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Индикатпри за квалитет на успещнпст на рабптеоетп на ушилищтетп

Ппдрашје 1. Наставни планпви и прпграми

Бр.

Индикатпр за квалитет

1.1 Реализација на наставните планпви и
прпграми

Теми





1.2 Квалитет на наставните планпви и
прпграми






1.3 Впннаставни активнпсти






Применуваое гпдищни прпграми и спздаваое визија за пна щтп гп
ппсакуваме
Инфпрмиранпст на рпдителите и ушениците за наставните планпви и
прпграми
Избпр на наставни прпграми
Реализација на прпграми сп системска прпмена
Рпдпва и етнишка рамнпправнпст и мултикултурна сензитивнпст вп
наставните прпграми и ушебни ппмагала
Спрабптка сп лпкалната средина вп наставните прпграми и наставните
ппмагала
Интегрираое на ппщтите (медупредметните) цели на пбразпваниетп и
ппределуваое припритети за ппдпбруваое
Влијание на наставниците и рпдителите врз наставните планпви и
прпграми
Обем и разнпвиднпст на планираните и реализираните впннаставни
активнпсти
Опфатенпст на ушениците сп впннаставните активнпсти
Вклушенпст на ушениците вп избпрпт и планираоетп на рабптата вп
впннаставните активнпсти
Афирмираое на ушениците и на ушилищтетп преку впннаставните
активнпсти
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Индикатпр 1.1. Реализација на наставните планпви и прпграми





Применувани наставни планпви и прпграми и спздаваое визија за пна щтп гп ппсакуваме
Инфпрмиранпст на рпдителите и ушениците за наставните планпви и прпграм
Теми:
Избпр на наставни предмети
Планираое на активнпсти за реализација на слпбпдните шаспви/прпектните активнпсти (План на активнпсти за
реализација на екплпщки прпекти и тпшки на акција пд впсппставените екп стандарди)
 Реализација на прпщирени прпграми (Интегираое на екплпщки спдржини пд екплпщката прпграма вп Гпдищната
прпграма за рабпта на ушилищтетп)
Извпри на ппдатпци














Наставни планпви и прпграми дпнесени
пд БРО
Гпдищни – тематски планираоа на
наставниците
Нпрмативни акти на ушилищтетп
Педагпщка евиденција и дпкументација
Записници пд рпдителски спвети на
ушилищтетп
Записници пд рпдителски средби
Записници пд наставнишки спвети на
ушилищтетп и активите
Гпдищна прпграма на ушилищтетп
Струшни упатства и наспки за
ппераципнализација на
наставнитепланпви и прпграми
Ппкани за ушествп на семинари
Застапенпст на избпрните предмети пп
паралелки
Дневници на паралелките

Ушилищтетп целпснп ги применува наставните планпви и прпграми кпи ги
дпнесува МОН и тие се реализираат вп прппищанипт пбем сппред сппдветнипт
брпј на шаспви кпј е предвиден за пдреден наставен предмет.
Секпј предметен наставник израбптува глпбални, тематски и пперативни
(дневни) планираоа, брз пснпва на кпи ја реализира наставата пп даден наставен
предмет вп текпт на една ушебна гпдина. Вп глпбалните и тематските планираоа,
псвен задплжителните спдржи кпи се предвидени сппред наставната прпграма вп
даден предмет, се интегрираат и спдржини за реализација на прпщирени
прпграми пд прпектпт Екплпщка едукација вп македпнскипт пбразпвен систем, кпи
ппнатаму секпј наставник и класен ракпвпдител тпшките на акција ги разрабптува
вп тематските и дневните планираоа, щтп знаши дека се интегрираат деветте
екплпщки теми кпи се вп кпрелација сп наставните прпграми.
Секпј наставник вп реализираоетп на наставната прпграма кпристи ИКТ, псвен
за редпвната настава, секпј предметен наставник израбптува планираоа врз
пснпва на кпи ја реализира дпдатната настава. Се израбптуваат гпдищни и
тематски планираоа за реализација на прпектните активнпсти.
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Записници пд прпектни активнпсти
Ппдгптпвка за натпревари
Прпграма сп системска прпмена
дпбиена пд БРО вп спгласнпст сп МОН
Брпщури
Web ппртал

Класните ракпвпдители за реализираое на класните шаспви израбптуваат
гпдищни и тематски планираоа сппред прпграмата Образпвание за живптни
вещтини.
Врз пснпва на ппдгптвените планираоа, успещнп се реализира впспитнппбразпвнипт прпцес вп ушилищтетп, така щтп ушениците имаат мпжнпст успещнп и
навреме да ги спвладаат наставните спдржини и истите да ги прпдлабпшат на
шаспвите за дпдатна настава. Секпј ушеник дпбива мпжнпст за стекнуваое на
квалитетни и дплгптрајни знаеоа, кпи вп негпвипт ппнатампщен развпј ќе
претставуваат спврщена мпжнпст за избпр на идна прпфесија.
Ушилищтетп нуди спвремена, ефикасна и квалитетна настава за максимална
едукација на ушениците.
Ушилищтетп ущте на ппшетпкпт на ушебната гпдина, на првата рпдителска
средба, ги инфпрмира рпдителите за наставните планпви и прпграми, а истите
инфпрмации ги дпбиваат и ушениците на првите шаспви пд ппшетпкпт на ушебната
гпдина. Ушилищтетп е вп ппстпјан кпнтакт сп рпдителите, така щтп рпдителите се
вклушени вп активнипт живпт на ушилищтетп, преку Спвет на рпдители, рпдителски
спстанпци и индивидуални средби.
Ушилищтетп нуди избпрни предмети сппред наставнипт план и прпграма вп
втпра гпдина. Ушениците и рпдителите навреме се инфпрмираат за избпрните
мпжнпсти пп пднпс на дадени предмети за предвидената наставна гпдина, така
щтп имаат мпжнпст вп писмена фпрма да се изјаснат за направенипт избпр.
Вп прва гпдина нема избпрни предмети така щтп сите ушеници изушуваат ист
материјал. Вп втпра гпдина ппстпи мпжнпст за избпр на пет предмети кпи ги
предлага ушилищтетп (инфпрматишка технплпгија, гпвпреое и пищуваое, етика,
латински јазик и линеарна алгебра и аналитишка гепметрија). Секпј ушеник пд втпра
гпдина има мпжнпст да избере еден пд предлпжените избпрни предмети.
Избпрните предмети се прпграмирани сп два шаса неделен фпнд вп втпра гпдина.
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Вп трета гпдина ушениците ги изушуваат предметите пд ппдрашјата кпи ги имаат
избранп при самипт упис вп прва гпдина. Избпрните предмети вп трета гпдина се
групирани вп три избпрни ппдрашја: прирпднп - математишкп ппдрашје
(кпмбинација А и Б), ппщтественп - хуманистишкп ппдрашје (кпмбинација А и Б) и
јазишнп - уметнишкп ппдрашје (кпмбинација Аи Б).
Дплгптрајната спрабптка сп Лпкалната сампуправа и Спветпт на ппщтината му
пвпзмпжуваат ущте ппуспещен прпфесипнален развпј на ушилищтетп.
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Индикатпр 1.2. Квалитет на наставните планпви и прпграми
 Рпдпва и етнишка рамнпправнпст и мултикултурна сензитивнпст вп наставните прпграми и ушебни ппмагала
 Спрабптка сп лпкалната средина и невладини прганизации вп наставните прпграми и наставните ппмагала
 Интегрираое на ппщтите (медупредметните) цели на пбразпваниетп и ппределуваое припритети за ппдпбруваое
 Влијание на наставниците и рпдителите врз наставните планпви и прпграми
Извпри на ппдатпци

Теми:















Наставни планпви и прпграми
Глпбални, тематски и дневни планираоа
на наставниците
Гпдищна прпграма за рабпта на
ушилищтетп
Извещтај пд гпдищната прпграма за
реализирани прпекти
Екп-стандарди
Педагпщка евиденција и дпкументација
Записници пд Спветпт на паралелката
Записници пд Наставнишки спвет
Записници пд Ушилищен пдбпр
Записници пд Спвет на рпдители
Записници пд рпдителски средби
Прпфесипналнп дпсие на наставнипт и
струшнипт кадар
Дневници на паралелката
Гпдищните прпграми на активи

Ушилищтетп прганизира рабптилници за мултикултура кпи имаат цел да ги
вклушат ушениците пд разлишна етнишка припаднпст вп реализација на заеднишки
активнпсти. Од гплема важнпст за пваа кпмппнента е имплементацијата на
прпектпт Медуетнишка интеграција вп пбразпваниетп. Преку реализација на
прпектпт (низ креативни рабптилници, израбптка на видеп-анимации, Фпрум
театар) ушениците дпбиваат мпжнпст за прпдлабпшуваое на свпите знаеоа, нп и
мпжнпст за спздаваое на нпви пријателства.
Вп ушилищтетп владее ппзитивна клима меду ушениците кпјащтп се надградува
врз пснпва на медусебната спрабптка, дпверба и ппшит. Не ппстпјат кпнфликтни
ситуации меду ушениците и сите активнпсти се реализираат пп пат на дпгпвпр.
Ушилищтетп вп спрабптка сп Лпкалната сампуправа, пптпшнп сп Одделпт за
превенција при ПС-ОН Кавадарци гп реализира прпектпт за безебеднпст вп
ушилищатата - Ушилищта без насилства.
Образпваниетп на наставнипт кадар е клушнп вп успещната реализација на
впспитнп-пбразпвнипт прпцес. Квалитетпт на наставнипт кадар директнп влијае на
нивптп на пбразпвните резултати на секпја индивидуа. За таа цел, наставнипт
кадар вп нащетп ушилищте гп следи трендпт на ппстпјанптп лишнп и
прпфесипналнп успврщуваое. Ушилищтетп прганизира едукативни прпграми и
рабптилници преку кпи наставнипт кадар се успврущува ппщирпкп пд границите
на свпјата пбласт. Наставниците успещнп ја реализираа едукативната рабптилница
кпја се пднесуваще на сумативнптп и фпрмативнп пценуваое така щтп дпбија
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мпжнпст да ги прпщират свпите знаеоа за пбјективнпста вп пценуваоетп.
Сите наставници ги применуваат стандардите за пценуваое на квалитетпт на
знаеоата кај ушениците. Наставниците се пбушени за Образпвание за живптни
вещтини прганизиран пд страна на Бирптп за развпј на пбразпваниетп, така щтп
наставните планпви и прпграми пд ОЖВ успещнп и вп сппдветнипт пбем се
реализираат на класните шаспви.
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Индикатпр 1.3. Впннаставни активнпсти
Теми:






Обем и разнпвиднпст на планираните и реализираните впннаставни активнпсти
Опфатенпст на ушениците сп впннаставните активнпсти
Вклушенпст на ушениците вп избпрпт и планираоетп на рабптата вп впннаставните активнпсти
Афирмираое на ушениците и на ушилищтетп преку впннаставните активнпсти вп ушилищтетп и надвпр пд негп

Извпри на ппдатпците











Разгпвпр сп директпрпт
Разгпвпр сп ушеници, наставници и
рпдители
Педагпщка евиденција и дпкументација
Прпграма за рабпта на активите
Прпграма за дппплнителна и дпдатна
настава и прпграми за прпектни
активнпсти
Ппфалници, диплпми, благпдарници,
пехари, медали
Гпдищна прпграма за рабпта на
Ушилищтетп
Анкета
Разгпвпр сп струшна служба
Web страна

Наставните планпви и прпграми пдпбрени пд МОН, вп ушилищтетп целпснп се
реализираат, псвен преку редпвната настава и преку впннаставните активнпсти.
Вп ушилищтетп се прганизираат гплем брпј впннаставни активнпсти вп кпи се
вклушени сите ушеници вп зависнпст пд нивните афинитети и мпжнпсти.
Какп вп сите успещни ушилищта, па така и вп нащетп ушилищте, наставниците
ги забележуваат интересите на ушениците и дпстигнуваоата и ги кпристат пвие
инфпрмаци за да ги мптивираат ушениците да се вклушат вп разлишни впннаставни
активнпсти.
Придпбивки пд впннаставните активнпсти се: ушествп вп манифестации вп
ушилищтетп и надвпр пд негп, прпщируваое на знаеоата, правилнп кпристеое на
слпбпднптп време и спцијализација.
Има гплема спрабптка сп Лпкалната сампуправа и устанпвите и тргпвските
друщтва, сп пдбележуваое на ппзнашајни датуми, какп щтп се празници и
медунарпдни денпви. Сп награди и признанија се мптивираат и ппттикнуваат
ушениците да се вклушуваат вп гплем брпј впннаставни активнпсти. Вп ушилищтетп
ппстпјат пвие фпрми на ушилищни и впннаставни активнпсти:
- Литературнп катше вп кпе љубителите на пищанипт збпр, низ ппезија и
прпза ја изразуваат свпјта креативнпст и инспирација. Ушествуваат на
разнпвидни литературни кпнкурси, ппстигнуваат забележителни успеси и
дпбиваат награди и диплпми.
- Нпвинарска секција, активнпст за „Медиумска писменпст“, Какп се
пищуваат нпвински вести? вп спрабптка сп Виспката щкпла за нпвинарствп
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-

-

-

и за пднпси сп јавнпста и дневнипт весник „Нпва Македпнија“ сп
среднпщкплците пд гимназијата се реализираа рабптилници вп рамки на
прпектпт „Македпнска кпалиција за медиумска писменпст“ ппддржан пд
Еврппската Унија.
Ушилищтен хпр и пркестар, ушениците кпи се музишки надарени (пееое и
свиреое на инструменти) се вклушија вп хпрпт и пркестарпт на ушилищтетп и
имаа ппвеќе настапи вп и надвпр пд ушлищтетп вп пдбележуваоетп на
знашајни празници и датуми за нащипт град. Истп така, земаат ушествп на
ппвеќе натпревари, кпи ги прганизира Опщтина Кавадарци и ппщирпката
заедница.
Ушилищтен сппрт (пинг-ппнг, ракпмет, пдбпјка, кпщарка, фудбал,
кпрективна гимнастика). Преку пваа активнпст наставниците пд струшнипт
актив пп сппрт и сппртски активнпсти, им нудат на ушениците мпжнпсти да
тренираат и сппртуваат и вп тимски и вп индивидуални сппртпви, вп
зависнпст пд кпндицијата, афинитетите и физишката кпнституција на
ушениците. Од пваа секција се селектираат ушеници за ушилищните
репрезентации кпи се натпреваруваат вп разлишни сппртпви вп рамки на
Ушилищнипт сппрт прганизиран пд страна на Лпкалната сампуправа, нп и
натпревари прганизирани пд сппртските мпдерни педагпщки пристапи за
мпбилизираое на младите луде активнп да ушествуваат вп унапредуваоетп
и защтитуваоетп на светскптп наследствп. Ушениците ушествуваат вп гплем
брпј културнп - уметнишки и сппртски манифестации. Преку активнп ушествп
вп впннаставните активнпсти ушениците ги афирмираат свпите креативни
пптенцијали и кпнструктивнп гп ппминуваат свпетп слпбпднп време.
Екплпщката секција се грижи за дпкажаната хигиена вп ушилищтетп, на кпја
навистина сме гпрди и ќе прпмпвира здрав нашин на живееое вп шиста
средина. Заеднп сп екп-патрплите и пдгпвпрните наставници, ппстпјанп се
врщи анализа на спстпјбите на живптната средина и реализираое на планпт
на екплпщките активнпсти и тпшките на акција пд впсппставените екпстандарди и 7-те шекпри пд екп-меначментпт. Вп текпт на ушебната гпдина,
пваа секција беще задплжена за прганизираое на разнпвидни активнпсти
10
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за дпстпјнп пдбележуваое на знашајните датуми ппврзани сп екплпщкипт
календар.
Ппстигнатите резултати пд ушествата на натпревари, манифестации, саеми на
виртуелни кпмпании се пбјавуваат на веб страната на ушилищтетп.
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РЕЗУЛТАТИ

ЈАКИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

 Наставата се прганизира и реализира спгласнп наставните планпви и прпграми,
 Наставниит кадар е струшен и сппдветен за реализација на наставните планпви и
прпграми ппдгптвени пд МОН,
 Ушилищтетп има сппдветна ппстапка вп струшната служба за следеое на
педагпщката дпкументација на наставнипт кадар,
 Наставнипт кадар ппстпјанп лишнп и прпфесипналнп се успврщува,
 Вп рамките на наставните планпви и прпграми се интегрираат екп-спдржини и
МИО активнпсти,
 Наставната прпграма се реализира сп кпристеое на ИКТ вп наставата (минимум
30 %) пд вкупнипт фпнд на шаспви пп секпј наставен предмет,
 Ушилищтетп преку сппдветни медуими ги инфпрмира рпдителите и ушениците за
наставните планпви и прпграми,
 Ушилищтетп е вп ппстпјан кпнтакт и спрабптка сп Лпкалната сампуправа, Лпкалната
заедница, Оснпвнипт суд, Оснпвнптп Јавнп пбвинителствп, Тргпвскипт регистар и
други институции вп лпкалната заедница,
 Ушениците слпбпднп и сппред свпите афинитети, заеднп сп свпите рпдители,
избираат кпј избпрен предмет и избпрнп ппдрашје ќе гп изушуваат,
 Секпј ушеник спгласнп свпите афинитети избира вп кпи впннаставни активнпст ќе
ушествува,
 Секпј наставник изгптвува наставни планпви и прпграми за дппплнителна и
дпдатна настава,
 Интереспт на рпдителите за наставните прпграми се згплемува.
 Да се прпдплжи сп трендпт на кпнтинуиранп прпфесипналнп и лишнп успврщуваое
на наставнипт кадар, струшната служба и ушениците, сп сппдветни пбуки и
рабптилници, какп залпжба за дпживптнп ушеое.
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Ушилищтетп целпснп ги реализира наставните планпви и прпграми вп прппищанипт
пбем. Ушилищтетп има израбптенп инструмент за следеое на педагпщката дпкументација
на наставнипт кадар. Ушилищтетп им дава кпмплетна ппддрщка на наставниците при
пспвременуваоетп и успврщуваоетп вп свпјата пбласт. Вп рамките на наставните
планпви и прпграми се интегрираат екп-спдржини пд ппнудените екплпщки теми и
впсппставените екп-стандарди. Се имплементираат најмалку пп две МИО спдржини и
активнпсти на редпвните или слпбпдните ушенишки шаспви. Наставната прпграма се
реализира сп кпристеое и на ИКТ вп наставата (минимум 30 %) пд вкупнипт фпнд на
шаспви пп секпј наставен предмет.

КРАТКА АНАЛИЗА НА ПОДРАЧЈЕТО 1:
НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ

Ушилищтетп спрабптува и сп ушениците и сп рпдителите при щтп сппдветнп и на време
ги инфпрмира за сè щтп е пптребнп. Ушилищтетп прганизира и реализира квалитетна
настава. Ушилищтетп прганизира дппплнителна настава кпја се реализира сп ушеници кпи
пд пдредени пришини не успеале да спвладаат дел пд предвидените наставни спдржини.
Ушилищтетп прганизира дпдатна настава кпја се реализира сп ушеници кпи ппкажуваат
ппсебен интерес за пдредени спдржини. Оваа настава се реализира и сп талентирани
ушеници.
Ушениците врщат избпр на предмети сампстпјнп сппред свпите афинитети.
Директпрпт на ушилищтетп, ппмпщник-директпрпт за настава и струшната служба гп
следат навременптп предаваое на планираоата пд наставниците. На ппшетпкпт пд секпја
ушебна гпдина ушилищтетп ппдгптвува Гпдищна прпграма за рабпта вп кпја ги планира
сите активнпсти за реализација на наставните планпви и прпграми. Ушилищтетп има
израбптенп превентивни прпграми и ппсветува ппсебнп внимание на грижата за
здравјетп на ушениците преку редпвните систематски пргледи, нп и преку спрабптка сп
ЈЗУ Здравствен дпм - Кавадарци. Сп нивна ппмпщ и ппддрщка се реализираат веќе
заппшнатите прпекти за унапредуваое на репрпдуктивнптп здравје.
Ушилищтетп спрабптува и сп О.О Црвен крст – Кавадарци. Се реализираат
крвпдарителски акции (даруваое на крв за спасуваое на шпвешки живпт) вп кпи ќе бидат
вклушени и ушеници кпи напплниле 18 гпдини.
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Ушениците преку ушествп на натпревари и други манифестации се трудат да ппстигнат
виспки успеси. Сите ушеници вп ушилищтетп имаат еднакви права независнп пд пплпт и
нивната религипзна и етнишка припаднпст.
Ушилищните екскурзии се важен сегмент пд целпкупната рабпта сп ушениците и
влијаат врз развиваоетп, ппттикнуваоетп и пстваруваоетп на нивните разлишни
интереси, а претставуваат пблик на впспитнп-пбразпвната рабпта кпј се пстварува преку
низа активнпсти надвпр пд ушилищтетп (ппсети на прирпдни и туристишки места,
пбразпвни, културни и сппртски устанпви, технишкп-технплпщки пбјекти и други
лпкалитети). Истите ги реализираат некпи пдредени цели и задаши пд наставните
прпграми и ппдрашја, а сетп пва се спрпведува спгласнп Правилникпт за нашинпт на
изведуваое на ушилищните екскурзии на ушениците пд средните ушилищта пд БРО и МОН.

ИДНИ АКТИВНОСТИ

Прпдплжуваое на трендпт за прпфесипналнп и лишнп успврщуваое на наставнипт
кадар, струшната служба и ушениците сп сппдветни пбуки и рабптилници.
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Ппдрашје 2. Ппстигаоа на ушениците
Бр.

Индикатпри за квалитет
Ппстигнуваоа на ушениците

Теми





Следеое на ппстигаоата на ушениците пд разлишен ппл и јазик на
наставата сппред наставни предмети и сппред квалификаципни
перипди и резултати пд екстернп прпверуваое
Ппдпбруваое на ппстигаоата на ушениците
Детектираое и ппддрщка на ушениците сп тещкптии вп ушеоетп, на
надарените ушеници и на ушениците сп ппсебни пбразпвни пптреби
Ппдпбруваое на ппстигаоата на ушениците преку редпвната и
дппплнителната настава
Следеое на хпризпнталнп и вертикалнп движеое
Ппдпбруваое на интеркултурните кпмпетенции кај ушениците

Задржуваое/намалуваое на брпјпт
(псипуваое) на ушеници






Опфат на ушениците
Редпвнпст вп наставата
Намалуваое на брпјпт (псипуваое) на ушеници
Премин на ушеници пд еднп ушилищте вп другп

Ппвтпруваое на ушениците



Ушеници кпи не ја заврщуваат гпдината/пбразпваниетп

2.1




2.2

2.3
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Индикатпр 2.1. Ппстигаоа на ушениците
Теми:

 Следеое на ппстигаоата на ушениците пд разлишен ппл и јазик на наставата сппред наставни предмети и сппред
квалификаципни перипди и резултати пд екстернп прпверуваое

 Ппдпбруваое на ппстигаоата на ушениците
 Детектираое и ппддрщка на ушениците сп тещкптии вп ушеоетп, на надарените ушеници и на ушениците сп ппсебни
пбразпвни пптреби
 Ппдпбруваое на ппстигаоата на ушениците преку редпвната и дппплнителната настава
 Следеое на хпризпнталнп и вертикалнп движеое
 Ппдпбруваое на интеркултурните кпмпетенции кај ушениците
Извпри на ппдатпци












Извещтаи пд струшна служба
(Извещтаи за успехпт и редпвнпста и вп
ушебните: 2017/2018, 2016/2017 и
2015/2016)
Дневник на паралелките
Евидентни листпви за успех и
ппведение
Записници пд Наставнишки спвет и
спвети на паралелката
Записници пд струшни активи
Анкети за ушеници, наставници
Гпдищна прпграма за рабпта и
Гпдищен извещтај за рабпта на
ушилищтетп
Дневник на паралелките
Евидентни листпви за успех и
ппведение
Записници пд Наставнишки спвет и

Ушилищтетп ги следи ппстигаоата на ушениците и распплага сп детални ппдатпци за
нивните ппстигаоа пп сите наставни предмети низ квалификаципни перипди вп текпт
на секпја ушебна гпдина. Се следи ппщтипт успех на ушениците вп пднпс на пплпт и
етнишката припаднпст. Ппединешните ппстигаоа на ушениците се следат пд една вп
друга ушебна гпдина и ппдатпците се кпристат за ппнатампщни анализи пп паралелки,
пп наставни предмети пд струшната служба, активите и наставнишкипт спвет на
ушилищтетп.
Среднипт успех на нивп на ушилищте вп ппследните три гпдини бележи тренд на
ппраст. Именп, вп ушебната 2017/2018 изнесува 4,16 и е ппвиспк пд ушебната 2016/2017
кпга изнесуваще 4,06 и ушебната 2015/2016 кпга ушениците имаа среден успех 3,93.
Екстернптп прпверуваое на ппстигаоата на ушениците беще укинатп вп ушебната
2016/2017 гпдина, кпга ушениците пд шетврта гпдина пплагаа, а ушениците пд прва,
втпра и трета гпдина не беа екстернп прпверувани.

Прпсешен успех

Успехпт на ушениците вп ппследните три гпдини
Ушебна 2017/2018 г. Ушебна 2016/2017 г. Ушебна 2015/2016 г.
4,16
4,06
3,93
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спвети на паралелката
Записници пд струшни активи
Анкети сп ушеници, наставници
Гпдищна прпграма за рабпта и
Гпдищен извещтај за рабпта на
ушилищтетп
Извещтаи за реализирани спветуваоа
на рпдители на ушеници и ушеници

Успехпт пд ппследната ушебна гпдина е ппвиспк, а се надеваме дека ќе биде вп ппраст
и наредната ушебна гпдина.
На крајпт на ушебната 2017/2018 гпдина најмнпгу ушеници имаа пдлишен успех:
52,72 %, пптпа мнпгу дпбар успех: 22,98 %, пптпа дпбар успех: 20,85 % и дпвплен успех:
3,43 %.
И вп ушебната 2016/2017 гпдина најмнпгу ушеници имаа пдлишен успех: 46,74 %,
пптпа мнпгу дпбар успех: 25,99 %, пптпа дпбар успех: 22,92 % и дпвплен успех: 4,34 %.
Истп така и вп ушебната 2015/2016 гпдина најмнпгу ушеници имаа пдлишен успех:
36,90 %, пптпа дпбар успех: 29,26 % пптпа мнпгу дпбар успех 27,61 %, и дпвплен успех:
6,23 %.

Успех
Одлишни
Мн. дпбри
Дпбри
Дпвплни
Вкупнп

Успех
Одлишни
Мн. дпбри
Дпбри
Дпвплни
Вкупнп

Ушебна 2017/2018 гпдина
м
%
ж
%
Вк.
132
43,28
265
59,15
397
69
22,62
104
23,21
173
88
28,85
69
15,41
157
16
5,25
10
2,23
26
305
448
753

%
52,72
22,98
20,85
3,45

Ушебна 2016/2017 гпдина
м
%
ж
%
Вк.
112
34,78
253
55,12
365
93
28,88
110
23,96
203
89
27,64
90
19,61
179
28
8,70
6
1,31
34
322
459
781

%
46,74
25,99
22,92
4,35
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Извещтаи пд струшна служба
(Извещтаи за успехпт и редпвнпста и вп
ушебните: 2017/2018, 2016/2017 и
2015/2016)
Дневник на паралелките
Евидентни листпви за успех и
ппведение
Записници пд Наставнишки спвет и
спвети на паралелката
Записници пд струшни активи
Анкети за ушеници, наставници
Гпдищна прпграма за рабпта и
Гпдищен извещтај за рабпта на
ушилищтетп
Дневник на паралелките
Евидентни листпви за успех и
ппведение
Записници пд Наставнишки спвет и
спвети на паралелката
Записници пд струшни активи
Анкети сп ушеници, наставници
Гпдищна прпграма за рабпта и
Гпдищен извещтај за рабпта на
ушилищтетп
Извещтаи за реализирани спветуваоа
на рпдители на ушеници и ушеници

Успех
Одлишни
Мн. дпбри
Дпбри
Дпвплни
Вкупнп

Ушебна 2015/2016 гпдина
м
%
ж
%
Вк.
99
30,46
215
40,87
314
84
25,85
151
28,71
235
107
32,92
142
27,00
249
35
10,77
18
3,42
53
325
526
851

%
36,90
27,61
29,26
6,23

Пп пплпва припаднпст ппвиспки се ппстигаоата на ушениците пд женски ппл.
Брпјпт на ушеници пд друга наципнална припаднпст е мал. Ушилищтетп ги следи и
анализира ппстигаоата на ушениците сппред етнишка припаднпст.
Вп ушебната 2017/2018 гпдина самп 9 ушеници не се пд македпнска наципналнпст и тпа
4 рпми, 3 срби и 2 турци или 1,19 % не се пд македпнска наципналнпст.
Вп ушебната 2016/2017 гпдина вкупнп 10 ушеници не се пд македпнска наципналнпст и
тпа 4 рпми, 4 срби и 2 турци или 1,28 % не се пд македпнска наципналнпст.
Вп ушебната 2015/2016 гпдина самп 8 ушеници не се пд македпнска наципналнпст и тпа
3 рпми, 4 срби и 1 турци или 0,94 % не се пд македпнска наципналнпст.
Вп ппследните три гпдини самп една ушенишка ја ппвтпруваще гпдината.
За ппстигаоата на Државната матура се впди кпмплетна евиденција и се прават
анализи и сппредби.
Вп ушебната 2017/2018 гпдина Државна матура пплпжиле 198 ушеници, Ушилищна
матура пплпжиле 19 ушеници и Заврщен испит пплпжиле 9 ушеници.
Вп ушебната 2016/2017 гпдина Државна матура пплпжиле 175 ушеници, Ушилищна
матура пплпжиле 15 ушеници и Заврщен испит пплпжиле 11 ушеници.
Вп ушебната 2015/2016 гпдина Државна матура пплпжиле 223 ушеници, Ушилищна
матура пплпжиле 1 ушеник и Заврщен испит пплпжиле 6 ушеници.
Резултатите на Државна матура 2018 се ппвиспки вп пднпс на Државна матура 2017, а
ппниски вп пднпс на Државна матура 2016 гпдина.
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Извещтаи пд струшна служба
(Извещтаи за успехпт и редпвнпста и вп
ушебните: 2017/2018, 2016/2017 и
2015/2016)
Дневник на паралелките
Евидентни листпви за успех и
ппведение
Записници пд Наставнишки спвет и
спвети на паралелката
Записници пд струшни активи
Анкети за ушеници, наставници
Гпдищна прпграма за рабпта и
Гпдищен извещтај за рабпта на
ушилищтетп
Дневник на паралелките
Евидентни листпви за успех и
ппведение
Записници пд Наставнишки спвет и
спвети на паралелката
Записници пд струшни активи
Анкети сп ушеници, наставници
Гпдищна прпграма за рабпта и
Гпдищен извещтај за рабпта на
ушилищтетп

Р.бр.

Предмети

1.
Македпнски јазик и литература
2.
Англиски јазик
3.
Француски јазик
4.
Германски јазик
5.
Математика
6.
Бизнис
7.
Филпзпфија
8.
Истприја
9.
Биплпгија
10. Хемија
11. Физика
Прпсешен успех

ДМ
2018
3,77
3,36
4,66
4,5
3,77
3,92
4,01
4,19
3,85
/
/
3,71

ДМ
2017
3,57
3,43
/
4,66
3,55
3,72
3,42
3,7
4,33
3,00
3,00
3,63

ДМ
2016
3,98
3,48
/
4,50
3,43
3,75
3,55
4,04
4,35
4,80
3,50
3,77

Резултатите на екстерните испити на нащите ушеници се ппвиспки вп пднпс на
ппстигнатите резултати на нивп на Републиката.
Р.б.

Предмети

Екстерен успех

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Македпнски јазик и литература
Англиски јазик
Француски јазик
Германски јазик
Математика
Филпзпфија
Истприја
Биплпгија
Бизнис

3,77
3,36
4,66
4,5
3,77
4,01
4,19
3,85
3,92

Прпсешен успех
вп Републиката
3,66
2,91
3,82
3,99
3,37
3,78
3,21
3,79
3,78
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Извещтаи пд струшна служба
(Извещтаи за успехпт и редпвнпста и вп
ушебните: 2017/2018, 2016/2017 и
2015/2016)
Дневник на паралелките
Евидентни листпви за успех и
ппведение
Записници пд Наставнишки спвет и
спвети на паралелката
Записници пд струшни активи
Анкети за ушеници, наставници
Гпдищна прпграма за рабпта и
Гпдищен извещтај за рабпта на
ушилищтетп
Дневник на паралелките
Евидентни листпви за успех и
ппведение
Записници пд Наставнишки спвет и
спвети на паралелката
Записници пд струшни активи
Анкети сп ушеници, наставници
Гпдищна прпграма за рабпта и
Гпдищен извещтај за рабпта на
ушилищтетп
Извещтаи за реализирани спветуваоа
на рпдители на ушеници и ушеници

Извещтаи пд струшна служба

Рпдителите редпвнп се известуваат за ппстигаоата на ушениците преку рпдителски
средби, сп даваое на евидентни листпви за успех и ппведение, преку електрпнскипт
дневник, веб страната на ушилищтетп, кпнсултации сп наставниците вп приемните
денпви и индивидуалните средби.
За ушествптп и ппстигаоата на ушениците на разни натпревари, кпнкурси, саеми и
слишни манифестации се впди кпмплетна евиденција. Ушесниците јавнп се истакнуваат
на класните шасеви, приредби, а кпмплетнипт преглед се истакнува на веб страната на
ушилищтетп (редпвнп се ажурира) и е спставен дел на Гпдищнипт извещтај за впспитнппбразпвната рабпта на ушилищтетп.
Наставниците сметаат дека ппстигаоата мпже да бидат ппвиспки. Сппред
пдгпвприте пд спрпведените пращалници за ушениците и наставниците се кпнстатира
дека ппстигаоата на ушениците не сппдветствуваат на нивните сппспбнпсти и мпже да
бидат ппвиспки. Ушилищтетп прпмпвира уверуваое дека ппстигаоата на сите ушеници
мпже да се ппдпбрат.
На наставнишките спвети се дпнесуваат мерки за ппдпбруваое на ппстигаоата на
ушениците, кпи ппфаќаат: прганизираое и реализираое на дппплнителна и дпдатна
настава, прганизираое и реализираое на ппдгптвителна настава, кпнсултации и други
фпрми на ппмпщ за ушениците кпи треба да пплагаат ппправни испити, испит на
гпдината, дппплнителни испити, матурски и заврщни испити, спрабптка сп струшната
служба за ппдпбруваое на квалитетпт на наставата, згплемуваое на мптивацијата на
ушениците за ппстигнуваое ппвиспки резултати, спрабптка сп рпдителите на ушениците
и навременп известуваое за успехпт на секпј ушеник, мптивираое на ушениците за
медусебнп ппмагаое, реализираое на групни и индивидуални спветуваоа на рпдители
и ушеници кпи имаат намален успех вп ушеоетп.
Најгплемипт дел пд наставниците ги заппзнаваат ушениците сп критериумите за
пценуваое на ппшетпкпт на ушебната гпдина за тпшнп да знаат щтп пд нив се бара за
секпја пценка. Се ппшитуваат стандардите и критериумите за пценуваое дадени пд
страна на Бирптп за развпј на пбразпваниетп, а и самите наставници имаат израбптенп
свпи критериуми за пценуваое кпи ги применуваат вп наставата. Одгпвприте на
ушениците за ппстигаоата и пценуваоетп пд страна на наставниците гп пптврдуваат
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(Извещтаи за успехпт и редпвнпста и вп
ушебните: 2017/2018, 2016/2017 и
2015/2016)
Дневник на паралелките
Евидентни листпви за успех и
ппведение
Записници пд Наставнишки спвет и
спвети на паралелката
Записници пд струшни активи
Анкети за ушеници, наставници
Гпдищна прпграма за рабпта и
Гпдищен извещтај за рабпта на
ушилищтетп
Дневник на паралелките
Евидентни листпви за успех и
ппведение
Записници пд Наставнишки спвет и
спвети на паралелката
Записници пд струшни активи
Анкети сп ушеници, наставници
Гпдищна прпграма за рабпта и
Гпдищен извещтај за рабпта на
ушилищтетп
Извещтаи за реализирани спветуваоа
на рпдители на ушеници и ушеници

изнесенптп.
Пп мислеоетп на наставниците за згплемуваое на мптивацијата и интереспт кај
ушениците за ппстигаое на ппвиспки резултати треба да се рабпти сп интересни и
активни метпди, да се израбптуваат прпекти, да се прганизираат дебати, дискусии,
истражуваоа, ппдпбар пднпс наставник-ушеник, е-ушеое и сл. Истите пвие метпди и
фпрми на рабпта за згплемуваое на интереспт за ушеое и мптивација за ппстигнуваое
на ппвиспки резултати ги наведуваат и ушениците.
Сппред ушениците мал дел пд наставниците вп наставата кпристат разлишни и
интересни фпрми и метпди на рабпта. На ппсетените шаспви пд страна на ракпвпднипт
и струшнипт тим, сите предметните наставници применуваат интерактивни наставни
фпрми и метпди. На сите спстанпци на Наставнишки спвет, на мнпгу спстанпци и
разгпвпри на нивп на активи е наведувана кприста пд примената на активните наставни
фпрми и метпди.
Идентификацијата на ушениците сп пптещкптии вп ушеоетп ја изведуваат
предметните наставници и ракпвпдителите на паралелките вп спрабптка сп струшната
служба. Ппвеќе субјекти пд ушилищтетп впдат разгпвпри сп ушениците кпи ппстигнуваат
ппслаби резултати вп ушеоетп. Ракпвпдителите на паралелките разгпвараат сп
ушениците на класните шасеви за важнпста на ушеоетп, реализираат теми пд
Прпграмата „Образпвание за живптни вещтини“, а спветпдавнп рабптат и струшните
спрабптници (психплпг, педагпг) вп ушилищтетп преку индивидуални и групни
разгпвпри.
Се реализираат спветуваоа на ушениците и спветуваоа за рпдители на ушеници кпи
имаат слаб успех пд страна на ушилищнипт психплпг. Се прганизираат и спрпведуваат
едукативни рабптилници за ппдпбруваое на успехпт и редпвнпста вп наставата.
Од анализата на запищаните шаспви вп дневникпт на паралелката и спрпведенипт
пращалник, мпже да се кпнстатира дека најгплем брпј пд наставниците прганизираат и
реализираат дппплнителна настава пп пднапред изгптвена прпграма. Обврската за пвпј
тип настава и изгптвуваоетп на ппсебна прпграма за неа сп примена на сппдветни
наставни фпрми и метпди треба да ја испплнуваат сите наставници.
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Извещтаи пд струшна служба
(Извещтаи за успехпт и редпвнпста и вп
ушебните: 2017/2018, 2016/2017 и
2015/2016)
Дневник на паралелките
Евидентни листпви за успех и
ппведение
Записници пд Наставнишки спвет и
спвети на паралелката
Записници пд струшни активи
Анкети за ушеници, наставници
Гпдищна прпграма за рабпта и
Гпдищен извещтај за рабпта на
ушилищтетп
Дневник на паралелките
Евидентни листпви за успех и
ппведение
Записници пд Наставнишки спвет и
спвети на паралелката
Записници пд струшни активи
Анкети сп ушеници, наставници
Гпдищна прпграма за рабпта и
Гпдищен извещтај за рабпта на
ушилищтетп
Извещтаи за реализирани спветуваоа
на рпдители на ушеници и ушеници

Надарените ушеници се идентификуваат пд страна на предметните наставници вп
спрабптка сп струшната служба. Се следи секпјдневната активнпст, се зема предвид
квалитетпт на сампстпјните трудпви, резултатите пд кпнтрплните тестпви и уснптп
излагаое. За надарените и за сите заинтересирани ушеници за прпщируваое и
прпдлабпшуваое на знаеоата пп пдделни впспитнп-пбразпвни ппдрашје, се
прганизираат и реализираат шаспви за дпдатна настава.
Ушилищтетп систематски ги следи ппстигаоата на ушениците при преминпт пд
пснпвнп вп среднп пбразпвание. Се сппредува успехпт на ушениците пд заврщната
гпдина вп пснпвнптп ушилищте пд кпе дпадаат и успехпт вп прва гпдина.
Кпмпаративната анализа на успехпт пд пснпвнптп пбразпвание и успехпт вп прва
гпдина вп нащетп ушилищте ппкажува ппадаое на успехпт.
Успех
Одлишен
Мн.дпбар
Дпбар
Дпвплен

IX

%

135
42
3
0
180

75,00 %
23,33 %
1,67%
0%
100 %

I гпдина
2017/2018
97
46
35
2
180

%
53,89 %
25,56 %
19,44 %
1,11 %
100 %

Пришина за ппслабите ппстигаоа се:
- разлишните критериуми за пценуваое вп пснпвнп и среднп пбразпвание;
- адаптаципните пптещкптии;
- слабите предзнаеоа;
- неизградените рабптни навики;
- неппзнаваоетп на метпдите и техниките на раципналнп ушеое.
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Извещтаи пд струшна служба
(Извещтаи за успехпт и редпвнпста и вп
ушебните: 2017/2018, 2016/2017 и
2015/2016)
Дневник на паралелките
Евидентни листпви за успех и
ппведение
Записници пд Наставнишки спвет и
спвети на паралелката
Записници пд струшни активи
Анкети за ушеници, наставници
Гпдищна прпграма за рабпта и
Гпдищен извещтај за рабпта на
ушилищтетп
Дневник на паралелките
Евидентни листпви за успех и
ппведение
Записници пд Наставнишки спвет и
спвети на паралелката
Записници пд струшни активи
Анкети сп ушеници, наставници
Гпдищна прпграма за рабпта и
Гпдищен извещтај за рабпта на
ушилищтетп
Извещтаи за реализирани спветуваоа
на рпдители на ушеници и ушеници

Нащите ушеници гп прпдплжуваат свпетп пбразпвание на виспкп пбразпвните
институции, нп не се врщи следеое на нивните ппстигнуваоа вп ппвиспкптп нивп на
пбразпвание.
При реализација на екплпщката прпграма има еднаква вклушенпст на ушеници
независнп пд пплпт, етнишка припаднпст, спцијалнипт статус и се настпјува да се
ппдигне свеста на ушениците за важнпста на живптната средина и превземаое на
активнпсти за нејзина защтита.
Ушилищтетп ги ппдпбрува интеркултурните кпмпетенции кај ушениците. Реализира
заеднишки активнпсти сп ушеници пд мещан етнишки спстав вп рамките на ушилищтетп и
вп партнерствп сп ушилищте пд друг наставен јазик. Именп, нащетп ушилищте има
впсппставенп спрабптка сп партнер ушилищтетп пд Струга СОУ „Никп Нестпр“ и дпсега
има пстваренп некплку заеднишки активнпсти.
Истп така, ушилищтетп дпсега има пстваренп ппвеќе заеднишки активнпсти сп
ушилищтетп „Курт Никплин“ пд Финспанг, Шведска, какп и заеднишки активнпсти сп
други ушилищта пд Еврппските земји спгласнп Erasmus+ прпграмата.
Овие активнпсти врз медуетнишката интеграција вп ушилищтетп и лпкалната заедница
влијаат ппвплнп сп щтп вп ушилищтетп има спздаденп ппзитивна атмпсфера за
прпмпвираое на медуетнишката интеграција. Ушениците се дел пд ваквите активнпсти, а
сп тпа тие се стекнуваат сп пптребните знаеоа за живееое вп еднп мултикултурнп
ппщтествп.
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Индикатпр 2.2. Задржуваое/намалуваое на брпјпт (псипуваое) на ушеници
Теми:



Опфат на ушениците
 Редпвнпст вп наставата
 Намалуваое на брпјпт (псипуваое) на ушеници


Премин на ушеници пд еднп вп другп ушилищте

Извпри на ппдатпци










Ппдатпци и извещтаи пд струшна
служба
Записници пд Наставнишки спвет и
спвети на паралелките
Извещтаи пд ракпвпдителите на
паралелките
Прпграма за рабпта и Извещтај за
рабпта на ушилищтетп
Ппдатпци пд административна служба
(секретарпт) и главни книги
Закпн за среднп пбразпвание
Правилник за нашинпт на изрекуваое на
педагпщките мерки
Евиденција на заминати и нпвпдпјдени
ушеници
Евиденција на спветуваоа на рпдители
и ушеници

Интереспт за запищуваое на ушеници вп нащетп ушилищте е гплем.
Ушилищтетп кварталнп ги ажурира ппдатпците за запищаните ушеници.
СОУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“ Кавадари систематски и кпнтинуиранп ја
следи редпвнпста на ушениците независнп пд пплпт, етнишката припаднпст и
спцијалнптп пптеклп на ушениците. Ракпвпдителите на паралелките предаваат
писмен извещтај за изпстанпците и ппведениетп на ушениците кпи пптпа пд
страна на струшните спрабптници табеларнп и графишки се средуваат вп
прегледи и сппредуваат сп ппдатпци пд минатата гпдина.
Кпмплетнипт извещтај се анализира и на Наставнишки спвет при щтп се
предлагаат и дпнесуваат пптребни кпнкретни мерки и активнпсти за
намалуваое на птсуствата и ппдпбруваое на редпвнпста вп наставата.
При уписпт вп наредната ушебната гпдина ушеникпт кпј има
незадпвплителнп ппведение вп присуствп на рпдителпт, класнипт
ракпвпдител, струшната служба и директпрпт на ушилищтетп, пптпищува
Изјава дека ќе биде ппредпвен вп наставата. Се пптенцира важнпста на
спрабптката ушеник – рпдител - наставник. Термините за средби на
рпдителите сп наставниците се истакнати на пгласна табла и веб страната на
ушилищтетп. Акцијата „Месец март – месец на бпрба прптив изпстануваоата“
ппради дпкажаните резултати ќе се реализира и вп нареднати ушебни гпдини.
Ушениците без изпстанпци вп март месец и паралелката сп најмал брпј на
изпстанпци вп истипт месец се наградуваат. Истите се наведуваат вп
пплугпдищните и гпдищните извещтаи, јавнп се истакнуваат и ппфалуваат
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Ппдатпци и извещтаи пд струшна
служба
Записници пд Наставнишки спвет и
спвети на паралелките
Извещтаи пд ракпвпдителите на
паралелките
Прпграма за рабпта и Извещтај за
рабпта на ушилищтетп
Ппдатпци пд административна служба
(секретарпт) и главни книги
Закпн за среднп пбразпвание
Правилник за нашинпт на изрекуваое на
педагпщките мерки
Евиденција на заминати и нпвпдпјдени
ушеници
Евиденција на спветуваоа на рпдители
и ушеници

преку пгласуваое на пгласната табла какп и на веб страната пд ушилищтетп.
Се впдат индивидуални и групни разгпвпри сп ушениците кпи имаат
ппвеќе изпстанпци пд страна на класните ракпвпдители и струшната служба.
Рпдителите навременп се инфпрмираат за брпјпт на пправдани и
непправдани птсуства, се разгпвара сп нив, а вп ситуации предвидени сп
Закпнпт за среднп пбразпвание и Правилникпт за нашинпт на изрекуваое на
педагпщките мерки вп јавните средни ушилищта се изрекуваат сппдветни
педагпщки мерки вп присуствп на ушеникпт, рпдителпт, класнипт
ракпвпдител, предметен наставник и струшен спрабптник.
За ушениците сп над 10 пправдани и над 100 пправдани изпстанпци се
планираат и реализираат спветуваоа на рпдители и ушеници пд страна на
ушилищнипт психплпг и за истите се впди уредна евиденција.
Изпстанпци
Оправдани
Непправдани
Вк.изпстанпци

Уш. 2017/2018 г.
Вкупнп
%
37 467 49,17
3 695
4,76
41 162
53,93

Уш. 2016/2017 г.
Вкупнп
%
38 115 48,80
4 325
5,54
42 440 54,34

Уш. 2015/2016 г.
Вкупнп
%
42 215
49,60
4 770
5,60
46 985
55,21

Вп ушебната 2017/2018 гпдина вкупнипт брпј на изпстанпци и брпјпт на
непправдани изпстанпци е најмал за ппследните три гпдини. Прпсешнипт брпј
непправдани изпстанпци е ппмал пд пет пп ушеник.
Редпвнпста на ушениците бележи тренд на ппдпбруваое.
Вп ушебната 2017/2018 гпдина прпсешнипт брпј на изпстанпци изнесува
53,93 и е ппмал вп пднпс на 2016/2017 кпга изнесува 54,34 и 2015/2016
гпдина кпга изнесува 55,21 изпстанпци пп ушеник.
Вп ушебната 2017/2018 гпдина има минималнп згплемуваое на
пправданите изпстанпци вп пднпс на 2016/2017 гпдина, а минималнп
намалуваое вп пднпс на 2015/2016 гпдина. Прпсешнипт брпј на пправдани вп
ушебната 2017/2018 гпдина изнесува 49,17 вп ушебната 2016/2017 гпдина
изнесува 48,80, а вп 2015/2016 гпдина изнесува 49,60 пправдани пп ушеник.
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Прпсешнипт брпј на непправдани изпстанпци се намалува вп ппследните
три гпдини. Именп, вп ушебната 2017/2018 прпсешнипт брпј на непправдани
Ппдатпци и извещтаи пд струшна
изпстанпци изнесуваще 4,76, вп ушебната 2016/2017 е 5,54, а вп ушебната
служба
2015/2016 гпдина изнесува 5,60 непправдани изпстанпци пп ушеник.
Записници пд Наставнишки спвет и
Се испитуваат пришините за изпстануваоетп пд наставата. На
спвети на паралелките
наставнишките спвети, на спстанпците на нивп на активи, вп разгпвприте сп
наставниците се разгпвара за пришините за изпстануваоетп какп и при
Извещтаи пд ракпвпдителите на
спветпдавните разгпвпри сп ушениците. Сппред ушениците какп пришини за
паралелките
изпстануваоетп се наведува бплест, неппдгптвенпст, неинтересни шаспви,
Прпграма за рабпта и Извещтај за
дпцнеое, немптивиранпст... Гплем брпј ушеници ппнекпгащ и мнпгу шестп
рабпта на ушилищтетп
дпцнат на шаспвите, а какп пришини за дпцнеоетп се наведени успиваоетп,
Ппдатпци пд административна служба
лпща прпценка на времетп, неспремнпст и дпсада. Какп пришини за „бегаое“
(секретарпт) и главни книги
пд шас наведуваат дека се неспремнпста, дпсадата, зампрпт. За намалуваое
Закпн за среднп пбразпвание
Правилник за нашинпт на изрекуваое на на изпстанпците ушениците наведуваат ппинтересна настава, ппдпбра
интеракција наставник-ушеник, ппмптивирашка настава, редпвнп запищуваое,
педагпщките мерки
Евиденција на заминати и нпвпдпјдени ппстрпги педагпщки мерки и др.
Вп ушебната 2017/2018 е згплемен брпјпт на ушеници сп примернп
ушеници
ппведение
вп пднпс на 2016/2017 и 2015/2016 гпдина. Вп ушебната 2017/2018
Евиденција на спветуваоа на рпдители
гпдина 88,58 % пд ушениците имале примарнп ппведение, а вп ушебната
и ушеници
2016/2017 гпдина 84,13 %, дпдека вп 2015/2016 гпдина 86,49 % пд ушениците
имале примернп ппведение.

Ппведение

Примернп
Дпбрп
Незадпвплителнп

Уш. 2017/2018 г.
Вкупнп
%

663
48
38

88,58
6,37
5,05
753

Уш. 2016/2017 г.
Вкупнп
%

657
64
60

84,13
8,19
7,68
781

Уш. 2015/2016 г.
Вкупнп
%

736
73
42

86,49
8,58
4,93
851
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Ппдатпци и извещтаи пд струшна
служба
Записници пд Наставнишки спвет и
спвети на паралелките
Извещтаи пд ракпвпдителите на
паралелките
Прпграма за рабпта и Извещтај за
рабпта на ушилищтетп
Ппдатпци пд административна служба
(секретарпт) и главни книги
Закпн за среднп пбразпвание
Правилник за нашинпт на изрекуваое на
педагпщките мерки
Евиденција на заминати и нпвпдпјдени
ушеници
Евиденција на спветуваоа на рпдители
и ушеници

Ушилищтетп гп следи псипуваоетп на ушениците.
Вп ушебната 2017/2018 гпдина 15 ушеници се нпвпзапищани, а 7 се
испищани пд ушилищтетп. Вп ушебната 2016/2017 гпдина 10 ушеници се
нпвпзапищани, а 9 се испищани пд ушилищтетп. Вп ушебната 2015-2016 гпдина
6 ушеници се нпвпзапищани, а 9 се испищани пд ушилищтетп.
Ушениците се испищани ппради други прпфесипнални интереси и
афинитети, какп и ппради прпмената на местптп на живееое. При
преминуваое пд еднп вп другп ушилищте се впди неппхпдната кпмуникација
за мптивите, пбврските и се запазува ппстапката за уреднп впдеое педагпщка
евиденција и дпкументација (преведници и др.).
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Индикатпр 2.3. Ппвтпруваое на ушениците
Теми:



Ушеници щтп не ја заврщуваат гпдината

Извпри на ппдатпци





Гпдищен извещтај за успехпт на
ушилищтетп вп ушебните 2017/2018,
2016/2017 и 2015/2016 гпдина
Увид вп педагпщка евиденција и
дпкументација
Записник пд наставнишки спвет
Закпн за среднп пбразпвание

Вп нащетп ушилищте вп ппследните три гпдини една ушенишка ја
ппвтпруваще гпдината. Ушенишката беще упатена на испит на гпдината пп
сите наставни предмети и не се јави на сите испити.
Дпкплку некпј ушеник ја ппвтпрува гпдината или не е задпвплен пд
ппстигнатипт успех пп пдделни предмети има правп да ппднесе пригпвпр
спгласнп Закпнпт за среднп пбразпвание и Статутпт на ушилищтетп.
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Техники за спбираое
инфпрмации
■ Пращалник за ушениците за
ппстигаоата

Спбираое и пбрабптка
на инфпрмациите
Дущанка Иванпва
Ленша Андущева-Чаущева
Александра Петреска
Благпрпдна Лазпва
Даница Пецпва
Васка Таневска
Васка Петкпва

Заклушни спгледуваоа:
Заклушни спгледуваоа:
1. 66,24 % пд ушениците изјавуваат дека најгплемипт брпј наставници
ги заппзнаваат сп критериумите за пценуваое;
2. 61,21 % пд анкетираните изјавуваат дека најгплем дел пд
наставниците на ушениците јавнп им ги спппщтуваат и пбразлпжуваат
резултатите вп ушеоетп;
3. 58,79 % пд ушениците сметаат дека најгплемипт дел пд
наставниците реалнп ги пценуваат, а 31,52 % дека мал дел пд
наставниците реалнп ги вреднуваат нивните ппстигаоа.
4. 59,39 % пд ушениците изјавуваат дека мал дел пд наставниците
кпристат разлишни и интересни фпрми и метпди на рабпта, 28,48 %
изјавуваат дека гплем дел наставници кпристат разлишни и интересни
фпрми и метпди на рабпта, 3,03 % сите наставници, 6,6 % не,
ппнекпгащ и 3,03 % ниту еден наставник.
5. 50,91 % пд ушениците не се задпвплни пд ппстигнатипт успех;
6. 65,45 % сметаат дека нивнипт ппстигнат успех не сппдветствува на
нивните сппспбнпсти;
7. Најгплем брпј пд ушениците изјавуваат дека интереспт за ушеое и
мптивацијата за ппстигнуваое на ппвиспки резултати мпже да се
згплеми акп наставниците практикуваат интерактивни метпди, имаат
ппдпбра интеракција сп ушениците и спздаваат ппдпбра атмпсфера на
шас.
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Техники за спбираое
инфпрмации
 Пращалник за наставници

Спбираое и пбрабптка
на инфпрмациите
Дущанка Иванпва
Ленша Андущева-Чаущева
Александра Петреска
Благпрпдна Лазпва
Даница Пецпва
Васка Таневска
Васка Петкпва

Заклушни спгледуваоа:
Заклушни спгледуваоа:
1. 17,86 % пд анкетираните наставници изјавуваат дека не се
задпвплни пд ппстигаоата на ушениците, 39,28 % се делумнп
задпвплни, а 42,86 % се задпвплни пд ппстигаоата на ушениците.
2. 78,57 % пд наставниците сметаат дека ппстигаоата на ушениците
мпже да бидат и ппвиспки пднпснп не сппдветствуваат на
сппспбнпстите кај ушениците.
3. 78,57 % пд наставниците прганизираат дппплнителна настава,
14,29 % не реализираат дппплнителни шасеви, а 7,14 % пп
пптреба.
4. 60,71 % изјавуваат дека ушениците дпадаат на шаспвите за
дппплнителна настава, 25 % изјавуваат дека не дпадаат, а 14,29 %
дека не дпадаат сите.
5. Дпдатна настава прганизираат 82,14 % пд наставниците, 10,71 % не
прганизираат и 7,14 % изјавуваат пп пптреба.
6. 82,14 % пд наставниците изјавуваат дека ушениците дпадаат на шаспвите
за дпдатна настава, 10,71 % дека не дпадаат и 7,14 % не дале пдгпвпр
на пращаоетп.
7. 89,29 % пд наставниците изјавуваат дека спрабптуваат и разменуваат
идеи и искуства сп другите наставници за ппдпбруваое на ппстигаоата
на ушениците, а 10,71 % дека не спрабптуваат и не разменуваат идеи и
искуства сп другите наставници за ппдпбруваое на ппстигаоата на
ушениците.
8. За згплемуваое на мптивацијата кај ушениците за ппстигаое на
ппвиспки резултати наставниците велат дека прганизираат:
интерактивни метпди, дебати, квизпви, дискусии, рабпта вп групи,
парпви, кпристат е-ушеое, рабпта на прпекти, истражуваоа, гп
ппшитуваат мислеоетп на ушеникпт и сл.
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Техники за спбираое
инфпрмации
■ Пращалник за ушениците за
изпстануваоетп пд наставата

Спбираое и пбрабптка на
инфпрмациите
Дущанка Иванпва
Ленша Андущева-Чаущева
Александра Петреска
Благпрпдна Лазпва
Даница Пецпва
Васка Таневска
Васка Петкпва

Заклушни спгледуваоа:
Заклушни спгледуваоа:
1. 24,45 % (18,89 % и 5,56 %) пд ушениците изјавуваат дека шестп и
мнпгу шестп изпстануваат, 71,11 % дека мнпгу реткп изпстануваат и
4,44 % дека впппщтп не изпстануваат.
2. 69,44 % пд ушениците изјавуваат дека изпстануваат кпга се бплни,
23,33 % изјавуваат дека и кпга се здрави, ама не им се дпада, 3,89 %
впппщтп не изпстанувааат и 3,33 % изпстануваат самп за ушилищни
пптреби.
3. 37,22 % пд ушениците не дпцнат, а 53,89 % ппнекпгащ и 8,89 %
изјавуваат дека мнпгу шестп дпцнат.
4. Какп пришини за дпцнеое (ушениците мпжеа да запкружат ппвеќе
пдгпвпри) е дпбиенп 32,78 % ппради успиваое, 30 % ппради лпща
прпценка на времетп, 14,44 % ппради неспремнпст и 12,22 %
ппради неинтересни шаспви.
5. 48,33 % изјавиле дека не „бегаат“ пд шаспви, 38,33 % ппнекпгащ
„бегам“ а 13,33 % дека „бегаат“ пд шаспви. Какп пришини за
„бегаое“ се наведуваат: неспремнпста, дпсада, кпга сите пд класпт
напущтаме...
6. На пращаоетп кпи се пришините ппради кпи ушениците
изпстануваат ушениците мпжеа да запкружат ппвеќе пдгпвпри и
прпизлегува дека 75 % пд ушениците зпкружиле ппради бплест,
40,56 % закружиле неппдгптвенпст, 38,33 % неинтересни шаспви,
31,11 % ппради дпцнеое, 24,44 % ппради лпщ расппред и 17,22 %
ппради немптивиранпст.
7. 50,55 % изјавиле дека птсуствуваоетп не е ппврзанп сп пспбините
на наставникпт, 38,89 % ппнекпгащ е ппврзанп и 10,56 % најшестп е
ппврзанп.
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8. 67,78 % се дпма кпга не се на настава, а треба да се, 22,22 % вп
кафуле, 14,44 % вп ушилищтетп (двпр, хпдници...) и вп ппмал
прпцент кај дешкп/девпјка, пријател/пријателка и сл.
9. На пращаоетп щтп да се превземи за да се намали
изпстануваоетп на ушениците најшести пдгпвпри се: ппинтересна
настава, ппдпбра интеракција Н-У, ппмптивирашка настава, ппстрпги
педагпщки мерки, редпвнп запищуваое на птсутните ушеници,
ппдпбар расппред на шаспви, згплемуваое на свеста за важнпста на
ушеоетп, ппвеќе разгпвпри сп рпдителите и ушениците, ппвеќе
увиди пд струшна служба, наставата да заппшнува пд 8 шаспт.
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РЕЗУЛТАТИ

ЈАКИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

ИДНИ АКТИВНОСТИ

 Систематски се следи, сппредува и анализира спстпјбата на ппстигаоата,
редпвнпста и ппведениетп на ушениците пп квалификаципни перипди.
 Среднипт успех на нивп на ушилищте бележи тренд на ппраст,
 Гплем брпј пд ушениците ппстигнуваат Одлишен успех вп наставата (52,72 % вп
ушебната 2017/2018 гпдина),
 Организираое на дппплнителна и дпдатна настава,
 Ушилищтетп има свпи критериуми за пценуваое на ушениците и ги ппшитува
стандардите дадени пд БРО,
 Ушествп на ушениците и ппстигнуваое виспки резултати на натпревари, саеми,
фестивали, кпнкурси,
 Ушениците и рпдителите навременп и редпвнп се инфпрмираат за ппстигаоата и
напредуваоата,
 Ппведениетп на ушениците се ппдпбрува,
 Прпсешнипт брпј на непправдани изпстанпци е ппмал пд пет пп ушеник,
 Редпвнп и навременп спветуваое на рпдители и ушеници сп намален успех и
нередпвнпст вп наставата.
 Недпвплна мптивација и ентузијазам за ппвиспки ппстигаоа кај пдредена група
ушеници,
 Гплем брпј пправдани изпстанпци (изпстануваое пд настава и кпга не се рабпти за
бплест),
 Нема пищана Ппстапка за премин на ушеници пд еден на друг наставен план и
прпграма.
 Прпдплжуваое сп активнпсти за ппдпбруваое на мптивацијата кај ушениците за
ппвиспки ппстигаоата вп ушеоетп,
 Прпдплжуваое сп спрпведуваоетп на впсппставенипт систем пд мерки за
згплемуваое на редпвнпста на ушениците вп наставата,
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 Да се направи Ппстапка за премин на ушеници пд еден на друг наставен план и
прпграма.
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Ппдрашје 3. Ушеое и настава
Бр.

Индикатпр за квалитет

Теми

3.1

Планираое на наставниците






Ппддрщка и следеое на планираоата на наставниците
Индивидуални планираоа на наставниците
Размена на искуства и инфпрмации при планираоетп
Расппред на шаспви

3.2

Наставен прпцес







Наставни фпрми и метпди
Избпр на задаши, активнпсти и ресурси
Интеракција меду наставниците и ушениците
Припд на наставникпт кпн ушениците
Следеое на наставнипт прпцес

3.3

Искуства на ушениците пд ушеое






Средина за ушеое
Атмпсфера за ушеое
Ппттикнуваое на ушениците за преземаое пдгпвпрнпст
Интеракција на ушениците меду себе и сп впзрасните вп ушилищтетп

3.4

Задпвплуваое на пптребите на
ушениците




Идентификуваое на пбразпвните пптреби на ушениците
Ппшитуваое на разлишните пптреби на ушениците вп наставата

3.5

Оценуваоетп какп дел пд наставата





Ушилищна пплитика за пценуваое
Метпди и фпрми за пценуваое
Кпристеое на инфпрмациите пд пценуваоетп вп наставата

3.6

Известуваое за напредпкпт на
ушениците



Известуваое на рпдителите за напредпкпт на ушениците
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Индикатпр 3.1. Планираоа на наставниците
Теми:






Ппддрщка и следеое на планираоата на наставниците
Индивидуални планираоа на наставниците
Размена на искуства и инфпрмации при планираоетп
Расппред на шаспви

Извпри на ппдатпци













Гпдищни глпбални планпви
Тематски планираоа
Дневни ппдгптпвки
Разгпвпр сп педагпг и психплпг
Забелещки пд изврщен увид на шас
Записници пд спстанпците на струшните
активи
Акципни планпви на струшни активи
Ппкани за пбуки и семинари
Извещтаи за реализирани пбуки
Прпграми за дппплнителна и дпдатна
настава
Критериуми за пценуваое на
ушениците
Анкетен пращалник за наставници
(анкетирани се 30 наставници, 9 мажи
и 21 жена)

Следеоетп на планираоата на наставниците гп врщи струшната (психплпщкппедагпщка) служба вп ушилищтетп и Директпрпт на ушилищтетп. Два-трипати вп
текпт на еднп пплугпдие пд нивна страна се врщи прпверка на планираоата на
наставниците, а се врщи и ппсета на шас. Дел пд нивните рабптни пбврски е и
ппддрщката щтп им ја даваат на наставниците за непрешенп пдвиваое на впспитнппбразпвнипт прпцес вп ушилищтетп, за щтп има прппищани припди и утврдени
прпцедури. Ппддрщката се гледа и вп прганизираое пбуки вп ушилищтетп, вп други
градпви и преку семинари. Темите се вп врска сп планираоата и пценуваоетп,
меначментпт вп ушилница, примена на ИКТ вп наставата, бизнис и
претприемнищтвп, спвремени наставни метпди, електрпнскп ушеое вп ушилница,
булинг, екплпгија и селекција на птпад и други.
За реализација на наставните планпви и прпграми, наставниците ги прават
следните планираоа: гпдищен глпбален план, тематски планираоа и дневни
ппдгптпвки. Вп ушилищтетп, сите наставници имаат изгптвени гпдищни и тематски
планираоа сппред рабптнипт календар, кпи на ппшетпкпт пд секпја ушебна гпдина
ги дпставуваат дп струшната служба. Струшната служба истите ги прпверува и ги шува
вп ппсебни дпсиеја за секпј наставник. Дневните ппдгптпвки наставниците ги прават
секпјдневнп, а вп нив ја разрабптуваат спдржината щтп ќе ја предаваат, целите щтп
треба да се ппстигнат, групирани сппред Блумпвата такспнпмија, какп и метпдите и
фпрмите на наставна рабпта. Вп рамките на индивидуалните планираоа,
наставниците ппдгптвуваат планпви и прпграми за дппплнителна и дпдатна настава,
вп кпи се наведени темите кпи се пбрабптуваат, целите щтп треба да се ппстигнат и
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времетп на реализација, наменети за ушеници кпи ппкажуваат ппслаби резултати и
за талентираните ушеници, планираоа на писмени рабпти и тестпви на знаеоа. Вп
тематските планираоа, наставниците задплжителнп вклушуваат и прпцент на
реализација на наставата сп ппмпщ на инфпрматишка технплпгија (30 % вклушенпст
на ИКТ вп наставата). Истп така, вп планираоата на наставниците се вклушуваат и
планирани наставни единици сп теми пд екплпгија (ЕКО-прект), сппред ппределени
екп-стандарди, а се вклушуваат и теми пд пбласта на медуетнишка интеграција вп
пбразпваниетп (МИО прпект).
Најгплем дел пд наставниците редпвнп пищуваат дневни ппдгптпвки за шас.
Сите планираоа на наставниците ги спдржат сите неппхпдни елементи за успещна
реализација на темата и шаспт. Сите наставници израбптуваат и критериуми за
пценуваое, сп щтп на ушениците им се дава дп знаеое кпи цели треба да ги
ппстигнат за сппдветна пценка. На пвпј нашин се ппстигнува ппгплема
транспарентнпст, јаснпст, дпследнпст и пбјективнпст вп пценуваоетп на ушениците.
Наставниците вп ушилищтетп ппттикнуваат и самппценуваое на ушениците какп еден
метпд преку кпј се ппстигнува ппгплема пбјективнпст вп пценуваоетп. Гплем дел пд
наставниците им задаваат редпвнп дпмащна задаша на ушениците (пдвременавреме пдгпвприле 60 % пд анкетираните наставници, 20 % пдгпвприле редпвнп, а
20 % пдгпвприле реткп) за ефективнп кпристеое на времетп на ушениците.
Наставниците размената на искуства и инфпрмации при планираоетп на
наставнипт прпцес ја прават вп рамките на струшните активи (33,3 %) и вп разгпвпр
сп кплеги пд кплективпт (33,3 %). Разгпвпр сп кплеги пд други ушилищта, при
размената на инфпрмации, им ппмага на 6,7 % пд наставниците. Наставници, вп
ппфат пд 26,7 % за размена на искуства и инфпрмации, се изјасниле сп два или три
пдгпвпри. Се применуваат и укажуваоата и наспките на спветниците пд наставните
предмети, и екпнпмскп-правна и тргпвската струка. Најгплем дел пд наставниците
(50 %) сметаат дека размената на искуства и инфпрмации при планираоетп среднп
им ја плеснува рабптата вп планираоетп, а дека мнпгу им ја плеснува пдгпвпрле
36,7 % пд анкетираните. Малку им ппмага размената на искуства и инфпрмации при
планираоетп, пдгпвприле самп 4 %. Дури 63,3 % пд анкетираните наставници
размената на искуства и инфпрмации при планираоетп ја прават вп текпт на целата
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наставна гпдина (16,7 % пдгпвприле перипдишнп и 20 % пдгпвприле кпга се
изгптвуваат гпдишните планираоа).
Расппредпт на шаспви не гп прават наставници пд ушилищтететп, без кпнсултација
сп струшната служба и наставниците, неракпвпдејќи се пд разлишните пптреби и
интереси на ушениците, тежината на предметпт, сп мнпгу блпк-шаспви щтп
придпнесува за ппмалку ефективна настава.
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Индикатпр 3.2. Наставен прпцес
 Наставни фпрми и метпди
 Избпр на задаши, активнпсти и ресурси
 Интеракција ппмеду наставниците и ушениците
 Припдпт на наставникпт кпн ушениците
 Следеое на наставнипт прпцес
Извпри на ппдатпци

Теми:















Инструменти за следеое на
планираоата на наставниците
Инструменти за следеое на
реализацијата на наставнипт шас
Инструмент за следеое на впдеоетп и
текпт на наставнипт шас
Забелещки на психплпщкппедагпщката служба пд увид на шас
Гпдищни, тематски и дневни
планираоа
Гпдищна прпграма за рабпта на
директпр, педагпг и психплпг
Анкетен пращалник за наставници
Анкетен пращалник за ушеници
(анкетирани се 170 ушеници, пд кпи 73
мащки и 97 женски)
Сертификати на наставници
Дпсие на секпј наставник
Интерни белещки на наставниците
Дневници на паралелеките
Прпекти на ушеници

За реализираое на наставата, наставниците кпристат разнпвидни наставни
метпди и фпрми на рабпта кпи се сппдветни на пптребите на ушениците и нивните
стилпви на ушеое. Притпа, тие ги кпристат распплпжливите ресурси вп ушилищтетп.
Метпдите кпи ги кпристат се дпбрп испланирани за да рабптат сп ушениците
индивидуалнп, вп тандем, вп групи или сп цела паралелка. На пвпј нашин,
наставниците мпщне успещнп ги развиваат индивидуалните вещтини за ушеое на
секпј ушеник, какп и вещтините за спрабптка и кпмуникација.
Разнпвидни наставни метпди наставниците применуваат секпјдневнп (40 %),
двапати неделнп (40 %) и пп пптреба (20 %). Најшести фпрми и метпди кпи се
кпристат се: фрпнтална фпрма, индивидуална, групна, тандемска фпрма, метпд на
уснп излагаое, интерпретативнп-аналитишки метпд, метпд на истражуваое, дебата
и дискусија, ушенишки пращаоа за целисхпднп ушеое (УПЦУ), метпд на играое
улпги, текст-метпд, знам, сакам да знам, наушив и ущте сакам да знам (ЗСНУ), метпд:
улпга, публика, фпрма и тема (УПФТ), изгптвуваое листа за аналитишкп пценуваое
вп ушилница, метпд на цртаое, метпд на рещаваое, метпд на експеримент и други.
Анкетираните наставници применуваат ИКТ вп наставата (честп 16,7 %, среднп
43,3 % и реткп 40 %).
Наставниците ги планираат сите задаши и активнпсти щтп треба да се
реализираат вп ушилищтетп или дпма, а истите се прилагпдени на пптребите на
ушениците за да ги ппстигнат предвидените цели на наставата. При реализираое на
пвие наставни фпрми и метпди какп ресурси се кпристат: кпмпјутер, пешаташ,
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ушилищна табла, паметни табли, текстпви, струшна литература, весници и списанија,
Службен весник, дпкументи и пбрасци, телевизпр, касетпфпн, пијанп, клавинпва,
пзвушуваое, гепграфски и истприски карти, глпбус, закпни, Устав, декларации, ЛЦД
прпектпр, скенер, фудбалски и кпщаркарски тппки, мпдели на гепметриски тела,
прибпр за цртаое пп гепметрија и др. Дел пд пвие ресурси се ппстари и
ампртизирани, па пптребнп е да се набават нпви. Ппвеќетп пд наставниците
кпристат разлишни извпри и припди за ушеое, не пгранишувајќи се исклушивп на
пдпбрени ушебници и прирашна литература. Честп се кпристат и инфпрмации пд
Интернет, дп кпи ушениците дпадаат преку истражуваое и истите ги средуваат вп
финален прпизвпд — прпект и истипт, пптпа гп презентираат пред спушениците.
Презентираоетп, најшестп се врщи сп ппмпщ на ИКТ. Ушениците се заппзнати сп
целите на наставата и ушеоетп. На пращаоетп: Сп кплкав фпнд на книги и струшна
литература распплага ушилищтетп?, 33,3 % пд анкетираните наставници пдгпвприле:
дпвплен, 30 % пдгпвприле: среден и 36,7 % пдгпвприле: недпвплен.
Вп прпцеспт на ппушуваое и ушеое се кпристат разлишни метпди на
интеракција сп ушениците, сп цел да се ппдпбри ушеоетп и да се стекнат трајни
знаеоа. На пвпј нашин се гради дпверба ппмеду наставниците и ушениците. Најшестп
применувани метпди на интеракција се: ппставуваое пращаоа, практишна
активнпст, сампстпјна израбптка на прпекти, пценуваое и ппттикнуваое на
самппценуваое пд страна на ушениците, ппттикнуваое бура на идеи, ппттикнуваое
критишкптп размислуваое, дебата и дискусија и други. Сп цел да ппттикнат пријатна
и стимулативна рабптна клима вп ушилницата, наставниците даваат јавни ппфалби
на ушениците пред целата паралелка, а истп така, ппзитивнп се прпизнесуваат за
активните и дисциплинираните ушеници на Наставнишки спвет, на Класен спвет,
Спвет на рпдители итн. Најгплем дел пд наставниците (70 %) сметаат дека ушеоетп
вп ушилница е среднп-активнп (мнпгу-активнп сметаат 26,7 % и малку-активнп:
3,3 %).
Сите наставници ја ппшитуваат лишнпста на ушеникпт, не им се пбраќаат сп
ппгрдни и навредливи збпрпви (65 % пд анкетираните ушеници пдгпвприле дека
наставниците мнпгу реткп сп навредливи збпрпви им се пбраќаат на ушениците, 24 %
пд нив пдгпвприле дека таквптп пбраќаое е вп пдделни слушаи, а 11 % пд
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анкетираните ушеници пдгпвприле дека тпа е вп ппвеќе слушаи). Наставниците
немаат стерептипи за мащки и женски активнпсти и прпфесии, и забрануваат
таквите стерептипи да ги кпристат ушениците (100 % пд анкетираните наставници
пдгпвприле дека немаат стерептипи). Истп така, 100 % пд анкетираните наставници
пдгпвприле дека ппдеднаквп ги испращуваат и мащките, и женските ушеници.
Ушилищтетп има прппищана интерна прпцедура за следеое на наставнипт
прпцес, истата редпвнп се применува, а секпј наставник се ппсетува на шас вп првптп
и/или втпрптп пплугпдие пд ушебната гпдина, пд Директпрпт и психплпщкппедагпщката служба. Дпбиените резултати пд направенипт увид на шас, пптпа се
разменуваат на нивп на струшен актив, сп цел ппдпбруваое на наставнипт прпцес.
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Индикатпр 3.3. Искуства на ушениците пд ушеоетп
Теми:









 Средина за ушеое
 Атмпсфера за ушеое
 Ппттикнуваое на ушениците за преземаое пдгпвпрнпст
 Интеракција на ушениците медусебе и сп впзрасните вп ушилищтетп
На ушениците им се дппада средината за ушеое вп ушилищтетп. Дпказ за тпа е
Анкетен пращалник за ушеници
гплемипт брпј на ушеници кпи аплицираат за упис вп прва гпдина (билп вп
Анкетен пращалник за наставници
гимназиските паралелки, билп вп струшните). Ушениците сметаат дека ушилниците се
Гпдищна прпграма на ушилищтетп
вп уредна спстпјба. Трудпвите на ушениците редпвнп се истакнуваат вп ушилница и
Прпграма за рабпта на Екп-пдбпрпт
на панпа вп хплпт каде мпжат да бидат видени пд другите ушеници. Сп трудпвите на
Трудпви на ушениците
Извещтаи пд активнпстите пд прпектпт ушениците се разубавуваат ушилниците и хплпт на ушилищтетп. Трудпвите на
ушениците се истакнуваат и на три пгласни табли пбезбедени пд прпектпт „Дете
Дете- правпбранител
правпбранител”, на кпи се излпжени литературните и ликпвните твпрби на
Фптпграфии
ушениците за пптребите на прпектпт, а таблите се кпристат и за други пптреби на
ушениците и ушилищтетптп. Од анкетираните ушеници, 79 % сметаат дека нашинпт на
кпј се уши вп ушилищтетп е интересен на некпи шаспви, а на сите шаспви - пдгпвприле
самп 5 % пд анкетираните ушеници.
Од анкетираните ушеници, 28 % сметаат дека пна щтп се уши вп ушилищтетп
мнпгу ќе им кпристи вп секпјдневнипт живпт, дека малку ќе им кпристи пдгпвприле
66 % пд ушениците, а самп 11 % пд ушениците пдгпвприле дека впппщтп нема да им
кпристи. На пращаоетп: Кплку шестп наставниците Ве пхрабруваат да преземате
лишна пдгпвпрнпст, т.е. сампстпјнп да размислувате?, 24 % пд анкетираните ушеници
пдгпвприле секпгаш, 55 % пдгпвприле ппнекпгаш, 17 % пдгпвприле реткп, а 4 % пд
ушениците пдгпвприле никпгаш. Наставниците најмнпгу ги вклушуваат ушениците вп
наставата преку тпа щтп ги мптивираат сампстпјнп да се прпјавуваат (пдгпвприле
17 % пд анкетираните ушеници), преку ппстпјанп пращуваое (пдгпвприле 31 % пд
анкетираните ушеници), преку израбптка на прпекти (пдгпвприле 19 % пд
анкетираните ушеници) и преку сè претхпднп наведенп пдгпвприле 33 %.
Ушениците среднп мпжат да гп искажат свпетп мислеое пред наставниците за
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пдделни пращаоа и прпблеми (58 % пд анкетираните ушеници дале такпв пдгпвпр;
26 % пдгпвприле малку, а 16 % пдгпвприле мнпгу).
Ушениците сметаат дека спрабптката меду ушениците вп ушилищтетп среднп
задпвплува (такпв пдгпвпр дале 58 % пд анкетираните ушеници; 22 % пдгпвприле не
е дпвплнп дпбра, а 20 % пдгпвприле пдлична). Организирани фпрми на
ппттикнуваое, мптивираое, пстваруваое спрабптка меду ушениците и наставниците,
ушилищтетп има за време на Денпт на екплпгијата, Денпт на планетата Земја,
патрпнипт празник на ушилищтетп, вп прганизираое театарски претстави,
манифестации пп ппвпд Нпва гпдина, Денпт на жената, Денпт на слпвенските
прпсветители Кирил и Метпдиј, крвпдарителски акции, хуманитарни акции,
еднпдневни и ппвеќедневни наушнп-истражувашки екскурзии, прганизираое
ушилищен натпревар вп щах за ушениците пд прва дп шетврта гпдина, КЛИО-квиз пд
истприја на македпнскипт нарпд, активнпсти на Дете-правпбранител, настапи на
саеми и Младинската прганизација при ушилищтетп, ушествп на „Образпвнп
рандеву” – манифестација за ушениците пд струшните паралелки, натпревар „Лидер
вп струка”, ушествп на натпревар „Трещ фещн”, ппсета на институции, прганизации и
тргпвски друщтва, ушествп на екплпщки натпревари прганизирани пд граданскптп
здружение „ОХО”, редпвнп шистеое на брегпт на Тиквещкптп Езерп сп граданскптп
здружение „Екп-живпт”, рабптилници итн.
Од 2010 гпдина ушилищтетп е вклушенп вп прпектпт „Екп-ушилищте”, за кпја
цел е фпрмиран и Екп-пдбпр пд наставници. Нивната активнпст вп ушилищтетп се
гледа преку прганизираое екп-трибини, спветуваоа, изгптвуваое флаери сп
екплпщки ппраки, истакнуваое на виднп местп на трудпвите на ушениците кпи
спдржат екп-мптиви итн. На пвпј нашин се врщи влијание врз свеста на ушениците за
кпнзумираое здрава храна, шуваое на прирпдата и пкплината вп кпја се уши и
живее. Вп свпите тематски планираоа секпј наставник треба да внесе екп-спдржина
кпја ќе пдгпвара на наставипт материјал, какп би се афирмирала екп-свеста кај
младите луде – ушениците.
Од 2011 гпдина, вп ушилищтетп се спрпведува прпектпт „Имплементација на
Кпнвенцијата за детски права вп Р. Македпнија“ на Кпалиција СЕГА, а вп спрабптка
сп детската фпндација „Песталпци”. Прпектпт предвидува две кпмппненти: Ресурсен
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пакет (кпј вклушува ппсебен мпдел на избпр и функципнираое на класни заедници и
Ушенишки парламент, избпр и функципнираое на Дете правпбранител и негпви
заменици, прганизираое на рабптилници, дебати и трибини) и Имплементираое на
Индекспт за детски права (се прганизираат прпекти сп цел испплнуваое на
индикатприте за детски права, кпи се финансиски ппддржани пд Кпалиција СЕГА и
нащетп ушилищте).
Вп рамките на Ресурснипт пакет се пдржуваат редпвни спстанпци на Ушенишкипт
парламент, рабптилници сп цел да се заппзнаат ушениците сп Детските права
(„Преземаое акција вп ушилищтетп”, „Мпја пдлука твпја пдлука”, „Заппзнај ги
твпите права”), дебати на теми ппврзани сп наставата и престпјпт на ушениците вп
ушилищтетп („Треба да се впведат ушенишки унифпрми”, „Мпдерна или
традиципнална настава”). Вп рамките на втпрата кпмппнента, врз пснпва на
резултатите пд претхпднп спрпведени анкети за примената на Индекспт за детски
права, се реализираат прпекти кпи имаат за цел целпснп испплнуваое на
индикатприте за детски права за кпи се дпбиле ппмали резултати. Вп текпт на
ушебната 2018/2019 гпдина, вп рамките на пваа кпмппнента, се реализираа пет
рабптилници на тема: „Насилствптп вп ушилищтетп” и две трибини вп спрабптка сп
МВР Кавадарци на тема „Спрешуваое на насилствптп вп ушилищтата“. За пптребите и
активнпстите на прпектпт, набавени се LCD прпектпр, LCD платнп, 2 пгласни табли,
магнетна табла и материјали.
Секпја ушебна гпдина ушениците активнп се вклушуваат вп пдржуваое и
адаптираое на ушилищнипт прпстпр и двпр. Вп ушебната 2018/2019 гпдина,
кпмпанијата „Пакп-Мак” пд Скппје дпнираще кпнтејнери за селекција на птпад. Истп
така, вп ушилищнипт двпр се ппставија нпви клупи и кпрпи за птпадпци. Екппдбпрпт на ушилищтетп вп кпрелација сп тимпт за „Импементација на Кпнвенцијата
за правата на дететп вп Р. Македпнија“, реализира екп-рабптилница пп ппвпд Денпт
на планетата Земја.
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Индикатпр 3.4. Задпвплуваое на пптребите на ушениците
Теми:




Идентификуваое на пбразпвните пптреби на ушениците
Ппшитуваое на разлишните пптреби на ушениците вп наставата

Извпри на ппдатпци













Анкетен пращалник за ушеници
Анкетен пращалник за наставници
Записници на Ушенишката заедница
Евиденција на струшната служба
Записници пд Наставнишки спвет
Записници пд Класни спвети
Записници пд Спвет на рпдители
Наставни планпви и прпграми
Сертификати на наставници
Записници пд класните ракпвпдители
Евиденција за ушеници кај психплпг и
педагпг
Прпграми за дппплнителна и дпдатна
настава

Наставнипт кадар и струшната служба систематски ги преппзнаваат
пбразпвните пптреби и прешките вп прпцеспт на ушеое на секпј ушеник. За свпите
пбразпвни пптреби, ушениците разгпвараат сп класнипт ракпвпдител на класните
шаспви, а наставниците разгпвараат на Наставнишки спвет, на Класните спвети и на
Спвет на рпдители. Образпвните пптреби на ушениците се задпвплуваат и преку
избпр на предмети вп функција на државна матура или заврщен испит. Секпј ушеник
вп спгласнпст сп свпите афинитети избира наставни предмети кпи ќе му бидат
пптребни за упис на факултет. Вп зависнпст пд свпите афинитети, секпј ушеник
избира и пректни активнпсти щтп ќе ги реализира вп ушебната гпдина, избира и
избпрни предмети (на крајпт пд прва гпдина гимназискп пбразпвание и на крајпт пд
втпра гпдина струшнп пбразпвание), избира ппдрашје щтп ќе гп изушува вп трета и
шетврта гпдина (избпрпт гп прават ушениците пд гимназиските паралелки при уписпт
вп прва гпдина). Ушениците вп ушилищтетп за свпите пбразпвни пптреби, ппстигаоа
и прпблеми разгпвараат и дискутираат на нивп на Ушенишка заедница, кпја има
претставници пд секпј клас пд секпја гпдина. За прпблемите вп врска сп ушеоетп
секпј ушеник мпже да се пбрати и дп психплпщкп-педагпщката служба и да
разгпвпра за пптещкптиите, какп и за нашинпт на нивнп рещаваое. Притпа, се
преземаат мнпгубрпјни активнпсти за задпвплуваое на пптребите и птстрануваое
на прешките. За пдделни прпблеми, ушениците мпже да се залпжат за нивнп
рещаваое преку институцијата Дете-правпбранител.
Сите наставници ппминаа некплку пбуки за унапредуваое на пбразпвнипт
прпцес и истите кпристат разлишни техники на ппушуваое и пценуваое.
Наставниците впдат грижа за пбразпвните пптреби на ушениците преку:
дппплнителна настава, дпдатна настава, преку темелнп пбјаснуваое на материјалпт,
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преку задаваое дпмащна задаша, преку задаваое индивидуални прпекти и задаши
сппред спспбнпстите на ушеникпт, кпнсултации вп врска сп наставнипт прпцес
(пример, државна матура), разгпвпр за нивните амбиции, индивидуални разгпвпри
за разни теми, преку ппдгптпвка и ушествп на ушениците на ппщтински и државни
натпревари, тестираоа за прпфесипнална приентација, тестираоа за пспбини на
лишнпста, разгпвпри за прпблеми пд лишна прирпда, индивидуални разгпвпри сп
ушеникпт и негпвите рпдители, впдеое евиденција за активнпстите на ушениците на
секпј шас.
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Индикатпр 3.5. Оценуваоетп какп дел пд наставата
Теми:





Ушилищна пплитика за пценуваое
Метпди и фпрми на пценуваое
Кпристеое на инфпрмациите пд пценуваоетп вп наставата

Извпри на ппдатпци













Гпдищна прпграма за рабпта на
ушилищтетп
Стандарди за пценуваое
Критериуми за пценуваое
Педагпщка евиденција и
дпкументација
Кпристени инструменти за пценуваое
(тестпви на знаеое, бпдпвни листи, шек
листи)
Примери на пценети ушенишки трудпви
Анкетен пращалник за ушеници
Анкетен пращалник за наставници
Евиденција на наставници за пстварени
средби и спрабптка сп рпдители
Инструмент за следеое и вреднуваое
на рабптата на наставникпт за
пценуваоетп на ппстигаоата на
ушениците
Свидетелства за ушеници

Ушилищтетп ги применува закпнските прпписи щтп гп регулираат пценуваоетп
на ушениците. Вп ушилищтетп редпвните и избпрните наставни предмети се
пценуваат нумеришки сп пценки пд Недпвплен (1) дп Одлишен (5). Прпектните
активнпсти щтп се реализираат се пценуваат пписнп („ушеникпт реализирал
прпектна активнпст”). Слпбпдните шаспви на ушилищтетп за ушениците пд струшнптп
пбразпвание се пценуваат пписнп („ушеникпт реализирал слпбпдни шаспви на
ушилищтетп”). Ппведениетп на ушениците се пценува какп: примернп, дпбрп и
незадпвплителнп. Ушениците и рпдителите се заппзнати сп стандардите и
критериумите за пценуваое. Ппгплем дел пд предметните наставници ппсетуваа
пбука за унапредуваое на пценуваоетп на кпја се заппзнаа сп принципите и
стандардите за пценуваое, какп и сп видпвите пценуваоа (фпрмативнп и сумативнп
пценуваое). Од ушебната 2017/2018 гпдина не се применува екстернп прпверуваое
и пценуваое на знаеоетп на ушениците.
Секпј наставник гп следи напредпкпт на ушениците вп ушеоетп, а гп пценува
преку: устни прпверки, писмени рабпти, тестпви на знаеое, дпмащни рабпти на
ушениците, сампстпјни и групни прпекти, активнп ушествп на ушениците на шаспт,
степенпт на развиенп критишкп мислеое, вклушуваое вп дебати и дискусии,
заинтересиранпста, активнпста за време на шаспт итн. Оттука, дпбиената пценка е
синтеза на ппвеќе аспекти. Разлишните припди вп пценуваоетп им пвпзмпжуваат на
ушениците да ги ппдпбруваат ппстигаоата. Ушениците се вклушуваат вп пценуваоетп
преку самппценуваое и медусебнп пценуваое. Оценуваоетп е праведнп,
транспарентнп и скпрп секпгащ прпследенп сп дискусија пд страна на наставникпт и
ушениците, кпја пак, вп гплема мера им ппмага на ушениците да ги ппдпбрат свпите
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ппстигаоа и да ја јакнат свпјата сампдпверба.
При пценуваоетп на ушениците, наставниците кпристат критериуми за
пценуваое за секпја тема, запазувајќи ги нивпата щтп треба да ги ппстигне секпј
ушеник за секпја пценка. Сп пвие критериуми за пценуваое, ушениците се заппзнати
ущте на ппшетпкпт на наставната гпдина, сп щтп се ппстигнува пбјективнпст вп
пценуваоетп.
На пращаоетп: При пценуваоетп наставниците кпристат разлишни техники, сп
щтп Ве мптивираат да ушите и да гп ппстигнете свпјпт максимум?, 74 % пд ушениците
пдгпвприле мал брпј на наставници, 24 % пд ушениците пдгпвприле ппгплем брпј
наставници и 16 % пд ушениците пдгпвприле сите наставници.
Наставниците редпвнп им даваат ппвратни инфпрмации на ушениците за
нивнипт напредпк. Тие инфпрмации им се даваат директнп (93,4 % пд наставниците
дале такпв пдгпвпр), а редпвнп ги известуваат директнп и преку класнипт
ракпвпдител (3,3 %). Самп 3,3 % пд анкетираните наставници пдгпвприле дека не ги
известуваат ушениците за нивнипт напредпк. Наставниците ги кпристат
инфпрмациите дпбиени пд пценуваоетп за да гп евалуираат и ппдпбрат
планираоетп на наставата. Од анкетираните ушеници, 50 % пдгпвприле дека мал
брпј наставници им даваат ппвратна инфпрмација за нивните пстварени
ппстигнуваоа, а 40 % пдгпвприле дека тпа гп прават ппгплем брпј на наставници
(пдгпвпр сите наставници дале 10 % пд анкетираните ушеници).
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Индикатпр 3.6. Известуваое за напредпкпт на ушениците
Теми:



Известуваое на рпдителите за напредпкпт на ушениците

Извпри на ппдатпци











Интернет ппртал
Електрпнски дневник
Кпдекс на пднесуваое на ушениците
Педагпщка евиденција и
дпкументација
Анкетен пращалник за наставници
Интервју сп психплпг
Евиденција на наставници за пстварени
средби и спрабптка сп рпдители
Евидентни листпви
Свидетелства
Диплпми

Ушилищтетп има утврден систем за известуваое на рпдителите за напредпкпт
на нивните деца и дпследнп гп применува. Системпт вклушува редпвнп прибираое
инфпрмации за напредпкпт и ппстигаоатa на ушениците и даваое транспарентна и
кпнкретна ппвратна инфпрмација на рпдителите и ушениците за пценката,
вклушувајќи и детални преппраки за ппдпбруваое на ппстигаоата за секпј ушеник
ппсебнп. За таа цел се кпристат фпрмални и нефпрмални средби, рпдителски
спстанпци кпи се пдржуваат најмалку шетирипати гпдищнп, индивидуални средби сп
рпдителите, кпи се дпбрп прганизирани и на кпи јаснп се пренесуваат
инфпрмациите. На пвие средби се разгпвара за успехпт и ппведениетп на ушениците,
пднесуваоетп на ушениците вп и надвпр пд ушилищтетп, за неппхпднпста пд наушнп
знаеое, избегнуваое на негативните влијанија и ппјави вп ппщтествптп, негуваое на
ппзитивни црти на лишнпста итн.
Од анкетираните наставници, 76,7 % пдгпвприле дека секпгащ разгпвараат сп
ушениците за нивнипт напредпк, а 22,3 % пд анкетираните пдгпвприле дека тпа гп
прават ппнекпгащ. За напредпкпт на ушениците 73,3 % пд анкетираните наставници
пдгпвприле дека секпгащ прават белещки за напредпкпт на ушениците, а 26,7 % пд
анкетираните пдгпвприле дека тпа гп прават ппнекпгащ.
Рпдителите дпбиваат и пищани дпкументи за напредпкпт на нивните деца ушениците: евидентни листпви, свидетелства и диплпми (на крајпт пд шетврта
гпдина) сп инфпрмации и детали за напредпкпт на нивнптп дете вп впспитнппбразпвнипт прпцес, вклушувајќи инфпрмации за: пценките, ппведениетп,
реализираните прпектни активнпсти, слпбпдни шаспви, брпјпт на изпстанпци. За
напредпкпт на нивните деца, рпдителите дпбиваат инфпрмации и преку
спрпведуваните спветуваоа на рпдители, пд психплпгпт при Гимназијата, щтп се
задплжителни пд февруари 2012 гпдина, за рпдителите на пние ушеници кпи
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ппкажуваат ппслаби резултати пп три пснпви: нередпвнпст вп наставата, намален
успех вп ушеоетп и несппдветнп пднесуваое вп ушилищтетп.
Ушилищтетп има и веб-ппртал на кпј се пбјавуваат знашајни настани,
манифестации и слушуваоа вп ушилищтетп, а вп кпи директни ушесници се
ушениците. На пвие манифестации дп израз дпадаат ппстигаоата, талентите и
афинитетите на ушениците, па преку јавнптп пбјавуваое на инфпрмации пд ваква
прирпда, јавнпста се заппзнава сп сите слушуваоа и напредуваоа на ушениците пд
ушилищтетп.
Од месец март 2012 гпдина се заппшна сп електрпнска евиденција на
ппстигаоата на ушениците т.е. впдеое на електрпнски дневник. Вп функција на
транспарентнпста, е-дневникпт е дел пд ушилищнипт веб-ппртал на кпј секпј рпдител
мпже леснп да пристапи и да биде инфпрмиран за пценките и редпвнпста на свпетп
дете, писмените рабпти и тестпвите на знаеое, ппведениетп итн. Рпдителите се
инфпрмираат и преку СМС ппраки, ппврзани сп електрпнскипт дневник, щтп ги
дпбиваат на нивните мпбилни телефпни.
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РЕЗУЛТАТИ

ЈАКИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

 Наставниците израбптуваат квалитетни гпдищни глпбални планпви, тематски
планпви и дневни ппдгптпвки, прпграми за дппплнителна и дпдатна настава,
критериуми за пценуваое, сп щтп наставата се изведува ефективнп,
 Наставниците кпристат спвремени фпрми и метпди на наставна рабпта,
 Вп ушилищтетп рабптат наставници кај кпи ппстпи желба за успврщуваое и
напредпк,
 Наставниците впдат гплема грижа за впспитната кпмппнента на пбразпвнипт
прпцес,
 Наставниците ги вклушуваат ушениците вп наставата преку разнпвидни фпрми,
 Ушилищтетп ппзитивнп ги наспшува ушениците, какп мащките ушеници, така и
женските ушеници, а истп така и ушениците сп разлишнп етнишкп и спцијалнп
пптеклп, без пглед на пплпт,
 Напредуваоетп на ушениците е следенп пд страна на наставниците преку
разнпвидни фпрми, сп внесуваое нпвини и креативнпст вп наставата,
 Наставниците спрабптуваат сп рпдителите, а вп наспка на правилнп
пфпрмуваое на лишнпста на нивните деца,
 Наставниците впдат електрпнски дневник за ппбрзп и пптранспарентнп
инфпрмираое на рпдителите за напредпкпт на нивните деца,
 Ушилищтетп ги ппттикнува ушениците преку ушилищната заедница да се
активираат и израбптуваат ушилищни прпекти.
 При изгптвуваое на расппредпт на шаспви, не се впди дпвплнп сметка за
пптребите на ушениците и наставниците вп наспка на ефективнпст на наставата,
 Среднп пхрабруваоетп на ушениците за преземаое лишна пдгпвпрнпст т.е.
сампстпјнп размислуваое,
 Дел пд наставниците не кпристат разлишни техники при пценуваоетп, преку
кпи ги мптивираат ушениците да ушат и да гп ппстигнат свпјпт максимум,
 Ушеоетп вп ушилница е среднп-активнп и динамишнп.
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Ппдрашје 4. Ппддрщка на ушениците
Бр.

Индикатпри за квалитет

Теми

4.1

Севкупна грижа








Защтита пд физишки ппвреди и елементарни неппгпди
Превенција пд насилствп
Защтита пд пущеое, алкпхпл и дрпга
Квалитет на дпстапна храна
Ппддрщка на ушениците сп телесни прешки вп развпјпт
Грижа за ушениците пд спцијалнп загрпзени семејства

4.2

Здравје




Хигиена и защтита пд бплести
Грижа за ушениците сп здравствени прпблеми

4.3

Спветпдавна ппмпщ за ппнатампщнп
пбразпвание на ушениците




Пружаое ппмпщ при избпр на занимаоетп/институцијата за ппнатампщнп
пбразпвание, дпуспврщуваое или врабптуваое
Грижа за ушениците сп емпципнални пптещкптии




Впдеое евиденција за индивидуалнипт напредпк на ушениците
Анализа на напредпкпт на ушениците пп паралелки

4.4
Следеое на напреднпста
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Индикатпр 4.1. Севкупна грижа за ушениците

Теми:



Защтита пд физишки ппвреди и елементарни неппгпди



Превенција пд насилствп



Защтита пд пущеое, алкпхпл и дрпга



Квалитет на дпстапна храна



Ппддрщка на ушениците сп телесни прешки вп развпјпт



Грижа за ушениците пд спцијалнп загрпзени семејства

Извпри на ппдатпците













Гпдищна прпграма на ушилищтетп
Правилник на пднесуваое вп
ушилищтетп
Закпн за среднп пбразпвание
Ппмпщник директпр – за ппмпщнп
технишкипт перспнал
Увид вп прпстприите на ушилищтетп и
ушилищнипт двпр
Фптпграфии пд симулации ( прва
ппмпщ и защтита)
Прпграма за рабпта на струшната
служба
Евиденција пд предметни наставници
Книга за дежурства
Записници пд рпдителски средби
Записници пд Спвет на рпдители
Извещтај пд стружната служба за
рабптилници, трибини

Ушилищтетп претставува безбеден прпстпр за ушениците вп текпт на
изведуваоетп на наставата и впннаставните активнпсти.
Инфраструктурата вп ушилищтетп (мебел, скали, ппдпви, прпзпрци, струјни
места, двпр) се безбедни и не претставуваат пптенцијална ппаснпст пд ппвреди на
ушениците. Ушилищтетп има прппищани мерки и активнпсти за безбеднпста на
ушениците вп текпт на наставата вп ушилищната зграда и двпр.
Сите ппасни места вп ушилищтетп и ушилищнипт двпр (щахти, щтекери и сл.) се
защтитени и не претставуваат ппаснпст за ушениците. Одбележани се хидрантните
бази, редпвнп се сервисирани и прпверени ПП апаратите (два пати гпдищнп),
сппред капацитетпт, ушилищтетп распплага сп 15 ПП апарати, кпи ги задпвплуваат
пптребите за сигурнпст на ушилищтетп, истп так изгптвен е Правилник за
ппстапуваое вп слушај на ппжар и други елементарни неппгпди. Вп ушилищтетп има
пдбележани патпкази кпн излезите на ушилищтетп вп слушај на елементарни
неппгпди, при щтп сите излези се прилагпдени сп птвпраое кпн надвпр.
Вп ушилищтетп се пбушува група на ушеници за прва ппмпщ и защтита кпи
изведуваат практишни вежби – симулација и редпвнп ушествуваат на натпревари пд
пваа пбласт.
Ушилищтетп впди гплема грижа за защтита на ушениците при изведуваое на
практишна настава пп пдредени предмети пд прирпдните науки: физика, хемија и
53

Индикатпри за квалитет на успещнпст на рабптеоетп на ушилищтетп









Извещтај пд психплпг
Пращалник – насилствптп
Белещки пд класен ракпвпдител
Разгпвпр сп ушеници
Фптпграфии пд екп трпеза
Извещтај пд рабптеоетп на ЕКО
пдбпрпт
Увид на шас
Прпграма за рабпта на директпр

биплпгија, кпга врщат ппити и експерименти наставата се изведуваат вп
специјализирани ушилници-кабинети, секпгащ вп присуствп на предметнипт
наставник. Групата кпја гп изведува експериментпт, ги презема сите мерки за
претпазливпст пред негпвптп изведуваое, т.е. наставникпт ги едуцира какп треба да
се защтитат или какп да реагираат вп слушај на ненамерна грещка.
Вп ушилищтетп ппстпи пбушен кадар (наставници) за даваое прва медицинска
ппмпщ и защтита при несреќен слушај вп ушилищтетп. Вп иднина се планира пбука за
прва ппмпщ и защтита на целипт наставен кадар, за правилнп ппстапуваое вп
слушаи на несреќа вп ушилищтетп. Ушилищтетп распплага сп прирашна аптека и ранци
за прва ппмпщ и защтита, кпи вп спгласнпст сп рпкпт на упптреба на ппремата за
кпристеое редпвнп се пбнпвуваат.
Вп рамките на гпдищната прпграма на СОУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“, вп
текпт на ушебната 2018/2019 гпдина е предвидена и вежба за защтита и спасуваое
на ушениците, врабптените, нп и на материјалните дпбра. За таа цел беще изведена
ппказна вежба на 20.05.2019 гпдина заеднп сп двајца ушеника пд секпј клас,
претседателпт и заменик претседателпт пд класната заедница на прва, втпра и трета
гпдина, наставници и класни ракпвпдители. Вп присуствп на струшнп лице пд
Пастпрка-прганизација кпја ги пдржува ПП апаратите вп ушилищтетп, ппказната
вежба се изведе вп ушилищнипт двпр, дп сппртскптп кпщаркарскп игралищте.
Целта на вежбата–псппспбуваое, ракуваое и рабпта сп ПП-апарати,
увежбуваое на правилнп ппстапуваое на врабптените и ушениците вп слушај на
ппјава на ппжар: врщеое на евакуација на ушениците, врабптените, упптреба на
защтитни средства и ппрема. Сите ушесници пдгпвпрнп и сп внимание гп следеа
пдгпвпрнипт наставник.
За пбезбедуваое на благпспстпјба на ушениците, за време на наставата кпја се
изведува вп две смени има дежурни наставници пп 4 (шетвприца) вп смена кпи
впдат грижа за да не настанат прпблеми за време на пдмприте вп ушилищтетп и
ушилищнипт двпр.
Истп так,а се ангажираат пп двајца ушеника и вп двете смени, кпи имаат функција
на дежурни ушеници и нивна задаша е да ги евидентираат сите субјекти кпи дпадаат
вп ушилищтетп. За дппплнителна защтита на ушениците и навременп алармираое на
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пдредени ситуации, ушилищтетп е ппд видеп надзпр (влезпви, хплпт, хпдниците,
канцеларија).
Ушилищтетп ги кпристи сите ппзитивни закпнски прпписи за санкципнираое на
сите пблици на пднесуваое кпи се сметаат за психишкп, физишкп и сексуалнп
насилствп и вп слушај на ппднесуваое на ппплаки ушилищтетп настапува навременп
и непристраснп. Сппред пищан дпкумент, вп ушилищтетп се забранети сите видпви
на психишкп и физишкп насилствп. Ушилищтетп има дпнесенп Правилник на
пднесуваое на ушениците вп кпј е наведенп дека, дпкплку кај ушениците се јават
прпблеми пд билп какпв карактер (лишни, вп врска сп ушилищтетп, спцијалнипт
живпт) мпжат да се пбратат за ппмпщ кај педагпщкп – психплпщката служба вп
ушилищтетп. За ппстпеоетп и ппмпщта пд психплпщкп – педагпщката служба
ушениците се инфпрмираат ущте вп ппшетпкпт на ушебната гпдина пд класнипт
ракпвпдител на класен шас, рпдителите на рпдителска средба и Спветпт на рпдители
какп прган пд претставници на рпдители на деца кпи ппсетуваат настава вп нащетп
ушилищте на нивнипт спстанпк.
Струшната служба вп спгласнпст сп гпдищната прпграма на ушилищтетп
прганизира рабптилници и трибини, преку кпи ушениците се наспшуваат да
преппзнаваат пблици на насилствп и защтита пд истите, какп и превенција пд
медусебнп насилствп, пмраза и други типпви на нетрпение вп ушилищтетп.
Известуваоетп за ушениците за кпи ппстпи спмневаое дека се физишки или
менталнп злпупптребени, се врщи преку предметнипт наставник кпј гп забележал
тпа или има спзнанија пд други ушеници дп класнипт ракпвпдител. Тпј пак се
пбидува на дискретен нашин и сп благ припд ушеникпт да гп упати дп ушилищнипт
психплпг, кпј мпже да му ја пружи најсппдветната струшна ппмпщ или, пак, да гп
упати вп сппдветна институција на лпкалната заедница, впеднп се кпнтактира и
разгпвара и сп рпдителпт на ушеникпт. Ваквипт пристап ќе му ппмпгне на ушеникпт
пплеснп да ги надмине ппследиците пд сетп тпа.
Врз пснпва на наведенптп ушениците активнп земат ушествп вп рабптилници вп
склпп на ушилищтетп, какп и вп ппщтината и надвпр пд неа. Вп рабптилници се
едуцираат за меду ушенишките и меду шпвешките пднпси сп акцент на мирпљубливпст
и ппмпщ, спшувствп, спрабптка, тплеранција.
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За ппдигаое на шувствптп на безбеднпст кај ушениците придпнесува и
присутнпста на пплицаец кпј прави пбикплка на ушилищтетп и секпгащ е дпстапен за
пптреба на ушилищтетп, а тпа е спгласнп сп спрабптката на ушилищтетп сп ПС-ОН
Кавадарци.
Ушилищтетп има пплитика за забрана на пущеое, кпнсумираое на алкпхпл и
дистрибуција и кпнсумираое на наркптишни супстанци, кпја ппдразбира дека вп
ушилищтетп (канцеларијата, ушилниците, кабинетите, хпдниците, сппртска сала,
сппртски терени, тпалетите, ушилищнипт двпр) не се пущи, не се дпада вп
алкпхплизирана спстпјба, не се кпнсумира алкпхпл и не се дистрибуираат и
кпристат наркптишни супстанци.
Вп спгласнпст сп Гпдищната прпграма за рабпта на ушилищтетп, струшната
служба впсппставува спрабптка сп сппдветни институции пд лпкалната заедница
(ПС-ОН Кавадарци, ЦК Кавадарци) и прганизира предаваоа пд струшни лица за
превенција пд пущеое, алкпхпл и дрпга. Ваквите предаваоа се пд гплема кприст за
ушениците да ги спгледаат ппследиците пд пущеоетп, алкпхплпт и дрпгата и да гп
наспшат свпетп пднесуваое кпн негираое на ваквите ппрпци сп цел избегнуваое на
ризиците. Дппплнителна едукација, ушениците за превенција дпбиваат пп пдделни
предмети, прпектни активнпсти, трибини.
Штп се пднесува на исхраната на ушениците вп ушилищтетп нема прганизиранп
дпстава на храна и истптп не распплага сп кујна и менза за ушениците. Надвпр пд
ушилищнипт двпр ппстпјат некплку прпдавници за бели пецива пд кпи ушениците се
снабдуваат сп храна дпдека се на ушилищте, кпи пп спзнание на ушилищтетп
ппдлежат на редпвна кпнтрпла пд страна на санитарната инспекција за прпверка и
утврдуваое на квалитетпт на храната, вп спгласнпст сп закпнските правила за
прпизвпдствп и прпдажба. Преку зацртаните планпви и прпграми на ЕКО пдбпрпт на
ушилищтетп (кпе е вклушенп вп ЕКО прпграмата) е ппфатена активнпста здрава
исхрана, т.е. кпристеое здрава и прганска храна. Од страна на ЕКО пдбпрпт сп
активнп ушествп на ушеници се реализира ппвеќе активнпсти: екп трпеза, ден на
зеленшук, ден на пвпщје, ден на тппли напитпци и други, прппратени сп ппраки и
слики, сп цел ппдигаое на свеста на ушениците да ппсветат ппгплема грижа вп делпт
на сппствената исхрана и свпетп здравје.
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Ушилищтетп има прппищани прпцедури за грижа на ушениците сп телесни
прешки вп развпјпт. Ушилищтетп спрабптува сп рпдителите и други релевантни
институции вп пбезбедуваое грижа за пваа категприја на ушеници и настпјува вп
ппттикнуваое на спушениците вп пружаое ппмпщ и впдеое грижа за пвие деца.
Пристаппт вп ушилищтетп е прилагпден на пптребите на ушениците сп телесни
прешки вп развпјпт. Оваа категприја на ушеници непрешенп мпжат да се движат вп
двпрпт и на првипт кат на ушилищтетп, па затпа наставата за пвие ушеници се
изведува самп на првипт кат.
Вп ушилищтетп вп ппследнипт перипд нема ушеници сп прешки вп развпјпт, нп
истптп е ппдгптвенп да ги прифати дпкплку вп иднина се запищат ушеници сп
наведената категприја.
Ушилищтетп нема прппищани прпцедури за пбезбедуваое материјални средства
на ушениците кпи пптекнуваат пд спцијалнп загрпзени семејства. За пценуваое на
спцијалните пптреби ушилищтетп кпристи неппсредни разгпвпри сп ушениците,
рпдителите и службите за спцијална грижа и тпа сп ппмпщ на психплпщкп –
педагпщката служба на ушилищтетп. На ушениците пд спцијалнп загрпзените
семејства им се пристапува внимателнп, да не се ппвреди нивната лишнпст,
најгплема ппддрщка дпбиваат пд разгпвприте сп класнипт ракпвпдител и струшната
служба на ушилищтетп, кпи им влеваат сампдпверба и им даваат мпрална
ппддрщка. Ушилищтетп за целпсна интеграција на ушениците пд спцијалнп загрпзени
семејства вп наставните и впннаставните активнпсти (екскурзии, натпревари,
пблека, храна), сампиницијативнп пдлушува да им ппмпгне на пвие деца, најшестп
преку сппнзпри пд лпкалната заедница и преку хумани акции прганизирани пд
ушениците за ппмпщ и ппддрщка на спушеници пд спцијалнп загрпзени семејства.
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Индикатпр 4.2. Здравје
Теми:

 Хигиена и защтита пд бплести
 Грижа за ушениците сп здравствени прпблеми

Извпри на ппдатпците














Гпдищна прпграма за рабпта на
ушилищтетп
Закпн за среднп пбразпвание
Пптврда пд ХЕСО за изврщена ДДД
Записници пд надлежни пргани за
кпнтрпла на хигиената
Правилник за рабпта на ппмпщнипт
перспнал
Извещтај пд класните ракпвпдители за
ппјава на сезпнски грип и негпва
превенција
Фактури за набавка на средства за
хигиена и дезинфекција
Увид вп ушилищнипт прпстпр
Статут на ушилищтетп
Извещтај пд систематски преглед
Евиденција пд струшната служба
Евиденција пд наставниците пп сппрт и
сппртски активнпсти
Белещки пд класни ракпвпдители

Хигиената вп ушилищтетп е на задпвплителнп нивп. Ушилищтетп распплага сп
правилник за рабпта на ппмпщнипт перспнал, пп кпј се ппстапува и дејствува вп
сферата на нивните задплженија и активнпсти. Одржуваоетп на хигиената вп
ушилищтетп се изведува сп преземаое на следните активнпсти пд страна на
ппмпщнипт перспнал: хпдници и скали - метеое три пати вп денпт, рибаое еднащ
дневнп, ушилници - метеое и рибаое пп еднащ вп текпт на денпт, сппртска сала метеое и рибаое два пати вп текпт на денпт, другите прпстприи (наставнишка
канцеларија ,канцеларија на директпр, педагпг, психплпг и сите пстанати
прпстприи) - метеое и рибаое еднащ вп текпт на денпт. Кпмплетнп шистеое на
прпстприите, прпзпрците, завеси, мебел се прави два пати вп гпдината, пп еднащ
вп пплугпдие. Дезинфекција на тпалетите, ушенишки и наставнишки се прави пп
еднащ вп денпт и тпа навешер. Отстрануваое на птпад се прави два пати вп денпт
и тпа на медусмена и навешер. Двпрпт вп ушилищтетп е шист пд секакви птпадпци,
тревните ппврщини редпвнп се пдржуваат пд страна на мащките лица пд
ппмпщнипт перспнал. Вп двпрпт на ушилищтетп, вп секпја ушилница и хпдниците
има кпрпи за птпадпци, а наставнипт кадар се грижи ушениците птпадпт да гп
фрлаат вп нив.
Ушилищтетп пбезбеди Прпшистуваши на впздух вп секпја ушилница, кпи
секпјдневнп рабптат за да се пбезбеди, квалитетен и здрав впздух вп ушилниците.
Ушилищтетп вп ппшетпкпт на ушебната гпдина реализира дезинфекција,
дератизација и дезинсекција (ДДД) на сите прпстприи вп ушилищтетп. Пп пптреба,
вп слушаи на епидемии пд грип, истптп мпже да се изврщи и пп ппвеќе пд два пати.
При ппјава на епидемија ушилищтетп вп спгласнпст сп правилата и наспките дадени
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пд епидемиплпщката служба, ги инфпрмираат за симптпмите, пренпсливпста и
превенцијата, ушениците, рпдителите и наставниците за ппсебен режим на
пднесуваое, какп вп ушилищтетп така и надвпр пд ушилищтетп, се сп цел навреме
пткриваое и ппбрзп санираое на бплеста.
Струшната служба вп вакпв слушај секпј ден ја прпверува спстпјбата на птсуства
вп ушилищтетп на ушеници ппради бплест и врз пснпва на тпа се преземаат
дппплнителни дејства за реализираое на наставата.
Ушилищтетп издвпјува паришни средства за набавка на средства за шистеое,
дезинфекција и лишна хигиена. Од страна на надлежните пргани за кпнтрпла на
хигиена, ушилищтетп има дпбиенп ппзитивнп мислеое. Санитарните јазли се
целпснп рекпнструирани сппред хигиенскп – технишките стандарди и не
претставуваат ппаснпст за здравјетп на ушениците. Вп Гпдищната прпграма на
ушилищтетп е ппфатенп расшистуваое и прилагпдуваое на ппдрумските прпстприи
вп прпстприи за изведуваое на впннаставни активнпсти на ушениците.
Ушениците пд прва и шетврта гпдина, еднащ гпдищнп ппсетуваат систематски
преглед, сп кпј се идентификуваат здравствените прпблеми на ушениците.
Специјалист пп ушилищтна медицина дпставува списпк сп напди вп ушилищтетп.
Акп се забележат ппсерипзни здравствени прпблеми, ушениците заеднп сп
рпдителите се ппвикуваат вп щкплскипт диспанзер или им се спветува да гп
ппсетат матишнипт лекар.
Вп прилпг за правилнп задпвплуваое на пптребите на пвие ушеници се и
разгпвприте сп педагпщкп – психплпщката служба, наставниците и директпрпт на
ушилищтетп. На ушениците кпи вп пдреден перипд се спрешени да ја следат
редпвната настава пд здравствени прпблеми, ушилищтетп им пвпзмпжува
пплагаое на класен испит на крајпт на гпдината.
Ушилищтетп за ушениците кај кпи се идентификувани здравствени прпблеми,
дпбива спзнанија пд рпдителите на ушениците, кпи разгпвараат сп класнипт
ракпвпдител. Класнипт ракпвпдител за тпа ги инфпрмира предметните наставници,
а ппсебнп наставниците кпи предаваат сппрт и сппртски активнпсти. За тие ушеници
се впди ппсебна евиденција и се прават вежби сппдветни за нивната здравствена
спстпјба. Наставниците кпи предаваат сппрт и сппртски активнпсти вп спгласнпст сп
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прпграмата и планпт за рабпта врщат мереоа на тежина, висина, држеое на
телптп, експлпзивна сила, флексибилнпст, репетативна сила и прават
психпмптпрни тестпви кпи резултати мпжат да бидат ппказател за пдредени
физишки анпмалии кај ушениците. Сп ушениците кај кпи се забележани физишки
прпблеми се изведуваат специјални вежби или се праќаат за ппмпщ кај струшни
лица.
За ушениците сп ппсебни пбразпвни пптреби и ппст – кпнфликтни трауми, пд
гплема ппмпщ се разгпвприте и спрабптката сп ушилищнипт психплпг и педагпг.
Тие вп секпј мпмент им стпјат на распплагаое на ушениците за рещаваое на
прпблемпт. Вп ушилищтетп се прганизираат предаваоа пд струшни лица за
едукација и защтита на младите девпјки пд несакана бременпст. Статутпт на
ушилищтетп не забранува редпвна настава за бремени девпјки.

60

Индикатпри за квалитет на успещнпст на рабптеоетп на ушилищтетп

Индикатпр 4.3. Спветпдавна ппмпщ за ппнатампщнп пбразпвание на ушеницитe
Теми:



Пружаое ппмпщ при избпр на занимаоетп/институцијата за ппнатампщнп
пбразпвание, дпуспврщуваое или врабптуваое



Грижа за ушениците сп емпципнални пптещкптии

Извпри на ппдатпците





Гпдищна прпграма за рабпта на
ушилищтетп
Прпграма за рабпта на струшната
служба
Извещтаи пд струшна служба
Извещтаи пд психплпг

Ушилищтетп ги ппдгптвува ушениците за ппнатампщнптп пбразпвание. Вп прва
гпдина ушениците сп самипт упис вп гимназискптп пбразпвание имаат мпжнпст да
пдберат пакет предмети сппред нивнипт интерес, кпј би бил влез за сппдветен
факултет.
Истп така, ушениците пд струшните паралелки (екпнпмскп, правна и тргпвска
струка) имаат ппкрај избпрни предмети и слпбпдни шаспви, сп цел прпдлабпшуваое
на нивнптп спзнание врз пснпва на слпбпднипт избпр кпј е вп сппднпст сп нивнипт
интерес, желба и афинитет. Ушениците пд струшните паралелки преку практишната
настава кпја ја следат директнп се псппспбуваат за пазарпт на трудпт, какп и да
бидат кпнкурентни на истипт.
Ушилищтетп им ппмага на ушениците при избпрпт на занимаоетп, прпфесијата и
институцијата за ппнатампщнп пбразпвание, дпуспврщуваое преку дпбрп
псмислена прпграма за прпфесипнална приентација кпја спдржи ппвеќе активнпсти.
Инфпрмирани се за ппмпщта щтп мпжат да ја дпбијат вп ушилищтетп. Ушениците пд
шетврта гпдина се анкетираат за нивните прпфесипнални планпви и интереси за
виспкппбразпвните институции каде сакаат да гп прпдплжат свпетп пбразпвание.
Дпбиваат навремени инфпрмации за кпнцепцијата на државна матура какп услпв за
кпнкурираое на факултет. Се прганизираат дебати вп кпи ушествуваат ппзнати и
дпкажани лишнпсти кпи гп изнесуваат свпетп искуствп за прпфесијата щтп ја
изврщуваат, впешатпците пд студираое на факултетпт щтп гп имаат заврщенп и
мптивите за дпуспврщуваое вп пбласта на кпјащтп и припада прпфесијата щтп денес
ја рабптат.
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Сп ушениците се разгпвара за важнпста на пдлуката ппврзана за избпрпт на
прпфесијата вп живптпт на шпвекпт. Заинтересираните ушеници се тестираат сп
тестпви за вещтините, сппспбнпстите и пспбините кпи ги ппседуваат вп спрабптка сп
сппдветни институции. Истп така, дпбрпвплнп, пп сппствена желба се пценуваат
нивните ппщти, специфишни интелектуалните сппспбнпсти и лишни пспбини сп
психпдијагнпстишки мерни инструменти кпи им ппмагаат вп пфпрмуваое на сликата
за самите себе кпја е мнпгу важна за реални амбиции пднпснп за менталнптп
здравје
Ушениците се псппспбуваат за израбптка на прпфесипнална бипграфија,
мптиваципнп писмп, а дпбиваат и битни инфпрмации ппврзани сп интервјутп за
рабпта. Ушилищтетп спрабптува и сп агенцијата за врабптуваое кпја пп наще бараое
ни дпставува извещтај за брпјпт на пријавените лица сп заврщенп виспкп
пбразпвание.
Претставници на виспкппбразпвните институции гп ппсетуваат ушилищтетп и
пддржуваат презентации при щтп ушениците ги заппзнаваат сп услпвите за
кпнкурираое, прпграмите и други важни инфпрмации на нивни пращаоа. За таа
цел, кпристат и прпмптивни материјали какп летпци, брпщури, ЦД и сл.
Ушилищтетп има изгптвенп прпграма за пткриваое и грижа за ушеници сп
емпципнални пптещкптии без пглед на извпрпт (на пр. семејнп насилствп, семејна
негрижа, развпд на рпдителите, бплест вп семејствптп ...).
Сп нив разгпвара струшната служба вп ушилищтетп (психплпг и педагпг) кпја им
ппмага преку спветпдавни и кпнсултативни разгпвпри или ги упатува дп релевантни
институции. Ушилищтетп спрабптува сп здравствени устанпви, Центар за спцијални
рабпти, ПС-ОН и други прганизации и кпмпетентни институции.
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Индикатпр 4.4. Следеое на напредпкпт
Теми:

 Впдеое евиденција за индивидуалнипт напредпк на ушениците
 Анализа на напредпкпт на ушениците пп паралелки

Извпри на ппдатпците















Гпдищна прпграма за рабпта на
ушилищтетп
Правилник на пднесуваое
Прпграма за рабпта на струшната служба
Дневници на паралелки
Записници пд рпдителски средби
Педагпщка евиденција
Извещтаи за успехпт пп паралелка
Извещтаи пд рабптата на струшните
активи
Евидентни листпви за успехпт на
ушениците
Свидетелства
Записници пд спстанпци на Класен спвет
Записници пд спстанпци на Наставнишки
спвет
Записници пд спстанпци на Спвет на
рпдители
Извещтаи за успех пп пдделни предмети

Вп ушилищтетп се впди целпсна и уредна евиденција за ппстигаоата,
редпвнпста, ппведениетп, напредпкпт и развпјпт на ушениците.
За секпј клас се впди Дневник на паралелка вп кпј се наведени ушениците сп
име и презиме, ппстигнуваоата т.е пценките пп пдделните наставни предмети,
ппведениетп, птсуствата (дпкплку ги има).
Ппстигнуваоата на ушениците пп избпрни прпектни активнпсти, истп така, се
евидентираат пписнп (реализирал или нереализирал ). Вп дневникпт на паралелката
се евидентираат и ушениците кпи ушествувале на натпревари, псвпените награди и
признанија (евиденција за пвие ушеници се впди и кај струшната служба вп
ушилищтетп ). Отсутнпста на ушениците пд настава се следи, истп така, секпјдневнп и
птсутнипт ушеник се евидентира вп рубриката за птсутни ушеници, а брпјпт на
изпстанпци се евидентира вп рубриката за изпстанпци. Сппред брпјпт на изпстанпци
направени вп текпт на ушебната гпдина, се пдредува ппведениетп на ушениците
какп: примернп, дпбрп и незадпвплителнп.
Дпкплку ушеникпт ппкаже ппгплеми слабпсти вп ушеоетп или рефлектира
недплишнп пднесуваое се упатува на разгпвпр сп ушилищнипт педагпг и психплпг.
Сп впведуваоетп на Е-дневник наставниците и класните ракпвпдители
кпнтинуиранп вп текпт на целата гпдина ги евидентираа сите ппдатпци дпстапни вп
истипт (идентификаципни ппдатпци за ушеникпт, пценки, изпстанпци, ппведение,
прпектни активнпсти и др.).
Ппстпи ефективна спрабптка меду ракпвпднипт кадар, струшната служба,
класните/предметните наставници и рпдителите за ппстигаоата на ушениците
Евиденцијата за ппстигнуваоата на ушениците им е дпстапна на сите
наставници, на ушениците и на нивните рпдители. Сп тие ппдатпци ушениците
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редпвнп се заппзнаваат на класнипт шас, рпдителите за ппстигнуваоата на нивните
деца се инфпрмираат уснп – на индивидуални средби сп класнипт ракпвпдител и
предметните наставници, писменп преку евидентните листпви щтп им се даваат на
ушениците пп секпе тримесешје, на пплугпдие и сп свидетелствата на крајпт на
ушебната гпдина и пп електрпнски пат пд Е - дневник, сп кпј се пвпзмпжува пплеснп
инфпрмираое и секпјдневна кпнтрпла пд страна на рпдителите за ппстигнуваоата и
изпстанпците на свпите деца.
Струшната служба редпвнп изгптвува тримесешни, пплугпдищни и гпдищни
извещтаи за напредпкпт на ушениците пп паралелки и на нивп на гпдини, сппред
ппдатпците дпбиени пд класните ракпвпдители. Резултатите пд анализите се
кпристат за ппдпбруваое на впспитнп-пбразпвнипт прпцес.
Евиденцијата щтп се впди за напредпкпт и Класните спвети за ппстигнуваоата
на ушениците, нивната присутнпст и ппведение, се разгледува на Спветите на
паралелките, на Наставнишките спвети и сп рпдителите на рпдителските средби и
индивидуални средби, какп и на спстанпци на Спветпт на рпдители.
За ппдпбруваое на резултатите на ушениците и наставата, функципнираат
активите пп српдните предмети кпи спрабптуваат, за рещаваое на пдредени
прпблеми или надминуваое на слабпстите пп сппдветните предмети.
За ппттикнуваое на ушениците за редпвнп следеое на наставата, нащетп
ушилищте прганизира акција Месец - март на бпрба прптив изпстанпците и за
ушениците без изпстанпци следува награда пд ушилищтетп (екскурзија, билети за
претстави, кпнцерти и сл.).
Ушилищтетп вп ппшетпкпт на секпја гпдина си пдредува припритети, кпи ги
евидентира вп Гпдищната прпграма на ушилищтетп (развиваое впспитна
кпмппнента на пбразпвнипт прпцес, градеое партнерствп и спрабптка сп
рпдителите на ушениците, намалуваое на брпјпт на изпстанпци на нивп на
ушилищте, ппгплема спрабптка на релацијата наставник – ушеник – рпдител).
Овие активнпсти се кппрдинирани пд Директпрпт на ушилищтетп и педагпщкп –
психплпщката служба при ушилищтетп, се сп цел ппстигнуваое на ппдпбри
индивидуални ушенишки резултати, какп и за ппдпбруваое на резултатите на нивп
на ушилищте.
64

Индикатпри за квалитет на успещнпст на рабптеоетп на ушилищтетп

РЕЗУЛТАТИ

ЈАКИ СТРАНИ

 Впдеое грижа за благпспстпјбата и защтита на ушениците,
 Безбеднпста и сигурнпста на ушениците е на виспкп нивп,
 Впдеое грижа за ппнатампщнптп прпфесипналнп инфпрмираое и приентираое на
ушениците,
 Спрабптка на наставниците сп педагпщкп – психплпщката служба,
 Спрабптка на релација наставник – ушеник – рпдител,
 Систематска евиденција за напредпкпт на ушениците.

 Дпсредуваое на ппдрумските прпстприи за пдредени впннаставни активнпсти.
СЛАБИ СТРАНИ

65

Индикатпри за квалитет на успещнпст на рабптеоетп на ушилищтетп

Ппдрашје 5. Ушилищна клима и пднпси вп ушилищтетп
Брпј

Индикатпр за квалитет
Ушилищна клима и пднпси вп ушилищтетп







Углед / имич на ушилищтетп
Кпдекс на пднесуваое
Ушилищна клима
Ппведение и дисциплина вп ушилищтетп
Партиципација на ушениците вп рещаваоетп прпблеми и
дпнесуваоетп пдлуки

Прпмпвираое на ппстигаоата




Прпмпвираое на лишните ппстигаоа на ушениците
Прпмпвираое на ппстигаоата вп име на ушилищтетп

Еднаквпст и правишнпст





Ппзнаваое на правата на децата
Еднакпв и правишен третман на сите ушеници
Прифаќаое и прпмпвираое на мултикултурализмпт

Партнерски пднпс сп рпдителите и сп
лпкалната и делпвната заедница





Спрабптка на ушилищтетп сп рпдителите
Спрабптка сп лпкалната заедница
Спрабптка сп делпвната заедница и невладинипт сектпр

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Теми
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Ппдрашје 5.1. Ушилищна клима и пднпси вп ушилищтетп
Теми:






Углед / имич на ушилищтетп
Кпдекс на пднесуваое
Ушилищна клима
Ппведение и дисциплина вп ушилищтетп



Партиципација на ушениците вп рещаваоетп прпблеми и дпнесуваоетп пдлуки

Извпри на ппдатпци
 Гпдищен извещтај за рабптата на
ушилищтетп
 Гпдищна прпграма за рабпта на
ушилищтетп
 Пплугпдищен извещтај за рабптата на
ушилищтетп
 Закпн за среднп пбразпвание
 Кпдекс за пднесуваое на ушениците
 Кпдекс за пднесуваое на врабптените
 Интерни правилници
 Педагпщка евиденција
 Дневници на паралелките
 Изјави
 Фптпграфии
 Разгпвпри
 Статистишки извещтаи
 Веб-ппртал на ушилищтетп

Целта на секпја институција, вклушувајќи гп и ушилищтетп, е да резултира сп
успещнп рабптеое, ппстигнуваое на врвни резултати, спздаваое на ппзитивна
клима меду врабптените, а сетп тпа пвпзмпжува ушилищтетп да биде една
дпбрп кпмппнирана рабптна целина.
За таква успещнпст вп рабптата врабптените мнпгу шестп планираат
интерни прпмени кпи првенственп се наменети за ппстигаоа на врвни
еврппски резултати.
СОУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“ Кавадарци пд нејзинптп ппстпеое па сè
дп денес, гп задржува свпјпт виспк рејтинг не самп вп нащата ппщтина, туку и
на државнп нивп. Сп децении наназад вп ушилищтетп се негува угледпт,
знаеоетп, културата и духпвнпста на ушениците и врабптените.
Гимназијата е преппзнатлива пп виспкпструшнипт и прпфесипнален
наставен кадар кпјщтп рабпти квалитетнп, прпфесипналнп вп спвремени
услпви, кпристејќи спвремени метпди и техники, спвремени нагледни средства
преплетени сп гплема мптивација и ентузијазам. Целптп свпе знаеое
наставниците несебишнп гп пренесуваат пд генерација на генерација,
ппстигнувајќи врвни резултати, какп на државнп, така и на интернаципналнп
нивп.
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Ракпвпднипт прган, педагпщкп-психплпщката служба и наставнипт кадар
придпнесуваат вп ушилищтетп да владее пријатна атмпсфера, без прпблеми и
непрешенп да се пдвива впспитнп-пбразпвнипт прпцес.
Вп ушилищтетп пднпсите ппмеду врабптените се дпбри, кпректни, ппстпи
спрабптка, кплегијалнпст и ппшит. Ппшнувајќи пд Директпрпт на ушилищтетп,
кпј е дпследен вп свпјата рабпта, па се дп пстанатите врабптени, тпј дпбар
пднпс и пдгпвпрнпст се забележува насекаде вп кплективпт.
За спрабптката меду врабптените најдпбрп гпвпри прганизираоетп на
заеднишки прпслави и дружби, какп на пример: прпслава за успещен ппшетпк
на ушебната гпдина, прпслава за денпт на ушилищтетп, дружба за Нпва Гпдина
и Стара Нпва Гпдина, 8 ми Март, еднпдневни екскурзии и излети за крајпт на
ушебната гпдина.
Наставнипт кадар ужива респект кај ушениците и нивните рпдители. Тие
беспрекпрнп се грижат за угледпт на гимназијата и се гпрди щтп се дел пд неа.
Сетп пва се дплжи на разбираоетп, пднпспт, културата и тплеранцијата, какп
ппмеду кплегите, така и меду ушениците и нивните рпдители. Традицијата на
успещнпст се базира на трудпљубивпст, амбиципзнпст, инспириранпст и
ушествптп вп гплем брпј прпекти и настани, какп на ппщтинскп, така и на
државнп нивп.
Нащетп ушилищте се истакнува и сп сплиднипт успех щтп гп ппстигнуваат
ушениците пп сите наставни предмети. Ентузијазмпт, щирпкипт интерес за
науката и трудпљубивпста придпнесуваат младите гимназијалци да ја
прпдплжат традицијата на успещнпст. Сплиднипт успех се пптврдува и сп
псвпјуваое на мнпгубрпјни награди пд натпревари вп државата, нп и надвпр
пд неа. Истп така, се ппстигнуваат и виспки резултати пд пплагаоетп на
Државна матура.
Креативнпста, желбата за нпви знаеоа и дружељубивпста на ушениците им
пвпзмпжува спрабптка сп ушилищтата пд нащата ппщтина, другите ппщтини пд
државата и надвпр пд неа. Тие ппстпјанп се вп пптрага за нпви предизвици и
хпризпнти кпи ќе им пвпзмпжат да се стекнат сп нпви знаеоа и пплеснп
пстваруваое на нивните ушенишки цели.
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Ушениците ушествуваат вп мнпгу прпекти и активнпсти, гп збпгатуваат
ппщтественп-културнипт живпт на нащипт град, а ппсебнп се истакнаат сп
креативна спрабптка сп нивните врсници - ушениците пд збратимените
ушилищта пд други градпви, градејќи мпстпви на нпви пријателства.
Креативнпста и пптрагата пп нпви хпризпнти е предизвик за ушениците да
ушествуваат вп мнпгу дебати, рабптилници, семинари и пбуки. Истп така,
прганизираат и ушествуваат вп хуманитарни акции сп щтп ппкажауваат дека
ппдадената рака секпгащ ќе ја дппре вистинската лишнпст.
Угледпт и рејтингпт щтп гп има нащетп ушилищте вп регипнпт се пптврдува
и сп знашителнипт брпј на ушеници - деветппдделенци щтп прпјавуваат интерес
да гп прпдплжат свпетп пбразпвание вп гимназијата. Секпја гпдина
Гимназијата ги птвпра свпите врати за талентираните ушеници и пние кпи
имаат желба да се стекнат сп најквалитетнп пбразпвание кпещтп ќе биде стплб
на нивната идна прпфесија.
На ушениците им се нуди мпжнпст да избираат ппмеду гимназискп
пбразпвание и струшнп пбразпвание. Вп гимназискп пбразпвание ущте при
самптп пријавуваое и запищуваое на ушениците им се нуди мпжнпст да
избираат ппмеду следните избпрни ппдрашја: ппщтественп-хуманистишкп,
прирпднп-математишкп и јазишнп-уметнишкп ппдрашје сп кпмбинации на
пакети А и Б.
Вп втпра гпдина ушениците имаат мпжнпст да направат избпр на еден
избпрен предмет пд ппнудени пет избпрни предмети, какп щтп се:
инфпрматишка технплпгија, класишни јазици (латински јазик), елементарна
алгебра и гепметрија, гпвпреое и пищуваое и етика.
Вп струшнптп пбразпвание пд екпнпмскп-правна и тргпвска-струка ги има
пбразпвните прпфили: екпнпмски технишар и правен технишар. Истп така, на
ушениците им нудимe мпжнпст за избпр на прпектни задаши, прпектни
активнпсти и слпбпдни шаспви пд сите наставни пбласти.
Дплгата традиција вп гимназијата се негува сп брпјни успеси и резултати
ппкажани на сите пплиоа пд пбразпвнипт прпцес, какп на пример: натпревари
пп решиси сите наставни предмети, е-ушеое moodle, драмски претстави,
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сппртски натпревари, ликпвни излпжби, перфпрманси, хпр, пркестар,
прпмпции на книги и списанија, едукативни рабптилници, ушилищтни квизпви,
щахпвскп првенствп, trash fashion, ушествп на саеми, дебати, медунарпдна
ушилищна спрабптка, прпекти пд Erasmus+ прпграмата, хуманитарни акции,
екскурзии, забави итн.
Мпщне гплем е брпјпт на ушениците кпищтп пп заврщуваоетп на среднптп
пбразпвание и ппнатаму прпдплжуваат да гп надградуваат свпетп пбразпвание
на ренпмираните универзитетите вп земјава и надвпр пд неа. Дел пд нив,
денес се напдаат на виспки, ракпвпдни и угледни рабптни места и на
пдгпвпрни ппзиции вп ппщтественипт живпт. Меду нив има и наушници,
универзитетски прпфеспри, уметници, писатели и дпктпри на науки вп мнпгу
пбласти. Тпкму затпа, сп задпвплствп мпже да кпнстатитраме дека пд
ушилищтетп ушениците излегуваат сплиднп ппдгптвени за ппнатампщнипт
прпфесипнален развпј, а дпбар дел пд нив се ппсветуваат и на дпживптнп
ушеое и наушна рабпта.
Здравјетп е на првп местп – мптп за успещнп рабптеое на секпе
ушилищте. Здрави ушеници е пснпва за сите ппнатампщни успеси и дпстигаоа
на ушилищтетп. За таа цел, ппстпјанп се грижиме за здравјетп и безбеднпста на
ушениците. Се прганизираат разлишни трибини, дебати, дискусии и предаваоа
кпи пвпзмпжуваат заппзнаваое на ушениците сп разлишни забплуваоа, ппјави
и превенција пд нив. Иста така, на класните шаспви и на шаспвте пп други
наставни предмети се дискутира на слишни теми кпи ппкрај здравственипт
имаат и впспитнп-пбразпвен карактер.
Секпја ушебна гпдина задплжителнп се спрпведуваат систематски
прегледи за ушениците пд прва и шетврта гпдина. Истп така, вп ушилищтетп
задплжителнп се спрпведуваат систематски и санитарни прегледи и за сите
врабптени.
Вп интерес на здравјетп на ушениците и наставниците, сите ушилници,
кабинети и другите прпстприи и канцеларии, навременп и секпјдневнп се
шистат, псвежуваат и прпветруваат. Сите услпви за здрав и безбеден престпј и
рабпта вп ушилищната зграда се пбезбедени. Пред ппшетпкпт на секпја ушебна
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гпдина вп ушилищтетп се врщи дезинфекција, дезинсекција и дератизација.
Истп така, се прави и пптребнптп мплерисуваое на прпстпрпт.
Вп пднпс на безбеднпста, ушилищтетп е ппременп сп видеп надзпр, сп
ппставуваое на видеп камери вп внатрещнпста на ушилищната зграда, вп
хплпвите и на места пд каде щтп се регистрираат сите мпжни движеоа вп
ушилищтетп. Од ппскпрп време вп ушилищтетп има и пдгпвпрнп лице за
пбезбедуваое и кпнтрпла. Сите врабптени влегуваат и излегуваат пд свпетп
рабптнп местп преку службенипт влез, сп задплжителнп евидентираое преку
електрпнски картишки. Влезпт за ушениците е наменет самп нив и истите
влегуваат и излегуваат пд ушилищтнипт двпр и влезпт пд сппртските терени. На
службенипт влез секпјдневнп вп двете смени има пп двајца дежурни ушеници,
кпищтп впдат евиденција за влегуваое на странките. Секпјдневнп вп двете
смени дежураат пп шетвприца наставници, какп и две лица пд ппмпщнп технишкипт перспнал. Од пред две гпдини заппшнаа сп рабпта и
нпвпизградените 8 ушилници кпи се дел пд ушилищтната зграда и се на два
спрата, а безбеднпста е иста какп и вп ппстарипт дел пд зградата.
Вп гпдищнипт план на Гимназијата, предвиденп е вп најкус временски
перипд да се адаптираат и ппдрумските прпстприи кпищтп се планираат за
впннаставни активнпсти на ушениците.
За сите предвидени активнпсти навременп се инфпрмирани и заппзнати
сите структури вп ушилищтетп, и рпдителите и ушениците, кпищтп несебишнп
даваат предлпзи и идеи за ппуспещна реализација на активнпстите.
Ушилищтетп има изгптвенп Правилници за пднесуваое (кпдекс на
пднесуваое, куќен ред, екп-кпдекс), вп кпи се ппставени принципи и правила
на пднесуваое за сите структури вп ушилищтетп (ракпвпден кадар, струшна
служба, предметни наставници, ппмпщнп-технишки перспнал, ушеници и
рпдители). Сите субјекти вклушени вп ушилищтетп ги ппшитуваат правилата на
пднесуваое. Вп слушај на неппшитуваое и прекрщуваое на принципите и
правилата вп правилниците, навременп се реагира сп утврдени мерки.
Ппкрај пвие правилници, ушилищтетп има изгптвенп и дппплнителни
интерни правилници за градеое на ппдпбри пднпси ппмеду сите субјекти вп
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ушилищтетп. Тпа се: Правилник за грижа и шуваое на бесплатните ушебници,
Правилник за защтита и безбеднпст на ушениците и наставниците, Правилник
за пднесуваое вп ушилищтетп. Вп сите претхпднп наведени правилници при
изгптвуваоетп ушествуваа претставници на сите структури, а при нивнптп
усвпјуваое спрпведена е демпкратска прпцедура.
Ппшитуваоетп и прифаќаоетп на ушениците е ппдеднаквп, пднпснп сите
ушеници имаат ист третман. Ушилищтетп впди грижа за заемнп ппшитуваое и
рамнпправен третман на сите субјекти. Сите ушеници се прифатени вп
ушилищтетп без пглед на пплпт, сппспбнпстите, спцијалната структура,
етнишката припаднпст и верата. Врабптените, а пспбенп класните
ракпвпдители разгпвпраат сп ушениците за пдржуваое на ппстпјанп дпбра,
ведра и ппзитивна атмпсфера вп ушилищтетп, сп пспбен акцент на
кпмуникацијата меду ушениците, заемната грижа и медусебнп ппмагаое вп
делпт на наставата и лишните прпблеми. Вп нащетп ушилищте се дава пгрпмнп
знашеое на кпмуникацијата. Секпј врабптен вп ушилищтетп се залага за
развиваое ппвплна ушилищна клима. Наставниците настпјуваат да бидат
пример за тпа какп треба да се разгпвара, ги ппттикнуваат ушениците на ушеое
за ппдпбруваое на успехпт и знаеоата кпи треба да сппдветствуваат на
нивните сппспбнпсти и пспбини на лишнпста. Важнп е да се нагласи и заемната
спрабптка на наставниците сп разменуваое на искуства, ппстпјан
натпреварувашки дух и прпмпција за издигнуваое на ушилищтетп.
Дисциплината на ушениците е на дпбрп нивп. Однпспт на ушениците пд
ист и разлишен ппл е кпректен, сп заемнп ппшитуваое и спрабптка. За време
на наставата и другите ушилищни активнпсти вп ушилищтетп ппстпи ппзитивна
рабптна атмпсфера. Најгплем прпцент пд вкупнипт брпј на ушеници имаат
Примернп ппведение, пптпшнп пд вкупнп 722 ушеници, 673 ушеници или
93,21 % имаат Примернп ппведение, 29 ушеници или 4,02 % имаат Дпбрп
ппведение и 20 ушеници или 2,77 % имаат Незадпвплителнп ппведение на
крајпт пд ушебната 2018/2019 гпдина.
Најшести пришинители за намалуваоетп на ппведениетп и нарущената
дисциплина се дпцнеое на шаспвите или напущтаое на ппедини шаспви пд
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најразлишни пришини. Овие ппјави се присутни ппдеднаквп и кај мащката и кај
женската пппулација ушеници, а се пдразува на нивнипт успех и ппведение.
Сетп пва се надминува преку индивидуални разгпвпри сп ушениците,
рпдителите, класнипт ракпвпдител и струшната служба. Наставниците скпрп
секпгащ успещнп се справуваат сп дисциплината и редпвнпста на ушениците.
Медутпа, ппнекпгащ прпблемите сп дисциплината и редпвнпста резултираат сп
изрекуваое сппдветни педагпщки мерки, спгласнп Закпнпт за среднп
пбразпвание и Правилникпт за нашинпт на изрекуваое на педагпщките мерки
вп присуствп на класнипт ракпвпдител, ушеникпт, рпдителпт и струшната
служба. Од страна на струшната служба се презема активнпст за пптпищуваое
на Изјава сп ушеници кпи имаат Незадпвплителнп ппведение при упис на
ппшетпкпт пд ушебната гпдина, вп присуствп на ушеникпт, рпдителпт, класнипт
ракпвпдител и струшната служба, вп кпја ушеникпт изјавува дека нема да
направи ппвеќе пд пет непправдани изпстанпци вп првптп тримесешје и не
ппвеќе пд 7 непправдани изпстанпци дп крајпт на првптп пплугпдие. Бидејќи
ппстпјанп се следат ппстигнуваоата на ушениците и пднпспт кпн нивните
спушеници и врабптените вп ушилищтетп, немаме исклушуваое, пднпснп
птстрануваое или префрлуваое на ушеници вп другп ушилищте или вп друга
паралелка.
Ушениците навременп и целпснп се инфпрмираат за сите прпмени и
нпвини щтп се пд нивен интерес сп инфпрмации и спппщтенија на пгласната
табла и на веб страната на ушилищтетп. Преку Ушенишката/Младинската
заедница и класнптп ракпвпдствп, ушениците ушествуваат вп рещаваое на
прпблемите и дпнесуваат пдлуки щтп се пд битнп знашеое. На спстанпците пд
заедницата ушениците сампиницијативнп ги разгледуваат некпи ппважни
пращаоа врзани за ушилищнипт живпт, сп даваое предлпзи и идеи за
реализираое на некпи знашајни активнпсти.
Од 1.02.2006 гпдина вп ушилищтетп пфицијалнп ппшна дa функципнира
младинската прганизација „Млади лидери“, ппд слпганпт „Мисли, твпри,
креирај - впди!“. Мисијата на „Млади лидери“ е динамишна младинска
прганизација кпја ќе гп ппдпбри живптпт на младите, преку ппдгптпвки за
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лидерствп, нивен лишен напредпк и ппгплем успех вп кариерата. Визијата е
спдаваое сппспбни лидери критишки да размислуваат, да твпрат преку
креативнп спздаваое на дела сппред индивидуалните сппспбнпсти и
афинитети. Сетп пва спздава визија за заеднишката иднина и придпнесува за
нпви прпмени за ппдпбруваое на живптпт на младите щтп впдат кпн успех
вп кариерата на секпј ппединец.
Младинската прганизација рабпти на развиваое и пстваруваое на
лидерските сппспбнпсти на ушениците, развиваое на нивните прганизациски и
кпмуникациски вещтини и сппспбнпст за тимскп рабптеое.
Вп ушилищтетп спгласнп планпт за рабпта и активнпстите на МОН пд 2010
гпдина заппшна сп рабпта прпграмата „Имплементација на екплпщката
едукација вп македпнскипт пбразпвен систем“. За таа цел фпрмиран е Екппдбпр каде шленуваат прпфеспри, ушеници, рпдители, шленпви пд лпкалната
сампуправа, претставници пд бизнис заедницата и медиумите. Екплпщките
акции и активнпсти се прганизираат и спрпведуваат вп текпт на целата ушебна
гпдина ппд кпнтрпла на пвпј пдбпр. Се пдбележуваат важни денпви и датуми
ппврзани сп екплпщки настани, активнпсти ппврзани сп защтеда на електришна
енергија, защтеда на впда, псржуваое и разубавуваое на ушилищтнипт двпр и
ушилищтната зграда. Вп хплпт редпвнп се излпжуваат на панп активнпсти
ппврзани сп теми пд екплпгијата. Заради важнпста какп пснпва на пвпј прпект,
екп-кпдекспт е ппставен на виднп местп вп хплпт на ушилищтетп се сп цел
ппстпјанп да ги пптсетува ушениците, наставниците и технишкипт перспнал на
екплпщкптп впспитание и култура.
Имплементацијата на пвпј прпект е задплжителен вп наставните
спдржини пп секпј предмет и се спрпведува секпја ушебна гпдина. Ушениците
редпвнп ушествуваат на сите екплпщки активнпсти и натпревари кпи се дел пд
пвпј прпект, а се прганизирани пд ушилищтетп и Здружениетп на градани ОХО.
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Ппдрашје 5.2. Прпмпвираое на ппстигаоата
Теми:



Прпмпвираое на лишните ппстигаоа на ушениците



Прпмпвираое на ппстигаоата вп име на ушилищтетп

Извпри на ппдатпци
 Гпдищна прпграма за рабпта на ушилищтетп
 Гпдищен извещтај за рабптата на
ушилищтетп
 Пплугпдищен извещтај за рабптата на
ушилищтетп
 Статистишки извещтаи
 Извещтаи пд класни ракпвпдители,
извещтаи за реализирани прпекти и акции
 Ппфалби, награди, благпдарници
 Мемпрандум за мултилатерална спрабптка
 Медиумскп прпмпвираое на ппстигаоата
на ушениците
 Веб-ппртал на гимназијата
 Огласна табла
 Излпжбенп панп
 Фптпграфии
 Разгпвпри
 Изјави

За прпмпвираое на лишните ппстигаоа на ушениците, вп ушилищтетп се
впди ппстпјана грижа и истите кпнтинуиранп се следат и надппплнуваат.
Ушилищтетп има впсппставен систем на вреднпсти и нашин на прпмпвираое на
индивидуалните ппстигаоа на ушениците вп рамките на ушилищтетп,
ппщирпката лпкална средина и на државнп нивп.
Вп пднпс на успехпт, редпвнпста и ппведениетп на ушениците, ушилищтетп
редпвнп ја следи и евидентира спстпјбата, и тпа на крајпт пд првптп тримесешје,
на крајпт пд првптп пплугпдие, на крајпт пд третптп тримесешје и на крајпт пд
ушебната гпдина. Овие анализи се ппставуваат на пгласната табла вп
ушилищтетп и на веб-ппрталпт на ушилищтетп. Ппстигаоата на ушениците, пред
сè, зависат пд нивните лишни ангажираоа, а секакп тука се и наставниците
кпищтп несебишнп гп пренесуваат свпетп знаеое и искуствп, мптивираат и
ппттикнуваат, а за впзврат пшекуваат сплидни ппстигнуваоа, редпвнпст,
активнпст и дисциплина вп наставнипт прпцес.
За прпмпвираое на лишните ппстигаоа на ушениците, ушилищтетп секпја
ушебна гпдина прганизира акција „Месец март - месец на бпрба прптив
изпстануваоата“. Целипт месец март се следи редпвнпста на сите ушеници и
сите паралелки. Се наградуваат ушениците без изпстанпци, се наградува
паралелката сп најмал брпј на изпстанпци, а истите јавнп се истакнуваат и
ппфалуваат преку пгласуваое на пгласна табла, вп пплугпдищните и гпдищните
извещтаи, вп статистишките извещтаи и сп ппставуваое на веб - страницата на
гимназијата.
Прпмпвираоетп на лишните ппстигаоа на ушениците се изразува и сп
ушествп на ушениците на сите ушилищтни, ппщтински, регипнални, државни и
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медунарпдни натпревари. Натпревари се прганизираат решиси пп сите наставни
предмети и мпжеме сп гпрдпст да се ппфалиме за гплемипт брпј на дпбиени
први, втпри и трети награди на државнп нивп. Ушеникпт Даркп Стпјшев пд прва
гпдина псвпи брпнзен медал на Олимпијадата за прирпдни науки вп Бпцвана.
И за прпмпвираое на ппстигаоата вп име на ушилищтетп се впди грижа и
се евидентира секпе ушествп. Наставниците ги мптивираат ушениците, ги
ппттикнуваат да се вклушуваат вп брпјни наставни и впннаставни активнпсти,
какп и да ушествуваат на ушилищтни, ппщтински, регипнални, државни и
медунарпдни натпревари.
Натпревари пд разлишен карактер прганизираат и разни владини,
невладини прганизации и здруженија на градани, каде щтп нащите ушеници
земаат активнп ушествп и ппстигнуваат сплидни резултати. Ушениците заеднп сп
наставниците ушествуваат и вп прпграмата Еразмус+, прпграма кпја пвпзмпжува
кпнтакти, сппделуваое искуства, ппсети на други земји и култури, ушеое на
спвремени алатки пд сите пбласти и сл. Сетп пва придпнесува за прпмпција на
ушилищтетп, ушениците и нивните ментпри.
Лишните трудпви и израбптки на ушениците се излпжуваат вп ушилниците,
вп ушилищните хплпви, на излпжбените панпа, на пгласната табла, на ЛЦД - ТВ
вп хплпт на ушилищтетп, на веб-страницата и на лпкалните ТВ и пешатени
медиуми.
На Патрпнипт празник, директпрпт на ушилищтетп им врашува книги и
ппфалници на ушениците кпи ппстигнале виспки резултати на разни натпревари.
На крајпт пд шетиригпдищнптп щкплуваое свешенп се дпделуваат
Диплпмите на матурантите и сп пригпдни награди се наградуваат ушениците кпи
ппстигнале успеси вп ппвеќе пбласти, за кпнтинуиран пдлишен успех и без
изпстанпци.
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Се пстваруваат кпнтакти и ппсети сп ушилищтата сп кпи щтп имаме
пптпищанп Мемпрандуми за мултилатерална спрабптка: Македпнија, Србија,
Бпсна, Слпвенија, Шведска. Сп некпи пд ушилищтата секпја ушебна гпдина
реализираме ппвеќе знашајни активнпсти, какп на пример: прикажуваое на
театарски претстави на знашајни датуми и ушества сп истите вп СанданскиБугарија, Крагуевац-Србија, Финспанг-Шведска, разни сппртски активнпсти
(трки, велпсипедизам) вп Сандански-Бугарија, ппсети и размени на искуства,
спрпведуваое на екплпщки акции пп ппвпд пдбележуваое знашајни датуми пд
екплпгијата сп ушилищтата пд пвие градпви и сл.
Сите успеси и ушества на ушениците се ппддржани пд директпрпт на
ушилищтетп, нивните ментпри, струшната служба и спушениците. Сетп пва е
шекпр кпн пстваруваое на афинитетите и желбите на ушениците, а сп тпа и
прпмпвираое на ппстигаоата на ушениците и ушилищтетп.
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Ппдрашје 5.3. Еднаквпст и правишнпст
Теми:



Ппзнаваое на правата на децата



Еднакпв и правишен третман на сите ушеници



Прифаќаое и прпмпвираое на мултикултурализмпт

Извпри на ппдатпци












Правата на децата ги ппзнаваат и ппшитуваат сите врабптени вп ушилищтетп и
Статистишки извещтаи
Пплугпдищен извещтај за рабптата на за нив ппдеднаквп важат сите права и критериуми независнп пд спцијалната,
екпнпмската, верската, наципналната припаднпст, пплпт, успехпт и ппведениетп.
ушилищтетп
Гпдищен извещтај за рабптата на При упис на ушениците вп ушилищтетп, за сите важат истите критериуми и не ппстпи
дискриминација пп наципнална, верска и спцијална пснпва. Секпј ушеник има правп
ушилищтетп
на дппплнителна ппддрщка и ппмпщ вп пднпс на негпвите афинитети и
Педагпщка евиденција
сппспбнпсти. Ушилищтетп има пбезбеденп и пристап за влез и излез на ушеници сп
Разгпвпри сп наставници
ппсебни пптреби.
Прпграма за рабпта на струшната служба
Правп на секпј ушеник е јавнп и пбјективнп да му бидат спппщтени
Кпдекс за пднесуваое на врабптените
критериумите за пценуваое и пценките. Од разгпвприте сп предметните
Кпдекс за пднесуваое на ушениците
наставници кпнстатиранп е дека сите јавнп им ги спппщтуваат резултатите и
Веб-ппртал на ушилищтетп
ппстигаоата на ушениците, дпдека ракпвпдителите на паралелката ги инфпрмираат
Фптпграфии
ушениците на секпј класен шас за сите прпмени вп успехпт и редпвнпста.
Изјави
Вп ушилищтетп се следи еднаквипт третман на ушениците вп текпт на целипт
пбразпвен прпцес преку разгпвпри сп ушеници, рпдителите и класните
ракпвпдители.
Истакнуваоетп на разни инфпрмации и спппщтенија се прави на пгласната
табла и на веб-страницата на ушилищтетп. Ажурираоетп на веб-страницата се врщи
редпвнп, сп ппставуваое на најнпви инфпрмации, прпекти, нпвини за државна
матура, moodle (е-ушеое) и сè другп щтп е ппврзанп сп впспитнп-пбразпвнипт
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прпцес.
Од ппшетпкпт на втпрптп пплугпдие вп ушебната 2010/2011 гпдина, сите
наставници и рпдители имаат пристап дп Е-дневникпт, апликација кпја щтп ја
администрира Министерствптп за пбразпвание и наука, каде щтп истите имаат увид
вп успехпт, редпвнпста и ппведениетп на ушениците.
Од ушебната 2010/2011 гпдина ушилищтетп се вклуши вп прпектпт
„Имплементација на Кпнвенцијата за правата на дететп вп Македпнија“ ппддржан
пд Кпалицијата на Младински прганизации СЕГА и Детската Фпндација Песталпци.
Преку прпектпт ушениците се заппзнаваат сп правата и пдгпвпрнпстите на децата,
истите ги применуваат вп секпјдневнипт живпт, ппсетуваат курсеви, пбуки,
семинари, ушествуваат вп интеркултурни размени, на демпкратски нашин избираат
класнп ракпвпдствп, какп и Ушенишка/Младинска прганизација и Дете
правпбранител.
Вп ушилищтетп е развиена впспка мпрална свест и тплеранција и се пбезбедува
еднаквпст и правишнпст за сите ушеници без разлика на пплпт, етнишкптп и
спцијалнптп пптеклп. Ушилищтетп пбезбедува еднаквпст и правишнпст за сите
ушеници, вклушувајќи ги и мащките и женските ушеници, какп и ушениците сп
ппслаб успех, па и пние талентираните. Мпщне дпбрп се прифатени и прилагпдени
ушениците пд разлишнп етнишкп пптеклп, шиј брпј вп прва гпдина изнесува 2
ушеника, и тпа: 1 ушеник сп рпмска припаднпст (1 мащкп) и 1 ушеник Муслиман (1
мащкп); вп втпра гпдина има 2 ушеника сп рпмска припаднпст (1 женскп и 1 мащкп);
вп трета гпдина има 2 ушеника сп рпмска припаднпст (2 женски) и 1 ушеник сп
турска припаднпст (1 женскп); вп шетврта гпдина има 3 ушеници сп српска
наципналнпст (1 мащкп и 2 женски) и 1 ушеник Муслиман (1 мащкп).
Обезбедуваоетп на еднаквпст и правишнпст за сите ушеници се врщи ущте
сп самптп фпрмираое на паралелките на ппшетпкпт на ушебната гпдина. Се
впди грижа вп сите паралелки да има ист или приближнп ист брпј на ушеници,
какп и еднаква пплпва, спцијална, екпнпмска и етнишка застапенпст.
Ушениците се ппдеднаквп вклушени вп активнпстите на ушилищтетп, вп
впннаставните активнпсти, вп прпектните активнпсти, вп слпбпдните шаспви и вп
натпреварите кпи се пдржуваат на ушилищтнп, ппщтинскп, регипналнп, државнп и
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медунарпднп нивп.
При фпрмираоетп на класните заедници вп паралелките, ппдеднаквп се
вклушени и мащките и женските ушеници.
На ушениците пд рпмската заедница бидејќи пптекнуваат пд ппслаба
спцијална и материјална средина им се пбезбедува ментпр-наставник кпјщтп им
ппмага вп рещаваоетп на секпјдневните прпблеми вп живптпт и вп спвладуваоетп
на пптещкптиите ппврзани сп пдредени наставни предмети. Ментприраоетп на
ушениците - Рпми е ппради ппттикнуваое на рпмскптп население за вклушуваое вп
впспитнп-пбразпвнипт прпцес. Целипт прпцес е ппддржан пд Министерствптп за
пбразпвание и наука, пд каде щтп ушениците - Рпми дпбиваат стипендии, а
наставниците - ментприте дпбиваат месешен надпместпк.
Преку прпектпт „Медуетнишка интеграција вп пбразпваниетп ПМИО“ кај
ушениците пд разлишна етнишка, пплпва и спцијална структура се рабпти на
развиваое на кретивнп изразуваое и ппврзуваое, заппзнаваое сп културата на
другите етнишки заедници, надминуваое на рпдпвите, етнишките и спцијалните
предрасуди и стерептипи.

80

Индикатпри за квалитет на успещнпст на рабптеоетп на ушилищтетп

Ппдрашје 5.4. Партнерски пднпс сп рпдителите и сп лпкалната и делпвната заедница
Теми:



Спрабптка на ушилищтетп сп рпдителите



Спрабптка сп лпкалната заедница



Спрабптка сп делпвната заедница и невладинипт сектпр

Извпри на ппдатпци














Спрабптката на ушилищтетп сп рпдителите е перманентна, транспарентна
Гпдищен извещтај за рабптата на
и јавна. Рпдителите секпгащ се дпбредпјдени вп нащетп ушилищте.
ушилищтетп
Пплугпдищен извещтај за рабптата на Рамнпправнипт пднпс кпн сите рпдители се манифестира преку нивнп
вклушуваое вп сите наставни и впннаставни активнпсти.
ушилищтетп
Наща цел е ущте ппвеќе да ја ппдигнеме свеста и интерспт кај сите
Записнинци пд Спвет на рпдители
рпдители, за щтп ппактивнп и ппкпнтинуиранп да делуваат сп свпи предлпзи и
Записници пд рпдителски средби
идеи за ппдпбруваое на впспитнп-пбразпвнипт прпцес. Сп лишните залагаоа и
Брпщура за рпдители
придпнеси пд страна на наставниците и рпдителите се згплемува заемната
Записници пд Ушилищнипт пдбпр
дпверба, медусебнптп ппзнаваое и ппшитуваое, кпе ќе влијае врз рещаваоетп
Бараоа за ппсети
на пдредени ситуации.
Ппкани
Сп рпдителите се кпмуницира на рпдителските средби кпи задплжителнп
Разгпвпри
се пдржуваат најмалку шетири (пп две вп секпе пплугпдие). На рпдителските
Веб-ппртал на ушилищтетп
средби се дискутира за успехпт, дисциплината и други актуелни пращаоа и
Фптпграфии
прпблеми ппврзани сп наставата. На рпдителските средби рпдителите даваат
Признанија
свпи мислеоа, предлпзи и сугестии вп пднпс на редпвнпста, дисциплината и
Благпдарници
успехпт на нивните деца.
Класните ракпвпдители се ппстпјанп птвпрени за спрабптка, па се кпристат
и други нашини на кпмуникација (електрпнска кпмуникација, телефпнски
разгпвпри) сп цел рпдителите да бидат навременп и целпснп заппзнати сп
прпмените вп успехпт и пднесуваоетп на нивните деца. Ушилищтетп ппстпјанп
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ги негува пднпсите на правишнпст и демпкратишнпст сп рпдителите сп щтп се
згплемува медусебната спрабптка и се ппдпбрува впспитнп-пбразпвнипт прпцес.
Спгласнп Закпнпт за среднп пбразпвание вп нащетп ушилищте има
фпрмиранп легитимнп телп Спвет на рпдители, каде се избира пп еден
претставник пд секпја паралелка и гпдина. Спветпт на рпдители рабпти пп
претхпднп изгптвен План и прпграма. Спветпт на рпдители се свикува и
спстанува ппвеќепати вп текпт на ушебната гпдина. Трпјца претставници пд
Спветпт на рпдители се вклушени и вп највиспкипт прган Ушилищнипт пдбпр.
Вп ушилищтетп има и Спвет на рпдители на паралелката каде класните
ракпвпдители ги инфпрмираат рпдителите за пращаоа ппврзани сп наставните
планпви, наставните предмети и ппстигаоата на ушениците. Се пстваруваат и
индивидуални средби сп рпдителите вп пдредени денпви и термини,
сампиницијативнп или пп некпј ппвпд, ппвикани пд класните ракпвпдители или
струшната служба.
Спгласнп измените и дппплнуваоата на Закпнпт за среднп пбразпвание пд
ппшетпкпт на календарската 2012 гпдина за рпдителите на ушениците нередпвни
вп наставата, сп слаб успех вп ушеоетп и несппдветнп пднесуваое вп
ушилищтетп се прганизираат групни спветпдавни средби.
Рпдителите се вклушени и при избпрпт на ушилищните екскурзии на
ушениците. Вп пднпс на впннаставните активнпсти, рпдителите ппреткп се
вклушуваат вп реализацијата на разни екплпщки, хуманитарни акции, сппртски
денпви и други активнпсти. Мал брпј пд рпдителите се шленпви вп Екп-пдбпрпт
на ушилищтетп.
Ушилищтетп има изгптвенп Брпщура за рпдители, кпја пвпзмпжува
деталнп инфпрмираое и заппзнаваое на рпдителите сп рабптата на
ушилищтетп.
Ушилищтетп секпгащ е птвпренп за спрабптка сп лпкалната заедница и
активнп се вклушува вп живптпт на лпкалните заедници сп ушествп на сите
настани вп интерес на заедницата, а впеднп дава и свпј придпнес сп активнпсти
вп заеднишки прпекти.
Истп така, и заедницата ппмага вп ппдпбруваое на услпвите за рабпта, вп
82

Индикатпри за квалитет на успещнпст на рабптеоетп на ушилищтетп
наставните и впннаставните активнпсти.
Нащите ушеници земаат активнп ушествп вп сите настани иницирани пд
лпкалната заедница сп свпи музишки, драмски, рецитатпрски, сппртски, ликпвни
и други спдржини. Ушествуваат и вп пдбележуваое на сите ппзнашајни
ппщтествени и културни датуми какп щтп се: Денпт на Еврппа, Денпт на
хендикепираните лица, Денпт на Црвенипт крст и Црвената пплумесешина,
разни хуманитарни акции, Тиквещки грпздпбер, Денпт на пслпбпдуваоетп на
градпт итн.
Истп така, спрабптката се пстварува и преку ушествп на ушениците на
предаваоа пд разлишни пбласти важни за впспитнп - пбразпвнипт прпцес, јавни
дебати, трибини и презентации прганизирани вп прпстприите на лпкалната
сампуправа.
Ушениците ппнекпгащ ушествуваат и вп активнпсти прганизирани пд ПС-ОН
Кавадарци, ппсебнп сп пдделпт за превенција, преку пдржуваое на предаваоа
и спстанпци за ппдигаое на сппбраќајната култура, закпнската регулатива за
малплетнишката деликвенција и кпристеое на акпхплпт на малплетните лица.
Ппмала е спрабптката на ушилищтетп сп здравствените институциите.
Гимназијата спрабптува и сп делпвната заедница. Вп дпсегащната рабпта
сите нащи искуства пд спрабптката сп делпвната заедница ги пценуваме какп
исклушителнп важни, какп еден темел врз кпјщтп ушениците ќе ја градат свпјата
прпфесипанална иднина. Оваа спрабптка главнп се пднесува на сите струки,
медутпа, акцентпт гп ставаме на струшнптп пбразпвание, вп струшните паралелки,
екпнпмски технишар и правен технишар, каде нащите ушеници реализираат дел
пд практишната настава.
Сп делпвната заедница спрабптуваат и ушениците пд гимназискптп
пбразпвание при реализираое на прпектни активнпсти, прпектни задаши и
други истражувашки прпекти.
Релацијата сп бизнис-заедницата и сп пстанатите структури кпи се дел пд
пдредени ппщтествени институции е пд гплема важнпст за ушениците, сп цел
тие реалнп да ја спгледаат и пспзнаат прирпдата на нивната рабпта, самите да
се прпнајдат и вп иднина да се реализираат какп успещни градани. Самп преку
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ппврзуваое на тепријата сп практиката, ушениците ќе мпжат да дпбијат
ппкпмплетна слика за прпцеспт на прпизвпдствп, за практиката и ќе спздадат
претстава за ппвеќе прпфесии, а сп тпа пплеснп ќе се прпнајдат себе си вп
сферата каде щтп ќе ја наспшат сппствената егзистенција.
Дел пд институциите сп кпи ушилищтетп пстварува спрабптка се: Лпкална
сампуправа на ппщтина Кавадарци (ЛС), Министерствп за пбразпвание и наука
(МОН) - Скппје, Бирп за развпј на пбразпваниетп (БРО), Државен испитен
центар (ДИЦ) - Скппје, Државен прпсветен инспектпрат (ДПИ), Министерствп за
труд и спцијална пплитика (МТСП) - Скппје, ЈУ Медуппщтински центар за
спцијална рабпта (ЦСР) - Кавадарци и Негптинп, Центар за струшнп пбразпвание
и пбука (ЦСОО) - Скппје, Дпм на култура „Иван Мазпв - Климе“ Кавадарци,
Музеј – галерија Кавадарци, Библиптека „Феткин“ Кавадарци, Сппртска сала
„Јасмин“ Кавадарци, Лпкална телевизија „КТВ“ Кавадарци, Здружение на
градани ОХО - Скппје, СЕГА Кпалиција на младински прганизации, Здружение на
градани ИНФО СЕГА - Кавадарци, НВО „Спвет за превентива прптив
малплетнишка деликвенција“ Кавадарци, ЈЗУ „Здравствен дпм“ Кавадарци, О.О
„Црвен крст“ Кавадарци, Републишки завпд за трансфузиплпгија - Скппје,
Министерствп за здравствп - Скппје, ПС-ОН Кавадарци, Сппртски – тениски,
кпщаркарски, фудбалски и други клубпви - Кавадарци, Средни и пснпвни
ушилищта пд градпт и Републиката, Државни и приватни факултети, Бизнис
Академија Смилевски (БАС) - Скппје, Стппански субјекти пд градпт и
Републиката, адвпкатски, нптарски и други канцеларии пд разлишни правни и
тргпвски прпфили пд Кавадарци, АК „Тиквещ“ пд Кавадарци и други тргпвски
друщтва.
И пваа ушебна гпдина се реализира Прпектпт – дебата за матурантите
„Мпјата идна прпфесија“. Вп дебатите се вклушуваат струшни лица-претставници
на свпите прпфесии. Идејата и прганизацијата на пвпј прпект е на
Ушенишката/Младинската заедница, сп гплема ппмпщ и ппддрщка пд страна на
Директпрката, струшните спрабптници и наставниците пд ушилищтетп.
Ушилищтетп пстварува делумна спрабптка и сп невладинипт сектпр, каде
ушениците активнп ушествуваат вп прпекти и активнпсти пд разлишен карактер,
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ушества на семинари, предаваоа и рабптилници. Сп пва ушениците ги
прпщируваат свпите знаеоа пд разлишни пбласти, ги успврщуваат
кпмуникациските вещтини и сппспбнпсти, се јакне рабптата вп групи или
тимската рабпта, ги развиваат ппзитивните карактерни пспбини на сппствената
лишнпст и други сппспбнпсти кпи вп иднина би им биле пптребни за успещнп
вклушуваое вп ппщтественипт живпт. Ушествптп е незадплжителнп, а ушениците
се вклушуваат сампиницијативнп пп сппствен избпр и желба. Сп ушествптп вп
пвие активнпсти, нащите ушеници ппкрај лишната афирмација, гп афирмираат и
ушилищтетп и градпт.
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РЕЗУЛТАТИ






ЈАКИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ









Виспкпструшен и прпфесипнален наставен кадар,
Сплидни и примерни ушеници,
Спрабптка сп струшна служба,
Спвремени наставни ппмагала,
Организациска ппставенпст на сплиднп нивп,
Ушествп на разни ушилищтни, ппщтински, регипнални, државни и медунарпдни
натпревари и ппстигнуваое на пдлишни резултати,
Освпјуваое на мнпгубрпјни награди (ппфалници, признанија, диплпми, благпдарници),
Еднаквпст и правишнпст на сите ушеници пп сите пснпви,
Редпвнп инфпрмираое на рпдителите за напредпкпт на нивнптп дете,
Ппшитуваое на правата на децата,
Безбеднпст и защтита на ушениците,
Ппстпјанп следеое на лишните ппстигаоа на ушениците и на ушилищтетп,
Мптивираое на ушениците пд страна на ментприте.

 Унапредуваое на спрабптката сп рпдителите и нивнп вклушуваое вп рещаваоетп на
знашајни пращаоа за рабптата на ушилищтетп,
 Згплемуваое на спрабптката сп лпкалната заедница, сп делпвната заедница и
невладинипт сектпр.
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Ппдрашје 6. Ресурси
Бр.

Индикатпр за квалитет

Теми

6.1

Сместуваое и прпстпрни капацитети




Прпстпрни услпви
Искпристенпст на прпстпрните капацитети

6.2

Наставни средства и материјали





Опременпст сп струшна литература и наставни средства и ппмагала
Ушилищна библиптека
Пптрпщен материјал

6.3

Обезбедуваое на пптребнипт наставен
кадар





Брпј на врабптени и сппдветнпст на наставнипт кадар
Ефективнпст и расппредуваое на кадарпт
Струшната служба какп ппддрщка на наставнипт кадар

6.4

Следеое на развпјните пптреби на
наставнипт кадар



Прпфесипнален развпј на наставниците

6.5

Финансискп рабптеое вп ушилищтетп



Ппстапки сп кпи се пбезбедува ппшитуваое на закпнската регулатива за
финансискп рабптеое
Транспарентнпст вп планираоетп и трпщеоетп на ушилищнипт бучет
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Ппдрашје 6.1. Сместуваое и прпстпрни капацитети
 Искпристенпст на прпстпрните капацитети
 Прпстпрни услпви
Извпри на ппдатпци
Теми:









Гпдищна прпграма за рабпта на
ушилищтетп
Гпдищен извещтај за рабпта на
ушилищтетп
Листа на пппис на инвертар
Расппред на шаспви
Записници пд рабптата на струшните
активи
Неппсреден увид
Интервјуа сп наставниците

СОУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“ распплага сп зграда вп сппственпст на
лпкалната сампуправа, на кпја вп изминатите гпдини се изврщени ппвеќе
инфраструктурни зафати вп надвпрещната (сите стари прпзпри заменети сп нпви
ПВЦ) и надвпрещната (нпва фасада) нејзина кпнструкција. Дпградени се нпви 8
ушилници кпи пвпзмпжуваат непрешенп изведуваое на наставата и на сите
впннаставни активнпсти кпи щтп се реализираат вп ушилищтетп. Ушилищтетп
распплага сп спвременп ппремени кабинетски прпстприи, ушилници, прпстприи за
ракпвпден, струшен и административен кадар за успещнп реализираое на впспитнппбразпвната дејнпст. Сите капацитети се кпристат пптималнп пд страна на сите
шленпви на ушилищтетп.
Крпвната кпнструкција е целпснп рекпнструирана сп замена на старипт спленит,
кпј щтп е щтетен пп здравје на сите врабптени и ушеници.
Кинп салата на ушилищтетп е целпснп рекпнструирана сп замена на сите стплшиоа
и ппставуваое на нпви, ппставена нпва кпмпјутерска ппрема сп нпв ЛЦД прпектпр
сп гплемп прпектираое, нпва звушна ппрема и рплетни на прпзпрците за ппгплема
искпритенпст на прпстпријата вп разлишни перипди пд денпт и непрешенп
прпектираое на ИКТ ппремата.
Ушилищтетп распплага сп:
- 22 ушилиници, пд кпи 8 се нпвпизградени ушилници,
- 4 кабинети за биплпгија, хемија, физика и ликпвна уметнпст,
- 3 кабинета пп инфпрматика сп кпмпјутери за секпј ушеинк и смарт табла,
- 1 кабинет за практишна настава за екпнпмскп-правната струка ппремена сп
кпмпјутери за секпј ушеник и сп смарт табла,
- 1 библиптека,
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- 1 кинп сала,
- 1 балетска сала,
- 1 сппртска сала сп 2 спблекувални (1 мащка и 1 женска) сп санитарни јазли,
- 1 наставнишка канцеларија,
- 1 канцеларија за директпр,
- 1 канцеларија за секретар,
- 1 канцеларија за педагпг,
- 1 канцеларија за психплпг,
- 1 прпстприја за ппмпщник директпр,
- 5 прпстприи за активите (македпнски јазик и литература, математика, ппщтествени
науки, странски јазици, сппрт),
- 1 прпстприја за ппмпщен перспнал,
- 1 прпстприја за хаус-мајстпр,
- 1 санитарна прпстприја за наставниците,
- 2 санитарни прпстприи за ушениците (на приземје и на први кат),
- 1 прпстприја за дежурства на ппмпщнипт перспнал,
- кптлара и ппдрумски прпстприи.
Гплемината на ушилниците е сппдветна на брпјпт на ушеници вп паралелките.
Ушилищтетп има изгптвенп јасен план и расппред за максимална упптреба на
распплпживите капацитети за изведуваое на наставата сп щтп ги задпвплува
пптребите на ушениците.
За квалитетп изведуваое на наставата ппстпешките прпстприи се кпристат
пптималнп пд сите субјекти вп наставнипт прпцес.
Се кпристат сите кабинети (биплпгија, хемија, физика, ликпвнп, инфпрматика...)
а за изведуваое на наставата пп сппрт и сппртски активнпсти ушилищтетп распплага
сп 3 сппртски терени (фудбал, ракпмет, кпщарка) и еден мини терен за фудбал.
Ушилищтетп направи замена на ппстпешката кабелска интернет врска сп нпва
пптишна врска сп брзина пд 50 Mbits Download и 50 Mbits Upload.
Направена е надпградба на кпмпјутерите вп кабинетпт пп инфпрматика бр. 25 сп
ппставуваое на 34 кпмпјутери сп целпснп нпв пперативен систем и ставаое вп
функција на кабинетпт за непрешенп реализираое на наставата. Сите кпмпјутери се
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приклишени на безжишна мрежа кпја ја пбезбедуваат два рутери самп за пвпј
кабинет.
Ппставени се 9 нпви кпмпјутери сп кабинетпт Кпмпанија кпи щтп се дпнација пд
Универзтитетпт „Гпце Делшев“ пд Штип и истите се сп мпдерен пперативен систем
Windows 8.1 и сите се приклушени на безжишна интернет врска.
Наставата се изведува вп две смени, претпладне и пппладне, сп тпа щтп кпга
заврщува првата смена веднащ заппшнува втпрата смена. Сп дпградбата на 8 нпви
ушилници ппвеќе не се јавува пптреба пд дппплнителни прпстприи за реализираое
на дппплнителната и дпдатната настава какп и за впннаставни активнпсти.
Материјалнп – технишка ппременпст на ушилищтетп ппстпјанп се ппдпбрува сп
набавка на нпви надгледни стредства и дппплнителна ппрема кпја щтп гп ппдпбрува
впсптинп – наставниипт прпцес и пвпзпжува ппгплема мпжнпст за кпристеое на
ресурсите за сите наставници и сите класпви.
Ушилищтетп распплага и сп 20 прпшистуваши за впздух кпи щтп се ппставени вп
ушилилниците и кабинетите сп щтп се ппдпбрува и прпшистува амбиенталнипт
впздух вп прпстприите вп ушилищтетп.
Материјалнп – технишката ппременпст сп кпја распплага ушилищтетп е следната:
- Перспнални кпмпјутери вп административнипт дел - 21
- Перспнални кпмпјутери пд прпектпт GOPAVET2 - 17
- Перспнални кпмпјутери, дпнација пд Универзтитетпт „Гпце Делшев“ пд Штип - 10
- Лаптпп кпмпјутери - 3
- Лаптппи за наставниците - 48
- ЛЦД - 4
- ТВ - 5
- ДВД - 2
- Пијанинп - 1
- Синтисајзер - 1
- Кппир - 1
- Принтери - 13
- Видеп надзпр сп 2 DVR за старипт дел сп 14 камери и 3 камери за нпвипт дел
- Дигитални фптпапарати - 2
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- Дигитална камера - 1
- Смарт табли - 3
- Електришна кпсилка за трева - 1
Нагледни средства:
гепграфски карти, истприски карти, ппстери, глпбуси, касетпфпни, перипден систем
на хемиски елементи, епрувети, прибпри за дисекција, тппки (фудбал, ракпмет,
кпщарка, пдбпјка), мрежа за пдбпјка, дулиоа, греда, хулахппи, јажиоа, птскпшна
даска, скелет, …
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Ппдрашје 6.2. Наставни средства и материјали
Теми:



Опременпст сп струшна литература и наставни средства и ппмагала



Ушилищна библиптека



Пптрпщен материјал

Извпри на ппдатпци








Увид вп дпкументацијата на ушилищтетп
за набавуваое на струшна литература и
наставни ппмагала
Ппписна листа
Увид вп библиптешната евиденција и
разгпвпр сп пдгпвпрнптп лице
Разгпвпр сп ушениците
Разгпвпр сп наставниците, сп технишкипт
перспнал
Увид вп дпкументацијата за планирани и
набавени пптрпщни материјали
Сампевалуација на ушилищтетп
Записници пд струшни активи

Ушилищтетп распплага сп струшна литература, кпјащтп пп брпј и квалитет
делумнп ги задпвплува пптребите на наставниците и ушениците. Струшната
литература е застарена, (вп ппглед на гпдините и спдржините), па така, се јавува
недпстиг пд неа.
Вп ппглед на наставните средства и ппмагала спстпјбата е следнава:
- Специјализирани ушилници ппремени сп кпмпјутери и ппстпјана интернет
кпнекција,
- Инфпрматишката ппрема (кпмпјутери, смарт табли, принтери. скенери, LCD
прпектпри и сл.) ги задпвплуваат пптребите какп на наставниците и ушениците.
- Останатите наставни средства и ппмагала (пп предметите физика, хемија,
биплпгија, гепграфија, истприја, математика) делумнп ги задпвплуваат пптребите
Сп цел збпгатуваое и примена на спвремени наставни метпди, ушилищтетп
прпдплжува сп реализацијана прпектпт за е-ушеое Moodle, виртуелна електрпнска
алатка за ушеое, кпја вп пдреден дел гп заменува и пптппмага стандарднптп
ушеое. Овпј систем пвпзмпжува креираое на курсеви пп предметите, ппставуваое
на материјалпт за ушеое, расппред на активнпсти, фпрум, пбразпвни спдржини,
мнпгубрпјни алатки за кпмуникација и 24/7 интеракција ушеник-ушеник и ушеникпрпфеспр.
Од спрпведените анкети ушениците ппсебнп гп исткануваат Moodle какп
ппсебна ппмпщна алатка кпја вп гплема мера им гп плеснува спвладуваоетп на
материјалпт за ушеое.
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Ушилищната библиптека распплага сп книжен фпнд кпј вп најгплем дел се
лектири, а ппмалку струшна литература и белетристика.
Книжнипт фпнд вп изминатите три гпдини ппстпјанп се пбнпвува и сп
раципнална упптреба делумнп ги задпвплува пптребите на ушениците.
Вп ушилищната библиптека има и книги на француски и на англиски јазик, нп
нивнипт брпј е мнпгу мал. Ушилищтетп решиси и нема струшна литература пд
екпнпмскп-правна прпблематика, кпја е пптребна какп на наставниците пп струшни
предмети така и на ушениците.
Ушилищната библиптека рабпти вп двете смени вп текпт на ушебната гпдина, сп
щтп ушениците мпжат да ја кпристат вп текпт на целипт ден. Целпкупнипт книжен
фпнд е дпбрп ппдреден, а евиденција се впди навременп и прпписнп.
Библиптеката е ппремена сп два кпмпјутери сп интернет кпнекција и принтер.
Набавенипт пптрпщен материјал (пенкала, хартија, креди, хигиенски средства
итн.) ги задпвплува пптребите на ушилищтетп какп резултат на спвеснптп и
екпнпмишнп рабптеое на сите врабптени, а ппсебнп на Меначерскипт тим и Тимпт
за следеое и унапредуваое на услпвите за рабпта вп ушилищтетп кпј ја кпнстатира
спстпјбата и пптребите пд истите. Вп тие тимпви ппкрај директпрпт се напдаат
наставници, струшни спрабптници и лица пд технишкипт перспнал.
Средствата дпбиени за нив се распределуваат раципналнп вп текпт на целата
ушебна гпдина. Пптребните наставни средства и материјали се утврдуваат на
ппшетпкпт и вп текпт на гпдината пп бараое на струшните активи дпставенп вп
писмена фпрма, истите ги разгледува директпрпт кпј ја кпнстатира спстпјбата и
пдлушува за пптребите пд истите.
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Ппдрашје 6.3. Обезбедуваое на пптребнипт наставен кадар
Теми:



Ефективнпст и расппредуваое на кадарпт



Струшната служба какп ппддрщка на наставнипт кадар



Брпј на врабптени и сппдветнпст на наставнипт кадар

Извпри на ппдатпци





Увид вп дпсиејата на врабптените
Разгпвпр сп наставниците
Гпдищна прпграма за рабпта на
ушилищтетп
ЕСАРУ системи

Вп ушилищтетп се врабптени вкупнп 71 лица и тпа:

Ракпвпден кадар
Директпр
Ппмпщник директпр
Наставен кадар
Струшни спрабптници
Психплпг
Педагпг
Библиптекар
Административен кадар
Секретар
Архивар
Сметкпвпдител
Технишки кадар
Дпмаќин
Хигиенишари
Чувари
Вкупнп

Вкупнп
2
1
1
53
3
1
1
1
3
1
1
1
10
1
6
3
71

Женски
2
1
1
34
2
1
1
/
3
1
1
1
6
/
6
/
46

Мащки
/
/
/
19
1
/
/
1
/
/
/
/
4
1
/
3
25
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Степенпт на пбразпвание на врабптените е следнипт:
Образпвание
Магистер
Виспкп пбразпвание
Вища струшна спрема
Среднп пбразпвание

Брпј на врабптени
1
58
1
11

Старпсната структура на врабптените е следната:
Гпдини
20-30
31-40
41-50
51 – пензија

Брпј на врабптени
/
20
15
36

Наставниците се сп следниве квалификации:
- Филпзпфски факултет - 10 прпфеспри – 19 %
- Филплпщки факултет - 14 прпфеспри – 26 %
- ПМФ - 14 прпфеспри – 26 %
- ЕТФ 1 -2 %
- ФФК, ФМК, ФЛК - 6 прпфеспри – 11 %
- Екпнпмски факултет - 4 прпфеспри - 8 %
- Правен факултет - 4 прпфеспри - 8 %
Рабптнптп искуствп на перспналпт, е ппшнувајки пд најмлади прпфеспри сп
една гпдина рабптнп искуствп, дп пние сп најдплг стаж - кпи имаат 37 гпдищнп
рабптнп искуствп.
Сите наставници се стекнати сп педагпщка, психплпщка и метпдска
квалификација за изврщуваое на наставнипт прпцес сп пплпженп струшен испит
псвен наставниците-приправници.
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Целипт перспнал е редпвнп присутен вп изврщуваоетп на рабптните пбврски и
задаши.
Сите птсуства пд рабпта навременп се пријавуваат кај рабптпвпднипт прган.
Отсуствата пд рабпта се вп спгласнпст сп Закпнпт за рабптни пднпси и се
евидентираат кај надлежната служба (правнп - административна).
Задплжителнптп присуствп на наставнишките и класните спвети се евидентира
на ппсебен списпк.
Сп цел да нема прекин вп наставнипт прпцес птсутните наставници се
пбјавуваат на пгласната табла вп ушилищтетп и навременп се прави нпв расппред.
Ушилищтетп има струшна служба кпја им ппмага на наставниците вп
прганизација на наставата, следеое на напредпкпт на ушениците, справуваое сп
прпблемите на индивидуалнп и групнп нивп и даваое спветпдавна ппмпщ на
ушениците.
Струшната служба вп свпјата прпграма за рабпта планира и спрпведува
разнпвидни активнпсти за рабпта сп ушениците и наставниците и е секпгащ
птвпрена за спрабптка.
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Ппдрашје 6.4. Следеое на развпјните пптреби на наставнипт кадар
Теми:



Прпфесипнален развпј на наставниците

Извпри на ппдатпци




Разгпвпр сп струшната служба,
наставниците и директпрпт
Прпграма за прпфесипнален развпј на
наставнипт кадар
Листи пд спрпведени интерни пбуки

Наставникпт е нпсител на впспитнп-пбразпвната дејнпст и главен фактпр за
правилнп градеое и развиваое на младите лишнпсти, мпдел за ппзитивна
идентификација и затпа ппзитивнптп мислеое на кплегите за негп, мислеоетп пд
ушениците, рпдителите и целата средина е негпва пценка. Сепак следеоетп на
рабптата на наставницита се врщи преку ппсебни критериуми, фпрми и активнпсти
и тпа ппсета на шаспвите на наставниците пд страна на спветниците пд Бирптп за
развпј и директпрпт на ушилищтетп, увид вп планираоетп и реализираоетп на
наставните прпграми, следеое и анализа на ушествп какп ментпри и ппстигнати
резултати на ушенишки натпревари, извещтаи за успехпт, редпвнпста и
ппведениетп на ушениците, извещтаи пд реализирани прпекти, извещтаи за
ушествп вп пбуки за лишен прпфесипнален развпј итн.
Вп нащетп ушилищте на наставнипт кадар се пвпзмпжува прпфесипналнп
успврщуваое (пбука) и ушествп на сите едукации и семинари ппврзани сп
екплпгијата и екплпщките прпграми интегрирани вп наставата.
Сите семинари кпи ги прганизира Бирптп за пбразпвание се ппсетени пд страна
на нащетп ушилищте. Специјализирани семинари пд кпи щтп има пптреба скпрп
секпј наставник за дпуспврщуваое се пвпзмпжува на наставници кпи ппкажуваат
забележителни резултати вп рабптата, а утврденп пд страна на ракпвпднипт тим и
струшните спрабптници преку следеое на негпвата рабпта, дпбиени признанија на
државни натпревари, мислеое пд кплегите, преку анкетираое на врабптените и
ушениците и сл.
Оваа ушебна гпдина прпдплжува сп реализација на прпектпт за е-ушеое
Moodle, виртуелна електрпнска алатка за ушеое, кпја вп пдреден дел гп заменува
и пптппмага стандарднптп ушеое.
Ушилищтетп реализира и дппплнителни пбуки за кпристеое на апликацијата
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Е-Дневник.
Струшната служба, за наставнипт кадар, уреднп впди ппртфплија за
прпфесипнален развпј, пднпснп прпфесипнални дпсиеја вп кпи се евидентираат
сите признанија, сертификати, диплпми и сл. Овие прпфесипнални дпсиеја
кпнтинуиранп се ажурираат.
Реализирани се мнпгу пбуки и рабптилници за наставниците, меду нив се:
- Обука за наставниците на тема „Ефективна кпмуникација за ппвплна ушилищна
клима” (12 јануари 2017)
- Медунарпдна кпнференција на тема „Нпви технплпгии вп пбразпваниетп“ (9 дп
11 февруари 2017)
- Обука на тема „Меначментпт на шпвешки ресурси вп пбразпвните институции”
(19 април 2017)
- Обука за наставници, струшни спрабптници и директпри на тема „Прпфесипнални
кпмпетенции кај директприте, струшните спрабптници и наставниците вп
ушилищтата и изгптвуваое лишен план за прпфесипнален развпј“ (14 јуни 2017)
- Обука за наставници пд прва гпдина за тестираое ПИСА (14 нпември 2017)
- Обука за примена на Ресурсен Пакет за ушенишкп ушествп и защтита на детскитe
права (16 - 18 јануари 2018)
- Обука за примена на Индекспт за детски права (23 - 25 април 2018)
- Обука за истражуваоетп „Студијата за пднесуваоа ппврзани сп здравјетп на
младите на ушилищна впзраст“ (14 мај 2018)
- Обука на тема: „Мпдернизација на технишкптп пбразпвание“ (4 и 5 септември
2018)
- Обука наменета за зајакнуваое на капацитетите на наставниците кпи ја
надгледуваат рабптата на Ушилищните заедници (15 и 16 пктпмври 2018)
- Обука на тема: „Настава и ушеое вп 21-пт век, спздаваое инпвативни ушилищта:
ппдгптвуваое на ушениците за 21-пт век“ (24 нпември 2018)
- Едукативен семинар за прпфеспри на тема: „The Holocaust as a starting point“ (10
дп 12 декември 2018)
- Обука за наставници на тема: „Развиваое на меки вещтини и вещтини за тимскп
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рещаваое на прпблеми“ (24 декември 2018)
- Обука за наставници и ушеници на тема: „Отпадпт се селектира, па се рециклира“
(18 март 2019)
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Ппдрашје 6.5. Финансискп рабптеое вп ушилищтетп
Теми:



Транспарентнпст вп планираоетп и трпщеоетп на ушилищнипт бучет



Ппстапки сп кпи се пбезбедува ппшитуваое на закпнската регулатива за финансискп рабптеое

Извпри на ппдатпци







Гпдищна прпграма за рабпта
Административна служба
Разгпвпр сп директпр/наставници/УО
Записници и пдлуки на УО
Разгпвпр сп Спветпт на рпдители
Реализација на јавни набавки

Гимназијата е непрпфитабилна впспитнп-пбразпвна институција, кпја главнптп
финансираое гп дпбива пд Министерствп за пбразпвание и наука на Р.М. Сп
прпцеспт на децентрализацијата и ставаоетп на ушилищтетп ппд ингеренции на
Лпкалната сампуправа, целпснптп финансираое се трансферира преку Опщтината
на град Кавадарци.
Знашајни средства ушилищтетп мпже да пбезбеди пд дпнатпрства и грантпви пд
аплицирани прпекти.
Иакп се минимални, сепак не се за пптценуваое и средствата дпбиени пд
впнредни испити, издаваое на дупликат диплпми и свидетелства.
Сите ппстапки ппврзани сп финансискп рабптеое кпищтп ги спрпведува
ушилищтетп се вп спгласнпст сп закпнските нпрми и прпписи.
Ракпвпднипт кадар има разбираое за механизмите щтп мпже да ги кпристи за
стекнуваое дппплнителни финансиски средства и тпј гп следи наменскптп
трпщеое на пвие средства. Ушилищнипт пдбпр е заппзнаен сп финансиските
активнпсти на ушилищтетп.
Вп ушилищтетп ппстпи Кпмисија за јавни набавки кпја ги ппзнава и рабпти
сппред сите правилата и прпписите ппврзани сп реализацијата на јавните набавки.
Вп кпмисијата е и лице кпещтп ппседува сертификат за реализираое јавни
набавни, издаден пд Бирптп за јавни набавки.
Ушилищтетп навременп ги инфпрмира прганите и телата вп ушилищтетп за
ушилищнипт бучет и трпщеоетп. Одгпвпрните лица редпвнп дискутираат за
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инфпрмации ппврзани сп ресурсите и преку пдлуките щтп ги нпсат пбезбедуваат
екпнпмишнпст, ефикаснпст и правишнпст вп распределуваое на финансиските
средства.
Ракпвпднипт кадар ппстпјанп ги кпнсултира сите врабптени кпга тпа е
пптребнп и на сппдветнп нивп на деталнпст.
Целипт бучет се кпристи наменски и за креативни цели кпи се наспшени кпн
ппдпбруваое на квалитетпт на наставата, ушеоетп и развпјпт на ушилищтетп вп
целина.
Бучетските припритети се теснп ппврзани и ги птсликуваат припритетите и
пбразпвните цели на ушилищтетп.
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РЕЗУЛТАТИ

ЈАКИ СТРАНИ

 Рекпнструирани прпстприи, крпвна ппврщина и дпградба на нпви прпстприи,
 Сппдветна струшна напбразба, редпвна ппсета на семинари за струшнп успврщуваое,
едукативни дебати, рабптилници, какп и семинари,
 Ппстпјанп следеое на ппстигаоата и успврщуваоетп на наставнипт кадар,
 Наменскп кпристеое на бучетските средства.

 Да се прпдплжи сп набавка на струшна литература и надгледни средства.
СЛАБИ СТРАНИ

ИДНИ АКТИВНОСТИ

 Рекпнстриураое и ренпвираое на ушилищната библиптека и преместуваое на истата
вп други прпстприи сè сп цел дпбиваое на дппплнителна ушилница за пптребите за
реализираое на наставата вп една смена,
 Ренпвираое на санитарните јазли кај ушениците,
 Ппставуваое на ЛЦД прпектпри сп кпмпјутери дппплнителнп вп ущте некплку
ушилници,
 Ппставуваое на ущте една смарт табла,
 Ппставуваое на ЛЦД телевизпр сп кпмпјутер вп една ушилница.
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Ппдрашје 7. Управуваое, ракпвпдеое и креираое пплитика
Брпј

Индикатпр за квалитет

Теми

7.1

Управуваое и ракпвпдеое сп
ушилищтетп

 Управуваое сп ушилищтетп
 Ракпвпдеое сп ушилищтетп
 Спрпведуваое на метпдплпгијата на седум шекпри екп-меначмент пд
екплпщката прпграма

7.2

Цели и креираое на ушилищтата
пплитика

 Јаснпст и сппдветнпст на целите
- Јаснпст и сппдветнпст вп ппставуваоетп на целите за реализација на Планпт
на активнпсти пд екплпщката прпграма
 Прпцедури за креираое на ушилищната пплитика
- Вклушуваое на екплпщкптп пбразпвание и защтита на живптната средина вп
креираоетп на ушилищната пплитика

7.3

Развпјнп планираое

 Цели на развпјнптп планираое
 Прпфесипнален развпј/струшнп успврщуваое на кадарпт
 Материјалнп технишки средства
 Инфраструктура
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Индикатпр 7.1. Управуваое и ракпвпдеое сп ушилищтетп
Теми:



Управуваое сп ушилищтетп



Ракпвпдеое сп ушилищтетп



Спрпведуваое на метпдплпгијата на седум шекпри екп-меначмент пд екплпщката прпграма

Извпри на ппдатпци











Статут на ушилищтетп
Гпдищна прпграма за рабпта на
ушилищтетп
Записнишка книга пд спстанпци на
Ушилищен Одбпр
Закпн за среднп пбразпвание
Записници пд наставнишки спвет
Делпвник за рабпта на Ушилищнипт
Одбпр
Одлуки и извещтаи пд Ушилищен пдбпр
Прпграма за рабпта на директпрпт
Анкета сп наставници, ушеници и
рпдители
Правилници

Ушилищнипт пдбпр е кпнституиран спгласнп закпнската регулатива и Статутпт на
ушилищтетп и гп спшинуваат 12 шленпви и тпа: 3 претставници на пснпвашпт, 3
претставници пд рпдителите пднпснп старателите на ушениците, 4 претставника пд
наставниците, 1 претставник пд Министерствптп, и 1 претставник пд делпвната
заедница. Надлежнпстите за управуваое се јаснп дефинирани вп пдредбите пд
Закпнпт за среднп пбразпвание и Статутпт на ушилищтетп. Тие се ппшитуваат и се
изврщуваат вп нащетп ушилищте. Прпграмата за рабпта на Ушилищнипт пдбпр ги
спдржи сите пптребни аспекти: структура, нашин на рабпта и спдржини за рабпта кпи се планираат на ппшетпкпт на ушебната гпдина, сп мпжнпст за
имплементираое и на други спдржини прпизлезени пд текпвнптп рабптеое. За
секпја спдржина предвидени се нпсители и дадена е временската рамка.
Спстанпците на Ушилищнипт Одбпр се пдржуваат секпгащ сп мнпзинствп пд
шленпвите. Акп нема квпрум спстанпкпт се пдлпжува.
За пдлуките дпнесени на Ушилищен Одбпр, врабптените и сите заинтересирани
субјекти се инфпрмираат електрпнски и преку извещтај на пгласна табла.
Ушилищнипт Одбпр активнп спрабптува сп прпсветнипт инспектпра (ппщтински
и републишки), Бирп за развпј на пбразпвание Кпмисијата за пбразпвание и
пстанатите кпмисии при спветпт на ппщтина Кавадарци.
Ушилищнипт пдбпр, заеднишки развива идеи, ставпви и вреднпсти кпи се
пбединуваат вп визија за ппзитивните прпмени вп ушилищтетп.
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Директпрпт на ушилищтетп е ракпвпден прган.
Ракпвпднипт прган заеднп сп 1 ппмпщник-директпр (задплжен за настава, сп
застапенпст пд 10 наставни шаса) и струшната служба (психплпг и педагпг),
успещнп ги спгледува, ги кппрдинира и ги пбединува сите гледищта и пптреби на
сите вклушени страни вп рабптата на ушилищтетп.
Ракпвпднипт прган ппстпјанп ја ппттикнува, развива и следи тимската рабпта.
Дпнесува пдлуки и има прпфесипнален пднпс кпн рабптата кпја се заснпва на
најнпви вещтини и има сппспбнпст ефективнп да делегира надлежнпсти, да
кпмуницира сп ушениците, врабптените и рпдителите. Иницира и успещнп
спрпведува прпмени вп рабптеоетп на ушилищтетп и вп центарпт на свпетп
рабптеое ги става ппстигнуваоата на ушениците и ппстпјанп ппдпбруваое на
имичпт на ушилищтетп. Успещнп и прпдуктивнп пстварува партнерства сп
лпкалната заедница, невладинипт сектпр какп и други институции кпи се ппврзани
сп делпкругпт на рабпта на ушилищтетп.
За успещнп функципнираое и прганизираое на рабптата на ушилищтетп
дпнесени се интерни правилници изгптвени вп спгласнпст на закпни на државнп
нивп (Правилник за наградуваое и пценуваое на ушениците, Правилник за
кпристеое на ушебници, Правилник - Кпдекс за пднесуваое на ушениците и
наставниците вп ушилищтетп).
Ракпвпднипт прган на ушилищтетп вп спрабптка сп ушилищнипт екп-пдбпр ја
спрпведува метпдплпгијата на седум шекпри екп-меначмент пд екплпщката
прпграма и редпвнп се грижи за реализација на сите шекпри и активнпсти спгласнп
екплпщката прпграма. Ракпвпднипт прган е активнп вклушен вп реализацијата на
седумте шекпри и придпнесува за ефективнп и ефикаснп спрпведуваое и
дпнесуваое пдлуки.
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Индикатпр 7.2. Цели и креираое на ушилищната пплитика
Теми:

 Јаснпст и сппдветнпст на целите
- Јаснпст и сппдветнпст вп ппстигнуваоата на целите за реализација на Планпт на активнпсти пд екплпщката прпграма
 Прпцедури за креираое на ушилищната прпграма
- Вклушуваое на екплпщкптп пбразпвание и защтитата на живптната средина вп креираоетп на ушилищната пплитика

Извпри на ппдатпци













Записници пд Ушилищнипт Одбпр
Развпен план на ушилищтетп
Гпдищната прпграма за рабпта на
ушилищтетп
Интервју сп Директпрпт
Записници пд наставнишки спвет
Записници пд спвет на рпдители
Записници пд дневници за рабпта
Записнишка книга на Ушилищен пдбпр
Интервју сп наставници, ушеници и
рпдители
Анекс кпн гпдищната прпграма за рабпта
на ушилищтетп
Анализа на спстпјбата и план на
активнпсти
Записници пд спстанпци на екп-пдбпрпт

Целите на ушилищтетп се вп спгласнпст сп целите на државната и лпкалната
пбразпвна пплитика. Целите се јасни и се наспшени кпн ппдпбруваое на
квалитетпт на наставата и ппдпбруваоа на ппстигаоата на ушениците.
Врабптените, рпдителите, ушениците и лпкалната сампуправа активнп
ушествуваат вп креираоетп на целите, нашелата и вреднпстите на ушилищтетп и
ушилищтетп ги заппзнава сп нивнптп пстваруваое и ппдпбруваое, нп истп така и
ги мпбилизира да рабптат на пстваруваое на целите, земајќи ги секпгащ вп
предвид мислеоата на рпдителите и ушениците.
На ушениците сп разлишни сппспбнпсти и предисппзиции, преку кпмппнентата
прпектни активнпсти, им се пвпзмoжува да гп искажат свпјпт талент и да ги
задпвплат свпите интересираоа пд разлишни дисциплини, наука, сппрт и
уметнпст.
Ушилищтетп е активнп вклушенп вп прпектпт Дете правпбранител сп цел
прпмпција на детските права и кпнвенцијата за правата на децата. Ушилищтетп
спрабптува сп НВО-прганизации (СППМД и Сега, какп и сп Лпкалната сампуправа).
Вп ушилищтетп ппстпи Младинска прганизација вп кпја шленуваат сите ушеници
пд екпнпмскп-правна и тргпвска струка и секпја гпдина ушествуваат вп
манифестацијата „Образпвнп рандеву“ прганизирана пд МАССУМ. Преку пвие
активнпсти ушениците стекнуваат знашајни искуства и вещтини, на прпфесипнален
и лишен план, ги збпгатуваат практишните знаеоа, ги развиваат креативните и
кпмуникациските сппспбнпсти и вещтини, сп цел еден ден активнп да се вклушат
вп живптпт на заедницата и на пазарпт на трудпт.
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Целите на ушилищтетп се вп спгласнпст сп целите за реализација на планпт на
активнпст пд екплпщката прпграма спгласнп структурата и припритетите на
ушилищтетп. Врабптените активнп ушествуваат вп креираоетп и вклушуваоетп на
екплпщкптп пбразпвание вп наставата и живптната средина.
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Индикатпр 7.3. Развпј и планираое
Теми:





Цели на развпјнптп планираое
Прпфесипнален развпј / струшнп успврщуваое на кадарпт
Материјалнп технишки средства



Инфраструктура

Извпри на ппдатпци


Гпдищна прпграма за рабпта на
ушилищтетп
 План за евалуација
 Интервју сп директпр
 Интервју сп рпдители
 Интервју сп спвет на рпдители
 Интервју сп ушеници




Интервју сп наставници
Финанспв план на ушилищтетп
Гпдищен план за јавни набавки

Вп интерес на реализираое на ппставените цели се ппределени задашите,
активнпстите на пдгпвпрните лица и временската рамка за нивна реализација.
Вп планпт за евалуација се ппределени критериумите, инструментите,
динамиката и нпсителите на активнпсти сп кпј ќе се следи успещнпста на
реализираое на ппставените цели.
Ушилищтетп преку редпвнп пдржуваое на спстанпци сп спвети на рпдители,
рпдителски средби и наставнишки спвет ги заппзнава сите заинтересирани субјекти
за реализација на ппставените цели земајќи ги притпа вп предвид нивните
предлпзи и ставпви.
Вп Гимназијата, наставнипт кадар кпнтинуиранп прфесипналнп и струшнп се
надпградува и успврщува, следејќи ги впспитнп – пбразпвните, технплпщките,
екпнпмските и ппщтествените прпмени и трендпви. Прпфесипналнипт развпј,
пднпснп струшнптп успврщуваое на наставнипт кадар, претставува планиран,
партиципативен нп и кпнтинуиран прпцес, кпј гп ппддржува развпјпт на
ппединците и ги задпвплува пптребите пд прпмени на ушилищтата вп кпи тие
рабптат. Прпфесипналнипт развпј се пднесува на кпнтинуираните пптреби на
врабптените за напредуваое вп кариерата и нивнипт прпфесипнален и лишнен
развпј, за да се ппстигнат кпнкретните цели на ушилищтетп.
Прпфесипналнипт развпј се пднесува на ппдпбруваое на задпвплствптп пд
рабптеоетп, пбезбедува ппгплема ефективнпст и ефективнпст вп рабптеоетп на
наставниците и струшните спрабптници, нп пбезбедува и ппгплема приврзанпст на
врабптените кпн ушилищтетп вп кпе рабптат. Прпфесипналнипт развпј гп
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ппддржува кариернипт развпј, така щтп им дава мпжнпсти на пние кпи бараат
прпмпција, и преку зајакнуваое и кпнсплидираое на искуствптп на сите
врабптени.
Ушилищтетп кпнтинуиранп ги следи пптребите пд материјалнп-технишки
средства и редпвнп пбезбедува материјални средства.
За секпја ушебна гпдина спгласнп финанспвипт план се ппдпбрува
инфраструктурата вп ушилищтетп. Ушилищтетп псвен спрабптката сп лпкалната
сампуправа спрабптува и сп МОН секптпр-инвестиции. Вп ппдрашја на прпмени и
припритети се вклушени пптребите на ушилищтетп вп пднпс на: ушилищнипт
субјект, успврщуваое на наставата и наставниците (техники на предаваоа, нашини
на планираое, критериуми за пценуваое, јавнпст вп пценуваое, изведуваое на
дпдатна и дппплнителна настава), ппсебнп внимание на тимскптп рабптеое вп
функција на развиваое на шпвешкипт пптенцијал и израбптка на прпекти сп кпи
ушилищтетп би кпнкуриралп за грантпви, гп ппдига интезитетпт и нивптп на
спрабптка: сп рпдители, невладини и бизнис сектпр.
Ракпвпднипт прган перманентнп ги следи сите закпнски прпмени вп дпменпт
на пбразпваниетп и ги ппшитува сите укажуваоа пд Прпсветнипт инспектпрат, пд
Бирптп за развпј и секптпрпт за среднп пбразпвание при МОН.
Ппсле секпја ушебна гпдина следи анализа на резултатите на ушениците и
наставниците и сп тпа се градат ппдрашја на припритети за впспитнп-пбразпвна
прпграма на ушилищтетп пд каде прпизлегуваат задашите за следната ушебна
гпдина.
Од пдгпвприте на гплем брпј пращаоа пд интервјутп сп директпрпт,
(мптивиранпст на наставнипт кадар за прифаќаое на прпмени и нпви прпекти,
спрабптка сп шленпвите на УО, спрабптка сп лпкалната заедница, распределба на
средствата пд блпк дптациите и др.) се кпнстатира дека наставнипт кадар ги
прифаќа прпмените вп пбразпваниетп.
Директпрпт е задпвплен пд спрабптката сп шленпвите на УО, спрабптката сп
лпкалната заедница и јаснп дефинираните критериуми за распределба на
средствата пд блпк дптациите. Ппследните гпдини дпбиени се средства пд
ребаланспт на бучетпт на ппщтината щтп се искпристени за ппдпбруваое на
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инфраструктурата вп ушилищтетп. Инфраструктурата и енергетската ефикаснпст вп
ушилищтетп се ппдпбрени какп резултат на дпградбата на 8 нпви ушилници
(прпстприи), целпсната замена на ппкривната кпнструкција, замената на
прпзпрците вп ушилищните хпдници, направена е термп фасада, рекпнструирана е
балетската сала и кинп салата на ушилищтетп, а пбезбедени се и прпшистуваши за
впздух вп сите ушилници.
Вп ппглед на ппдпбруваое на квалитетпт на наставата мпнтирани се 4 смарт
табли.
Директпрпт смета дека сп ппдпбруваое на услпвите за рабпта, негуваое на
ппзитивната клима и дпбрата кпмуникиција наставник-ушеник, ушилищтетп е
пријатнп местп каде ушениците ги минуваат ,,најлудите” гпдини пд живптпт и се
развиваат вп здрави млади луде кпи ќе гп прпдплжат пбразпваниетп вп
виспкппбразпвните институции вп земјата сп стекнати сплидни знаеоа вп нащетп
ушилищте.
СОУ Гимназија „Дпбри Даскалпв” распплага сп зграда на два ката пд тврда
градба (сп 4840 м2 брутп ппврщина и 3773 м2 нетп ппврщина) вп сппственпст на
Опщтина Кавадарци, на кпја се изврщени пдредени инфраструктурни зафати вп
надвпрещната и внатрещната нејзина кпнструкција. Спвременп ппремени
кабинетски прпстприи и ушилници, прпстприи за ракпвпден, струшен и
административен кадар за успещнп реализираое на впспитнп - пбразпвната
дејнпст.
Спвременп ппремени кабинети пп инфпрматика (ппремени сп кпмпјутер за
секпј ушеник). Спвременп ппремени кабинети пп хемија, биплпгија, физика,
ликпвна уметнпст и музишка уметнпст, сп ренпвирана кинп сала ппремени сп
спвремени нагледни средства, ДВД прпектпр, aktiv board-табла, микрпскпп,
графпскпп, лакмуспва хартија, мпдел на ДНК и други дидактишки средства за
ппуспещнп реализираое на наставата сп ушениците.
Ушилищтетп распплага и сп ушилищтна библиптека ппремена сп лектири и
фпнд на книги кпј ппстпјанп се дппплнува.
Ушилищнипт двпр, сп ппврщина пд 8010 м2, е прпстпр каде щтп ушениците ги
изведуваат сппртските активнпсти и натпревари. Вп негп има игралищте за фудбал,
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кпщарка, ракпмет и тенис. Преднипт дел пд двпрпт е пзеленет и хпртикултурнп
уреден.
Мапа на училиштето
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РЕЗУЛТАТИ

ЈАКИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

 Фпрмирани се сите ракпвпдни структури спгласнп Закпнпт за среднп пбразпвание и
Статутпт на ушилищтетп,
 Ракпвпдните структури имаат изгптвенп гпдищни прпграми за рабпта,
 Вп ушилищтетп има впсппставенп спрабптка меду ракпвпдните структури и
пстанатите субјекти вп ушилищтетп,
 Успещнп креирана ушилищна пплитика вп функција на дпбрптп на ушениците,
 Спрабптка сп Лпкалната заедница и Граданските здруженија,
 Транспарентнпст на рабптата на ушилищтетп преку перманентна спрабптка сп
медиумите,
 Планираое на активнпсти успгласени сп реалните пптреби на ушениците,
 Обезбеден пптимален и пријатен прпстпр за ушеое, рабпта и престпј вп
ушилищтетп.
 Да се прпдплжи сп дпкажанипт нашин на рабптеое на ракпвпдствптп вп ушилищтетп,
кпј ппдразбира ефикаснпст, ефективнпст и птвпренпст вп креираоетп на сппствената
преппзнатлива платфпрма на креираое на пплитиката, ппвеќенаспшна кпнструктивна
кпмуникација сп сите инстанци и рабптеое наспшенп кпн ппстпјанп ппдпбруваое на
целпкупнпт впспитнп-пбразпвен прпцес,
 Да се прпдплжи сп трендпт на прпфесипнална едукација и прпфесипнален развпј на
сите шинители на впспитнп пбразпвнипт прпцес сп пбуки, семинари и рабптилници,
 Кпмплетнп ренпвираое на санитарните јазли,
 Ппстпеое на нещтедливп електришнп псветлуваое (непнскп псветлуваое) вп
ушилищната зграда, кпе не е вп спгласнпст сп впсппставенипт екп – стандард 1, за
щтедеое на електришната енергија и щтетнп влијае врз сетилата за вид на ушениците
и врабптените вп ушилищтетп.
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Кратка анализа на Ппдрашјетп 7: Управуваое, ракпвпдеое и креираое пплитика

СОУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“ Кавадарци, се карактеризира сп виспкп впсппставена прганизациска структура и на
хпризпнталнп и на вертикалнп нивп. Наставнипт кадар, административната, струшната служба и технишкипт перспнал, виспкп
прпфесипналнп, секпј вп сппственипт дпмен на кпмпетенции и ингеренции си ги изврщува свпите рабптни пбврски и задплженија.
Вп ушилищтетп ракпвпдеоетп и креираоетп на пплитиката е на демпкратски, транспарентен нашин и вп функција за дпбрптп на
ушениците, врабптените и Опщтината.
Ушилищната зграда е пд тврда градба и ушениците имаат дпвплен прпстпр кпј им пвпзмпжува пптимален прпстпр за ушеое и
престпј вп ушилищтетп.
Ракпвпднипт кадар впди грижа за живптната средина, редпт, хигената и безбеднпста на сите присутни вп ушилищтетп и
ушилищнипт двпр.
Идни активнпсти:
-

Да се прпдплжи сп трендпт на прпфесипнална едукација и прпфесипнален развпј на шинителите на впспитнп-пбразпвнипт
прпцес сп пбуки, семинари и рабптилници кпи гп налага прпцеспт на глпбализација и спвременптп ппщтественп живееое,
Кпмплетнп ренпвираое на санитарните јазли,
Заменуваое на нещтедливптп непнскптп псветлуваое сп електишни щтедливи и екплпщки светилки.
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ПРИЛОЗИ
П Р А Ш А Л Н И К за наставници
Ппдрашје: Ушеое и настава
Овпј пращалник е анпнимен. Ве мплиме, на пращаоата пдгпварајте кплку щтп е мпжнп ппискренп. Ващите пдгпвпри ќе
придпнесат за реална сампевалуација на ушилищтетп вп кпе рабптите. Ви благодариме!
Ппл: а) мащки
б) женски
1. Размената на искуства и инфпрмации при планираоетп на наставнипт прпцес ја правите:
а) вп рамките на активите
б) разгпвпр сп кплеги пд кплективпт
в) разгпвпр сп кплеги пд други ушилищта
2. Кплку размената на искуства и инфпрмации при планираоетп, Ви ја плеснува рабптата вп планираоетп?
а) малку
б) среднп
в) мнпгу
3. Вп кпј временски перипд правите размена на искуства и инфпрмации при планираоетп?
а) кпга се изгптвуваат гпдищните планираоа
б) перипдишнп
в) вп текпт на целата наставна гпдина
4. Кплку шестп применувате разнпвидни и дпбрп испланирани наставни фпрми и метпди вп наставaта?
а) секпјдневнп
б) двапати неделнп
в) _______________________
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5. Кплку ушеоетп вп ушилницата е активнп, динамишнп и има рабптна атмпсфера?
а) малку
б) среднп
в) мнпгу
6. Кплку шестп применувате ИКТ вп наставата?
а) реткп
б) среднп
в) шестп
7. Кплку шестп на ушениците им задавате дпмащна задаша?
а) пдвреме-навреме
б) редпвнп им задавам дпмащна задаша
в) не им задавам дпмащна задаша
8. Сп кплкав фпнд на книги и струшна литература распплага ушилищтетп?
а) дпвплен
б) среден
в) недпвплен
9. Дали имате стерептипи за мащки и женски активнпсти и прпфесии?
а) да
б) не
10. Дали ппдеднаквп ги испращувате и мащките и женските ушеници?
а) да
б) не
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11. На какпв нашин ги известувате ушениците за нивнипт напредпк?
а) директнп
б) преку класен ракпвпдител
в) не ги извeстувам
12. Разгпварате ли сп ушениците за нивнипт напредпк?
а) секпгащ
б) ппнекпгащ
13. Правите ли белещки за напредпкпт на ушениците?
а) секпгащ
б) ппнекпгащ
14. На кпј нашин впдите сметка за индивидуалните пптреби на ушениците?
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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П Р А Ш А Л Н И К за ушеници
Ппдрашје: Ушеое и настава
Овпј пращалник е анпнимен. Ве мплиме, на пращаоата пдгпварајте кплку щтп е мпжнп ппискренп. Ващите пдгпвпри ќе
придпнесат за реална сампевалуација на ушилищтетп вп кпе ушите. Ви благодариме!
Ппл: а) мащки
б) женски
1. Кплку шестп наставниците Ве пхрабруваат да преземате лишна пдгпвпрнпст, т.е. сампстпјнп да размислувате?
а) секпгащ
б) ппнекпгащ
в) реткп
г) никпгащ
2. Какп наставниците Ве вклушуваат вп наставата?
а) ппстпјанп ве пращуваат
б) Ве мптивираат сампстпјнп да се прпјавувате
в) преку израбптка на прпекти
г) преку сè претхпднп наведенп
3. Наставниците сп навредливи збпрпви им се пбраќаат на ушениците.
а) вп пдделни слушаи
б )вп ппвеќе слушаи
в) мнпгу реткп
4. Кпку нашинпт на кпј се уши вп ушилищтетп е интересен?
а) на некпи шаспви
б) на сите шаспви
в) __________________________________________.
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5. Кплку тпа щтп гп ушите вп ушилищтетп сметате дека ќе Ви кпристи вп секпјдневнипт живпт?
а) мнпгу
б) малку
в) впппщтп нема да ми кпристи
6. Кплку слпбпднп пред наставниците мпже да гп искажете Ващетп мислеое за пдделни пращаоа и прпблеми?

а) малку
б) среднп
в) мнпгу
7. Каква е спрабптката меду ушениците вп ушилищтетп?
а) не е дпвплнп дпбра
б) среднп задпвплува
в) пдлишна
8. При пценуваоетп наставниците кпристат разлишни техники, сп щтп Ве мптивираатда ушите и да гп ппстигнете свпјпт максимум?
а) мал брпј наставници
б) ппгплем брпј наставници
в) сите наставници
9. Кплку наставниците Ви даваат ппвратна инфпрмација за ващите пстварени ппстигнуваоа?
а) секпгащ
б) мал брпј на наставници
в) ппгплем брпј на наставници
г) сите наставници
10. Наведете Ващи предлпзи за ппдпбруваое на впспитнп-пбразпвнипт прпцес вп ушилищтетп.
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________.
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