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1. Лична карта на училиштето  
 
1.1. Општи податоци за училиштето 
 
ООУ „Лазо Ангеловски“ –Скопје  
Адреса:    бул. „АСНОМ“ бр.192 , 1000 Скопје 
Телефон/факс:  +389 2 2430 324 
e-mail:   lazoangelovski@yahoo.com 

 
 

Oпштинското основно училиште „Лазо Ангеловски“ се наоѓа на бул. АСНОМ бр.192 во населбата Ново Лисиче,  во 

општина Аеродром во Скопје. 

Училиштето е основано од Општинското Собрание на Општина „Кисела Вода“ – Скопје со решение бр.15-6253/1г. од 

13.09.1988 година и тогаш започнува реализација на воспитно образовниот процес за денес да стане едно од најголемите 

училишта во Р. Северна Македонија.  

Денес, училиштето има свој амблем и училишна химна, своја веб страница (oulazoangelovski.com.mk)  и  свој дигитален 

весник. 

 

1.2. Податоци за учениците 

 

Бројноста на учениците е континуирано во голем број. Во учебната 1993/1994 година, наставата во ООУ „Лазо 

Ангеловски“  ја следеа 2700 ученици, што и воедно е најголем број на ученици во текот на работата на училиштето.  

Бројот на учениците во последните три учебни години изнесува:  

● 1386 ученици во учебната 2017/2018 година 

● 1415 ученици во учебната 2018/2019 година 

● 1449 ученици во  учебната 2019/2020 година 

mailto:lazoangelovski@yahoo.com
http://oulazoangelovski.com.mk/
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Училиштето, иако е изградено во 1988 година, претставува урбано училиште со добра инфраструктура. Сепак, станува 

збор за училиште лоцирано во населба каде што има континуирано зголемување на бројот на нови жители што резултира со  

прилив на  нови ученици кои за да ја следат наставата се распределени во смени според следнава динамика: 

● одделенска настава:  

- продолжен престој за ученици од I до III одд. од 7.00 - 17.00 часот 

- класична наставата за ученици од I до V одд. од 7.30 - 18.35 часот (распределени во 3 смени) 

● предметна настава: 

- настава за учениците од VI до IX одделение од 7.30 - 18.35 часот (распределени во 2 смени) 

  

1.3. Просторни услови за работа на училиштето 

  

 Наставата и работата на училиштето се изведува во 3 згради, во кои има на располагање 31 училница, 13 помошни 

простории, фискултурна сала, голем училишен двор со спортски терен и 1 библиотека. 

Но, имајќи предвид дека наставата се реализира во три смени, состојба со која се соочува училиштето подолг период, 

произлегува потребата за зголемување т.е. проширување  на просторните услови, чија реализација, со голема заложба од 

страна на раководната служба, е најавена од страна на основачот (општина Аеродром), со што очекуваме дека овој проблем 

наскоро ќе биде надминат. 

 

 

1.4. Активности во училиштето 
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Учениците во ООУ „Лазо Ангеловски“ во најголем број потекнуваат од средно ситуирани семејства со поволни станбени и 

материјални услови за живот, семејства кои се функционални и хармонични, што пак има позитивен придонес за 

социјализацијата и воспитната улога на детето во училиштето. 

Сите ученици, со ретки исклучоци, го почитуваат куќниот ред на училиштето и ги усвојуваат знаењата според сопствените 

можности и способности. За оние ученици кои не го почитуваат редот во училиштето, кои имаат социјални или емоционални 

проблеми, секогаш наидуваат на потребното внимание од наставниците, стручната и раководната служба, чија заедничка 

соработка резултира со нивна успешна инклузија во воспитно - образовниот процес. 

Додека пак, учениците кои напредуваат и самостојно се истакнуваат со своите знаења и вештини, секогаш ја добиваат 

потребната поддршка од наставниците и истите се вклучени во додатни активности, учество на натпревари, конкурси, изложби, 

проектни активности, манифестации и слично.  

Работата на учениците и наставниците се претставува преку следниве воннаставни активности: 

- посебна програма за одбележувањето на патрониот празник 

-  приредби и претстави 

- Oраторска вечер 

- Денови на странски јазици 

- Новогодишна претстава 

- Ликовен хепенинг 

- Денови на спортски активности 

- продажни и изложбени базари 

Училиштето секогаш се истакнува меѓу првите основни училишта во земјава и  беше меѓу првите пилот училишта за 

реализација на следните проекти: 
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● Активна настава – интерактивно учење 

● Описно оценување 

● Инклузивно образование 

● примена на претприемничките вештини во наставните и воннаставните активности 

    Имплементацијата на проектите во училиштето особено придонесува за подигање на свеста за инклузивно 

образование и вмрежување со други  училиштата во Републиката и странство (надградување на свесноста на 

вклучените во програмата насочена кон подобрување на  поддршката на ранливите категории ученици, воспоставување 

соработка, заемна поддршка и споделување искуства и добри практики). 

Вклучувањето во ИО значи обезбедување можности за сите деца да бидат успешни. Како резултат од имплементацијата на 

инклузивното образование во училиштето: 

●  Воспоставени се училишни механизми за идентификување на потребите на учениците, обезбедени се вклученост и 

учество на сите ученици и оптимални постигања согласно нивните можности. 

●   Зајакнати се  капацитетите на инклузивните тимови (УИТ и ИТУ) 

● Обезбедена е  поддршка меѓу училиштето и други институции (МОН, ДПИ, БРО, МЗ, МТСП, Центар за социјално и 

работи и други. 

 Реализацијата на активности за поврзување на еколошки содржини со наставната програма како и едукација за 

еколошко образование и нивно интегрирање со наставните и воннаставните активности, а се со цел создавање на свест за 

чиста околина, здрав живот и здрави генерации, училиштето по вторпат е  добитник на Зелено знаме во учебната 2015/16 

година. 
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 На вториот SEECEL камп за претпримеништво (16-19 октомври 2016 год.) кој се одржа во Шибеник, Република Хрватска 

ООУ „Лазо Ангеловски“ беше одликувано како Претприемничко Училиште. 

      ООУ „Лазо Ангеловски“ е едно од шесте училиштата од Република Македонија коишто им се придуржија на 1212 училишта 

од Европа што ја добија оваа значајна ознака. Ознаката за еТвининг училиште се оддава како признание на ниво на училиште 

за севкупно залагање и работа на наставниците, не како поединци од училиштата, туку како тимови од наставници од одделни 

училишта. На 12. VII 2018 год.  во просториите на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност 

ЕРАЗМУС+ беше врачена плакетата за еТвининг училиште.  

          Училиштето преку реализација на програмата за МИМО превзема активности преку кои учениците се запознаваат  со 

вредностите на сопствената култура и особеностите на другите култури: развивање позитивен културен идентитет; 

препознавање на сличностите и разликите меѓу луѓето од различните култури; развивање чувство на почит, емпатија, доверба и 

прифаќање на другите култури; развивање вештини за комуникација и соработка. 

        За реализација на овие активности училиштето стана партнер училиште со ОУ„ Алија Авдовиќ„ од с.Батинце. 

        Исто така училиштето е збратимено со ОУ„ Никола Тесла од Хрватска„  и  „Ezine Gazi Sekondari S „  од Турција со цел   

размена на  искуства и позитивни постигнувања во воспитно образовната работа. 

 Во соработка со националната агенција за европски образовни програми и мобилност Еразмус+ во училиштето се 

реализираа следните проекти: 

- Kлучна акција КА101: Учење преку индивидуални мобилности – во текот на учебната 2016/2017 година 

- Клучна акција 2: Соработка за иновација и размена на добри практики во текот на учебната 2016/2018година 

- КА219– Стратешки партнерства во училишно образование - во текот на учебната 2016-2018 година 

- Kлучна акција КА101: Учење преку индивидуални мобилности - во текот на учебната 2017/2018 година 

- Еразмус+ КА105 проект „Да го зачуваме минатото за идните генерации“ во текот на учебната 2019 година 

- Kлучна акција КА101: Учење преку индивидуални мобилности - во текот на учебната 2019/2020 година 



Развојна програма за периодот од 2020-2024 година 

 
7 

- Еразмус+ КА229 проект „Креаитвни читатели“ - во текот на учебната 2019-2021 година 

- Еразмус+ КА229 проект „Млади новинари денес – одговорни дигитални граѓани утре“ во текот на учебната 2019-2021 

година 

    
За своите активности и работа учениците заедно со своите наставници се носители на голем број награди и признанија 

кои се истакнати во холовите на училиштето и за кои постои евиденција истакната ва официјалната веб страна на училиштето.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основни начела на училиштето: 

 

❏ почитување и демократичност на индивидуални разлики на учениците 

❏ осовременување и примена на дигитални содржини, форми, методи и техники на настава  

❏ унапредување на процесот на следење и оценување на напредокот на учениците 
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❏ одлична општо образовна основа за учениците за понатамошното образование 

❏ критичко размислување, решавање проблеми и мотивација на учениците за учество во соодветни активности 

❏ оспособување на учениците за примена на стекнатите знаења и вештини во мултикултурно општество 

❏ соработка меѓу учениците, наставниците, родителите, локалната самоуправа и деловната заедница 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOTO 
 

                                           Лидери во многу области сме ние 
                                           Амбициозно  секогаш настапуваме 
                                           Здружени и сплотени заедно 
                                           Образовни успеси постигнуваме. 
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МИСИЈА: 

Поддршката  на индивидуалниот развој на учениците и професионалниот  развој на наставниците резултираат со 

квалитетни и применливи знаења, овозможувајќи  творечко-креативно изразување и развивање на иновативноста.  

 

 

 

 

ВИЗИЈА: 

Да бидеме  лидер и   иновативно-модел училиште  каде ќе се образуваат,  

развиваат и унапредуваат млади и креативни  лица.
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         РАЗВОЈНА ПРОГРАМА НА УЧИЛИШТЕТО 

ПРИОРИТЕТИ НА УЧИЛИШТЕТО 
 

Развојната програма на училиштето генерално се изготвува врз основа на препораките и насоките добиени од 
извршената интегрална инспекција (од 8-12.10.2018 година) и од резултатите до кои дојде работната група за 
спроведување на самоевалвацијата во училиштето (за периодот 2017- 2019 година), како и од сите неопходни 
и релевантни извори поврзани со работата на училиштето и ги селектира следниве цели: 

I. Унапредување на професионалниот развој на наставниците. 

II. Подобрување на наставата и процесот на учење преку остварување на соработка со родителите и 

локалната заедница. 

III. Подобрувањето на просторните и техничките услови за работа во училиштето. 

 
 
 
 
 

Унапредување 
на 
професионалнио
т развој на 
наставниците  
 

Подобрување на 
просторните и 
техничките 
услови за работа 
 

Подобрување на 
наставата и 
процесот на 
учењето преку 
остварување на 
соработка со 
родителите 
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I. УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ НА НАСТАВНИЦИТЕ 
 

 
Конкретни цели 

 
Активности 

 
Реализатори 

 
Време 

 
Индикатори за успех 

 
Евалвација (извори 

на докази) 

1. Изготвување на интерен Правилник за оддавање на признанија  
и награди на наставниците и стручните соработници 

1. Формирање на 
тим за 

изготвување на 
Правилник 

 

Формирање на Тим за 
изготвување на 

интерен Правилник за 
оддавање на 

признанија и награди 
на наставниците и 

стручните соработници 

 

Наставници на 
ниво на стручни 

активи и 

Тим за 
професионален 

развој 

 

 

2020 

Формиран е Тим за 
изготвување на интерен 
Правилник за оддавање 
на признанија и награди 

на наставниците и 
стручните соработници 

 

Записници од 
реализирани 
активности 

Решение за член на 
тим за изготвување 

на Правилникот 

 

2. Изготвување на 
Правилник 

Изготвување на 
интерен Правилник за 

оддавање на 
признанија и награди 

на наставници и 
стручни соработници 

 

Тим за изготвување 
на Правилник за 

оддавања 
признанија и 
награди на 

наставниците и 
стручните 

соработници 

Тим за 
професионален 

развој 

 

 

 

2020 

 

2021 

 

Изготвен е Правилник за 
оддавања признанија и 

награди на наставниците 
и стручните соработници 

Записници од 
реализирани 
активности 

 Правилник за 
оддавања признанија 

и награди на 
наставнице и стручни 

соработници 

3. Изготвување на 
инструменти за 
вреднување на 

работата на 
наставниците и 

стручните 

Изготвување на анкети, 
прашалници и бодовни 
скали за вреднување 

на наставниците и 
стручните соработници 

Изготвени прашалници, 
анкети,бодовни скали за 

вреднување на 
наставниците и стручните 

соработници 

 

Записници од 
реализирани 
активности 

Анализа на 
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соработници прашалници и анкети 

4. Практична 
примена на 

Правилникот 

 

Примена на 
Правилникот за 

оддавање на 
признанија и награди 

на наставниците и 
стручните соработници 

Изготвување на ранг 
листа на наставници и 
стручни соработници 

Изготвување на 
признанија на најдобро 

рангираните 
наставници и стручни 

соработници 

 

Раководна служба 

Тим за изготвување 
на Правилник за 

оддавања 
признанија и 
награди на 

наставниците и 
стручните 

соработници 

Тим за 
професионален 

развoj 

 

 

 

2022 

 

Наставниците се 
мотивирани за посети на 
интерни и екстерни обуки 

за подигање на 
квалитетот на наставата 

Наставниците се 
мотивирани за учество во 
воннаставни активности 
(со ученици, родители, 
други училишта и др.) 

Наставниците се 
мотивирани за учество во 

училишни комисии и 
тимови 

Записници од 
реализирани 
активности. 

Ранг листа на 
наставници и стручни 

соработници 

Признанија на 
најдобро рангираните 
наставници и стручни 

соработници 

Евиденција за посети 
на интерни и екстерни 
обуки за подигање на 

квалитетот на 
наставата 

Евиденција за 
учество во 

воннаставни 
активности 

2. Изготвување на  Правилник за документирање на интерни и екстерни обуки, 
 учество во училишни комисии и тимови 

 

1. Формирање на 

 

Формирање на Тим за 

Наставници 

Стручни 

 

 

 

Формиран е Тим за 

 

Записници од 
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тим за 

изготвување на 
Правилник 

 

изготвување на интерен 
Правилник за 

документирање на 
интерни и екстерни 
обуки, учество во 

училишни комисии и 
тимови 

соработици 

Раководен тим 

 Тим за 
професионален 

развој 

  

2020 

 

изготвување на интерен 
Правилник за 

документирање на 
интерни и екстерни обуки, 

учество во училишни 
комисии и тимови 

реализирани 
активности 

Решение за член на 
тим за изготвување 

на Правилникот 

2. Изготвување 
на Протокол 
за увид во 
педагошки 
картон и 

професионал
но досие 

Изготвување на 
протокол за увид во 

педагошкиот картон и 
професионалното 

досие на секој 
наставник и стручен 

соработник 

 

Тим за изготвување 
на Правилник за 

документирање на 
интерни и екстерни 
обуки, учество во 

училишни комисии 
и тимови 

 

Тим за 
професионален 

развој 

 

 

 

2020 

 

2021 

Изготвен е протокол за 
увид во педагошкиот 

картон и професионалното 
досие на секој наставник и 

стручен соработник 

Наставниците навремено 
ги ажурираат педагошкиот 

картон и 
професионалното досие 

Записници од 
реализирани 
активности 

Протокол за увид во 
педагошкиот картон и 

професионалното 
досие на секој 

наставник и стручен 
соработник 

3. Изготвување на 
инструменти за 
вреднување на 

работата на 
наставниците и 

стручните 
соработници 

Изготвување на анкети, 
прашалници и бодовни 
скали за вреднување 

на наставниците и 
стручните соработници 

Изготвени се 
прашалници, 

анкети,бодовни скали за 
вреднување на 

наставниците и стручните 
соработници 

 

Записници од 
реализирани 
активности 

Анализа на 
прашалници и  анкети 

4. Практична 
примена на 

Правилникот 

 

Правилник за 
документирање на 
интерни и екстерни 
обуки, учество во 

Раководна служба 

Тим за изготвување 
на Правилник за 

документирање на 
интерни и екстерни 

 

 

 

Наставниците се 
мотивирани за посети на 
интерни и екстерни обуки 

за подигање на 
квалитетот на наставата 

Записници од 
реализирани 
активности. 

Евиденција за посети 
на интерни и екстерни 
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училишни комисии и 

тимови 

 

 

 

 

обуки, учество во 
училишни комисии 

и тимови 

Тим за 
професионален 

развој 

 

2022 

Наставниците се 
мотивирани за учество во 
воннаставни активности. 

Наставниците се 
мотивирани за учество во 

училишни комисии и 
тимови 

обуки  

Евиденција за 
учество во 

воннаставни 
активности 

Евиденција за 
учество во училишни 

комисии и тимови 

3. Континуиран професионален развој на наставниците   
- обуки, работилници, семинари, конференции 

1.Подобрување на 
квалитетот на 

наставата преку 
посета на обуки, 

работилници, 
семинари, 

конференции 

 Определување на 
наставници за обука 

 Наставници на 
ниво на стручни 

активи 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

Надградување на 
наставниците со нови 

знаења  

Списоци на 
наставници за 

обучување 

Определување на 
предавачи на обуката 
или достава на покани 
за надворешни обуки, 

семинари и 
конференции 

 Наставници на 
ниво на стручни 

активи 

Надворешни 
соработници 

Стручна служба 

Споделување на стекнато 
знаење и искуство 

Дисеминација на обуките 

Списоци /Решение за 
определени 
обучувачи  

Реализација на обука 
за примена на 

современи методи и 
техники во наставата 

Наставници и 
стручна служба 

Тим за 
професионален 

развој 

Примена на стекнатите 
знаења во практична 

реализација на наставата 

Планирања (дневни 
подготовки) на 

часовите со примена 
на стекнатите знаења 
од посетените обуки 
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БРО и МОН 

Стручни лица 

2.Проширување и 
продлабочување на 
знаењата за работа 
со ученици со ПОП 

 

 Определување теми за 
обуки  за работа со 

ученици во сензорна 
соба и други потреби на 

наставно-образовен 
процес 

 Наставници на 
ниво на стручни 

активи 

 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

Надградување на 
наставниците со нови 

знаења  

Анкетни прашалници 
за избор на тема 

Организирање 
работилници и 

предавања 

 

Инклузивен Тим 

Наставници и 
стручна служба 

Тим за 
професионален 

развој 

БРО и МОН 

Стручни лица 

Споделување на стекнато 
знаење и искуство 

 

Дисеминација на обуките 

 Слики од предавања 
и  работилниците 

 Списоци на обучени 
наставници и 

реализатори на 
обуката 

Агенда од обуката 

Реализација на обуки 
за примена на 

современи методи и 
техники во наставата 

Примена на стекнатите 
знаења во практична 

реализација на наставата 

Планирања (дневни 
подготовки) на 

часовите со примена 
на стекнатите знаења 
од посетените обуки 

3.Осовременување 
на наставата преку 
примена на смарт 

 Определување теми на 
обуките 

 Наставници на 
ниво на стручни 

активи 

 

2020 

Надградување на 
наставниците со нови 

знаења  

Анкетни прашанилнци 
за избор на тема 
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табла и ИКТ 
содржини и 
примена на 
микробитови 

 

 

Организирање 
работилници и 

предавања 

  

Наставници и 
стручна служба 

Надворешни 
соработници 

МОН и БРО 

Училишен ИКТ Тим 

Тим за 
професионален 

развој  

 

2021 

 

2022 

 

2023 

Споделување на стекнато 
знаење и искуство 

Дисеминација на обуките 

 

 Слики од предавања 
и  работилниците 

Агенда од обуката 

Списоци на обучени 
наставници и 

реализатори на 
обуката 

Реализација на обука 
за примена на 

современи методи и 
техники во наставата 

примена на стекнатите 
знаења во практична 

реализација на наставата 

Планирања (дневни 
подготовки) на 

часовите со примена 
на стекнатите знаења 
од посетените обуки 

4.Подобрување на 
квалитетот на  
наставата преку 
примена на 
современи методи и 
техники за Критичко 
размислување и 
решавање на 
проблеми 

 Определување теми на 
обуките 

 Наставници на 
ниво на стручни 

активи 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

надградување на 
наставниците со нови 

знаења  

Анкетни прашанилнци 
за избор на тема 

Организирање 
работилници и 

предавања 

 Наставници 

Надворешни 
соработници 

Стручна служба 

МОН  и БРО 

Тим за 
професионален 

развој 

споделување на стекнато 
знаење и искуство 

Дисеминација на обуките 

Слики од предавања 
и  работилниците 

Списоци на обучени 
наставници и 

реализатори на 
обуката 

Реализација на обука 
за примена на методи и 

техники за критичко 
размислување и 

решавање на проблеми 

примена на стекнатите 
знаења во практична 

реализација на наставата 

Планирања (дневни 
подготовки) на 

часовите со примена 
на стекнатите знаења 
од посетените обуки 
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   II. ПОДОБРУВАЊЕ НА НАСТАВАТА И ПРОЦЕСОТ НА УЧЕЊЕТО ПРЕКУ ОСТВАРУВАЊЕ СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИТЕ И      
ЛОКАЛНАТА И ДЕЛОВНАТА ЗАЕДНИЦА ЗАЕДНИЦА 
 
               
 

Конкретни цели  Активности Реализатори  Време  Идикатори за 
успех 

Евалуација 
(извори на 
доказ) 

 
                                           1.  Изработка на вештачка бара за нагледност на часовите по природни науки 
 

1.Изработка на вештачка 
бара за нагледност на 
часовите по природни 
науки 

Формирање на тим за 
изработка на 
вештачката бара 

ЕКО секција 
 
Стручна служба 

 
 
2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Потребата од 
функционано 
уредување и 
искористување на 
огромниот 
простор во 
училишниот двор 
/во функција на 
задоволување на 
едукативнорекреа
тивните потреби 
на учениците 
*Изработка на 
план за 
поставување на 
целиот систем 
 
 
 

фотографии 
 
извештаи 
 
 

Обезбедување простор Раководна испланиран е извештаи 
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во училишниот двор 
каде што ќе се изработи 
вештачката бара 

служба  
 
 
 

адекватен 
простор  

записници 
нацрт проект 

Ископување дупка  и  
уредување на барата 

Работен тим 
Наставници 
Ученици 
ЕКО секција 

Заедничка работа 
за ископ  
Координација на 
тимовите 

извештаи 
записници 
нацрт проект 

Засадување на 
растенија и 
оплеменување на 
барата 

Наставници 
Ученици 
ЕКО секција 

Заедничка работа 
(засадени 
растенија 
иоплеменета 
бара) 
Нагледни часови 

поставување на 
веб страна и на 
училишниот е-
весник 
 
 

 
                                                        2.Изработка на ботаничка градина од едукативен карактер 
 

2.Изработка на ботаничка 
градина од едукативен 
карактер 

Формирање на тим за 
изработка на 
ботаничката градина и 
изработување на нацрт 
план за ботаничка 
градина 

 

 
 ЕКО секција 
 
Наставници од 
природните 
групи на науки, 
техничко 
обрзование  
 
Наставници од 
одделенска 
настава 

Континуир
ано 2020-
2022 

Изработен  план 
за содржината и 
изгледот на 
ботаничката 
градина 
 
 

фотографии,  
 
извештаи,  
 
поставување на 
веб страна и на 
училишниот е-
весник 
 
медиумска 
покриеност 

Обезбедување простор 
за изработка на 
ботаничката градина 

Раководна 
служба 
 

Лоциран простор 
 

изработка на 
проект 
документација 

Обезбедување 
рециклиран 
материјал(пластични 
шишиња, палети, стари 

Наставници од 
природните 
групи на науки, 
техничко 

Заедничка работа 
(собрани 
потребни 
рециклирачки 

извештај 
 
фото  
документација 
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гуми итн) обрзование  и  

наставници од 
одделенска 
настава 
Ученици 
ЕКО секција 
Родители 

материјали за 
изработка на 
ботаничка 
градина)  
Координација на 
тимовите 

Изградба на нагледен 
бунар  

 

Наставници 
 
Ученици 
 
ЕКО секција 

Заедничка работа 
(изработена скица 
за нагледен 
бунар) 
 
Изработен  модел 
на нагледен 
бунар 
 
Координација на 
тимовите 
зголемен интерес 
и мотивираност 
кај учениците 

записник 
 
фото  
 
документација 
извештај 

Изработка на работна 
површина за подготовка 
на средства за 
одржување на 
растенијата 

Наставници 
 
Ученици 
 
ЕКО секција 

Заедничка работа  
 
Подготвена 
работна 
површина за 
садење на 
растенија 
 
Координација на 
тимовите 

записници 
 
извештаи за 
континуирано 
одржување на 
растенијата  
 
фотографии 

Уредување на просторот 
со семенска збирка од 
различни видови 
растенија…………...,  

Наставници 
Ученици 
ЕКО секција 

Заедничка работа 
Коонтинуирано 
одржување на 
ботаничката 
градина 
Практична 

Фото 
документација 
Поставување 
на веб страна и 
на училишниот 
е-весник 
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настава  

Засадување на 
растенија и 
оплеменување на 
ботаничката градина 

Наставници 
Ученици 
ЕКО секција 

Заедничка работа 
 
Континуирано 
одржување на 
ботаничката 
градина 
 
Практична 
настава 

Следење и 
планирање на 
понатамошните 
активности 
 
 
 
 
 

 
            3.Уредување на училишниот двор преку изработка на патеки за игри од едукативен и забавен карактер  
 

3.Уредување на 
училишниот двор преку 
изработка на патеки за 
игри од едукативен и 
забавен карактер  

Определување на 
простор за уредување 
на едукативни патеки 
 
 

наставници 
 
стручнa служба  

     2020 Лоциран простор фотографии 
 
извештаи 
 
извештаи од 
стручни активи  
 

Изготвување на скици за 
едукатевни патеки  

наставници 
 
стручна служба 

Изработени скици  извештаи 

Цртање и опремување 
на просторот со 
едукативни патеки  

ученици 
 
наставници 
 
родители 
 

Заедничка работа фотографии 
 
извештаи 
 
извештаи од 
стручни активи  

Едукативни и игровни 
активности во 
училишниот двор 
согласно наставните и 
воннаставните 
активности 

ученици 
 
наставници 
 
стручни служба 

подобрување на 
квалитетот на 
наставата преку 
примена на 
изготвените 
едукативни 
патеки 

фотографии 
 
извештаи 
 
извештаи од 
стручни активи  
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развивање на 
локомоторниот 
систем, 
рамнотежа, 
координација 

подобрување на 
другарството 

тимска игра 

почитување на 
правила 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. ПОДОБРУВАЊЕ НА ПРОСТОРНИТЕ И ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ ЗА РАБОТА ВО УЧИЛИШТЕТО 
                                   (лифт, сензорна соба, доградба на училници) 

 

Конкретни цели  Активности Реализатори  Време Идикатори за 
успех 

Евалуација 
(извори за 
докази )  
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Изградба и опремување на четири нови училници и два санитарни јазли 

1. Изградба и 
опремување на четири 
нови училници и два 
санитарни јазли 

Изотвување на 
скица и план за 
училниците  

Раководна 
служба 
 
 
Локална 
заедница 
 
 
Инвеститори 

 
 
2020 

Изготвени План и 
скица за новите 
училници и 
санитарни јазли 
 

 
План за нови 
училници и 
санитарни јазли 

Изготвување на 
финансиска 
конструкција за 
реализација 
 

 
 
2020 

 
Изготвена е 
финансиска 
конструкција 

 
Финансиска 
консктрукција 
 
Пресметки 

Обезбедување на 
најповолен 
понудувач за 
набавка на мебел 
и опрема 

 
2020 

 
 
избран е  
најповолен 
понудувач 
 
набавен мебел  и 
опрема 
 

 
 
Записници  
 
Извештај 
 
 
 

Опремување на 
училниците и 
санитарните јазли 

2020 Подобрени се  
условите за 
работа на 
учениците и 
наставниците. 
 
Укината  е трета 
смена за настава 
 
Задоволство кај 
учениците,настав
ниците и 
родителите 

 
фотографии 
 
 
 
 
Анкети за 
ученици и 
наставници 
 
 

Обезбедување на пристапност за учениците со телесни пречки до катовитe, училниците   и 
кабинетите преку изградба на лифт 
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2. Обезбедување на 

пристапност за 
учениците со телесни 
пречки до катовитe, 
училниците   и 
кабинетите преку 
изградба на лифт 

 Изотвување на 
скица и план за 
пристапност до 
катовите 

Раководна 
служба 
 
Локална 
заедница  
 
Инвеститор 
 
Бизнис 
заедница 

 
 
2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2023 

Изготвени се 
план и скица за 
изградба на лифт 

 
Изготвен план и 
скица 

Финансиска 
конструкција 

Обезбедени се 
финансиски 
средста 

 
Записник и 
пресметка  

Обезбедување на 
најповолен 
инвеститор 

Обезбеден е 
најповолен 
инвеститор 

Записници  
 

 
Употреба на 
лифот 

Обезбедена е 
пристапност до 
катовите за 
лицата  со 
телесни пречки  и 
запазени се   и 
испочитувани   
принципите за 
инклузивно 
образование 

 
 
Извештај 
 
Фотографии 

 
Опременување на сензорна соба за учениците со посебни потреби 

 
 

3. Опременување на 
сензорна соба за 

учениците со посебни 
потреби 

Определување на 
простор 

 
Раководна 
служба 
 
Родители 
 
Бизнис 
заедница 
 
Локална 
заедница 

 
2021 

Обезбеден 
најсоодветен 
простор за 
сензорна соба 
 

 
Записник 

Финансиска 
конструкција 

 
 
2021 

Ообезбедени 
финансиски 
средства за 
опремување на 
сензорна соба 

 
Пресметки 
 

Набавка на 
потребни 
реквизити за 
опрема на 
сензорната  соба 

 
 
 
2021 

Подобрена психо 
физичка состојба 
на учениците со 
ПОП 
 

Записник 
 
Пресметка  
 
Фактури за 
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Подобрена 
инклузивна 
пракса 

набавка на 
поребните 
средства  
 
Извештај 
 
Фотографии 

 Примена на 
сензорна соба 

 Наставници 
и стручна 
служба 
(дефектолог) 

 
Подобрени 
услови за работа 
 
Позитивна клима 
 
 

 
Фотографии 
 
 
Анкети 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ПЛАН ЗА ЕВАЛУАЦИЈА 
 

 
I. УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ НА НАСТАВНИЦИТЕ 

  

 
АКТИВНОСТ 

НОСИТЕЛИ НА 
АКТИВНОСТ 

РЕСУРСИ ИНСТРУМЕНТ
И 

ПОВРАТНА 
ИНФОРМАЦИ

ЈА 

ВРЕМЕНСКА 
РАМКА 

КРИТЕРИУМИ ЗА УСПЕХ 
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1.Изготвување 

на Интерен 
Правилник за 
оддавање на 
признанија и 
награди на 

наставниците и 
стручните 

соработници 

Стручни 
соработници 

 
Раководна 

служба 
 

Тим за 
професионален 

развој 

 
Стручнa 

литература 
 
 

 
бодовна скала 
за вреднување 

на 
постигањата 

на 
наставниците 

изговтена 
согласно 

правилникот 

 
ранг листа на 
вреднувани 
наставници 

 
 

2020  
до 2022 

Изготвен Интерен 
Правилник за оддавање 
на признанија и награди 

на наставниците и 
стручните соработници 

кој практино се 
применува 

 
наградени наставници 

2 Изготвување 
Правилник за 

документирање 
на интерни и 

екстерни обуки, 
учество во 
училишни 
комисии и 

тимови 
 

Стручни 
соработници 

 
Раководна 

служба 
 

Тим за 
професионален 

развој 

Стручни 
материјали 

 
 

 
анкетни 

прашалници за 
посетени 
обуки и 

учество на 
наставниците 

во комисиите и 
тимовите на 
училиштето 

 
анализа на 
анкетните 

прашалници 

 
 

2020  
до 2022 

 
Практична примена на 

Правилник за 
документирање на 
интерни и екстерни 
обуки, учество во 

училишни комисии и 
тимови 

3.Подобрување 
на квалитетот 
на наставата 

преку посета на 
обуки, 

работилници, 
семинари, 

конференции 

 
Раководна и 

стручна служба 
 

Наставници 
 

Тим за 
професионален 

развој 
 

МОН и БРО 
 

ИКТ опрема 
 

Смарт табла 
 

Стручни 
материјали 

 
Асистивна 

технологија 
(сензорна 

соба) 
 

Достапна 
литература 

(онлајн 
пристап) 

 
Записници од 
реализирани 

обуки 
 
 

Извештаи од 
посетени 
часови 

Евиденција за 
следени 
часови 

 
дисеминација 

на обуки  
 

Изготвена 
анализа за 

планирањата 
на 

наставниците 
и постигањата 
на учениците 

 
 
 

2020- 2023 

 
Поквалитетна и 

современа настава 
  

Задоволни наставници, 
родители и ученици 

 
Постигнати повисоки 

резултати во наставата 
 

Подобрена 
организираност и 
менаџирање на 

достапните ресурси 
 

Можност за 
напредување на 
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наставниците 

4. Проширување 
и 

продлабочувањ
е на знаењата за 

работа со 
ученици со ПОП 

Наставници и 
стручна служба 
(дефектолог и 

психолог) 
 

Инклузивен тим 
 

Тим за 
професионален 

развој 
 

МОН и БРО 
 

 

МОН и БРО 
 

Компетентни 
лица за обуки 

 
Акредитиран
и здруженија 

за 
спроведувањ

е на обуки 
 
 

Асистивна 
технологија 
(сензорна 

соба) 

Записници од 
реализирани 

обуки 
 

Сертификати и 
дипломи 

 
Извештаи од 

одржани обуки 
 
 

Изготвени 
ИОП 

планирања 

Дисеминација  
 

Планирања и 
подготовки 
согласни 
обуките и 

иновациите 
 

Повратни 
информации 
од ученицит, 
родителите и 

стручната 
служба 

 
 
 

2020- 2023 

Постигнати повисоки 
резултати   

 
Зголемена мотивација за 

работа 
 

Можност за 
напредување на 

наставниците  
 

Позитивна училишна 
клима 

 
Подобрена соработка 

меѓу наставници - 
родители- ученици 

5.Осовременува
ње на наставата 
преку примена 
на смарт табла, 
ИКТ содржини и 

примена на 

 
Раководна и 

стручна служба 
 

Наставници 
 

ИКТ опрема 
 

Смарт табла 
 

Стручни 
материјали 

 
Записници од 
реализирани 

обуки 
 
 

Евиденција за 
следени 
часови  

 
Изготвена 
анализа за 

 
 
 

2020- 2023 

 
Постигнати повисоки 

резултати во наставата 
 

Задоволни наставници, 
родители и ученици 
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микробитови Тим за 

професионален 
развој и 

училишен ИКТ 
тим 

 
МОН и БРО 

 
Достапна 
стручна 

литература 
(онлајн 

пристап) 

Извештаи од 
посетени 
часови 

планирањата 
на 

наставниците 
и постигањата 
на учениците 

 
Подобрување на 

постигањатапреку 
примена на ИКТ и 

микробитови, изработка 
на проекти и презентаци 

преку СМАРТ табли и 
примена на микробитови 

6.Подобрување 
на квалитетот 
на наставата 

преку примена 
на техники и 

методи за  
Критичко 

размислување и 
решавање на 

проблеми 

Раководна и 
стручна служба 

 
Наставници 

 
Тим за 

професионален 
развој 

 
МОН и БРО 

МОН и БРО 
 

Компетентни 
лица за обуки 

 
Акредитиран
и здруженија 

за 
спроведувањ

е на обуки 
 

Стручна 
литература 

 
 
 

Записници од 
реализирани 

обуки 
 

Извештаи од 
посетени 
часови 

Евиденција за 
следени 
часови  

 
Изготвена 
анализа за 

планирањата 
на 

наставниците 
и постигањата 
на учениците 

 
 
 

2020- 2023 

 
Позитивна училишна 

клима 
 

Подобрена соработка 
меѓу наставници - 
родители- ученици 

 
 

Подобрена комуникација 
меѓу учениците и 
бесконфликтно 

решавање на 
проблемите  

 
ПОДОБРУВАЊЕ НА НАСТАВАТА И ПРОЦЕСОТ НА УЧЕЊЕ 

АКТИВНОСТ НОСИТЕЛИ НА 
АКТИВНОСТ 

РЕСУРСИ ИНСТРУМЕНТ
И 

ПОВРАТНА 
ИНФОРМАЦИ

ЈА 

ВРЕМЕНСКА 
РАМКА 

КРИТЕРИУМИ ЗА УСПЕХ 

1.Изработка на 
вештачка бара 

за 
нагледност на 
часовите по 

природни науки 
 
 

Наставници 
 

Ученици 
 

ЕКО секција 
 

Раководна 
служба 

 

Бизнис 
заедница 

 
ФИТР 

 
Родители 

 
Раководна 

служба 

Изготвени  
пресметки за 
изведба на 

проект 
 

Финансиски 
извештај од 
набавка на 
потребните 

средства 
 

Пресметки 
 

Годишен 

2020 
 

Подобрување на 
наставата на часовите по 

природни науки и 
биологија 

Стекнување на трајни 
знаења 

Зголемена мотивација на 
наставниците и учениците 
Практична примена преку 



Развојна програма за периодот од 2020-2024 година 

 

 
Родители 

 
извештај истражување на живиот 

свет  
 

2..Изработка на 
ботаничка 
градина од 
едукативен 

карактер 
 
 

Наставници 
 

Ученици 
 

ЕКО секција 
 

Раководна 
служба 

 
       Родители 

 

Бизнис 
заедница 

 
Родители 

 
Раководна 

служба 

Изготвени  
пресметки за 
изведба на 

проект 
 
 

Финансиски 
извештај од 
набавка на 
потребните 

средства 
 

Пресметки 
 

Годишен 
извештај 

2020 
 

Подобрување на 
наставата на часовите  
Стекнување на трајни 

знаења 
Зголемена мотивација на 
наставниците и учениците 
Практична примена преку 
истражување на живиот 

свет  

3.Уредување на 
училишниот 
двор преку 

изработка на 
Патеки за игри 

од едукативен и 
забавен 
карактер 

 
 

ученици 
 

наставници 
 

родители 
 

стручни 
соработници 

Бизнис 
заедница 

 
Родители 

 
Наставници 

 
Стручна 
служба 

Изготвени 
скици за 
зафатот 

Годишен 
извештај  

 
Фотографии 

 

2020  
Пријатен и безбеден 

амбиент за учење 
Пријатна атмосфера за 

игра 
 

Подобрување на односите 
и натпреваручвачкиот дух 

кај учениците 

ПОДОБРУВАЊЕ НА ПРОСТОРНИТЕ И ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ ЗА РАБОТА ВО УЧИЛИШТЕТО 
 

АКТИВНОСТ НОСИТЕЛИ НА 
АКТИВНОСТ 

РЕСУРСИ ИНСТРУМЕНТ
И 

ПОВРАТНА 
ИНФОРМАЦИ

ЈА 

ВРЕМЕНСКА 
РАМКА 

КРИТЕРИУМИ ЗА УСПЕХ 

1.Изградба и 
опремување на 

четири нови 
училници и два 
санитарни јазли 

Раководна 
служба 

 
Училишен одбор 

 
Локална 

Најповолни 
изведувач 

 
Локална 
заедница 

 

Изготвени  
скици и 

пресметки за 
изведба на 

зафатот 
 

Записници 
 

  Извештаи од 
резултатите 

од анкетите и 
прашалниците  

2020  Пријатна атмосфера за 
учење 

 
Подобрен естетски изглед 
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заедница 

 
Родители 

 
Стручни 

соработници 
 

Наставници 
 

Ученици 
 

Раководна 
служба 

 
Бизнис 

заедница 

прашалници 
 

анкети 
 
 

за евалвација 
 

Фотографии 

Укинување на трета смена 
за настава 

2. 
Обезбедување 
на пристапност 
за учениците со 
телесни пречки 

до катовитe, 
училниците   и 

кабинетите 
преку изградба 

на лифт 
 
 

 
Раководна 

служба 
 

Училишен одбор 
Локална 
заедница 

 

Родители 
 

Стручни 
соработници 

 
     Наставници 
 

Ученици 

Најповолни 
изведувач 
 

Локална 
заедница 

 
Раководна 

служба 
 

Бизнис 
заедница 

 

Изготвени  
пресметки за 
изведба на 

зафатот 
 

Прашалници 
 

Анкети 
 

Записници  
 

 Извештаи од 
резултатите 

од анкетите и 
прашалниците  
за евалвација 

2023 Олеснет   пристап  до 
спратовите на учениците 

со ПОП 
 

Подобрена инклузивна 
пракса 

3.Опремување 
на сензорна 

соба за 
потребите на 
учениците со 

ПОП 
 

Раководна 
служба 

 
Училишен одбор 

 
Локална 
заедница 

 
Родители 

 

Изведувач 
 

Локална 
заедница 

 
Раководна 

служба 

Изготвени  
пресметки за 
изведба на 

зафатот 
 

Прашалници 
 

Анкети 
 

Записници 
  Извештаи од 
резултатите 

од анкетите и 
прашалниците  
за евалвација 

 
Фотографии 

2021 Подобрена психо физичка 
состојба на учениците со 

ПОП 
 

Подобрена инклузивна 
пракса 

 
подобра работна 

атмосфера  
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Стручни 

соработници 
 

Наставници 
 

Ученици 

 
 
 

 
 
 

                                                                                   
Директор 

 
                                                                               
_____________ 

  
  

 
 


