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Во евалуацијата на ова подрачје треба да одговорите на што е можно поголем број од главните  прашања.  

Можете да додадете и одговори на други прашања кои сметате дека се важни за вашето училиште а не се 
опфатени во рамката за самоевалуација.  

Треба да направите обид да ги вклучите колку што е можно сите клучни фактори во вашето училиште и во 
локалната заедница и каде  потребно да внимавате на родовите односи кои може да влијаат на 
квалитетот на учење и настава во вашето училиште.  

Не се потпирајте само на пишани документи. Обезбедете да податоците собрани во оваа област исто 
така вклучуваат колку што е можно и пишани коментари, набљудувања и визуелни докази.   

 
Оддели во рамките на подрачјето: 
 
 
 
 
 

 Организација и реализација на наставните планови и програми; 
 

 Квлаитет на наставните планови програми; 
 

 Вон-наставни активности 
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Собирање на податоци (Кои податоци се собрани: Кои методи се користени). 
(I) Обработка на документи  

Наведете ги сите 
документи кои се 
прегледани. 

Кои информации се собрани? 
 

 Глобални годишни 
планови, 

 Тематски планови      
 Годишен извештај 

од наставничкиот 
совет     

(одобрени од МОН   
и изготвени од страна  
на наставниците) 
 

 
Наставните планови и програми изработени од БРО и одобрени од страна на на МОН се 
реализираат речиси во целост.При оперативното i тематско планирање во однос на 
глобалните наставни планови и програми разлики нема. 
 
 
Наставните планови и програми се прилагодуваат спрема условите за работа. 
 
Недостатоци има по некои предмети каде што условите за работа не ги задоволуваат 
минималните технички услови за изведување на предвиденото, како пример би навеле 
дека спортската сала ја користат истовремено две училишта:(економското училиште, и 
медицинското училиште.) 

 Записници од 
родителски средби 

 
 
 
 

 
Во начинот на реализацијата на наставните планови и програми дадена е можност за 
вклучување на родителите и учениците и со самото тоа, тие можат и да влијаат на 
истите. 
 
Во согласност со наставните планови и програми сите ученици се во можност да 
извршат избор на предметите кои ќе ги изучуваат. 
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 Записници од 
советот на 
родителите, 

 Наставни планови 
и програми 
одобрени од 
страна на МОН. 

 
 

  
Наставните планови и програми се прилагодуваат и според степенот на образование на 
учениците, тука имајќи го предвид и социјалниот статус на учениците. 
 
Советот на родители е запознат со наставните планови и програми одобрени од МОН.  
Сите наставни планови и програми се насочени кон стекнување на нови знаења и 
вештини. 

 
 Статистички 

извештај 
 
 
 

 
Во следниве табеларни прегледи ќе бидат прикажани податоци за планирани и 
реализирани часови,годишно за учебната 2017/2018 година: 

 
НАСТАВЕН ПЛАН 

Струка:ЕКОНОМСКА -ПРАВНА и ТРГОВСКА 
Образовен профил:   ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР 

Времетраење на образованието: четири години 
 

Ред. 
број 

Програмски 
подрачја и наставни 

предмети 

Година и фонд на часови Заст. 
во % I II III IV 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. I - IV 

1 ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ 

а) Заеднички 
предмети 14 504 12 432    

10 360 12 396  

1.1 
(1) 

 
 
 
 

Македонски јазик и 
литература, а за 
учениците од 
другите заедници: 
албански јазик и 

3 
 
 
 
 
 
 

108 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

108 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

108 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

  99 
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(2) 

литература, турски 
јазик и литература 
или српски јазик и 
литература 
 
Македонски јазик 
и литература за 
учениците од 
другите  заедници 

 
(2) 

 
(72) 

 
(2) 

 
(72) 

 
(2) 

 
(72) 

 
(2) 

 
 

(66) 

1.2. Странски јазик 3   
108 3   

108 3   
108 3    

99  

1.3. Бизнис - - - - 2 72 2    
66  

1.4. Информатика 2 72 2 72 - - - -  
1.5. Историја 2 72 - - - - - -  

1.6. Историја на 
Македонија - - 2 72 - - - -  

1.7. Граѓанско 
образование - - - - - - 2    

66  

1.8. Спорт и спортски 
активности 2 72 2 72 2 72 2    

66  

1.9. Музичка култура 1 36 - - - - - -  

1.10. Ликовна уметност 1 36 - - - - - -  

б) 
Предмети во 
функција на 
струката 

7 252 5 180 2 72 2 66  

1.11. Математика 3 108 3 108 - - - -  
1.12. Социологија 2  72 - - - - - -  
1.13. Странски јазик 2 2 72 2 72 2 72 2 66  

Вкупно часови 
општо образование 

(а+б) 
21 756 17 612 12 432 14 462 

49% 
(2262) 
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2. СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ  

а) 
Заеднички 
предмети за 
Струката 

 
8 

 
288 

 
4 

 
144 

 
2 

 
72 

 
4 

 
132  

2.1. Конституционо 
уредување 3 108 - - - - - -  

2.2. Основи на правото 2    
72 2    

72 - - - -  

2.3. Основи на бизнисот 3 108 2    
72 - - - -  

2.4. Организација - - - - - - 2 66  
2.5. Економија - - - - 2 72 2 66  

б) 
Предмети 
карактерис-тични 
за образовниот 
профил 

 
- 

 
- 

    
8 

288 
   

12 
432     8 264  

2.6. Сметководство - - 4 144 4 144 - -  

2.7. Математика за 
економисти - -   2 72 2 66  

2.8. Деловно работење - - 4 144 2 72 2 66  
2.9. Статистика - - - - 2 72 - -  

2.10. Економска 
географија - - - - 2 72 - -  

2.11. Маркетинг - - - - - - 2 66  
2.12. Менаџмент - - - - - - 2 66  

Вкупно часови 
стручно образование 

(а+б ) 
8 288 12 432 14 504 12 396 

36% 
(1620) 

 
3. 

 
ПРАКТИЧНА ОБУКА  

3.1. Практична настава - - 4 144 4 144 4 132  

3.2. Професионална 
практика - - - - - - - -  

3.3. Феријална практика - - - - - - - -  
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Вкупно часови практична 
обука 

 
- 

 
- 

 
4 

 
144 

 
4 

 
144 

 
4 

 
132 

  9% 
(420) 

4. ИЗБОРНА НАСТАВА  

4.1. Бизнис - - - - 2    
72 2    

66  

4.2. Сметководство - - - - 2    
72 2    

66  

4.3. Деловно работење - - - - 2    
72 2    

66  

4.4. Математика за 
економисти - - - - 2    

72 2    
66  

4.5. Економија - - - - 2    
72 2    

66  

4.6. Математика - - - - 2    
72 2    

66  

4.7. Странски јазик - - - - 2    
72 2    

66  

4.8. Право - - - - 2    
72 2    

66  

Вкупно часови изборна 
настава 

 
- 

 
- - - 

 
4 

 
144 

 
4 

 
132 

6% 
(276) 

ВКУПНО ЧАСОВИ 
(1+2+3+4) 29 1044 33 1188 34 1224 34 1122 

100% 
(4578) 

5. 
Факултативна 
настава 

- - - - - - - 
до 
66 

 

6. 
Слободни часови на 
училиштето - 

до 
72 - 

до 
72 - 

до 
72 - 

до 
66 
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НАСТАВЕН ПЛАН 

 
Струка:ЕКОНОМСКА-ПРАВНА и ТРГОВСКА 

 
Образовен профил:   ДЕЛОВЕН СЕКРЕТАР 

 
Времетраење на образованието: четири години 

 
 

Ред. 
број 

Програмски 
подрачја и наставни 

предмети 

Година и фонд на часови Заст. 
во % I II III IV 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. I - IV 

1 ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ 

а) Заеднички 
предмети 14 504 12 432    

10 360 12 396  

1.1 
(1) 

 
 
 
 
 
 
 

Македонски јазик и 
литература, а за 
учениците од 
другите заедници: 
албански јазик и 
литература, турски 
јазик и литература 

3 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 

108 
 
 
 
 
 
 
 
(72) 

3 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 

108 
 
 
 
 
 
 
 
(72) 

3 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 

108 
 
 
 
 
 
 
 
(72) 

3 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 

99 
 
 
 
 
 
 
 
(66) 
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(2) или српски јазик и 
литература 
 
Македонски јазик 
и литература за 
учениците од 
другите  заедници 

1.2. Странски јазик 3   
108 3   

108 3   
108 3 99  

1.3. Бизнис - - - - 2 72 2 66  
1.4. Информатика 2 72 2 72 - - - -  
1.5. Историја 2 72 - - - - - -  

1.6. Историја на 
Македонија - - 2 72 - - - -  

1.7. Граѓанско 
образование - - - - - - 2 66  

1.8. Спорт и спортски 
активности 2 72 2 72 2 72 2 66  

1.9. Музичка култура 1 36 - - - - - -  
1.10. Ликовна уметност 1 36 - - - - - -  

б) 
Предмети во 
функција на 
струката 

7 252 5 180 2 72 2 66  

1.11. Математика 3 108 3 108 - - - -  
1.12. Социологија 2  72 - - - - - -  
1.13. Странски јазик 2 2 72 2 72 2 72 2 66  

Вкупно часови 
општо образование 

(а+б) 
21 756 17 612 12 432 14 462 

50% 
(2262) 

2. СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ  

а) 
Заеднички 
предмети за 
струката 

 
8 

 
288 

 
4 

 
144 

 
2 

 
72 

 
4 

 
132  
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2.1. Конституционо 
уредување 3 108 - - - - - -  

2.2. Основи на правото 2    
72 2    

72 - - - -  

2.3. Основи на бизнисот 3 108 2    
72 - - - -  

2.4. Организација - - - - - - 2 66  
2.5. Економија - - - - 2 72 2 66  

б) 
Предмети 
карактерис-тични 
за образовниот 
профил 

 
- 

 
- 

 
7 

 
252 

 
12 

 
432 

 
7 

 
231  

2.6. Секретарско 
работење - - 3 108 3 108 4 132  

2.7. Деловно работење - - 4 144 4 144 3    
99  

2.8. Деловно 
комуницирање - - - - 3 108 - -  

2.9. Деловна психологија - - - - 2    
72 - -  

Вкупно часови 
стручно образование 

(а+б ) 
8 288 11 396 14 504 11 363 

34% 
(1551) 

 
3.  

ПРАКТИЧНА ОБУКА 
 

3.1. Практична настава - - 4 144 4 144 4 132  

3.2. Професионална 
практика - - - - - - - -  

3.3. Феријална практика - - - - - - - -  

Вкупно часови практична 
обука 

 
- 

 
- 

 
4 

 
144 

 
4 

 
144 

 
4 

 
132 

10% 
(420) 

4. ИЗБОРНА НАСТАВА  

4.1. Секретарско 
работење - - - - 2    

72 2    
66  
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4.2. Странски јазик - - - - 2    
72 2    

66  

4.3. Деловно работење - - - - 2    
72 2    

66  

4.4. Бизнис - - - - 2    
72 2    

66  

4.5. Математика - - - - 2    
72 2    

66  

4.6. Економија - - - - 2    
72 2    

66  

4.7. Право - - - - 2    
72 2    

66  

4.8. Странски јазик - - - - 2    
72 2    

66  

Вкупно часови изборна 
настава 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4 

 
144 

 
4 

 
132 

6% 
(276) 

ВКУПНО ЧАСОВИ 
(1+2+3+4) 29 1044 32 1152 34 1224 33 1089 

100% 
(4509) 

5. 
Факултативна 
настава 

- - - - - - - 
До 
66 

 

6. 
Слободни часови на 
училиштето - 

до 
72 - 

до 
72 - 

до 
72 - 

до 
66 

 

 
 

 
НАСТАВЕН ПЛАН 

 
Струка: ЕКОНОМСКА-ПРАВНА и ТРГОВСКА 

 
Образовен профил:   ТЕХНИЧАР ЗА ТРГОВИЈА И МАРКЕТИНГ 

 
Времетраење на образованието: четири години 

 



Самоевалуација на училиштето:  СЕОУ „Гостивар“ - Гостивар                                                                Подрачје 1: Наставни планови и програми 

 

13 

 

Ред. 
број 

Програмски 
подрачја и наставни 

предмети 

Година и фонд на часови Заст. 
во % I II III IV 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. I - IV 

1 ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ 

а) Заеднички 
предмети 14 504 12 432    

10 360 12 396  

1.1 
(1) 

 
 
 
 
 
 
 

(2) 

Македонски јазик и 
литература, а за 
учениците од 
другите заедници: 
албански јазик и 
литература, турски 
јазик и литература 
или српски јазик и 
литература 
 
Македонски јазик 
и литература за 
учениците од 
другите  заедници 

3 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 

108 
 
 
 
 
 
 
 
(72) 

3 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 

108 
 
 
 
 
 
 
 
(72) 

3 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 

108 
 
 
 
 
 
 
 
(72) 

3 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 

  99 
 
 
 
 
 
 
 

 
(66) 

 

1.2. Странски јазик 3   
108 3   

108 3   
108 3    

99  

1.3. Бизнис - - - - 2 72 2    
66  

1.4. Информатика 2 72 2 72 - - - -  
1.5. Историја 2 72 - - - - - -  

1.6. Историја на 
Македонија - - 2 72 - - - -  

1.7. Граѓанско 
образование - - - - - - 2    

66  
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1.8. Спорт и спортски 
активности 2 72 2 72 2 72 2    

66  

1.9. Музичка култура 1 36 - - - - - -  
1.10. Ликовна уметност 1 36 - - - - - -  

б) 
Предмети во 
функција на 
струката 

7 252 5 180 2 72 2 66  

1.11. Математика 3 108 3 108 - - - -  
1.12. Социологија 2  72 - - - - - -  
1.13. Странски јазик 2 2 72 2 72 2 72 2 66  

Вкупно часови 
општо образование 

(а+б) 
21 756 17 612 12 432 14 462 

50% 
(2262) 

2. СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ  

а) 
Заеднички 
предмети за 
струката 

 
8 

 
288 

 
4 

 
144 

 
2 

 
72 

 
4 

 
132  

2.1. Конституционо 
уредување 3 108 - - - - - -  

2.2. Основи на правото 2    
72 2    

72 - - - -  

2.3. Основи на бизнисот 3 108 2    
72 - - - -  

2.4. Организација - - - - - - 2 66  
2.5. Економија - - - - 2 72 2 66  

б) 
Предмети 
карактерис-тични 
за образовниот 
профил 

 
- 

 
- 

    
6 

216 
   

11 
396     5 165  

2.6. 
Маркетинг и 
маркетинг 
менаџмент 

- - 3 108 3 108 - -  

2.7. Трговија и трговско 
работење - - 3 108 3 108 - -  

2.8. Пазарно познавање 
на стоки - - - - 2 72 2 66  
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2.9. Математика за 
економисти - - - - 3 108 - -  

2.10. 
Промоција и 
однесување со 
потрошувачите 

- - - - - - 3 99  

Вкупно часови 
стручно образование 

(а+б ) 
8 288 10 360 13 468 9 297 

31% 
(1413) 

 
3. 

 
ПРАКТИЧНА ОБУКА  

3.1. Практична настава - - 5 180 6 216 6 19  

3.2. Професионална 
практика - - - - - - - -  

3.3. Феријална практика - - - - 15 
раб.дена - -  

Вкупно часови практична 
обука 

 
- 

 
- 

 
5 

 
180 

 
6 

 
216 

 
6 

 
198 

  13% 
(594) 

4. ИЗБОРНА НАСТАВА  

4.1. Трговија и трговско 
работење - - - - 2    

72 2    
66  

4.2. Бизнис - - - - 2    
72 2    

66  

4.3. 
Маркетинг и 
маркетинг 
манаџмент 

- - - - 2    
72 2    

66  

4.4. Математика за 
економисти - - - - 2    

72 2    
66  

4.5. Економија - - - - 2    
72 2    

66  

4.6. Право - - - - 2    
72 2    

66  

4.7. Математика - - - - 2    
72 2    

66  

4.8. Странски јазик - - - - 2    
72 2    

66  
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Вкупно часови изборна 
настава 

 
- 

 
- - - 

 
4 

 
144 

 
4 

 
132 

6% 
(276) 

ВКУПНО ЧАСОВИ 
(1+2+3+4) 29 1044 32 1152 35 1260 33 1089 100% 

(4545) 

5. 
Факултативна 
настава 

- - - - - - - 
до 
66 

 

6. 
Слободни часови на 
Училиштето - 

до 
72 - 

до 
72 - 

до 
72 - 

до 
66 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАСТАВЕН ПЛАН 
 

Струка: ЕКОНОМСКА-ПРАВНА и ТРГОВСКА 
 

Образовен профил:  ПРАВЕН ТЕХНИЧАР 
 

Времетраење на образованието: четири години 
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Ред. 
број 

Програмски 
подрачја и наставни 

предмети 

Година и фонд на часови Заст. 
во % I II III IV 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. I - IV 

1 ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ 

а) Заеднички 
предмети 14 504 12 432    

10 360 12 396  

1.1 
(1) 

 
 
 
 
 
 
 

(2) 

Македонски јазик и 
литература, а за 
учениците од 
другите заедници: 
албански јазик и 
литература, турски 
јазик и литература 
или српски јазик и 
литература 
 
Македонски јазик 
и литература за 
учениците од 
другите  заедници 

3 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 

108 
 
 
 
 
 
 
 
(72) 

3 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 

108 
 
 
 
 
 
 
 
(72) 

3 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 

108 
 
 
 
 
 
 
 
(72) 

3 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 

  99 
 
 
 
 
 
 
 

 
(66) 

 

1.2. Странски јазик 3   
108 3   

108 3   
108 3    

99  

1.3. Бизнис - - - - 2 72 2    
66  

1.4. Информатика 2 72 2 72 - - - -  
1.5. Историја 2 72 - - - - - -  

1.6. Историја на 
Македонија - - 2 72 - - - -  
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1.7. Граѓанско 
образование - - - - - - 2    

66  

1.8. Спорт и спортски 
активности 2 72 2 72 2 72 2    

66  

1.9. Музичка култура 1 36 - - - - - -  
1.10. Ликовна уметност 1 36 - - - - - -  

б) 
Предмети во 
функција на 
струката 

7 252 5 180 2 72 2 66  

1.11. Математика 3 108 3 108 - - - -  
1.12. Социологија 2  72 - - - - - -  
1.13. Странски јазик 2 2 72 2 72 2 72 2 66  

Вкупно часови 
општо образование 

(а+б) 
21 756 17 612 12 432 14 462 

50% 
(2262) 

2. СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ  

а) 
Заеднички 
предмети за 
Струката 

 
8 

 
288 

 
4 

 
144 

 
2 

 
72 

 
4 

 
132  

2.1. Конституционо 
уредување 3 108 - - - - - -  

2.2. Основи на правото 2    
72 2    

72 - - - -  

2.3. Основи на бизнисот 3 108 2    
72 - - - -  

2.4. Организација - - - - - - 2 66  
2.5. Економија - - - - 2 72 2 66  

б) 
Предмети 
карактерис-тични 
за образовниот 
профил 

 
- 

 
- 

    
7 

252 
   

11 
396     8 264  

2.6. Основи на јавно 
право 

- - 4 144 3 108 2 66  
2.7. Канцелариско 

работење 
- - 3 108 2 72 2 66 
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2.8. Основи на приватно 
право 

- - - - 4 144 4  132 
 

2.9. Деловна психологија - - - - 2 72 - -  

Вкупно часови 
стручно образование 

(а+б ) 
8 288 11 396 13 468 12 396 

35% 
(1548) 

 
3. 

 
ПРАКТИЧНА ОБУКА  

3.1. Практична настава - - 3 108 4 144 4 132  

3.2. Професионална 
практика - - - - - - - -  

3.3. Феријална практика - - - - - - - -  

Вкупно часови практична 
обука 

 
- 

 
- 

 
3 

 
108 

 
4 

 
144 

 
4 

 
132 

  9% 
(384) 

4. ИЗБОРНА НАСТАВА  

4.1. Канцелариско 
работење - - - - 2    

72 2    
66  

4.2. Основи на приватно 
право - - - - 2    

72 2    
66  

4.3. Основи на јавно 
право - - - - 2    

72 2    
66  

4.4. Основи на правото - - - - 2    
72 2    

66  

4.5. Странски јазик - - - - 2    
72 2    

66  

4.6. Историја - - - - 2    
72 2    

66  

Вкупно часови изборна 
настава 

 
- 

 
- - - 

 
4 

 
144 

 
4 

 
132 

6% 
(276) 

ВКУПНО ЧАСОВИ 
(1+2+3+4) 29 1044 31 1116 33 1188 34 1122 

100% 
(4470) 

5. 
Факултативна 
настава 

- - - - - - - 
до 
66 

 

6. Слободни часови на - до - до - до - до  
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училиштето 72 72 72 66 
 

НАСТАВЕН ПЛАН 
 

Струка: ЕКОНОМСКА-ПРАВНА и ТРГОВСКА 
 

Образовен профил: БАНКАРСКИ ТЕХНИЧАР 
 

Времетраење на образованието: четири години 
 
 

Ред. 
број 

Програмски 
подрачја и наставни 

предмети 

Година и фонд на часови Заст. 
во % I II III IV 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. I – IV 

1 ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ 

а) Заеднички 
предмети 14 504 12 432    

10 360 12 396  

1.1 
(1) 

 
 
 
 
 
 
 

(2) 

Македонски јазик и 
литература, а за 
учениците од 
другите заедници: 
албански јазик и 
литература, турски 
јазик и литература 
или српски јазик и 
литература 
 
Македонски јазик 
и литература за 

3 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 

108 
 
 
 
 
 
 
 
(72) 

3 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 

108 
 
 
 
 
 
 
 
(72) 

3 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 

108 
 
 
 
 
 
 
 
(72) 

3 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 

  99 
 
 
 
 
 
 
 

 
(66) 
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учениците од 
другите  заедници 

1.2. Странски јазик 3   
108 3   

108 3   
108 3    

99  

1.3. Бизнис - - - - 2 72 2    
66  

1.4. Информатика 2 72 2 72 - - - -  
1.5. Историја 2 72 - - - - - -  

1.6. Историја на 
Македонија - - 2 72 - - - -  

1.7. Граѓанско 
образование - - - - - - 2    

66  

1.8. Спорт и спортски 
активности 2 72 2 72 2 72 2    

66  

1.9. Музичка култура 1 36 - - - - - -  
1.10. Ликовна уметност 1 36 - - - - - -  

б) 
Предмети во 
функција на 
струката 

7 252 5 180 2 72 2 66  

1.11. Математика 3 108 3 108 - - - -  
1.12. Социологија 2  72 - - - - - -  
1.13. Странски јазик 2 2 72 2 72 2 72 2 66  

Вкупно часови 
општо образование 

(а+б) 
21 756 17 612 12 432 14 462 

49% 
(2262) 

2. СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ  

а) 
Заеднички 
предмети за 
струката 

 
8 

 
288 

 
4 

 
144 

 
2 

 
72 

 
4 

 
132  

2.1. Конституционо 
уредување 3 108 - - - - - -  

2.2. Основи на правото 2    
72 2    

72 - - - -  

2.3. Основи на бизнисот 3 108 2    
72 - - - -  
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2.4. Организација - - - - - - 2 66  
2.5. Економија - - - - 2 72 2 66  

б) 
Предмети 
карактерис-тични 
за образовниот 
профил 

 
- 

 
- 

 
7 

 
252 

 
13 

 
468 

 
8 

 
264  

2.7. Банкарско работење - - 4 144 4 144 4 132  
2.8. Банкарски 

пресметки и 
операции 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

 
72 

 
2 

 
66 

 

2.9. Сметководство - - 3 108 2 72 2 66  
2.10 Статистика - - - - 2 7 - -  
2.11 Деловно 

комуницирање 
- - - - 3 108 - -  

Вкупно часови 
стручно образование 

(а+б ) 

 
8 

 
288 

 
11 

 
396 

 
15 

 
540 

 
12 

 
396 36% 

(1620) 

 
3. 

 
ПРАКТИЧНА ОБУКА  

3.1. Практична настава - - 4 144 4 144 4 132  

3.2. Феријална практика - - - - 
10 

раб.дена 
- -  

Вкупно часови практична 
обука 

 
- 

 
- 

 
4 

 
144 

 
4 

 
144 

 
4 

 
132 

  9% 
(420) 

4. ИЗБОРНА НАСТАВА  
4.1. Бизнис - - - - 2    

72 2    
66  

4.2. Банкарско работење - - - - 2    
72 2    

66  
4.3. Банкарски 

пресметки и 
операции 

- - - - 2    
72 2    

66  

4.4. Економија - - - - 2    2     
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72 66 
4.5. Математика - - - - 2    

72 2    
66  

4.6   Втор странски јазик - - - - 2    
72 2    

66  

Вкупно часови изборна 
настава 

 
- 

 
- - - 

 
4 

 
144 

 
4 

 
132 

6% 
(276) 

ВКУПНО ЧАСОВИ 
(1+2+3+4) 29 1044 32 1152 35 1260 34 1122 

100% 
(4578) 

5. 
Факултативна 
настава 

- - - - - - - 
до 
66 

 

6. 
Слободни часови на 
училиштето - 

до 
72 - 

до 
72 - 

до 
72 - 

до 
66 

 

 
Наставните    планови    за    образовните    профили    во    струки    или група    на    
струки    во четиригодишното   стручно   образование   во   Република   Македонија   од   
2007-та   година,   се донесени од министерот за образование и наука со Решение број 
07-6403/1 од 22.08.2007 година. 
Наставниот   план   за   образовниот  профил   банкарски   техничар од економско-
правна и трговска струка го одобри (донесе) министерот за образование и наука со 
решение број 11-884/1 од  21.02.2013 година. 
 

 Дневниц
и на  

      паралелки 
 

Дел од материјалот останува нереализиран, поради празници и екскурзии кои се 
евидентирани во дневниците,но кои наставниците не ги земаат предвид при 
изработката на наставните планови и програми. 
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 Записници од 

стручните активи 
 
 

 
Стручните активи се состануваат еднаш месечно заради меѓусебна поддршка, давање 
помош и консултации околу подготвувањето и реализирањето на наставните програми. 
 
На наставниците им се дава и вербална поддршка од страна на педагошката служба. 

 Оперативни 
планови (дневни 
подготовки) 

Оперативните планови се изработуваат редовно од старна на наставниците. 
За олеснување на работата ПП служба има изработено и посебни листи на кои се 
пишуваат оперативните планови, но најчесто наставниците ги изработуваат 
компјутерски. 
Сите наставници имаат уредно доставени свои портфолија. 

 
 Протоколи за 

набљудувани 
часови 

 

 
Како резулат на многуте проекти во кое е вклучено нашето училиште, се изведува 
интерактивна настава. 
Постојат ментори кои организираат набљудување на час, како и демонстрација за час 
од страна на менторите со цел новите наставници полесно да се вклучат во 
образовниот процес. Истите се реализираат на доброволна основа со цел да се 
мотивираат наставниците да бараат помош, исто така и педагогот во нашето училиште 
врши опсервација на часовите. 

 Записници од 
прием на глобални 
планови 

100% од наставниците имаат изготвено глобални планови за учебната 2017/2018 и ги 
имаат доставено до педагошко психолошката служба до 20.09.2017 год. 

 Записници од 
прием на тематски 
планови 

100% од наставниците имаат изготвени и тематски планови кои се предадени до 
педагошко психолошката служба до 20.09.2017 год. на однапред подготвени обрасци 
кои ги дели педагошко психолошката служба.  
 

 Планови и 
програми за 
изборна настава 

Наставата се изведува според планот и програмата за работа по профили, 

 ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР, 
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 Записници од 
ученички заедници 

 ДЕЛОВЕН СЕКРЕТАР , 

 ТЕХНИЧАР ЗА ТРГОВИЈА И МАРКЕТИНГ, 

 ПРАВЕН ТЕХНИЧАР 

 БАНКАРСКИ ТЕХНИЧАР 
Со самиот упис во прва год.учениците избираат профил. 
На учениците од втора година им  се нудат и им се појаснуваат листите на изборни 
предмети на кои се наведени изборните предмети. 
Објаснувањата ги врши педагошко психолошката служба во соработка со класните 
раководители.Со истите листи се запознаени и родителите на родителските средби.  
Извршено е анкетирање на учениците каде што е почитувана желбата на учениците,  
кои предмети сакаат да ги слушаат и истите се разгледани  на ниво на ученичките 
заедници, непосредни разговори со  
учениците и родителите. 

 
 Програма за 

воспитно 
образовната 
работа на 
училиштето 

 
Во училиштето се изведуваат и задолжителни проектни активности по урбана култура, 
култура на здраво живеење, литературни активности, спорт и спортски активности, 
ликовна култура, соработка со заедниците, предавања за бизнис, екологија и многу 
други.Овие предмети се оценуваат со описна оценка која не влијае на општиот успех. 
Често пати за реализирање на овие активности се појавуваат определени бариери, како 
што се просторни услови, затоа што наставата се изведува во две смени, како и немање 
на доволно нагледни средства.(ограничен број на простории со компјутери или другу 
нагледни средства.) 
Стручно-научно и педагошко-професионално усовршување на наставниците се 
изведува преку интерни семинари и организирани екстерни семинари и работилници 
од страна на Бирото за равој на образованието. 
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 Досиеја на 
наставниците 

 
 

Структурата на соодветноста на наставниот кадар е следна: 
Македонски наставен јазик: 
 100% соодветен наставен кадар, 
Албански наставен јазик: 

95% соодветен наставен кадар, 
Турски наставен јазик: 

90%  соодветен наставен кадар. 

 
 Извештај за 

завршена обука и 
сертифицирање 

Поголем дел од наставниците се здобија со сертификати за успешно завршена обука, во 
зависност од проектите во кои беа вклучени: 
 Проекти одобрени и поддржани од Министерството за образование и наука и 

Бирото за развој на образованието 
 Кариерен центар 
 Јавно говорење 
 Младинска организација (МАССУМ) 
 Менторирање на Роми 
 Организирање историски часови и маршеви 
 ПМИО 
 Дете правобранител 
 ОЖВ 
 Социјална кохезија 

 
Со цел поголемо секојдневно присуство во животот, изнаоѓање начини за разрешување 
на конфликтни ситуации и вклучување на младиот човек во сферите од општествено - 
економскиот и политичкиот  живот неопходно е создавање услови за соработка со 
невладини, хуманитарни и добротворни организации. Младиот човек освен што требе 
да владее со знаење, неопходно е и негово овозможување истите да ги прошири, да им 
даде живот, да ги вкалкулира во секојдневната практика, да изнајде модуси за 
разрешување на одредени секојдневни ситуации, како и сведување на ексцесните 
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ситуации на минимум. Можност и клучевите кон вистинските решенија го нудат 
наведените организации. 

 
 Записници од 

трибини 

 
Едукација за човековите права, граѓанско право и други теми поврзани со 
проблематиката во нашето училиште се реализираат на часовите по право и преку 
трибините кои се организирани. 
Сите ученици согласно со програмата за работа се опфатени со програмите за 
разрешување на конфликти. 
Во училиштето не се изоставени ниту трибини за едукација на учениците за односите 
помеѓу половите и нивните сексуални врски, болестите ХИВ/СИДА и зависност од дрога 
(преку предавања од психолози, лекари, како и дистрибуција на брошури..) 

 
 Записник од 

(Список на книи ) 
литературата со 
која располага 
библиотеката 

 
Многу малку литература, ако имаме предвид дека книгите во главни се стари. 
Библиотеката располага со 3000 книги од кои: 
 1500 книги на македонски наставен јазик, 
 1200 книги на албански наставен јазик, 
   300 книги на турски наставен јазик. 
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 Програми за               
вон-наставни 
активности 

 
Нашето училиште е познато и по организирањето на вон-аставните активности: 
културно забавни програми за време на празници, изложби, ѕиден весник, театарски 
претстави, квизови, општински натпревари, регионални, меѓународни, спорт, учество на 
саеми. Во воннаставните активности се вклучени ученици од различно етничко потекло 
и истите  им се подеднакво достапни на машките и на женските ученици, како и на 
учениците со различни способности. 
На таков начин учениците го продлабочуваат знаењето, се зближуваат, се запознаваат 
со нови пријатели и го промовираат во исто време нашето училиште. 
И се би било совршено кога училиштето би имало повеќе средства кои би можеле да ги 
намениме токму за овие потреби. 
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Собирање на податоци (ii) кои други методи се користени за собирање на податоци? (пр. прашалници, анкети, 
набљудувања...) 
 

Наведете ги 
другите методи 
кои се користени 
за собирање на 
податоци 

Учество:  Кој беше 
вклучен во собирање 
на овие информации 

Кои информации се собрани? 
 

 
Разговор со  
ПРОФЕСОРИТЕ 
Набљудување 
 
 
 
 

 
Тим за собирање на 
податоци од 
наставници и ученици 

Наставниците од нашето училиште се прилагодуваат на условите за 
работа и истакнуваат дека најголем проблем им претставува 
недостигот на дополнителана стручна литература по соодветните 
предмети (застарена литература), како и на наставни средства и 
помагала во доволен број како: графоскопи, касетофони, бели табли, 
флип чарт табли, географски и историски карти. Компјутери. 
Лцд проектори (има четири). Така што настанува проблем околу 
организирањето и употребата на  истите. 

 
Разговор со 
одговорните на 
СТРУЧНИТЕ 
АКТИВИ 
 
 
 
 
 

 
Тим за собирање на 
податоци од 
наставници и ученици 

 
Практична настава: 

 Постои потреба од физичка делба  на училниците на два дела, 
но нема услови за изведување на истото,  

Спортска сала 1: 
 Не ги исполнува условите за изведување на настава по спорт и 

спортски активности (Објектот е во лоша состојба). Ако само 
додадеме дека во исто врме во спортската сала се наоѓаат и 
по 6 класа, 

 Соблекувални 2 : за машки и женски во релативнасостојба, 
 Неопходни наставни средства има минимално. 

Библиотека: 
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 Книгите се во релативно добра состојба, 
 Проблем ненавремено враќање на истите, 
 Мал број на книги 
 Нема дополнителна стручна литература 

 
Разговор со 
ДИРЕКТОРОТ 
 
 
 

 
Тим за собирање на 
податоци од 
наставници и ученици 
и родители 

 
Училиштето се труди ги прати новитетите на сите подрачја. За 
доброто на училиштето се организираат разни семинари и обуки за 
унапредување и поквалитетна настава. Приближно 80% од 
наставниците се вклучени во  проекти за модернизација  и 
современа настава. Меѓутоа не смееме да ги заборавиме и 
учениците кои успешно го претставуваат нашето училиште на разни 
саеми и рандевуа во земјата и странство. 

 
Разговор со 
УЧЕНИЦИ 
 
 
 
 

 
Тим за собирање на 
податоци од 
наставници и ученици 
и ПП служба 

 
Учениците се задоволни од реализирањето на наставните планови и 
програми, како и од начинот на презентирање на истото од страна на 
наставниците.Тие се пред се најзадоволни од нивната ангажираност 
во проектните ативности, како што се:нивниот продонес во 
кариерниот центар, младинската организација, а најмногу од 
виртуелните компании каде што имаат постигнато најголеми успеси. 
Можности за дружење, соработка ,чувство на обврска, размена на 
информации, тимска работа, мултиетничност и развој на 
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вредностите на демократијата. 
Забелешки имаат само за застарената стручна литература и наставни 
материјали.   
 

 
Аанкета со 
НАСТАВНИЦИ 
 
 
 
 

 
Тим за собирање на 
податоци од 
наставници и ученици 
и ПП служба 

 
1.Наставниците се задоволни од поддршката на педагошката 
служба, како и од менторите во училиштето, што се однесува до 
осовременувањето на наставата.Според критериумот пол -  не 
постојат разлики во исказите. 40% од наставниците одговориле дека 
понекогаш им се нуди помош, 51 % од наставниците одоговориле 
дека им се нуди помош, а останатите  9 % се изјасниле дека воопшто 
не им се нуди помош. 
  
2.Во врска со реализацијата на наставните планови и програми: 
75,6% од наставниците се изјасниле дека ја релизираат наставната 
програма целосно, додека 16,8% од наставниците  се изјасниле дека 
претежно ја реализираат, 7,6% од наставниците се изјасниле дека 
делумно и 0% се изјасниле дека недоволно ја реализираат 
наставната програма. 

 
Анкета со 
РОДИТЕЛИ 

 
Тим за собирање на 
податоци од 
наставници,родитители 
и ученици и ПП служба 

 
1.На праш. : Дали се запознаени со наставните планови и програми 
за работа? 
Од вкупно анектираните родители  35,42 % се изјасниле дека 
целосно се запознаени,  44,77 % одговориле дека претежно се 
запознаени, делумно , 12 %  додека останатите родители дале 
негативен исказ (или 7,81%). 
 
2.Родителите се задоволни во однос на тоа како се одвива 
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целокупната настава во училиштето. Скоро неприметлив е процентот 
на оние што се незадоволни, што најдобро може да се согледа од 
следниов табеларен преглед:  

Дали се задоволни во однос на тоа како се одвива целокупната 
настава во училиштето? 

Целосно Претежно     Делумно                           Не 

35,42 % 44,77 %       12 %                            7,81% 
 

 
Анкета со 
УЧЕНИЦИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Анкета со ученици 

 
Тим за собирање на 
податоци од 
наставници и ученици 
и ПП служба 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тим за самоевалуација 

на подрачјето 

 
1.На праш.: Дали наставниците ги имаат предвид мислењата на 
учениците? Анкетирани се 95 ученици по случаен избор 
Од вкупно анкетираните ученици  НАЈЧЕСТО  одговориле 
26,82%,ПОНЕКОГАШ одговориле 69,77%,а со НЕ одговориле 3,41 
%,од вкупно анкетираните 95 ученици. 
 

Дали наставниците ги имаат предвид мислењата на учениците? 

 ВКУПНО 

НАЈЧЕСТО 26,82% 
ПОНЕКОГАШ 69,77% 

НЕ 3,41% 
 
14. Како се прилагодуваат наставните програми и планови за 
потребите на    локалната заедница? 
Анкетирани се 95 ученици по случаен избор. 
а) се врши истражување кај бизнис секторот во локалната заедница-
11 % 
б) не сум информиран/а-39,11 % 
в) наставниците одлучуваат-16,5 % 
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г) министерството за образование одлучува- 33,39 % 
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Резултати:  Овде треба накратко да ги образложите вашите клучни јаки страни и  слабости 

 
Клучни јаки страни 
 

 Квалификуван кадар и стручна подготвеност за подготвување и реализација на наставните планови и 

програми, 

 Стручни и квалитетно изготвени планови и програми, 

 Наставните планови и програми го помагаат личниот и опшествениот развој на учениците, без разлика на 

етничкото потекло, 

 Програмите за човекови права се реализираат, 

 Сите ученици имаат можност да вршат избор на предмети, 

 Добра соработка со учениците, 

 Добра соработка помеѓу раководство на училиштето и наставниците, 

 Добра соработка со родителите, 

 Грижа за здравјето и безбедноста во училиште, 

 Вон-наставните активности како огледало на училиштето. 

 

Слабости 
                       Недостаток на услови во спортската сала и на спортските терени  за реализација на наставните 
планови и програми  по предметот Спорт и спортски активности. 
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 Спортската сала и спортските терени за изведување и поефикасна реализација на наст.планови и 

програми по предметот спорт и спортски активности  (недостаток  на услови за работа), 

  Недостаток на наставни средства и технички помагала за поуспешно реализирање на наставните планови 

и програми, 

 Наставниците понекогаш  ги прифаќаат мислењата на учениците, 

 Степенот на соработка со родителите и локалната заедница, 

 Стручна литература, 

 Минимални просторни и технички  услови за изведување на практична настава, 

 Информирање на учениците преку разглас, соопштенија, училиштен весник. 
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Анализа на резултатите:   
 
Овде дадете подетална евалуација на ова подрачје   
 
 
Наставните планови и програми се изготвуваат со цел да го подигнат нивото и квалитетот на наставниот процес 
во нашето училиште, со кои ќе овозможиме  вклучување и повеќе влијание и достапност, освен на наставниот 
кадар и на учениците и родителите. Во зависност од струката, дадена е можност за избор на предмети по желба 
и волја на учениците, освен во одредени случаи. Наставните планови придонесуваат за општествениот и личниот 
развој на учениците. Преку разни трибини, предавања или памфлети, се грижиме за здравјето на учениците.Тука 
не смееме да ги заборавиме ниту систематските прегледи, вакцините, слободни разговори, крводарителските 
акции, екологијата и здравственото физичко воспитување. Човековите права, правата на децата и еднаквоста, 
без разлика на пол,социјална припадност, се приоритети на училиштето. 
Недостатоци има по некои предмети каде што нема основни елементарни услови за изведување на наставата. 
Реновирањето на спортската сала би придонела за целосна реализација на наставните содржини по спорт и 
спортски активности, како и можност за реализирање на разни спортски манифестации,кои многу и 
недостасуваат на училиштето. 
Училиштето им дава голема поддршка на своите ученици.Тоа се грижи за благосостојбата и заштитата на своите 
ученици без разлика на полот. Ние се трудиме правилно да ги насочуваме и усмеруваме своите ученици и при 
изборот на нивната идна професија. 
Тимот одреден за самоевалуација на подрачјето Наставни планови и програми ги сочинуваат следниве 
членови: 

1. Николоска Даниела-педагог,   
2. Срезоска Маја-професор 
3. Минавер Черкези-професор, 
4. Марија Петроска-ученик, 



Самоевалвација на училиштето:  СЕОУ „Гостивар“ - Гостивар                                             Подрачје 2: Постигања на учениците 

 

22 
 

5. Шефике Салмани-родител, 
6. Милан Матески-преставник од заедницата. 

 

 
Идни активности:  Приоритетни подподрачја (оддели) во рамките на ова подрачје кои може да бидат вклучени 
во планот за развој на училиштето 
 

 Реконструкција на спортската сала и спортските терени 
 Опремување на кабинетите со нагледни средства, технички помагала, софтвер за стручните предмети, 

стручна литература 
 Поголема соработка со родителите при креирањето на наставните планови и локалната заедница 
 Почитување на мислењето на учениците. 

 

 
 

Во евалуацијата на ова подрачје треба да одговорите на што е можно поголем број од главните  прашања.  

Можете да додадете и одговори на други прашања кои сметате дека се важни за вашето училиште а не се 
опфатени во рамката за самоевалуација.  

Треба да направите обид да ги вклучите колку што е можно сите клучни фактори во вашето училиште и во 
локалната заедница и каде  потребно да внимавате на родовите односи кои може да влијаат на 
квалитетот на учење и настава во вашето училиште.  

Не се потпирајте само на пишани документи. Обезбедете да податоците собрани во оваа област исто 
така вклучуваат колку што е можно и пишани коментари, набљудувања и визуелни докази.   
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Оддели во рамките на подрачјето: 
 

 Постигања на учениците 
 

 Задржување / осипување на учениците 
 

 Повторување на учениците  
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Собирање на податоци (Кои податоци се собрани: Кои методи се користени). 
(i) Обработка на документи  

Наведете ги сите 
документи кои се 
прегледани. 

Кои информации се собрани? 
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Годишна 
програма за 
работа на 
училиштето за 
2015/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Наставата во СЕОУ “ Гостивар” Гостивар се одвива во две смени и на три наставни јазици и тоа: 
македонски, албански и турски наставен јазик. Особено е значајно, што училиштето во развојот на 
наставата постојано инвестира. Инвестициите се од најразличен карактер. Особено значајно е 
инвестирањето преку подобрување на мотивираноста на учениците за учење. Во тој контекст може да се 
нагласи дека се врши избор и наградување на најдобрите ученици на крајот на учебната година. 
Критериумот  и правилникот за наградување на учениците што го имаме изготвено, го применуваме по 
традиција секоја година. Наше е традицијата да има рефлексии. Со цел ефектот на мотивираноста  да има 
поголема улога и место се наградуваат најдобрите  наставници, најдобрите класови.  

Во СЕОУ “Гостивар” - Гостивар застапени се образовните профили   
 Економски техничар  

(паралелки на македонски, албански и турски наставен јазик од I до IV год.); 
 Деловен секретар  

(паралелки на албански наставен јазик од I до IV год.); 
 Техничар за трговија и маркетинг  

(паралелки на албански наставен јазик од I до  IV год); 
 Правен Техничар 

(паралелкa на албански наставен јазикво III год.); 
 Банкарски техничар  

(паралелки на албански наставен јазик од I до IV год). 
              Основен мотив и цел за воведување нови образовни профили е вклучувањето на училиштето во 
современите текови и промени на пазарот и науката.  
         Училиштето настојува да ги зголеми подобрувањата на учениците со тоа што освен задолжителната 
настава, ги планира и следниве видови на настава: 

 изборни предмети; 

 задолжителни изборни програми; 

 проектни активности; 

 воннаставни активности. 
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         Изборните предмети се од областа на економското подрачје. Тие предмети се во функција на завршен 
испит или на функција на матура. Имаат еднаков статус со задолжителните предмети и се реализираат со 
неделен фонд од 2 часа.  
         Задолжителните изборни програми поздразбираат содржини од областа на спорт и спортски 
активности, ликовна уметност и музична уметност. Имаат еднаков статус со наставните предмети со следен 
неделен фонд на часови: спорт и спортски активности 2 часа, ликовна и музичка уметност со 1 час во прва 
година. 

Слободните часови на училиштето претставуваат посебно подрачје во наставниот план според 
Програмата на Бирото за развој и образование и МОН. Наставната програма се реализира во годишен фонд 
од 72 часа, по слободен избор на ученикот. Тие не се предвидени во редовниот распоред на паралелките, 
туку треба да се организираат во текот на работните денови во седмицата во време прифатливо за 
учениците кое не се поклопува со редовниот распоред на часовите. 
         Воннаставните активности се начин ученикот да се навикне на самостојна и колективна работа, да ги 
афирмира сопствените творечки способности, самодовербата и истрајноста во работата и можноста да 
истражува, како и на усвоените знаења да им најде место во секојдневниот живот и кон истите да е 
критички раположен. Воннаставните активности функционираат преку: 

 Литературна, новинарска, рецитаторска и драмска секција 

 Работа на Виртуелни компании 

 Работа во кариерен центар 

 Работа во младинска организација 

 Други проекти одобрени од БРО. 
         Училиштето настојува да ги подобри постигнувањата на учениците преку следните форми: 

 Целосни анализи на успехот на учениците во сите класификациони периоди 

 Изготвување на среден успех по наставни предмети на ниво на наставен јазик и училиште 

 Одржување на родителски средби од инвидуален или организиран карактер и навремено 
известување на родителот за успехот и редовноста на ученикот 
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_______________
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Извештај за 
успехот и 
редовноста на 
учениците за 
2017/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Организирање на додатна и дополнителна настава, како задолжителна форма за 
подобрување на успехот на учениците  

 Пофалби, награди и други форми за мотивација за учениците 
 

 
 

Постигнат успех и редовност по наставни јазици 
 

  

Среден успех по наставни јазици 

Учебна 2016/2017 Учебна 2017/2018 

Наставен јазик На ниво 
на 

училиште 

Наставен јазик 
На ниво на 
училиште Македонск

и 
3,67 

Македонск
и 

3,70 

Албански 2,91 
3,12 

Албански 3,14 
3,28 

Турски 2,98 Турски 3,17 
 

 Успехот по сите три наставни јазици во учебната 2016/2017 споредбено со успехот од минатата 
учебна 2015/2016 година е: 

 На македонски наставен јазик е подобар за 0,03; 
 На албански наставен јазик е подобар за 0,23; 
 На турски наставен јазике подобар за 0,19; 
 Средниот успех во учебната 2017/2018 год. за 0,16е подобарво споредба со средниот успех во 

учебната 2016/2017 год. 
 

Изостаноци по ученик по наставни јазици 
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Учебна 2016/2017 Учебна 2017/2018 

Наставен јазик На ниво 
на 

училиште 

Наставен јазик 
На ниво на 
училиште Македонск

и 
95,3 

Македонск
и 

106,1 

Албански 80,2 
86,2 

Албански 112,9 
110,7 

Турски 101,8 Турски 109,6 

 
 Редовноста во учебната 2017/2018 год во споредба со редовноста во учебната 2017/2018 год. 

во однос на изостаноци по ученик: 
 на македонски наставен јазик поголема нередовност за 10,8 изостаноци; 
 на албански наставен јазик поголема нередовност за 32,7 изостаноци; 
 на турски наставен јазик поголема нередовност за 7,8 изостаноци по ученик. 
 На ниво на училиште поголема нередовност за 24,5 изостанок по ученик во учебната 

2017/2018год. во споредба со претходната учебна 2016/2017 год. 
 

Постигнат успех и редовност на македонски наставен јазик 
 

Ред.бр. клас 
Среде
н 
успех 

Редовнос
т Клас Изост. по ученик 

1 IV-2 4,29 IV-2 57,3 

2 III-3 4,25 IV-1 75,5 

3 III-2 4,04 III-3 80,0 

4 IV-3 3,77 III-2 110,8 
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5 I-2 3,59 II-1 113,8 

6 IV-1 3,57 IV-3 124,1 

7 II-1 3,54 I-1 126,0 

8 III-1 3,53 I-2 137,0 

9 II-2 3,20 III-1 142,1 

10 I-1 3,19 II-2 170,0 

Среден успех 3,70 
Просечен 
број на 
изостаноци 

106,1 

 
 

Постигнат успех и редовност на албански наставен јазик 
 
 

Ред.бр. клас 
Среде
н 
успех 

Редовност 

Клас Изост. по ученик 

1 IV-5 4,01 I-6 20,7 

2 IV-12 3,75 I-7 25,0 

3 I-6 3,69 III-6 54,1 

4 III-6 3,61 I-9 73,3 

5 II-7 3,60 II-5 79,0 

6 II-6 3,56 I-5 79,4 

7 II-11 3,40 II-7 91,3 
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8 I-7 3,27 II-6 93,0 

9 II-5 3,27 II-11 95,5 

10 I-9 3,25 I-11 96,1 

11 III-12 3,18 III-11 96,1 

12 IV-8 3,11 IV-5 98,6 

13 I-5 3,09 IV-7 102,3 

14 I-11 3,09 III-7 107,5 

15 IV-7 3,09 IV-11 115,2 

16 IV-11 3,06 II-8 117,6 

17 III-8 3,02 II-9 123,9 

18 III-9 2,95 III-8 134,2 

19 IV-9 2,86 IV-9 144,2 

20 III-11 2,85 IV-12 145,3 

21 II-8 2,82 III-5 147,6 

22 II-9 2,82 III-9 148,5 

23 III-5 2,80 III-12 152,5 

24 IV-6 2,80 IV-8 169,5 

25 III-7 2,71 IV-6 209,3 

26 I-8 1,88 I-8 211,2 

Среден успех 3,14 
Просечен 
број на 
изостаноци 

112,9 

 
 



Самоевалвација на училиштето:  СЕОУ „Гостивар“ - Гостивар                                             Подрачје 2: Постигања на учениците 

 

31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Постигнат успех и редовност на турски наставен јазик 
 
 

Ред.бр. клас 
Среде
н 
успех 

Редовност 

Клас Изост. по ученик 

1 IV-10 3,79 IV-10 89,5 

2 II-10 3,30 I-10 91,2 

3 I-10 3,07 II-10 99,5 

4 III-10 2,52 III-10 144,3 

Среден успех 3,17 
Просечен 
број на 
изостаноци 

109,6 

 
 
           

Успех и редовност на ниво на училиште 

Ред.бр. клас 
Среде
н 
успех 

Редовност 

Клас Изост. по ученик 

1 IV-2 4,29 I-6 20,7 

2 III-3 4,25 I-7 25 

3 III-2 4,04 III-6 54,1 

4 IV-5 4,01 IV-2 57,3 
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Извештај за 
работата за 
учебна 2017/2018 
 
 
 
 

5 IV-10 3,79 I-9 73,3 

6 IV-3 3,77 IV-1 75,5 

7 IV-12 3,75 II-5 79 

8 I-6 3,69 I-5 79,4 

9 III-6 3,61 III-3 80 

10 II-7 3,60 IV-10 89,5 

11 I-2 3,59 I-10 91,2 

12 IV-1 3,57 II-7 91,3 

13 II-6 3,56 II-6 93 

14 II-1 3,54 II-11 95,5 

15 III-1 3,53 I-11 96,1 

16 II-11 3,40 III-11 96,1 

17 II-10 3,30 IV-5 98,6 

18 I-7 3,27 II-10 99,5 

19 II-5 3,27 IV-7 102,3 

20 I-9 3,25 III-7 107,5 

21 II-2 3,20 III-2 110,8 

22 I-1 3,19 II-1 113,8 

23 III-12 3,18 IV-11 115,2 

24 IV-8 3,11 II-8 117,6 

25 I-5 3,09 II-9 123,9 

26 I-11 3,09 IV-3 124,1 

27 IV-7 3,09 I-1 126 
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28 I-10 3,07 III-8 134,2 

29 IV-11 3,06 I-2 137 

30 III-8 3,02 III-1 142,1 

31 III-9 2,95 IV-9 144,2 

32 IV-9 2,86 III-10 144,3 

33 III-11 2,85 IV-12 145,3 

34 II-8 2,82 III-5 147,6 

35 II-9 2,82 III-9 148,5 

36 III-5 2,80 III-12 152,5 

37 IV-6 2,80 IV-8 169,5 

38 III-7 2,71 II-2 170 

39 III-10 2,52 IV-6 209,3 

40 I-8 1,88 I-8 211,2 

Среден успех 3,28 
Просечен 
број на 
изостаноци 

110,7 

 

 Од табелата за успехот и редовноста на крајот на  учебната 2017/2018 год. на ниво на училиште 
може да се констатира: 
 Средниот успех на ниво на училиште е  3,28; 
 Најдобар успех на ниво на училиште има класот  IV2 - (4,29); 
 Најслаб успех на ниво на училиште има класот I8 - (1,88); 
 Разликата помеѓу најдобо рангираниот и најслабо рангираниот клас на ниво на училиште е2,41; 
 Просечен број на изостаноци по ученик е 110,7; 
 Клас со најмал број изостаноци на ниво на училиште е I6 - (20,7); 
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 Клас со најголем број изостаноци на ниво на училиште е I8-(211,2); 
 Разликата помеѓу клас со најмал и клас со најголем број на изостаноци е 190,5 изостаноци по 

ученик. 
 

 
Преглед на средниот успех по предмети на наставни јазици. 

МАКЕДОНСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК 

Ред. 

бр. 
Наставен предмет Среден успех 

1.  Спорт и спортски активности 4,47 

2.  Економска географија 4,23 

3.  Организација 4,16 

4.  Граѓанско образование 4,11 

5.  Статистика 4,05 

6.  Музичка култура 4,00 

7.  Менаџмент 3,96 

8.  Деловно работење 3,9 

9.  Маркетинг 3,93 

10.  Економија 3,93 

11.  Практична настава 3,90 

12.  Бизнис 3,81 

13.  Македонски јазик и литература 3,67 

14.  Математика за економисти 3,65 
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15.  Сметководство 3,60 

16.  Историја на Македонија 3,53 

17.  Англиски јазик 3,49 

18.  Француски јазик 3,45 

19.  Германски јазик 3,44 

20.  Конституционо уредување 3,42 

21.  Информатика 3,36 

22.  Основи на бизнисот 3,34 

23.  Историја 3,32 

24.  Социологија 3,32 

25.  Основи на правото 3,24 

26.  Математика 3,18 

27.  Ликовна уметност 2,95 

  
Од приложената табела може да се констатира: 

 
 На македонски наставен јазик предмет со најдобар среден успех еСпорт и спортски активности 

(4,47), а најслаб среден успех по предметот Ликовна  уметност (2,95). 
 Разликата помеѓу најдобро и најслабо рангираниот среден успех по наставни предмети на 

македонски наставен јазик е 1,52. 
 

Среден успех по предмети на албански наставен јазик 
 

Ред. Наставен предмет Среден успех 
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бр. 

1.  
Промоција и однесување со 
потрошувачите 

3,88 

2.  Пазарно познавање на стоки 3,75 

3.  Менаџмент 3,58 

4.  Спорт и спортски активности 3,52 

5.  Германски јазик 3,47 

6.  Музича култура 3,44 

7.  Граѓанско образование 3,40 

8.  Организација 3,39 

9.  Основи на јавно право 3,38 

10.  Секретарско работење 3,28 

11.  Социологија 3,24 

12.  Историја на Македонија 3,23 

13.  Сметководство 3,22 

14.  Деловно работење 3,21 

15.  Економија 3,21 

16.  Бизнис 3,20 

17.  Ликовна уетност 3,19 

18.  Основи на правото 3,17 

19.  Основи на бизнисот 3,15 

20.  Конституционо уредување 3,15 
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21.  Француски јазик 3,13 

22.  Маркетинг и маркетинг менаџмент 3,13 

23.  Деловна психологија 3,12 

24.  Практична настава 3,10 

25.  Албански јазик и литература 3,06 

26.  Англиски јаик 3,00 

27.  Историја 3,00 

28.  Канцелариско работење 3,00 

29.  
Македонски јазик и литература за 
учениците од другите заедници 

2,93 

30.  Статистика 2,89 

31.  Математика за економисти 2,87 

32.  Математика 2,81 

33.  Банкарски пресметки иоперации 2,81 

34.  Трговија и трговско работење 2,80 

35.  Маркетинг 2,80 

36.  Информатика 2,77 

37.  Деловно комуницирање 2,70 

38.  Економска географија 2,64 

39.  Банкарско работење 2,63 

40.  Основи на приватно право 2,63 
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Од приложената табела може да се констатира: 
 

 На албански наставен јазик предмет со најдобар среден успех еПромоција и однесување со 
потрошувачите (3,88), а најслаб среден успех по предметот Основи на приватно право (2,63). 

 Разликата помеѓу најдобро и најслабо рангираниот среден успех по наставни предмети на 
албански наставен јазик е 1,25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Среден успех по предмети на турски наставен јазик 

Ред. 

бр. 
Наставен предмет Среден успех 

1.  Спорт и спортски активности 4,26 

2.  Менаџмент 3,67 

3.  Граѓанско образование 3,67 

4.  Маркетинг 3,58 

5.  Организација 3,50 

6.  Ликовна уметност 3,40 
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Извештај за 
успехот за 2017 / 

2018 година 
 
 

7.  Музичка култура 3,30 

8.  Историја на Македонија 3,30 

9.  Практична настава 3,28 

10.  Турски јазик и литература 3,26 

11.  
Македонски јазик и литература за 
учениците од другите заедници 

3,22 

12.  Деловно работење 3,22 

13.  Математика 3,15 

14.  Математика за економисти 3,08 

15.  Бизнис 3,04 

16.  Еконоија 2,96 

17.  Француски јазик 2,94 

18.  Сметководство 2,92 

19.  Информатика 2,90 

20.  Историја 2,90 

21.  Основи на правото 2,90 

22.  Социологија 2,90 

23.  Англиски јазик 2,80 

24.  Конституционо уредување 2,80 

25.  Основи на бизнисот 2,75 

26.  Економска географија 2,50 

27.  Статистика ,86 
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Од приложената табела може да се констатира 
                 

 На турски наставен јазик предмет со најдобар среден успех еСпорт и спортски активности (4,26), 
а најслаб среден успех по предметот Статистика (1,86). 

 Разликата помеѓу најдобро и најслабо рангираниот среден успех по наставни предмети на 
турски наставен јазик е 2,4.   

 
Преглед на средниот успех по предмети на ниво на училиште 

  

Ред. 

бр. 
Наставен предмет Среден успех 

1.  
Промоција и однесување со 
потрошувачите 

3,88 

2.  Спорт и спортски активности ,86 

3.  Пазарно познавање на стоки 3,75 

4.  Менаџмент 3,73 

5.  Македонски јазик и литература 3,67 

6.  Граѓанско образование 3,64 

7.  Организација 3,64 

8.  Музичка култура 3,54 

9.  Деловно работење 3,48 

10.  Германски јазик 3,46 

11.  Економија 3,42 

12.  Бизнис 3,38 
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13.  Основи на јавно право 3,38 

14.  Практична настава 3,36 

15.  Економска географија 3,35 

16.  Маркетинг 3,34 

17.  Сметководство 3,31 

18.  Историја на Македонија 3,30 

19.  Секретарско работење 3,28 

20.  Турски јазик и литература 3,26 

21.  Статистика 3,23 

22.  Социологија 3,22 

23.  Математика за економисти 3,22 

24.  Конституционо уредување 3,16 

25.  Ликовна уметност 3,16 

26.  Основи на правото 3,16 

27.  Основи на бизнисот 3,15 

28.  Маркетинг и маркетинг менаџмент 3,13 

29.  Англиски јазик 3,12 

30.  Деловна психологија 3,12 

31.  Француски јазик 3,12 

32.  Албански јазик и литература 3,06 

33.  Историја 3,05 

34.  Канцелариско работење 3,00 
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35.  
Македонски јазик и литература за 
учениците од другите заедници 

2,97 

36.  Математика 2,93 

37.  Информатика 2,90 

38.  Банкарски пресметки иоперации 2,81 

39.  Трговија и трговско работење 2,80 

40.  Деловно комуницирање 270 

41.  Банкарско работење 2,63 

42.  Основи на приватно право 2,63 

 
 

Од приложената табела може да се констатира: 
 

 На ниво на училиштепредмет со најдобар среден успех еПромоција и однесување со 
потрошувачите (3,88), а најслаб среден успех по предметот Основи на приватно право (2,63). 

 Разликата помеѓу најдобро и најслабо рангираниот среден успех по наставни предмети на ниво 
на училиште е 1,25. 

 
 

Наставн
и 

Општ успех на учениците по наставни јазици 
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јазици 

О
д

л
и

чн
и

 

М
н

.д
о

б
р

и
 

Д
о

б
р

и
 

Д
о

во
л

н
и

 

В
ку

п
н

о
 

п
о

зи
ти

вн
и

 

% 

С
о

 1
 с

л
аб

а 

С
о

 д
ве

 
сл

аб
и

 

В
ку

п
н

о
 с

о
 

сл
аб

и
 

% 

П
о

вт
о

р
ув

ач
и

 

% 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

Македо
нски 

наставе
н јазик 

16 34 14 12 25 12 9 0 64 58 

1
0

0
%

 0 0 0 0 0 0 

0
%

 0 0 

0
%

 

Вкупно 
МАК 

50 26 37 9 122 0 0 0 0 

Албанск
и 

наставе
н јазик 

14 30 30 30 66 20 37 2 147 82 

8
4

%
 20 0 19 1 39 1 

1
5

%
 4 0 

1
%

 

Вкупно 
АЛБ 

44 60 86 39 229 20 20 40 4 

Турски 
наставе
н јазик 

3 7 2 2 8 3 5 1 18 13 

6
9

%
 6 1 7 0 13 1 

3
1

%
 0 0 

0
%

 

ВкупноТ
УР 

10 4 11 6 31 7 7 14 0 
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_______________
___ 
Извештај за 
успехот за 
2017/2018 година 
 
 
 
 
 
 

На ниво 
на 

училиш
те 

33 71 46 44 99 35 51 3 229 153 

8
7

%
 26 1 26 1 52 2 

1
2

%
 4 0 

1
%

 

ВКУПН
О 

104 90 134 54 382 27 27 54 4 

 
- со одличен успех 23,6% од вкупниот број ученици, мн.добар 20,5%, добар 30,5, доволен 12,3% 
 
 

Наставн
и јазици 

Општ успех на учениците по наставни години 
О

д
л

и
чн

и
 

М
н

.д
о

б
р

и
 

Д
о

б
р

и
 

Д
о

во
л

н
и

 

В
ку

п
н

о
 

п
о

зи
ти

вн
и

 

% 

С
о

 1
 с

л
аб

а 

С
о

 д
ве

 
сл

аб
и

 

В
ку

п
н

о
 с

о
 

сл
аб

и
 

% 

П
о

вт
о

р
ув

ач
и

 

% 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

I (ПРВА) 
год. 

4 12 12 9 19 10 8 0 43 31 

7
8

%
 8 0 8 1 16 1 

1
8

%
 4 0 

4
%

 

Вкупно 
ПРВА 

16 21 29 8 74 8 9 17 4 

II 
(ВТОРА) 

год. 
8 8 10 7 18 8 13 0 49 23 

8
8

%
 

7 0 3 0 10 0 

1
2

%
 

0 0 0
%
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Вкупно 
ВТОРА 

16 17 26 13 72 7 3 10 0 

III 
(ТРЕТА) 

год. 
9 22 11 9 27 9 8 2 55 42 

7
8

%
 11 1 15 0 26 1 

2
2

%
 0 0 

0
%

 

Вкупно 
ТРЕТА 

31 20 36 10 97 12 15 27 0 

IV 
(ЧЕТВРТ
А) год. 

12 29 13 19 35 8 22 1 82 57 

1
0

0
%

 0 0 0 0 0 0 

0
%

 0 0 

0
%

 

Вкупно 
ЧЕТВРТА 

41 32 43 23 139 0 0 0 0 

На ниво 
на 

училишт
е 

33 71 46 44 99 35 51 3 229 153 

8
7

%
 26 1 26 1 52 2 

1
2

%
 4 0 

1
%

 

ВКУПНО 104 90 134 54 382 27 27 54 4 

 
 
Од приложената табела може да се констатира: 

  87 % од учениците се без слаби оценки, 12 % со слаби оценки и 4 повторувачи или 1%; 
 
 
 

Преглед на изостаноци и поведение по наставни јазици и израчени педагошки мерки 

наставни 
јазици 

Изостаноци 
Изостаноци по 

ученик 
Поведение 
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И
зв

и
н

ет
и

 

Н
еи

зв
и

н
ет

и
 

В
ку

п
н

о
 

И
зв

и
н

ет
и

 

Н
еи

зв
и

н
ет

и
 

В
ку

п
н

о
 

П
р

и
м

ер
н

о
 

Д
о

б
р

о
 

н
ез

ад
о

во
-

л
и

те
л

н
о

 

Македонск
и 

1237
5 

1314 
1368

9 
95,9 10,2 106,1 84 25 20 

Албански 
2924

1 
3734 

3297
5 

100,1 12,8 112,9 154 101 37 

Турски 4835 643 5478 96,7 12,9 109,6 22 20 8 

Вкупно 
4645

1 
5691 

5214
2 

98,6 12,1 110,7 260 146 65 

 

 55% од учениците со примерно поведение 
 31% од учениците со добро поведение 
 14% од учениците со незадоволително поведение 

              
 

  
. 
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Податоци за матурантите од учебната 2017/2018 год 
 
 

 
 

Вид на 
образование 

 

 
 

Наставен 
јазик 

 

Број на ученици 

 
државна матура 

 

 
завршен испит 

 

 
без диплома* 
 

редов
ни 
 

 
вонред
ни 
 

 
редов
ни 
 

 
вонред
ни 
 

 
редов
ни 
 

 
вонред
ни 
 

  ПОЛ М Ж М Ж М F М F М F М F 

СЕОУ 
„Гостивар“ - 

Гостивар 
 

македонски 
јазик 

23 15   1   1     

албански 
јазик 

8 25 3 3 27 8 5 2 21 3   

турски јазик 6 4 1  2  2 1     

 
вкупно 

 

македонски 
јазик 

23 15   1   1     

албански 
јазик 

8 25 3 3 27 8 5 2 21 3   

турски јазик 6 4 1  2  2 1     
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*Се  однесува на  ученици кои и по августовскиот испитен рок, учебната 2017/18 не се здобиле со диплома 
за завршување на четригодишното образование. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Структура на учениците по наставни јазици, години, пол и паралелки 
 

Запишани ученици на почетокот на наставната 2017/2018 година 

Го
д

и
н

а 

Македонски 
наставен јазик 

Албански 
наставен јазик 

Турски 
наставен јазик 

Вкупно 

П
ар

ал
е

л
ки

 

 
 

М 

 
 

Ж 

 
 

СЕ 
П

ар
ал

е
л

ки
 

 
 

М 

 
 

Ж 

 
 

СЕ 

П
ар

ал
е

л
ки

 

 
 

М 

 
 

Ж 

 
 

СЕ 

П
ар

ал
е

л
ки

 

 
 

М 

 
 

Ж 

 
 

СЕ 

I 2 14 16 30 6 60 23 83 1 10 2 12 9 84 41 125 

II 2 17 6 23 6 47 18 65 1 10 2 12 9 74 26 100 

III 3 21 26 47 7 62 17 79 1 12 6 18 11 95 49 144 
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IV 3 32 15 47 7 59 41 100 1 8 5 13 11 99 61 160 

Вк. 
1
0 

84 63 
14
7 

26 
22
8 

99 327 4 40 15 55 40 352 177 529 
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Извештај за 
поведението и 
редовноста на 
учениците за 
2017/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Состојбата со бројот на ученици на крајот на наставната 2017/2018 год. 

Го
д

и
н

а 

Македонски 
наставен јазик 

Албански 
наставен јазик 

Турски 
наставен јазик 

Вкупно 

П
ар

ал
е

л
ки

 
 
 

М 

 
 

Ж 

 
 

СЕ 

П
ар

ал
е

л
ки

 

 
 

М 

 
 

Ж 

 
 

СЕ 

П
ар

ал
е

л
ки

 

 
 

М 

 
 

Ж 

 
 

СЕ 

П
ар

ал
е

л
ки

 

 
 

М 

 
 

Ж 

 
 

СЕ 

I 2 8 12 20 6 51 17 68 1 8 2 10 9 67 31 98 

II 2 14 5 19 6 42 16 58 1 9 2 11 9 65 23 88 

III 3 19 26 45 7 59 15 74 1 11 5 16 11 89 46 135 

IV 3 30 15 45 7 55 37 92 1 8 5 13 11 93 57 150 

Вк. 
1
0 

71 58 
12
9 

26 
20
7 

85 292 4 36 14 50 40 314 157 471 
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Од податоците во двете табели може да се забележи дека како резултат на тоа што дел од 
учениците придошле, а дел отишле во текот на учебната 2017/2018 година на крајот од 
наставната година има 58 ученици или 11% помалку од запишаните на почетокот на учебната 
година. Најголем одлив на ученици се забележува во прва година, или разликата на запишани 
ученици во прва година и ученици на крајот од наставната година изнесува 27 односно 21,6%. 
Намалување на бројот на учениците на крајот  на учебната година се должи на: 

 испишување  и  заминување  во  друго  училиште 
 самоволно  напуштање  на училиштето; 
 заминување во друга држава; 
 преминување од редовни во вонредни ученици; 
 неодговорен однос кон воспитно - образовните обврски и изречени педагошкимерки; 
 неположени диференцијални испити. 

 
Во следната табела дадена е состојбата со бројот на ученици по класови  

на крајот нанаставната 2017/2018 

 

клас 
бр. на 

ученици 
клас 

бр. на 
ученици 

клас 
бр. на 

ученици 
Клас 

бр. на 
ученици 
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I 1 9 II 1 12 III 1 14 IV 1 12 

I 2 11 II 2 7 III 2 16 IV 2 22 

I 5 14 II 5 10 III 3 15 IV 3 11 

I 6 10 II 6 9 III 5 16 IV 5 18 

I 7 12 II 7 11 III 6 11 IV 6 11 

I 8 11 II 8 9 III 7 11 IV 7 16 

I 9 8 II 9 11 III 8 9 IV 8 16 

I 10 10 II 10 11 III 9 11 IV 9 10 

I 11 13 II 11 8 III 10 16 IV 10 13 

    III 11 10 IV 11 13 

    III 12 6 IV 12 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Правилник за начинот на следење, оценување и напредување на учениците од СЕОУ „ГОСТИВАР“ – 
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Гостивар 
 Во овој правилник има изготвено посебно подрачје за следење и оценување на учениците според кои 
следењето, проверувањето и оценувањето на учениците може да се изведува интерно и екстерно. Во 
наставата за следење интерно оценување на учениците се користат следниве начини: 

 Усни проверувања ( усни одговори, презентации, дебати и дискусии ) 

 Писмено преверување ( тестови, писмени вежби, писмени работи, есеи и др ) 

 Преверување на практични истражувачки работи 
         Според евиденцијата што се води во училиштето за освоени награди постигнатиот успех е следниот: 
 

 Традиционално, нашето училиште бележи големи успеси на бројните натпревари 
организирани во училиштето, општината и државата. Оваа година нашето училиште 
учествуваше на МАССУМ олимпијадата која се одржа во Скопје. Во следната табела се 
наведени податоците за категориите во кои се натпреваруваа нашите ученици и освоените 
награди. 
 

Категорија Освоено место 

Модна ревија Прво место 

Јавно говорење - албански јазик Прво место 

Маркетинг план - албански јазик Второ место 

Штанд на училиштето Трето место 

Интервју за работа - албански 
јазик 

Четвро место 

Најдобар постер Седмо место 
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Собирање на податоци (ii) кои други методи се користени за собирање на податоци? (пр. прашалници, анкети, 

Извештај за 
резултати од ДМ  
и ЗИ 2017/2018 
 
 
Извештај за 
запишани 
ученици за 
2017/2018 
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набљудувања...) 
 

Наведете ги другите 
методи кои се 
користени за 
собирање на 

податоци 

Учество:  Кој беше 
вклучен во собирање 
на овие информации 

Кои информации се собрани? 
 

Анкета за ученици 
 
 

Тимот за 
самоевалвација на 

подрачјето и 
педагошко 

психолошка служба 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анкетирани беа 105 ученици од кои 35 од македонска етничка 
припадност, 60 од албанска и 20 од турска етничка припадност. 

Добиени се следните информации: 
На прашањето дали сте задоволни од вашите постигнувања 53% 

од нив одговориле дека се задоволни, 22 %  понекогаш се 
задоволни, 23%многу се задоволни, а 2% не се задоволни. 

 
55% од учениците одговориле дека наставниците користат 

различни методи и материјали за да ги стимулираат да учат, 37%  
дека понекогаш користат, а 8 % се изјасниле дека наставниците не 

користат различни методи и материјали. 
На прашањето дали  твојата работа се оценува така што ти помага 

да видиш како неа да ја подобриш,60% се изјасниле дека им 
помага, 14% многу им помага, 22% сметаат дека понекогаш им 

помага на учениците, а 4% сметаат дека не им помага. 
 

21% од учениците   сметаат  дека фондот на книги во училишната 
библиотека не ги задоволува потребите од стручна и друга 

литература, 39% се изјасниле дека делумно ги задоволуваат, 40% 
целосно. 
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Анкета за родители 
 
 
 
 

 
 

Тимот за 
самоевалвација на 

подрачјето и 
психолошко 

педагошката служба 

Во анкетата учествуваа 80 родители од сите етнички заедници и 
тоа: 25 од македонска, 45 од албанска и 10 од турска етничка 

припадност. Резултатите од анкетата се следниве: 
На прашањето дали вашето дете покажува добар напредок 47 % 
одговориле дека се задоволни, 24%  понекогаш се задоволни,  27 

% многу се задоволни, а 2 % одговориле дека не се задоволни 
 

65 % од родителите сметаат дека наставата е добра, 19 % се 
изјасниле дека е многу добра, 16 % понекогаш наставата е добра. 

 
На прашањето дали условите во училиштето ги задоволуваат 

потребите за образование на вашето дете 42 % одговориле дека ги 
задоволуваат, 5 % одговориле дека многу ги задоволуваат, 31 % 
делумно ги задоволуваат, 22 % одговориле дека условите не ги 
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задоволуваат потребите за образование. 
Од анкетираните родители 58% одговориле дека училиштето го 

поттикнува моето дете да ги користи сите свои способности; 36 % 
делумно се сложуваат, а   6 % не се сложуваат. 

 
Анкета за 

наставници 
 
 
 

 
Изработена од 

севкупниот тим на 
професори и ПП 

служба 

Анкетирани беа 20 наставник од македонска етничка припадност, 
30 наставници од албанска и 7 од турска етничка припадност. 

Вкупно 57 наставници од кои се добија следниве информации: 
 

40% од наставниците се изјасниле дека понекогаш имаат 
поддршка за осовременување на наставата, а 53% се изјасниле 

дека им се нуди поддршка, а 7% се изјасниле дека немаат 
поддршка. 

 
Од вкупниот број на анкетирани 61% одговориле дека нема 

услови за работа во спортската сала, 28% дека се лоши условите, 
8% дека се солидни, а само 3% дека се условите добри. 

 
На прашањето дали редовно се прославуваат успесите на 

наставниците и учениците 74% се изјасниле дека редовно се 
прославуваат, 19% одговориле дека понекогаш се прославуваат, а 

7% одговориле дека не се прославуваат успесите. 
 

Наставниците се изјасниле дека во нивната настава имаат потреба 
од компјутери, стручна литература и лектирни изданија во 

библиотеката, современи нагледни средства ( ЛЦД проектор, ДВД, 
касетофон,флип чарт, телевизор...). 
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Интервју со педагог 

 
 
 

 
Стојановска Лилјана 

член од тимот за 
самоевалвација на 

подрачјето 

Во ова училиште се запишуваат ученици од македонска, албанска, 
турска,ромска и друга националност од двата пола. Тие редовно ја 
следат наставата и за секое нивно отсуство се води евиденција од 

страната на класните раководители.  Од досегашната пракса 
осипувањето на учениците не е честа појава и доколку се јават 
проблематични случаи се преземаат мерки за да се задржат во 

училиштето. Педагогот, во соработка со психологот ги повокуваат 
родителите  на таквите ученици и во присуство на самиот ученик, 

на класниот раководител, па и на директорот се водат 
консултации и разговори кои ги евидентираме за да може да го 

следиме натамошниот развој. 

Интервју со 
претставникот на 

локалната заедница 
 
 
 

 
Стојановска Лилјана 

 
Според мислењето на претставникот на локалната заедница на 
учениците од економското училиште најмногу им е потребно 

присуство во бизнис секторот во градот каде што учениците ќе 
добиваат сознанија од практичната работа од нивната област. 

Интервју со 
наставниците 

Претставник од 
тимот за 

самовалвација 

 
Во  паралелките на македонски наставен јазик, особено 

учениците од ромска етничка припадност и на албански наставен 
јазик се јавуваат случаи на ученици кои предвремено бараат 

отсуство од наставата заради средување на потребната 
документација за заминување во странство. Ова е така поради тоа 

што најголемиот дел од семејствата кои живеат таму ги 
повлекуваат и своите деца во странство. 
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Интервју со член на 
УО 

Претставник од 
тимот 

При разговорот со членот на УО дојдовме до сознание дека 
ученикот којшто не е задоволен од постигнатиот успех или ја 

повторил годината има право да поднесе жалба до Наставнички 
совет, а понатаму може да се разгледува и од УО. УО ги 

разгледува постигнувањата на учениците во сите класификациони 
периоди, а тоа што беше нагласено е дека треба да има поголема 
соработка со родителите и со локалната заедница при изотвување 

на Годишната програма за работа на училиштето. 
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Резултати:  Овде треба накратко да ги образложите вашите клучни јаки страни и  слабости 
 
Клучни јаки страни 
         

 Со годишниот план за работа што го донесува училиштето се утвредини критериумите за работа на 
наставниците и постигнувањето на  учениците   

 Постигнувања на високи резултати во воннаставни и проектни активности 
 Училиштето води постојана евиденција за успехот, редовноста, поведението по наставни јазици, на ниво 

на училиште по национална и полова структура.  
         Од анкетите може да се види дека поголемиот дел од учениците и родителите се задоволни од 
постигнувањата на учениците.  
          Педагошко- психолошката служба, во соработка со родителите и управата, секогаш врши консултативни 
разговори со учениците кои имаат потреба од помош и насока и се труди да го спречи отпишувањето од 
училиште. 
 
 
 
 
 
Слабости   
 

 Недостиг од опременост на кабинетите со современи нагледни средства. 

  Недоволна дистрибуција на учебници по одредени наставни предмети во средните стручни училишта.  

  Непостоење на услови за изведување настава во спортската сала . 

 Потребно е дополнување на фондот на лектирни изданија, стручна и друга литература во 
библиотеката.  
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 Голем број на изостаноци на учениците. 

 Постои недоволна обука на наставниците за успешно и објективно оценување. 
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Анализа на резултатите:   
 
Овде дадете подетална евалуација на ова подрачје   
 

   
         Во училиштето редовно се изготвува годишна програма за работа и се следи успехот, редовноста и 
поведението на учениците. Училиштето постојано настојува да ги подобри постигнувањата на учениците и да ги 
едуцира наставниците како тоа најуспешно да го направи, меѓутоа недостасуваат соодветни учебници, наставни 
средства, како и дополнителна практична обука на учениците на наставниците за поуспешно и пообјективно 
следење и оценување на учениците. Исто така потребна е и поголема соработка со родителите и локалната 
заедница. 
 
 
Идни активности:  Приоритетни подподрачја (оддели) во рамките на ова подрачје кои може да бидат вклучени 
во планот за развој на училиштето 
 
         Како приоритети во ова подрачје се издвојуваат следните: 
 

 Дополнување на фондот во библиотеката со потребна литература; 

 Подобрување на редовноста на учениците 

 Потреба од современи наставни средства 

 Обука на сите наставници за успешно и објективно следење и оценување на учениците. 

 
Изработија: 

1. Лилјана Стојановска - професор 
      2. Шериф Мифтари - професор 
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      3. Гајур Сарач - професор 
      4. Ердоган Мeнга-претставник на локалната заедница 
      5. Златко Кузманоски-родител 
      6. Бујар Мифтари -ученик 

Во евалуацијата на ова подрачје треба да одговорите на што е можно поголем број од главните  прашања.  

Можете да додадете и одговори на други прашања кои сметате дека се важни за вашето училиште а не се 
опфатени во рамката за самоевалуација.  

Треба да направите обид да ги вклучите колку што е можно сите клучни фактори во вашето училиште и во 
локалната заедница и каде  потребно да внимавате на родовите односи кои може да влијаат на 
квалитетот на учење и настава во вашето училиште.  

Не се потпирајте само на пишани документи. Обезбедете да податоците собрани во оваа област исто така 
вклучуваат колку што е можно и пишани коментари, набљудувања и визуелни докази.   

 
          Оддели во рамките на подрачјето: 
 
 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 
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Собирање на податоци (Кои податоци се собрани: Кои методи се користени). 
(i) Обработка на документи  

Наведете ги сите документи 
кои се прегледани. 

Кои информации се собрани? 
 

 3.1. ПЛАНИРАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ 
 

 Наставни програми од 
Министерството за 
образование и наука и 
Бирото за развој на 
образованието 

 Годишни планови од 
наставниците по 
одделни предмети 

 Тематски планови од 
наставниците 

 Планови за 
дополнителна настава 

 Планови за додатна 
настава 

 Дневни подготовки од 
наставниците 

 Портфолија од 
наставниците 

 Извештаи од работата 
на активите 

 Училишни дневници  

Секоја нова учебна година, сите наставници се обврзани да изготват по предметот ( 
предметите ) што го/ги предаваат: 

- годишен глобален план и 
- тематски планови  
       кои ги доставуваат до педагошко – психолошката служба најдоцна до 
31.08.тековната година 

      Доколку наставниците имаат повеќе од 30% слаби оценки во одделни класови, 
обврзани се да подготват и планови за дополнителна настава со учениците кои не 
постигнале задоволителни резултати. Исто така наставниците по потреба изготвуваат 
и планови за додатна настава со учениците кои покажале солидни резултати по 
одделни предмети или за потребите на проектите во кои се вклучени.  
     Како основа за изработка на овие планови се наставните програми кои ни ги 
доставува Министерството за образование и наука и Бирото за развој на 
образованието. 
     Годишниот глобален план главно ги содржи наставните теми кои се предмет на 
обработка, бројот на наставни часови за нови наставни содржини, бројот на часови за 
утврдување на материјалот и вежби, како и број на часови за тематски писмени 
работи. Исто така, глобалниот годишен план го содржи и времето искажано по 
месеци кога овие активности би требало да се реализираат, како и вкупниот број на 
часови. 
     Во годишниот глобален план се истакнуваат целите на предметот, како и 
стратегиите и алатките кои ќе бидат користени при реализација на наставните 
содржини. 
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 Планови за 
менторирање на 
наставници 
приправници 
 
 

 
 
 

     Тематскиот план содржи: 
- структура на темата по наставни содржини; 
- време на реализација; 
- цели ( задачи ) на темата; 
- услови за работа ( материјално – технички и дидактички средства ); 
- корелација со темите од предметот или некој друг предмет ( внатрешна 

или надворешна ); 
- средства и постапки за вреднување и 
- забелешки од реализација на темата. 

 За успешна реализација на наставните содржини наставниците подготвуваат и 
оперативен план за час.  
     Оперативниот план за час ги содржи следните елементи: 

- наставен предмет, година; 
- дата, број на тема, наслов на наставна единица; 
- цели и задачи на часот; 
- подготовки и услови за работа; 
- активности на наставникот и активности на учениците; 
- организација и активности на часот ( I фаза – активирање на претходно 

знаење, II фаза – создавање на знаење и III фаза – вреднување и примена 
) ; 

- средства и постапки за оценување на постигнатите резултати; 
- подготовки за наредниот час на учениците; 
- констатации од реализираниот час. 

     Размената на искуствата и информациите во врска со планирањето наставниците 
главно ја вршат преку активите кои ги има во училиштето, како на пример: актив на 
економисти, актив на јазичари и активот од општо образовното  подрачје. 
     На состаноците од активите се договараме како најефикасно и најкорисно ние 
наставниците да пристапиме кон подготовка на плановите (годишни, тематски и 
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дневни ). Во активите главно се сложуваме околу една работа, дека плановите се од 
нас (наставниците) за нас и дека треба да одговорат на нашите барања, па често ги 
коригираме и прилагодуваме заеднички. 
     Следењето на планирањето на наставниците се врши преку педагошко – 
инструкторска работа на раководниот кадар и педагошко – психолошката служба во 
училиштето. 
     Училиштето им помага на наставниците поефикасно да ги планираат часовите по 
пат на консултации и менторирање. Нововработените наставници имаат доделено 
ментори (наставници со работно искуство) од страна на директорот, а се со цел 
полесно и побрзо интегрирање во наставниот процес. 

 3.2. НАСТАВЕН ПРОЦЕС 

 

 Сертификати од 
наставниците од 
обуката на СЕА 
проектот 

 Сертификати од 
наставниците од обука 
на GOPA – IIIфаза 
проект 

 Сертификати од 
наставниците од обука 
на Е – школо ( основни 
знаења од 
информатичката и 
комуникациската 
технологија ) 

Тргнувајќи од фактот дека сите наставници од нашето училиште присуствуваа на 
четири тридневни работилници за интерактивна наставна методологија 
(организирани од проектот Активности во средното образование – СЕА), може 
слободно да се каже дека интерактивната настава во нашето училиште влезе на 
„голема врата“. 
     Повеќето наставници учествуваа и во десетдневната обука за современа настава                       
(организирани од GOPA, Средно стручно образование – трета фаза ), како и во 
проектот на Е – школо. Последниов проект се реализира во два дела, и тоа: 

- основни знаења од информатичката и комуникациската технологија ( 32 
часа ); 

- интеграција на IКТ во наставниот процес 
- образовен софтвер во наставата-edubuntu 

     Овие обуки ни овозможија да ја замениме традиционалната настава со нова, 
интерактивна и притоа да создаваме нов лик на ученик. Тоа е ученик кој треба да 
биде творец, ученик кој ќе мисли, самоиницијативен ученик  кој ќе го открива 
знаењето, а не ученик кој само ќе слуша и меморира факти.  
     Овој лик на ученик го создаваме ние наставниците од нашето училиште кои сме 
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 Сертификати од 
наставниците од обука 
на   Е – школо ( 
примена на ИКТ во 
настава ) 

 Сертификати од 
најразлични обуки, 
индувидуално од 
одделни наставници 

 Сертификати од 
наставни-ците за 
примена на 
edubuntu(образовен 
софтвер во настава) 

 Портфолија од 
наставници 

 Истражувачки проекти 
од ученици 

 Постер проекти од 
ученици 

 Креирани блогови од 
наставници 

 Креирани блогови од 
ученици 

 Планови за 
ментотирање на 
наставници 

воедно и менаџери, фасцилитатори, проектанти и консултанти во учењето, а не 
рутински пренесувачи на знаењето и не единствен извор на знаење (ги упатуваме да 
откриваат и други извори, да истражуваат на интернет и во окружувањето). 
     Ученикот е ставен во центарот на вниманието и во фокусот на збиднувањата, а 
наставникот е инструктор кој дава упатства за определена активност, го следи, 
укажува на пропустите и му дава насоки за напредување. 
     Се што е научено на овие обуки се применува во наставниот процес: 

- работа во групи 
-работа во парови 
- примена на најразлични стратегии и алатки во училница: 

 ЗСН ( знам, сакам да знам, научив ); 

 УПЦУ ( ученички прашања за целосходно учење ); 

 УПФТ ( улога, публика, форма, тема ); 

 Самопрашување; 

 Дневник во две колони; 

 Визуелни помагала; 

 Играње улоги; 

 Ученички дневник; 

 Очекување – реакција 
Структурирана академска расправа и уште многу други. 

- учење преку проекти; 
- учење преку заедница; 
- учење преку работа; 
- водење и презентација; 
- аналитичко оценување; 
- самооценување ( поединечно и за работа во групи ); 
- изработка на проекти преку интернет истражување; 
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приправници 
 
 
 

- користење на „power point“ при презентација; 
- учење преку наставен лист подготвен во „publisher“ 
- учење преку креирани блогови од учениците и уште многу други. 

     Целта на ваквиот пристап во наставата е не само стекнување на знаења, туку и 
одредени вештини како што се: 

- комуникација; 
- соработка; 
- лидерство; 
- критичко размислување; 
- презентерство; 
- анализа; 
- синтеза и др. 

     Вака оспособени учениците ќе бидат конкурентни на пазарот на трудот каде покрај  
дипломата, акцентот се става и на вештините кои кандидатот треба да ги поседува. 
     Обуките на наставниците не треба да запрат овде, тие треба да бидат во 
континуитет со севкупните промени во општеството. Образованието треба да биде во 
чекор со времето. 
     Наставниците секојдневно ги разменуваат своите искуства од интерактивната 
настава. Помеѓу нив постои одлична соработка и комуникација. Директорот целосно 
ги поддржува и активно ги иницира сите новини во училиштето, а истите се во 
интерес на учениците за нивно квалитетно и креативно едуцирање. Многубројните 
добиени проекти во кои учествуваат наставниците и учениците се резултат токму на 
неговите заложби и квалитетно изработени апликации. 
     Кога сме веќе кај средствата и материјалите неопходни во интерактивната настава, 

тие не се      
баш јака страна во нашето училиште. Наставата во училиштето се изведува во еден 

главен објект  
од 1 кабинет по информатика (опремен со 17 компјутери), 1 специјализирана 
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училница- кабинет  
наменета за практична работа – Училишни компании, 20 училници и еден помошен 

објект со 2  
училници. Училиштето располага и со библиотека со читална, опремена со 

литература, но  
без интернет линија, со што се намалени условите за слободно, творечко и креативно  
изразување на учениците во слободното време. 
    Исто така има и просторија за работата на Кариерниот центар. Наведената 

просторија  
се користи и за работа на Младинската организација и за водење на други проекти. 
     Училиштето за презентација и проектни активности поседува : 
1) Проектни табли (Плутани табли)   2,70х1,20 (6 ком.) и  1,50х1,20 (10 ком) 
2) ЛЦД проектор, лап-топ, 2 фотокопира 
. Состојбата со компјутерите од проектот „Компјутер за секој ученик” е на многу лошо 
ниво. Условите за настава се солидни. Недостиг на училишен простор има, но 
развојниот план на училиштето ги дава развојните алтернативи и стратегијии со цел 
етапно подобрување на училишниот простор. 
 Дел од наставниците по одделни предмети немаат учебници како наставно 
помагало, па се принудени да изработуваат скрипти за интерна употреба.Состојбата е 
подобрена со проектот  на владата “Бесплатни учебници за учениците” но сепак нема 
учебници по сите предмети. 
      Наставната програма по предметот спорт и спортски активности наидува на 
тешкотии при реализацијата затоа што спортската сала каде се изведуваат часовите, 
се наоѓа во многу лоша состојба. Голем проблем кој се развлекува со години наназад 
е тоа што спортската сала: преоптоварена е со ученици, (за време на еден училишен 
час вежбаат од 150 -200 ученика), ја користиме заедно со Гимназијата и учениците од 
Медицинското училиште. Покрај ограничените просторни услови потребно е да се 
реши проблемот со зголемување на капацитетот на затоплување, како и санирање на 
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подот на салата. Дел од санацијата е предвидено да се изврши преку сопствени 
средства и донации. 
     Во училиштето не постојат стереотипи за машки и женски активности и професии. 
Машките и женските ученици подеднакво се третираат при сите можни активности во 
училиштето: при работа во група, при индивидуална работа, при изработка на 
проекти, при испрашувањата и сл.  Учениците кај нас се разликуваат не по полот, не 
по етничката припадност, туку по активноста, личниот ангажман, амбициозноста, 
лидерските способности, критичкиот начин на размислување и секако постигнатите 
резултати. 
     Работата на нставниците се оценува преку посета на часови од страна на 
директорот на училиштето и неговите стручни соработници, посета на часови од 
советници на бирото на образование и развој,портфолија на наставниците и преку 
постигнатиот резултат на учениците. Нашето училиште посветува големо внимание на 
стручното усовршување и професионалниот развој на наставниците. Реализираните 
обуки ( погоре наведени ) кои се во тек и оние кои ќе следат само го потврдуваат тоа. 

 3.3. ИСКУСТВА НА УЧЕНИЦИТЕ ОД УЧЕЊЕТО 

 Правилник за избор 
на ученик на година 

 Правилник за избор 
на ученик на 
генерација 

 Записници од 
додатна настава 

 Записници од 
дополнителна 
настава 

 

     Училишната средина ги стимулира и ги мотивира машките и женските ученици 
подеднакво. Во училиштето секоја година, според однапред изготвен критериум, се 
избира ученик на година и ученик на генерација. При тоа учениците добиваат 
пригодни подароци обезбедени со спонзорства преку соработка со пошироката 
заедница. Ученик на година и ученик на генерација се избира на 3 нивоа, т.е. на ниво 
на паралелки на македонски наставен јазик, на албански и на турски наставен јазик 
како и по еден ученик од ромската етничка заедница. При ист број на бодови собрани 
според критериумите, ученикот од пониска социјална структура ја добива наградата 
имајќи ги предвид условите во кои тој работел и ги постигнал резултатите. 
     Во наставата се применува широка лепеза на стратегии и алатки, истражувачки 
проекти, практични задачи и сл., при што се оценува не само степенот на усвоени 
знаења, туку и бројни вештини кои учениците ги поседуваат. Секој ученик може да 
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изнајде начин на кој ќе ги искаже своите афинитети. 
     За подобрите ученици се организира додатна настава, а за послабите се држат 
дополнителни часови. 
     Училиштето често распишува наградни литературни конкурси во кои можат да 
учествуваат сите ученици од I до IV година. 
     Во училниците и во ходниците на училиштето постојано се изложуваат трудовите и 
постер проектите на учениците. За таа цел постојат плутани табли, но се недоволни 
поради големиот број на проектни постери изработени од страна на учениците. 
Единствен критериум за истакнување на проектите е квалитетот на истите, а никако 
половата или етничката структура на учениците. Проектите обично се изработуваат во 
група, во која учествуваат ученици со различни способности за учење и вештини. 
Проектната работа подразбира поделба на трудот меѓу членовите на групата, така да 
секој ја одбира онаа работа која најмногу му одговара според неговите афинитети ( се 
разбира во договор со групата ). Некои од учениците прибираат податоци, некои 
сортираат и анализираат, синтетизираат, вреднуваат, а некои ги презентираат 
наодите. 
     Меѓутоа недостига чувство на одговорност кај учениците кон општествениот имот и 
понекогаш проектите и трудовите се уништуваат од нивна страна. 
    Се организираат и отворени часови каде учениците ги презентираат своите проекти 
пред родителите и гостите. 
    За патрониот празник, во холот на училиштето, пред присутните гости и спонзори, 
на LCD проектор се прикажуваат најуспешните проекти на учениците без разлика на 
половата и етничката 
припадност.  
     Учениците можат да се пронајдат себеси и во голем број секции кои постојат во 
училиштето: драмско студио, литературна секција и др. Тие можат да се 
„реализираат“ и преку младинската организација(МАССУМ), кариерен центар, 
проекти кои успешно функционираат какои на натпреварите кои носат бројни награди 
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и признанија. Исто така, сатисфакција добиваат и преку учество на најразлични 
проекти кои се реализираат во дадена временска рамка, како на пример проектот 
,,Вештини за вработување” (кој се реализира во текот на месец ноември и декември 
2010год), и проектот ,,Избор на најдобар бизнис план на национално ниво”-во тек е 
негова реализација. Во училиштето успешно се реализира и меѓународниот проект 
DID-Deliberating in a demokrasi(Аргументирана дискусија во демократијата). 
     Во холот на училиштето има витрина во која се изложени освоени медали, пехари, 
признанија и бројни други награди освоени на различни натпревари. 
     Во училиштето има разгласна станица.Преку разгласната станица учениците 
добиваат информации за тековните работи во училиштето, како и за активностите и 
постигнатите резултати на учениците. 
     Исто така постојат и проектни активности кои се изведуваат во рамките на 
слободните часови од областите: 

- бизнис и претприемаштво; 
- урбана култура и 
- култура на здраво живеење, 

      За реализација на овие проектни активности, секако дека е потребна истражувачка 
работа и соработка со заедницата. 

 3.4. ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

 

 Наставна програма од 
Министерството за 
образование и наука 

 
 
 

Образовните потреби на учениците се идентификуваат од Министерството за 
образование и наука и Бирото за образование и развој. Имено тие ги утврдуваат 
бројот и видот на задолжителните и изборните предмети. . Имено од I до II година се 
изучуваат наставни програми кои ги утврдува Министерството за образование и наука 
и Бирото за развој на образованието. Во III и IV година учениците имаат 
задолжителни предмети, но и право да изберат 2 од 4 понудени, доколку полагаат 
завршен испит и да изберат 2 од 4 понудени доколку полагаат државна матура. Со 
правото на избор на одредени предмети, учениците ги задоволуваат своите 
образовни интереси.  
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     Со самата примена на интерактивната настава се обезбедува учество на учениците 
во различни активности. Во зависност од применетата стратегија и целите што се сака 
да се постигнат на часот, тие активности можат да бидат: соработка, комуникација, 
тимска работа, ктритичко размислување, решавање проблем и сл. Во интерактивната 
настава, наставникот не е единствен извор на знаење. Учениците користат и голем 
број други ресурси (интернет, списанија, весници, дополнителна литература, искуства 
од други луѓе добиени преку интервју...). Овие ресурси особено се експлоатирани 
кога учениците се навлезени во истражувачкиот циклус на истражувачкиот проект. 
Интерактивниот пристап во наставата нуди задоволување на сите стилови на учење 
на учениците, а тоа се постигнува со нагледни средства преку практична работа, 
поттикнување кон размислување, решавање проблем и сл. 
     Работата во група на ученици со различни способности ги дава следните 
придобивки: се гради самодоверба, се учат да се почитуваат едни со други и да се 
справуваат со конфликти. 
     Тргнувајќи од фактот дека училиштето е мултиетничка средина во него има и 
ученици од ромската етничка заедница. Кога МОН објавува конкурси за менторирање 
на ученици Роми интересот кај наставниците е голем.Така е и оваа година.Се чекаат 
резултатите од апликациите на наставниците за ментотирање на средношколци Роми 
од конкурсот објавен од МОН на 07.12 2010год. Менторите не само што 
придонесуваат во подобрување на успехот кај учениците Роми, туку помагаат во 
надминување на предрасудите и стереотипите што постојат кај ромската етничка 
заедница. 

 3.5 ОЦЕНУВАЊЕ ( КАКО ДЕЛ ОД НАСТАВАТА ) 

 
 

 Училишни дневници 

 Тестови од наставници 
од објективен вид со 

     Следењето на развитокот на ученикот се реализира на повеќе начини. Најзастапен 
начин за следење на напредокот, развојот, активностите и знаењата на ученикот во 
текот на образовниот процес е оценката. Но, со примена на активната настава, дел од 
наставниците во нашето училиште го сменија и начинот на оценување. Бидејќи сега 
учениците ја преземаат врз себе одговорноста за своето учење, тие мора да станат 
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табела за вреднување 

 Писмени работи 

 Листи за 
самооценување на 
учениците 

 Листи за оценување на 
групни работи 

 Листи за оценување на 
презентации 

 Листи за 
самооценување 

 
 

партнери во процесот на оценување. 
 Во нашето училиште наставниците го оценуваат ученикот формативно и сумативно ( 
збирно ). 
     Формативното оценување ( за време на наставниот процес ) се врши преку 
набљудување, домашни задачи, активност на час, соработка во група, комуникација, 
повратна информација на поставено прашање, како и оценување од соученици, 
оценување во група,оценување на презентации и самооценување. Со овој вид на 
оценување, наставниците вршат моноторинг и следење на ученикот за време на 
траење на процесот на учење, а се со цел за подобрување и менување додека трае 
процесот на учење. Во текот на овој процес наставникот охрабрува, укажува на 
слабости и им помага на учениците да научат и да го следат сопствениот напредок. 
     Сумативно ( збирно ) оценување ( на крај од процесот ) се врши преку објективни 
тестови, писмени работи, проекти, усни унтервјуа, практични вежби, и сл. Со тоа се 
оценува успехот на целиот процес и се добива конечна оценка која се движи од 1 до 
5 каде што 1 е недоволно, 2 – доволно, 3 – добро, 4 – многу добро и 5 – одлично.  
     Оценките се пишуваат во училишниот дневник само бројчано. За секој заокружен 
процес на учење ( I тромесечие, полугодие, III тромесечие, крај на година ) се пишува 
минимум една оценка. Наставниците кои немаат напишано ниту една оценка за еден 
заокружен процес на учење, мораат да достават образложение кај директорот во кое 
ќе ги објаснат причините поради кои не напишале оценка. Во училишниот дневник, 
во графата за оценки, исклучиво е забрането ставање знаци за напредокот на 
ученикот. Наставниците обично имаат прирачници со списоци на учениците на кои им 
предаваат и во кои го евидентираат нивниот напредок. 
     Оценувањето го вршиме систематски, јавно и објективно, но и тука има исклучоци. 
Дел од наставниците оценките ги пишуваат далеку од очите и ушите на учениците, со 
што се намалува валидноста и објективноста на оценката, а изостанува и 
стимулацијата за учење и напредување. 
     Објективното оценување наставниците го изведуваат со тестови од објективен вид 
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преку кои се врши споредба на знаењата на ученикот со однапред договорени 
стандарди. 
     Голем дел од наставниците вешто изработуваат објективни тестови како резултат 
на обуките      ( споменати погоре ). Тестовите обично содржат повеќе видови 
прашања ( повеќечлен избор, со кратки одговори, со дополнување, точно/неточно, со 
поврзување и сл. ). Преку нив се проверуваат знаењата на учениците преку помнење, 
разбирање, примена и т.н. Преку однапред утврдени критериуми за оценување 
објективните тестови нудат веродостојност и релевантност. Меѓутоа има и 
наставници кои прават необјективни тестови, glavno poradi nedostatok na znaeњa za 
ocenuvaњeto. Na pogolem del od nastavnicite im nedostasuva edukacija za primena na 
razliчni formi i metodi na ocenuvawe na napredokot na uчenicite, kako i razliчni kriteriumi 
za ocenuvawe na ucenici so razliчni sposobnosti. 
     Самооценувањето и оценувањето од соученици е застапено во нашето училиште, 
но не толку колку што би требало да биде, имајќи на ум дека интерактивниот пристап 
во учењето бара вклученост на учениците во вреднувањето на својот напредок. 
Критериумите за самооценување наставниците ги градат заедно со учениците. 
Критериумите се избираат во зависност од тоа што е предмет на оценка: 
презентација, играње улоги, проекти и сл. Самооценувањето ги охрабрува учениците, 
а воедно се учат да си ги препознаваат своите силни и слаби страни. 

 3.6. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НАПРЕДОКОТ НА УЧЕНИЦИТЕ 

 Евидентни листови на 
учениците 

 Свидетелства 

 Записници од 
родителски средби 

 Записници од изјави на 
родители и ученици 

За својот напредок учениците се постојано, во континуитет информирани од страна на 
наставниците кои се нивни предметни предавачи, а исто така и од класниот 
раководител. Во текот на формативното оценување ( за време на наставниот процес ) 
информациите се добиваат од коментарите на наставниците кои ги охрабруваат, 
укажуваат на слабости, даваат насоки на учениците во врска со нивните активности и 
достигнувања. Преку овие добиени информации ученикот ги спознава своите силни и 
слаби страни со цел да се постигне понатамошен развој. Со заокружување на 
процесот на учење, ученикот добива оценка со која се утврдува нивото на 
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 Досиеја на ученици 

 Статистички извештаи 
од тромесечија 

 Полугодишен 
статистички извештај 

 Годишен статистички 
извештај 

 
 
 

компетенции кои ги постигнал во тој период. Информациите се даваат јавно пред 
целииот клас, но има и отстапки на дел од наставниците кои тоа не го прават јавно и 
ставаат знаци ( плусови, минуси, точки ) во своите прирачници кои не им ги 
соопштуваат на учениците. 
За својот напредок учениците се постојано, во континуитет информирани од страна на 
наставниците кои се нивни предметни предавачи, а исто така и од класниот 
раководител. Во текот на формативното оценување ( за време на наставниот процес ) 
информациите се добиваат од коментарите на наставниците кои ги охрабруваат, 
укажуваат на слабости, даваат насоки на учениците во врска со нивните активности и 
достигнувања. Преку овие добиени информации ученикот ги спознава своите силни и 
слаби страни со цел да се постигне понатамошен развој. Со заокружување на 
процесот на учење, ученикот добива оценка со која се утврдува нивото на 
компетенции кои ги постигнал во тој период. Информациите се даваат јавно пред 
целииот клас, но има и отстапки на дел од наставниците кои тоа не го прават јавно и 
ставаат знаци ( плусови, минуси, точки ) во своите прирачници кои не им ги 
соопштуваат на учениците. 
     Формално, учениците од страна на класните раководители на крајот од I – то и од 
III-то тромесечие, како и на крајот на првото полугодие, добиваат евидентни листови 
за постигнатиот успех.На крајот од I-то и III-то тромесечие родителите чии ученици 
имаат 5 и повеќе од 5 негативни оценки се повикуваат на разговор за да лично се 
информираат за состојбата на своите деца Во присуство на педагогот, класниот 
раководител и ученикот се прават записници во кои родителот, ученикот како и 
класниот раководител даваат изјави што ќе превземат за да се подобри состојбата . 
На крајот од учебната година добиваат свидетелства со оценки по сите предмети, 
број на оправдани и неоправдани изостаноци, како и поведението на ученикот.      
     Сите информации кои се имаат за еден ученик во нашето училиште ( од аспект на 
успехот, редовноста и поведението ) се достапни за родителот во секое време. 
     Родителот може да се информира за напредокот на своето дете преку: 
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- родителски средби; 
- индивидуални средби со класниот раководител (кој има определено 

термини за средби) 
- индивидуални средби со одделни предметни предавачи (кои исто така 

имаат определено термини за посета на родителите) 
     Родителот има увид во успехот, редовноста и поведението на своето дете преку 
евидентниот лист и свидетелството. 
     Евидентните листови се чуваат во досие на ученикот и преку нив се следи 
напредокот на ученикот, не само во текот на учебната година, туку и во текот на 
целокупното образование во училиштето т.е. од I до IV година. 
     Во текот на учебната година, класните раководители одржуваат најмалку 4 
родителски средби. На тие средби родителите благовремено и целосно се 
информираат за напредокот на нивните деца, но и за сите тековни активности и 
проблеми во класот. Им се презентираат полугодишни и годишни статистички 
извештаи подготвени од педагошко – психолошката служба, а врз база на претходно 
добиени податоци од класниот раководител. Од овие извештаи родителите можат да 
дознаат која е просечната оценка на класот како и просечниот број на изостаноци на 1 
ученик. Исто така може да дознаат и кое е нивното место на ранг листата на 
училиштето по успех и по редовност. 
     На родителските средби родителите слободно изнесуваат проблеми и забелешки 
поврзани со наставата и нудат решенија за истите. Секој клас има одбор на родители ( 
еден претседател и 2 членови ) кои се повикуваат при решавање на некои проблеми 
во училиштето или пак при избор на понуди од туристичките агенции за 
организирање на екскурзии и матури. 
     Во нашето училиште добро функционира триаголникот ученик – наставник – 
родител. Понекогаш на родителските средби се изложуваат трудови од учениците и 
се вршат презентации на истражувачки проекти. 
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Собирање на податоци (ii) кои други методи се користени за собирање на податоци? (пр. прашалници, анкети, 
набљудувања...) 
 

Наведете ги другите 
методи кои се 
користени за 
собирање на 
податоци 

Учество:  Кој беше 
вклучен во собирање 
на овие информации 

Кои информации се собрани? 
 

 
 

 Анкета со 
родители 

 
 
 

 
 

 Тим од 
наставници и 
ученици 

 

Вкупно испитаници 101 

Етничка 
припадност 

Број % Машки % Женски % 

1. Албанци 47 46,53 31 65.95 16 34.04 

2. Македонци 33 32.67 13 39.39 20 60.60 

3. Турци 14 13.86 10 71,42 4 28.57 

4. Роми 7 6.93 3 42.85 4 57.14 

1. Дали сте задоволни во однос на тоа како се одвива 
целокупната настава во училиштето? 

                       Да                      Делумно                            Не           
                      65%                        31%                                 4% 
    Според резултатите од анкетата се гледа дека најмногу 
испитаници одговориле со да (65%), најмалку со не(4%) и со 
делумно одговориле(31%) 
 

2. Добро сум информиран за тоа како моето дете напредува. 
                       Да             Многу              Понекогаш              Не 
                       62%            18%                   17%                      3% 
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   Според резултатите од направената анкета се гледа дека најмногу 
од испитаниците се одлучиле за да (62%),  најмалку за не (3%), 
додека пак 18% се одлучиле за многу, а 17% за понекогаш. 
 

3. Училиштето ги бара мислењата на родителите и ги зема 
предвид нивните сугестии. 

                       Да             Многу              Понекогаш              Не 
                       49%            6%                    27%                      18% 
    Според резултатите од направената анкета се гледа дека најмногу 
од испитаниците одговориле со да (49%),  најмалку со многу (6%), 
додека пак со понекогаш одговориле 27%, а со не 18% од 
испитаниците.        
 

4. Родителските состаноци се добро организирани и за време 
на нив дибивам корисни информации  

     Да                    Делумно се согласувам                  Не се согласувам 
     81%                                 14%                                               5% 
Според резултатите од направената анкета со да одговориле 
најголем број од испитаниците(81%) со не одговориле најмалку 
испитаници(5%) , а со делумно се согласувам  одговориле (14%) од 
испитаниците. 

 
 

 Анкета со 
ученици 

 

 
 

 Тим на 
наставници и 
ученици 

 

 
  

Вкупно испитаници 121 

Етничка 
припадност 

Број % Машки % Женски % 

1. Албанци 58 47.93 20 34,48 38 65.51 
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2. Македонци 44 36.36 17 38,63 27 61,36 

3. Турци 12 9,91 6 50,00 6 50,00 

4. Роми 7 5,78 4 57,14 3 42.85 

 
1. Наставниците користат различни методи и материјали за да 

те стимулираат да учиш. 
                   Да                           Понекогаш                   Не 
                   60%                             35%                       5% 
    Според резултатите од направената анкета се гледа дека најмногу 
од испитаниците ( 60% ) одговориле со да, најмалку ( 5% ) 
одговориле со не, а со понекогаш одговориле (35%)од 
испитаниците. 
 

2. Машките и женските ученици имаат ист третман во 
училиштето и наставата. 

                   Да                         Понекогаш                      Не 
            72%                            24%                            4% 

      Според резултатите од направената анкета се гледа дека 
најмногу од испитаниците се одлучиле за да ( 72% ), најмалку за не  
(4%), додека пак за понекогаш се одлучиле 24% од испитаниците. 

3. Наставата обилува со предизвици и поставува големи 
барања  

                 Да              Многу                        Понекогаш                      Не 
                 50%               10%                               35%                           5% 
Според резултатите од направената анкета се гледа дека најмногу 
одговориле со да (50%), најмалку со не (5%),понекогаш одговориле 
(35%) и со многу 10%) 
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од испитаниците. 
         4.Твојата работа се оценува така што ти помага да видиш како 
неа да ја подобриш 
                        Да              Многу                        Понекогаш                      Не 
                        65%               11%                               19%                           5% 
Според резултатите од направената анкета се гледа дека најмногу 
одговориле со да (65%), најмалку со не (5%),понекогаш одговориле 
(19%) и со многу 11%) 
од испитаниците. 

 
 

 Анкета со 
наставници 

 
 
 

 
 

 Тим од 
наставници и 
ученици 

 
Вкупно испитаници 59 

Етничка 
припадност 

Број % Машки % Женски % 

1. Албанци 32 54.23 15 46,87 17 53,12 
2. Македонци 20 33,89 4 20,00 16 80,00 

3. Турци 7 11,86 3 42,85 4 57,14 
 

1. Дали имате подршка за осовременувањето на наставата? 
                     Ми се нуди помош                Понекогаш                 Не            
                              46%                                 44%                       10% 

   Според резултатите од направената анкета се гледа дека најмногу 
од испитаниците одговориле со ми се нуди помош  ( 46% ), најмалку 
за не (10%), додека пак (44%) се одлучиле за понекогаш. 
 

2. Наставниците се потикнуваат да воведуваат нови идеи 
                        Да             Многу              Понекогаш              Не 
                       60%            10%                    29%                      1% 
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    Според резултатите од направената анкета се гледа дека најмногу 
од испитаниците одговориле со да ( 60% ), најмалку со не (1% ), 
додека пак со понекогаш одговориле (29%), а со многу (10%) од 
испитаниците.  

3. Училниците ги задоволуваат потребите за нормално 
изведување на наставата 

                     Да                        Делумно                        Потполно 
                    30%                          70%                                  0% 

Според резултатите од направената анкета се гледа дека 
најмногу од испитаниците одговориле со делумно ( 70% ),  со да 
(30% ), додека пак со потполно одговориле (0%). 

 

 Интервју со 
директорот 

 
 

 

 Тим на 
професори  

Од интервјуто со директорот на училиштето на тема: Унапредување 
на наставата, извлечени се следните заклучоци: 
     Една од основните цели на училиштето е подобрување на 
квалитетот на наставата ( усовршување, напредување и мотивирање 
на наставниците и учениците ). 
     За остварување на таа цел, училиштето има развиено стратегии 
кои се однесуваат на: 

- почит кон наставникот – правилно вреднување и 
наградување; 

- стручно усовршување на наставникот преку обуки и 
семинари; 

- обезбедување оптимални просторни услови и средства 
за образовна технологија; 

- аплицирање во проекти со цел модернизација на 
училиштето; 

- разговори со учениците за нивните права, обврски и 
законски мерки; 
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- наградување на учениците преку однапред подготвени 
критериуми; 

- вклучување на родителите, заедницата, социјалните 
партнери и локалната власт во животот на училиштето; 

- менторирање на наставници; 
- евалуација и рејтингот во училиштето. 

 Фактори кои ја утежнуваат реализацијата на целта: 
- просторна стеснетост и недостиг на техничка опрема; 
- континуиран професионален развој на наставниците 
- инертност кон промени и недоволна мотивираност на 

наставникот; 
- отпори кон примена на современи наставни методи и 

форми на работа; 
- недоволен одговорен однос на учениците кон 

обврските; 
- недоволно развиено чувство за грижа кон 

општествениот имот. 

 Преглед на 
училишниот 
хол 

  Набљудување 
на просторот 
во училиштето 

 Разговор со 
учениците 

 Тим на 
професори и 
родители 

Во холот и ходниците на училиштето можат да се видат истакнати 
ликовни творби на учениците, постер проекти и плакети и 
признанија за освоени први, втори и трети места на национални и 
меѓународни натпревари. Во витрината во холот на училиштето се 
истакнати медали, пехари, плакети освоени од разни натпревари. Сè 
што е истакнато припаѓа на учениците од различна етничка 
припадност и различен пол. 
     Недостигот на чувство за грижа кон општествениот имот 
понекогаш резултира со оштетување и уништување на проектите. 



Самоевалуација на училиштето:  СЕОУ „Гостивар“ - Гостивар                                                                                         Подрачје 3: Учење и настава 

 

69 

 
Резултати:  Овде треба накратко да ги образложите вашите клучни јаки страни и  слабости 

 
Клучни јаки страни 
 

1. Квалитетно годишно тематско и оперативно планирање за успешно реализирање на наставните програми, 
како и размена на искуства мегу наставниците во врска со планирањето. 

2. Современа интерактивна настава со примана на најразлични форми и методи. 
3. Мотивирање и стимулирање на сите ученици без оглед на нивното различно етничко и социјално потекло, 

полова припадност и ученици со различни стилови на учење. 
4. Навремено и квалитетно известување на учениците и родителите за постигнувањата на учениците. 
5. Ентузијазам и подготвеност на наставниците да се соочат со предизвиците што ги носи интерактивната 

настава и нивна             отвореност кон промените што настануваат;    
6. Обученост на наставниците за водење на интерактивна настава и примена на ИКТ ( информатичка 

технологија ) во наставниот процес; 
7. Активно учество на наставници и ученици во многубројни проекти каде постигнуваат одлични резултати и 

амбиции за                 вклучување во нови;. 

       Слабости 
 

1. Недостаток на средства од областа на образовната технологија ( компјутери, принтери, скенери, 
фотокопири, ЛЦД проектори, интернет во кабинетот по информатика); 

2. Нема услови за реализирање на наставната програма по предметот спорт и спортски активности поради 
неподобност на спортската сала; 

3. Недоволна одговорност кон училишниот имот и трудовите од учениците од страна на самите ученици; 
4. Недостиг на учебници по одделни предмети; 
5. Недоволна едуцираност на наставниците за објективно оценуванње и оценуванње на ученици со 

различни способности; 
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Анализа на резултатите:   
 
Овде дадете подетална евалуација на ова подрачје   
 
 
      Од погоре изнесеното можеме да резимираме дека училиштето има свои силни и свои слаби страни. Во секој 
случај има повеќе силни отколку слаби страни. Како една од најсилните страни на училиштето во подрачјето учење 
и настава е секако ентузијазмот на наставниците и нивната отвореност кон промени. Иако знаеме дека промените 
со себе носат проблеми, тие се спремни да се соочат со нив. Наставниците учествуваа на голем број обуки и 
семинари. Дел од нив беа задолжителни, а дел доброволни. Во доброволните обуки ( IKT ) одзивот беше до 80%. 
Меѓу наставниците постои добра соработка и континуирана размена на мислења и искуства. Во училиштето нема 
предрасуди во однос на полот: машки и женски ученици и етничката припадност: Македонци, Албанци, Турци, 
Роми. 
     Вклученоста во многубројни проекти на наставниците и учениците придонесува за отворање на нови видици и 
можности. Доделувањето на признанија, плакети, награди на наставниците и учениците е причина која поттикнува 
на работа. 
     Училиштето би го подобрило квалитетот на наставата доколку би располагало со повеќе средства од областа на 
образовната технологија. Исто така, санирањето на спортската сала би го подобрило спортско – рекреативниот 
живот на учениците. Повеќе плутани табли би овозможиле истакнување на сите проекти што ги изработуваат 
учениците. Треба да се обрне внимание и на подигање на чувството за грижа кон општествениот имот. 
     Во изработката на самоевалуацијата на училиштето во подрачјето УЧЕЊЕ И НАСТАВА учествуваше тимот: 

1. Бошкоски Гоце-Професор 
2. Резак Јакупи-Професор 
3. Шезаир Карпузи-Професор 
4. Окан Бајрами-Ученик 
5. Билбиловски Бошко-родител 
6. Илир Ќазими-претставник од заедницата 
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Идни активности:  Приоритетни подподрачја (оддели) во рамките на ова подрачје кои може да бидат вклучени 
во планот за развој на училиштето 
 

1. Обезбедување средства од областа на образовната технологија ( компјутери, принтери, скенери, интернет во 
кабинетот по информатика, фотокопири, LCD проектори) за успешно практикување на интерактивната настава; 

2. Санација на спртската сала и соблекувалните; 
3. Континуитет во професионалниот развој и усовршување на наставниците, особено во областа оценување. 
 

 
 
 

Во евалуацијата на ова подрачје треба да одговорите на што е можно поголем број од главните  прашања.  

Можете да додадете и одговори на други прашања кои сметате дека се важни за вашето училиште а не се 
опфатени во рамката за самоевалуација.  

Треба да направите обид да ги вклучите колку што е можно сите клучни фактори во вашето училиште и во 
локалната заедница и каде  потребно да внимавате на родовите односи кои може да влијаат на 
квалитетот на учење и настава во вашето училиште.  

Не се потпирајте само на пишани документи. Обезбедете да податоците собрани во оваа област исто 
така вклучуваат колку што е можно и пишани коментари, набљудувања и визуелни докази.   

 
                    Оддели во рамките на подрачјето: 
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 Севкупна грижа за учениците; 

 Здравјето и пост – конфликните трауми; 

 Советодавна помош на учениците; 

 Следење на напредокот 

 
 



Самоевалвација на училиштето:  СЕОУ „Гостивар“ – Гостивар                                                                          Подрачје 4: Поддршка на учениците 

79 

Собирање на податоци (Кои податоци се собрани: Кои методи се користени). 
(i) Обработка на документи  
Наведете ги сите документи кои се 
прегледани. 

Кои информации се собрани? 
 

 
Годишна програма за работа на 
училиштето. 
Програма за работа на класен час. 
 
 
 

Во годишната програма за работа на училиштето предвидени се 
континуирани активности за грижа за воспитно образовниот социјален 
и физички развој на учениците, преку изработка на превентивни 
програми за превенција од насилство, болести на зависност, 
асоцијално однесување, безбедност и социјална грижа. Истите се 
реализираат со сите ученици и тоа независно од пол, нација и 
јазик,вера и социјален статус. 
На класните часови се реализираат содржини од областа на 
образование за животни вештини во кои се обработуваат теми од 
личен развој, односи со другите, одговорно општество, однос кон 
животната средина, глобални процеси и влијанија, подготовка за 
осамостојување, хумани односи, превенција од насилство, промени во 
пубертетот,болести на зависност, здраво живеење, здрава исхрана 
како и демократски начин на избор на класната заедница и сл.Но се 
дискутира и за раните бракови на младите и за пороците .Но тоа е 
минимална едукација на учениците од овие области,бидејќи малку се 
посветува внимание на одржување трибини, советувања, семинари, 
предавања од страна на стручни лица во кои масовно ќе бидат 
вклучени сите ученици. 

 
Кодекс на однесување на учениците, 
Правилник за правата и должностите на 
учениците. 
Статут на училиштето. 

Со овој правилник поблиску се определуваат правата и должностите на 
учениците во средните училишта, како и почитување на кодексот на 
однесување вклучувајќи го и еко кодексот за обезбедување здрава 
училишна средина. Со статутот на училиштето се утврдуваат правилата 
за изрекување на педагошки мерки заради направени изостаноци и 
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Еко - кодекс 
 

непочитување на должностите на училиштето: опомена од класен 
раководител,опомена од директор,опомена пред исклучување и 
педагошка мерка исклучување. 
Исто така со статутот на училиштето се одредуваат и критериумите за 
оценување споед блумова таксономија и подготовка на учениците . 

 
Списоци за осигурани ученици, 
Лекарски извештаи. 
 
 

Осигурувањето на учениците кај осигурителните компании е на 
доброволна основа.За таа цел класните раководители беа задолжени 
да состават списоци на доброволно осигурените ученици. 
Учениците од прва година се упатуваат на систематски лекарски 
прегледи.Доколку се вратат со дијагноза, класниот раководител ја 
информира психолошко-педагошката служба и др.професори по спорт 
и спортски активности.На овој начин се следи физичкиот развој на 
учениците и се планираат активности со нив. Но за жал, часовите по 
корективна гимнастика не може да се изведуваат целосно поради тоа 
што салата не е адаптирана за таква намена. 
Учениците од четврта година ја примаат редовната вакцина во 
училишната зграда со претходен лекарски преглед од страна на 
лекарски тим. Исто така во училиштето се организира крводарителска 
акција во која на доброволна основа во која покрај наставниот кадар и 
учениците од 4та година се вклучени во оваа хумана акција 

Евиденција за дежурства 
  

 Безбедноста на учениците во училиштето е регулирана преку агенција 
за обезбедување.Таа го контролира влезот во училиштето,протокот на 
ученици и странки во училиштето, со што се обезбедува сигурноста на 
учениците. 
  Во училиштето воведено е дежурство на професори за време на 
наставата во прва и втора смена. Безбедноста се зголемува со тоа што 
се инсталирани 9 камери во училиштето.По завршувањето на наставата 
во прва смена, дежурните наставници вршат примо-предавање за 
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состојбата во училниците и истата ја заведуваат во евиденција за 
дежурства. 
Училиштето е вклучено во проект „Безбедни училишта“. Со овој проект 
се организираат предавања – трубини и се реализираат активности за 
зголемување на безбедноста во училиштата и создавање хармонична 
средина, во кои активно учествуваат учениците во соработка со 
наставниците и родителите. 
Безбедноста на училиштето се остварува 24 часа со чувари кои работат 
во две смени. 
Училиштето имаа подготвено Правилник за бесбедност на Учениците , 
Програма и Протокол за справување со насилство во училиште 
истотака има подготвена правилник за службата за обезбедување . 

Списоци за бесплатен превоз на 
учениците  
Списоци за бесплатни учебници 

Учениците кои живеат во пооддалечените градски, приградски 
населби, села и други општини користат бесплатен превоз до училиште 
и назад или бесплатно се сместени во интернати. 
Во нашето училиште сите ученици користат бесплатни учебници 
дистрибуирани од Министерството за образование и наука.  

 Записници од работата на педагошко 
психолошка служба 

 Во училиштето постои психолог-педагог кој се грижи за откривање на 
здравствено-психичките проблеми кај учениците.Службата ги повикува 
родителите на тие ученици и класните раководители на разговор со 
цел подобро да го разоткрие проблемот.Грижата за решавање на 
ваквите проблеми се остварува со воспоставување почести разговори 
помеѓу ученикот кај кој  е откриен проблем и професорите, со цел 
доколку ученикот има проблем при совладување на наставниот 
материјал професорите да му помогнат. Исто така за ученици со пост-
конфликтни трауми, девијантно однесување и социјални проблеми 
училиштето остварува соработка со центарот за социјална работа со 
цел да им помогнат на таквите ученици да можат непречено да ја 
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следат наставата.  
Наставниците не се доволно едуцирани и оспособени да ги 
идентификуваат учениците со емотивни, постконфликти трауми, како и 
оние со ментални здравствени проблеми. Наставниците не се доволно 
едуцирани и оспособени ниту за посебни методи за работа со таквите 
ученици. 

 Евиденција на педагошко психолошката 
служба и евиденција на класните 
раководители. 

 
 
 

        Учениците, независно од пол, нација и јазик, контактираат со 
педагошко - психолошката служба за разрешување на низа појавени 
проблеми и тоа од: учење, дружење, семејство и слично. Најчесто се 
водат разговори и се градат одбранбени механизми.Педагошката 
служба и класните раководители водат евиденција за напредокот на 
учениците, нивна присутност, нивното поведение и развој кои им се 
достапни на сите професори, родители и ученици. Во контекст на ова 
се водат записници во присуство на педагошката служба, класниот 
раководител, родителот и ученикот, посебно за учениците кои 
нередовно ја следат наставата и кои покажуваат континуирано слаб 
успех. 
Педагошко – психолошката служба во континуитет предвидува, 
планира, реализира советување на родители со цел да се надминат 
проблемите и да му се помогне на ученикот да постигне подобар успех 
и да се изгради во подобра личност.  

 Дневник за работа на паралелка; 

 Е – дневник; 

 Евидентни листови; 

 Главна книга од архивата на 
училиштето; 

 

Евиденција за работа, успех и редовност на учениците води класниот 
раководител и предметните професори. Напредокот на учениците го 
оценуваат професорите со оценки од 1 до 5 за секој предмет 
поединечно.Исто така за нивната редовност, односно присутност се 
забележуваат оправдани и неоправдани изостаноци. Освен редовната 
настава се одржува и евидентира изборна настава која им овозможува 
на учениците да бидат посоодветно подготвени за државна матура и 
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завршен испит, потоа дополнителна и додатна настава, продожителна 
настава, слободни часови  и активности на училишната заедница и 
секции. 

Освен ваквата евиденција, училиштето изработува статистички 
податоци и анализи со кои ги согледува работата, успехот и редовноста 
помеѓу учениците, помеѓу класовите, а и помеѓу генерациите. 
Евиденцијата за напредок и успех им е достапна и на професорите и на 
родителите 

Напоредно со евиденцијата во хартиениот дневник за работа секој 
наставник и класен раководител води е – дневник, преку кој 
информациите во секое време се достапни и за родителите со што се 
постигнува целосен увид од страна на родителите за успехот и 
редовноста на учениците и за реализираните наставни содржини 

 Записници од работа на училишна 
заедница 

Учениците на мултиетничка и мултикултурна основа и по 
демократски пат го избираат претседателството на училишната 
заедница и институцијата дете – правобранител преку кои преземаат 
најразлични активности за заштита и остварување на правата и активно 
се вклучени во воспитно - образовниот наставен и воннаставен процес 
во училиштето 

 Дневник за работа на паралелка; 

 Документи од социјална помош 
(потврди, решенија) 

Врз успехот на учениците и нивниот напредок големо влијание има 
личниот, социјалниот и емотивниот живот. Се забележуваат периоди 
од учебната година кога и кај најсолидните ученици може да се 
забележат варијации во успехот и напредокот. Во сето ова влијание 
има тоа што нашата земја се наоѓа во транзиционен период, 
невработеност, низок стандард и др. и тоа се одразува врз севкупниот 
развој на учениците. 
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 Исписница(преведница) 

 Препораки 

Доколку ученикот самоволно одлучи да помине во друго училиште, 
од училиштето се доставуваат податоци за севкупниот постигнат 
резултат на ученикот, неговиот успех, редовност, поведение и развој. 
Како документација се доставуваат препораки и исписници 
(преведници). Доколку некој ученик преминува во нашето училиште, 
постапката е иста, но се полагаат дополнителни испити за стручните 
предмети (диференцијални испити). Ваквите промени се евидентираат 
и во е – дневник. 

 Сертификати за учество на семинари; 

 Увид во професионално досие на 
професорите; 

 Записници од страна на директорот и 
стручната служба при посета на 
часови; 

 
 
 

Професорите имаат учествувано во повеќе обуки за примена на нови 
наставни методи, со цел да се обезбеди интерактивна настава во која 
сите ученици се подеднакво ангажирани за време на часот. Со примена 
на новите наставни методи се обезбедува соодветна работна 
атмосфера, но некои професори не ги применуваат новите наставни 
методи (не се обучени). Oсвен тоа во училиштето има недостаток од 
опремени училници со компјутери, кабинети за практична настава, 
книги и стручна литература, а во спортската сала отежнато е 
изведувањето на наставата поради тоа што истата  ја користат уште 
едно училиште истовремено. 

 

 Записник од психологот на училиштето 
за посетен час; 

 Сертификати за одржани семинари за 
професори 

 Список на професори за посетени 
обуки; 

 

 
Нашето училиште веќе подолго време применува нови методи за 

современа настава и констатирано е дека спроведување е успешно (не 
по сите предмети), бидејќи учениците се мотивирани и постигнуваат 
подобри резултати. Но за жал, по одредени предмети нема издадено 
нови учебници според наставните програми, а и одредени професори 
немаат посетено обуки за примена на нови методи за современа 
настава. 

Неопремените училници со компјутери ја отежнуваат и 
оневозможуваат примената на современата интерактивна настава со 
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примена на ITC текнологија.  

Извештаи од активности на проекти 
одобрени и поддржани од МОН и БРО 

1. Центар за кариера 
2. Подготовка за вработување и 

работа 
3. Еколошка едукација  
4. Конвенција на правата на детето  
5. Безбедни училишта   
6. Проекти со мултиетнички 

карактер  

Учениците активно се вклучени во проекти кои се одобрени и 
поддржани од МОН и БРО  

Преку овие проекти учениците стручно се оспособуваат и 
стекнуваат вештини за вработување и работа, подигање на еколошката 
свест кај учениците, заштита и остварување на правата на учениците  
како и воспоставување на безбедна и хармонична средина за учење и 
работа. 

Проектите за мултиетничка интеграција во образованието ја 
развиваат мултиетничката и мултикултурната соработка и непосредно 
зближивање на учениците од трите наставни јазици преку нивните 
заеднички активности во работата на училишната заедница, 
мултиетничките и мултикултурните секции и работилници, спортските 
активности како и реализирање на излети, приредби и манифестации 
со мултиинтегрирани точки. 

Со овие заеднички активности учениците ги надминуваат 
стереотипите и предрасудите и се повеќе се зближуваат  и почитуваат 
помеѓу себе, а со тоа во училиштето се создава хармонична средина на 
соживот, учење и работа.Исто така се постигнува афирмација и рејтинг 
на учениците и училиштето. 
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 Сертификати, дипломи, медали и 
пофалници за учество во вонучилишни 
активности 

Училиштето се грижи за вклучување на учениците во вон 
училишни активности, преку кое ја развиваат креативноста, критичкото 
размислување и ја зајакнуваат самодовербата како нивна подготовка 
за работа во општествената заедница. Пред се учениците во периодот 
2016/2018 година беа вклучени во одбележувањето на најбитните 
настани за училиштето и градот. Во тој контекст редно е да се нагласи: 

 Организирано е доброволно дарување на крв. 

 Организирана е научна екскурзија со учениците од трета 
година на македонски и турски наставен јазик и со учениците 
од втора и трета година со учениците од албански наставен 
јазик и Матурска вечер со учениците од четврта година. 

 Организирана посета на театарски претстави.  

 Организирани еднодневни екскузии. 
Освен овие успеси, нашето училиште учествува и на МАССУМ 
и тоа : 

- Модна ревија  ,Прво место 

- Јавно говорење - албански јазик, Прво место 

- Маркетинг план - албански јазик, Второ место 

- Штанд на училиштето, Трето место 

- Интервју за работа - албански јазик, Четвро место 

- Најдобар постер , Седмо место 

- Во периодот 2016/2018 беа реализирани и :  

 Посета на драмски претстави – Скопје 

 Научно едукативни повеќедневни екскурзии со учениците од 
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втора и трета година 

 Учество на општински, меѓуопштински и државни натпревари 

 Олимпијада на традиционални спортски игри во организација на 
Општина Гостивар 

 Кошаркарски турнир во организација на Општина Гостивар  

 Безбедни училишта – хармонична средина – Министерство за 
образование и наука и канцеларијата на ОБСЕ во Македонија; 

 Имплементација на конвенцијата за правата на детето во 
РепубликаМакедонија”. 

 Проект за интеркултурна размена. Дете правобранител – 
Коалиција СЕГА.  

 Меѓаши – прва детска амбасада во светот – Мировно 
образование. 

 Медијација за промена 

 Негуваме традиционални вредности 

 Хуманитарна акција „Хуманост на дело 

 Национална агенција за европски образовни програми и 
мобилност Ерасмус + 

 Мировна акција  

 Преку спорт до мултиетничка кохезија  

 Лидер во струка 

 Гласот на младите против насилна радикализација и 
екстремизам 
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 Имплементација на еколошка едукација во образовниот систем 

 Дабар 

 Проект за развивање отпорност кон радикализација и насилен 
екстремизам на ниво на училишта 

 Меѓаши – Кампања за поддршка на бегалците од Сирија 

 Проект за меѓуетничка интеграција во образованието. 

 

 Дневник за работа на паралелка; 

 Наставни планови и програми; 

 Анкетни ливчиња за советување и 
ориентација; 

 Извештај од работа на кариерен 
центар во училиштето 

Доколку учениците се заинтересирани за нивно напредување, 
училиштето односно професорите одржуваат дополнителни или 
додатни часови со цел да им помогнат на учениците да постигнат 
подобар успех и полесно да го совладаат материјалот. Освен тоа, 
учениците посетуваат воннаставни активности, учествуваат во проектни 
и слободни ученички активности  

Наставниците во текот на образованието ги насочуваат учениците и 
им помагаат при изборот на нивното понатамошно образование или 
вработување, подеднакво на трите наставни јазици, машките и 
женските ученици преку стекнување на вештини за вработување и 
работа 

Резултатите од анкетните ливчиња покажуваат дека учениците се 
изјасниле за нивните идни професии, со кои се запознаени од 
педагошката служба и соодветни професори. На овие ливчиња се 
назначени изборните групи и наставните предмети кои одговараат на 
соодветни групи. Учениците од втора година се тие кои го прават 
изборот за понатамошното образование, во зависност од нивните 
афинитети и аспирации. 

Училиштето обезбедува простор и време за промовирање на 
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факултетите ( наставни програми) за учениците од четврта година. 

 

Собирање на податоци (ii) кои други методи се користени за собирање на податоци? (пр. прашалници, анкети, 
набљудувања...) 
 
Наведете ги другите 
методи кои се 
користени за собирање 
на податоци 

Учество:  Кој беше 
вклучен во 
собирање на овие 
информации 

Кои информации се собрани? 
 

 Систематско 
набљудување на 
општата состојба во 
училиштето 

 
 
 
 
 
 

- Тим на ученици и 
професори 

    Од систематското набљудување се констатира дека и покрај тоа што 
во овој период има намален број на ученици општата состојба во 
училиштето задоволува. Учениците независно од националната 
припадност се заштитени од разни конфликти во училиштето. За 
безбедноста во училиштето се грижат агенција за обезбедување, 
дежурните професори и  двајца чувари кои имаат дежурство во 
ноќните часови. Исто така во училиштето се инсталирани камери со 
кои се следат секојдневните случување во училиштето. Учениците се 
обезбедени со бесплатни учебници и бесплатен превоз до училиште и 
назад. Во нашето училиште, покрај воспитно образовната функција 
постои и педагошко советодавна функција чија цел е градење на 
моралниот лик на ученикот и неговото образование во наставните и 
воннаставните активности. Исто така училиштето води грижа и за 
здравствената и  социјалната состојба на учениците и доколку се 
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појави проблем, класниот раководител, педагошко – психолошката 
служба, родителите во соработка со Центарот за социјална работа и 
медицинските служби бараат решение за надминување на проблемот. 
Библиотеката има недостиг од книжен фонд т.е. стручна литература, 
недоволна опременост на кабинетите за практична настава, 
неопременост на училниците со компјутерска технологија, а салата за 
спорт и спортски активности  има недостаток на справи и спортски 
реквизити и се јавува потреба од реновирање на разни спортски, 
културни манифестации и свечености во училиштето. 

 

 Разговор со класните 
раководители за 
следење на 
напредокот на 
учениците 

 
 
 

 
- Учесници од 
проектот 
-Класен 
раководител 
-Родители 

     Од разговорите со класните раководители се заклучува дека според 
методите кои ги користат (разговори за одредени теми со учениците, 
разговори со нивните родители и запознавање за нивната состојба во 
текот на наставниот процес, успех, поведение, изостаноци) тие се 
успешни за подобрување на редовноста и напредок во нивното 
поведение. Работата на класните раководители е од голема важност за 
добриот успех и однесување на учениците во целина.Класните 
раководители кои директно се одговорни за класовите за кои се 
задолжени ги информираат учениците дека за проблемите кои им се 
случуваат можат во целост да побараат помош од педагошко – 
психолошката служба на училиштето, додека родителите такви 
информации добиваат за време на родителските средби или за време 
на индивидуалните посети. 
Исто така соработката меѓу класната, училишната заедница, класните 
раководители и предгошко психолошката служба е на високо ново 
каде се решаваат проблемите на учениците и се следи нивниот 
напредок т.е. позитивните особини да се афирмираат, а негативните да 
се надминуваат 
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 Интервју со 
директорот 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       
- Тим на професори 

и ученици 
 

    Во училиштето учат ученици од македонска, албанска, турска и 
ромска националност и во сите класови наставата се изведува на 
нивниот мајчин јазик. Во ова училиште може да се каже дека постои 
клима на соработка меѓу професорите и учениците, како и соработка 
со педагошко – психолошката служба. Односот меѓу учениците е 
релаксиран и не се јавиле поголеми конфликти. Добро е тоа што 
учениците соработуваат, без оглед на нивната етничка припадност. 
Соработката доаѓа до израз особено во воннаставните активности на 
учениците во проектот на мултиетничка интеграција во образованието. 
Што се однесува до поддршката, констатирано е дека оние ученици 
кои ќе покажат успех, максимална редовност и дисциплина во 
тековната учебна година, се потенцијални кандидати за ученик на 
година и генерација. 
 

 

 Разговор со 
професори 
ангажирани во 
проекти 

 
 
 
 

 
-Тим професори, 

родител и 
ученици 

    
 Проектите кои се спроведуваат во училиштето се од големо значење 
за подобрување на односот кој владее меѓу учениците затоа што преку 
нив тие се запознаваат и се дружат, и ги развиваат демократските 
односи и чувството за тимска работа. Тие добро соработуваат и се 
почитуваат,  без оглед на тоа дали се машки или женски и на кој 
ентитет припаѓаат. Тие исто така учествуваат на семинари кои се 
организираат во рамките на овие проекти и таму се учат на морални, 
човечки и демократски односи, како и односи на соживот меѓу 
учениците од различна етничка припадност. 
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 Интервју со 
ученици 

 
- Педагошко  

психолошката служба 
и тим на професори 

     Од интервјуто кое беше водено со ученици од нашето училиште од 
сите наставни години, заклучено е дека физичките или менталните 
здравствени проблеми, како и постконфликтните трауми кај некои од 
учениците придонесуваат за изменето однесување кон нивните 
соученици.Затоа професорите (во нашето училиште) треба да бидат 
повеќе инволвирани во вакви случаи, а и да посетуваат стручни 
семинари, предавања, обуки. Постои соработка со медицинските 
установи и стручни лица од областа на здравството, за да можат 
постручно да ги решаваат ваквите проблеми. 

 

 Разговор со 
членови од 
родителси одбор 

 Интервју со 
класна заедница 
со класот 

       
- Учесници од проектот 
 
- Родители од 

родителски одбор 

    За напредокот на учениците важен фактор се односите на родителите 
кон нивните деца. Ако родителите вршат постојана контрола врз 
нивното дете, контролирајќи ја неговата работа, консултирајќи се со 
професорите, класните раководители, прдагошко – психолошка служба 
и добивајќи информации од за работата на ученикот, редовноста и 
нивното однесување, ќе имаат целосен увид врз нивното дете и 
неговиот развој. Ако односите помеѓу родителите и нивните деца се 
засноваат врз доверба и отворена комуникација, тогаш родителите ќе 
можат да придонесат за напредокот на учениците. Родителите преку е-
дневник имаат целосен увид за успехот, редовноста и поведението на 
учениците. 
 

 Разговор со 
членови на 
Училишната 
заедница  

 
- Учесници од проектот 
 
 

 

Од разговорот добивме информација дека се реализирани дебати  на 
тема за чист воздух, ,,Кој и зошто ни прави притисок“  , 
Дискриминација ,Ненасилство Реализирани се  хуманитарни 
активности, Dance  татар во училиштата и во ХЕЦ Маврово, работилница 
за социјална (не)правда и детска сиромаштија . 
  Изработка на честитки за 8ми Март ,активности за Ликовна колонија за 
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Сичности и разлики помеѓу христијанството и исламот се одржувале 
Спортски на натпревар-Одбојка  
24 едукативни работилници (со времетраење од 45 минути) на темата 
мултикултурно образование и подобрување на знаењето за другите 
култури и почитување на толеранција меѓу инволвираните ученици во 
средното образование; 

 12 едукативни работилници (со времетраење од 45 минути) на 
темата на користење на социјалните медиуми како алатка за социјални 
промени и активно граѓанство; 

 истражувачки активности во училиштето на теми за насилство, 
почитување и разбирање на различноста; 

 1 веб блог каде се објавуваат и промовираат активностите на 
младите и средните училишта; 

 Јавна промоција на веб блог и на проектот во средните училишта 
 Флеш Моб со тема : мултиетничка интеграција ,мир и човекови 

права. 
Сметаме дека треба почесто да се одржуваат трибини, семинари, 

советувања и предавања, со вклучување на стручни лица од 
општествената заедница и што помасовно вклучување на учениците во 
оваа проблематика. 

 Анкета со ученици 

 

 
- Професор по спорт и 

спортски активности 

 

Од 100 анкетирани ученици 25% имаат  деформитети. Останатите или 
не знаат или немаат. На прашањето дали со вежбање би можело да се 
подобри или да се спречи деформитетот,  80% се изјаснија со да, а 
останатите 20% не се сигурни. 70 % од анкетираните се изјаснија дека во 
соблекувалните нема основни услови. Исто така 60% изјавуваат дека во 
салата условите за работа се невозможни. 62% се изјаснија дека во 
спортската сала не се чувствуваат безбедни, поради преголема 
оптовареност ( во исто време и повеќе класа одржуваат час) од 2 
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училишта. 

 Анкетен лист за 
ученици  

 

 

 

- Педагошко-
психолошка 
служба(изработка на 
акнета) 

- Професори(спроведу
вање и  анализирање 
на анкета) 

- Ученици учесници во 
проектот 

Анкетирани се вкупно 120 ученици од кои 40 Македонци, 50 Албанци, 
20 Турци и 10 Роми од кои 65 машки и 65 женски. 

- Од анкетираните ученици 83% се изјасниле дека спортските 
активности се важен фактор против пороците 15% се изјасниле  
дека делумно помага и 2% дека не помага. 

- 79% од анкетираните ученици се изјасниле дека спортот ги 
обединува учениците,а 21% не се согласуваат со тоа. 

- Од анкетираните ученици 40% сметаат дека условите во 
училишната сала се добри, 15% дека се солидни, а 45% дека се 
лоши. 

- Од анкетираните ученици 40% се запознати дека училиштето има 
механизми за помош на учениците со физички и емоционални 
проблеми 30% делумно ,а 30% не се запознати. 

- 68.6% од анкетираните ученици се чувствуваат безбедно на 
училиште, 26.9% делумно се сигурни на училиште, а 4.5% се 
изјасниле дека не се чувствуваат безбедни во училиште. 

- 50.63% од анкетираните ученици мислат дека педагошко-
психолошката служба им нуди целосна поддршка, 34,37% 
делумна поддршка и 15% мислат дека педагошко-психолошката 
служба не нуди поддршка. 

- 93% од анкетираните сметаат дека и машките и женските ученици 
имаат ист третман во училиште, 5% дале одговор понекогаш, а 2% 
одговориле со не. 

- Од анкетираните ученици 42% сметаат дека од училиштето 
добиваат совети и информации за нивна професионална 
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ориентација по завршувањето на училиштето, 10% сметаат дека 
добиле многу совети,38% одговориле понекогаш, а 10% 
одговориле со не. 

- 20.57% од анкетираните ученици сметаат дека имаат голема 
поддршка од раководството на училиштето, 42.32% добра, 25% 
просечна , а 12.11% сметаат дека раководството не им нуди 
поддршка. 

 Анкетен лист  за 
професори 

Педагошко-
психолошка 
служба(изработка на 

Анкетирани  се вкупно 47 професори од кои македонски 16, албански 18 
и турски 13,од кои 22 машки и 25 женски. 
- Од анкетираните професори 50.29% се изјасниле дека училишната 
спортска сала нема услови за изведување на настава, 20.46% се 
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акнета) 

Професори(спроведу
вање и  
анализирање на 
анкета) 

Ученици учесници во 
проектот 

 

изјасниле дека условите се лоши, само 13.42% се изјасниле дека 
условите се солидни, а  15.83% се добри. 
- 90% од анкетираните професори се чувствуваат безбедно во училиште, 
а 8.31% мислат дека безбедноста во училиштето е делумна, 1.69% од 
анкетираните професори  се изјасниле дека не се чувствува безбедно во 
училиште. 
- 79.49% од анкетираните професори мислат дека педагошко 
психолошката служба нуди поддршка на учениците, 17.11% се изјасниле 
дека поддршката е делумна,5.08% анкетираните професори сметаат  
дека педагошко-психолошката служба нема поддршка.  
-49.15% од анкетираните професори сметаат дека учениците и 
родителите имаат голема поддршка од раководството на училиштето, 
41.68% мислат дека поддршката е добра, 10.86% просечна, а дека нема 
поддршка не се изјаснил ниеден. 
-Од анкетираните професори 84.75% сметаат дека училиштето успешно 
се справува со секаков вид на малтретирање на учениците, 10.17% 
сметаат дека понекогаш се справува, 6.78% дека не се справува. 

 Анкетен лист за 
родители 

 

 

Педагошко-
психолошка 
служба(изработка на 
акнета) 

Професори(спроведу
вање и  
анализирање на 
анкета) 

Ученици учесници во 

Анкетирани се 80 родители од кои 20 Македонци,40 Албанци, 13 Турци, 
7  Роми  од кои 54 машки и 46 женски. 

- Од анкетираните родители 39.5% не се запознати дека 
училиштето располага со механизми за помош на учениците, 
29.73% делумно , а 29.76% од родителите се изјасниле дека се 
запознати. 

- 49.5% од анкетираните родители се изјасниле дека спортот 
целосно помага во борбата против пороците, 33.66% делумно и 
17.84% дека спортот не помага во борба против пороците. 
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проектот 

 

- 70.37% од анкетираните родители се изјасниле дека нивните деца 
не се малтретирани и вознемирувани во училиште, 0.99 многу,а 
18.83% одговориле понекогаш и 11.79% сметаат дека се 
малтретирани. 

- 65.33% се изјасниле дека училиштето го поттикнува ученикот да ги 
користи своите способности , 29.7% делумно , а со не се изјасниле 
3.96. 

- 52.5% од анкетираните родители сметаат дека училиштето од нив 
бара мислење и сугестии и истите ги зема предвид, 4% 
одговориле со многу, 25.7% се изјасниле дека понекогаш 
училиштето бара сугестии, 19.8 одговориле со не 

- 8.4% од анкетираните родители смета дека активностите на 
учениците во училиштето се интересни и пријатни, 17.8% 
одговориле со многу, 27.7% понекогаш, а 8.9% одговорилие дека 
не се интересни. 

- 15.8% од анкетираните родители сметаат дека учениците и 
родителите имаат голема поддршка од раководството на 
училиштето, 41.6% добра,  32.7% просечна и 9,9% немаат никаква 
поддршка. 

- 85.18% од анкетираните родители се согласуваат дека 
родителските состаноци се добро организирани од кои добиваат 
корисни информации, 8,88% делумно се согласуваат, а 5.94% не се 
согласуваат. 

- 61.39% од анкетираните родители сметаат дека постои меѓусебна 
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почит и разбирање помеѓу наставниците и учениците, 6.95% се 
изјасниле по многу, 26.73% со делумно, а 2.95% сметаат дека 
нема почит и разбирање. 
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Резултати:  Овде треба накратко да ги образложите вашите клучни јаки страни и  слабости 

 
                       
Клучни јаки страни : 
 

 Учениците во училиштето се згрижени и се чувствуваат безбедни и сигурни ; 

 Работа на стручните служби (откривање и решавање на проблеми или трауми кај учениците) ; 

 Мултиетничка соработка и соживот меѓу учениците и професорите од трите наставни јазици ; 

 Употреба на нови наставни методи ; 

 Информираност на учениците каде можат да добијат стручна помош и како можат да напредуваат ; 

 Постигнување на високи резултати на учениците во воннаставни и проектни активности ; 

 Евиденција за напредокот и редовноста на учениците од страна на класните раководители, нивна соработка 
со педагошко-психолошката служба и соработа со родителите и нивно навремено информирање за сите 
новонастанати ситуации во кои се вклучени и нивните деца ; 

 
                          
Слабости 
 

 Недоволен книжен фонд од стручна литература за ученици и професори ; 

 Неопременост на училниците со компјутери; 

 Недоволна реализација на интерактивна настава; 

 Недоволна едуцираност на професорите за работа со ученици со психо-физички здравствени проблеми ;  

 Отежнато изведување на часовите по спорт и спортски активности бидејќи, спортската сала истовремено ја 
користат уште едно училиште; 

 Недоволна едукација како превентива во спречување и заштита од пороците, болестите на зависност, сида и 
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т.н. ; 

 Недоволна соработка со  стручни лица од оваа област ; 

 Голем број на изостаноци на учениците поради напуштање и отстранување од настава 

 Зголемен број на запишани ученици со послаб успех. 
 

 
Анализа на резултатите:   
 
Овде дадете подетална евалуација на ова подрачје   
 

 
     Поддршката на учениците во нашето училиште се заснова врз севкупната грижа за учениците. Поволната 
комуникациска средина во училиштето придонесува за полесно откривање и решавање на здравствените 
проблеми или пост – конфликтните трауми кај учениците како и нивно подобро вклопување во наставниот процес 
со цел да постигнат подобри резултати и подобар успех .Соработката помеѓу стручните служби и учениците, како и 
контактите со нивните родители придонесуваат попрецизно и подлабоко да се разгледуваат здравствените 
проблеми и пост – конфликтните трауми кај учениците, а со тоа се олеснува и пристапот кон нивно решавање, што 
се одразува врз постигнувањето на подобри резултати и подобрување на успехот и напредокот кај учениците, а со 
тоа се подобрува и мултиетничката соработка и соживот помеѓу раководниот тим, наставниот кадар и учениците 
од трите наставни јазици. Примената на новите наставни методи кои се спроведуваат успешно (но не по сите 
предмети) покажуваат одлични резултати бидејќи придонесуваат за поголема мотивираност кај учениците и 
поголема активност за време на часот, а со тоа и постигнување на подобри резултати. 

Намален број на уценици, недоволниот книжен фонд од стручна литература за учениците и професорите, 
недоволната стручна опременост на кабинетите за практична настава, неопременост на училниците со компјутери, 
преоптовареноста на спортската сала се само неколку пречки. Стручните служби во училиштето постојано се во 
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Идни активности: приоритетни подподрачја (оддели) во рамките на ова подрачје кои може  

да бидат вклучени во планот за развој на училиштето 

контакт со учениците и на тој начин директно се запознаваат со проблемите и траумите кај учениците. Стручната 
служба постојано им е достапна на учениците и нивните родители. И класните раководители воспоставуваат 
солиден контакт со учениците и со родителите. На тој начин тие се информираат за секој ученик поединечно. За 
ваквите проблеми се информираат и родителите од страна на класните раководители и педагошко-психолошката 
служба, родителите се повикуваат на разговор и се настојува да се воспостави непосреден и искрен контакт за 
разрешување на проблемите на учениците во нашето училиште. 
      Професорите, користејќи ги новите наставни методи, за време на часовите се трудат да постигнат поголема 
активност кај сите ученици. На учениците им се даваат домашни задачи, проектни активности и воннаставни 
активности, со цел тие да бидат активирани и за време кога не се на настава. Мултиетничкиот соживот и соработка 
продолжува и за време на вонучилишните активности. Соработката се согледува и при учество на професорите и 
учениците на семинари, обуки, проекти и друго. 

Библиотеката во нашето училиште не е доволно снабдена со стручна литература. Професорите сами 
обезбедуваат стручна литератувра за нив и за учениците и многу често наставата мора да се сведе на оскудните 
податоци во учебниците, а со тоа и можноста за стекнување попрецизни и поголеми знаења е ограничена. 
Недоволната опременост на кабинетите за практична настава исто така ја отежнува работата и го ограничува 
спроведувањето на новите наставни методи.  
       За да може образовниот процес во училиштето да се модернизира мора да постои сала за спорт и спортски 
активности по сите стандарди бидејќи е услов за правилен психофизички развој на ученикот, 

Професорите, посебно оние по практична настава, треба да посетуваат семинари, презентации на кои ќе стекнат 
поголемо знаење и искуство кое ќе можат да го пренесат на учениците. Тоа ќе им помогне на учениците, по 
завршувањето на образованието, да се вклучат во работниот процес. 
       Што се однесува до безбедноста на учениците во училиште, таа се остварува и од страна на агенција за 
обезбедување, дежурните наставници и ученици, ноќните чувари, како и инсталираните 9 камери во училиштето 
преку кои се следат сите случувања во училиштето. 
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 Едукација на професорите за работа со ученици кои имаат психо - физички здравствени проблеми, 
 Да се преземат активности за работа со ученици со психофизички и здравствени проблеми  
 Соработка со стручни лица од општествената заедница во смисла на поголема превентивна едукација на 

учениците за нивното здравје и пост-конфликтните трауми, 
 Да се постават компјутерите во употреба и наставата да се реализира интерактивно  
 Набавка на наставни средства и стручна литература 
 Да се подобрат условите за настава во спортската сала 
 Адаптација на спортската сала за изведување на спортски, културни манифестации и свечености во 

училиштето.   
 

Изработија:  
Блерита Мустафаи Мазлами - професор 
Кулаку Јесемин  - професор 
Натали Манеска - професор 
Хирије Ракипи- родител 
Влатко Ѓорѓиески– член од заедницата 
 Менан Салихи  -ученик 
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Во евалуацијата на ова подрачје треба да одговорите на што е можно поголем број од главните  прашања.  

Можете да додадете и одговори на други прашања кои сметате дека се важни за вашето училиште а не се 
опфатени во рамката за самоевалуација.  

Треба да направите обид да ги вклучите колку што е можно сите клучни фактори во вашето училиште и во 
локалната заедница и каде  потребно да внимавате на родовите однопишани документи. Обезбедете да 
податоците собрани во оваа област исто така вклучуваат колку што е можно и пишани коментари, 
набљудувањси кои може да влијаат на квалитетот на учење и настава во вашето училиште.  

Не се потпирајте само на пишани документи. Обезбедете да податоците собрани во ова област исто така 
вклучуваат колку што е можно и пишани коментари, набљудувања и  визуелни докази.   

 
Оддели во рамките на подрачјето: 

 

 Училишна клима и односи во училиштето 
 

 Промовирање на постигањата 
 

 Еднаквост и правичност 
 

 Соработката со родителите и со локалната заедница 
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Собирање на податоци (Кои податоци се собрани: Кои методи се користени). 
(i) Обработка на документи  
Наведете ги 
сите 
документи 
кои се 
прегледани. 

Кои информации се собрани? 
 

 
Годишна 
програма 
 
Анкети 
 
Прашалниц
и 
 
Интервјуа 
 
Награди и 
пофалби 
 
Пријавени 
литературни 
творби 
 

Од анализата на анкетите, констатирано е дека односите во училиштето се на задоволително ниво. Постои 
пријателска врска меѓу учениците, а односот помеѓу учениците и наставниците е на задоволително ниво и има 
ефективна комуникација и соработка меѓу наставниците и учениците. Односот меѓу наставниците и учениците 
се базира врз заемно почитување. Со оглед на тоа дека нашето училиште е мултиетничко (види табела). 
 

Го
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а
 

Македонски 
наставен јазик 

 Албански  
наставен јазик 

Турски 
 наставен 
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СЕ 

I 2 8 12 20 6 51 17 68 1 8 2 10 9 67 31 98 

II 2 14 5 19 6 42 16 58 1 9 2 11 9 65 23 88 
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Извештаи 
од 
педагошко – 
психолошка
та служба 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Од разговорот со педагогот и психологот во училиштето дознаваме дека учениците се задоволни од пристапот 
што го имаат професорите кон нив, а и односот на учениците кон професорите е на задоволително ниво. 
Со анализирање на прашалниците, констатирано е дека не постои непочитување помеѓу учениците од 
различен пол или од различна етничка припадност. Без оглед на тоа дали се од машки или женски пол или од 
различна етничка припадност, толеранција, соработка и заемно почитување постојат и се на многу високо 

III 3 19 26 45 7 59 15 74 1 11 5 16 11 89 46 135 

IV 3 30 15 45 7 55 37 92 1 8 5 13 11 93 57 150 

Вк. 
1
0 

71 58 
12
9 

26 
20
7 

85 292 4 36 14 50 40 314 157 471 
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ниво. Ова го дознаваме од комуникацијата и соработката што ја имаат професорите и учениците на различни 
полиња. Во виртуелната компанија се вработени ученици од различен пол и од различна етничка припадност. 
Успесите што ги имаат постигнато овие компании говорат дека меѓу нив постои исклучителна соработка, 
надополнување и комуникација. Покрај нивната меѓусебна соработка, постои и соработката на училишните 
компании со локалната заедница и со државните институции, во кои се остваруваат редовни посети и размена 
на информации. 
Учениците со различни способности подеднакво се прифатени од останатите ученици. Постои меѓусебна 
соработка и комуникација меѓу учениците и наставниците. Во училиштето се изведува настава со примена на 
најсовремени стратегии и методи. Новите стратегии и методи им овозможуваат на учениците со различни 
способности, на различни начини да ги совладаат наставните единици и да постигнат задоволителни 
резултати. Некои ученици, поради различни причини, немаат стекнато самодоверба односно се интравертни 
типови и имаат потешкотии при изложувањето на своите знаења и афинитети, но наставниците ги третираат 
подеднакво со другите и се трудат што повеќе да ги вклучат во наставниот процес, сé со цел да ја стекнат 
самодовербата и да научат што повеќе. 
СЕОУ „Гостивар“ - Гостивар, покрај воспитно-образовната функција ја има и советодавно-воспитната улога. Во 
тој контекст учениците се наша грижа. Наша цел е да се создадат здрави, општествено одговорни и совесни 
личности кон своите задачи и обврски. Ова не е само наш интерес, туку и интерес на заедницата. Поради 
наведеното, на учениците постојано им се укажува за постапките и последиците. Ученикот мора совесно да се 
однесува, да формира свест за заедничка припадност и чувство на одговорност.  
Разликите не смеат да создадат меѓусебен и непромостив јаз, туку учениците да ги зближуваат. Поради тоа 
може да се нагласи дека приоритетна задача на наставникот и класниот раководител е позитивните својства 
да се афирмираат, а негативните да се надминуваат. Наставникот мора да делува со своите позитивни 
примери и својот однос. 
Поради направените изостаноци, непочитување и повредата на должностите се изрекуваат педагошки мерки. 
Со цел истите да делуваат превентивно се водат разговори со учениците и родителите кај педагогот и 
раководниот кадар, односно при изрекување на педагошки мерки се запазува и води постапка.  
Наша единствена цел е воспитниот и советодавниот ефект да го ставиме во функција на ученикот и родителот. 



Самоевалуација на училиштето: СЕОУ „Гостивар“ – Гостивар                                           Подрачје 5: Училишна клима и односи во училиштето 

 

83 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алтернатива за ученикот е: благовремено и постојано укажување на негативните постапки и последиците од 
истите и можноста ученикот да се корегира. Практиката покажува дека резултатите се позитивни. 
Значи, педагошките мерки својата воспитна улога ја манифестираат со: 
а) Превентивност 
б) Почитување на општестевените норми и правила 
в) Создавање работни навики и работна дисциплина 
г) Општествена и лична одговорност 
д) Висок морал и континуиран развој   
Поради тоа сметаме дека нивната улога е: 
а) Општествена 
б) Интегративна 
в) Егзистенцијална 
г) Советодавна 
д) Афирмативна      
Во прилог даваме табелари за поведението каде што е направен преглед на бројот на изостаноците по 
наставни јазици и години, како и за изречените педагошки мерки. Место за анализа и согледувања има.  
 

Поведение и педагошки мерки 
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Македонск
и 

1237
5 

1314 
1368

9 
95,9 10,2 106,1 84 25 20 

Албански 
2924

1 
3734 

3297
5 

100,1 12,8 112,9 154 101 37 

Турски 4835 643 5478 96,7 12,9 109,6 22 20 8 

Вкупно 
4645

1 
5691 

5214
2 

98,6 12,1 110,7 260 146 65 

 
 

 55% од учениците со примерно поведение 
 31% од учениците со добро поведение 
 14% од учениците со незадоволително поведение 

 
 
 
 
 
 
 
Доколку сакаме да направиме компарација на сегашната состојба со состојбата од претходните учебни 
години, за да се согледа влијанието на преземените активности, во тој случај  нека минатогодишната анализа 
на поведението и изостаноците бидат прилог. Резултатите се следни: 
 

Поведение споредбено со изминатите учебни години 
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Од табелата може да се види дека од година во година примерното поведение се зголемува, а 
незадоволителното поведение се намалува, што е многу позитивно за нашето училиште и е резултат на 
упорната работа на наставниците и учениците. 
Во прилог понатаму ги додаваме и споредбените табели за учебната 2017/2018 година со учебната 2017/2018, 
односно показателите на средниот успех и редовноста, со цел да се увидат постигањата во овој период. 
 

 
Споредбени показатели на успехот во учебната 2016/2017 и 2017/2018 година. 

 

Среден успех по наставни јазици 

Учебна 2016/2017 Учебна 2017/2018 

Наставен јазик На ниво 
на 

училиште 

Наставен јазик 
На ниво на 
училиште Македонск

и 
3,67 

Македонск
и 

3,70 

Учебна година 
 

201-2017 2017-2018 

Примерно поведение 54.3 % 55% 

Добро поведение 25.6% 31% 

Незадоволително 20.1 % 14% 



Самоевалуација на училиштето: СЕОУ „Гостивар“ – Гостивар                                           Подрачје 5: Училишна клима и односи во училиштето 

 

86 
 

Албански 2,91 
3,12 

Албански 3,14 
3,28 

Турски 2,98 Турски 3,17 

-  

 Успехот по сите три наставни јазици во учебната 2017/2018 споредбено со успехот од минатата 
учебна 2016/2017 година е: 

 На македонски наставен јазик е подобар за 0,03; 

 На албански наставен јазик е подобар за 0,23; 

 На турски наставен јазике подобар за 0,19; 

 Средниот успех во учебната 2017/2018 год. за 0,16 е подобар во споредба со средниот успех во 
учебната 2016/2017 год. 

Споредбени показатели на редовноста во учебната 2016/2017 и 2017/2018 година. 
 

Изостаноци по ученик по наставни јазици 

Учебна 2016/2017 Учебна 2017/2018 

Наставен јазик На ниво 
на 

училиште 

Наставен јазик 
На ниво на 
училиште Македонск

и 
95,3 

Македонск
и 

106,1 

Албанки 80,2 
86,2 

Албански 112,9 
110,7 

Турски 101,8 Турски 109,6 

 

        Редовноста во учебната 2017/2018 год во споредба со редовноста во учебната 2016/2017 
год. во однос на изостаноци по ученик: 

 на македонски наставен јазик поголема нередовност за 10,8 изостаноци; 

 на албански наставен јазик поголема нередовност за 32,7 изостаноци; 

 на турски наставен јазик поголема нередовност за 7,8 изостаноци по ученик. 
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 На ниво на училиште поголема нередовност за 24,5 изостанок по ученик во учебната 
2017/2018год. во споредба со претходната учебна 2016/2017 год. 

 
 
За комплетно да се увиди општиот успех на учениците и истиот се спореди со минатите наставни година, во 
прилог се додаваат и следните две табели : 
 
 

Наставн
и 

јазици 

Општ успех на учениците по наставни јазици 2016/2017 
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Македо
нски 

наставе
н јазик 

20 33 13 14 31 9 28 0 92 56 

1
0

0
%

 0 0 0 0 0 0 

0
 

0 0 

0
 

Вкупно 
МАК 

53 27 0 28 148 
    

Албанск
и 

наставе
н јазик 

15 42 29 36 63 27 
11
4 

19 221 124 

8
6

.9
%

 17 3 28 4 45 7 

1
3

.1
%

 0 0 

0
 

Вкупно 
АЛБ 

57 65 90 133 345 
    

Турски 
наставе
н јазик 

2 9 3 5 6 1 19 4 30 19 

8
0

.3
 2 1 9 0 

1
1 

1 

1
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 0 0 

0
 

ВкупноТ
УР 

11 8 7 23 49 
    

На ниво 
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37 84 45 55 
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23 343 199 
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ВКУПН
О 

121 100 137 184 542 23 41 64 0 

Наставни 
јазици 

Општ успех на учениците по наставни јазици 2017/2018 
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Македон
ски 

наставен 
јазик 

16 34 14 12 25 12 9 0 64 58 

1
0

0
%

 0 0 0 0 0 0 

0
%

 0 0 

0
%

 

Вкупно 
МАК 

50 26 37 9 122 0 0 0 0 

Албански 
наставен 

јазик 
14 30 30 30 66 20 3 2 147 82 

8
4

%
 20 0 19 1 39 1 

1
5

%
 4 0 

1
%

 

Вкупно 
АЛБ 

44 60 86 39 229 20 20 40 4 

Турски 
наставен 

јазик 
3 7 2 2 8 3 5 1 18 13 

6
9

%
 6 1 7 0 13 1 

3
1

%
 0 0 

0
%

 

ВкупноТУ
Р 

10 4 11 6 31 7 7 14 0 

На ниво 
на 

училиште 
33 71 46 44 99 35 51 3 229 153 

8
7

%
 26 1 26 

 
52 2 

1
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%
 4 0 

1
%

 

ВКУПНО 104 90 134 54 382 27 27 54 4 
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Од приложените табели може да се констатира: 

 Учебна 2016/2017 

 89,4 % од учениците се без слаби оценки, 10,8 % се со слаби оценки, а повторувачи нема; 

 Учебна 2017/2018 

 87 % од учениците се без слаби оценки, 12 % се со слаби оценки, и 1% повторувачи; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Податоци за матурантите од учебната 2017/2018 год 
 
 

  Број на ученици 
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Вид на 

образование 
 

 
Наставен 

јазик 
 

 
државна матура 

 

 
завршен испит 

 

 
без диплома* 
 

редов
ни 
 

 
вонред
ни 
 

 
редов
ни 
 

 
вонред
ни 
 

 
редов
ни 
 

 
вонред
ни 
 

  ПОЛ М Ж М Ж М F М F М F М F 

СЕОУ 
„Гостивар“ - 

Гостивар 
 

македонски 
јазик 

23 15   1   1     

албански 
јазик 

8 25 3 3 27 8 5 2 21 3   

турски јазик 6 4 1  2  2 1     

 
вкупно 

 

македонски 
јазик 

23 15   1   1     

албански 
јазик 

8 25 3 3 27 8 5 2 21 3   

турски јазик 6 4 1  2  2 1     

 
*Се  однесува на  ученици кои и по августовскиот испитен рок, учебната 2017/18 не се здобиле со диплома за 
завршување на четригодишното образование. 
 
Со цел продлабочување, дополнување и верификација на усвоените знаења и примена на истите во 
секојдневната практика како посебна форма се воннаставните активности. Воннаставните активности се начин 
ученикот да се навикне на самостојна и колективна работа, да ги афирмира сопствените творечки 
способности, самоувереноста и истрајноста во работата и можноста да истражува, како и на усвоените знаења 
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да им најде место во секојдневниот живот и кон истите да е критички расположен. Овие активности се 
можност за меѓусебно зближување и поврзување, надминување на ситуации и конфликтни состојби, 
меѓусебен почит повеќе и поголема меѓусебна толеранција. Освен наведеното преку оваа форма се 
овозможува соработка, поврзување и комуникација со родителите, заедницата и локалната средина. 
Воннаставните активности функционираат преку: 

1. Слободните ученички активности 
2. Проекти и проектни активности 

- Проекти одобрени и поддржани од Министерството за образование и наука и Бирото за развој на 
образованието 

- Проекти на невладини, хуманитарни и добротворни организации 
- Проектни активности и изготвување на проектни скици 

3. Соработка со родителите, заедницата, социјалните партнери и локалната власт. 
4. Организирање на Матурска вечер и ученички екскурзии. 

 
Слободни ученички активности : 

 Литературна, рецитаторска, новинарска и драмска секција 
 

Литературна и рецитаторска секција. Основна цел на овие секции е развивање љубов и критички однос кон 
литературата и литературното творештво, поттикнување и афирмирање на личното творештво кај ученикот, 
развивање чувства кон себе и светот, облагородување на  сопсвената душа. 
Литературните творби кои се напишани од талентираните ученици се читаат за време на прослави и празници 
во училиштето и во други училишта во градот, преку учество во разни невладини, добротворни и хуманитарни 
манифестации, се испраќаат на литературни конкурси итн. Со цел популаризација на литературното 
творештво планирано е да се организираат наградни манифестации во училиштето.  
Рецитаторската секција своето место го има при одбележување на значајни датуми на училиштето и градот. 
По тој повод учениците настапуваат пред наставниците и родителите. Во рецитаторската секција членуваат 
ученици од сите националности и подеднакво од двата пола. 
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Драмската секција е гордост на училиштето. Интересот за оваа секција од страна на учениците е многу голем. 
Оваа секција има повеќегодишна традиција и на иницијатива на членовите секцијата беше именувана во 
драмско студио Камелеон. Во драмското студио членуваат ученици од македонска, албанска, турска и ромска 
националност. Заложбите и трудот на драмското студио секоја година по повод денот на училиштето, како и 
позначајните датуми се пратставуваат пред наставниот кадар, како и пред граѓаните на Гостивар.  
Новинарската секција својата активност ја манифестира преку одржување предавања и обуки, ја поттикнува 
истражувачката моќ кај учениците, слободното изразување на мислењето, ставовите и критичкиот однос 
околу младиот човек. Поради финансиска неможност да се издава хартиен весник, на македонски и турски, се 
изработува весник во електронска форма кој се објавува на училишната веб страна и е  достапен за сите 
заинтересирани. 

 Спортски активности 
Освен активностите што се од програмски карактер, а се манифестираат на часот по физичко и здравствено 
воспитание, наставниците по предметот физичко и здравствено воспитание и дел од учениците својата 
активност ја манифестираат и преку учество во спортските активности. Имено во училиштето години наназад 
спортската активност е евидентна по потреба. Сепак резултатите од натпреварите се присутни. Во тој контекст 
оваа учебна година спортските активности ќе имаат свој организиран белег, особено колективните спортски 
активности, како што се ракометот, кошарката и фудбалот. Основна цел на овие активности е развивање на 
другарството кај младиот човек, развивање на чувството за морална одговорност, развивање на 
психофизичките особини и моторните активности кај учениците, заедничката толеранција, соживотот.  Кон 
ова може да се додаде дека преку  спортските активности кај младиот човек се челичи и карактерот 
Својата активност ја манифестира преку учество во одбележување на јубилеи и празници во училиштето и 
надвор од него, како и со учество на натпревари од општински, регионален и државен карактер. 

 
 Грижа за здравјето и акции на солидарност 

 
Една од приоритетните задачи е грижата за здравјето на учениците. Во тој контекст мора постојано да се 
подобруваат и одржуваат хигиенските услови, да се води поголема сметка за естетскиот изглед на училиштето 
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и училишниот двор, како и да се создаваат и развиваат културно-хигиенските навики кај учениците. 
За наведеното одговорноста ја имаат наставниците. 
Кон наведеното може да се нагласи дека постојат конкретни активности: 

- одбележување на Денот на дрвото – Засади ја својата иднина 
- секојдневно средување и одржување на училишниот двор и училишните простории 
- одговорност за непочитување на културно-хигиенските услови во училиштето 

Со цел вклучување во акциите за подобрување на животните услови во градот и околината учениците од 
училиштето ќе учествуваат во акциите за средување на градот и пошумување на околните места, како и во 
одржување на паркот пред училиштето. Според законската обврска ќе продолжат систематските прегледи со 
учениците и наставниците. 
Со цел превентивно делување врз младиот човек, правите насоки и укажувања за штетните ефекти и 
последици од употребата на дрога, алкохол и никотин, ученикот ќе биде навреме информиран. Сигурно е 
дека младиот човек како неискусна и неоформена личност, во години кои се критични за неговата возраст, не 
може трезвено да размисли за сопствените и општествените последици. Поради тоа е во состојба на разни 
предизвици и искушенија. Љубопитноста, „другарството“, афирмацијата на личноста, несредените односи во 
семејството, итн. во одредени моменти го наведуваат на дрога, алкохол или цигари. Со цел да не дојде до 
несакани последици, училиштето има доста одговорна и голема задача. Во тој контекст битна е соработката  
помеѓу педагогот, класниот раководител, предметните наставници, раководната структура, родителот, 
социјалните партнери. Во рамките на наведеното неопходна е координација и соработка со адекватни 
хуманитарни, здравствени и слични организации со цел ефектите да бидат поголеми. Со цел да се надминат 
искушенијата пред кои се наоѓа младиот човек, во училиштето се одржуваат предавања посветени на 
одредени пороци. Предавањата се реализираат во соработка со соодветни стручни служби, со цел стручно, 
целосно и адекватно информирање на учениците. 
Последните години акциите на солидарност имаат евидентно место. Имено, поаѓајќи од потребите за редовно 
снабдување на болниците со крв, како и од хуманитарен аспект за дарување на крв, а со цел да се спаси 
човеков живот, учениците од нашето училиште се меѓу најактивните во градот, за што сведочат добиените 
Благодарници и освоени награди. Основна поента на младиот човек е да биде подготвен да му помогне на 
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човекот кога му е најтешко, а најтешко е кога животот на човекот му е на конец. Поради наведеното, сите 
ученици, без разлика на верска и етничка припадност, боја на кожа, пол и ред други елементи неопходно е 
акциите на Црвениот крст за доброволно дарување на крвта да ги сметаат за хуман и солидарен предизвик. 
Кон наведеното треба да се спомне дека не се исклучени и разни собирни акции од хуманитарно-здравствен 
карактер со основна цел преземање превентивни здравствени и заштитни мерки кај учениците. Во оваа 
учебна година учениците од нашето училиште учествуваат на натпревари и наградни конкурси организирани 
од Црвениот крст, како и учество на трибини, панел дискусии и обуки. 
Со анализирање на прашалниците, констатирано е дека не постои непочитување помеѓу учениците од 
различен пол или од различна етничка припадност. Учениците со различни способности подеднакво се 
прифатени од останатите ученици. Проблем кој не е ненадминлив претставува јазичната бариера. При 
организирање на заеднички настапи, можат да се појават проблеми поради недоразбирања пројавени од 
недоволно познавање на јазикот. 

Професорите можат да ги надминат тие бариери преку оганизирање на курсеви по албански јазик, англиски 
јазик и македонски јазик. 

 
Интервју со 
претставник 
од 
локалната 
заедница 
 
Интервју со 
родители 
 
Интервју со 
наставници 

Учениците рамноправно учествуваат во одделенските заедници, подеднакво и машки и женски пол без оглед 
на етничката припадност. Во работилниците кои се изведуваа во оваа тема, поголема толеранција и соработка 
покажаа учениците од женски пол, а интересот за учество беше обостран. Училиштето организира семинари 
за обука на наставници од разни области. Со анкети учениците можат да ги искажат своите размислувања за 
правичната застапеност. Покрај анкетите, во училиштето постојат и кутии за жалби и пофалби. На тој начин 
учениците имаат можност во секое време да ги искажат своите размислувања, ставови, идеи, пофалби и 
поплаки.  
Со организирање на семинари, училиштето им помага на наставниците за примена на стратегии со кои 
објективно и реално ќе ги оценуваат трудовите на учениците. Добро би било кога би имало и обука за 
толеранција, односно надминување на стереотипите и предрасудите, со цел уште повеќе да се подобри 
односот на професорот кон ученикот, а со тоа индиректно да се даде личен пример за тоа како учениците 
меѓу себе да се однесуваат односно да бидат толерантни и да немаат предрасуди ниту стереотипни 
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размислувања за половата или етничката припадност.  
Училиштето постојано е во контакт со учениците и професорите и од тие разговори може да се увиди дали и 
колку професорите еднакво ги третираат учениците. Педагошката и психолошката служба води евиденција за 
сите разговори со учениците и се забелжува дека односот на професорите кон учениците е на многу завидно 
ниво, односно учениците се третираат подеднакво.  
              Основна цел на СЕОУ ”Гостивар”, Гостивар, е секој ученик да напредува според своите индивидуални 
способности, да усвојува знаења и умеења за оспособување за натамошно образование и нивна примена во 
животот и работата, да се развива во креативна личност која ќе може да ги исполни граѓанските права и 
должности. Сакаме во нашето училиште да создадеме здрава и креативна клима во која ентузијазмот за 
работа и создавањето на нови и оригинални идеи ќе биде на прво место, затоа што во него наставата ќе биде 
современа, квалитетна и ќе ги подготви учениците за успешно вклучување во демократското општество. За 
остварување на мисијата ќе обезбедиме позитивна клима која ќе ги мотивира учениците и вработените и која 
ќе овозможи поквалитетна соработка со родителите и другите надворешни фактори, со крајна цел 
постигнување на повисоки резултати на училиштето. 

Изјава на мисија: 
ТИМСКАТА РАБОТА НА ПРОФЕСОРИТЕ ОД СИТЕ ЕТНИКУМИ ВО НАШЕТО УЧИЛИШТЕ, НИВНАТА СТРУЧНОСТ И 
ПОСВЕТЕНОСТ ГРАДИ ЛИЧНОСТИ ПОДГОТВЕНИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РАБОТА, СОЖИВОТ И СООЧУВАЊЕ СО 

ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА ЕДНО МУЛТИЕТНИЧКО ОПШТЕСТВО 
  Покрај наведеното, основна цел на СЕОУ „Гостивар“ – Гостивар е воспитување и образување на 
младите,создавање кадри за потребите на науката и стопанството. Сето тоа наметнува поставување на 
принципи, вредности и цели, односно: 

- Основни принципи на училиштето се: 
1. Почит и доверба кон личноста на ученикот и родителот  и обратно 
2. Создавање интерес, љубов и навики кон трудот и професијата 
3. Развивање на другарство и пријателство, уважување и почитување на разликите и меѓусебна и 

меѓуетничка толеранција кај учениците 
-  Клучни вредности коишто се во сфера на интересот на училиштето се 
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1. Воспитно-образовниот процес како компонента во создавањето на здрави кадри спремни придонесот 
да го втемелат и надградат во науката и практиката. 

2. Вклучување на учениците во изработка на проекти и партиципација кон потребите на училиштето. 
3. Комуникација, соработка и поврзаност на училиштето со заедницата, социјалните партнери и локалната 

власт. 
4. Социјализација и интеграција на младиот човек во општеството. 

- Главна цел училиштето ја има преку: 
1. Создавање услови и можности за стекнување вештини за учење за секој ученик подеднакво. 
2. Осовременување на наставата преку примена на нови техники и технологии. 
3. Оспособување на учениците за комуникација, логичко мислење и причинско-последично заклучување и 

расудување. 
4. Вклучување на учениците во наставата и давање третман на активен субјект. 
5. Афирмирање на творештвото и креативноста кај младиот човек 
6. Подготовка и оспособување на ученикот да е продуктивен граѓанин. 

Покрај горенаведените основни цели на нашето училиште, неопходно е да ги истакнеме и посебните цели, 
кои придонесуваат во голема мера за подобрување на училишната клима и култура. Тие се: 

- Подигнување на квалитетот на наставата; 
- Развивање свест за професионално усовршување на наставниот кадар; 
- Интеграција на ученикот во наставниот процес како творечки субјект; 
- Соработка на училиштето со родителите и локалната средина , МОН, БРО, ДПИ и други 

институции.; 
- Опремување на училиштето со современи наставни средства; 
- Збогатување на библиотечниот фонд со стручна педагошко- психолошка литература; 
- Подобри интерперсонални односи; 
- Утврдување предлог мерки и други начини за постигнување поголема редовност на 

учениците во наставата; 
- Подигнување на еколошката свест кај сите структури во училиштето; 
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- Самоевалуација на работата на училиштето; 
- Организирање на креативна настава преку примена на активни техники на учење со кои ученикот 

е активен учесник во наставниот процес; 
- Поттикнување и развивање на индивидуалните интереси,способности и можности на учениците; 

  
Визија на училиштето: 

ИДНИНАТА НА ДРЖАВАТА СЕ ТЕМЕЛИ ВРЗ ОБРАЗОВАНИ МЛАДИ ЛУЃЕ, ВОСПИТУВАНИ ВО ДУХОТ НА 
ТОЛЕРАНЦИЈАТА И ПОЧИТУВАЊЕТО НА РАЗЛИЧНИТЕ КУЛТУРИ И ТРАДИЦИИ 

Со развојниот план на училиштето, планирани се следните подрачја на промени: 
-  Континуирано подобрување на условите за работа и настава, а со тоа и зголемување на 

задоволството на учениците и наставниците; 
- Перманентно усовршување на наставниот и административниот кадар; 
- Следење и евалвација на резултатите на учениците и наставниците; 
- Мотивирање на вработените и учениците; 
- Постојан развој на училишната клима и култура; 
- Соживотот и толеранцијата да станат начин на размислување и дејствување, а не обврска; 
-  Вклученост на училиштето во проекти; 
-  Пазарната економија и науката како фундаменти на образовните профили; 
- Подобрување на комуникацијата и поврзување со заедницата и локалната власт; 
- Социјализација и интеграција на младите во општеството. 

Нашето училиште во иднина го гледаме како совршена слика во која е вградена информатичката технологија, 
која ќе ја применуваат наставници подготвени да се соочат со предизвиците на модерното и современо 
училиште во кое се образуваат ученици ослободени од сите предрасуди и европски ориентирани. Преку 
осовременувањето на училиштето и обуката на наставниците за примена на  современа образовна 
технологија во воспитно - образовниот процес, се стремиме кон практични, квалитетни знаења и вештини на 
учениците. 
Усовршување, напредување и мотивираност на наставниците и учениците. 
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Со цел голема ефективност во наставата неопходно е стручно усовршување и професионален развој на 
наставниците. Поради тоа наставникот мора да е во тек со техничко-технолошкиот развој, односно во 
функција на постојано стручно усовршување. Сигурно е дека и ученикот како образовна компонента не смее 
да биде запоставен. Имено, мораме да создаваме услови за целосна афирмација и напредок на учениците. На 
тој начин обезбедуваме потполн афирмативно-потврден, воспитно-образовен и креативно-творечки пристап 
кон наставата. Сето тоа ја иницира потребата од: 

 Примена на современа технологија во наставата 
 Учество на семинари и обезбедување сертификати за наставниците и учениците 
 Учество на саеми, квизови и манифестации од натпреварувачки карактер 
 Обуката за користење на современи наставни методи и стратегии кај новопримените наставници 
 Пофалување и наградување на ученици и наставници 
 Користење на стручна литература и стручни списанија 

Од спроведените интервјуа, се добиваат информации дека учениците, наставниците, родителите, останатите 
вработени во училиштето, како и претставниците од локалната самоуправа, се задоволни од работата и 
организањето на наставата во училиштето. Доказ за нивната поддршка се и спонзорствата кои ги донираат 
при организирањето на разни манифестации. 

 
Извештаи 
од 
натпревари 
 
Извештај од 
училишни 
манифестац
ии и 
приредби 
 

Со организирањето на слободни активности, училишни, меѓуучилишни и републички натпревари, учениците 
се истакнуваат со своите лични постигања и истите се вреднувани со награди и пофалници. Секоја година 
училиштето избира ученик на година и ученик на генерација. Послабите ученици се менторирани од 
професорите, следат дополнителна настава и се вклучуваат во разни училишни и вонучилишни проекти, а 
добрите ученици посетуваат додатна настава. Со  учеството на учениците на училишните манифестации и 
приредби, како и со присуството и настапите на рази саеми, се истакнуваат нивните лични постигања и 
афинитети, подеднакво и кај учениците од женски и кај учениците од машки пол, без оглед на нивната 
етничка припадност.  
Еден од начините за проверување на сопствените знаења и стекнување на нови искуства е учеството во 
воннаставните активности.  

- Организирано е доброволно дарување на крв. 
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Интевју со 
родителите 
 
Брошура со 
литературни 
творби 
 

- Организирана е научна екскурзија со учениците од трета година година на македонски јазик, 
учениците од трета година од турски наставен јазик и со учениците од втора и трета година со 
учениците од албански наставен јазик и Матурска вечер со учениците од четврта година. 

 
ИЗВЕШТАЈ ЗА УЧЕСТВО НА НАТПРЕВАРИ И ОСВОЕНИ НАГРАДИ во учебната 2016/2017 година 

 

Натпревар 
Ученик-

натпреварувач 

Наставник-

Ментор 
награда 

1.Интервју за 

работа 

 

Албански 

jазик 

 

Sihana Saliu 

 

 

 

Shemsije Demiri 

 

 

 

I (прво) 

место 

2.Јавно 

говорење- 

Подготвен 

говор 

 

Албански 

јазик 

 

Agnesa Selmani 

 

 

 

 

Mimoza Emrullai 

 

III (трето) 

место 

3. Маркетинг 

план 

Албански 

јазик 

 

Agnesa Xhaferi 

Berna Useini 

Shejma Memedi 

Bajram Kadriu 

 

 

Valdeta Xhelili 

Sherif Miftari 

 

 

I (прво) 

место 

 
 

4. Најдобра веб страна  Марија Петроска   
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Симона Дрецкоска 

Valdrin Lumani 

Aferdita Lutfiu 

Перо 

Пандилоски 

Flora Xhaferi 

 

 

I (прво)  

место 

 

5. Најдобар штанд 

Стефан Илиевски 

Невенка 

Алексоска 

Александра 

Јованоска 

Аида Ислами 

Томина Стојаноска 

Љупчо Нанков 

Александар 

Тасески 

Ангелина Крстеска 

Ангелина Јанкоска 

Бојан Мицоски 

Арзу Билали 

Џејлан Билали  

Azra Ademi 

Hanife Salihi 

Besijana Muharemi 

Besarta Xhelili 

 

Елица Матеска  

Недрет 

Ибраими 

Ali Memedi 

 

 

I (прво)  

место 
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Mirushe Idrizi 

Elsana Fetai 

6. Најдобра модна ревија 

Рената 

Николовска 

Дијана Матеска 

Симона Ѓорѓеска 

Ангелина Крстеска 

Андријана 

Тримчевиќ 

Милица 

Цветановска 

Фросина Бошкоска 

Симеона 

Стефаноска 

Емилија 

Србиноска 

Емилија 

Данилоска 

 

Елизабета 

Наумческа 

 

 

I (прво)  

место 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИЗВЕШТАЈ ЗА УЧЕСТВО НА НАТПРЕВАРИ И ОСВОЕНИ НАГРАДИ во учебната 2017/2018 година 
 

Категорија Освоено место 

Модна ревија Прво место 
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Јавно говорење - албански јазик Прво место 

Маркетинг план - албански јазик Второ место 

Штанд на училиштето Трето место 

Интервју за работа - албански 
јазик 

Четвро место 

Најдобар постер Седмо место 

 
 

УЧИЛИШТЕТО И ПРОЕКТИ 2016-2017 

Препознатливост на училиштето е неговото вклучување во проектии и нивна успешна реализација. Сигурно е 

дека проектите се идеален начин за: 

1.  Обезбедување на најразлични спонзорства и донации; 

2.  Афирмација и рејтинг на училиштето; 

3.  Истражување, креативност и афирмација на наставникот и ученикот. 

Во тој контекст да потенцираме дека СЕОУ ”Гостивар” е вклучено во следните проекти: 

Проекти одобрени и поддржани од Министерството за образование и наука и Бирото за развој на 

образованието. 

     Имплементација на еколошката едукација во образовниот систем на Р.Македонија 



Самоевалуација на училиштето: СЕОУ „Гостивар“ – Гостивар                                           Подрачје 5: Училишна клима и односи во училиштето 

 

105 
 

Одговорни: Директорот Јованка Огњаноска и координаторите Флориме Бакија, Рада Илиеска и Семра Амети. 

„Безбедни училишта – хармонична средина” – Министерство за образование и наука и канцеларијата на 

ОБСЕ во Македонија; 

Одговорни: раководството на училиштето, педагошко-психолошката служба класните раководители и 

предметните наставници; 

 

Имплементација на конвенцијата за правата на детето во Република Македонија”. 

Одговорни: психологот Блерита Мустафаи-Мазлами, наставници: Наташа Илиевска. 

Проект за интеркултурна размена. Дете правобранител – Коалиција СЕГА. 

Проект за условен паричен надоместок –Одговорен Блерита Мустафаи-Мазлами 

Натпревар за избор  на „Лидер во струка за ученици” од IV година одржан на 05.12.2016 година 

На настанот му претходеа активности во училиштето. Најпрво беа информирани  учениците од  IV година за 

натпреварот. Се пријавија 9 (девет) ученици. На 10.11.2016 година беше извршено тестирање на учениците. Со 

најголем број поени беше Стефан Илиевски. За постигнатите резултати  информиран  беше Центарот за 

средни стручни  училишта. Следеше државниот натпревар кој се одржа во средното училиште Васил Антески 

Дрен во Скопје. На натпреварот учествуваа 11 средни стручни училишта од економска правна и трговска 

струка. Првото место го освои ученик од училиштето домаќин. Нашиот ученик  не влезе во  групата од првите 

тројца наградени. Ја зазеде седмата позиција образовен профил економски техничар. 
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Ментор: Рада Илиевска 

Меѓаши – прва детска амбасада во светот – Мировно образование 

Одржан тренинг од областа на Мировното образование од 14.01. до 18.01.2017 година, во хотел „Аурора″ во 

Берово. Тренингот беше наменет за претставници на институциите поврзани со образованието, како и за 

раководните структури во средните училишта кои се дел од Програмата за Мировно образование,  кои се 

мотивирани за вклучување во активности поврзани со мировното образование во училиштата (градење на 

мирот, заштитата на човековите права, правата на малцинствата, еднаквост помеѓу половите, работа со деца и 

младинци, поврзување на различни национални и етнички групи и организации, зацврстување на нивното 

меѓусебно разбирање и доверба..)  

Реализатори – Јованка Огњаноска и Шериф Мифтари 

 

Одржан тренинг од областа на Мировното образование од 30.06. до 11.06.2017 година, во хотел „Куќа на 

уметноста″ во Кичево. Тренингот беше наменет за професори/ки од средните училишта кои се дел од 

Програмата за Мировно образование. 

Проектот има за цел промовирајќи ги мирот и ненасилството како основни вредности во воспитно-

образовниот систем да укаже на потребата од поинтензивно вградување на мировното образование во 

наставните курикулуми. 

Реализатори – Линда Сулејмани и Лабинота Јусуфи 

Меѓаши – Кампања за поддршка на бегалците од Сирија 
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Во рамките на активностите во Неделата на солидарност со бегалците од Сирија, во нашиот град беа 

реализирани низа активности. Најпрво учениците преку предавања беа запознаени со ситуацијата во која се 

наоѓаат бегалците. Потоа учениците испишуваа пораки за подигнување на јавната свест за бегалците. 

Пораките се делеа на плоштадот на град Гостивар на случајни минувачи. 

Учениците учесници добија сертификати за реализираните активности. 

 Проект за меѓуетничка интеграција во образованието. УСАИД, Центар за човекови права и 
разрешување  конфликти,  Македонски  центар  за  граѓанско образование.  

Во нашето училиште беше реализиран настан на кој учествуваа сите средни училишта од градов, а кои биле 

вклучени во проектот за меѓуетничка интеграција. Настанот беше насловен како „Денови на меѓуетничка 

интеграција”, во чии рамки беа реализирани заеднички активности:  

 еко акција – реализирана на 28.10.2016, на која се собираа пластични шишиња и хартија, а 
собраните парични средства се донираа во центарот за деца со посебни потреби. 

 заеднички излет – накој ученици од сите средни училишта, во мешан етнички состав 
реализираа еднодневна екскурзија, пешачење до село Вруток. 

 претставување на училиштата преку штандови – на 31.10.2017 година. На тој ден, средните 
училишта се претставија пред јавноста со реализираните активности во рамките на овој проект. 

Настанот беше проследен со голем интерес од гостиварската јавност и од локалните медиуми. 

Учесници – Ученици и професори од СЕОУ,,Гостивар,, и средните училишта во Гостивар, со мешан етнички 

состав. 

Олимпијада на народни игри – во организација на Општина Гостивар. 

Во град Гостивар, во организација на Општина Гостивар, традиционално се одржува Олимпијада на народни 
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игри во која учествуваат сите средни училишта од градов.  

Оваа година олимпијадата се одржа на 02.04.2016 година, во ОУ Исмаил Ќемали – Гостивар. На олимпијадата 

учениците се натпреваруваат во повеќе дисциплини: влечење на јаже, скокање на јаже, шутирање на гол, 

фрлање пинг понг топчиња во чаша, слободни фрлања во кошарка идруго.  

Оваа година, учениците на СЕОУ Гостивар беа најдобри и освоија прво место. 

Учесници – 18 ученици (7 женски и 11 машки) со мешан етнички состав. 

Одговорни професори: Натали Манеска и Ѓелбрим Елмази. 

Медијација за промена е финансиски поддржан од Швајцарската Амбасада, а го спроведува Мисијата на 

ОБСЕ во Скопје во партнерство со Форум ЗФД и ТЦМЦ. Лицата кои успешно ќе ги завршат обуките понатаму ќе 

треба да:  

 Дејствуваат како медијатори и да интервенираат при појава на спорови од каква било  природа (на 
пр., меѓу ученици, меѓу наставници, родители); и  

 Да бидат едукатори, односно обучувачи за училишна медијација, кои секоја година ќе обучуваат 
ученици-врснички медијатори, и во исто време ќе ја промовираат медијацијата меѓу учениците и 
наставниците.  

Цел на активноста: елиминирање на насилството во училиштата и промоција на културата на мир преку 

воведување училишна и врсничка медијација како алтернативна алатка за решавање конфликти.  

Други цели:  Промоција на училишната медијација како успешен концепт за решавање на спорови меѓу 

врсници, а со тоа и зајакнување на културата за преземање на поголема социјална одговорност за 

случувањата во училишната околина од страна на учениците.  
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УЧИЛИШТЕТО И ПРОЕКТИ 2017-2018 

Проект–Мултикултура 

Ред. 
бр. 

ПОЗИЦИЈА ОПИС 

1. 
Наставници ангажирани 
во проектот 

Блерита Мустафаи Мазлами,Јасемин 
Кулаку,Семра Амети Селими,Шериф 
Мифтари,Габриела Петроска 

2. Носител на проектот МОН 

3. Времетрење на проектот  Октомври -Јуни 

4. Цели на проектот 

„Учеството на младите од различно 
етничко потекло во дебатата за човекови 
права , сложно живеење,намалување на 
стереотипи и предрасуди и препознавање 
на екстремизам користејќи сооцијални 
медиуми“. 

5. 
Реализирани обуки на 
ангажираните 
наставници 

/ 

6. 
Број на дополнително 
ангажирани наставници и 
дисеминација 

/ 

7. 
Број на ангажирани 
ученици и нивна обука 

Мак...20......Алб.20.........Тур.20..... 
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8. 
Број и видиви 
реализирани активности 

 24 едукативни работилници (со 
времетраење од 45 минути) на темата 
мултикултурно образование и 
подобрување на знаењето за другите 
култури и почитување на толеранција 
меѓу инволвираните ученици во 
средното образование; 

 12 едукативни работилници (со 
времетраење од 45 минути) на темата 
на користење на социјалните 
медиуми како алатка за социјални 
промени и активно граѓанство; 

 истражувачки активности во 
училиштето на теми за насилство, 
почитување и разбирање на 
различноста; 

 1 веб блог каде ќе се објавуваат и 
промовираат активностите на младите 
и средните училишта; 

 Јавна промоција на веб блог и на 
проектот во средните училишта 

 Флеш Моб со тема : мултиетничка 
интеграција ,мир и човекови права. 

 

9. Проектот е релизизиран  Во целост 
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Координатор: Јованка Огњаноска 

Одговорни наставници: Блерита Мустафаи Мазлами,Шериф Мифтари,Габриела Петроска, Јасемин Кулаку, 

Семра Амети Селими. 

Проект - Преку спорт до мултиетничка кохезија 

Координатор: Јованка Огњаноска             Ангажирани наставници: Натали Манеска 

Ред. 

бр. 
ПОЗИЦИЈА ОПИС 

1. 
Наставници ангажирани 

во проектот 
Натали Манеска 

2. Носител на проектот Агенција за млади и спорт 

3. Времетрење на проектот  Учебна 2018/2019 година 

4. Цели на проектот 

Преку спортот до мултиетничка кохезија , 

со цел поквалитетен и безбеден живот на 

младите 

5. 
Реализирани обуки на 

ангажираните наставници 
/ 
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6. 

Број на дополнително 

ангажирани наставници и 

дисеминација 

/ 

7. 
Број на ангажирани 

ученици и нивна обука 
Мак.....10....Алб.......10...Тур....4.. 

8. 
Број и видиви 

реализирани активности 
/ 

9. Проектот е релизизиран Реализирана само регистрација 

 

Проект-Мировна акција 

Ред. 

бр. 
ПОЗИЦИЈА ОПИС 

1. 
Наставници ангажирани 

во проектот 

Рада Илиевска, Џеладин Ибраими,Теута 

Алиу 

2. Носител на проектот 

Здружение Мировна акција со седиште во 

Прилеп и  Тетово во соработка со Центарот 

за мировни студии од Загреб 

3. Времетрење на проектот  27.09.2017до 12.06.2018 година 
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4. Цели на проектот 

Главна цел на проектот е зајакнување на 

процесите  на интегрирано образование во 

училиштата и зголемување на јавната 

поддршка што би допринело кон мирот и 

стабилноста на државата. 

5. 
Реализирани обуки на 

ангажираните наставници 

27.09-01.10.2017 година -Обука за 

изградба на мир 

30.10-02.11.2017 и 29.11-31.11.2017 

година- Обуки за методологијата за работа 

при имплементација на МИО активности 

22.02-25.02.2018 година -Разработка на 

МИО активности од страна на партнер 

училиштата (СЕОУ,,Гостивар” и 

СОУ,,Гостивар”-Гостивар 

Од март до јуни Спроведување на МИО 

активности од страна на партнер 

училиштата 

Анализа на сработеното на завршата 

конференција на 12 јуни 2018 година во 

Скопје. 
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6. 

Број на дополнително 

ангажирани наставници и 

дисеминација 

5 наставници 

7. 
Број на ангажирани 

ученици и нивна обука 
18 макед., 18 албан.,6 турци 

8. 
Број и видиви 

реализирани активности 

Прва активност (28февруар-8март 2018г.): 

Изработка на честитки за 8ми Март  

Втора активност(13март- 21-март 2018г.): 

Ликовна колонија 

Трета активност (23 април-18 мај 2018г.):  

Сичности и разлики помеѓу 

христијанството и исламот 

Четврта  активност (25мај-1јуни 

2018г.):Спортски на натпревар-Одбојка 

Индивидуална активност (10 април 2018г.): 

,,Кој и зошто ни прави притисок“ 

9. Проектот е релизизиран Во целост 

 

Проект – Meѓаши-Прва детска амбасада во светот 
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Ред. 

бр. 
ПОЗИЦИЈА ОПИС 

1. 
Наставници ангажирани 

во проектот 
Кристина Крушорацки, Шериф Мифтари 

2. Носител на проектот “МЕЃАШИ” прва детска амбасада во светот 

3. Времетрење на проектот  Август 2016, сеуште е во тек 

4. Цели на проектот 
Воведување на Мировното образование 

во наставата 

5. 
Реализирани обуки на 

ангажираните наставници 

Мировно образование, Идентитети, 

Булинг, Денс татар на тема “Булинг”, “Чист 

воздух” 

6. 

Број на дополнително 

ангажирани наставници и 

дисеминација 

/ 

7. 
Број на ангажирани 

ученици и нивна обука 

Мак. 3 .Алб. 3 , обука и ангажман 

Мак.10  Алб.5  Тур. 3 без обука ,само 

ангажман 



Самоевалуација на училиштето: СЕОУ „Гостивар“ – Гостивар                                           Подрачје 5: Училишна клима и односи во училиштето 

 

116 
 

8. 
Број и видиви 

реализирани активности 

Работилници на тема за чист воздух, 

хуманитарни активности, денс татар во 

училиштата и во ХЕЦ Маврово, 

работилница за социјална (не)правда и 

детска сиромаштија 

9. Проектот е релизизиран Продолжува со реализација 

 

Проект-Лидер во струка 

Ред. 

бр. 
ПОЗИЦИЈА ОПИС 

1. 
Наставници ангажирани 

во проектот 

Рада Илиевска 

Радмила Златевска 

2. Носител на проектот Центар за стручно образование и обука 

3. Времетрење на проектот  
Учебна 2017/2018 гдина 

30 Октомври-6 Декември   2017 година 

4. Цели на проектот Избор на најдобар ученик во струка од 

завршните години во стручното 
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образование во РМ 

Развивање на натпреварувачки дух 

Мотивирање на училиштата за 

постигнување подобри резултати 

Дружење и соработка на учениците и 

наставниците по струки 

5. 
Реализирани обуки на 

ангажираните наставници 
/ 

6. 

Број на дополнително 

ангажирани наставници и 

дисеминација 

6 наставници за изготвување на прашања 

по предмети и 1 наставник тестатор при 

тестирање на учениците 

7. 
Број на ангажирани 

ученици и нивна обука 

9 ученици од македонска смена од кои 2 

учествуваа на државниот натпревар-

Александар Тасески и Невенка Алексоска 

8. 
Број и видиви 

реализирани активности 

Информирање на учениците за 

натпреварот,пријавување на 

заинтересираните ученици, тестирање на 

ученици на ниво на училиште, изготвување 

тестови со клуч за државен натпревар и 
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самиот натпревар 

9. Проектот е релизизиран 
06.12.2017 година  

Во ОСУ,,Јовче Тесличков” –Велес 

Проект-Гласот на младите против насилна радикализација и екстремизам 

Ред. 

бр. 
ПОЗИЦИЈА ОПИС 

1. 
Наставници ангажирани 

во проектот 
Габриела Петроска 

2. Носител на проектот ИМОР 

3. Времетрење на проектот  септември - ноември 

4. Цели на проектот 

Воочување на појавите на радикализација 

и екстремизам 

Надминување на истите 

Формирање на интернет групи за 

надминување на ваквите појави 

Коментирање на одредени примери за 
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радикализам и екстремизам 

5. 
Реализирани обуки на 

ангажираните наставници 
Една обука 

6. 

Број на дополнително 

ангажирани наставници и 

дисеминација 

/ 

7. 
Број на ангажирани 

ученици и нивна обука 
Мак 2 Алб / Тур 2 

8. 
Број и видиви 

реализирани активности 

Одржано предавање за радикализам и 

екстремизам во Битола од страна на 

ИМОР, но и од страна на учесниците 

Формирање на интернет групи 

Коментирање на примери за радикализам 

и екстремизам 

Континуирано следење на коментарите во 

групите 

Доделени сертификати за учество и 

придонес во надминување на овие појави 
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9. Проектот е релизизиран Продолжува со реализација 

 

 

 

 

Проект-Имплементација на еколошка едукација во образовниот систем 

Ред. 

бр. 
ПОЗИЦИЈА ОПИС 

1. 
Наставници ангажирани 

во проектот 

Претседател:Авни Халими 

Членови:Рада Илиевска,Флориме Бакија 

2. Носител на проектот 
МОН 

Еко мрежа 

3. Времетрење на проектот  Во  континуитет години наназад  

4. Цели на проектот 
Подигнување на свеста на 

средношколците  за значењето и 

зачувувањето на природата и реупотреба 
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на отпадот 

5. 
Реализирани обуки на 

ангажираните наставници 
/ 

6. 

Број на дополнително 

ангажирани наставници и 

дисеминација 

Сите наставници имаат задолжение преку 

определени наставни содржини  да  

имплементираат во наставниот процес 

компатибилни еко стандарди. 

7. 
Број на ангажирани 

ученици и нивна обука 

3 ученички на македонски наставен јазик  

Марија Петроска,Емилија Србиноска и 

Емилија Данилоска 

8. 
Број и видиви 

реализирани активности 

Две активности 

Прва ,,Свртски денови на акција” од 6 до 

12 ноември Изготвена статија пропратена 

со фотографии -Со реупотреба на 

материјали за намалување на 

загадувањето во општината –Емилија 

Србиноска 

Втора Учество на Trash Fashion Macedonia 

2018 – изработка на креација од 
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рециклирачки материјал на тема ,,Мода од 

иднината”  одржана на 5 јуни 2018 година 

во Младински културен центар во Скопје –

Марија Петроска 

9. Проектот е релизизиран Продолжува 

 

 

 

Проект-Дете правобранител 

Ред. 

бр. 
ПОЗИЦИЈА ОПИС 

1. 
Наставници ангажирани 

во проектот 

Наташа Илиевска, Блерита Мазлами 

Мустафаи 

2. Носител на проектот 
Коалиција на младински организации 

„СЕГА“ Прилеп 

3. Времетрење на проектот  06.07.2012г. – сеуште трае 
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4. Цели на проектот 

Имплементација на конвенцијата за 

ученичко учество, заштита на правата на 

детето и дете правобранител 

5. 
Реализирани обуки на 

ангажираните наставници 

Обука за ресурсен пакет за ученичко 

учество и заштита на детските права , 

јануари 2018г. на одговорните наставници, 

Татјана Карафиловска и Шемсије Демири  

Примена на индекс за детски права -

одговорните наставници и Татјана 

Карафиловска 

6. 

Број на дополнително 

ангажирани наставници и 

дисеминација 

Класни раководители, Миневер Черкези, 

Јасемин Кулаку 

7. 
Број на ангажирани 

ученици и нивна обука 

Мак  -  9   Алб -  12   Тур -  3 

Обуки за дете правобранител и за 

претседател на училишната заедница 

8. 
Број и видиви 

реализирани активности 

Избор и активности на класните заедници 

и активности на училишната заедница 

преку работилници, анкети и дебати со 

соученици и наставници  
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Интеркултурна размена во детско село 

Песталоци – Троген, Швајцарија – во 

декември 2017,супервизори Наташа 

Илиеска и Миневер Черкези  (вкупно 16 

ученици) и април 2018, супервизор 

Јасемин Кулаку (вкупно 8 ученици) 

 

9. Проектот е релизизиран Продолжува реализацијата 

 

Проект – Дабар 

Ред. 

бр. 
ПОЗИЦИЈА ОПИС 

1. 
Наставници ангажирани 

во проектот 

Тони Ефремоски,  

Маја Срезоска,  

Перо Пандилоски 

2. Носител на проектот 
Здружение на информатичари на 

Македонија 
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3. Времетрење на проектот  Ноември 2017 

4. Цели на проектот 
Промовирање на информатиката и 

сродните науки 

5. 
Реализирани обуки на 

ангажираните наставници 
/ 

6. 

Број на дополнително 

ангажирани наставници и 

дисеминација 

/ 

7. 
Број на ангажирани 

ученици и нивна обука 
117 ученици од македонски наставен јазик 

8. 
Број и видиви 

реализирани активности 

Организирани се 10 термини 

(за секој клас поединечно) 

9. Проектот е релизизиран Во целост 

 

 „Безбедни училишта – хармонична средина” – Министерство за образование и наука и канцеларијата 

на ОБСЕ во Македонија; 

 Спроведување на активности за безбедно училиште ,формирање на тимови на ниво на секоја паралелка 

,соработка со МВР одржување на работилници за превенција и безбедно училиште.  
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 Одговорни: Блерита Мустафаи Мазлами, Кристина Крушорацки  и класните раководители. 

 Условен паричен надоместок  

 Социјална помош условено со редовност на учениците.  

Одговорни наставници: Блерита Мустафаи Мазлами,Светлана Столеска,Јелдес Шаре. 

 

 Проект за развивање отпорност кон радикализација и насилен екстремизам на ниво на училишта 

 Центарот за истражување и креирање политики (ЦИКП), во конзорциум со Центарот за образование и 

развој (CED) и Нексус-Граѓански концепт, започнуваат со спроведување на проект финансиран од ЕУ, во рамки 

на националната програма Strive for Development, со наслов “Едукација за превенција: Зајакнување на 

училишниот кадар и родителите да развијат отпорност кај младите кон насилен екстремизам“(во оригинал: 

Educate2Prevent: Strengthening Front-line School Workers and Parents to Build Youth Resilience to Violent 

Extremism”). 

 Цели на проектот: 

 Да се зајакнат капацитетите на училишниот кадар и родителите за препознавање на почетни знаци на 

радикализација; 

 Да се зголеми свесноста на ниво на училиште во врска со ризиците, и преку образовни активности да се 

изгради отпорност кон екстремистичка пропаганда и регрутирање. 

 Период; од февруари 2018 до јануари 2019 година. 
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Проектот вклучува: 

 Анкетно истражување со 20-30 претставници на училишниот кадар  
(Мај 2018 г.) 

 Учество на тридневна обука на 4 наставници, 1 претставник на стручната служба и  1 претставник 
на Советот на родители  

(септември 2018 г.) 

 Одржување на 4 менторски средби во училиштето  
(октомври-декември 2018 г.) 

 Запознавање со концептите на насилен екстремизам и радикализација, развивање методи за 
превенција на радикализација помеѓу учениците, разработка на систем за поддршка на ниво на 
училиште и општина;  

 Процес на следење и менторирање на училишниот кадар за примена на системот кој ќе биде 
разработен. 

Анкетно истражување – 25 наставници на 15.05.2018 година 

1. Татјана Карафиловска 

2. Аница Фичуроска 

3. Ана Ристеска 

4. Радмила Златевска 

5. Рада Илиевска 

6. Анета Талеска Манеска 
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7. Маја Срезоска 

8. Светлана Столеска 

9. Михајло Ѓиноски 

10. Шезаир Карпузи 

11. Гајур Сарач 

12. Абил Идризи 

13. Валдета Џелили 

14. Авни Халими 

15. Херолина Азири 

16. Блерита Мустафаи Мазлами 

17. Албина Муслиу 

18. Џихане Садику Ракипи 

19. Дрита Лутфиу 

20. Мимоза Емрулаи 

21. Незајете Адеми 

22. Феџрије Адеми 
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23. Џеладин Ибраими 

24. Бедри Алију 

25. Миранда Нуредини 

 

На 07.06.2018 година средба на ВД Директорот Тони Ефремоски со со претставници од меѓународната 

организација Хедајах. 

 

 Проекти на невладини, хуманитарни и добротворни организации 

 Со цел поголемо секојдневно присуство во животот, изнаоѓање начини за разрешување на конфликтни 

ситуации и вклучување на младиот човек во сферите од општествено - економскиот и политичкиот живот 

неопходно е создавање услови за соработка со невладини, хуманитарни и добротворни организации. 

Младиот човек, освен што требе да владее со знаење, неопходно е и негово овозможување истите да ги 

прошири, да им даде живот, да ги вкалкулира во секојдневната  практика, да  изнајде модуси за разрешување 

на одредени секојдневни ситуации, како и сведување на ексцесните ситуации на минимум.  

 Досегашната практика покажува да наши ученици постојано партиципирааат со своето учество во 

реализација на проекти, без разлика дали севладини, невладини, хуманитарни и добротворни организации.  

 Посебно треба да се обележи соработката на нашето училиште со Црвениот крст од Гостивар која се 

подобрува од година во година. Освен дарувањето крв, нашите ученици организираат и други акции за 

собирање парични средства и облека, што претставува значителна помош на лицата од социјално загрозените 
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семејства.  

 Одговорен наставник: Ѓерасимоски Ѓере. 

 Во  рамки на Проектот за развој на вештини и подршка на иновации (СКИЛС Проектот), кој се 

имплементира од страна на Министерството за образование и наука, а во тесна соработка  со Центарот за 

стручно образование и обука, Бирото за развој на образование и други релевентни институции, во тек е 

процес на реформирање на техничкото образование (средно стручно образование во траење од 4 години), 

согласно  усвоената Концепција за модернизација на техничкото образование. 

 20 и 21 август 2018 (група Гостивар 1, обука на македонски јазик) 

1. Тони Ефремоски – ВД Директор на училиштето 
2. Даниела Николовска – училишен педагог 
3. Лилјана Стојановска – наставник 
4. Наташа Илиевска – наставник 
5. Маја Срезоска – наставник 
6. Светлана Столеска – наставник 
7. Даница Наумоска – наставник 
8. Гајур Сарач – наставник 

 22 и 23 август 2018 (група Гостивар 5, обука на албански јазик) 

1. Фиснике Хани – помошник директор на училиштето 
2. Блерита Мустафаи Мазлами – училишен психолог 
3. Џихане Садику Ракипи – наставник 
4. Резак Јакупи – наставник 
5. Атип Исеини – наставник 
6. Шемсије Демири – наставник 
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7. Пакизе Билали – наставник 
 Во  согласност  со  Акцискиот  план  за  имплементација  на  Националната  стратегија  за спречување  

на  насилниот  екстремизам  (2018-2022),  Националниот  комитет  за спречување  на  насилен  екстремизам  

и  борба  против  тероризам,    Министерството  за образование  и  наука  (МОН)  и  Мисијата  на  ОБСЕ  во  

Скопје  реализираат  низа  тековни активности  за  подигнување  на  свесноста  за  насилниот  екстремизам  за  

наставници  и претставници на училишните стручни служби.    

 Како  дел  од  овие  активности,  од  20-22  јуни,  во  Битола,  се  реализираше  првата  пилот обука за 

обучувачи на оваа тема. Обуката ја одржа меѓународен експерт од Ирска, и на неа присуствуваа 15 

претставници од средни училишта во земјата, како и претставници на  Националниот  комитет  и  МОН. 

 По завршувањето на втората обука за обучувачи, започна реализацијата на сесии за дисеминација, со 

следниот распоред: 

 Гостивар – 23 август 2018 

Група 1 - Предавач Кристина Крушорацки 

1. Даниела Николовска 
2. Аница Фичуроска 
3. Лепа Јовческа 
4. Анета Талеска Манеска 
5. Гоце Бошкоски 
6. Јелдес Шаре 
7. Шезаир Карпузи 
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Група 2 - Предавач Блерита Мустафаи Мазлами 

1. Букурије Гаши Исеини 
2. Абил Идризи 
3. Емине Мустафа 
4. Лулјета Арифи 
5. Авни Халими 

 Проект на УНИЦЕФ за развој на социјалното претприемништво и претприемнички вештини кај 

младите на возраст од 13-19 години.  

 Презентација за средните училишта од Гостивар на 27 август 2018 год. 

Учесници од нашето училиште: Анета талеска Манеска, Феџрије Адеми и Јасемин Кулаку. 

 Во учебната 2017/18 година, во рамките на СЕОУ Гостивар беше формиран дебатен клуб„Имам што да 

кажам”, под менторство на професорката Габриела Петроска. Во дебатниот клуб членуваат ученици од прва 

до четврта година, од сите наставни јазици.  

Членовите на дебатниот клуб следеа предавања за дебатата како поим, видовите на дебатирање и правилата 

за дебатирање. 

Формирано е раководно тело на клубот од шест членови кое свикува состаноци и организира дебати. Темите 

за дебатирање ги избираат учениците, според нивни интереси и желби, со цел да говорат на сензитивни теми 

кои се горлив проблем на младите. Дебатниот клуб е отворен за сите ученици кои сакаат да предложат тема 

или имаат желба да дебатираат. Состаноците и дебатите се реализираат во просториите на СЕОУ Гостивар, но 

тенденција е да се излезе од рамките на училиштето и да се дебатира на ниво на општина.  
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На 15.05.2018 година, во просториите на Средното економско училиште „Гостивар” се реализира дебата на 

тема: „Насилството меѓу младите”. 

Учесници на дебатата беа: 

 Г-ѓа  Слаѓана Ангелкоска, претставник од Центарот за социјални работи,  

 Г-дин Мухамед Точи, претставник од НВО Месечина, 

 Претставник од МВР ПС Гостивар,  

 Г-дин Гајур Сарач, професор во СЕОУ Гостивар, како и  

 ученици од нашето училиште.  

Дебатата ја следеа, В.Д.Директорот на СЕОУ Гостивар, професори, родители и ученици. 

Предвидено е да се реализраат неколку дебати во учебната 2018/19 година на кои ќе бидат поканети да 

учествуваат професори, родители, ученици и претставници од заедницата 

 
 

Евалуциони 
листи од 
работилниц
ите 

Учениците рамноправно учествуваат во одделенските заедници и младинската организација, подеднакво и 
машки и женски пол, подеднакво од сите етнички заедници.  

 
Извештај од 
родителски 

За да се постигнат поголеми ефекти во воспитно-образовниот процес неопходна е почеста и поголема 
комуникација со родителот. 
Родителот мора да знае како напредува неговото дете, како се однесува во училиштето, какви промени 
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средби 
 
Извештај од 
состаноци 
на 
училишен 
одбор 
 
Анкета со 
родители 
 
 

забележуваат наставниците. Од друга страна и класниот раководител, бидејќи е родител на ученикот во 
училиштето мора повеќе да е информиран за ученикот, неговата семејна состојба, условите за учење и ред 
други социјално-економски сегменти од животот.  
Координација помеѓу нив е можна преку индивидуални и организирани средби. 

- Индивидуалните по потреба ги свикува класниот раководител, педагогот, пом. директорот или 
директорот на училиштето. Истите можат да се организираат и по желба на родителот со цел 
разговор кај класниот раководител, предметниот наставник, педагогот, психологот или 
раководниот кадар и изнаоѓање стимулативни мерки за поголеми ефекти во воспитно-
образовната работа. 

- Организираните средби познати како родителски ги свикува класниот раководител. Се одржуваат 
минимум по две во полугодието или најмалку четири во учебната година. На родителските средби 
родителите се запознаваат со актуелните состојби во класот и училиштето, проблемите што 
учениците ги имаат во наставата, се прават анализи на успехот, редовноста и дисциплината, се 
известува родителот за осенетоста на ученикот, редовноста, дисциплината, за преземените 
педагошки мерки.... се даваат одредени предлози и сугестии од родителите за подобрување на 
успехот, редовноста и дисциплината. Родителските средби се јавни, отворени и задолжителни, а 
во исклучителни случаи можат да имаат и друг карактер. По потреба на истите може да 
присуствува директорот, пом. директорот, педагогот, одборот на родители и советот на родители. 

 
 
Извештај од 
состаноци 
со 
локалната 
самоуправа 
 
 

Соработката со локалната самоуправа е од големо значење за решавање на некои проблеми, и воопшто за 
односот и климата во училиштето. Со децентрализацијата, соработката со родителите, локалната заедница и 
стопанските субјекти се повеќе се зголемува. Општествени потреби и интересот како сегменти за запишување 
на учениците – професијата во интерес на пазарот на трудот и науката. 
СЕОУ ”Гостивар”, Гостивар ги има следните профили: 
- економски техничар, 
- правен техничар, 
- деловен секретар 
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Дневници 
на 
учениците 
водени на 
нивната 
практична 
работа 
 
 

- техничар за трговија и маркетинг 
- банкарски техничар 
 Врз основа на направените анализи и согледувања направен е добар чекор напред. Меѓутоа мораме уште да 
работиме на афирмирање на наведените образовни профили. Во тој контекст нашите конкретни активности 
би биле: 

- Запознавање на учениците од основните училишта и родителите со наведените профили. 
- Постојана анализа на потребите од наведените профили на факултетите и пазарот на трудот. 
- Маркетинг на училиштето во текот на годината: афирмирање на воспитно-образовната 

компонента, подобрување на условите за работа и примена на нови наставни стратегии. 
- Почит кон резултатите од учениците и наставниците. 
- Учество во проекти како маркетинг и презентација на училиштето пред јавноста. 
- Афирмација на училиштето преку разни воннаставни активности. 
- Преземање ригорозни мерки кон неодговорните и несовесните наставници и нивната лоша 

презентација и афирмација на училиштето пред јавноста. 
- Улогата на средствата за јавно информирање во презентација на училиштето 

Значајно место мора да има училиштето во поврзувањето со заедницата, локалната власт и другите стопански 
субјекти од непосредната околина. Основна цел е нивно вклучување во структурите на училиштето, 
непосредната соработка со учениците и вклучување во општествените текови. Од особено значење е барање 
социјален партнер преку кого ќе можат дел од воспитно-образовните активности да најдат пласман на 
пазарот на трудот. 
Од извештаите од родителските средби, се добиваат информации од страна на родителите за нивните 
сугестии и предлози во врска со работата на училиштето, за меѓусебните односи помеѓу настаниците и 
учениците и односите меѓу самите ученици. Исто така, тие добиваат повратни информации за училишната 
клима. Родителите имаат можност да присуствуваат на одржаните отворени часови и да видат како се одвива 
наставата, да дадат свои сугестии и забелешки, со што ќе помогнат во наставниот процес. Често пати 
родителите се вклучени во проектите кои ги изработуваат учениците и на тој начин индиректно повторно се 
вклучуваат во наставниот процес.  
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Со родителите се комуницира најчесто на родителските средби, но често пати родителите се повикуваат и 
индивидуално со цел да е запознаат за успехот и редовноста на нивните деца. Родителите се редовни гости на 
сите манифестации и презентации кои ги организираат учениците. На тој начин родителите добиваат 
информации за начинот на којшто се одвива наставниот процес во училиштето, како и за постигнувањата на 
учениците.  
Училиштето соработува со локалните стопански организации бидејќи учениците следат задолжителна 
практична настава. Учениците често пати се вклучуваат во проекти организирани од невладините организации 
во нашиот град, со што и ваквите организации соработуваат со училиштето.  
Учениците групно или организирано со присуство на професорот, посетуваат фабрики и други стопански 
објекти, но и самите ученици, реализирајќи истражувачки и други проекти, ги посетуваат фабриките и другите 
стопански објекти, со цел практично да ги реализираат теоретските познавања по одредени предмети 
здобиени во училиштето. Со ова, теоријата практично се применува и се стекнуваат трајни знаења.  
Покрај практичните часови што се одржуваат во училиштето, на кои се објаснува практичната примена на 
теоретските предзнаења, учениците во стопанските субјекти од нашиот град имаат можност и самите 
практично да ги применат своите знаења. Со цел да се мотивираат учениците и работодавачите во 
стопанските субјекти, би требало училиштето да се вклучи во проектот за практична примена на знаењата со 
кој се предвидува на работодавачите да им се овозможат одредени привилегии. Училиштето има и своја 
интернет страна www.seougostivar.mk , на која секојдневно се внесуваат сите новини, податоци и информации 
поврзани со училиштето. Поточно се што може да им биде од помош на учениците и наставниците, за 
континуирана работа и успех во неа, од податоци за екстерното тестирање, државната матура, различните 
проекти, па се до испитните сесии за вонредните ученици, може да се проследи на нашата интернет страна. 
Училиштето често пати организира отворени часови на кои присуствуваат професори од други училишта кои 
подоцна дебатираат за успешноста на одржаниот час и за можностите за изведување на уште поуспешни 
часови. Професорите и учениците не ретко имаат можност, поради саеми или обуки да гостуваат во училишта 
од целава република, а со тоа и да разменуваат искуства во своето работење.     
 

http://www.seougostivar.mk/
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Собирање на податоци (ii) кои други методи се користени за собирање на податоци? (пр. прашалници, анкети, 
набљудувања...) 
 
Наведете ги другите 
методи кои се 
користени за 
собирање на 
податоци 

Учество:  Кој беше 
вклучен во собирање 
на овие информации 

Кои информации се собрани? 
 

 
Анкета на родители 
 
 
 

 
Работна група 

 Родителите сметаат дека соработката со училиштето е на солидно 
ниво, но истата би можела да биде уште подобра доколку и 
професорите и родителите ја продлабочат истата во повеќе сфери и 
дека треба да се подобри информираноста. 

 Од анкетата за родителите, во која беа испитани: 

 Македонци Албанци Турци Роми 

Мажи 10 25 7 4 

Жени 15 20 3 6 

Вкупно 25 45 10 10 

 На прашањето дали родителите се запознати со тоа дека 
училиштето располага со механизми за помош на ученици со 
физички и емоционални проблеми, добиени се следниве резултати 
: 

 Македонци Албанци Турци Роми 

 м ж м ж м ж м ж 
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да 1 3 5 10 2 1 1 2 

делумно 5 4 6 3 1 1 1 2 

не 4 8 14 7 4 1 2 2 

Вкупно 10 15 25 20 7 3 4 6 

 
 
Од табелата може да се забележи дека 25, односно 27,8 % од 
испитаниците одговориле дека се запознати со тоа дека училиштето 
располага со механизми за помош на ученици со физички и 
емоционални проблеми, 23 односно 25,6 % одговориле дека 
делумно се запознати со тоа дека училиштето располага со 
механизми за помош на ученици со физички и емоционални 
проблеми. 42, односно 46,6 % одговориле дека воопшто не се 
запознати со тоа дека училиштето располага со механизми за 
помош на ученици со физички и емоционални проблеми. 
Најголемиот број од испитаниците одговориле дека не се 
информирани за постоењето на служби и механизми за помош на 
учениците. 

 На прашањето колку училиштето го поттикнува ученикот да ги 
користи своите способности, добиени се следните резултати : 

 Македонци Албанци Турци Роми 

 м ж м ж м Ж м ж 

да 6 9 14 17 3 2 3 4 

делумно 2 4 11 2 4 / 1 2 
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не 2 2 / 1 / 1 / / 

Вкупно 10 15 25 20 7 3 4 6 

 Од табелата може да се забележи дека 58, односно 64,4 % од 
испитаниците одговориле дека училиштето ги поттикнува учениците 
да ги користат своите способности, 26, односно 28,9 % дека делумно 
ги поттикнуваат, а само 6, односно 6,7% одговориле дека не постои 
поттикнување на учениците да ги користат своите способности.  

 На прашањето колку постои  взаемна почит и разбирање помеѓу 
наставниот кадар и учениците, добиени се следните резултати: 

 

 

 Македонци Албанци Турци Роми 

 М ж м ж м ж м ж 

да 5 10 14 15 4 1 2 3 

многу 3 / 1 / / / 1 2 

делумно 1 4 8 4 2 1 / 1 

           не 1 1 2 1 1 1 1 / 

Вкупно 10 15 25 20 7 3 4 6 

Од табелата може да се забележи дека 54, односно 60 % од 
испитаниците одговориле дека постои взаемна почит помеѓу 
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наставниците и учениците, 7 односно 7,8 % постои многу голема 
почит и разбирање, 21, односно 23,3 % одговориле дека делумно 
постои взаемна почит и разбирање, а 8, односно 8,9 % одговориле 
дека не постои взаемна почит помеѓу наставниците и учениците .  
Родителите сметаат дека постои  взаемна почит помеѓу 
наставниците и учениците. 

 
Анкета на ученици 
 
 
 

 
Работна група 

Од анкетата за учениците, во која беа испитани: 

 Македонци Албанци Турци Роми 

Машки 15 20 7 5 

Женски 15 25 8 5 

Вкупно 30 45 15 10 

 

 

 

 

На прашањето дали наставниците ги имаат предвид мислењата на 
учениците, добиени се следните резултати: 

 Македонци Албанци Турци Роми 

 м ж м ж м ж м ж 
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најчесто 7 6 10 5 4 2 3 2 

понекогаш 8 8 9 18 3 6 1 3 

не / 1 1 2 / / 1 / 

Вкупно 15 15 20 25 7 8 5 5 

 Од табелата може да се забележи дека 39, односно 39% од 
испитаниците одговориле дека професорите најчесто ги земаат 
предвид мислењата на учениците, 56,  односно 56% дека понекогаш 
професорите ги земаат предвид мислењата на учениците, а 5, 
односно 5% одговориле дека не се земаат предвид мислењата на 
учениците.Најголем процент од испитаниците одговориле дека 
понекогаш се зема предвид мислењето од учениците. 

 На прашањето дали машките и женските ученици имаат ист 
третман во училиштето и наставата, добиени се следните 
резултати: 

 Македонци Албанци Турци Роми 

 М ж м ж м ж м ж 

да 10 5 16 18 5 2 4 1 

понекогаш 4 4 4 1 2 2 1 2 

не 1 6 / 6 / 4 / 2 

Вкупно 15 15 20 25 7 8 5 5 

Од табелата може да се забележи дека 61, односно 61% од 
испитаниците одговориле дека нема полова дискриминација, 20, 
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односно 20% дека понекогаш има полова дискриминација, а 19 од 
испитаниците, односно 19% одговориле дека има полова 
дискриминација. 

 Учениците во најголем дел сметаат дека нема полова 
дискриминација од страна на професорите. 
На прашањето каква поддршка им нуди педагошко – 
психолошката служба на учениците, добиени се следниве 
резултати: 

 Македонци Албанци Турци Роми 

 М ж м ж м ж м ж 

целосна 10 12 14 15 4 5 4 5 

делумна 4 3 6 8 3 2 1 / 

нема 1 / / 2 / 1 / / 

Вкупно 15 15 20 25 7 8 5 5 

 Од табелата може да се забележи дека 69, односно 69% од 
испитаниците одговориле дека имаат целосна поддршка од 
педагошко-психолошката служба, 27, односно 27% дека има 
добиваат делумна поддршка, а 4, односно 4 % одговориле дека 
немаат никаква поддршка од педагошко – психолошката служба. 
Учениците во најголем број се со мислење дека имаат 
целоснаподдршка од педагошко – психолошката служба, а мал е 
бројот на испитаници кои сметаат дека немаат никаква пддршка. 
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Анкета на 
наставници 
 
 
 
 

 
Работна група 

Од анкетата спроведена врз наставниците добиени се следниве 
податоци: 

 На прашањето каква поддршка нуди педагошко – психолошката 
служба на учениците, добиени се следниве резултати 

 Македонци Албанци Турци 

 м ж м ж м ж 
целосна 3 14 7 18 2 3 

делумна / 3 3 5 1 1 

нема / / / / / / 
Вкупно 3 17 10 23 3 4 

 Од табелата може да се забележи дека 47, односно 78,3 % од 
испитаниците одговориле дека педагошко-психолошката служба им 
дава целосна поддршка на учениците, 13, односно  21,7% сметаат 
дека делумно им се обезбедува поддршка од педагошко – 
психолошката служба 
 

 На прашањето колку им се допаѓа на наставниците работата во ова 
училиште, добиени се следниве резултати 

 
Македонци Албанци Турци 

м ж м ж м ж 

да 3 13 6 16 2 2 

многу / 4 2 3 1 1 
понекогаш / / 2 4 / 1 

не / / / / / / 
вкупно 3 17 10 23 3 4 
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Од табелата може да се забележи дека на 42, односно 70%, од 
професорите им се допаѓа да работат во ова училиште, 11, односно 
на 18,3 % многу им се допаѓа да работат во училиштето, на 7 
односно 11,7 % понекогаш им се допаѓа да работат во ова училиште. 
 
 
На прашањето дали училиштето успешно се справува со секаков 
вид на малтретирање на децата во училиштето, добиени се 
следниве резултати. 

 Македонци Албанци Турци 

 м ж м ж м ж 

да 2 12 8 14 1 1 

понекогаш 1 4 / 7 2 2 

не / 1 2 2 / 1 

Вкупно 3 17 10 23 3 4 

Од табелата може да се забележи дека 38, односно 63,3%, од 
професорите сметаат дека училиштето успешно се справува со 
секаков вид на малтретирање на децата во училиштето, понекогаш 
16, односно 26,7 % , а само 6, односно 10 % сметаат дека 
училиштето не се справува со секој вид на малтретирање на децата 

 Професорите ја нагласувааат потребата за соработка на училиштето 
со различни институции и организации. 

 
Разговор со 
директорот 

 Од разговорот со директорот, заклучивме дека училишната клима е 
на завидно ниво, но секогаш може да се постигнат и подобри 
резултати 
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Разговор со 
наставниците 

 Од разговорите со наставниците дојдовме до заклучок дека се 
задоволни од училишната клима, од меѓуетничките односи и од 
односите помеѓу учениците и професорите. 
 

 
Набљудување 
 

  
Од набљудување, заклучено е дека на учениците и професорите во 
економското училиште им е чест и гордост што се дел од него. 
Секогаш кога ќе се најдат пред некој предизвик, приоритет им е 
надминување на проблемите и постигнување на врвни успеси, како 
и афирмација на училиштето пред јавноста. Тогаш професорите и 
учениците работат како едно. 
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Резултати:  Овде треба накратко да ги образложите вашите клучни јаки страни и  слабости 

 
Клучни јаки страни      
 

 Постигнување на високи резултати во воннаставни и проектни активности 

 Добра соработка на директорот со членовите од Училишниот одбор и сите структури во училиштето 

 Безбедноста за време на наставата со организирано физичко обезбедување и видео надзор 

 Взаемно почитување и односите помеѓу вработените, наставниците и учениците 

 Уреден училишен двор 

 Соработка со локалната заедница и другите институции и органи. 
 

 
Слабости 
 

 Дел од членовите на училипниот одбор не се доволно информирани со одредбите од Законот за средно 
образование во однос на вршењето на работи во однос на управувањето во училиштето и деловникот за 
работа 

 Нема програма за менторство и недоволна помош на наставниците приправници 

 Недоволна реализација на интерактивната настава 

 Несоодветни услови за квалитетна настава во спортската сала, салата ја користи истовремено и друго 
средно училиште 

 Нема пропишани процедури за следење на планирањата на наставниците и на наставниот процес 

 Голем број на оправдани и неоправдани изостаноци на учениците поради отсранување од настава, бегање 
од часови 
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Анализа на резултатите:   
 
Овде дадете подетална евалуација на ова подрачје   
 
 
Подобрувањето на училишната клима и култура е можност за подобрување на имиџот на училиштето. Сигурно во 
тој случај може да се рече дека климата е внатрешниот отслик на училиштето, а културата на надворешниот. 
Нивните рефлексии се длабоко вткаени пред јавноста. Тие се најдобриот промотер и модератор на училишниот 
лик. Општа констатација е дека училишната клима е на задоволително ниво. Сите односи во училиштето се 
базираат на добра комуникација помеѓу колегите, учениците и самата локална средина каде што егзистира 
училиштето, и тоа е традиција, што ние се трудиме постојано да ја негуваме и надоградуваме. Со подобрената 
комуникација на секое ниво, се негуваат и правилните вредности кај учениците и директно се влијае на нивното 
воспитание од страна на училиштето како институција во системот. Постоечките конфликтни ситуации и 
недоразбирања се трудиме да ги решиме на најдобар начин, со цел да се постигне меѓусебна доверба. Само така 
правилно ќе се насочуваат учениците и наставниците во извршувањето на своите понатамошни обврски и 
активности во општеството.    
 
Идни активности:  Приоритетни подподрачја (оддели) во рамките на ова подрачје кои може да бидат вклучени 
во планот за развој на училиштето 
Со цел резултатите да се задоволство, работното место да го исполнува работникот, а за ученикот училиштето да 
биде визија за сопствениот живот и гаранција за неговата иднина, неопходно е подобрување на училишната клима 
и култура. Поради тоа треба да постои: 

  Меѓусебно почитување, доверба и уважување. 

  Отворена и постојана соработка и комуникација. 
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  Конструктивно и благовремено решавање на конфликтите. 

  Почитување на нормите и кодекс на однесување. 

  Редовност во извршување на обврските. 

  Одговорност и самоконтрола. 

  Процедури и церемонии. 
 
Покрај тоа треба да се следат и препораките укажани до Државниот просветен инспекторат: 
: 

 Да се преземат активности за запознавање на членовите на УО за нивните надлежности согласно Законот за 
средно образование 

 Да се преземат активности за работа со ученици со психо-физички и здравствени проблеми 

 Да се изготви програма за менторство 

 Да се постават компјутерите во употреба и наставата да се реализира интерактивно 

 Училиштето да направи напори за набавка на наставни средства и учебници и да се подобрат условите за 
настава во спортската сала 

 Да се преземат мерки поради големиот број на оправдани и неоправдани изостаноци на учениците поради 
отстранување од настава, бегање од часови и сл. 

 

 
 
Изработија: 
Наташа Илиевска – професор 
Мимоза Емрулаи – професор 
Семра Амети Селими – професор 
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Алемина Исмаили– ученик 
Мирослав Петроски– родител 
Ѓулѓан Хасипи Амети – претставник на локалната заедница 
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Ресурси  

 
 
 
Оддели во рамките на подрачјето: 
 
 
 

  Сместување и просторни капацитети 
 

  Наставни средства и материјали 
 

  Персонал 
 

  Развој на персоналот 
  

  Финансиско работење во училиштето 
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Годишна програма за 
работа на училиштето 
за учебната 2017-
2018год.  

1. Главен објект во кој се сместени: 
-  1    кабинети по информатика 

опремени со 25 компјутери, смарт 
табла, интернет линија,  

- 1    специјализирана училница 
наменета за практична настава – 
Училишна компанија  

  -    17  училници опремени со табли, а 
дел со графоскопи и    
-  1    библиотека со читална 

опремена со литература, интернет 
линија  

- 1    просторија за кариерен центар и 
младинска организација опремена 
со компјутер, печатар и LCD 
телевизор 

- 1    наставничка канцеларија 
-  1    канцеларија за директорот  
-  1    канцаларија за помошник 

директорот 
-  1    канцеларија за стручна служба  
-  1    канцеларија за секретарот 
-  1    канцеларија архива 
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-  2    соблекувални (женска и машка) 
-  4    тоалети 

2. Помошен објект во кој се сместени: 
            -       2    адаптирани училници  
            -       1    работилница 
3.    Дополнителен објект во кој се сместени  
           -        6    училници 
           -        2    тоалети 
4.    Спортска сала која се користи заедно со и 
Медицинското училиште– Гостивар 
 

Училиштето има адекватни простории кои 
оптимално се користат, но истите не се 
адекватно опремени и треба да се доопремат.  
Училиштето располага со спортска сала  која  е  
преоптоварена  со ученици, т.е. за време на 
еден час вежбаат од (50-100)ученика. 
Спортската сала се користи заедно со и 
учениците од Медицинското училиште. 
Посебно внимание треба да се посвети на 
санирање на подот, како и реновирањето на 
соблекувалните кои се во лоша состојба. 
Спортски терени  во кругот на училиштето се во 
лоша состојба. Потребно е нивно санирање 
(ракометното игралиште), изградба на нов 
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терен ( кошаркарско игралиште), со што 
спортските терени ќе добијат целина и ќе 
имаат поголема функција. 
Поради адекватно одвивање на наставата 
потребно е да се обезбедат соодветни 
гимнастички справи и реквизити. Особено се 
чувствува недостиг на просторија за 
наставниците по спорт и спортски активности. 
Покрај ограничените просторни услови, 
потребното санирање на подот на спортската 
сала,  да се реши проблемот со зголемување на 
капацитетот на затоплување. 
 

 



Самоевалуација на училиштето: СЕОУ „Гостивар“ – Гостивар                                           Подрачје 6:Ресурси 
 

146 

 

 
 
 
 
Годишна програма за работа 
на училиштето за учебната 
2017-2018г.  

 
 
 
За презентација и проектни активности 
училиштето поседува: 
      -     Проектни табли (плутани табли)  
              6 ком. со димензија 2,70 х 1,20 
            10 ком. со димензија 1,50 х 1,20 

- 1 смарт табла 
- 3 ЛЦД проектор,  
- 2 лап-топ компјутери,  
- 1 фотокопир апарати  
- 8 компјутери кои ги користи 

стручната служба и администрација, 
- 4 компјутери за наставници, 
- 88 лап-топ компјутери за наставници, 
- 3 ТВ приемници 
- 16 видео камера 
- 2 графоскопи 
- 7 печатари. 

 Наставата се реализира во 
специјализирани училници и во простории 
наманети за проекти.  
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Досиеја за наставници  
 
 
 
Статутот на училиштето 
и правилник за 
засновање на работен 
однос 
 
 
 
Нормативи и акти за 
систематизација на 
работни места во 
училиштето 
 
 

Во наставата се вклучени профсори по наставни 
јазици: 
Македонски наставен јазик – вкупно 31 
наставници од кои на 30 наставници матично 
училиште им е 
          СЕОУ „Гостивар“  Гостивар 
Албански наставен јазик – вкупно 60 наставници 
од кои на 58 наставници матично училиште им е 
          СЕОУ „Гостивар“  Гостивар 
Турски наставен јазик – вкупно 7 наставници од 
кои на  7 наставници матично училиште им е 
          СЕОУ „Гостивар“  Гостивар 

 
   100% соодветност на наставниот кадар на 
македонски наставен јазик 
   100%  соодветност на наставниот кадар на 
албански наставен јазик 
   100%  соодветност на наставниот кадар на 
турски наставен јазик 
 
   Во наставата се вклучени наставници со 
следнава старосна структура: 
     20 до 30 години. . . . . . . . . . . . .  10 

 31 до 40 години . . . . . . . . . . . .  38 
 41 до 50 години . . . . . . . . . . . .  29        
51година до пензија                 20 
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Годишна програма за работа на 
училиштето за учебната 2017-18 
год. 
 
Распоред на часови 
 
Наставни планови  
 
Записници од уписните комисии 
 

 
Во учебната 2017/18 година се 
запишани вкупно 440 ученици од 
прва до четврта година, од кои на:  
 

- македонски наставен јазик 107 
ученици 

- албански наставен јазик 271 
ученици 

- турски наставен јазик 62 ученици. 
 
Учениците се распоредени во 42 
паралелки и тоа: 

- На македонски наставен јазик 9 
паралелки 

- На албански наставен јазик 27 
паралелки 

- На турски наставен јазик 4 
паралелки. 
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Наставата се одвива во две смени и 
тоа: 

- Во една смена 9 паралелки на 
македонски наставен јазик и 4 
паралелки на турски наставен 
јазик 

- Во другата смена 25 паралелки на 
албански наставен јазик 

 

 
Извештаи од успешно завршени 
обуки на наставниците и преглед 
на сертификатите 
 
 
 

Наставниците се вклучени во проекти 
кои се поддржани и одобрени од 
Министерството за образование и 
наука и од Бирото за развој на 
образование. 
 
-кариерен центар- 
подготовка за вработувања 
и работа, учење преку 
место и планирања на 
кариера УСАИД и средно 
стручно образование 



Самоевалуација на училиштето: СЕОУ „Гостивар“ – Гостивар                                           Подрачје 6:Ресурси 
 

150 

 

-имплементација на 
еколошката едукација во 
образовниот систем на 
Р.М. 
-имплементација на 
конвенцијата за правата на 
детето во Р.М  
-младинска организација 
МАССУМ  
-безбедни училишта-
хармонична средина  
-поттикнување на 
социјална инклузија и 
инклузивен пазар на труд  
-проект за меѓуетничка 
интеграција во 
образованието  
-вештини за вработување  
-најдобар бизнис план  
-проект за интер културна 
размена. Дете 
правобранител- проект за 
меѓуетничка интеграција 
во образованието  
-социјална кохезија во 
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средните училишта  
-превенција од современи 
форми на трговија со луѓе  
-медијација за промена  
 

 

 

Пописни листи од кабинетите и 
библиотеката 
 

Училиштето има стручна и друга 
литература и наставни помагала 
кои не ги задоволуваат доволно 
потребите  на наставниците и  на 
учениците. 
Библиотеката располага со книжен 
фонд од 3930 книги. Литературата е 
во функција на наставата и истата е 
на македонски, албански и турски 
наставен јазик. Од вкупниот фонд 
на книги  околу 2400 се на 
македонски јазик, 1230 на албански 
јазик и 300 на турски јазик. 
Најголем недостиг има од 
литературен фонд на турски 
наставен јазик.  
Може да се нагласи дека книжниот 
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фонд е солиден, но   дека сепак 
постои потреба од зголемување на 
литературниот фонд за потребите 
на наставата. Со цел да се 
задоволат оптималните услови од 
книжен фонд во тек се подготовки 
за изготвување проект за 
комплетирање на библиотеката со 
лектири, литература и стручни 
списанија. 
Во новоизградената библиотека со 
читална учениците и наставниците 
имаат идеални услови за пристап 
до адекватната литература, под 
услов истата да биде набавена.  
Во училишната библиотека, освен 
литература за учениците, има и 
скромна литература по останатите 
подрачја како што се економските, 
историските, географските и 
педагошките, и сите ги користат 
учениците и наставниците   
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Статутот на училиштето  
 
Извештаи од дежурства на 
наставниците 
 
 

Целиот персонал  е претежно 
редовно присутен на работното 
место според прописите на 
училиштето, освен во одредени 
оправдани ситуации. Присутноста 
на наставниците се контролира  и 
регулира од страна на одговорните 
наставници на смена, како и од 
дежурните наставници (по 8 
наставника во смена). По 
завршувањето на смената 
дежурните наставници изготвуваат 
извештај од извршеното дежурство. 
Во училиштето се инсталирани 
камери на кои се снима ситуацијата 
во училиштето 24 часа, со можност 
за ретроактивно враќање на 
снимките. Заради подобро 
информирање на учениците и 
наставниците во училиштето, во 
функција е и  разгласна станица. 
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Статут на училиштето, правилници 
Записници од состаноци на: 
- Наставнички совет 
- Совет на годината 
- Совет на паралелка 
- Стручни активи 
 
 

Организационо-стручната 
поставеност на училиштето се 
манифестира преку работа на 
стручните органи во училиштето и 
тоа: Наставнички совет, Совет на 
годината, Совет на паралелка и 
Стручни активи. 
Овие органи имаат свој домен на 
работни задачи и одговорности, а 
се со цел да се координира 
работата на наставата, реализација 
на воспитно-образовниот процес, 
размена на мислења, давање 
предлози и укажувања, барање на 
начин за надминување на 
проблемите во наставата. 
Стручните активи се поделени по 
подрачја, а една од задачите е и 
помош на наставниците 
приправници. 
 
Организационо-стручната 
поставеност на училиштето се 
манифестира преку работа на 
стручните органи во училиштето и 
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тоа: Наставнички совет, Совет на 
годината, Совет на паралелка и 
Стручни активи. 
Овие органи имаат свој домен на 
работни задачи и одговорности, а 
се со цел да се координира 
работата на наставата, реализација 
на воспитно-образовниот процес, 
размена на мислења, давање 
предлози и укажувања, барање на 
начин за надминување на 
проблемите во наставата. 
Стручните активи се поделени по 
подрачја, а една од задачите е и 
помош на наставниците 
приправници. 
 
Наставниците - приправници се 
воведуваат во воспитно-
образовниот процес постепено и 
континуирано во текот на првата 
учебна година.  
Наставниците - приправници 
добиваат поддршка од наставник-
ментор, но и поддршка од 
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останатиот наставен кадар, како и 
учество на обуки од поедини 
области. Помошта од менторот се 
состои во совети за изготвување на 
годишните и тематските 
распределенија, оперативните 
подготовки за часовите, посета на 
часовите, прирачници за 
изведување на интерактивна 
настава, како и пристап до 
портфолијата на останатите колеги 
од кои можат да влечат податоци и 
искуства.  
Запазена е процедурата за 
полагање на стручен испит после 
една година работен стаж. 
 

 

 

Собирање на податоци (ii) кои други методи се користени за собирање на 
податоци? (пр. прашалници, анкети, набљудувања...) 
 
Наведете ги другите 
методи кои се 

Учество:  Кој беше 
вклучен во собирање 

Кои информации се 
собрани? 
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користени за собирање 
на податоци 

на овие информации 
 

 

Увид, набљудување  
 

Михајло Ѓиноски  
Јусуф Салиу 
Авни Халими  
Умурли Грба  – 
родител 
 –Аслиан Снопче 
претставник од 
локалната заедница 
 - Славчо Карафилоски  
ученик 
  
 

Училиштето има 
3500m2 површина или 
на еден ученик му 
припаѓа 5,5м2, заедно 
со училишниот 
инвентар. Училишниот 
двор заедно со 
зеленилото е со 
површина  од 4400 м2, 
односно 3000м2, 
корисна површина, 
што на еден ученик 
4,74 м2. Училиштето 
има убаво уреден 
училишен двор , 
кадешто  учениците 
може да го искористат 
слободното време на 
најдобар  начин. Може 
да се каже дека истиот 
ги задоволува естетско 
функционалните 
потреби на учениците. 



Самоевалуација на училиштето: СЕОУ „Гостивар“ – Гостивар                                           Подрачје 6:Ресурси 
 

158 

 

Во училишниот двор се 
лоцирани објекти- 
сендвичари за 
потребите на 
учениците и 
наставниците. Од 
корисникот- донаторот 
на објектот училиштето 
добива годишна 
кирија. Средствата 
добиени на име кирија 
наменски ќе се 
искористат за 
потребите на 
училиштето за 
подобрување на 
просторните услови и 
осовременување на 
наставниот процес. 
Училиштето има 
спортска сала и 
спортски терени кои не 
се во најдобра 
состојба. Потребно е 
санирање на 
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спортските терени 
(ракометното 
игралиште ) изградба 
на нов терен 
(кошаркарско 
игралиште ) со што 
спортските терени ќе 
добијат целина и ќе 
имаат поголема 
функционалност.Голем 
проблем е и оваа 
учебна 2017-
2018година е 
спортската сала 
преоптоварена со 
ученици  ) ја користиме 
заедно со  учениците 
од Медицинско 
училишт. Покрај 
ограничените 
просторни услови и 
покрај досега 
извршеното санирање , 
потребно е да се 
решипроблемот со 
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подот од салата. Дел 
од санацијата е 
предвидено да се 
изврши преку 
сопствени средства и 
донации. 

Разговор со 
претседателите на 
Стручните активи 
 
Разговор со 
наставници 

Работен тим 
 

 
Потребите за наставни 
средства и материјали 
се утврдуваат според 
барањата на стручните 
активи на почетокот на 
учебната година и во 
текот на истата. 
Училиштето, во 
зависност од 
можностите, делумно 
ги задоволува 
потребите за 
неопходните 
материјали. 
 

Интервју со директорот 
Разговор со ученици 
Набљудување 

Михајло Ѓиноски  Ефективноста и 
ефикасноста од 
употребата на 
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наставните средства и 
материјали се следи 
преку посета на часови 
и анкетирање на 
учениците. 
 

 

 

Разговор со  
претседатели на 
стручни активи 

Извештаи од стручните 
активи  

 
Разговор и интервју со 
наставниците 
 
Разговор со 
професорите по 
информатика 
 
Анкети со ученици, 
наставници и родители 

Работен тим  

 Условите за настава се 
солидни. Има недостиг од 
нагледни средства и техничко-
технолошка опрема, но 
развојниот план на училиштето 
дава алтернативи и стратегии со 
цел етапно подобрување. 
 

 Во новоизградената 
библиотека со читална има 
одлични услови за работа. 
Инсталирана е интернет линија, 
со што се создадени услови за 
творечко и креативно 
изразување на учениците во 
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слободното време. Набавката на 
адекватна стручна и друга 
литература како и опременоста 
на овој дел од училиштето во 
целост би ја задоволила 
намената на библиотеката. За 
истото се потребни дополнителни 
финансиски средства кои 
училиштето во овој момент не 
може да ги обезбеди. 
 

 Од анкетата спроведена кај 
дел од учениците може да се 
забележи дека 27% од 
анкетираните се изјасниле дека 
фондот на книги во библиотеката 
не ги задоволува потребите, 38% 
сметаат дека делумно се 
задоволени потребите, а 35% 
сматаат дека целосно им се 
задоволени потребите. Со 
анкетата беа опфатени 130 
ученика од сите учебни години и 
на сите три наставни јазици и тоа: 
50 Македонци, 60 Албанци и 20 
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Турци. 
 
- Од вкупно анкетираните 
ученици – Македонци 21% 
сметаат дека фондот на книги во 
библотеката не ги задоволува 
потребите, а 32% сметаат дека 
делумно се задоволени 
потребите и 47% сметаат дека 
целосно им се задоволени 
потребите. 
 
- Од вкупно анкетираните 
ученици – Албанци 32% се 
изјасниле дека фондот на книги 
во библиотеката не ги 
задоволува потребите, 35% 
сметаат дека делумно се 
задоволени потребите, а 33% 
дека целосно се задоволени 
потребите. 
 
- Од вкупно анкетираните 
ученици – Турци 35% сметаат 
дека фондот на книги во 
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библиотеката не ги задоволува 
потребите, 45% се изјасниле дека 
потребите се делумно 
задоволени, а 20% дека 
потребите од книжен фонд се 
целосно задоволени. 
 

 Ситe училници имаат 
потреба од дополнителна опрема 
и надгледни средства, а исто така 
треба. Посебен проблем за 
училиштето претставува 
дотраеноста на подот на 
спортската сала. Истата мора да 
се реновира во најскоро време и 
заради безбедност на учениците 
и наставниците. Наставата се 
одвива во мошне лоши услови. 
Исто така треба да се обноват 
игралиштата во училишниот 
двор.  
 
На прашањето - Дали училниците 
ги задоволуваат потребите за 
изведување на наставата од 
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вкупно 130 анкетирани ученици 
20,77% одговориле дека тие 
целосно ги задоволуваат 
потребите, 43,85% делумно дека 
ги задоволуваат потребите и 
35,38% дека не ги задоволуваат 
потребите.  
 
- Од вкупно 50 анкетирани 
ученици на македонски наставен 
јазик на истово прашање 20% 
одговориле-целосно ги 
задоволуваат потребите, 54% 
делумно, 26% не ги задоволуваат 
потребите. 
 
- Од вкупно 60 ученици Албанци 
29% одговориле дека училниците 
целосно ги задоволуваат 
потребите за одвивање на 
наставата, 31,67% делумно и 
40,07% не ги задоволуваат 
потребите.  
 
- Од вкупно 20 ученици – Турци 
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17% одговориле дека училниците 
целосно ги задоволуваат 
потребите, 53% делумно, и 30% 
дека училниците не ги 
задоволуваат потребите за 
изведување на наставата. 
 
На прашањето – Дали 
училниците ги задоволуваат 
потребите за  изведување на 
наставата од вкупно 60 
анкетирани наставници 35% 
одговориле потврдно, а 65% 
одговориле дека тие делумно ги 
задоволуваат потребите за 
изведување на настава. 
  
- Од вкупно 21 анкетирани 
наставници – Македонци 39,10% 
одговориле потврдно, а 60,90% 
дека училниците делумно ги 
задоволуваат потребите за 
нормално одвивање на 
наставата. 
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 - Од  вкупно 32 анкетирани 
наставници – Албанци 32,75% 
одговориле потврдно, а 67,25% 
дека училниците делумно ги 
задоволуваат потребите за 
нормално одвивање на 
наставата. 
 
- Од вкупно 7 анкетирани 
наставници – Турци 42,86% 
одговориле потврдно, а 57,14% 
дека училниците делумно ги 
задоволуваат потребите за 
нормално одвивање на 
наставата. 
 
Од вкупно анкетираните 130 
ученици, 20,77% сметаат дека 
нема услови за непречено 
изведување на наставата во 
спортската сала, 28,77% се 
изјасниле дека условите се лоши, 
30% сметаат дека условите се 
солидни, а дури 20,46% сметаат 
дека условите се добри.  
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- Од вкупно анкетираните 
ученици – Македонци 16% 
сметаат дека нема услови за 
непречено изведување на 
наставата во спортската сала, 38% 
дека условите се лоши, 20% дека 
условите се солидни, а 26% дека 
условите се добри.  
 

 

 Условите за настава се 
солидни. Има недостиг од 
нагледни средства и техничко-
технолошка опрема, но 
развојниот план на училиштето 
дава алтернативи и стратегии со 
цел етапно подобрување. 
 

 Во новоизградената 
библиотека со читална има 
одлични услови за работа. 
Инсталирана е интернет линија, 
со што се создадени услови за 
творечко и креативно 
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изразување на учениците во 
слободното време. Набавката на 
адекватна стручна и друга 
литература како и опременоста 
на овој дел од училиштето во 
целост би ја задоволила 
намената на библиотеката. За 
истото се потребни дополнителни 
финансиски средства кои 
училиштето во овој момент не 
може да ги обезбеди. 
 
 

 Ситe училници имаат 
потреба од дополнителна опрема 
и нагледни средства, а исто така 
треба. Посебен проблем за 
училиштето претставува 
дотраеноста на подот на 
спортската сала. Истата мора да 
се реновира во најскоро време и 
заради безбедност на учениците 
и наставниците. Наставата се 
одвива во мошне лоши услови. 
Исто така треба да се обноват 
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игралиштата во училишниот 
двор.  
 
 

 

Интервју со 
учениците  
 

Работен тим На прашањето дали 
наставниците доаѓаат навреме 
на часовите со ДА одговориле 
80% од анкетираните, со НЕ 3%  
и 17%  НЕКОИ ДА, НЕКОИ НЕ од 
анкетираните ученици. 

Интервју со 
директорот 
 
 
Разговор со 
наставниците  
 

Работен тим Вреднувањето на наставниците 
се врши преку анкетирање на 
учениците и родителите, 
посета и увид на часовите, 
следење на планирањата на 
наставниците, проверка на 
годишните и тематски 
распределенија, проверка на 
дневни подготовки, проверка 
на работното портфолио на 
секој наставник. 
Еднаш годишно се доделуваат 
повеќе видови награди и 
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благодарници на истакнати 
наставници во текот на 
годината, со што наставниците 
се не само наградени, туку и 
стимулирани и мотивирани за 
понатамошна успешна работа. 
 
Исто така се доделуваат повеќе 
видови на награди за 
успешните ученици кои 
покажале резултати на 
најразлични натпревари во 
текот на годината со што 
училиштето може навистина да 
се пофали 

Интервју со 
директорот 
 
Разговор со 
наставниците  
 

 Наставниците кои сакаат да ги 
подобрат своите стручни 
способности имаат целосна 
поддршка од раководството на 
училиштето и од останатите 
колеги наставници. Ако се земе 
предвид фактот дека околу 
60% од наставниците 
претставуваат кадар со 
помалку од 10 години работно 
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искуство, тогаш објективно е 
тврдењето дека повеќето 
наставници чувствуваат 
потреба од различни обуки и 
семинари од најразличен вид 
на стручно усовршување. 
 
Од разгововрите со  
наставниците произлегува 
констатацијата дека 
наставниците се 
заинтересирани за 
понатамошно стручно 
усовршување. Повеќето од 
наставниците се 
заинтересирани за:   
 
• Јазичен курс    (англиски 
јазик, албански 
јазик,германски јазик) 
 • Обука за објективно 
оценување,   
• Курсеви за примена на 
информатички технологии 
• Обука за примена и 
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усовршување на нови методи 
за осовременување на 
наставата 
• Други вид на обуки поврзани 
со квалитетот на наставата. 
 

Интервју со 
директорот 
 
Интервју со членови 
на училиштен одбор  
 
Разговор со 
наставници, 
ученици и родители 
 

 Во финансиското работење на 
училиштето увид имаат 
директорот, наставниците, 
учениците, родителите и 
локалната заедница.  
Завршната сметка на крајот на 
годината се разгледува и 
усвојува од Училишниот одбор, 
а е достапна до директорот, 
секретарот на училиштето, 
Училишниот одбор и 
инспекторатот. 
Финансиските извештаи се 
разгледуваат од Советот на 
родители и Училишниот одбор. 
Наставниците се информирани 
за училишниот буџет, а исто 
така и учениците и родителите 
имаат можност да се 
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информираат ако имаат таква 
потреба. 
 

 

 

Резултати:  Овде треба накратко да ги образложите вашите клучни јаки 
страни и  слабости 
Клучни јаки страни 
 

- Оптимална искористеност на постоечките простории, 
- Соодветен стручен наставнички кадар кој се одликува со редовност и 

одговорност кон работните обврски, 
- Висок процент на наставници кои поминале разни обуки за наставни 

методи и техники за интерактивна настава, 
- Голем број на наставници кои имаат знаење од областа на 

информатика и работа со компјутери, 
- Просторија за  библиотека и читална, 
- Подготвеност на наставниците за понатамошно обучување и 

доусовршување, 
- Позитивна клима на колегијалност и соработка меѓу наставниците.   
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Слабости 
 

- Недостиг на нагледни средства и други материјали, 
- Намален број на запишани ученици, 
- Дотраеност на подот на спортската сала и спортските терени,  
- Недоволна опременост на училниците и кабинетите. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Анализа на резултатите:   
 
Овде дадете подетална евалуација на ова подрачје   
 

  СЕОУ „Гостивар“ располага со соодветни просторни услови за 
изведување на наставата, но за изведувањето на наставата по прeдметот 
Практична настава, а и другите наставни предмети има потреба од 
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техничко технолошко осовременување на училниците. 
Соодветен наставен кадар кој е редовен и одговорен во извршување на 
работните задачи,  подготвени за соодветни нови обуки во функција на 
осовременување на наставата. 
Училиштето располага со библиотека и читална, опремен со компјутер и 
интернет линија, но има недостаток од соодветна стручна и друга 
литература за потребите на учениците и наставниците.  
Присутноста и редовноста на наставниците е на високо ниво. 
Постои позитивна клима на колегијалност и соработка, како и соодветна 
поддршка на наставниците – приправници. 
Наставниците се информирани за училишниот буџет, а родителите и 
учениците можат да бидат информирани ако им е потребна таква 
информација. 
 

 
Идни активности:  Приоритетни подподрачја (оддели) во рамките на ова 
подрачје кои може да бидат вклучени во планот за развој на училиштето: 
 

1. Реконструкција на подот на спортската сала и спортските терени во 
кругот на училиштето,  

2. Реновирање на училниците и техничко – технолошко опремување 
на истите, 

3. Обуки и стручни усовршувања на наставниците (обука за 
објективно оценување, примена на компјутерската технологија, 
јазични и друг вид на курсеви), 
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4. Набавка на стручна и друга литература за училишната библиотека. 
 

 

Изработиле: 

 

Михајло Ѓиноски  - наставник 

Умрли Јусуф  - наставник 

Авни Халими  – наставник 

Аслиан Снопче - претставник од локалната заедница 

Исмаил Сефери  – родител 

Славчо Карафилоски  - ученик 
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Во евалуацијата на ова подрачје треба да одговорите на што е можно поголем број од главните  прашања.  

Можете да додадете и одговори на други прашања кои сметате дека се важни за вашето училиште а не се 
опфатени во рамката за самоевалуација.  

Треба да направите обид да ги вклучите колку што е можно сите клучни фактори во вашето училиште и во 
локалната заедница и каде  потребно да внимавате на родовите односи кои може да влијаат на квалитетот на 
учење и настава во вашето училиште.  

Не се потпирајте само на пишани документи. Обезбедете да податоците собрани во оваа област исто така 
вклучуваат колку што е можно и пишани коментари, набљудувања и визуелни докази.   

 
Оддели во рамките на подрачјето: 
 
 (Рако) водење со училиштето 
 Цели и креирање на училишна политика 
 Развојно планирање 
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Собирање на податоци (Кои податоци се собрани: Кои методи се користени). 
(i) Обработка на документи  

Наведете ги сите документи 
кои се прегледани. 

Кои информации се собрани : прашалници анкети  
 

 
Статут на училиште 
 

Структурата на раководење во училиштето се состои од Училишtен одбор, 
директор, помошник директор, стручна служба: педагог, психолог и сменоводител. 
(прилог -ORGANOGRAM) 

 
 
Статут на училиште, Закон за 
средно образование  
 
 

Училишниот одбор е составен од 12 членови и тоа: 3 претставници од основачот, 
тројца од родителите, четворица од наставниците и по еден претставник од 
Владата и деловната заедница. Соодносот на правична застапеност по полова 
структура задоволува, една половина од членовите се припаднички на женскиот 
пол. Училиштето ја следи политиката на застапеност на сите етнички заедници во 
Училишниот одбор,  од турската заедница има застапеност со родител. 

 
Статут на училиште; 
Закон за средно 
образование; 
Pравилник за 
систематизација на работите 
и работните места. 

 
 
Јасно се дефинирани надлежностите на директорот, Училишниот одбор, помошник 
директорот, стручната служба и на сменоводителот. 

 
Статут на училиште 

 
Наставата се изведува на три јазика: македонски, албански и турски. 
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Статут на училиште;  
Закон за средно 
образование, Правилник за 
начинот на следење; 
проверување и оценување, 
полагање на испити, 
наградување и напредување 
на учениците во училиштето; 
Правилник за избор и 
прогласување најдобар 
ученик на година и ученик на 
генерација; 
 Правилник за избор на 
најдобар наставник; 
 Правилник за најдобар 
класен раководител; 
 Правилник за изрекување на 
педагошки мерки на 
учениците; Правилник за 
изрекување на парична казна 
до 10% за вработените; 
Правилник за организација и 
изведување на научна 

 
 
 
Јасно е наведена училишната политика за начинот на следење, проверување и 
оценување, полагање на испити, наградување и напредување на учениците и 
наставниците во училиштето, дисциплината, дисциплинските мерки и поведението, 
но нема правилници за насилничко однесување, сексуална злоупотреба и 
дискриминација. 
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екскурзија; Правилник за 
полагање на вонредни 
ученици; 
Правилник за ракување со 
дневниците на паралелките; 
 Правилник за заштита и 
спасување; Акт за технички и 
организациски мерки за 
обезбедување на тајност и 
заштита при обработка на 
личните податоци; и  
Кодекс на однесување на 
ученици и  наставници. 
 
Годишна програма за работа 
на училиштето 
 
 
 

 
Директорот предлага годишна програма за работа на училиштето до Училишниот 
одбор и презема мерки за нејзино спроведување. Во неа се дефинирани 
развојните цели и приоритети на училиштето врз основа на постојните ресурси на 
училиштето. Истите се во согласност со Законот за средно образование и Статутот 
на училиштето.  

Годишна програма за работа 
на училиштето; 
 Програма за развој на 
училиштето до 2018 год.  
 

 
Долгорочно планирање 
Планирањето е во функција на развојната политика на училиштето и во него се 
дефинирани: 
развојните цели и задачи; 
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 реализаторите и  
времето на реализација. 
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Собирање на податоци (ii) кои други методи се користени за собирање на податоци? (пр. прашалници, анкети, 
набљудувања...) 
 

Наведете ги 
другите 
методи кои 
се користени 
за собирање 
на податоци 

Учество:  Кој 
беше 
вклучен во 
собирање на 
овие 
информации 

Кои информации се собрани? Тимот за управување раководење и креирање и 
политиката. Плус вклучени ученици.  
 

 
Интервју со 
директорот 
на 
училиштето 
 
 
 
 

 
Наставник 
задолжен за 
самоевавуац
ија во 
подрачјето :  
 Раководств

о,  
 Kреирање 

политика 

Раководната структура во училиштето се состои од: Управен одбор, директор, 
помошник директор, стручна служба: педагог, психолог и сменоводител. 
Надлежностите за раководење се дефинирани со Статутот на училиштето и Законот 
за средно образование. Раководниот тим на училиштето одржува по еден – два 
состаноци месечно, а по потреба и повеќе, а тоа е содржано во Годишната програма 
за работа на директорот како составен дел на Годишната програма за работа на 
училиштето. Повикувањето на состаноци и обезбедување на присуство одговорен е 
помошник директорот на училиштето. Клима за промени во училиштето постои. 
Училиштето е отворено за промени. Во училиштето постои изграден систем на 
вредности за наградување на учениците и наставниците. Да се анимира уште повеќе 
соработката со родителите, како и поврзувањето со бизнис структурата. 



Самоевалуација на училиштето: СЕОУ „Гостивар“ – Гостивар                                           Подрачје 7:Управување,раководење и 
креирање политика 

 

148 

 

 
Анкета за 
ученици 
 
 
 
 

 
Дел од 
заедничката 
анкета на 
тимот за 
самоевавуац
ија на 
училиштето 

 
Анкетата е спроведена на 95 испитаници, со различна етничка припадност и на 4 
прашања со 3 или 4 понудени одговори. Во продолжение следат резултатите од 
анкетирањето и процентуален приказ на добиените одговори. 

САМОЕВАЛВАЦИЈА - РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТАНИЦИ 
 ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕНИЦИТЕ 

 

Етничка припадност машки женски вкупно 

Македонци 14 15       29 

Албанци 25 26       51 

Турци 4 4        8 

Роми 3 4        7 

 
 
 
 
 

Дали во училиштето се чувствувате безбедни? 

можни 
одговор

и 

број на добиени одговори 
вкупн

о 

% 
искажувањ

е 
Македонц

и 
Албанц

и 
Турц

и 
Ром

и 
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да         18 41 4 5 68 71,57% 

делумн
о 

6        9 2 1 18 18,94% 

не 2 4 3 / 9 9,48% 

вкупно 26        54 9 6 95 100.00% 

Од приложенита табела, на прашањето од анкетата за учениците, може да се 
согледа дека поголемиот број на ученици од мешана етничка структура (71,57%), се 
чувствуваат безбедно во училиштето, но не е за занемарување и фактот дека дел од 
учениците (18,94%) се делумно и  дел (9,48%), не се чувствуваат безбедни, за што 
мора да се внимава и да се преземат одредени активности. 
 

Каква поддршка нуди педагошко-психолошката служба на учениците? 

можни 
одговор

и 

број на добиени одговори 
вкупн

о 

% 
искажувањ

е 

Македонц
и 

Албанц
и 

Турц
и 

Ром
и 

 

целосн
о 

19 43 4 2 68 71,58% 

делумн
о 

7 6 2 2 17 17,89% 

нема 4 3 1  2 10 10.53% 
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вкупно 30 52 7 6 95 100.% 

Од приложенита табела на прашањето од анкетата за учениците, може да се 
согледа дека поголемиот број на ученици од мешана етничка структура (71,58 %), 
целосно се задоволни од педагошко-психолошката служба, 10.53% или 10 
испитаници се изјасниле дека немаат никаква помош, додека 17 испитаници се 
делумно задоволни од помошта што им ја нуди или 17,89 % 
 

Политиката на раководството на училиштето е 

можни 
одговор

и 

број на добиени одговори 
вкупн

о 

% 
искажувањ

е 

Македонц
и 

Албанц
и 

Турц
и 

Ром
и 

 

одличн
а 

13 20 2 2 37 38,94% 

солидн
а 

15        26 2 1 44 46,32% 

слаба           2 4 2 2 10 10,52% 
никакв

а 
1 2 1 0 4 4.21% 

вкупно 31 52 7 5      95 100.00% 

Од приложената табела, на прашањето од анкетата за учениците, може да се 
согледа дека поголемиот број на ученици од мешана етничка структура, најмногу 
(46.32%), или 44 испитаници ја имаат оценето политиката на раководството како 
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солидна, а ако се земе предвид дека 37 испитаници или 38.94% како одлична, тогаш 
може да се заклучи дека се задоволни од раководната политика и занемарлив е 
процентот на незадоволни (4,21%) и слаба оценка (10,52%). 

Учениците и родителите имаат поддршка од раководството на училиштето 

можни 
одговор

и 

број на добиени одговори 
вкупн

о 

% 
искажувањ

е 

Македонц
и 

Албанц
и 

Турц
и 

Ром
и 

 

голема 8      14 1 1 24 25,26% 

добра 16      28 3 3 50 52,63% 
просечн

а 
4      5 4 2 15 15,79% 

нема 
никаква 

2 3 0 1 6 6,32% 

вкупно 30 50 8 7 95 100.00% 

Од приложената табела, на прашањето од анкетата за учениците, може да се 
согледа дека поголемиот број на ученици од мешана етничка структура (77,89 %), 
сметаат дека поддршката на родителите и учениците имаат голема и добра 
поддршка од раководството, за просечна поддршка од раководството се изјасниле 
15,79% испитаници, а за никаква поддршка  се изјасниле само 6.32% испитаници. 

Од анализата може да се заклучи дека оценката за ангажирањето во 
работата на раководната структура е позитивна, поради фактот што поголемиот број 
на испитаници имаат позитивен став и позитивно ја оценуваат работата на 
раководството. 
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Анкета за 
родители 
 
 
 

 
 
 
 
Дел од 
заедничката 
анкета на 
тимот за 
самоевалуац
ија на 
училиштето 

САМОЕВАЛВАЦИЈА - РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТАНИЦИ 
 ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИ ОД РОДИТЕЛИТЕ/СТАРАТЕЛИТЕ 

Етничка припадност машки женски вкупно 

Македонци 10 10 20 

Албанци 15 15 30 

Турци 5 5 10 

Роми 3 2 5 

 
Политиката на раководството на училиштето е 

можни 
одговор

и 

број на добиени одговори 
вкупн

о 

% 
искажувањ

е 

Македонц
и 

Албанц
и 

Турц
и 

Ром
и 

 

одличн
а 

8 12 4 2 26 40.00% 

солидн
а 

8 11 2 1 22 33.85% 

слаба 4 6 3 1 14 21.53% 

никакв
а 

0 1 1 1      3        4.62% 

вкупно 20 30 10 5 65 100.00% 
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Учениците и родителите имаат поддршка од раководството на училиштето 

можни 
одговор

и 

број на добиени одговори 
вкупн

о 

% 
искажувањ

е 
Македонц

и 
Албанц

и 
Турц

и 
Ром

и 
 

голема 6 8 3 1 18 27.69% 

добра 10 15 5 3 33 50.78% 
просечн

а 
3 5 1 1 10 15.38% 

нема 
никаква 

1 2 1 0 4 6.15% 

вкупно 20 30 10 5 65 100.00% 

 
Анкетата е спроведена на 65 испитаници од различна етничка припадност и 

тоа: Македонци 20; Албанци 30; Турци 10 и  Роми 5 По полова структура: машки 33 и 
женски 32. 
Поставени се прашања во врска со нивните размислувања за работата и соработката 
со раководството на училиштето. Обработените податоци покажаа дека родителите 
политиката во најголем процент ја имаат позитивно оценета, а исто така и дека 
родителите и учениците имаат поддршка од раководството на училиштето 
 

 
Анкета за 

 
Од тимот за 

САМОЕВАЛВАЦИЈА - РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТАНИЦИ 
 ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИ ОД НАСТАВЕН КАДАР 
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наставници 
Инструмент 
за 
вреднување 
на работата 
на 
училиштето 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

раководство 
и креирање 
политика 

Етничка припадност машки женски вкупно 

Македонци 4 16 20 

Албанци 10 20 30 

Турци 2 3 5 

Вкупно 16 39 55 

 
Дали имате 

поддршка за 

осовременување на наствата? 

можни 
одговори 

број на добиени одговори вкупн
о 

% 
искажувањ

е 
Македонц Албанц Турц  
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Наставниците се поттикнуваат да воведуваат нови идеи 

можни 
одговори 

број на добиени одговори 
вкупн

о 

% 
искажувањ

е 
Македонц

и 
Албанц

и 
Турц

и 
 

Да 12 20 2 34 61.82% 

Многу 2 2 0 4 7.28% 
Понекогаш 6 7 2 15 27.27% 

Не 0 0 1 2 3.63% 

вкупно 20 30 5 55 100.00% 

 
Постојат редовни дискусии помеѓу наставниците за тоа  
како да се реализираат целите/задачите на училиштето 

можни 
одговори 

број на добиени одговори 
вкупн

о 
% 

искажувањ

и и и 

Ми се 
нуди 

помош 
10 15 3 28 50.92% 

Понекогаш 7 13 1 21 38.18% 

Не 3 2 1 6 10.90% 

вкупно 20 30 5 55 100.00% 
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е 

Македонц
и 

Албанц
и 

Турц
и 

 

Да 15 19 2 36 65.45% 
Многу 0 3 0 3 5.46% 

Понекогаш 5 8 2 15 27.27% 
Не 0 0 1 1 1.82% 

вкупно 20 30 5 55 100.00% 

Дали во училиштето се чувствувате безбедни? 

можни 
одговори 

број на добиени одговори 
вкупн

о 

% 
искажувањ

е 

Македонц
и 

Албанц
и 

Турц
и 

 

Да 18 24 4 46 83.63% 
Делумно 2 5 1 8 14.55% 

Не 0 1 0 1 1.82% 

вкупно 20 30 5 55 100.00% 
 

Каква поддршка нуди педагошко-психолошката служба на учениците? 

можни 
одговори 

број на добиени одговори вкупн
о 

% 
искажувањ

е 
македонц албанц турц  
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и и и 

Целосна 14 25 2 41 74.55% 
Делумна 5 5 2 12 21.82% 

Нема 1 0 1 2 3.63% 

вкупно 20 30 5 55 100.00% 
 

Од добиените одговори од страна на испитаниците наставници, видно е дека 
преовладува мислењето кај нив, дека имаат поддршка од раководството на 
училиштето во реализацијата на своите работни задачи, воведување на новини во 
нивните основни активности-реализација на наставна програма со помош на 
СОВРЕМЕНИ МЕТОДИ, а истовремено и тие се задоволни од работните активности 
на раководството.  

 
Анкета на 
наставници  

 
 
Дел од 
заедничката 
анкета на 
тимот за 
самоевалуац
ија на 
училиштето 

Дел од прашањата поставени на испитаниците-наставници се однесуваат и 
лично за наставникот, неговата работа со учениците и комуникацијата со 
наставниците и раководството, како и  почитувањето и вреднувањето на таа 
активност . Во прилог се дадени резултатите на дел од прашањата од анкетата за 
наставници. Од обработката може да се согледа дека најголем е процентот на 
испитаници кои имаат позитивен став на поставените прашања. Истото може да го 
согледате од приложените табели. 
 

Постои  ефективна комуникација меѓу наставниците 

можни 
одговори 

број на добиени одговори вкупн
о 

% 
искажувањ

е 
Македонц Албанц Турц  
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и и и 

Да 12 20 4 36 65.45% 
Многу 5 6 1 12 21.82% 

Понекогаш 2 4 0 6 10.90% 
Не 1 0 0 1 1.82% 

вкупно 20 30 5 55 100.00% 

 
 
 

Постои  ефективна комуникација помеѓу раководството и наставниците 

можни 
одговори 

број на добиени одговори 
вкупн

о 

% 
искажувањ

е 

Македонц
и 

Албанц
и 

Турц
и 

 

Да 16 25 2 43 78.18% 

Многу 2 3 1 6 10.91% 
Понекогаш 2 2 2 6 10.91% 

Не 0 0 0 0 0.00% 

вкупно 20 30 5 55 100.00% 

Сите наставници во училиштето се третираат правично и еднакво 
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можни 
одговори 

број на добиени одговори 
вкупн

о 

% 
искажувањ

е 
Македонц

и 
Албанц

и 
Турц

и 
 

Да 17 22 2 41 71.55% 

Многу 1 4 0 5 11.00% 

Понекогаш 2 3 3 8 14.54% 
Не 0 1 0 1 1.81% 

вкупно 20 30 5 55 100.00% 

Имам можност да учествувам во процесот на донесување на одлуки 

можни 
одговори 

број на добиени одговори 
вкупн

о 

% 
искажувањ

е 

Македонц
и 

Албанц
и 

Турц
и 

 

Да 10 16 2 28 50.90% 
Многу 1 2 0 3 5.46% 

Понекогаш 8 10 2 20 36.36% 
Не 1 2 1 4 7.28% 

вкупно 20 30 5 55 100.00% 

Политиката на раководството на училиштето е 

можни број на добиени одговори вкупн % 
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одговори о искажувањ
е 

Македонц
и 

Албанц
и 

Турц
и 

 

одлична 13 14 1 28 50.90% 

солидна 7 14 3 24 43.63% 

слаба 0 2 1 3 5.45% 

никаква 0 0 0 0 0.00% 

вкупно 20 30 5 55 100.00% 

Учениците и родителите имаат поддршка од раководството на училиштето 

можни 
одговори 

број на добиени одговори 
вкупн

о 

% 
искажувањ

е 
Македонц

и 
Албанц

и 
Турц

и 
 

Голема 7 18 2 27 49.10% 

добра 12 10 2 24 43.63% 
просечна 1 2 1 4 7.27% 

Немаат 
никаква 

0 0 0 0 0.00% 

вкупно 20 30 5 55 100.00% 

На наставниците им  се допаѓа работата во ова училиште 

можни број на добиени одговори вкупн % 
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одговори о искажувањ
е 

одговори Македонц
и 

Албанц
и 

Турц
и 

о 
 

Да 16 12 4 32 58.18% 

Многу 4 13 1 18 32.72% 
Понекогаш 0 5 0 5 9.10% 

Не 0 0 0 0 0.00% 

вкупно 20 30 7 55 100.00% 

 
Вработените редовно се информираат за сите фази на реализација на 

  задачите зацртани во Годишната програма на училиштето  

можни 
одговори 

број на добиени одговори 
вкупн

о 

% 
искажувањ

е 
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Редовно се прославуваат успесите на наставниците и учениците 
 

можни 
одговори 

број на добиени одговори 
вкупн

о 

% 
искажувањ

е 

Македонц
и 

Албанц
и 

Турц
и 

 

Да 19 20 2 41 74.54% 
Понекогаш 1 5 3 9 16.36% 

Не 0 5 0 5 9.10% 

вкупно 20 30 5 55 100.00% 

   

Македонц
и 

Албанц
и 

Турц
и 

 

Да 17 28 3 48 87.27% 

Понекогаш 3 2 2 7 12.72% 
Не 0 0 0 0 0.00% 

вкупно 20 30 5 55 100.00% 
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Резултати:  Овде треба накратко да ги образложите вашите клучни јаки страни и  слабости 

 
Клучни јаки страни 
 Годишната програма за работа на училиштето е изготвена врз најновите методолошки стандарди и параметри. 
 Годишната програма за работа на училиштето е изготвена во печатена и електронска форма. 
 Перманентно (постојано) подобрување на условите за работа во училиштето. 
 Училиштето аплицира и е вклучено во проектни активности – повеќе од 10 проекти. 
 Се води грижа за јазичната политика во училиштето. Наставата се изведува на 3 наставни јазика: македонски, 

албански и турски. 
 Изграден систем на вредности. 
 Мотивација на учениците и наставниците. 
 Стрпливост и поддршка. 
 Почитување на културните разлики и се води грижа за мултикултурниот развој на односите во училиштето – 

единство во различностите.  
 Обезбедување на опрема.  
 Обука на наставниците. 
 Доверба помеѓу учениците и професорите. 
 Годишната програма за работа на училиштето е функционална, применлива и актуелна. 
 Програмата за работа на училиштето е конкретизација на развојното планирање на училиштето. 
 Во училиштето постојат активности за долгорочно планирање на развојот. 
 Јасно дефинирани надлежности за управување. 

 
Слабости 
 Недостасува тимска работа во планирањето на Годишната програма за работа на училиштето, како и за 

долгорочниот развој на политика на училиштето. 
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 Се добива впечаток дека единствен одговорен за Годишното и долгорочното планирање на развојот на 
училиштето е директорот, додека улогата на другите субјекти е недоволна (симболична). 

 Недоволна соработка со родителите и локалната заедница во врска со планирањето на развојот на училиштето. 
 Отпор на дел наставници за напуштање на традиционалниот (класичниот) начин на изведување на наставата. 
 Нема правилници за насилничко однесување, сексуална злоупотреба и дискриминација. 
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Анализа на резултатите:   
Овде дадете подетална евалвација на ова подрачје   

 
 Раководењето во училиштето е јасно дефинирано и е во согласност со Законот за средно образование и Статутот 

на училиштето. 
 Јазичната политика е во согласност со општите стандарди во нашата држава за градење на мултикултурно 

општество и   
почитување на сите етнички заедници во државата. 

 Поголемо учество на сите заинтересирани субјекти (ученици, родители, наставници) во изготвување на годишната 
програма на  
училиштето и во развојната политика на училиштето. 

 Идентификација на факторите што ја отежнуваат реализацијата на целта, но и факторите на поддршка, кои 
засилуваат и  
мотивираат, како и стратегиите со кои се намалува влијанието на тие фактори кои придонесуваат за нивно 
совладување. 

 Планирањето се базира врз: анализи, компаративност на податоци, проценки, дискусии. 
 На обуката се гледа како на инвестиција. 
 Училиштето е препознатливо по вклучување во проектни активности – имплементирани се над 10 проекти. 
 WEB страна во подготовка и интернет линија.  
 Ја поддржува истражувачката активност; 
 Работното време е во функција на учениците; 
 Отворена комуникација со сите чинители во образовниот процес; 
 Вработените имаат визија за изгледот на училиштето по 5 години.            

Идни активности:  Приоритетни подподрачја (оддели) во рамките на ова подрачје кои може да бидат вклучени во 
планот за развој на училиштето 
 Комуникација, поврзување и соработка со заедницата, социјалните партнери, родителите, локаната самоуправа и 
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сродни установи низ републиката и пошироко; 
 Изработка на правилник за дефинирање на политиката на училиштето спрема учениците со најразлични 

способности и предиспозиции со јасна дефинирана улога на раководителот на паралелката и педагошко – 
психолошката служба на училиштето; 

 Да се изработи програма за хумани односи меѓу половите; 
 Да се изготват напатствија од страна на менторот за почетници наставници; 
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