

трудови, резултати од проектот под менторство на наставникот Благица 

Богоевска. Во проектот учествуваа 20 ученици. 

3. Едукација за Законот за практинанство и мерката од оперативниот план на 

Владата за младинска гаранција. Настанот е во организација на Локалниот 

Економско социјален совет на општина Битола. Учествуваа 5 ученици од трета 

и четврта година. 

4.Учество на марш и присуство на предавање во организација на „Хепар 

Центар“- Битола, како Поддршка на кампањата за борба против Хепатитис и 

ХИВ, 22.11.2019 , Битола, плоштад Магнолија. Поддршка на кампањата дадоа 

30 ученици од трета и четврта година , одговорен наставник Јани Сервини. 

5. Учество на конференција за информатичка технологија, посета на 

електротехничко училиште „Михајло Пупин“, Нови Сад.Наставник: Јани 

Сервини, 24-26.11.2019 г. 

6. Презентација за учениците од четврта година од претставници од ФИКТ за 

CODE CUP натпревар, 10.02.2020 г. во нашето училиште. 

 

 

ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ 

1. Еднодневна екскурзија во месноста Буковски ливади, 06.09.2019 г. 

2. Евалуација, презентирање на реализираните активности од проектот 

„Препознај, превенирај и примени мерки против насилство“, 12.09.2019 г. 

Реализатори: наставник: Виолета Николова и психолог Дејан Патрногиќ. 

3. Учество на јавна интерактивна трибина на тема: Борба против 

дезинформациите! Учествуваа ученици од трета година. Одговорен наставник 

Влатко Гроздановски, 19.09.2019 г.  

4. Посета на филмска проекција во рамки на филмскиот Фестивал Браќа 

Манаки, ученици од трета и прва година.Одговорни наставници: Билјана 

Маринова и Наташа Младеновска, 19 и 20.09.2019 г. 

5. Традиционален планинарски марш „Неолица“ 2019 во организација на ПСК 

„Ѓорѓи Наумов“ - Битола, 22.09.2019 г. На маршот зедоа учество наставници и 

ученици од нашето училиште. 

6.Крводарителска акција, 15.10,2019 г. (17 ученици од завршните класови) 

7.  Учество на 20 ученици од четврта година во проект „ НЕ за екстремизмот“. 

Презентација и насоки за учество во online активности.  Одговорен наставник- 

Виолета Николова, 01.11.2019 г. 

8. „Нато Караван“, Инфо Центар за евроатлански интеграции, Презентација- 

„Учиме за НАТО“, учениците имаа можност да бидат информирани за НАТО и 

придобивките од членството. Присутни беа 15 ученици од четврта година.  
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9. Учество на Петар Атанасовски, ученик од  II , во Воен камп за млади – Црна 

Гора 2019 и средба во Скопје на најдобрите учесници (14 и 15 ноември) на која 

се реализираа заеднички активности (медицинска обука, натпревар во 

топографија, обука за работа со средства за комуникација, кампување и др). 

10.Еколошка акција,  Пошумување  на зелен појас во РЕК Битола, учествуваа 

15 ученици од втора година, 05.12.2019 г. 

11. Еко предавање во организација на општина Битола, 11.12.2019 г. 

Присуствуваа 12 ученици од втора година. 

12. Крводарителска акција, 03.03.2020 г. 

13. Промоција на Innotech Club vo Битола.Присуствуваа 15 ученици од четврта 

година. 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА УЧИЛИШТЕТО 

 Наставници и ученици беа во посети на  17 основни училишта од нашата 

и другите поблиски општини и го презентираа училиштето пред речиси сите 

деветтоодделенци. На сите деветтооделенци им беа поделени флаери со 

информации за нашето училиште, образовните профили на кои можат да 

конкурираат и условите за упис. Потоа беа организирани и посети на 

деветтоодделенци во нашето училиште, со цел подобро да го запознаат 

училиштето, кабинетите, спортската сала и останатите работни простории.  

Во текот на учебната 2020/2021 година претставниците од СОТУ ,,Ѓорѓи 
Наумов“ – Битола учествуваа во следните активности: 

 

СЕМИНАРИ, ОБУКИ, РАБОТИЛНИЦИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Во текот на учебната 2020/2021 г., претставниците на СОТУ „Ѓорѓи Наумов“- 

Битола учествувале на следните семинари, обуки, работилници и презентации. 

Р.б. Настан Содржина /тема /учесници Време и место 

1 Обука, МОН Училишен обучувач за 
Националната платформа  
Учесници: Тони Ѓеоргиевски, 
Андреја Ралевски, Жанета 
Сервини, Марија Колевска 

17-19.09.2020 

2 МОН, онлајн, 
координативен состанок 

Националната платформа за 
учење од далечина 
Учесник: Владимир Роме 

30.09.2020 

3 Промоција, ЛПВ – 
Битола Старт-ап Центар 

Промоција на сарт-ап програма во 
склоп на локалното партнерство за 
вработување 
Учесници. Владимир Роме, Тони 
Панов 

20.10.2020 

4 Општински совет, онлајн 
состанок 

Активности – Превенција од детско 
насилство 
Учесник: Мирослав Стојанов 

22.10.2020 
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5 Онлајн бука, БРО, МЦГО 
за наставници по 
граѓанско образование 

Новите програми и наставни 
материјали за предметот Граѓанско 
образование 
Учесници: Виолета Николова, 
Александра Моштановска 

3 сесии, 
октомври , 
ноември, 

декември 2020 

6  Состанок на 
Здружението  на ЕМСУ -
онлајн 

 Состанок – тековни активности 
Учесници: Владимир Роме, Тони 
Панов, Биљана Канатларовска, 
Јани Сервини 

04.11.2020 

7 Видео предавање, 
Едуино  
вебинари 

Работата на стручната служба во 
услови на пандемија 
Учесници: Мирослав Стојанов; 
Дејан Патрногиќ 

05.11.2020 

8 Видео средба на 
Комисијата за дуално 
образование 

Редовен состанок 
Учесници:Владимир Роме, Тони 
Панов 

12.11.2020 

9 Панел дискусија, 
виртуелен саем, 
Macedonian 
Manufacturing Expo 2020 

Тема на панел: Дуално  стручно 
образование во Македонија 
Учесници:Владимир Роме, Тони 
Панов 

26.11.2020 

10 Состанок ДИЦ- онлајн Состанок за секретарите на 
Државна матура 
Учесник, Виолета Николова 

27.11.2020 

11 БРО, видео средба Меѓународно тестирање ПИСА 
2021 
Учесници: Сузана Иванова, Симона 
Петровска 

09.12.2020 

12 Обука, онлајн Подигнување на капацитетите на 
училиштата за подготовка и 
управување со апликацијата во 
Еразмус + програмата 
Учесник: Жанета Сервини 

28.12.2020 

13 Состанок со АНК 
Делегација на 
германското стопанство 
во РСМ 

Работен состанок – можности за 
соработка 
Учесници: Владимир Роме, Тони 
Панов 

26.01.2021 

14 Државен испитен 
центар, обука, онлајн 

Училишни координатори за ПИСА 
Учесници: Тони Панов, Благица 
Богоевска 

09.02.2021 

15 Работна средба, ФИКТ Унапредување на средното 
стручно образование 
Учесници: Владимир Роме, Тони 
Панов 

18.02.2021 

16 Обука, ДИЦ, онлајн Обука за внес на тестатори 
Учесник, Виолета Николова 

11.02.2021 

17 Работен состанок, ДИЦ Состанок за новините за Државна 
матура 
Учесници: Виолета Николова, Тони 
Панов 

19.02.2021 

18 Oнлајн работилница за „Собранието и граѓанското 19.02.2021 
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наставници по граѓанско 
образование од 
средните училишта 

образование“ 
Учесници: Виолета Николова 

19 Вебинар RCF Регионален фонд за предизвици 
Учесник: Тони Панов 

23.02.2021 

20 Вебинар RCF  Регионален фонд за предизвици 
Учесник: Тони Панов 

09.03.2021 

21 Општина Битола, 
Битола Стартап центар 
Координативен/работен 
состанок 

Извештај за реализирани 
активности, план за наредни 
активности, план за вклучување на 
партнерите 
Учесник: Тони Панов 

18.03.2021 

22 Работилница, 
организација МАПАС 

„Грижи се за себе, грижи се за 
своите пари“ 
Глобална недела на парите 
Учесници: Симона Петровска, 
Николова Виолета, паралелка IV-5 

24.03.2021 

 

СОРАБОТКИ, ПОСЕТИ 

СОРАБОТКА НА УЧИЛИШТЕТО (ПОТПИШАНИ ДОГОВОРИ И 

МЕМОРАНДУМИ) ВО Р. МАКЕДОНИЈА 

Меморандум за соработка со ФОД ДООЕЛ – Новаци, 18.03.2021 г. 

ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ 

1. Крводарителска акција, Црвен Крст Општинска организација Битола, 

04.11.2020 г. 

2. Организиран настан за доделување на награди од Државниот натпревар на 

Народна техника  на ученици од Пелагонискиот регион, 12.12.2020 г. 

3.Во рамки на одбележувањето на 9 Мај - Денот на Европа, а во организација 

на ЕУ  Инфо точка при Општина Битола, Здружението за развој на Ромската 

заедница „Сумнал“ и Здружението на граѓани „Сфера Интернешнал“, а 

поддржано од Делегацијата на ЕУ во Република Северна Македонија,   

на 11.05.2021 година (вторник),  со почеток во 11:00 часот ќе одржат онлајн 

настан. 

4. Посета на Саем за Кариера.На саемот со свои штандови се претставија над 
25 компании кои презентираа повеќе од 130 отворени работни позиции. Саемот 
за кариера е настан кој ја поврзува бизнис заедницата со невработените лица. 
Другиот аспект е да се мотивираат младите да останат во државата и да 
започнатат свој сопствен бизнис.27.05.2021 г.Саемот го посетија наставници и 
ученици од завршните класови. 



Самоевалуација на училиштето 2021 

 

99 |  
 

5.1.1. Кодекс на однесување 

  По извршената анкета 98,1% од наставниците одговориле дека се 
запознати со Кодексот на однесување на наставниците.  

 

Учениците се запознати со Кодексот на однесување, а истиот е поставен во 
секоја училница на видливо место. 
 

5.1.2. Училишна клима 

 Колегијалноста која е присутна во една средина е добар индикатор за 
климата во неа. Исто така, со највисока оценка 4, а најниска 1, колегијалноста 
во Училиштето е констатирана со следните резултати: 

 

98%

2%

Дали сте запознаени со содржината на 
Кодексот за однесување на наставниците 

во училиштето?
1-да , 2-не

1 2

9%

11%

35%

45%

Оценете ја колегијалноста во вашата 
средина со заокружување на бројка со 

која се согласувате 
1-најслаба и 4-највисока 

1 2 3 4
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 Што се однесува на системот за наградување, пофалби и признанија на 
наставниците, може да се каже дека во идниот период треба да се поработи на 
него заради подобрување на мотивираноста. Имено, на прашањето за дали се 
задоволни од функционирањето на системот за наградување, пофалби и 
признанија одговорите на наставниците се следни: 

 

 Поголем процент од наставниците, се чувствуваат физички безбедни во 
Училиштето.  

76%

15%

9%

Правата на инволвираност на наставниците во 
одржувањето на онлајн наставничките совети се 
почитуваат идентично како и во одржувањето на 

наставнички совети со физичко присуство.
(1-да, 2-делумно, 3-не)

1

2

3

44%

24%

32%

Дали мислите дека системот на наградување, 
пофалби и признанија функционира добро во 

училиштето?
1-да , 2-не , 3-делумно

1

2

3
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 Во распон од 1 - како најниска оценка, а 4 - како највисока, наставниците 
одговориле како што е прикажано подолу: 
 а) на прашањето кое се однесува на тоа колку се задоволни од односот 
на менаџерскиот тим, одговорите се движат како на приказот со следниот 
графикон:  
 
 

              
 

80%

19%

1%

Дали се чувствувате физички безбедно во 
училиштето?

1-постојано , 2-понекогаш , 3-никогаш

1

2

3

11%

6%

9%

74%

Колку сте задоволни од односот на менаџерскиот 
тим? 

(1-најмалку задоволни, 4-најмногу задоволни)

1 2 3 4



Самоевалуација на училиштето 2021 
 

102 |  

 

 б) одговорите за тоа колку се задоволни од соработката со педагошко-
психолошката служба се следни:  
 

 
 
 
На истото прашање учениците одговориле дека се задоволни со 47% 

 

 
 

 

 
 

Слично одговориле и родителите 
 

2% 4%

15%

79%

Колку сте задоволни од соработката со 
педагошко-психолошката служба? 

(1-најмалку задоволни, 4-најмногу задоволни)

1 2 3 4

4%

12%

37%

47%

Колку сте задоволни од соработката со 
педагошко-психолошката служба? 

(1-најмалку задоволни, 4-најмногу задоволни)

1 2 3 4
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 в) ставовите на наставниците во врска со тоа до кој степен задоволува 
коректноста во односот наставник - ученик изгледаат вака:  
 

                
 

 

 

 

 

 
 г) на прашањето за постоење мобинг во Училиштето, одговорите се 
движат во следните насоки: 1- постојано, 2 - понекогаш, 3- никогаш 
 

5%

10%

40%

45%

Колку сте задоволни од соработката со 
педагошко-психолошката служба? 

(1-најмалку задоволни, 4-најмногу задоволни)

1 2 3 4

2%

22%

39%

37%

Во колкава мера, според вас, односот меѓу 
наставниците и учениците во училиштето се 
базира врз взаемно почитување и корекност? 

(1-најмала, 4-најголема)

1 2 3 4
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наставниците сметаат дека има доволен обем на воннаставни активности, што 
е потврда за згрижувањето на учениците и надвор од редовната настава: 
 

                
  
 

Во степен од 1 - како најмалку, до 4 – најмногу, наставниците со оценки  
1, 2, 3 и 4, одговориле дека се задоволни од хигиената во училниците на 
следниот начин: 
 

67%

28%

5%

Дали сметате дека во вашата средина има 
мобинг? 

(1-никогаш, 2-понекогаш, 3-постојано)

1 2 3

52%

11%

37%

Во училиштето има голем обем и разновидност 
на воннаставни активности? 

(1-да, 2-не, 3-делумно)

1 2 3
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Во степен од 1 - како најмалку, до 4 – најмногу, наставниците со оценки  
1, 2, 3 и 4, одговориле дека се задоволни од хигиената во дворот на следниот 
начин: 
 
 

              
 
Во степен од 1 - како најмалку, до 4 – најмногу, наставниците со оценки  1, 2, 3 
и 4, одговориле дека се задоволни од хигиената во тоалетите на следниот 
начин: 

 
 

7%

9%

28%

56%

Колку сте задоволни од хигиената во 
училниците? 

(1-најмалку задоволни, 4-најмногу задоволни)

1

2

3

4

6%

11%

33%

50%

Колку сте задоволни од хигиената во дворот? 
(1-најмалку задоволни, 4-најмногу задоволни)

1

2

3

4
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45% од учениците сметаат дека училиштето има соодветен безбедносен 

приод.  
Одговорите на учениците, пак, во врска со тоа како се чувствуваат во 

самата училница се претставени со следниот графички приказ:  
а) како во хаотично безредие, б) како во нормална просторија за учење,            

в) како во свој дом, г) има забелешки на... 

5%

6%

22%

67%

Колку сте задоволни од хигиената во тоалетите? 
(1-најмалку задоволни, 4-најмногу задоволни)

1

2

3

4

9%

43%

45%

3%

Дали влезовите во училиштето имааат соодветен 
безбедносен приод? 

(1-не обезбедуваат, 2-делумно обезбедуваат, 3-во 
потполност обезбедуваат, 4-обезбедуваат со 

забелешка)

1

2

3

4
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 Со следните проценти, учениците се задоволни од хигиената во 
училниците: 

                 
во дворот: 
 

12%

74%

13%
1%

Во училницата во која учиш се чувствуваш како:
(1-во хаотично безредие,

2-во нормален простор за учење, 
3-како во свој дом, 

4-за училницата имам забелешка)

1

2

3

4

9%

20%

38%

33%

Колку си задоволен од хигиената во училницата?
(1-најниска, 4-највисока)

1

2

3

4
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Учениците се најнезадоволни од хигиената во тоалетите. Имено, според 

нив, во распон од 1 – како најниска, до 4 – како највисока оценка, на 
прашањето за хигиената во тоалетите одговориле на следниот начин: 
 

 
 

5%

18%

38%

39%

Колку си задоволен од хигиената во дворот?
(1-најниска, 4-највисока)

1

2

3

4

36%

28%

26%

10%

Колку си задоволен од хигиената во тоалетите?
(1-најниска, 4-највисока)

1

2

3

4
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Според тоа, хигиената во тоалетите на учениците може да се смета 
дека е една од слабите страни на Училиштето и во иднина треба да се 
работи на нејзино подобрување. 
 
 И родителите се задоволни од хигиената во училниците: 

 

 
 
 и во дворот: 

 
   

 84% од родителите сметаат дека нивните деца се безбедни во 
Училиштето: 

2%
7%

43%

48%

Колку си задоволен од хигиената во 
училниците?

(1-најниска, 4-највисока)

1

2

3

4

2%
8%

43%

47%

Колку си задоволен од хигиената во 
дворот?

(1-најниска, 4-највисока)

1

2

3

4
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 Од целокупниот аспект на меѓусебни односи, услови и безбедност во 
Училиштето може да се смета дека амбиентот овозможува солидно одвивање 
на наставниот процес со отворен простор за подобрување. 

 

5.1.3. Поведение и дисциплина на учениците  

 Однесувањето на учениците во поглед на редовноста се гледа на 
прикажаниот табеларен приказ, каде е наведен просекот на вкупниот број на 
изостаноци по ученик во текот на целата учебна година. 

 

Редовност во наставата за учебната 2018 / 2019 год. 

Вкупниот број на направени изостаноци во текот на учебната 2018/2019 година 
изразени во просек по ученик е следен: 

Просек на 
изостаноци 

I-год. II-год. III-год. IV-год. 

Оправдани 57 49 68 89 

Неоправдани 9 7 13 13 

Вкупно 66 56 81 102 

 

Редовност во наставата за учебната 2019/ 2020 год. 

Вкупниот број на направени изостаноци во текот на учебната 2019/2020 година 
изразени во просек по ученик е следениот: 

Просек на 
изостаноци 

I-год. II-год. III-год. IV-год. 

Оправдани 44 45 40 63 

Неоправдани 6 5 7 15 

Вкупно 50 50 47 78 

 

  

84%

16%

Дали сметате дека вашето дете е 
безбедно во училиште?

(1-да, 2-не)

1

2

3
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Редовност во наставата за учебната 2020/ 2021 год. 

Вкупниот број на направени изостаноци во текот на учебната 2020/2021 година 
изразени во просек по ученик е следениот: 
 

Просек на 
изостаноци 

I-год. II-год. III-год. IV-год. 

Оправдани 14 24 28 22 

Неоправдани 3 5 4 6 

Вкупно 17 29 32 28 

 
 Не се забележани масовни инциденти во кои биле вклучени ученици.  
Дежурните наставници го следат однесувањето на учениците на одморите и 
нема проблеми и конфликтни ситуации. 

 Педагошките мерки се изрекуваат во согласност со Правилникот за 
изрекување на педагошки мерки, а најчесто се однесуваат на изостаноци. 

 

 5.2. Промовирање на постигањата 

 5.2.1. Промовирање на постигањата на учениците 

 Постигањата на учениците се промовираат секогаш на веб-страницата 
на Училиштето, на локалните медиуми. Наставниците се запознати со мисијата 
и визијата на Училиштето, што придонесува за нивната подготвеност во 
неговото промовирање. Секоја година наставниците вршат посета на 
основните училишта, каде меѓу сите останати вредности на Училиштето се 
претставуваат и успесите на учениците, односно нивните постигнати 
резултати.  

 Причина повеќе за промовирање е и справувањето со проблемот на 
намалување на бројот на ученици кои завршуваат основно образование преку 
привлекување поголем број ученици.  

 

 5.3. Еднаквост и правичност 

 Во делот кој следува се прикажани согледувањата и одговорите од 
аспект на еднаквоста и правичноста по различни основи - способност на 
индивидуата, родова припадност, национална припадност. 

 Мислењата на наставниците за политиката на училиштето за работа со 
надарените ученици: 1 - да, 2 - не , 3 - делумно,  
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 Што се однесува на политиката за прифаќање на ученици со пречки во 
развојот, 66% од наставниците сметаат дека постои политика за прифаќање на 
ученици со пречки во развојот. 

 

                 

54%

11%

35%

Дали работите дополнително со надарени деца и 
ги активирате за учество во натпревари?

(1-да, 2-не,3-делумно да)

1

2

3

61%
14%

25%

Во училиштето има политика за прифаќање на 
ученици со пречки во развојот.

(1-да, 2-не,3-не знам)

1

2

3
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 89% од наставниците сметаат дека одредени наставни содржини 
поттикнуваат  

                    

мултикултурна сензитивност, родова и етничка рамноправност.  

На прашањето за односот меѓу наставниците и учениците, односно во 
колкава мера односот се базира на заемно почитување и коректност, во со 
категоризација од 1 до 4 (со 4 како највисока оценка),  

учениците ги дале следните размислувања: 

 

 

89%

11%

Одредени наставни содржини поттикнуваат 
мултикултурна сензитивност, родова и 

етничка припадност.
(1-да, 2-не)

1

2

2%

19%

43%

36%

Во колкава мера според тебе, односот меѓу 
наставниците и учениците се базира врз 

взаемно почитување и коректност?
(1-најмалку, 4-најмногу)

1

2

3

4
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На истото прашање 44% од родителите се одлучиле на оценката 4. 
  

 
  

Кај учениците, етничката и верската припадност не влијаат на нивната 
одлука со кого се дружат. Имено, на прашањето дали своите другари/другарки 
ги избираат според етничка или верска припадност, тие ги дале следните 
одговори: 

 

4%

11%

41%

44%

Во колкава мера според тебе, односот меѓу 
наставниците и учениците се базира врз 

взаемно почитување и коректност?
(1-најмалку, 4-најмногу)

1

2

3

4

6%

6%

88%

Дали ги бираш твоите другари по верска и 
етничка припадност?

(1-да, 2-делумно да,3-не)

1

2

3
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Родителите се изјасниле дека етничката, верската и културната различност се 
почитуваат и негуваат во училиштето. 

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

 На прашањето кое се однесува на тоа колку наставниците се задоволни 
од соработката со родителите, дадени се следните одговори: 

 

Во врска со соработката со наставниците 49% од родителите се изјасниле дека 
се задоволни.  
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 Во врска со одговорите на прашањето кое се однесува на тоа дали 
потребите на локалната средина се интегрирани во наставните содржини, се 
дава следниот приказ на одговори:  

 

 
 Поголемиот процент од наставниците сметаат дека Училиштето 
воспоставува продуктивни партнерства во непосредната и пошироката 
заедница: 
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Заклучок: 
 

Имајќи ја во предвид целокупната слика од разгледуваното подрачје, може да 
се констатира дека задоволуваат: 

 Позитивна клима за работа во училиштето; 

 Соработката помеѓу наставниците, учениците и родителите; 

 Рамноправност правичност со високи карактеристики; 

 Безбедно се чувствуваат вработените и учениците. 
 

 
 

 
Членови на тимот: 

1. Маја С. Карапетковска – претседател 

2. Виолета Крстевска 

3. Ана Манивиловска 

4. Никола Сотировски 

5. Петар Бошковски 

6. Зоран Никлевски 

7. Драган Стојановиќ 
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Подрачје 6: Ресурси 

 Оценувањето на можностите и искористеноста на ресурсите во 
училиштето, направено е преку согледување на состојбите во врска со: 

 A- Просторот; 

 Б- Опременоста; 

 В- Вработените; 

 Г- Финансиите.  

 Методологијата за собирање на податоците валидни за оценувањето, 
содржеше: увид во документации, увид на состојби, интервјуа и анкетни 
прашалници за наставници, за родители и за ученици. 

  Дел А: Простор 

Методи користени за собирање на податоци  

 Увид во документација:  Решение од Републичка геодетска управа бр. 
363, од 24. 07. 2001 г.; Известие од Државен завод за геодетски работи бр. 03-
592/2.  од 19. 05. 2004 г.; Годишна прогама за работа, учебна 2018/2019г.
 Увид на состојбата: Снимање на состојбата со посета на објектите и 
просторот. 

 Анкета: Спроведен анкетен прашалник за наставниците, прашања: 37, 
38, 44.1, 44.2, 44.3, 44.4; прашалник за родителите, прашања 14.1, 14.2, 21.1 и 
21.3, и прашалник за учениците, прашања: 10, 11, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4.  

Собрани информации 

 Сопственост:   Објектот  и дворните површини се  сопственост на СОТУ 
„Ѓорги Наумов“ - Битола 

 Изведба:   Изведбата на зградата е цврста градба, изградена во 1986 
год. и дограден дел во 1993 год. 

 Површина: Зграда со приземје меѓуспрат и спрат со вкупна корисна 
површина од 5115м2 , дворни површини со вкупно 10978 м2 

 Функционалност и организираност на просторот и просториите: 

 Училишниот двор – поделен на три меѓусебно поврзани наменски 
делови:  

1) Спортски терени за ракомет, кошарка, одбојка и тенис, со можност за 
примена и на други спортски активности. 

2) Паркинг простор со посебен влез.  

3) Зелени површини, каскадно уредени во двете предни страни на 
училиштето. 

Училишни простории – Влезниот хол е простран и добро осветлен, 
централно пацио, хортикултурно уредено. На приземниот дел по целата 
обиколка на зградата, сместени се училници, а во централниот дел е 
училишната библиотека.Непосредно на влезот постои наменски простор за  
книжарница и продавница за бели пецива, што не се користи.  
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Во приземниот дел сместена е спортската сала со придружни простории. 
Визбениот простор е предвиден за практичната настава, а во меѓуспратот се 
ученичките санитарни јазли. 

Спратот е организиран во две целини, на северната и западната страна 
е административно-наставнички дел, додека источната и јужната страна се  
училници. Помеѓу училниците сместени се кабинети за наставниците и 
фотокопир. 

 Од прашалникот за наставниците: 

36.Според ваше мислење дали зградата на училиштето ги задоволува 
стандардите за нормално одвивање на наставата? 
 

а) Не ги задоволува = 1 

б) Делумно ги задоволува = 12 

в) Потполно ги задоволува = 37 

г) Ги задоволува, со забелешка на: = 4  

 

 
37.Просториите во кои ја изведувате наставата за вашиот наставен предмет: 
 

а) Се соодветни = 12 

б) Делумно ги исполнуваат потребите = 24 

в) Во потполност ги задоволуваат потребите = 17 

г) Се соодветни, со забелешка на: = 3 
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43.1.Колку сте задоволни од хигиената во училниците 

1.  воопшто не сум задоволен = 4 

2.  не сум задоволен = 5 

3. делумно сум задоволен = 15 

4. задоволен сум = 30 

 
43.2.Колку сте задоволни од хигиената во дворот 

1.  воопшто не сум задоволен = 3 

2.  не сум задоволен = 6 

3. делумно сум задоволен = 18 

4.  задоволен сум = 27 

 
43.3.Колку сте задоволни од хигиената во тоалетите 
 

1.  воопшто не сум задоволен = 3 

2. не сум задоволен = 3 

3. делумно сум задоволен =12 

4. задоволен сум = 36 

 

 
 
 

0

5

10

15

20

25

30

воопшто не сум 
задоволен

не сум 
задоволен 

делумно сум 
задоволен 

задоволен сум 

43.1

0

5

10

15

20

25

30

воопшто не сум 
задоволен

не сум 
задоволен 

делумно сум 
задоволен 

задоволен сум 

43.2

0

10

20

30

40

воопшто не сум 
задоволен

не сум 
задоволен 

делумно сум 
задоволен 

задоволен сум 

43.3



Самоевалуација на училиштето 2021 

 

121 |  
 

43.4.Колку сте задоволни од хигиената во спортската сала 
 

1. воопшто не сум задоволен = 1 

2. не сум задоволен = 5 

3. делумно сум задоволен = 13 

4. задоволен сум = 35 

 

Од прашалникот за учениците: 

10. Дали влезовите во училиштето имаат соодветен безбеден приод. 
 

a)  Не обезбедуваат соодветен безбеден приод = 28 

б) Делумно ги задоволуваат потребите за безбеден приод = 133 

в) Во потполност ги задоволуваат потребите = 139 

г) Задоволуваат со забелешка на: = 9 

 

 
11. Во училницата во која учиш се чувствуваш како:. 

a) Во хаотично безредие = 39 

б) Во нормален простор за учење = 231 

в) Како во свој дом = 40 

г) За училницата имам забелешка на: = 4 
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15.1. Колку си задоволен/-на од хигиената во училницата? 
 

1. воопшто не сум задоволен = 26 

2 . не сум задоволен = 61 

3. делумно сум задоволен = 117 

4.  задоволен сум = 99 

 
15.2. Колку си задоволен/-на од хигиената во дворот? 
 

1. воопшто не сум задоволен = 15 

2.  не сум задоволен = 55 

3.  делумно сум задоволен = 116 

4.  задоволен сум = 117 

 
15.3. Колку си задоволен/-на од хигиената во тоалетите? 
 

1. воопшто не сум задоволен = 108 

2. не сум задоволен = 84 

3.  делумно сум задоволен = 79 

4.  задоволен сум = 32 
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15.4. Колку си задоволен/-на од хигиената во спортската сала? 
 

1.  воопшто не сум задоволен = 5 

2. не сум задоволен = 7 

3.  делумно сум задоволен = 40 

4. задоволен сум = 251 

 
Од прашалникот за родителите: 

Одговорале вкупно 111 родители, 46 мажи и 65 жени, од кои со основно 
образование 8, со средно образование 65 и 38 со високо образование. 

14.1.(Родители) Колку сте задоволен/-на од хигиената во училниците?  

1. воопшто не сум задоволен = 5 

2.  не сум задоволен = 19 

3.  делумно сум задоволен = 116 

4.  задоволен сум = 128 

 

14.2. (Родители) Колку сте задоволен/-на од хигиената во дворот?  

1. воопшто не сум задоволен = 5 

2.  не сум задоволен = 22 

3.  делумно сум задоволен = 115 

4.  задоволен сум = 126 
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21.2. (Родители) Што мислите за условите за работа во кои учи Вашето дете 
(осветленост на училниците)?  

 

1. условите се лоши = 1,2% 

2. условите задоволуваат = 63,4% 

3. условите се одлични = 35,4% 

 

 

 
Впечатоци: 

Јаки страни: 

 - Влезови: - службениот покриен и заштитен од атмосферски влијанија, 
главен влез отворен, со соодветна функционална пространост и комплетно 
реновирани скали со нови плочки, влезот во спортската сала со рампа што е 
невообичаено решение. 

- Ходници: - проодни и осветлени со систем на камери за следење на 
присуството и движењето низ училиштето. 

- Училници: - едноставно опремени со табли, нестандардни клупи и 
столчиња нема, добро осветлени со нови LED светла ,нова дограма комплетно 
сменета со PVC прозорци во цело училиште. 

- Канцеларии и сала: - соодветни се за бројот и потребите на 
вработените. 

- Спортска сала – комплетно бојадисана ,лакирана и обоена, нови LED 
светла наменета за повеќе спортови, соблекувални, потребни реквизити. 

- Тоалет за инвалиди – постоечкиот е срушен, направен е  комплетно нов 

- Греење: - централно греење, со главен и резервен котел на нафта, ги 
задоволува потребите на училиштето. 

Слаби страни: 

- Влезови – лизгави 

- неискористен простор: 

- Училници – повеќето од училниците имаат многу оштетени врати, една 
третина од корисниците сметаат дека училниците немаат задоволително ниво 
на хигиена. 
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 - Санитарни јазли – се реновирани, останати се женските тоалети кај 
спортската сала, средно-високо ниво на хигиена, мал процент од корисниците 
се делумно незадоволни од хигиената. 

 - Спортска сала – нема простор за публика. 

 

Дел Б: Опременост, наставни средства и помагала 

 Методи користени за собирање на податоци  

Интервју,  со библиотекар, наставници, ученици; Анкета: прашалник за 
наставници, прашања: 39, 40, 42, 43 и 73, прашалник за учениците, прашања: 
12, 13, 26.1 и 26.2, за родители прашање број 21.2. 

39.(наставници) Дали училишната библиотека, задоволува со стручна 
литература за наставниот предмет кој го предавате?  

 

а) Не знам, што литература има во библиотеката 

б) Нема доволно стручна литература 

в) Задоволува со потребна стручна литература 

г) Би препорачал да се надополни со 

 

 
 

40. (наставници) Дали за Вашиот наставен предмет имате доволно нагледни 
средства и материјали?  

 

 

а) Не знам со какви нагледни средства располага училиштето 

б) Нема доволно нагледни средства и материјали 

в) Има, застарени и несоодветни за современата настава  

г) Има доволно и содветни за наставниот предмет 
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42. (наставници) Дали сметате дека опременоста на работилницата ги 
задоволува образовните потреби на учениците ? 

 

а) целосно да 

б) во мал дел 

в) во голема мера  

г) воопшто не 

 
 

 
43. (наставници) Дали се искористени расположивите средства во училиштето 
и работилниците за услуги на претпријатија и граѓани ? 

 

а) целосно да 

б) во мал дел 

в) во голема мера 

г) воопшто не 
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73.Дали пристапот до интернет ги задоволува потребите за изведување на 
наставата? 

а) да 

б) делумно ги задоволува 

в) не 

 
 
12.(ученици) Дали за твоите потреби за литература ја користиш школската 
библиотека?  

a) Никогаш не ја користам                      

б) Повремено ја користам                             

в) Често ја користам                                          

г) Ја користам, но препорачувам.....                     

 
 
 

 

 

 

 

 

13.(ученици) Каква е примената на нагледни средства и технички помагала 
(графоскоп, компјутер, шеми, делови...) од наставниците кои ти предаваат?  

a) Никогаш не се користат 

б) Некои наставници ги користат 

в) Често се применувани при објаснување и предавање 

г) Сите наставници ги користат 
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26.1. Дали ги користите компјутерите за совладување на наставните содржини 
во текот на часовите? 
 

a) не ги користим 

б) понекогаш ги користиме 

в) по повеќето предмети ги користиме 

г) по сите наставни предмети ги користиме 

 
 
26.2. Дали пристапот до интернет ги задоволува потребите за изведување на 
наставата? 
 

a) дa 

б) делумно ги задоволуваат 

в) нe 

 

21.2. (Родители) Што мислите за условите за работа во кои учи Вашето дете 
(опременост на училниците)?  

1. условите се лоши 

2. условите задоволуваат  

3. условите се одлични  
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Собрани информации 

 Училиштето располага со нагледни средства, кои се во функција на 
учениците и наставниците. И покрај големиот број на нагледни средства, 
наставниците се изјаснија за обновување и збогатување на истите. 

 Од спроведената анкета, учениците се изјаснија дека повеќето од 
наставниците во реализацијата на наставната програма ги користат истите. 

 Од компјутерската техника, училиштето располага со 200 работни места 
(монитор, тастатура, глушец), распоредени во 9 училници. Во пет училници има 
телевизори и во една има видео проектор. 

 Фотокопирот со кој располага училиштето често е во дефектна состојба. 

 Во училишната библиотека има 13769 книги, лектирни изданија, 
белетристика и стручна литература, како и 9429 бесплатни учебници. Околу 
70% од учениците се членови и ја користат библиотеката, не само лектирните 
изданија, туку и останатата литература од книжниот фонд. 

Впечатоци 

Јаки страни: 

 - Во училиштето има доволно нагледни средства и помагала. 

 - Се посветува доволно внимание и се вложува, за обновување на 
помагалата и нагледните средства за потребите на наставата.  

 - Постои посветеност и ангажираност на наставниците за сопствена 
изведба на помагала и нагледни средства. 

 - Според наставниците, опременоста за реализација на практична 
настава, во голема мера ги задоволува образовните потреби. 

Слаби страни: 

 - Голем број од наставниците, не знаат со какви нагледни средства и 
помагала располага училиштето. 

 - Мислењето на наставниците е дека, покрај современи нагледни 
средства,  постојат застарени и руинирани.  

- Потреба од фотокопир и печатари.  

 

Дел В:   Вработени   

Методи користени за собирање на податоци  

Интервју,  со  секретарот на училиштето;  Увид во документација; Анкета: 
прашалник за наставници, прашање број 40. Увид во досие на персоналот; 
Годишна програма;  

Собрани информации: 

Врз основа на увидот во платниот список,  во досиеата на вработените и 
во списокот на членови на наставничкиот совет, ја имаме следната состојба со 
персоналот во училиштето. 

Во училиштето работните места на вработените се:  

- наставници,  64; ( 1 директор и 1 помошник директор) 
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- стручни соработници, 3; 
- административни службеници, 4; 
- помошно-технички лица, 3 и 
-х игиеничарки, 11. 

Според договорот за работа, 11 вработени се на определено работно 
време и 74 на неопределено работно време. Половата структура на 
вработените е 51 жени и 34 мажи.           

Врз база на добиените одговори од анкетниот прашалник за наставници, 
може да се констатира следното мислење за обуките 

40. (наставници) Какво е Вашето мислење за обуките на наставниците?  

а) Не се потребни, тоа е губење на време =6 

б) Потребни се само со одбрани теми и експерти за предавачи=32 

в) Секоја обука е добредојдена за моето усовршување =8 

г) Преку обуките го подобрувам квалитетот на наставата=8 

         

 

  Распоред на вработените според образованието и работните места: 
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Директор / / 1 / / / / 1 

Помошник директор / / 1 / / / / 1 

Стручни 
соработници 

/ 2 1 / / / / 3 

Административни  
службеници 

/ / 2 1 1 / / 4 

Наставници 3 19 39 / / / 1 62 

Помошен и технички 
персонал 

/ / / / 10 4 / 14 

вкупно 3 21 44 1 11 4 1 85 
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Одржани обуки: 

Р.б.  2018/2019  
Настан 

Содржина /тема /учесници Време и место 

1. Обука, Фондација 
Конрад Аденауер 

Градење на капацитетите на 
наставниците од средните 
училишта за користење на 
неформални методи, во 
образовниот процес Учесник: 
Виолета Николова 

14-15.09.2018 
Охрид 

2. Панел дискусија Дуално образование во средно 
стручно образование, презентација 
од две пилот училишта , Охрид и 
Кавадарци 
Учесници: директор Владимир 
Роме, пом.дир. Тони Панов 

18.09.2018 
Скопје 

3. Гостувачко предавање 
Технички факултет - 
Битола 

Предавање на Професор 
Емеритус, Беркли, Калифорнија, 
Тема: Симулација на човековиот 
систем за вид 
Учесник: пом.дир. Тони Панов 

24.09.2018 
Битола 

4. Обука, Канцеларија на 
проектот за 
модернизација на 
техничкото образование 

Изработка на модуларно 
дизајнирани наставни програми за 
реформираното средно стручно 
образование 
Учесници:Тони Панов, Владо 
Тасевски. Жанета Сервини, Јани 
Сервини 

09.10.2018 г. 
Скопје 

5. Обука, работилница, 
БАС  Академија 
Смилевски 

Иновации, креативност и бизнис во 
управувањето со опасниот отпад 
Учесници: Тони Панов, Светлана 
Живковиќ, Жаклина Ѓерасимовска 
и 6 ученици од четврта година. 

09.11.2018 г. 
Битола 

6. Панел дискусија, 
настани за вмрежување 

„Младите и политиките за 
вработување“ Цел: Запознавање со 
претстојните политики за 
вработување и прицесите кои се 
водат со посебен акцент на 
младинската гаранција 
Учесник: педагог, Мирослав 
Стојанов 

22-23.11.2018 г. 
Битола 

7. Состанок за регионален 
проект, Министерство за 
образование и наука, 
КултурКонтакт Австрија 

„Училиштето се среќава со 
економијата“ Цел:Поддршка на 
квалитетот и важноста на 
стручното образование и 
практичната работа 
Учесници: директор Владимир 
Роме, пом.дир. Тони Панов 

28 ноември 2018 
г. 

Скопје 

8 Презентација 
БРО Битола 

е - Twinning платформа за 
наставници 
Учесници: Кети Паскова, Биљана 
Лумбуровска, Јани Сервини 

12.12.2018 
Битола 
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9 Проект, Бизнис 
академија Смилевски 

Развивање на меки вештини и 
социјални компетенции за тимско 
решавање на проблеми – 
БАСТИОН 
Учество: Директор и 24 наставници. 

13.12. и 
14.12.2018 

Битола 

10 Обука, Биро за развој на 
образование, ТРЕНИНГ 
Центар- Скопје 

Настава и учење во 21-от век, 
создавање иновативни училишта: 
подготвување на учениците за 21-
от век, Цел на обуката: 
Професионално усовршување на 
наставници од средното 
образование преку користење 
современи методи 
Учесници: сите наставници и 
стручната служба 

15.12.2018 г. 
Битола 

 

11 Инфо сесии 
Регионална канцеларија 
за младинска соработка 
RKMS/RYCO 

Информативна сесија  за 
аплицирање на проекти, 
Презентација на повикот за 
аплицирање, Презентација и 
насоки за пополнување на 
апликација  
Учесници: пом. директор Тони 
Панов, Билјана Маринова 

19.12.2018 
Битола 

12. Годишно собрание на 
ЗЕМСУ 

Улогата, значењето и работата на 
на Здружението, Извештај за 
одржаните натпревари, тековни 
прашања 
Учесници. Директор, Владимир 
Роме; пом. директор Тони Панов, 
претставници од двете струки 

25.12.2018 
Велес 

13. Работилница, 
Презентација на 
наставен план 

Проект за развивање вештини и 
поддршка на иновации, 
модернизација на техничкото 
образование 
Учесник: Пом.дир. Тони Панов 

18 јануари 
Скопје 

14. Проект БАСТИОН Развивање на меки вештини и 
социјални компетенции за тимско 
решавање на проблеми – 
БАСТИОН 
Ученици: Ученици од втора и трета 
година (120 ученици) во четири 
групи и 24 наставници, 20 
работилници 

20.02.2019 до  
06.06.2019 г. 

15. Јавен настан 
Општина битола 
НВО Инфоцентар 
 

Народниот правобранител и 
локалната власт 
 Поголема соработка за поголема 
заштита на правата на граѓаните 
Учесници: Виолета Николова, 
правник: Љубица Кочовска 

Битола, 
07.03.2019 

16. Обука Junior 
Achievement Macedonia 

Ученички компании 
Учесници: Јани Сервини, Жанета 
Сервини 

07-08. 03.2019 г. 
Скопје 
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17. Инфо сесија, Фонд за 
иновации и технолошки 
развој 
 

 Јавен настан, Предизвик за млади 
истражувачи 
Учесници: директор;Владимир 
Роме, Тони Панов, Јани Сервини 

Битола, 
12.03.2019 

18. Семинар, СЕМПЕР Проект: „ Заштита, подобрување, 
Учество, едуцирање, 
информирање“ Тема:Врсничко 
насилство (Bulling) 
Учество: Мирослав Стојанов, Дејан 
Патрногиќ, Виолета Николова. 

29.03.2019 
Битола 

19. Седница на Собранието 
на здружение на стручни 
наставници и раководни 
кадри 

Тековни активности на 
здружението, информации за 
регионалните натпревари, 
утврдување на предлог распоред 
за натпреварите за пероод 2020-
2022, информација за модуларните 
наставни програми 
Учесници: директор- Владимир 
Роме, пом. директор- Тони 
Панов,претседатели на активи - 
Јани Сервини, Билјана 
Канатларовска 

05.04.2019 
Охрид 

20. Настан, DigiGirlz Настанот е во организација на 
Microsoft, ФИНКИ, ФИКТ, наменет 
да понуди инспирација, едукција и 
поддршка на секое девојче кое сака 
да стане дел од IT секторот. 
Учество- ученички од втора година, 
наставник – Марија Колевска 

09.04.2019 г. 

21. Обука за социјално 
претприемништво 

„Иновентер – Иновативна обука за 
стручно образование во сферата 
на социјалното претприемништво“ 
Учесник: Драган Стојановиќ 

10, 11.04.2019 г. 
Битола 

22. Гостувачко предавање Очекувани правци на развојот на 
енергетиката во светот и кај нас – 
Нови предизвици и можности за 
РЕК – Битола 
Учесници: директор-Владимир 
Роме, пом.директор –Тони Панов, 
Цветанка Митревска, Ѓеорги 
Ташковски 

Технички 
факултет – 

Битола 
10.04.2019 г. 

23. Презентација на труд, 
одбрана на хипотеза 
СОТУ “Ѓорѓи Наумов“ - 
Битола 

Одбрана на хипотезата од проектот 
„ 3Д трехнологиите , предизвик на 
денешницата и неопходност на 
иднината“ 
Претставници од Фонд за иновации 
и технолошки развој , Технички 
факултет, Училишен одбор, 
Директори на средните училишта, 
претставници од локалната 
самоуправа, наставници, родители 
и ученици од нашето училиште 

17.04.2019 
 



Самоевалуација на училиштето 2021 
 

134 | 

 

Ментор: Илче Ацевски и 7 ученици. 

24. Семинар за наставници 
по англиски јазик 

Учесници: Кети Паскова, Мимоза 
Велкова, Жаклина Герасимовска 

19.04.2019 г. 
Скопје 

25. Средба  на Комисија за 
дуално образование 

Имплементација на дуалното 
образование Учесници: директор, 
Владимир Роме, пом. Директор 
Тони Панов 

22.04.2019 г. 
Скопје 

26. Состанок, МОН, МИО 
активности 

Информации за активностите околу 
одобрените грантови за 
реализација на МИО активности 
Учесник: Дејан ПатрногиЌ 

Скопје,  
03.05.2019 

27. Обука: Проект 
„Препознај, превенирај и 
примени мерки против 
насилство“  

Препознавање, справување и 
превенција на насилство во 
училиштата 
Учество: Виолета Николова 
Дејан Патрногиќ 

17-19 мај, 2019 г. 
Струга 

28. Трибина  Предизвици за подобрување на 
дуалното образование - идни 
чекори 
Учесници: Директор, Владимир 
Роме и пом.директор, Тони Панов 

Скопје 
06.06.2019 г. 

29 Работилница, ФЕИТ Развојни микропроцесорски 
системи 
Учесници: пом.дир.Тони Панов, 
Јани Сервини, ученици: Антонио 
Цветковски, Ангел Насев 

Скопје 
13.06.2019 

30 Обука за наставници Проект за развој на вештини и 
поддршка на иновации(СКИЛС)  

20-27.08.2019 
Скопје 

 
 

Р.б. 2019/2020 
Настан 

Содржина /тема /учесници Време и место 

1. Работна средба, 
работилница 

Проект „Локални партнерства за 
вработување“ 
Учесник, психолог: Дејан Патрногиќ 

05.09.2019 
Скопје 

2. Меѓународна 
конференција 
Маcedonia Manufacturing 
Ekpo 2019 

Вмрежување на компании од лесно 
преработувачката индустрија 
Директор: Владимир Роме, пом. 
Директор Тони Панов, паралелката I  
I 9 и родители на учениците 

25.09.2019 
Скопје 

3. Работен состанок, ЈЗУ 
Центар за јавно здравје 

Предлози, мислења за реализирање 
на здравствено воспитни активности 
во учебната 2019/2020 во 
образовните институции 
Учесник: Педагошко психолошка 
служба, Дејан Патрногиќ 

04.10.2019 
Битола 

 Работилница за 
ЕРАЗМУС + проекти 

Иновативна настава, креативни 
ученици 
Учесници: Елена Шалевска, Бојана 
Попова, Mарија Колевска  

О6.11.2019 
Битола 

4. Состанок на Измени во статутот и правилникот, 07.11.2019 
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Собранието на ЗЕМСУ избор на претседател, тековни 
прашања 
Учесници: Јани Севини, Билјана 
Канатларовска; Тони Панов 

Велес 

5. Конференција за 
Еврогајденс - мрежата 

Запознавање со Еврогајденс – 
мрежата и кариерно образование и 
советување на учениците преку 
Центрите за кариера, придобивките  
ос самата мрежа во понатамошното 
делување 
Учесници: Мирослав Стојанов, Илче 
Ацевски 

08-10.11.2019 г. 
Струмица 

6. Состанок со 
претставник од ЦСО 

Консултации, насоки за феријална 
пракса и слободни часови на 
училиштето. Учесници: раководен 
кадар, претседатели на Активи и 
наставници од електротехничка 
струка кои предаваат во прва 
година. 

12.11.2019 
СОТУ „Ѓорѓи 

Наумов“- 
Битола 

7. Обука  Подготовка за ЕРАЗМУС + проекти 
Ученик: Жанета Сервини 

14-16.11.2019 
Крушево 

8. Работилница, обука Е – Twinning,Обука за вклучување во 
меѓународни проекти од ЕУ 
Учесници: Тони Панов, Благица 
Богоевска 

18.11.2019 
Битола 

9. Состанок на ЗЕМСУ Предлог измени на статутот на 
ЗЕМСУ и правилникот за натпревари 
Учесник. Јани Сервини 

27.11.2019 
Куманово 

10. Состанок на ЗЕМСУ Предлог измени на статутот на 
ЗЕМСУ и правилникот за натпревари 
Учесник. Јани Сервини 

27.11.2019 
Куманово 

11. Саем на кариера, 
Презентација, 
Интерактивен 
едукативен корнер, 
мотивациски говори 

Во организација на МКЦ – Битола и 
Инфо клуб Битола –намалување на 
младинската невработеност и 
намалување на младинската 
миграција од Битола 
Учесници: педагог – Мирослав 
Стојанов, наставник Илче Ацевски, 
20 ученици од прва и трета година 

27.11.2019 
Центар за 
култура – 
Битола 

10 Семинар, обука за 
дуално образование, 
Делегација на 
Германско стопанство 
во РСМ 

Ефективно учење: пренесување на 
учењето, различни методи на учење 
и тестирање, учење и мотивација, 
визуализација 
Учесници: Сузана Масларова, 
Марија Колевска, Душан Стојковиќ, 
Кире Тасевски 

10-14.12.2019 г. 
Скопје 

11 Oбука  - ЕРАЗМУС ЕРАЗМУС- Иновативна настава, 
креативни ученици 
Учесници: Сузана Иванова, Лидија 
Стефановска, Жанета Севини, 
Светлана Живковиќ, Марија 
Ивановска, Бојана Попова 

13.12.2019 
Битола 
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12. Презентација Проект InnoTech Club – 
промовирање на науката, 
технологијата и иновациите 
Учесници: ученици од четврта 
година и трета година 

16.12.2019 и 
20.12.2019 

СОТУ „Ѓорѓи 
Наумов“ 

13. Состанок на ЗЕМСУ Промена на Статутот и Правилникот 
на здружението 
Учесници: Тони Панов, Јани 
Сервини 

20.12.2019 г. 
Кавадарци 

14. Консултативна средба Проект – Средношколски капитал 
Учество: наставник, Сузана Иванова 
и педагог – Мирослав Стојанов, „ 
ученици од трета и 2 од четврта 
година 

24.12.2019 г. 
Битола 

15. Работен состанок, 
Влада на РС 
Македонија, МОН, 
Делегација на 
германското стопанство 

Дуално стручно образование во Р.С. 
Македонија 
Учесници: директор- Владимир 
Роме,пом. директор- Тони Панов 

16.01.2020 
Скопје 

16. Работилница Идентификување на иновативни 
проекти 
Учество: пом.директор,Тони Панов 

21.01.2020 
Битола 

17. Работен состанок, 
Проект – Образование 
за вработување, 
Стопанска комора 

Податоци и информации за 
надминување на предизвиците и 
подобра реализација на дуалното 
образование 
Учесници: директор- Владимир 
Роме,пом. директор- Тони Панов 

28.01.2020 
Скопје 

18. Global Game Jam 2020, 
ФИКТ  

Презентација на  МАГДА –
асоцијација за развивање на игри.  
Запознавање со правилата за 
учество во натпреварот GGJ 
Изработка на видео игри 

30.01 – 
02.02.2020 

Битола 

19. Семинар, обука, Детска 
амбасада Меѓаши 

Градење мир и мировно 
образование 
Учесник: педагог – Мирослав 
Стојанов 

21-25.01.2020 
Скопје 

20. Форум Проект : Одржлив и инклузивен 
рамномерен регионален развој 
Учесник, психолог: Дејан Патрногиќ 

03.02.2020 
Битола 

21. Манифестација – 
доделување на награди 
од МОН 

Доделување награди од 
натпреварот Лидер на струка 2019 г. 
Учесници: ученик Ангел Насев – 
лидер на струка и ментори: Пеце 
Петров, Јани Сервини 

05.02.2020 г. 
Скопје 

22. Обука Еразмус – проекти, Национална 
агенција за европски образовни 
програми и мобилност Учесник. 
Пом.директор, Тони Панов 

13.02.2020 Г. 
Битола 

21. Обука Разој на програми за дуално стручно 
образование 
Учесници: Тони Панов, Владо 

27, 28, 29 
.02.2020 г. 
Крушево 
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Тасевски, Петар Бошковски 

 

Р.б. 2020/2021 

Настан 

Содржина /тема /учесници Време и место 

1 Обука, МОН 

Училишен обучувач за 
Националната платформа  
Учесници: Тони Ѓеоргиевски, 
Андреја Ралевски, Жанета 
Сервини, Марија Колевска 

17-19.09.2020 

2 
МОН, онлајн, 
координативен состанок 

Националната платформа за учење 
од далечина 
Учесник: Владимир Роме 

30.09.2020 

3 
Промоција, ЛПВ – 
Битола Старт-ап Центар 

Промоција на сарт-ап програма во 
склоп на локалното партнерство за 
вработување 
Учесници. Владимир Роме, Тони 
Панов 

20.10.2020 

4 
Општински совет, онлајн 
состанок 

Активности – Превенција од детско 
насилство 
Учесник: Мирослав Стојанов 

22.10.2020 

5 
Онлајн бука, БРО, МЦГО 
за наставници по 
граѓанско образование 

Новите програми и наставни 
материјали за предметот Граѓанско 
образование 
Учесници: Виолета Николова, 
Александра Моштановска 

3 сесии, 
октомври, 
ноември, 

декември 2020 

6 
 Состанок на 
Здружението  на ЕМСУ -
онлајн 

 Состанок – тековни активности 
Учесници: Владимир Роме, Тони 
Панов, Биљана Канатларовска, 
Јани Сервини 

04.11.2020 

7 
Видео предавање, 
Едуино  
вебинари 

Работата на стручната служба во 
услови на пандемија 
Учесници: Мирослав Стојанов; 
Дејан Патрногиќ 

05.11.2020 

8 
Видео средба на 
Комисијата за дуално 
образование 

Редовен состанок 
Учесници:Владимир Роме, Тони 
Панов 

12.11.2020 

9 

Панел дискусија, 
виртуелен саем, 
Macedonian 
Manufacturing Expo 2020 

Тема на панел: Дуално  стручно 
образование во Македонија 
Учесници:Владимир Роме, Тони 
Панов 

26.11.2020 

10 Состанок ДИЦ- онлајн 
Состанок за секретарите на 
Државна матура 
Учесник, Виолета Николова 

27.11.2020 

11 БРО, видео средба 

Меѓународно тестирање ПИСА 
2021 
Учесници: Сузана Иванова, Симона 
Петровска 

09.12.2020 

12 Обука, онлајн 
Подигнување на капацитетите на 
училиштата за подготовка и 
управување со апликацијата во 

28.12.2020 



Самоевалуација на училиштето 2021 
 

138 | 

 

Еразмус + програмата 
Учесник: Жанета Сервини 

13 

Состанок со АНК 
Делегација на 
германското стопанство 
во РСМ 
 

Работен состанок – можности за 
соработка 
Учесници: Владимир Роме, Тони 
Панов 

26.01.2021 

14 
Државен испитен 
центар, обука, онлајн 

Училишни координатори за ПИСА 
Учесници: Тони Панов, Благица 
Богоевска 

09.02.2021 

15 Работна средба, ФИКТ 

Унапредување на средното стручно 
образование 
Учесници: Владимир Роме, Тони 
Панов 

18.02.2021 

16 Обука, ДИЦ, онлајн 
Обука за внес на тестатори 
Учесник, Виолета Николова 

11.02.2021 

17 Работен состанок, ДИЦ 

Состанок за новините за Државна 
матура 
Учесници: Виолета Николова, Тони 
Панов 

19.02.2021 

18 

Oнлајн работилница за 
наставници по граѓанско 
образование од 
средните училишта 

„Собранието и граѓанското 
образование“ 
Учесници: Виолета Николова 

19.02.2021 

19 Вебинар RCF 
Регионален фонд за предизвици 
Учесник: Тони Панов 

23.02.2021 

20 Вебинар RCF  
Регионален фонд за предизвици 
Учесник: Тони Панов 

09.03.2021 

21 

Општина Битола, Битола 
Стартап центар 
Координативен/работен 
состанок 

Извештај за реализирани 
активности, план за наредни 
активности, план за вклучување на 
партнерите 
Учесник: Тони Панов 

18.03.2021 

22 
Работилница, 
организација МАПАС 

„Грижи се за себе, грижи се за 
своите пари“ 
Глобална недела на парите 
Учесници: Симона Петровска, 
Николова Виолета, паралелка IV-5 

24.03.2021 

 

Впечатоци 

Јаки страни: 

- Голема ангажираност на персоналот за сопствениот кариерниот 
развој 

- Партиципирање во дисеминација на стекнатото знаење и искуство 

- Желба за лично надградување и усовршување, во функција на 
осовременување на наставата 

- Висок просек на образованост на персоналот 

- Просечната возраст на наставниците е 48,25 години. 
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Слаби страни: 

 - Часовната и сменската организираност на образовниот процес ги 
отежнува можностите за заедничко помасовно ангажирање на наставниците 

- Лимитот за реализација на годишниот фонд на часови, дава 
можности за семинари и обуки, само за време на викендите.   

 

Дел Г: Финансии 

Методи користени за собирање на податоци  

 Интервју  со  книговодител и со правник; Увид 

Собрани информации: 

 Финансиското работење во училиштето се спроведува и контролира 
согласно Законот за сметководство, Законот за извршување на буџет и 
Законот за јавни набавки. Согласно со ова, севкупното работење се 
остварува преку одделни жиро – сметки, од кои едната го одразува 
движењето на дотираните средства од Општината (кои се добиваат од 
Министерството за финансии, преку Министерството за образование и 
наука), а втората жиро – сметка се однесува на средствата остварени од 
самофинансирачката дејност и третата е донаторска жиро-сметка. 
Финансиските средства и нивните извори се реализираат преку одредени 
трошоци (расходи) и приходи.  

 На првата жиро – сметка се евидентираат трошоците и средствата за 
плати и надоместоци на вработените, групирани како расходи и приходи. Во 
оваа сметка приходот е строго наменски и се надоврзува на потребите од 
расходот. Претходно, овие ставки се реализираат според подготвен 
финансиски план. Основните средства се сопственост на оваа жиро – 
сметка, а нивната амортизација паѓа на товар на деловниот фонд. 
Обврските се сведуваат на временски разграничувања. Прелевање на 
средства од оваа во друга жиро – сметка не е можно. Приходите во оваа 
сметка се наменските дотации, а расходите се следниве: 

- плати и надоместоци, 

- придонеси за социјално осигурување, 

- комунални услуги, 

- греење и комуникациски услуги, 

- материјали и ситен инвентар, 

- поправки  и тековни одржувања, 

- договорни услуги. 

 Финансиските средства што се реализираат преку сопствената жиро – 
сметка однапред се планираат со Годишен план за финансиско работење, а 
евентуалниот недостаток од испланирани средства се корегира со ребаланс 
на буџетот. Приходите кои во оваа насока се планира да се остварат се од 
неколку извори: 

- такси за запишување, 

- такси за испити, 

- закупнина од објекти, 
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- други помошни активности во образованието и 

- останати неданочни приходи. 

Трошоците настанати во финансиското работење се поделени во 
одделни групи: 

- дневни и патни трошоци; 

- комунални услуги; 

- греење; 

- комуникации и транспорт; 

- материјали и ситен инвентар; 

- поправки и тековно одржување; 

- договорни услуги; 

- други тековни расходи и 

- капитални расходи (опрема, машини, мебел). 

Финансиските средства што се реализираат преку донаторската жиро – 
сметка се добиени од амбасадата на  

Народна Република Бугарија  и Општина Битола  

Приходите се групирани во: 

- приходи од Европски држави 

- други општи и тековни донации во заемјата. 

А расходите се групирани како: 

- реконструкција на објекти 

Реконструкцијата на објектите ги опфати градежни работи за кров, 
дограма, громобранска инсталација, рекламите и ревизијата на проектот. 

и други две сметки од  

Фондот за Иновации и технолошки развој на Република Македонија.  

Приходите се групирани во: 

- општи и тековни донации 

- други општи и тековни донации во заемјата. 

А расходите се групирани како: 

- купување на друга опрема 

Една сметка од донаторските го заврши своето работење на 
02.11.2021 година за која е поднесена и завршна сметка по згаснувањето на 
жиро сметката со соодветната дата.  

Средствата од таа сметка се искористени за  проектирање и опрема 
3Д печатар во соодветните кабинети. 

Другата сметка за иновации сеуште работи. 

 Во согласност со барањата на Министерството за образование и 
наука – сектор Финансии, училиштето врши месечни и квартални извештаи 
за трошење на средствата од училишниот буџет. 

 Информациите за училишниот буџет, како и за користење на 
средствата и поголемите инвестициони трошоци, директорот ги разгледува 



Самоевалуација на училиштето 2021 

 

141 |  

 

со членови на комисијата за јавни набавки во училиштето, 
административните работници и сметководителот, членовите на 
Училишниот одбор и претставници од Советот на родители. Врз основа на 
овие информации Училишниот одбор ја разгледува Годишната сметка, која 
претставува извештај за финансискиот резултат од работењето во 
деловната година и ја усвојува Завршната сметка за реализација на 
средствата.  Извештај од Завршната сметка се испраќа до: Централен 
регистар, МОН на РМ, УЈП (даночен биланс), Државен завод за ревизија, 
Општина Битола.  

 

Впечатоци 

Јаки страни: 

- Поврзаност на Управата за приходи и пензискиот фонд со 
финансиската програма; 

- Помала потреба од ребалансирање на буџетот, заради добро 
планирање и флексибилност.  

 

Слаби страни: 

- Неделување на маркетинг план ориентиран кон субјекти од бизнис 
опкружувањето, со цел подобро  запознавање со можностите на училишната 
работилница и остварување дополнителен приход. 

 

КОНЕЧНИ ЗАКЛУЧОЦИ 

* Просторните капацитети на училиштето ги задоволоваат потребните 
барања на стандардите, 

* Хигиената треба веднаш да се подобри особено во тоалетите, 

* Обуките и семинарите се во насока на подобрување на квалитетот на 
образовниот процес, затоа е потребен нивен континуитет, 

* Потребно е ангажирање, за искористување на можностите на 
работилницата  во остварување на дополнителни средства, 

* Нововработените да бидат млади. 

 * Да се практикува работното воведување за нововработените, што ќе 
овозможи подобро запознавање со расположивите средства, помагала и 
потребни материјали. 

 

Членови на тимот: 

1. Владо Тасевски                                          
2. Адријана Поповски 
3. Мариа Шеровска 
4. Сузана Иванова  
5. Силвана Котевска 
6. Ѓеорги Ташковски 
7. Мартина Лазаревска 
8. Стевче Котевски 
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Подрачје 7: Управување, раководење и креирање политика 

Врз основа на член 90 од Статутот на СОТУ „Ѓорѓи Наумов“, 
Училишниот  одбор на седницата одржана на 15.11.2021 год. донесе одлука за 
започнување на процесот на самоевалуација, за што беа формирани  8 тимови,  
еден главен и 7 други. Тимот за подрачјето Управување, раководење и 
креирање политика работеше во состав: Жанета Сервини - водач на тимот, 
Наташа Младеновска- Лазаревска, Томислав Котевски, Соња Станковска, 
Елизабета Трајковска, Благој Секулов, Константин Чому и Кире Тасевски. Беа 
подготвени прашања за прашалниците за учениците, родителите, наставниците 
и прашалник за членовите на Училишниот одбор. Истите беа структурирани во 
прашалници и по електронски пат уредно дистрибуирани до испитаниците во 
целните групи. Одговорите на прашањата во прашалниците кои стигнаа до 
истекот на рокот што беше претходно определен, беа сумирани и доставени до 
членовите на тимот, кои пак потоа ги сместија во соодветните табеларни и 
графички прикази.   

7. 1. Управување и раководење на училиштето   

При самоевалуацијата на индикаторот: Управување и раководење 
со училиштето се користеа извори на податоци од следните документи на 
Училиштето: Деловник за работа на Училишниот одбор, Годишна програма за 
работа на Училишниот одбор, Записниците од одржаните седници на 
Училишниот одбор, Статут на училиштето, Анкета на членовите на Училишниот 
одбор, Годишна програма за работа на училиштето, Правилник за 
систематизација на работните места во СОТУ „Ѓорѓи Наумов“, потоа Правилник 
за распределба на средствата од дополнителните активности на училиштето, 
Анкета за наставниците и Анкета за учениците.  

Годишна програма за работа на Училишниот одбор ги содржи во 
преглед активностите на Училишниот одбор, сместени во определена 
временска рамка. Годишната програма може да се прошири и допрецизира со 
внесување на целите што Училишниот одбор треба да ги постигне со своето 
работење во следниот евалуациски двегодишен период. Од постојната годишна 
програма може да се види дека Училишниот одбор ги извршува своите обврски 
во согласност со Законот за средно образование и Статутот на училиштето, 
законски документи и акти во кои се опишани и утврдени надлежностите на 
Училишниот одбор како орган на управување во училиштето. Во иднина, 
Годишната програма за работа на училишниот одбор ќе се усогласува со 
законските измени во документите на надлежното министерство и во неа ќе 
бидат имплементирани потребните усогласувања со законската регулатива, со 
цел непречено и законско работење и донесување на одлуки. 

Деловникот за работа на Училишниот одбор (дел.бр.01-25/3 од 
21.2.2006 г.) јасно ги дефинира процедурите за  функционирање на Училишниот 
одбор како и правата и должностите на членовите на Одборот. За добрата 
соработка помеѓу Директорот и Училишниот одбор, зборува одредбата од 
Деловникот според која Одборот сите свои седници треба да ги одржува во 
присуство на Директорот, односно тој има статус на поканет на секоја седница, 
без право на одлучување. Според Деловникот за работа, Училишниот одбор не 
е обврзан да обезбедува редовни детални и сеопфатни информации за својата 
работа до другите субјекти вклучени во воспитно- образовниот процес. Во 
иднина Деловникот за работа на Училишниот одбор треба да претрпува измени 
кои ќе значат негово усогласување со Законот за средно образование, Законот 
за наставници и други законски и подзаконски акти донесени од надлежното 
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министерство кои ги регулираат надлежностите во работата на Училишниот 
одбор. 

Од Записниците за работата на УО во 2019, 2020 и 2021 година, се 
гледа дека на секоја седница членовите биле уредно поканувани и седниците 
биле одржувани со присуство на  мнозинство членови, и дека се работело 
според однапред утврден дневен ред. На почетокот од секоја седница се читал 
и усвојувал записникот од претходната седница. Поголемиот број од седниците 
на Училишниот одбор во 2019, 2020 и 2021 г. се одржувале онлајн заради 
почитување на ковид-мерките.  

Материјалите што се разгледувале се делеле пред седницата, за да 
може членовите да ги прочитаат. Сите одлуки, правилници и други документи, 
биле донесени со почитување на постојните процедури и законски прописи.  

Годишната програма за работа на училиштето (-2-279/2 од 
26.8.2019 г., 02-201/2 од 24.8.2020 г., 02-228/2 од 26.8.2021 г.) е сеопфатна, 
прегледна и јасна. Во неа се имплементирани сите релевантни елементи кои 
придонесуваат за успешна реализација на целокупната дејност во училиштето. 
Интегрално, во оваа програма е внесена Годишната програма за работа на 
директорот, која покрај активностите, ги содржи целите, методологијата на 
работа, временската рамка и конкретната реализација. Во оваа програма се 
содржани активности за потполно реализирање на сите домени во работата на 
директорот. Раководниот орган има подготвено посебна Програма за личен 
професионален развој, која е составен дел од Годишната програма за работа 
на училиштето.  

Статутот на училиштето е детално изработен документ, јасно 
напишан и разбирлив, со кој се регулираат односите во училиштето, односно 
документ кој дава јасна слика за работата во училиштето и ги опфаќа сите 
параметри од најголема важност за функционирање на училиштето. Статутот 
што е во употреба е усвоен од Училишниот одбор со дел. број 01-115/2 од 
4.4.2013 година. Во периодот што следи потребно е да се внесат измени и 
дополнувања во Статутот со цел негово усогласување со измените и 
дополнувањата во Законот за средно образование, Законот за наставници и 
стручни соработници во основните и средните училишта.  

Во училиштето е подготвен и донесен правилник кој ги пропишува 
работите и работните задачи: Правилник за систематизација на работните 
места во СОТУ „Ѓорѓи Наумов“, додека пак распределбата на средствата од 
дополнителната дејност во училиштето е уредена со Правилникот за 
распределба на средствата од дополнителните активности на 
училиштето. Во Правилникот за систематизација на работните места во СОТУ 
„Ѓорѓи Наумов“, опфатени се сите вработени со соодветно наведени работни 
задачи согласно попис и опис на истите. Систематизацијата е ревидирана 
според насоките од Министерството за информатичко општество и 
администрација, донесена на седница на Училиштен одбор со дел. бр. 01-207/1 
од 21.8.2015 година, по што е одобрена од МИОА, како и од ресорното 
Министерство.  Во периодот што следи, Правилникот за систематизација е 
потребно да претрпи измени и дополнувања, согласно потребите што се 
наложиле во меѓувреме, со дополнителен број работни места во одделението 
за административен и помошно - технички персонал, додека пак не се 
предвидува зголемување на бројот на работни места во редовите на даватели 
на јавни услуги (наставници и стручни соработници). Правилникот за 
систематизација на работните места, сите измени и дополнувања ќе ги претрпи 
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во согласност со законските и подзаконски акти кои ја регулираат оваа 
проблематика.  

 Правилникот за распределба на средствата од дополнителните 
активности на училиштето, е документ со кој е пропишан начинот на 
стекнување и распределба на средствата во училиштето, главно од 
партиципација на корисниците на услуги. Овие средства училиштето ги 
стекнува од: образование на вонредни ученици, полагање на испити на 
вонредни ученици, образование на ученици во постсредно образование 
(специјалистичко образование), преписи на издадени дипломи и сведителства и 
др.  Средствата се распределуваат според методологија донесена од надлежен 
орган, но потребно е во периодот што следи да се усогласи Правилникот со 
веќе применетата методологија. Со Правилникот опфатени се сите вработени 
во училиштето, што е силна страна на овој важен документ. Во овој Правилник 
согледани се можностите за негово натамошно подобрување од аспект на 
унифицирање на услугите, за што поголемо дополнително ангажирање  на 
вработените  на овој план.   

Од анализата на одговорите на Прашалникот за наставниците 
(Прилог 1 – Прашалник за наставниците) може да се забележи дека има 
намалување на довербата кај наставниците во однос на прашањето бр.15, 
односно дека раководниот тим редовно ги информира наставниците за 
тековните и идните активности потврдно одговориле 90,7% (91,30%) што 
претставува намалување за 0,6%. 

Прашање бр.15 за наставниците 

 

Дека работењето се заснова на тимска работа (прашање број 16), потврдно 
одговориле  81,5% (78,26%) што е зголемување за 3,24%, дека е обезбеден 
соодветен проток на информации (прашање број 17), потврдно одговориле 
88,9% (89,13%) што е намалување за 0,23%,  односно дека наставниците се 
вклучени од страна на раководниот тим во процесот на обезбедување на 
квалитет (прашање број 20), потврдно одговориле 74,1% (67,39%) што е 
зголемување за 6,71%. 
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Табеларен приказ на резултатите од прашалникот за наставниците 
(прашања 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 и 36) 

 
                                          Прашање бр. 16 за наставниците 

 

 

Прашање бр. 17.1 за наставниците 

 

 

Прашање 
2016 2018 2021 

А б в г а б в г а б в Г 

15 40 4 5 0 42 1 3 1 42 2 3 0 

16 32 6 11 0 36 2 8 1 36 2 8 0 

17 (17.1) 30 3 16 0 41 1 5 0 38 8 0 0 

18 24 5 20 0 27 4 15 1 27 4 15 0 

19 29 3 17 0 27 4 15 1 27 4 15 0 

20 27 6 16 0 31 4 11 1 31 3 11 0 

23 22 27 0 0 18 27 0 2 18 27 0 0 

36 (35) 31 6 12 0 32 2 12 1 31 21 2 0 
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Прашање бр. 20 за наставниците 

 

 

 Во однос на прашањата 18 и 19: Вклучување на наставниците во 
развој на политики, односно во процесот на анализирање и планирање, 
29,6% (32,60%) и 18,5% (32,60%) сметаат дека само некои наставници се 
вклучени во развојниот процес и планирањето или 11,1% и 9,3% сметаат 
дека воопшто не се вклучени наставниците што укажува на фактот дека кај 
наставниците дошло до зголемување на довербата за вклученоста  во 
развојниот процес. Ова укажува на подобрување на состојбата по овие 
прашања за 0,59%, односно 13,49% во однос на претходната 
самоевалуација. 

 

Прашање бр. 18 за наставниците 
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Прашање бр. 19 за наставниците 

 

 

Во однос на прашањето 23 за учество во носењето на визијата на 
училиштето се забележува зголемување на вредностите т.е. намален е 
бројот на наставници кои мислат дека не се вклучени во активностите за 
носењето на визијата на училиштето и нивниот број е 46,3% (60%) од 
вкупниот број испитаници.  

Што се однесува до прашањето 36,  77,8% (69.57%) од наставниците 
сметаат дека УО им обезбедува информации за својата работа на другите 
субјекти вклучени во воспитно- образовниот процес, што е подобрување во 
информирањето за околу 8,23 %. 

Прашање бр. 23 за наставниците 
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Прашање бр. 36 (евалуација 2018 г.) 

 

 

ЗАБЕЛЕШКА: Прашањето што во старите прашалници беше под ред. бр. 36,  
во новиот прашалник од 2021 г. е под ред. бр. 35. 

 

Прашање бр. 35 за наставниците 

 

Со цел да се слушне и гласот на учениците анализирани се добиените 
одговори од страна на учениците (Прилог 4 – Анкета за учениците) . Тие, на 
прашањето за начинот на изведување на наставата т.е. на прашањето 21: 
Наставниците ја изведуваат наставата на начин кој е соодветен на нашите 
можности и способности, учениците гледаат со резерва. Поточно, 55,8% 
(57,28%) од учениците мислат дека начинот на изведување на наставата е 
соодветен на нивните можности и способности, додека 39,6% (39,81%) од 
учениците сметаат дека само некои наставници ја реализираат наставата на 
начин кој е соодветен на нивните можности и способности. Со ова се потврдува 
констатацијата дека е потребен професионален развој на наставниците. 

 

70%4%

26%

0%

Училишниот одбор обезбедува информации за 
својата работа на другите субјекти вклучени во 
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Прашање бр. 21 за учениците 

 

 

Од анализата на одговорите на Прашалникот за членовите на Училишниот 
одбор (Прилог 2) може да се забележи мислењето на членовите на 
Училишниот одбор  дека се запознати со законските и подзаконските акти во 
доменот на работа на училишниот одбор, 75% (50%) и нормативно- правните 
акти на учииштето (прашање 11). 

 

Прашање бр. 11 за членовите на Училишниот одбор 
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Прашање бр. 12 за членовите на Училишниот одбор 
 

 
Ова мислење, 87,5% целосно не се поклопува со мислењето на наставниците, 
77,8%, кои сметаат дека има подобрување во однос на претходната 
самоевалуација, но дека сепак постои простор за подобрување во оваа насока.  

 
Јаки страни 

- УО е конституиран согласно законската регулатива и Статутот на 
училиштето; 

- Подобрено е навременото обезбедување на потребните работни документи 
за седниците на УО , наместо да се делат на самите седници; 

- УО работи според Деловникот за работа и Годишната програма;  

- Добра соработка помеѓу УО и раководниот орган; 

- Раководниот орган добро раководи со промените во образовниот систем; 

- Раководниот орган воспоставува продуктивни партнерства со заедницата; 

- Работењето на раководниот орган е засновано на тимска работа;  

- Раководниот орган има изградено личен кредибилитет и професионален 
однос; 

- Училиштето има изградено правилници за регулирање на односите и 
поттикнување на наставниците.  

Слаби страни 

 Да се запознаат наставниците со визијата и мисијата на училиштето со 
партиципативен и транспарентен пристап; 

 Редовно да се ажурира Правилникот за систематизација на работните 
места во СОТУ „Ѓорѓи Наумов“, со цел  училиштето пофлексибилно и побрзо да 
реагира на барањата на пазарот на труд, како и заради негово редовно 
усогласување со измените и дополнувањата во Законот за средно образование 
и Законот за наставници и стручни соработници во основното и средното 
образование; 

 Да се ревидира Правилникот за распределба на средствата од 
дополнителните активности на училиштето заради негово усогласување со 
важечкиот подзаконски акт на надлежното министерство и методологијата за 
процентуална распределба на средствата, донесена од надлежен орган;  
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 Да се зголеми вклученоста на наставниците од страна на раководниот тим 
во процесот на обезбедување на квалитет; 

 Да се обезбедат почести обуки за професионален развој на наставниците. 

 

7. 2. Цели и креирање на училишната политика  

При самоевалуацијата на индикаторот Цели и креирање на училишната 
политика се користеа следните извори: Годишната програма за работа на 
училиштето, Aнкетата за наставниците, Aнкетата за учениците, Aнкетата за 
родителите и Aнкетата за членовите на УО.  

Имајќи предвид дека сè уште не е изградена образовна политика на државно, 
регионално  ниво, односно на ниво на основач (општина), која може да послужи 
како основа за креирањето на образовната политика на училиштата, при 
анализа на Годишната програма за работа на училиштето не може да се 
согледа дали целите на училиштето се во согласност со целите на државната и 
локалната политика. Целите на училиштето во овој документ се прецизни и 
јасни и придонесуват за подобрување на квалитетот на наставата и 
максималните постигања на учениците. Во неа се планирани активности за 
вклучување на вработените, родителите и учениците во животот и работата на 
училиштето, односно во креирањето на целите и нивното постигнување. При 
тоа, планирани се начини како да се искористат сите ресурси во остварување 
на целите и сето тоа да се одрази позитивно врз работата на училиштето. Во 
Годишната програма за работа на училиштето поставени се идеи за 
остварување на целите, со тоа што треба да се конкретизираат процесите, 
процедурите и инструментите со кои ќе се следи квантитативно и квалитативно 
остварувањето на целите.  

За да може да се добие комплетна слика во оваа сфера, анализирани се 
добиените одговори од страна на учениците (Прилог 4 – Прашалник за 
учениците),  добиените одговори од страна на родителите (Прилог 3 – 
Прашалник за родителите) и добиените одговори од страна на наставниците 
(Прилог 1 – Прашалник за наставниците). Прегледот на добиените одговори на 
прашањата кои се однесуваат на оваа сфера се обработени и се дадени во 
Прилог 5.  

На прашањето број 6 (Прилог 4): Учениците се вклучени во донесувањето 
на одлуки за нивниот живот и работа, имаме речиси слично размислување 
како и во претходната самоевалуација. Имено во поголема или помала мера 
сите ученици имаат позитивен став, односно 31,7% (25,24%) одговориле 
делумно се согласувам и 55,8% (61,16%) целосно се согласувам што 
укажува на тоа дека 87,5% (86,4%) од испитаниците имаат позитивно мислење 
по ова прашање. 

Учениците се вклучени во 
донесувањето на одлуки за 

нивниот живот и работа 
2014 2016 2018 2021 

Делумно  се согласувам 37,68% 35,8% 25,24% 31,7% 

Целосно се согласувам 50,72% 54,1% 61,16% 55,8% 

 



Самоевалуација на училиштето 2021 
 

152 | 

 

Прашање бр. 6 за учениците 

 

Исто така со изразен позитивен став (делумно или целосно се согласуваат) 
се поголемиот дел од учениците од сите години и струки во однос на 
прашањето 9 од Прилог 4: Учениците се соодветно и навремено 
информирани за случувањата во училиштето кои се однесуваат на нив. 
Резултатите се дадени во табелата што следи и  укажува на позитивен став 
по ова прашање во износ од 94,1%:  

Учениците се соодветно и навремено 
информирани за случувањата во 
училиштето кои се однесуваат на нив 

2014 2016 
 

2018 
 

2021 

Делумно се согласувам 33.33% 31.6% 34,95% 33% 

Целосно се согласувам 57.25% 62.5% 57,28% 53,5% 

 
Прашање бр. 9 за учениците 

 
  

На прашањето 17 од Прилог 4: Во колкава мера, според тебе, односот 
меѓу наставниците и учениците во училиштето се базира врз заемно 
почитување и коректност?, генерално во двете струки учениците сметаат 
дека целосно 35,3% (22,33%) или скоро целосно 43,2% (59,22%) постои заемно 
почитување и коректност.  
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Понудени одговори 1 2 3 4 

Процентуално изјаснети, 
2018 

4,85% 13,59% 59,22% 22,33% 

Процентуално изјаснети, 
2021 

2,3% 19,1% 43,2% 35,3% 

 

                                Прашање бр.17 (евалуација 2018 г.) 

 
 

Прашање бр. 17 за учениците (2021) 

 

На прашањето број 7 (Прилог 4): Училиштето ги зема предвид мислењата 
на учениците 46,9% (49,51%) одговориле дека делумно се согласуваат со тоа 
дека нивните мислења се важни, а 22,1% (16,50%) дека целосно се 
согласуваат.   

Доколку се направи споредба со податоците добиени при претходната 
самоевалуација може да се забележи пад од околу 2,61% кај тие кои делумно 
се согласуваат, а успон од 5,6% кај тие кои целосно се согласуваат. Процентот 
на ученици кои не се согласуваат со ова е 31% (48,33%) од кои воопшто не се 
согласуваат 17,5% (17,5%) и делумно не се согласуваат 13,5% (30,83%). 

5%

14%

59%

22%

Во колкава мера, според тебе, односот меѓу 
наставниците и учениците во училиштето се базира 

врз заемно почитување и коректност?

воопшто нема

има донекаде

скоро целосно

целосно
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Училиштето ги зема предвид 
мислењата на учениците, 2016 г. 

Училиштето ги зема предвид 
мислењата на учениците, 2018 г. 

а) Воопшто не се согласувам 17,5% 11,65% 

б) Воглавно не се согласувам 30,83% 22,33% 

в) Воглавно се согласувам 36,6% 49,51% 

г) Целосно се согласувам 1,5% 16.50% 

Училиштето ги зема предвид 
мислењата на учениците, 2021 г. 

 

а) Воопшто не се согласувам 17,5% 

б) Делумно не се согласувам 13,5% 

в) Делумно се согласувам 46,9% 

г) Целосно се согласувам 22,1% 

 

Прашање бр. 7 (евалуација 2018) 
 

 
 

Прашање бр. 7 за учениците (евалуација 2021) 
 

 
 

 Прегледот на одговорите за 2014, 2016, 2018 и 2021 год. на 
прашањата број 7, 8 и 9 од прашалникот за родителите (Прилог 3): 
Училиштето излегува во пресрет на Вашите барања и очекувања; 
Училиштето ги зема предвид Вашите мислења; Вие сте соодветно и 
навремено информирани за случувањата во училиштето кои се однесуваат 

22%

12%

50%

16%

0%

Воопшто не се согласувам

Воглавно не се согласувам

Воглавно се согласувам

Целосно се согласувам
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на учениците се дадени во следниве табели и графикони, каде одговор под а) 
значи воопшто не се согласувам, под б) делумно не се согласувам, под в) 
делумно се согласувам и г) целосно се согласувам:  

 
Прашање бр. 7 за родителите (евалуација 2018) 

 

 
 

Прашање бр. 7 за родителите (евалуација 2021) 

 

Училиштето излегува во пресрет на Вашите 
барања и очекувања: 

воопшто не се 
согласувам

воглавно не се 
согласувам

воглавно се согласувам

целосно се согласувам

Прашањe Година 
Добиени одговори изразени во % 

а б в Г 

7 
2014 6,02 6,77 56,39 30,83 

2016 6,45 12,90 38,71 41,93 

 2018 0,89 18,75 41,96 38,39 

 2021 6,8% 9,3% 42,9% 41% 

8 
2014 9,49 18,25 43,80 28,47 

2016 6,45 29,03 38,71 29,03 

 2018 6,25 16,96 52,68 24,11 

 2021 10,4% 8,3% 44% 37,3% 

9 
2014 3,73 7,46 33,58 55,22 

2016 3,22 6,45 25,80 51,61 

 2018 2,68 12,5 40,18 44,64 

 2021   29,1% 63,1% 
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Прашање бр. 8 за родители (евалуација 2018) 

 

 
 

Прашање бр. 8 за родителите (евалуација 2021) 
 

 
 

Прашање бр. 9 за родителите (евалуација 2018) 
 

 

6%
17%

53%

24%

0%

Училиштето ги зема предвид Вашите мислења

воопшто не се 
согласувам

воглавно не се 
согласувам

воглавно се согласувам 

целосно се согласувам

3%

13%

40%

45%

Вие сте соодветно и навремено 
информирани за случувањата во 

училиштето кои се однесуваат на учениците

воопшто не се 
согласувам

воглавно не се 
согласувам

воглавно се 
согласувам 

целосно се согласувам
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Прашање бр. 9 за родителите (евалуација 2021) 

 

 

 Според добиените одговори на прашањата Училиштето ги зема 
предвид Вашите мислења; Вие сте соодветно и навремено информирани за 
случувањата во училиштето кои се однесуваат на учениците, може да се 
смета дека доминантен дел од родителите мислат дека училиштето воглавно ги 
исполнува своите обврски (алтернатива в.), односно целосно ги исполнува 
своите обврски (алтернатива г.). или во просек над 80% од родителите се 
воглавно или целосно задоволни, што зборува во прилог на тоа дека 
училиштето вложува напори во оваа насока, кои даваат соодветен позитивен 
резултат. Ваквата состојба е  подобра во споредба со состојбата од 2018 год. 
(алтернатива г.), односно полоша во споредба со состојбата од 2018 год. 
(алтернатива в.)  што значи дека генерално земено, постои континуитет во 
постигнување на добри резултати во однос на овие прашања.  

  Добиените одговори на прашањето број 31 од прашалникот за 
наставниците (Прилог 3) се интересни за анализа. Прашањeтo гласи: За 
проценка на постигањата во годишната програма постојат инструменти 
за следење;  

Прашање бр. 31 (2018) 
 

 
 
 

59%

6%

35%

За проценка на постигањата во годишната 
програма постојат инструменти за следење 

(Прашалник за наставници)

да

не

не знам
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Прашање бр. 31 за наставниците (2021) 

 
 

Од добиените одговори може да се забележи дека 59% од наставниците при 
претходната самоевалвација (т.е. 61,1% од наставниците при оваа 
самоевалвација) сметаат дека во целост постојат инструменти со кои може да 
се следат постигањата планирани со годишната програма. Ова значи, дека 
постои подобрување во однос на претходната самоевалуација. Но, 35% (т.е. 
31,5%) се изјаснија дека не знаат дали постојат инструменти за следење на 
постигнувањата на целите во годишната програма, па затоа се предлага ова да 
биде подрачје на кое треба во иднина повеќе да се работи за да биде 
поуспешна работата на училиштето.  

Од анализата на одговорите на Прашалникот за членовите на 
Училишниот одбор (Прилог 4) може да се забележи дека е поделено 
мислењето на членовите на Училишниот одбор околу политиката за надарени 
ученици, (прашање 6). Имено,  (50%) од членовите на УО сметаат дека делумно 
се согласуваат дека во училиштето постои политика за прифаќање и работа со 
надарените ученици, а 50% дека целосно се согласуваат со тоа. Минатата 
самоевалвација 75% од членовите воглавно се согласуваа дека постои 
политика за прифаќање и работа со надарените ученици, а 25% мислеа дека не 
постои. Од претходното се заклучува дека е подобрена состојбата во однос на 
минатите години. На прашањето бр.7 во однос на постоење на политика за 
прифаќање на ученици со пречки во развојот, шест од вкупно осум анкетирани 
членови на УО сметаат дека во училиштето целосно постои политика за 
прифаќање на ученици со пречки во развојот, а двајца од осум сметаат дека 
делумно постои политика за прифаќање на ученици со пречки во развојот. 
Истиот процент беше и при претходната евалвација, но 75% мислеа дека 
воглавно се согласуваат со тоа дека постои таква политика, а 25% мислеа дека 
воопшто не постои таква политика, што значи дека состојбата е подобрена.   
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Прашање 6: Училиштето има политика за надарените ученици (2018) 

 

Прашање бр. 6 за Училишниот одбор (2021) 

 

Прашање 7: Во училиштето постои политика за прифаќање на ученици со 
пречки во развојот (2018) 

 
 
 

Прашање бр. 7 за Училишниот одбор (2021) 

 

25%

0%

75%

Училиштето има политика за 
надарените ученици (Прашалник за 

челнови на УО)

Воопшто не се 
согласувам

Воглавно не се 
соглсувам

25%

0%

75%

Во училиштето постои политика за 
прифаќање на ученици со пречки во 
развојот (Прашање за членови на УО)

Воопшто не се 
согласувам

Воглавно не се 
согласувам
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Јаки страни  

 Јасно определени цели.  

 Цели насочени кон подобрувањето на квалитетот на наставата и 
постигнувањата на учениците.  

 Задоволни родители од вклученоста во животот и работата на 
училиштето.  

 Вработените се вклучени во реализирањето на целите и подготовка на 
стратегии за остварување на целите.  

 Подготвени се и се спроведуваат програми за образование на возрасни.  

 Постои политика за работа со талентирани ученици и за прифаќање и 
работа со ученици со посебни образовни потреби.  

Слаби страни 

 Не се конкретизирани процесите, процедурите и инструментите со кои ќе 
се следи квантитативно и квалитативно остварувањето на целите.  

 Не е обезбедено интегрирање на мислењето на учениците во 
донесувањето на одлуките, со што би се подобрил начинот на кој се донесуваат 
одлуките. 

 Во целите на училиштето не е ставен акцент на моралните вредности на 
учениците.  

7.3. Развојно планирање  

Извори кои се користеа при самоевалуацијата на индикаторот Развојно 
планирање беа Годишната програмата за работа на училиштето, делот за 
Професионален развој на наставниците во Годишната програмата за работа на 
училиштето, Развојното планирање на училиштето, апликациите на 
училиштето, анкетата за наставниците, анкетата за учениците, анкетата за 
родителите и анкетата за членовите на УО.  

При анализата на Развојните планови на училиштето (2021 год) согледано 
е дека целите на овој документ (стратешки и развојни) се во склад со визијата и 
мисијата. Утврдено е дека не се изработени акциони планови за реализирање 
на целите. Подобрено е информирањето на родителите, учениците и 
наставниците, но потребно е почесто обезбедување на повратна информација 
од нив. Повеќето цели и соодветни активности во Развојниот план од 2017 год. 
беа веќе реализирани, така што потребно беше создавање на нов развоен план 
со актуелни идеи и потреби, кој е веќе изработен.  

Професионалниот развој на наставниците, во Годишната програма за 
работа на училиштето, се третира на начин кој треба да се подобри, бидејќи 
не е целно ориентиран и нема конкретна програма за работа на усовршувањето 
на наставниците. Заради подобрување на ефектите од професионалното 
усовршување на наставниците потребно е да се зајакне постоечкиот систем за 
дисеминација на стекнатите способности и да се зајакне системот за следење 
на примената на стекнатите способности. Педагошката служба во соработка со 
наставниците имаат изготвено формулари за реализација на наставната 
програма, прилагодена на нивото и потребите на  учениците  со посебни 
потреби.  

Училиштето навремено ги лоцира потребите од материјално-технички и 
нагледни средства и континуирано ги планира и обезбедува во рамките на 
своите можности. Во прилог на ова зборува фактот што училиштето аплицира 
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на различни проекти кај различни донатори (анализирани апликации на 
училиштето) заради обезбедување на ресурси – материјално- технички, 
инфрастуктурни, наставни средства и помагала. Истовремено, училиштето го 
организира и го обезбедува одржувањето на инфраструктурата, средствата, 
опремата, хигиената и безбедноста во училиштето. При тоа, училиштето 
соработува со социјалните партнери, граѓаните и основачот. Како резултат на 
надворешните активности, за пофалба е обезбедувањето на финансиски 
средства од страна на Директорот на училиштето, кои се искористени за негово 
реновирање и за подобрување на условите во кои се реализира наставата за 
учениците. Во тек се и активности за обезбедување на современа компјутерска 
опрема, неопходна за подобар квалитет во наставата.  

Како потврда на анализите на документите, анализирани се добиените 
одговори од страна на учениците (Прилог 1 – Прашалник за учениците),  
добиените одговори од страна на родителите (Прилог 2 – Прашалник за 
родителите) и добиените одговори од страна на наставниците (Прилог 3 – 
Прашалник за наставниците). Прегледот на добиените одговори на 
прашањата кои се однесуваат на оваа сфера се обработени и се дадени во 
Прилог 5.  

На прашањето 8 (Прилог 1): Училиштето излегува во пресрет на 
барањата и очекувањата на учениците со позитивен став воглавно се 
согласувам 54% (42,9%)  или потполно се согласувам 29% (15,8%) се 
поголемиот дел од учениците  и во двете самоевалвации, што е прикажано на 
следните два дијаграми (за претходната и за сегашната самоевалвација).  

Прашање бр. 8 за учениците (2018) 

 

Прашање бр. 8 за учениците (2021) 

 

17%

54%

29%

Училиштето излегува во пресрет на 
барањата и очекувањата на учениците 

Воглавно не се 
согласувам

Воглавно се 
согласувам

Потполно се 
согласувам
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Или пак, ако се погледне анализата на одговорите на прашањата број 7, 8 и 
9 од прашалникот за родителите (Прилог 2): Училиштето излегува во 
пресрет на Вашите барања и очекувања; Училиштето ги зема предвид 
Вашите мислења; Вие сте соодветно и навремено информирани за 
случувањата во училиштето кои се однесуваат на учениците, која е во 
целост презентирана во насловот 7. 2., може да се смета дека доминантен дел 
од родителите смета дека училиштето воглавно т.е. делумно ги исполнува 
своите обврски (алтернатива в.), односно целосно ги исполнува своите обврски 
(алтернатива г.).  Значи во просек 83% (71,6%) од родителите се воглавно т.е. 
делумно или целосно задоволни, што зборува во прилог на тоа дека 
училиштето вложува големи напори во активно вклучување на родителите во 
животот и работата на училиштето.  

Ако пак, се анализираат добиените одговори на прашањата 27, 28 и 34 (33) 
од Прашалникот за наставниците (Прилог 3), (Во училиштето постојат 
активности за долгорочно планирање; Запознат/а сум со развојниот план на 
училиштето; Раководниот тим има воспоставено систем на дисеминација 
на стекнатото знаење) тогаш се потврдуваат констатациите од анализата на 
документите.  

Прашања бр. 27, 28 и 34 за наставниците (2018) 

Прашање 27 28 34 

Одговори  

А 35 29 36 

Б 9 15 8 

В 0 0 0 

Г 0 0 0 

 
Прашања бр. 27, 28 и 33 за наставниците (2021) 

Прашање 27 28 33 

О
д

го
в

о
р

и
 а 47 43 44 

б 7 11 10 

в 0 0 0 

г 0 0 0 

 
Прашање бр. 27 (2018) 

 

 

81%

19%

0% 0%

Во училиштето постојат активности за 
долгорочно планирање (Прашалник за 

наставници)

да

не
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Прашање бр. 27 за наставниците (2021) 

 

Според одговорите на прашањето 27 (прилог 3), 81% (87%) од  
наставниците сметаат дека постојат активности за долгорочно планирање 
(развојно или стратешко планирање), додека, 19% (13%) од наставниците 
сметаат дека не постојат.  

 Слични вредности се добиени и за прашањата 28 и 34 (33) и тоа 67% (80%) 
(да) 33% (20%) (не) и 79% (81,5%) (да) и 21% (18,5%) (не), што е подобрување 
во однос на претходната самоевалвација.  

                                       Прашање бр. 28 (2018) 

 

                                    Прашање бр. 28 за наставниците (2021) 

 

67%

33%

0% 0%
0%

Запознат сум со развојниот план на 
училиштето:

да

не
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Прашање бр.34 (2018) 

 

Прашање бр. 33 за наставниците (2021) 

 

Ако се погледна анализата на одговорите на Прашалникот за членовите на 
Училишниот одбор (Прилог 4), направена во насловот 7. 2., може да се 
забележи дека мислењето на членовите на Училишниот одбор околу 
политиката за надарени ученици, односно политиката за прифаќање на 
ученици со пречки во развојот (прашања 6 и 7) е дека наставниците се 
поподготвени за прифаќање и работа со ученици со посебни образовни 
потреби.  

Прашање бр. 6 за Училишниот одбор (2021) 

 

79%

21%

0% 0%

Раководниот тим има воспоставено систем 
на дисеминација на стекнатото знаење 

(Прашалник за наставници)

да

не
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Прашање бр. 7 за Училишниот одбор (2021) 

 

Јаки страни  

 Создаден е нов развоен план;  

 Континуирано планира и обезбедува средства; 

 Училиштето навремено ги лоцира потребите од материјално-технички и 
нагледни средства 

 Училиштето го организира и го обезбедува одржувањето на 
инфраструктурата, средствата, опремата, хигиената и безбедноста во 
училиштето; 

 Училиштето соработува со социјалните партнери, граѓаните и основачот.  

 

Слаби страни 

 Потребен е план за следење и евалвација на реализацијата на целите и 
индикаторите;  

 Потребно е континуирано обезбедување на повратна информација од 
наставниците, родителите и учениците;  

 Да се подготви план за Професионалниот развој на наставниците; 

 Да се зајакне и подобри постоечкиот систем за дисеминација на стекнатите 
способности.  

 

Заклучок 

Од направената анализа може да се заклучи дека состојбата во СОТУ „Ѓорѓи 
Наумов“ , Битола во подрачјето: Управување, раководење и креирање 
политика тимот ја оценува како многу добра и подобра во однос на 
состојбата при изготвувањето на претходната самоевалуација. Од увидот 
во документацијата, анализата на добиените одговори, од анкетите спроведена 
меѓу учениците, нивните родители, наставниците и членовите на Училишниот 
одбор се идентификувани јаките страни на училиштето во оваа сфера, како и 
сферите кои треба да се подобруваат. Според тимот, во подрачјето 
Управување, раководење и креирање политика, сфери на кои треба да се 
работи заради подобрување на квалитетот на наставата и подобрување на 
постигнувањата на учениците, групирани според подрачјето, без да се 
рангираат според приоритет се следниве:  
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 Редовно да се ажурираат визијата и мисијата на училиштето со 
партиципативен и транспарентен пристап;  

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

 Да се усоврши Правилникот за распределба на средствата од 
дополнителните активности на училиштето заради мотивирање и поголем 
опфат од вработените; 

 Да се конкретизираат процесите, процедурите и инструментите со кои ќе 
се следи квантитативно и квалитативно остварувањето на целите; 

 Да се подобри начинот на кој се донесуваат одлуките за да се обезбеди 
интегрирање на мислењето на учениците; 

 Во целите на училиштето да се стави акцент и на моралните вредности на 
учениците;  

 Да се подготви поконкретна политика за прифаќање и работа со ученици 
со посебни образовни потреби;  

 Да се изработат акциони планови за реализирање на целите од развојниот 
план;  

 Да се подготви план за следење и евалуација на реализацијата на целите и 
индикаторите во развојниот план;  

 Да се обезбеди повратна врска од наставници, родители и ученици после 
нивното информирање;  

 Да се подготви план за Професионалниот развој на наставниците,  

 Да се подобри уште повеќе постоечкиот систем за дисеминација на 
стекнатите способности од усовршувањето на наставниците;  

Во однос на претходната евалвација, намален е бројот на областите во кои 
треба да се делува бидејќи веќе се реализирани следните активности: 

 подобрена е транспарентноста во работата на УО, т.е. обезбедени се 
редовни информации за донесените одлуки и ставови до другите субјекти 
вклучени во образовниот процес; 

 Изработен е нов Развоен план на училиштето во 2021; 

 Изготвени се програми за образование на возрасни за двете струки и 
верифицирани се Програми за повеќе актуелно барани занимања на пазарот на 
трудот од страна на Центарот за образование на возрасни. Училиштето е 
верифицирано за провајдер на обуки за возрасни во повеќе занимања од 
машинска и електротехничка струка. 

 

Прилог 5 

Добиени одговори на прашањата од подрачјето Управување, раководење и 
креирање политика 

5.1 Добиени одговори на прашањата од Прашалникот за учениците 

Во прашалникот за учениците во врска со индикаторите кои се 
однесуваат на подрачјето Управување, раководење и креирање политика се 
прашањата 6, 7, 8, 9, 17 и 21 во прилог 1. Од вкупните дистрибуирани 
прашалници, учениците доставија 303 пополнети прашалници.  

Добиените одговори се претставени во следнава табела: 
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5.2 Добиени одговори на прашањата од Прашалникот за родителите  

 Во прашалникот за родителите во врска со индикаторите кои се 
однесуваат на подрачјето Управување, раководење и креирање политика се 
прашањата 7, 8, 9, и 24 во прилог 2. Од дистрибуираните прашалници 
родителите доставија 266 пополнети прашалници.  

Добиените одговори се претставени во следнава табела: 266 вкупно 
одговорени прашалници  

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Добиени одговори на прашањата од Прашалникот за наставниците  

 Во овој прашалник во врска со индикаторите кои се однесуваат на 
подрачјето Управување, раководење и креирање политика се прашањата 10 
- 37 во прилог 3. Од дистрибуираните прашалници наставниците доставија 
54 пополнети прашалници. Добиените одговори се претставени во следнава 
табела:  

Прашање 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

О
д

го
в

о
р

и
 а 51 42 38 15 45 49 44 48 32 39 40 

б 0 7 7 39 6 3 6 6 6 5 4 

в 3 5 9 0 3 2 4 0 16 9 9 

г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прашање 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

О
д

го
в

о
р

и
 а 42 49 29 48 39 36 47 43 46 48 33 

б 5 5 25 6 8 3 7 11 5 6 4 

в 7 0 0 0 7 0 0 0 3 0 17 

г 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 

Прашањe 
Добиени одговори  

а б в г 

6 19 19 96 169 

7 53 41 142 67 

8 14 21 134 134 

9 37 18 95 153 

7 26 61 117 99 

8 169 120 14 0 

Прашањe 
Добиени одговори изразени во % 

а б в г 

7 6,77 9,40 47,48 41,35 

8 10,53 8,27 43,61 37,59 

9 2,63 5,26 26,95 63,16 

24 3,38 11,28 36,84 48,5 
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Прашање 32 33 34 35 36 37 

О
д

го
в

о
р

и
 а 27 44 43 42 1 12 

б 27 10 4 3 12 22 

в 0 0 7 9 37 16 

г 0 0 0 0 4 4 

 

5.4 Добиени одговори на прашањата од Прашалникот за 
членовите на УО   

Во овој прашалник во врска со индикаторите кои се однесуваат на подрачјето 
Управување, раководење и креирање политика се сите прашањата од 
Прашалникот во прилог 4. Од страна на членовите на УО беа доставени 8 
пополнети прашалници. 

 Добиените одговори се претставени во следнава табела:  

Прашање 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

О
д

го
в

о
р

и
 а 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

б 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

в 0 0 3 0 2 4 2 1 2 1 0 2 

г 3 8 3 8 4 4 6 7 6 7 8 6 

 
Водач на тимот: 
Жанета Сервини 
 
Членови на тимот: 
Наташа Младеновска-Лазаревска 
Константин Чому 
Кире Тасевски 
Елизабета Трајковска 
Соња Станковска 
Благој Секулов 
Котевски Томислав 
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ПРИЛОЗИ 

Прилог 1 - Прашалник за наставници 

1. Пол  

o 1. машки  

o 2. женски  

2. Работно искуство:  

o 1. до 10 години  

o 2. од 11 до 25 години  

o 3. над 25 години  

3. Предавам во:  

o а.Општообразовна група предмети  

o б. Електротехничка група предмети  

o в. Машинска група предмети  

4. Наставните програми и содржини предвидени од МОН и БРО се 

применуваат во целост   

o а) Да  

o б) Не  

5. Постојат иницијативи од страна на наставниците за измени и дополнување 

на наставните планови и програми.  

o а) Да  

o б) Не  

o в) Од некои наставници  

6. Според наставниот план, училиштето нуди повеќе изборни предмети.  

o а) Да  

o б) Не  

7. Потребите на локалната средина се интегрирани во наставните содржини 

и наставните програми.  

o а) Да  

o б) Не  
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8. Одредени наставни содржини поттикнуваат мултикултурна сензитивност, 

родова и етничка рамноправност.  

o а) Да  

o б) Не  

9. Во училиштето има голем обем и разновидност на воннаставни 

активности.  

o а) Да  

o б) Не  

o в) Делумно  

10. Од помошникот директор веднаш добивам соодветен одговор  

o а) Да  

o б) Не  

o в) Понекогаш  

11. Раководниот тим ги поттикнува наставниците во давање на свои идеи и 

предлози  

o а) Да  

o б) Не  

o в) Понекогаш  

12. Раководниот тим ги истакнува вработените кои даваат свои идеи и 

предлози за подобрување на работата на училиштето  

o а) Да  

o б) Не  

o в) Истакнува некои од нив  

13. Раководниот тим сам ги донесува одлуките за разрешување на 

проблемите во училиштето  

o а) Да  

o б) Не  

14. Во процесот на донесување на одлуки од важност за воспитно 

образовната работа вклучени се и наставниците  

o а) Да  
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o б) Не  

o в) Некои од нив  

15. Раководниот тим редовно информира за тековните и идните активности  

o а) Да  

o б) Не  

o в) Информира група наставници  

16. Раководниот тим своето работење го заснова на тимска работа  

o а) Да  

o б) Не  

o в) Понекогаш  

17.1. Раководниот тим обезбедува соодветен проток на информации до сите 

наставници  

o а) Да  

o б) Не  

o в) До некои наставници  

17.2. Дали раководниот тим има рамноправен третман кон сите вработени?  

o а) Да  

o б) Не  

18. Раководниот тим ги вклучува наставниците во процесот на развојна 

политикa  

o а) Да  

o б) Не  

o в) Некои од нив  

19. Раководниот тим ги вклучува наставниците во процесот на анализирање 

и планирање  

o а) Да  

o б) Не  

o в) Некои од нив  
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20. Раководниот тим ги вклучува наставниците во процесот на обезбедување 

квалитет  

o а) Да  

o б) Не  

o в) Некои од нив  

21. Во креирањето на училишната политика се вклучени повеќето 

заинтересирани страни (училиштен одбор, раководен тим, вработени, 

основач, пазар на труд)  

o а) Да  

o б) Не  

o в) Некои од нив  

22. Запознаен/а сум со визијата на училиштето  

o а) Да  

o б) Не  

23. Учествував во носењето на визијата на училиштето  

o а) Да  

o б) Не  

24. Запознаен/а сум со мисијата на училиштето  

o а) Да  

o б) Не  

25. Училиштето има политика за работа со надарените ученици  

o а) Да  

o б) Не  

o в) Не знам  

26. Во училиштето постои политика за прифаќање на ученици со пречки во 

развојот  

o а) Да  

o б) Не  

o в) Не знам  
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27. Во училиштето постојат активности за долгорочно планирање  

o а) Да  

o б) Не  

28. Запознаена/а сум со развојниот план на училиштето  

o а) Да  

o б) Не  

29. Годишната програма се базира на опстојна анализа на претходната 

годишна програма  

o а) Да  

o б) Не  

o в) Не знам  

30. Планираните цели во годишната програма во поголем дел се остварливи  

o а) Да  

o б) Не  

31. За проценка на постигањата во годишната програма постојат 

инструменти за следење  

o а) Да  

o б) Не  

o в) Не знам  

32. Потребна е периодична (тримесечна) оценка на реализација на 

планираното во годишната програма  

o а) Да  

o б) Не  

33. Раководниот тим има воспоставено систем на дисеминација на новите 

знаења и информации  

o а) Да  

o б) Не  

34. Училиштето воспоставува продуктивни партнерства во непосредната и 

пошироката заедница  
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o а) Да  

o б) Не  

o в) Делумно  

35. Училишниот одбор обезбедува информации за својата работа на другите 

субјекти вклучени во воспитно-образовниот процес  

o а) Да  

o б) Не  

o в) Делумно  

36. Според ваше мислење дали објектот на нашето училиште ги задоволува 

стандардите за нормално одвивање на наставата?  

o а) Не ги задоволува  

o б) Делумно ги задоволува  

o в) Потполно ги задоволува  

o г) Ги задоволува, со забелешка на:  

o Other:  

37. Просториите во кои ја изведувате наставата за вашиот наставен предмет:  

o а) Се соодветни  

o б) Делумно ги исполнуваат потребите  

o в) Во потполност ги задоволуваат потребите  

o г) Се соодветни, со забелешка на:  

o Other:  

38. Дали училишната библиотека, задоволува со стручна литература за 

наставниот предмет кој го предавате?  

o а) Не знам 

o б) Нема доволно стручна литература  

o в) Задоволува со потребна стручна литература  

o г) Би препорачал да се надополни со:  

o Other:  

39. Дали за Вашиот наставен предмет имате доволно нагледни средства и 

материјали?  

o а) Не знам со какви нагледни средства располага училиштето  
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o б) Нема доволно нагледни средства и материјали  

o в) Има, застарени и несоодветни за современата настава  

o г) Има доволно и содветни за наставниот предмет  

40. Какво е Вашето мислење за обуките на наставниците?  

o а) Не се потребни, тоа е губење на време 

o б) Потребни се само со одбрани теми и експерти за предавачи  

o в) Секоја обука е добредојдена за моето усовршување  

o г) Преку обуките го подобрувам квалитетот на наставата  

41. Дали сметате дека опременоста на работилницата ги задоволува 

образовните потреби на учениците?  

o а) целосно да  

o б) во мал дел  

o в) во голема мера  

o г) воопшто не  

42. Дали се искористени расположивите средства во училиштето и 

работилниците за услуги на претпријатија и граѓани?  

o а) целосно да  

o б) во мал дел  

o в) во голема мера  

o г) воопшто не  

43.1. Колку сте задоволни од хигиената во училниците?  

 
1 2 3 4 

 

Воопшто не сум     задоволен сум 

43.2. Колку сте задоволни од хигиената во дворот?  

 
1 2 3 4 

 

Воопшто не сум     задоволен сум 

43.3. Колку сте задоволни од хигиената во тоалетите?   

 
1 2 3 4 

 

Воопшто не сум     задоволен сум 

43.4. Колку сте задоволни од хигиената во спортската сала?  

 
1 2 3 4 

 

Воопшто не сум     задоволен сум 
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44. Колку сте задоволни од соработката со педагошко-психолошката 

служба?  

 
1 2 3 4 

 

не сум     целосно 

45. Во колкава мера односот меѓу наставниците и учениците во училиштето 

се базира врз заемно почитување и коректност?  

 
1 2 3 4 

 

воопшто нема     целосно 

46. Во колкава мера сте задоволни од начинот на кој се води грижа за 

заштита на учениците во училиштето?  

 
1 2 3 4 

 

не сум     целосно 

47. Колку, според Вас, училиштето им помага на учениците во изборот на 

натамошното образование и/или вработување?  

o а) доволно  

o б) недоволно  

48.1. Колку време посветувате на разговори со ученици кои имаат лични 

проблеми?  

o а) многу  

o б) доволно  

o в) недоволно  

o г) воопшто не посветувам  

48.2. Колку време посветувате на разговори со ученици со потешкотии во 

наставата?  

o а) многу  

o б) доволно  

o в) недоволно  

o г) воопшто не посветувам  

48.3. Колку време посветувате на разговори со ученици со натпросечни 

резултати во наставата  

o а) многу  

o б) доволно  

o в) недоволно  

o г) воопшто не посветувам  
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49. Дали применувате различни методи и форми за да ги мотивирате и 

активирате учениците на часот?  

o а) да  

o б) не  

o в) делумно да  

50. Дали во текот на наставната година реализирате дополнителна наставна 

програма за подобрување на слабите оценки?  

o а) да  

o б) не  

o в) делумно да  

51. Дали работите дополнително со надарените ученици и ги активирате за 

учество во натпревари?  

o а) да  

o б) не  

o в) делумно да  

52. Дали имате посебен пристап кон децата со посебни потреби во 

училиштето доколку им предавате?  

o а) да  

o б) делумно да  

o в) не  

o г) немам таков ученик  

53. Колку сте задоволни од соработката со родителите?  

o а) многу сум задоволен  

o б) задоволен сум  

o в) не сум задоволен  

o г) воопшто не сум задоволен  

54. Дали сте запознаени со содржината на Кодексот за однесување на 

наставниците во училиштето?  

o а) да  

o б) не  



Самоевалуација на училиштето 2021 
 

178 | 

 

55. Оценете го спроведувањето на Кодексот за однесување на наставниците 

во училиштето со заокружување на бројка со која се согласувате ако е 1 – 

најслабо спроведување, а 4 – најдобро спроведување.  

 
1 2 3 4 

 

најслабо спроведување     најдобро спроведување 

56. Оценета ја колегијалноста во Вашата средина со заокружување на бројка 

со која се согласувате ако 1 – најслаба колегијалност, 4 – високо ниво на 

колегијалност.  

 
1 2 3 4 

 

најслаба колегијалност     високо ниво на колегијалност 

57. Дали мислите дека системот на наградување, пофалби и признанија 

функционира добро во училиштето?  

o а ) да  

o б ) не  

o в ) делумно  

58. За Вашиот вонреден придонес за училиштето најдобро признание е  

o а ) паричната награда  

o б ) пофалбата  

o в ) ништо  

59. Дали се чувствувате физички безбедни во училиштето?  

o а ) постојано  

o б ) понекогаш  

o в ) никогаш  

60. Колку сте задоволни од односот на менаџерскиот тим (заокружете за 

бројката ако 1 – најмалку задоволни а 4- најмногу задоволни)  

 
1 2 3 4 

 

најмалку задоволни     најмногу задоволни 

61. Дали сметате дека во Вашата средина има мобинг?  

o а) никогаш  

o б) понекогаш  

o в) постојано  

62.1. Глобалните годишни, тематски планирања и дневните подготовки 

(планирања) по сите наставни предмети кои ги реализирам се:  
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o а) многу важни за квалитетна настава  

o б) формалност која морам да ја извршам  

o в) тоа е само административна потреба и не води кон квалитет  

62.2. Како би влијаеле на подобрувањето на квалитетот на наставните 

планови и програми?  

Преку сугестии до: 

o а) раководниот тим  

o б) подрачното одделение на МОН на ниво на училиште  

o в) МОН и БРО како иницијатива на училиштето во координација 

со други сродни училишта од републиката  

63. Изготвувате ли дневни подготовки?  

o а) по сите предмети  

o б) по дел од предметите кои ги реализирам  

o в) за дел од темите  

o г) воопшто не изготвувам  

64. Дали за квалитетот на планирањата имате повратна информација ?  

o а) имам  

o б) понекогаш  

o в) никогаш  

65. На крајот на часот вршам проверка на постигнатоста на планираните 

цели така што:  

o а) поставувам прашање дали има нешто нејасно?  

o б) дали има некој нешто да праша?  

o в) проверувам поставувајќи прашања  

o г) следам при премин од една кон друга цел  

o д) не практикувам ништо од наведеното  

66. Со учениците дискутирам за тоа што е добро и што треба да променам во 

мојата наставна работа  

o а) секогаш  

o б) понекогаш  

o в) не практикувам, тие не се компетентни за тоа  
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67. Учениците ги запознавам со нивоата во стандардите за оценување  

o а) секогаш  

o б) понекогаш  

o в) не практикувам  

68. Со критериумите за оценување учениците ги запознавам  

o а) на почетокот на годината  

o б) после реализација на секоја тема  

o в) на полугодие  

o г) на крајот на годината  

o д) никогаш  

69. При формирањето на оценката давам образложение повикувајќи се на 

нивоата од стандардите на наставната програма  

o а) секогаш  

o б) понекогаш  

o в) за некои од учениците кои тоа го бараат  

o г) никогаш, тие сами се свесни за висината на оценката  

70. Родителите ги информирам за висината на оценката како предметен 

наставник само тогаш:  

o а) кога ќе дојде на училиште  

o б) само по негово барање  

o в) го информирам иако тој од мене не го бара тоа  

71. На родителот му кажувам на што треба да обрне внимание неговото дете 

за да ги постигне очекуваните резултати  

o а) секогаш  

o б) им кажувам дека треба повеќе да работи  

o в) не  

o г) тие не го бараат тоа од мене  

72. Дали пристапот до интернет ги задоволува потребите за изведување на 

наставата?  

o а) да  
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o б) делумно ги задоволува  

o в) не  

73. Дали примената на ИКТ го олеснува учењето на учениците?  

o а) да  

o б) делумно  

o в) не  

74. Дали наставните програми за предмет-от/ите кои ги предавате се 

прилагодени за настава на далечина?  

o а) целосно да 

o б) во голема мера  

o в) во мал дел 

o г) воопшто не  

75. Дали имате воспоставено практика за онлајн-поддршка на учениците за 

време на  пандемијата со КОВИД-19? 

 а) да, целосна поддршка 

 б) да, по потреба 

 в) само кога морам 

 г) воопшто немам 

 д) Друго _____________________________ 

 

76. Дали постои соработка помеѓу наставниците и родителите на учениците и во 

услови на КОВИД-19? 

 

 а) постои одлична соработка 

 б) доволно се соработува 

 в) недоволно се соработува 

 г) воопшто не се соработува 

77. Правата на инволвираност на наставниците во одржувањето на онлајн 

наставнички совети се почитуваат идентично како и во одржувањето на 

наставнички совети со физичко присуство. 

o а) Се почитуваат  

o б) Не се почитуваат 
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o в) Делумно се почитуваат 

78. Дали сте задоволни од исполнетоста на наставните планови и програми во 

одржувањето на онлајн наставата? 

o а) Да  

o б) Не 

o в) Делумно  

79. Дали наставниот кадар е обучен за online настава? 

o а) Да  

o б) Не 

o в) Делумно  

80. Дали министерството за образование и наука ви помогна во спроведување на 

наставниот процес при online наставата? 

o а) Да  

o б) Не 

o в) Делумно  

 

Прилог 2 - Прашалник за членовите на училишниот одбор 

Почитувани членови на училишниот одбор, 
Целта на оваа анкета е да се спроведе самоевалуација на училиштето во 
сите домени на неговото функционирање што ќе служи како основа за негов 
натамошен развој. Од овие причини, Вашето мислење е многу важно и 
затоа, Ве молиме да одговорите на следниве прашања. Потребно е да го 
означите одговорот за кој сметате дека најмногу одговара на тврдењето кое 
се однесува на Вас и Вашето размислување.  

Во училишниот одбор сум претставник од:  
а) наставниците  
б) основачот (Совет на општината)  
в) Министерство за образование и наука  
г) Советот на родители  
д) Стопанската комора  
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 Запознат/а сум со визијата на училиштето      

 Сметам дека визијата на училиштето треба да се 
усоврши / ажурира 

    

 Запознат/а сум со мисијата на училиштето     

 Сметам дека мисијата на училиштето треба да се 
усоврши /ажурира 

    

 Училиштето има политика за надарените ученици     

 Во училиштето постои политика за прифаќање на 
ученици со пречки во развојот  

    

 Во училиштето постојат активности за долгорочно 
планирање 

    

 Запознат/а сум со развојниот план на училиштето     

 Планираните цели во годишната програма во поголем 
дел се остварливи 

    

 Запознат/а сум со улогата и надлежностите на 
училишниот одбор  

    

 Запознат/а сум со законските и подзаконските акти во 
доменот на работа на училишниот одбор и нормативно-
правните акти на училиштето  

    

 Училишниот одбор обезбедува информации за својата 
работа на другите субјекти вклучени во воспитно-
образованиот процес  

    

 

Прилог 3 - Анкета за родителите  

1. Пол:  

o а) машки  

o б) женски  

2. Образование:  

o а) основно  

o б) средно  

o в) више/високо  

o Друго:  

3.1. Вие сте добро информирани за наставните планови и програми.  
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o а) воопшто не се согласувам  

o б) воглавно не се согласувам  

o в) воглавно се согласувам  

o г) целосно се согласувам  

3.2. Со свои сугестии за  подобрување на квалитетот на наставните планови и 

програми може да влијаете преку:  

o а) класниот раководител  

o б) предметните наставници  

o в) раководниот тим  

o г) МОН и БРО како родителска иницијатива во координација со 

училиштето  

4. Одредени наставни содржини развиваат смисла за толеранција, почитување на 

културата на другите народи, родова рамноправност.  

 а) воопшто не се согласувам  

 б) воглавно не се согласувам  

 в) воглавно се согласувам  

 г) целосно се согласувам  

5. Воннаставните активности планирани од училиштето служат за поддршка на 

личниот и социјалниот развој на учениците.  

 а) воопшто не се согласувам  

 б) воглавно не се согласувам  

 в) воглавно се согласувам  

 г) целосно се согласувам  

6. Училиштето ви дава можност да се вклучите и да влијаете на образовниот 

процес.  

 а) воопшто не се согласувам  

 б) воглавно не се согласувам  

 в) воглавно се согласувам  

 г) целосно се согласувам  

7. Училиштето излегува во пресрет на Вашите барања и очекувања.  

 а) воопшто не се согласувам  
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 б) воглавно не се согласувам  

 в) воглавно се согласувам  

 г) целосно се согласувам  

8. Училиштето ги зема предвид Вашите мислења.  

 а) воопшто не се согласувам  

 б) воглавно не се согласувам  

 в) воглавно се согласувам  

 г) целосно се согласувам  

9. Вие сте соодветно и навремено информирани за случувањата во училиштето кои 

се однесуваат на учениците.  

 а) воопшто не се согласувам  

 б) главно не се согласувам  

 в) главно се согласувам  

 г) целосно се согласувам  

10. Дали сте информирани за постигањата на вашите деца во наставата (може 

повеќе одговори).  

 а) Да, од класниот раководител.  

 б) Кога ќе дојдам и го најдам предметниот наставник  

 в) Не, ако не го прашам предметниот наставник лично  

 г) Секогаш кога сум дошол на училиште  

 д) од повеќето наставници  

11. За оценката и постигањата на моето дете добивам информација (може повеќе 

одговори).  

 а) Од моето дете.  

 б) Од класниот раководител на родителски средби  

 в) Од известувањата на трiмесечие и полугодие  

 г) Од предметните наставници кога има проблем  

 д) Од електронскиот дневник  

12. Од наставниците добивам исцрпно образложение за висината на оценката (може 

повеќе одговори).  

 а) само за висината на оценката  
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 б) со образложение зошто е таа дадена  

 в) со насоки како да се подобри  

 г) ако тоа го побарам  

13. До кого ќе се обрати Вашето дете ако има проблем во училиштето (за време на 

час, одмор, при изведување на практична настава)? (може да се заокружат повеќе 

одговори)  

 а) класен раководител  

 б) предметен наставник  

 в) соученик  

 г) директор  

 д) педагог/психолог  

 Друго:  

14.1. Колку сте задоволен/-на од хигиената во училниците?  

 
1 2 3 4 

 

воопшто не сум     задоволен сум 

14.2. Колку сте задоволен/-на од хигиената во дворот?  

 
1 2 3 4 

 

воопшто не сум     задоволен сум 

15. Колку сте задоволен/-на од соработката со педагошко-психолошката служба?  

 
1 2 3 4 

 

не сум     целосно 

16. Во колкава мера, според вас, односот меѓу наставниците и учениците во 

училиштето се базира врз заемно почитување и коректност?  

 
1 2 3 4 

 

воопшто нема     целосно 

17. Дали сметате дека Вашето дете е безбедно во училиштето?  

 а) да  

 б) не  

18. Колку училиштето и наставниците го помагаат севкупниот развој на Вашето 

дете?  

 а) многу  

 б) доволно  

 в) малку  



Самоевалуација на училиштето 2021 

 

187 |  

 

19. Колку училиштето им помага на учениците во изборот на натамошното 

образование и/или вработување?   

 а) доволно  

 б) недоволно  

 в) не знам  

20.1. Колку време се посветува на разговори со ученици кои имаат лични 

проблеми?  

 а) многу  

 б) доволно  

 в) недоволно  

 г) воопшто не се посветува  

20.2. Колку време се посветува на разговори со ученици со потешкотии во 

наставата?  

 а) многу  

 б) доволно  

 в) недоволно  

 г) воопшто не се посветува  

20.3. Колку време се посветува на разговори со ученици со натпросечни резултати 

во наставата?  

 а) многу  

 б) доволно  

 в) недоволно  

 г) воопшто не се посветува  

21.1. Што мислите за условите за работа во кои учи Вашето дете (опременост на 

училниците)?  

 а) условите се лоши  

 б) условите задоволуваат  

 в) условите се одлични  

 

21.2. Што мислите за условите за работа во кои учи Вашето дете (осветленост на 

училниците)?  
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 а) условите се лоши  

 б) условите задоволуваат  

 в) условите се одлични  

22. Колку етничката, верската и културната различност се почитуваат и негуваат во 

училиштето?  

 
1 2 3 4 

 

воопшто не     целосно 

23. Колку училиштето му помага на Вашето дете да стане зрела, одговорна и 

самостојна личност?  

 
1 2 3 4 

 

воопшто не     целосно 

24. Колку сте задоволни од соработката на наставниците со Вас?  

 
1 2 3 4 

 

воопшто не     целосно 

25. Дали сте редовно известени за состојбата на Вашето дете од страна на класниот 

раководител?  

 
1 2 3 4 

 

воопшто не     целосно 

26. На колку родителски состаноци сте присуствувале оваа учебна година?  

 
0 1 2 3 4 

 

       
27. Колку време Вашето дете посветува на учење дома?  

 а) 1 час дневно  

 б) 2-3 часа дневно  

 в) повеќе од 3 часа  

 г) не знам  

28. Колку сметате дека наставниците се реални при оценување на Вашето дете?  

 а) сите  

 б)  некои се реални  

 в) никој не е реален 

 29. Дали мислите дека учениците се мотивирани од страна на училиштето за 

извршување на воннаставни активности?  

 а) да  
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 б) делумно  

 в) не  

30. Дали системот за признанија, награди и пофалби на учениците функционира 

добро во училиштето?  

 
1 2 3 4 

 

воопшто не     целосно 

31. Дали сте запознаени со правилникот за изрекување на педагошки мерки?  

 а) да  

 в) не  

32. Дали сметате дека училиштето доволно се промовира во локалната средина?  

 а) да  

 б) делумно  

 в) не  

33. Електронскиот дневник е пресуден за навремено информирање за успехот на 

Вашето дете.  

 а) потполно се согласувам  

 б) се согласувам  

 в) не се согласувам  

 г) потполно не се согласувам  

34. Дали Вашето дете има соодветна онлајн-поддршка од наставниците за време на 

пандемијата со КОВИД-19? 

 а) да, од сите наставници 

 б) да, од повеќето наставници 

 в) само од неколку наставници 

 г) воопшто нема поддршка 

 д) Друго _____________________________ 

35. Дали се чувствувате подготвени (и технички и стручно по некои наставни 

предмети) да му помогнете на Вашето дете за настава на далечина? 

 а) да, се чувствувам подготвен/подготвена во целост 

 б) се чувствувам делумно подготвен/подготвена 

 в) воопшто не се чувствувам подготвен/подготвена 
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36. Дали постои соработка помеѓу наставниците и родителите на учениците и во 

услови на КОВИД-19? 

 а) постои одлична соработка 

 б) доволно се соработува 

 в) недоволно се соработува 

 г) воопшто не се соработува 

 

Прилог 4 - Анкета за учениците1. Пол:  

o а) машки  

o б) женски  

2. Струка:  

o а) машинска  

o б) електротехничка 

3. Учениците се добро информирани за наставните планови и програми.  

 а) воопшто не се согласувам  

 б) делумно не се согласувам  

 в) делумно се согласувам  

 г) целосно се согласувам  

4. На учениците им е дадена слобода во изборот на изборни предмети (не 

одговараат ученици од I и II г.). 

 а) воопшто не се согласувам  

 б) делумно не се согласувам  

 в) делумно се согласувам  

 г) целосно се согласувам  

5. Учениците се вклучени во воннаставни активности по сопствен избор (приредби, 

натпревари, училишен весник и сл.).  

 а) воопшто не се согласувам  

 б) делумно не се согласувам  

 в) делумно се согласувам  

 г) целосно се согласувам  
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6. Учениците се вклучени во донесување на одлуки за нивниот живот и работа.  

 а) воопшто не се согласувам  

 б) делумно не се согласувам  

 в) делумно се согласувам  

 г) целосно се согласувам  

7. Училиштето ги зема предвид мислењата на учениците.  

 а) воопшто не се согласувам  

 б) делумно не се согласувам  

 в) делумно се согласувам  

 г) целосно се согласувам  

 

8. Училиштето излегува во пресрет на барањата и очекувањата на учениците.  

 а) воопшто не се согласувам  

 б) делумно не се согласувам  

 в) делумно се согласувам  

 г) целосно се согласувам  

9. Учениците се соодветно и навремено информирани за случувањата во 

училиштето кои се однесуваат на нив.  

 а) воопшто не се согласувам  

 б) делумно не се согласувам  

 в) делумно се согласувам  

 г) целосно се согласувам  

10. Дали влезовите во училиштето имаат соодветен безбеден приод? 

 а) Не обезбедуваат соодветен безбеден приод.  

 б) Делумно ги задоволуваат потребите за безбеден приод.  

 в) Во потполност ги задоволуваат потребите.  

 г) Задоволуваат со забелешка на:  

 Друго:  

11. Во училницата во која учиш се чувствуваш како:.  

 а) Во хаотично безредие.  
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 б) Во нормален простор за учење.  

 в) Како во свој дом.  

 г) За училницата имам забелешка на:  

  Друго:  

12. Дали за твоите потреби за литература ја користиш школската библиотека?  

 а) Никогаш не ја користам.  

 б) Повремено ја користам.  

 в) Често ја користам.  

 г) Ја користам, но препорачувам:  

  Друго:  

13. Каква е примената на нагледни средства и технички помагала (графоскоп, 

компјутер, шеми, делови...) од наставниците кои ти предаваат?  

 а) Никогаш не се користат.  

 б) Некои наставници ги користат.  

 в) Често се применувани при објаснување и предавање.  

 г) Сите наставници ги користат.  

14. До кого ќе се обратиш ако имаш проблем во училиштето (за време на час, 

одмор, при изведување на практична настава)? (може да се заокружат повеќе 

одговори)   

 а) класен раководител  

 б) предметен наставник  

 в) соученик  

 г) директор  

 д) педагог/психолог  

  Друго:  

15.1. Колку си задоволен/-на од хигиената во училницата?  

 
1 2 3 4 

 

воопшто не сум 
    

задоволен сум 

15.2. Колку си задоволен/-на од хигиената во дворот?   

 
1 2 3 4 

 

воопшто не сум 
    

задоволен сум 

15.3. Колку си задоволен/-на од хигиената во тоалетите?  
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1 2 3 4 

 

воопшто не сум 
    

задоволен сум 

15.4. Колку си задоволен/-на од хигиената во спортската сала?  

 
1 2 3 4 

 

воопшто не сум 
    

задоволен сум 

16. Колку си задоволен/-на од соработката со педагошко-психолошката служба?  

 
1 2 3 4 

 

не сум 
    

целосно 

17. Во колкава мера, според тебе, односот меѓу наставниците и учениците во 

училиштето се базира врз заемно почитување и коректност?  

 
1 2 3 4 

 

воопшто нема 
    

целосно 

18. Колку училиштето им помага на учениците во изборот на натамошното 

образование и/или вработување?  

 а) доволно  

 б) недоволно  

 в) не знам  

19.1. Колку време се посветува на разговори со ученици кои имаат лични потреби?  

 а) многу  

 б) доволно  

 в) недоволно  

 г) воопшто не се посветува  

19.2. Колку време се посветува на разговори со ученици со потешкотии во 

наставата?  

 а) многу  

 б) доволно  

 в) недоволно  

 г) воопшто не се посветува  

19.3. Колку време се посветува на разговори со ученици со натпросечни резултати 

во наставата?  

 а) многу 

 б) доволно  
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 в) недоволно  

 г) воопшто не се посветува  

20. Дали наставниците дискутираат со вас за висината на оценката која ви ја даваат 

при оценување?  

 а) да  

 б) некои  

 в) не  

21. Наставниците ја изведуваат наставата на начин кој е соодветен на нашите 

можности и способности?  

 а) да  

 б) некои  

 в) не  

22. Можеш ли да влијаеш на начинот на изведувањето - реализацијата на наставата?  

 а) да, кај повеќето  

 б) да, кај некои  

 в) не, кај никои наставници  

23. Дали наставните содржини одговараат на твојата возраст?  

 а) да  

 б) делумно да  

 в) не  

24. Дали имаш потреба од дополнителна настава?  

 а) да  

 б) делумно да  

 в) не  

25. Дали новите наставни содржини ги совладувате на самиот наставен час?  

 а) да  

 б) делумно да  

 в) не  
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26.1. Дали ги користите компјутерите за совладување на наставните содржини во 

текот на часовите?  

 а) не ги користиме  

 б) понекогаш ги користиме  

 в) по повеќето предмети ги користиме  

 г) по сите наставни предмети ги користиме  

26.2. Дали пристапот до интернет ги задоволува потребите за изведување на 

наставата?  

 а) да  

 б) делумно ги задоволуваат  

 в) не  

26.3. Дали примената на ИКТ (Информатичко комуникациски технологии) ви го 

олеснува учењето?  

 а) да  

 б) делумно  

 в) не  

27. Дали ги бираш своите другари по верска и етничка припадност?  

 а) да  

 б) делумно да  

 в) не  

28. Дали оддалеченоста на училиштето од твојот дом влијае врз твојата редовност?  

 а) да  

 б) делумно да  

 в) не  

 

 

29. Дали сметаш дека редовното проверување и оценување го подобрува твојот 

успех?  

 а) да  

 б) делумно да  



Самоевалуација на училиштето 2021 
 

196 | 

 

 в) не  

30. Дали наставниците постојано ја следат твојата работа?  

 а) да  

 б) делумно да  

 в) не  

31. Дали сметаш дека има еднаков и правичен третман кон сите ученици?  

 а) секогаш  

 б) скоро секогаш  

 в) скоро никогаш  

 г) никогаш  

32. Дали редовно се запишуваат отсутните ученици?  

 а) секогаш  

 б) скоро секогаш  

 в) скоро никогаш  

 г) никогаш  

33. Дали наставниците за време на часот користат различни техники за активна 

настава (работа во парови или групи на ученици) со цел поефикасно совладување 

на наставните содржини?  

 а) да  

 б) делумно да  

 в) не  

34. Дали сте задоволни од дисциплината во училиштето?  

 а) да  

 б) делумно  

 в) не  

35. Дали добиваш соодветна онлајн-поддршка од наставниците за време на 

пандемијата со КОВИД-19? 

 а) да, од сите наставници 

 б) да, од повеќето наставници 
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 в) само од неколку наставници 

 г) воопшто немам поддршка 

 д) Друго _____________________________ 

36. Дали постои соработка помеѓу наставниците и родителите на учениците и во 

услови на КОВИД-19? 

 а) постои одлична соработка 

 б) доволно се соработува 

 в) недоволно се соработува 

 г) воопшто не се соработува 

37. Колку  сте задоволни  од квалитетот на online предавањата? 

 а) недоволно 

 б) доволно  

 в) добро 

 г) многу добро 

 а) одлично 

38. Како би го оцениле знаењето што го усвоивте при online настава, во однос на 

знаењето при настава со физичко присуство? 

 а) исто 

 б) помалку, отколку вообичаено 

 в) повеќе, отколку вообичаено 

 г) немам мислење 

 

 

 


