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АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА 

 

ООУ „Хасан Приштина“ - Скопје е лоцирано во општината Чаир како самостојно деветгодишно училиште. Опфаќа  ученици од општина Чаир. 
Околината на училиштето е урбанизирана и населена со повеќенационално население.  

Училиштето постои од 1945 и било лоцирано во месноста еврејско маало. Од 1963 година постои на денешната локација на улица Коста Абрашевиќ 
бр. 7 и е училиште со стара традиција многу пофалници и награди. Училиштето комплетно е реновирано во 2013 година. 

Воспитно-образовната дејност при ООУ „Хасан Приштина“ – Скопје е организирана за учениците од I-IX одделение и тоа во паралелки на два наставни 
јазика, албански и македонски јазик . 

Во училиштето наставно-воспитната дејност ја организираат 67 наставници, 1 директор, 1 педагог, 1 психолог, 1 библиотекар  и  1 дефектолог кој што 
во нашето училиште е опфатен еден ден во неделата . 

Во рамките на стручно-педагошко усовршување реализирани се повеќе програмски подрачја за интерен развој на персоналот, со цел да се подобри 
квалитетот во реализација на наставата. 

Училиштето континуирано учествува на многубројни конкурси, литературни, ликовни и други (општински, државни и олимпијади) по предмети и 
области. 

За својот труд и постигања, учениците добиваат многубројни награди, дипломи, признанија, благодарници, плакети, статуети, пехари и друго. 

Активностите поврзани за проширување на знаењата си имаат своја остварливост преку реализирање на натпреварите од типот, меѓуодделенски, 
општински, регионални и државни. 

Училиштето работи во две смени во кое се школуваат 992 ученици распределени во 42 паралелки од кои 31 паралелки со наставен албански јазик и  
9 паралелки  на македонски наставен јазик. Вкупниот  број на паралелките во одделенска настава изнесува 24 паралелки од кои во 19 учат 579  ученици на  
албански јазик и  во 5 паралелки на македонски јазик 32 ученици. 

Во предметна настава вкупно учат 382 ученици од кои во 14 паралелки на албански наставен јазик учат 356 ученици и во 4 паралелки на македонски 
наставен јазик учат 26 ученици. 

Во училиштето функционираат паралелки со целодневна настава за учениците од  I до V-одд. одделение на албански наставен  јазик и тоа: 2 
паралелки од I одд.во просториите на градинката Фидани, 1 паралелка од II одд., 1 паралелка од III одд. , една од IV, и една паралелка од V-одд. 

 Спрема националниот состав на учениците слободно можеме да кажеме дека училиштето е мултиетничко. Застапени се: Албанци, Македонци, 
Бошњаци. Роми, Турци и др.  
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Доминантен облик на воспитно-образовна работа во училиштето е реализирањето на задолжителната настава според Наставен план и програма 
подготвени на државно ниво од Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието. Покрај задолжителните наставни предмети во 
училиштето се реализира изборна настава од III до IX одделение. Во училиштето се реализира и дополнителна настава за оние ученици кои имаат потреба 
од дополнителни часови за пополнување на празнините и испуштеното на редовните часови по наставните предмети и додатна настава за учениците кои по 
определен предмет имаат посебен афинитет и желба да ги надградат и продлабочат своите знаења. 

Покрај редовната, дополнителната и додатната настава во училиштето се реализираат и работат повеќе секции за учениците од шесто до деветто  
одделение, во рамките на воннаставните слободни ученички активности, каде основа за формирање на групите е интересот на учениците за одредена научна 
област.  

 

Во училиштето исто така се реализираат и повеќе проекти: 

 Проект „Здрава храна за дете без мана“; 
 Проект во соработка со младите од Црвен крст од општина Чаир  
 Проект за имплементација на еколошката едукација во македонскиот образовен систем - поддржан од Здружение на граѓани ОХО, МОН и 

БРО 
 Проект за меѓуетничка интеграција - проект на УСАИД, поддржан од МОН и БРО.  

 Проектот -Едукација  за рециклирање на отпадоци , реализатор ,, Пако Мак ,, 

 Проект ,, Поддршка на процесот на интегрирано образование во училиштето ,, - реализатор Здружение Мировна акција во соработка со 
Центарот за мировни студии од Хрватска. 

 Активности од проектот "Мултиетничка Интеграција во образованието" реализиран во соработка со партнерското училиште ООУ  "Владо 
Тасевски" - Карпош 

 Еколошки активност - според училишната еко-програма, "И Јас сакам свеж воздух", организиран од Општина Чаир 

 

Исто така, оваа година реализирани се и доста заеднички активности и работилници со ООУ „Владо Тасевски” во склоп на “Проектот за 
имплементација на мултиетничко образовани во основните училишта”.  

Сите наведени  проекти се одобрени од МОН и влијаат на менување на пристапот, формите и методите на работа со учениците, како што диктира и 
современата педагошка теорија. Евидентно е дека учениците и родителите се задоволни од промените, часовите се интересни, активноста на учениците во 
стекнувањето на знаењата е поголема, се оспособуваат за самоучење, работа во групи и парови, што позитивно влијае и на социјализацискиот аспект во 
развојот на личноста.  
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Училниците во училиштето се опремени со компјутери и пристап до интернет, со цел следење на новите трендови во науката, културата, уметноста, 
образованието и други области интересни за учениците и наставниците. 

Едукацијата на наставниот кадар во училиштето е континуирана и се реализира екстерно во соработка со МОН и БРО, и интерно во рамките на 
училиштето на состаноците на Стручните активи, училишните тимови формирани по одделни проекти и Наставничкиот совет. 

Успешноста на воспитно-образовната работа со учениците јасно се согледува преку успесите кои наши ученици ги постигнуваат на натпреварите, кои 
се значајни, и тоа на ниво на општина и град. 

Училиштето е активно и во локалната средина преку континуираната соработка со: Основните и средните училишта од општина Чаир, Центарот за 
социјална работа - Чаир, Полициската станица - Чаир, Детскиот културен центар - Скопје, Сојузот за грижи и воспитување - Скопје, Музејот на современа 
уметност - Скопје и т.н.  

 

Простор: 

 

Број на училници – 10 

Број на кабинети – 16 

Фискултурна сала – 1 

Библиотека – 1  

 

Опрема: 
 

р.бр. Вид на средство Количина 

1.  Клавир 1 

2.  ТВ – приемници 2 

3.  Печатачи 3 
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4.  Компјутери 15 

5.  Монитори 270 

6.  Тастатури 255 

7.  Лап – топ компјутер 3 

8.  ЛЦД – проектор 4 

9.  ЦД – касетофони 10 

10.  ДВД – плеер 3 

11.  Скенер со штампач 2 

12.  Електронски микроскоп 1 

 

Човечки потенцијали: 

 

 Во училиштето има 83 вработени, 67  вработени во училиште  и  6 кои дополнуваат од другите училишта во наставата, вкупно се 73 наставници. Сите 
наставници се   оспособени за работа со комјутери и примена на ИКТ во наставата, примена на стандардите за оценување, примена на еко-стандардите, и 
воедно се вклучени во Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието, и сите тековни проекти кои се реазлизираат во училиштето.  
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Финансиски средства: 

 

Училиштето се финансира од општината.  

 

Ресурси со кои располага окружувањето на училиштето: 

 

Културни установи 

Музеј на современа уметност,Театарот на народностите, Младински културен центар,Универзитетска библиотека 

Образовни установи 

Основни училишта 9, средни училишта 1  

Невладини организации 

Здружение на наставници Албанци во Р.М. 

Спортски клубови 

Училиште за странски јазици 

Трговски друштва 

“Ефтинија Импех” 

Медиуми:  

МТВ 1, МТВ 2, Алсат-м – телевизија, ЕРА, Шења, Македонско Радио – Трет програмски јазик, Босанско радио. 
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Со оглед на сите досега наведени факти и податоци во табелата што следи се прикажани силните и слабите страни на работата на училиштето, 
според подрачјата на промени од Самоевалуацијата на училиштето: 

 

Подрачје на 
промени 

Клучни силни страни Клучни слаби страни Идни активности 

Наставни планови 
и програми 

 Изготвување на квалитетна Годишна програма за работа 
на училиштето; 
 Квалитетно и навремено планирање на содржините од 
наставните предмети и воннаставните активности; 
 Континуирано и навремено изготвување на неделни и 
дневни планирања на наставниците; 
 Редовна едукација на наставниците за следење на 
современите текови и сознанија за реализирање на современа 
настава; 
 Тимска работа на наставниците во рамките на стручните 
активи, врз основа на добро изготвени годишни програми за 
работа; 
 Примена на современи форми и методи во работата со 
учениците; 
 Вклучување на учениците во воннаставните активности; 
 Постигнување солидни успеси на учениците на општински, 
градски и републички натпревари; 
 Добра и континуирана соработка со локалната средина.  

 Слаба опременост на 
училниците со нагледни средства 
и помошен материјал; 
 Нови наставни планови и 
програми кои се реализираа без 
учебници или истите беа 
доставени со задоцнување; 
 Недоволна вклученост на 
родителите и учениците во 
планирањето на содржините и 
активностите во редовната 
настава; 
 Доедукација на новиот 
наставен кадар за изготвување на 
планирањата и дефинирање на 
целите; 
 Недоволен простор, средства и 
материјали за реализирање на 
воннаставните активности.  

 Доопремување на кабинетите со 
интернет конекција, смарт табли, 
прожектори, и др., потрошни 
материјали, нагледни средства и 
помагала за квалитетно реализирање 
на содржините од Наставните 
програми; 
 
 Почеста соработка со 
советниците од БРО во смисла на 
помош на наставниците кои се 
среќаваат со нови Наставни планови 
и програми; 
 



ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ “ХАСАН ПРИШТИНА“ 

РАЗВОЕН ПЛАН 2018 - 2022 ГОД. 

8/25 

Постигнувања на 
учениците 

 Добра организираност на наставата; 
 Редовно следење и вреднување на постигањата; 
 Користење на разни методи и техники на учење; 
 Учество на учениците на регионални и државни 

натпревари и постигнување на солидни резултати 
 Вклучување во проектите концепција за описно 

оценување, икт, еко  школа,  црвен крст,  модернизација на 
наставата, животни вештини-култура на живеење,  мисли  
математички,  почетно читање и пишување, користење  на  
сотферската  програма  г-цомприс,математика  со  логика, 
модернизација  на  наставата  по  предеметот  техничко  
образование,примена  на  едубунду во  природните  науки. 

 Лоши социјални и 
економски услови, низок степен на 
образованието на родителите 

 Неоправданите  
изостаноци на учениците се 
причина за недоволна грижа на 
родителите  

 Недостаток на нагледни 
средства и материјали.  

 Недостаток на учебници 
за сите ученици и нееднаква 
динамика во пристигнувањето на 
учебниците 

 Недостаток на дневен 
престој 

 Подобрување на редовноста и 
дисциплината на учениците (работа 
со мали групи ) работа на стручен 
тим од Педагог, Психологинаставен 
кадар. 

 Набавка на средства и помагала, 
како и да изнајде средства за 
потрошен материјал, со цел 
полесно да ги оствари наставните 
содржини и да му олесни на 
наставникот во работата. 

 Модернизацијасо нови технички и 
технолошки помагала, ја доближи 
наставната програма до учениците 
и го фокусира нивниот интерес и 
збогати нивните знаења. 

Учење и настава 

 Наставниците навремено и квалитетно изготвуваат 
планирања за наставата; 

 Посветување на подеднакво внимание на учениците со 
различни способности и потреби; 

 Користење на различни методи, форми и техники на 
учење; 

 Навремено известување на родителите и учениците за 
успехот.  
Училиштето предстатува мултинационална средина,место за 
соработка и градење на соживот. 

 Недостаток на 
материјални и нагледни средства 
на училиштето  

 Недостаток од обука на 
наставниците за идентификација 
на надарените ученици и форми и 
методи за работа со истите; 

 Недостаток на потрошен 
материјал за потребите на 
учениците; 

 Недостаток од прирачници 
и литература за работа со деца со 
посебни образовни потреби. 

 Обука за стручно усовршување и 
надградување на наставниците за 
работа со ученици со посебни 
потреби и надарени ученици. 
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Подршка на 
ученици 

 Севкупна грижа за сите ученици подеднакво без 
разлика на нивната социјална и материјална положба, полова 
и етничка припадност 

 Учениците имаа кому да му се обратат за помош или 
совет во училиштето 

 Учениците кои имаат пречки во физичкиот и психичкиот 
развој се прифатени од наставниците и останатите ученици 

 Училиштето има изготвен кодекс на однесување  
 Училиштето обезбедува материјални средства за 

децата од социјални загрозени семејства  
 Училишниот простор е безбеден за обезбедување 

настава 
 Хигиената во училиштето е на високо ниво 
 Грижа за нивното здравје; 
 Континуирано следење на напредокот на учениците; 
 Добра информираност на учениците за 

професионалната ориентација; 

 Непостоење на 
модифицирани наставни планови 
и програми за работа со ученици 
со посебни образовни потреби; 

 Недостаток на соодветна 
стручна литература за работа со 
деца со посебни потреби; 

 Недостаток на тестови за 
професионална ориентација на 
ученици, тестови за интелигенција 
и за способност 

 Педагошко психолошката 
служба не е доволно снабдена со 
тестови за учениците, пр тестови 
за интелигенција, тестови за 
личност, за способности, 
професионална ориентација итн.  

 обезбедување обука на 
наставниците за работа со деца со 
психо-физички проблеми, работа со 
деца со посебни образовни потреби. 

 обезбедување на педагошко-
психолошката служба со 
дополнителни тестовиза работа со 
учениците 

Училишна клима 

 Професионалните односите меѓу вработените и 
наставниците во нашето училиште се на високо ниво и имаат 
професионален однос кон работата.  

 Професионалните односите меѓу педагошко-
психолошката служба и наставниците се на високо ниво во 
нашето училиште.  

 Мултиетничката средина и градењето соживот 
придонесуваат за добри меѓучовечки односи и меѓусебна 
соработка без разлика на полот или етничката припадност.  

 Во нашето училиште не се забележана полова или 
етничка дискриминација во меѓусебните односи на самите 
ученици.  

 Сите ученици, како и тие што се со посебни потреби,  се 
прифатени и истовремено заеднички се интегрирани во 
воспитно-образовниот процес.  

 Дел од родителите не 
покажуваат заинтересираност за 
успехот и поведението за нивните 
ученици.  

 Делумен недостиг на 
нагледни средства  за 
поквалитетна настава.  

 

 подобрување на односот на 
учениците со несоодветно 
однесување 

 подобрување на соработката со 
родителите 
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 Сите настанати проблеми во нашето училиште 
заеднички ги решаваме меѓу самите наставници од двете 
етнички заедници.  

Ресурси 

 • Персоналот има соодветни наставен кадар. •  
 Персоналот е редовно присутен на работа според 

прописите и во согласност со колективните договори •  
 Наставниот кадар и педагошко-психолошката служба се 

вклучени во многу проекти, за кои се едуцираат преку семинари.  
 Стручните активи, стручните предавача и проектите, 

овозможуваат да се подобрат стручните способности на 
наставниците. •  

 Дел од наставниците со ВШС индивидуално се 
доквалификуваат до ВИИ/1 степен на образование . •  

 Училиштето преку организирана работа на менторите 
им дава помош и поддршка на наставниците приправници, кои 
успешно ги положуваат приправничките испити. •  

 Наставниот кадар максимално се ангажира во 
воспитно-образовната работа и ги користи наставните средства 
и постигнува резултати. 

• Во училиштето 
недостасуваат наставни средства 
и помагала.. • Училишната 
библиотека располага со мал број 
на лектирни изданија , кои не ги 
задоволуваат потребите на 
учениците во целост. 

 набавка на современи нагледни 
средства ,зголемување набројот на 
лектирните изданија. 

 организирање на семинари и обуки 
на наставниците за 
нивниотпрофесионален развој 

Раководство, 
креирање на 
политика 

 Добра комуникација меѓу органот на раководење и 
органите на управување со другите структури на училиштето 
која и понатаму треба да се надоградува 

 Прецизно и јасно дефинирани надлежности во рамките 
на училиштето 

 Компетентност и посветеност во извршувањето на 
работните задачи 

 Донесени голем број на правилници за попрецизно 
регулирање на односите и активностите од различни области 
на работата на училиштето 

 Подобрени просторни услови за работа на учениците и 
наставниците 

 Добра соработка со локалната самоуправа и органите 
на пошироката заедница. 

 Надоградување на 
комуникацијата помеѓу органот на 
раководење и органите на 
управување во училиштето 

 

 Подобрување на комуникацијата 
меѓу органот на раководење и 
органите на управување на 
училиштето. 
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 Мисија: Нашето училиште е средина која го подржува индивидуалниот развој на учениците, ги почитува родовите, религиските, етничките и други 
разлики, го подржува професионалниот развој на наставниците за реализација на современата информатичка технологија (ИКТ) и ЕКО стандардите кои ќе 
доведат до квалитетна настава. Превзема активности за подржување на партнерски односи меѓу учениците, наставниците и родителите. 

 

Визија: Нашето училиште ќе настојува, работата во училиштето да се темели на детските права и мултикултурализмот, инклузивноста во кое секое 
дете ќе напредува според своите индивидуални способности и развиена свест за правата, обврските и меѓусебното почитување. Ќе обезбедува изведување 
на квалитетна настава поткрепена со ИКТ и ЕКО стандардите преку која учениците ќе стекнат знаења, способности и вештини неопходни за секојдневно 
функционирање.  
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ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈАТА НА ПРОМЕНИ ВО УЧИЛИШТЕТО 

 

Во текот на изминатите години во училиштето се реализираа неколку развојни цели кои беа предвидени во подрачјата на промени, и тоа:  

Реновирање на училиштето (надворешен и внатрешен простор) 

Дообучување на наставниците за работа со деца со психо-физички потешкотии  и со посебни образовни потреби и надарени ученици 

Обука на наставниците за унапредување на оценувањето 

Дигитализација на училиштето 

 

Овој развоен план ги предвидува следните: 

Стратешка цел Развојни цели 

1. Подобрување на условите за работа во училиштето  

1.1. Реновирање на фискултурната сала 

1.2. Проширување на училишниот простор 

2. Стручно доусовршување на наставниците  2.1. Обука на наставниците за работа со деца со психофизички потешкотии, деца со 
посебни образовни потреби и надарени ученици 

2.2. Обезбедување на педагошко-психолошката служба со дополнителни тестови за 
работа со ученици, ученици со посебни потреби и надарени деца 

3. Доопремување на училиштето за реализација на 
квалитетна настава. 

3.1 Доопремување на фондот на училишната библиотека. 

3.2 Доопремување на училиштето за реализација на квалитетна настава, дигитализација 
на училиштето, подобрување на интернет конекција и др., и снабдување со потрошен 
материјал 
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Подрачја на промени: 

 

Подобрување на условите за работа во училиштето. 

Доопремување на училиштето за реализација на квалитетна настава-дигитализација на училиштето, подобрување на интернет конекција и др.  

Стручно доусовршување на наставниците. 

 

Од подрачје на промени (стратешка цел) кон развојни цели 
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Стратешка цел 1: Подобрување на условите за работа во училиштето 

Развојна 
цел 

Конкретни цели 
Активности (дејствија) 

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 

1.
1 

Ре
но

ви
ра

њ
е 

на
 ф

ис
ку

лт
ур

на
та

 с
ал

а 

1.1.1  

Идентификување на 
постоечката состојба со  
фискултурната сала 

- Формирање на тим; 

- Согледување на постоечката 
состојба; 

- Изготвување на извештај од 
согледаната состојба 

   

1.1.2  

Искористување на 
постоечките материјали и 
опрема 

-Формирање на тим 

- Издвојување на материјали и 
опрема кои може да се 
искористат од фискултурната 
сала 

   

1.1.3  

Набавка на нови 
материјали и опрема за 
реновирање на 
фискултурната сала 

  - Формирање на тим 

- Прибирање на понуди 

- Избор на најповолна понуда 

- Изготвување на список на неопходни набавки 

- Изготвување на листа за трошоци 

- Набавка на материјали и опрема 

  

1.1.4  

Одржување и 
реновирање на 
фискултурната сала 

  Одржување и 
реновирање на 
фискултурната 
сала 
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Имплементација на готовиот план 

Конкретни цели активности 
ресурси временск

а рамка 
индик
атори 

извори на 
докази човечки физички трошоци 

1.1.1 Идентификување на 
постоечката состојба со 
фискултурната сала 

- Формирање на тим; 

- Согледување на постоечката состојба 
со фискултурната сала; 

- Изготвување на извештај од 
согледаната состојба 

Љуљиета Ќерими - 
директор 

хаусмајстор 

Виолета Атанасова. - 
секретар 

Стручно лице 

Хартија 

Компјутер 

Фотокопир 

Тонер 

околу 

1000 ден. 

1 и 2 
недела 
октомври 

Ре
но

ви
ра

њ
е 

на
 ф

ис
ку

лт
ур

на
та

 с
ал

а 

Записник од 
извршен увид во 
состојбата со 
фискултурната 
сала 

1.1.2  

Искористување на 
постоечките материјали и 
опрема 

-Формирање на тим 

- Издвојување на материјали и опрема 
кои може да се искористат 

Љуљиета Ќерими - 
директор 

хаусмајстор 

Виолета Атанасова. - 
секретар 

Стручно лице 

Хартија 

Компјутер 

Фотокопир 

околу 

1000 ден. 

месец 
ноември 

Извештај од 
согледаната 
состојба 

1.1.3  

Набавка на нови 
материјали и опрема  

- Формирање на тим 

- Прибирање на понуди 

- Избор на најповолна понуда 

- Изготвување на список на неопходни 
набавки 

- Изготвување на листа за трошоци 

- Набавка на материјали и опрема  

Љуљиета Ќерими - 
директор 

хаусмајстор 

Виолета Атанасова. - 
секретар 

Стручно лице 
Избраниот понудувач 

Хартија 

Сок 

Кафе 

Во 
зависност 
од 
понудите 

 

Месец 
декември  

Понуди на 
избраното 
претпријат. 

 



ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ “ХАСАН ПРИШТИНА“ 

РАЗВОЕН ПЛАН 2018 - 2022 ГОД. 

16/25 

Стратешка цел 2: Стручно доусовршување на наставниците 

Развојна цел Конкретни цели 
Активности (дејствија) 

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 

2.
1 

О
бу

ка
 н

а 
гр

уп
а 

на
ст

ав
ни

ци
 з

а 
ра

бо
та

 с
о 

де
ца

 с
о 

пс
их

оф
из

ич
ки

 п
ро

бл
ем

и,
 р

аб
от

а 
со

 д
ец

а 
со

 п
ос

еб
ни

 о
бр

аз
ов

ни
 п

от
ре

би
, 

2.1.1  
Идентификување на предзнаењата на 
наставниците за работа со деца со 
психофизички проблеми, работа со 
деца со посебни образовни потреби, 
препознавање и работа со деца со 
постконфликтни трауми 

- Формирање на тим; 
- Изготвување на 
дијагностички тестови; 
- Спроведување на 
тестирањето; 
- Анализа на добиените 
резултати 

   

2.1.2  
Формирање на групи според 
предзнаењата на наставниците 

 - Формирање на 
тим; 
- Формирање на 
групи според 
резултатите од 
извршената 
анализа 

  

2.1.3  
Изведување на обука за  работа со 
деца со психофизички проблеми, 
работа со деца со посебни образовни 
потреби, препознавање и работа со 
деца со постконфликтни трауми 

   
 
 

Формирање на тим; 
- Изготвување на 
програма за работа на 
групите; 
- Договор за местото и 
времето за изведување 
на наставата; 
-Изведување на обуката 

 

2.1.4  
Следење на примената на стекнатите 
знаења од обуката во рамките на 
наставата и вон-наставните активности 

   Следење на 
примената на 
стекнатите знаења од 
обуката во рамките на 
наставата и вон-
наставните 
активности 
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Имплементација на готовиот план 

Конкретни цели активности 
ресурси временс

ка рамка 
индикато

ри 
извори на 

докази човечки физички трошоци 

2.1.1  

Идентификување на 
предзнаењата на 
наставниците за работа со 
деца со психофизички 
проблеми, работа со деца со 
посебни образовни потреби.  

- Формирање на тим; 

- Изготвување на дијагностички 
тестови; 

- Спроведување на тестирањето; 

- Анализа на добиените резултати. 

одделенски 
наставници 

предметен 
наставник 

дефектолог 

педагог 

психолог 

родители 

Хартија 

Компјутер 

Стандардизиран
и тестови 

 

околу 1000 
ден. 

1 недела 
октомври 

О
бу

ка
 н

а 
гр

уп
а 

на
ст

ав
ни

ци
 з

а 
ра

бо
та

 с
о 

де
ца

 с
о 

пс
их

оф
из

ич
ки

 п
ро

бл
ем

и,
 

ра
бо

та
 с

о 
де

ца
 с

о 
по

се
бн

и 
об

ра
зо

вн
и 

по
тр

еб
и,

 п
ре

по
зн

ав
ањ

е 
и 

ра
бо

та
 с

о 
де

ца
 с

о 
по

ст
ко

нф
ли

кт
ни

 т
ра

ум
и.

 

 

2.1.2  

Формирање на групи според 
предзнаењата на 
наставниците 

- Формирање на тим; 

- Формирање на групи според 
резултатите од извршената анализа. 

Наставници Хартија 

Компјутер 

Канцеларија 

околу 1000 
ден. 

1 недела 
октомври 

Добиените 
резултати 
од 
тестирањет
о 

2.1.3  

Изведување на обука за  
работа со деца со 
психофизички проблеми, 
работа со деца со посебни 
образовни потреби.  

- Формирање на тим; 

- Изготвување на програма за работа 
на групите; 

- Договор за местото и времето за 
изведување на наставата; 

-Изведување на обуката. 

Наставници, 
класни и 
одделкенски 
раководители 

 

Хартија 

Компјутер 

Прирачници за 
изведување на 
обуката 

Во 
зависност 
од цената 
на понудите  

 октомври Програми 
за работа 
на групите 
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Развојна цел Конкретни цели 
Активности (дејствија) 

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 

2.
2 

О
бу

ка
 н

а 
на

ст
ав

ни
от

 к
ад

ар
 з

а 
ра

бо
та

 с
о 

уч
ен

иц
и 

со
  п

ос
еб

ни
 

по
тр

еб
и 

2.2.1  

Идентификување на предзнаењата 
на наставниците за работа со 
ученици со посебни потреби 

  ноември  

2.2.2  

Конкретизирање на темите и 
содржините за обука 

  ноември  

2.2.3  

Изведување на обука за работа со 
ученици со посебни потреби 

   

 

 

ноември  

2.2.4  

Следење на примената на стекнатите 
знаења од обуката во рамките на 
наставата и вон-наставните 
активности 

   Следење на примената на стекнатите знаења 
од обуката во рамките на наставата и вон-
наставните активности 
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Конкретни цели активности 
ресурси временска 

рамка индикатори 
извори на 

докази човечки физички трошоци 
2.2.1  
Идентификување на 
предзнаењата на наставниците 
за работа со ученици со посебни 
потреби 
 
 
 

- Формирање на тим; 
- Изготвување на 
анкетни листови; 
- Спроведување на 
анкетирањето; 
- Анализа на добиените 
резултати. 

Незир Бектеши - 
психолог 
Блерина Иса педагог 
Хатиџе  Имери-
дефектолог. 
Одделенски и класни 
раководители 
 

Хартија 
Компјутер 
Училница 
Дополнителна 
литература 

околу 
1000,00 
ден. 

1 недела 
ноември 

  О
бу

че
ни

 н
ас

та
вн

иц
и 

за
 р

аб
от

а 
со

 у
че

ни
ци

 с
о 

по
се

бн
и 

по
тр

еб
и 

Анкетни 
листови 

2.2.2  
Конкретизирање на темите и 
содржините за обука 
 
 

- Формирање на тим; 
- Остварување на 
контакти и консултации 
со ЗМЗ околу обуката; 
- Издвојување на 
содржините врз чија 
основа ќе се изработи 
програмата. 

Незир Бектеши.- -
психолог 
Блерина Иса педагог 
Хатиџе  Имери-
дефектолог. 
Психијатар од ЗМЗ 
Одделенски и класни 
раководители 

Хартија 
Компјутер 
Канцеларија 
Дополнителна 
литература 

околу 
1000,00 
ден. 

2 недела 
ноември 

Добиените 
резултати од 
анкетирањето 

2.2.3  
Изведување на обука за работа 
со ученици со посебни потреби 

- Формирање на тим; 
- Изготвување на 
програма за работа; 
- Договор за местото и 
времето за изведување 
на обуката; 
- Изведување на 
обуката. 

Незир Бектеши.- 
психолог 
Блерина Иса педагог 
Хатиџе  Имери-
дефектолог. 
Психијатар од ЗМЗ 
Одделенски и класни 
раководители 

Хартија 
Компјутер 
Наставн. канц. 
Стручни матер. 
и теми за обука 

Во 
зависност 
од цената 
на понудата  
 

Од 3 недела 
на ноември 

Програма за 
работа  
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Развојна цел Конкретни цели 

Активности (дејствија) 

Година 
1 

Година 
2 

Година 
3 

Година 4 

2.
3 

О
бе

зб
ед

ув
ањ

е 
на

 п
ед

аг
ош

ко
-  

 
пс

их
ол

ош
ка

та
 с

лу
жб

а 
со

 д
оп

ол
ни

те
лн

и 
  

те
ст

ов
и 

за
 р

аб
от

а 
со

 у
че

ни
ци

. 

 

2.3.1  

Идентификување на потребите од дополнителни тестови за 
педагошко-психолошката служба 

 

 

  - Анализа на моменталната 
состојба со тестови 

- Изготвување листа на потребни 
тестови; 

2.3.2  

Снабдување на педагошко-психлошката служба со потребните 
тестови 

   - Анализа на достапните тестови 
во Македонија 

- Собирање понуди; 

- Избор на најповолен понудувач. 
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Конкретни цели активности 
ресурси временска 

рамка 
индикатори 

извори на 
докази човечки физички трошоци 

2.3.1  

Идентификување на потребите од 
дополнителни тестови за педагошко-
психолошката служба 

- Анализа на 
моменталната 
состојба со 
тестови; 

- Изготвување 
листа на потребни 
тестови; 

Незир 
Бектеши.- -
психолог 

Блерина Иса 
педагог 

Хатиџе  
Имери-
дефектолог  

Хартија 

Компјутер 

 

околу 1000 
ден. 

1 недела 
декември 

  О
бе

зб
ед

ув
ањ

е 
на

 п
ед

аг
ош

ко
-п

си
хо

ло
ш

ка
та

 с
лу

жб
а 

со
 

до
по

лн
ит

ел
ни

 т
ес

то
ви

 з
а 

ра
бо

та
 с

о 
уч

ен
иц

и.
 

- Листа на 
посточки 
тестови кои се 
користат 

- Листа на 
потребни 
тестови 

2.3.2  

Снабдување на педагошко-психлошката служба 
со потребните тестови 

- Анализа на 
достапните тестови 
во Македонија 

- Собирање 
понуди; 

- Избор на 
најповолен 
понудувач. 

Незир 
Бектеши.- -
психолог 

Блерина Иса 
педагог 

Хатиџе  
Имери-
дефектолог  

Хартија 

Компјутер 

Интенет 

Во зависност 
од цената на 
понудата 

2 недела 
декември 

- Добиените 
тестови 
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Стратешка цел 3: Доопремување на училиштето за реализација на квалитетна настава 

Развојна 
цел 

Конкретни цели 
Активности (дејствија) 

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 

  3
.1

 Д
оо

пр
ем

ув
ањ

е 
на

 ф
он

до
т 

на
 у

чи
ли

ш
на

та
  б

иб
ли

от
ек

а 

3.1.1  
Идентификување на сегашната 
состојба со стручна и дополнителна 
литература 

- Формирање на тим; 
- Преглед на постоечката 
библиотечна евиденција; 
- Изготвување на извештај за 
извршениот увид 

   

3.1.2  
Издвојување на литературата која 
може да се користи 

 - Класифицирање на 
литературата според видот и 
потребите; 
- Изготвување на список  за 
потребите од нова литература од 
секој наставник; 

  

3.1.3  
Набавка на нова потребна стручна и 
дополнителна литература 

 - Издвојување на приоритетна 
стручна и дополнителна 
литература што треба да се 
набави; 
- Прибирање на понуди од 
издавачки куќи и разгледување 
на истите; 
- Бирање на најповолни 
понудувачи; 

- Набавка на нова 
стручна и 
дополнителна 
литература 

 

3.1.4  
Обновување на фондот на книги во 
училишната библиотека со нови 
изданија 

  Обновување на 
фондот на книги во 
училишната 
библиотека со нови 
изданија 
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Имплементација на готовиот план 

Конкретни цели активности 
ресурси временс

ка рамка 
индик
атори 

извори на 
докази човечки физички трошоци 

3.1.1. Идентификување 
на сегашната состојба 
со стручна и 
дополнителна 
литература 
 

- Формирање на тим; 
- Преглед на постоечката библиотечна 
евиденција; 
- Изготвување на извештај за 
извршениот увид; 

Љуљиета Ќерими- 
директор 
Мирвете Гавази -библиот. 
предм. наст. 
Одд.. наст. 

Училишната 
библиотека 
Библиотечна 
евиденција 
Хартија 
Комјутер 

околу 
1000 ден. 

декември 

Зб
ог

ат
ен

 б
иб

ли
от

еч
ен

 ф
он

д 
 

Би
бл

ио
те

чн
а 

ев
ид

ен
ци

ја
 

3.1.2  
Издвојување на 
литературата која може 
да се користи 

- Формирање на тим; 
- Класифицирање на литературата 
според видот и потребите; 
- Изготвување на список  за потребите 
од нова литература од секој 
наставник; 

Љуљиета Ќерими- 
директор 
Мирвете Гавази - библиот. 
 предм. наст. 
Одд. наст. 

Училишната 
библиотека 
Потребите на 
наставниците 
Хартија 
Комјутер 

околу 
1000 ден. 

јануари Извештај од 
извршениот 
увид 

3.1.3  
Набавка на нова 
потребна стручна и 
дополнителна 
литература 

- Формирање на тимот; 
- Издвојување на приоритетна стручна 
и дополнителна литература што треба 
да се набави; 
- Прибирање на понуди од издавачки 
куќи и разгледување на истите; 
- Бирање на најповолни понудувачи; 
- Набавка на нова стручна и 
дополнителна литература 

Љуљиета Ќерими- 
директор 
Мирвете Гавази - библиот. 
- предм. наст. 
Одд. . наст. 

Училишната 
библиотека 
Списоци за 
потребни 
набавки 
Хартија 
Комјутер 

Во 
зависност 
од 
понудите  

4 недела 
март 

Понудата на 
избраната 
издавачка 
куќа 
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Развојна цел Конкретни цели 
Активности (дејствија) 

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 

3.
2 

До
оп

ре
му

ва
њ

е 
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 к
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ет

ит
е 

и 
уч

ил
ни

ци
 с
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ош
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ер

иј
ал

и,
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гл

ед
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ре
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а 
и 

м
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иј
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со
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ов

и 
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 и

 т
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ш
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ал

а 

3.2.1  
Идентификување на сегашната 
состојба со 
потрошниматеријали,нагледни 
средства и помагала 

Формирање на тим; 
Преглед на постоечката 
состојба во однос на 
опременоста на училиштето 
со нагледни средства и 
помагала; 
- Изготвување на извештај за 
извршениот увид; 

   

3.2.2  
Искористување на постоечките 
потрошниматеријали,нагледни 
средства и помагала 

 - Проверка на функционалноста на 
постоечките нагледни средства и 
помагала; 
- Изготвување на извештај; 
- Доставување на список од Стручните 
активи за потребите на наставници 

  

3.2.3  
Набавка на нови современи  
нагледни средства и  
модернизација на технички и 
технолошки помагала 

  - Прибирање на понуди  и 
разгледување на истите; 
- Бирање на најповолни понудувачи. 
- Набавка на нови нагледни средства и 
помагала 
- модернизација на технички и 
технолошки помагала 

  

3.2.4  
Одржување на новите нагледни 
средства и помагала и 
модернизација на технички и 
технолошки помагала 

  Одржување на 
новите нагледни 
средства и 
помагала 
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Имплементација на готовиот план 

Конкретни цели активности 
ресурси временска 

рамка 
индикатори 

извори на 
докази човечки физички трошоци 

3.2.1  
Идентификување на 
сегашната состојба со 
потрошни материјали, 
нагледни средства и 
помагала 

- Формирање на тим; 
- Преглед на постоечката 
состојба во однос на 
опременоста на училиштето 
со нагледни средства и 
помагала; 
- Изготвување на извештај за 
извршениот увид; 

Љуљиета 
Ќерими- директор 
Претседатели на 
стручните активи: 
 

Кабинети и 
училници  
Хартија 
Комјутер 

околу 
1000 ден. 

3 и 4 недела 
Февруари 

До
оп

ре
м

ув
ањ

е 
на

 к
аб

ин
ет

ит
е 

со
 п

от
ро

ш
ни
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м
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а 

со
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и 
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 и
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но

ло
ш

ки
 п

ом
аг
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а 

 

Записник од 
извршен увид во 
опременоста на 
училиштето со 
нагледни 
средства и 
помагала 

3.2.2  
Искористување на 
постоечките потрошни 
материјали, 
нагледни средства и 
помагала 

- Формирање на тим; 
- Проверка на 
функционалноста на 
постоечките нагледни 
средства и помагала; 
- Изготвување на извештај; 
- Доставување на список од 
Стручните активи за 
потребите на наставниц.  

Љуљиета 
Ќерими- директор 
Претседатели на 
стручните активи: 
 

Постоечките 
нагледни 
средства и 
помагала 

/ 3 и 4 март Извештај од 
извршениот увид 

3.2.3  
Набавка на нови 
современи  нагледни 
средства и  модернизација 
на технички и технолошки 
помагала 

- Формирање на тимот; 
- Прибирање на понуди  и 
разгледување на истите; 
- Бирање на најповолни 
понудувачи. 
- Набавка на нови нагледни 
средства и помагала. 
- модернизација на технички и 
технолошки помагала 

Љуљиета 
Ќерими- директор 
Претседатели на 
стручните активи: 
 

Список од 
Стручните 
активи за 
потребите на 
наставниците 
Хартија 
Комјутер 

Во 
зависност 
од 
понудите 
 

3 и 4 недела 
април 

Понудата на 
избраниот 
понудувач 

 


