
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модернизацијата е интегрален, 
интерактивен и континуиран процес кој 

е дело на вработените, учениците, 
родителите и локалната средина 
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Проектираните приоритетни цели на нашето училиште во развојниот план произлегуваат од 
препораките од извештајот на интегралната инспекција спроведена од Државниот просветен 
инспекторат во февруари 2017 година и спроведената самоевалуација од 2019 година,  а се 
темелат на долгогодишното стручното и лично искуство на раководниот тим и наставниот 
кадар, како и нивните согледувања во текот на реализацијата на воспитно-образовната дејност 
во училиштето. Целите и приоритетите на училиштето претставуваат препознатлива изјава за 
мисијата на училиштето во која се содржани вредностите, верувањата, очекувањата, 
потребите и интересите на учениците, вработените како и на пошироката општествена 
среднина. Поради значајноста и важноста на предходните компоненти целокупната кадровска 
структура ќе биде ориентирана кон реализација на следните приоритетни цели и задачи: 

 
 

 Изградување на институција со препознатлив стил на организациско функционирање; 

 Развивање на чувството на припадност кон организацијата; 

 Интерперсонален респект помеѓу вработените; 

 Постојана тенденција за подобрување  и осовременување на материјални-техничко, 
просторно, технолошко, педагошко и организационо ниво на училиштето; 

 Изнаоѓање и примена на систем од мерки и постапки за мотивација на наставниот  и 
другиот стручен кадар; 

 Перманентно стручно усовршување на наставниот и другиот стручен кадар; 

 Тенденција за објективизација на вредносниот критериум на оценување на учениците; 

 Следење и активно учество во промените и новините во воспитно-образовната сфера; 

 Континуирана соработка и вклучување на родителите во поедини институционални 
сегменти; 

 Имплементација на процесот на воспитанието во сите видови на настава; 

 Реализација на воспитната функција со интерактивно учество на наставниот и другиот 
стручен кадар, учениците и родителите; 

 
 

По завршувањето на активностите во процесот на самоевалуација на нашето училиште, 
произлегоа приоритетите кои беа основа за изготвување на Развојната програма  на 
училиштето. Истите беа групирани во стратешки цели кои пак се развиени во развојни цели, 
а ќе ќе бидат насочени кон создавање воспитно образовна установа во која ќе се : 

 
• Обезбедуваат стимулативни предизвици за подобрување на учењето на учениците 
• Поставуваат јасни цели за унапредување на работата наставниот кадар 
• Обезбедуваат современи услови за работа 
• Практикуваат активни методи на настава 
• Развиваат тимската работа 
• Поттикнуваат  позитивна  комуникација  и  добри врски меѓу училиштето, семејството и 

заедницата 
• Го слушаат гласот на учениците 
• Практикуваат демократијата 
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За изготвување, реализација и имплементација на Развојната програма  на училиштето е 
одговорен следниот училишен тим: 

 
Координатор: 

 
1. Марија Костадинова- директор 

 
 

Координативно тело: 

 
1. Марија Костадинова - директор 
2. Мирјана Лешева – педагог 
3. Митра Дичева – претставник од Совет на родители 

 
 

Работна група: 
 

Стратешка цел 1: Зголемување на квалитетот на имплементација 

на наставните планови и програми. 
Координатор: Мирјана Лешева - педагог 

 
 

Стратешка цел 2: Подобрување на постигањата на учениците. 
              Координатор: Сузана Беќарова – одделенски наставник 

 
 

Стратешка цел 3: Подобрување на условите за настава и учење во училиштето 
  Kоординатор: Никола Малевски – наставник по англиски  јазик 
                            Сузана Ѓорѓиева – наставник по англиски  јазик 
                            
 

Стратешка цел 4: Обезбедување услови за безбеден престој на учениците во училиштето 
              Координатор: Кристина Петкова – одделенски наставник 

 
 

Стратешка цел 5: Подобрување на училишната клима 
   Координатор: Васка Ефтимова – одделенски наставник 

 
 

Стратешка цел 6: Максимално искористување на ресурсите и нивно постојано 

зголемување и подобрување 
              Координатор: Љубица Зумрова – наставник по техничко образование 
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Од стратешка цел кон развојни цели 
 

НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 
Стратешка цел Развојни цели 

1. Зголемување на 
квалитетот на 
имплементација на 
наставните планови и 
програми. 

1.1. Евиденција за квалитетот и квантитетот на воннаставни 
активности 

1.2. Имплементација на воннаставни активности во соработката со 
други институции на локално, национално и меѓународно ниво. 

 
ПОСТИГАЊА НА УЧЕНИЦИТЕ 

Стратешка цел Развојни цели 

2. Подобрување на 
постигањата на 
учениците. 

2.1. Подобрување на оценувањето на учениците 

2.2. Промоција на постигнувањата на учениците 

2.3. Промоција на кодекс за оценување и наградување на учениците 

 
УЧЕЊЕ И НАСТАВА 

Стратешка цел Развојни цели 

3. Подобрување на 
условите за настава и 
учење во училиштето. 

3.1. Континуиран професионален развој на воспитно - образовниот 

кадар во училиштето. 
3.2. Промоција на наставните и воннаставните активности на ниво 
на училиште, локално и национално ниво 

 
ПОДДРШКА НА УЧЕНИЦИТЕ 

Стратешка цел Развојни цели 

4. Обезбедување услови 
за безбеден престој на 
учениците во 
училиштето. 

4.1. Подобрување на условите за безбеден престој на учениците 
во училиштето 

4.2.Обезбедување подршка на учениците со посебни потреби 

 
УЧИЛИШНА КЛИМА 

Стратешка цел Развојни цели 

 

5. Подобрување на 
училишната клима. 

5.1. Подобрување на училишната клима меѓу наставниот кадар 

5.2. Подобрување на училишната клима во соработка со 
родителите, ученичките заедници и локалната средина 

 
РЕСУРСИ 

Стратешка цел Развојни цели 
 6.1. Подобрување на материјално - техничките и 

6. Максимално инфраструктурните услови. 

искористување на  

6.2. Подобрување на снабденоста со потрошен материјал и 
нагледни средства во училиштето. 

 

ресурсите и нивно 
постојано зголемување 
и подобрување (човечки, 
материјално-технички, 
просторни и 

финансиски). 
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Од стратешка цел кон развојни и конкретни цели 
 

 

НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 

 
Стратешка цел 

 
Развојни цели 

 
КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ 

1. Зголемување на 
квалитетот на 
имплементација на 
наставните 
планови и 
програми. 

 

1.1. Евиденција за квалитетот и 
квантитетот на воннаставни активности 

1.1. 1 Изработка на база на податоци за реализирани 
проекти на ниво на училиште; 

1.1. 2 Спроведување истражување за квалитетот и обемот на 
наставните планови и програми; 

1.1. 3 Изработка на формулари и протоколи за соработка со 
родители на ниво на училиште 

 
 

1.2. Имплементација на воннаставни 
активности во соработката со други 

институции на локално, национално и 
меѓународно ниво. 

1.2. 1 Учество во проектни активности и имплементација на 
работилници за стручно усовршување на наставниот кадар од 
областа на информатичката технологија и подигање на степенот 
на дигитални компетенции  

1.2. 2 Имплеметација и учество во проектни активности за 
мултиетничка интеграција во соработка со национални и 
меѓународни организации и фондации од областа на 
образованието  
1.2. 3 Имплементација на работилници за работа со деца со ПОП 

 

1.2. 4 Имплементација на работилници за техники на учење во 
наставата 

1.2. 5 Промовирање на активностите во училишниот весник и 
училишна веб страна 
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ПОСТИГАЊА НА УЧЕНИЦИТЕ 

 

Стратешка цел 
 

Развојни цели 
 

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ 

2. Подобрување 
на постигањата 
на учениците. 

2.1. Подобрување на оценувањето на 
учениците 

2.1.1 Изработка на инструменти за самооценување на ниво на 
стручни активи 

2.1.2 Изработка на стандардизирани тестови на ниво на 
стручни активи 

2.1.3 Изработка и ажурирање на база на податоци за 
постигањата (натпревари) на учениците на ниво на 
училиште; 

2.1.4 Промовирање на постигањата на учениците во 
училишниот весник и училишната веб страна 

2.1.5 Тековно промовирање на постигањата на учениците во 
локалните медиуми 

2.2. Промоција на кодекс за оценување на 
учениците 

2.2.1 Промоција на кодексот за оценување на учениците во 
Советот на родители 

2.2.2 Организирање работилници за учениците наменети за 
промоција на кодексот за оценување на учениците 
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УЧЕЊЕ И НАСТАВА 

 

Стратешка цел 
 

Развојни цели 
 

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ 

 

3. Подобрување на 
условите за настава 
и учење во 
училиштето. 

3.1. Континуиран професионален 
развој на воспитно - образовниот 
кадар во училиштето. 

3.1.1 Изработка на стандард за училишна обука 

3.1.2 Имплементација на обука за самооценување со примена на 
ИКТ 

3.1.3 имплементација на работилници и проектни 
активности на ниво на училиште  за мултиетничка 
интеграција и инклузивно образование 

3.1.4 Имплементација на обуки за примена на образовен 
софтвер во наставата 

3.1.5 Имплементација на обука за современи и креативни 
методи и техники на учење 

3.2. Промоција на наставните и 
воннаставните активности на ниво 
на училиште локално и национално 

ниво 

3.2.1 Изработка стандардизирани сертификати за одржани 
обуки на ниво на училиште; 

3.2.2 Изработка и ажурирање на база на податоци за 
одржани обуки на ниво на училиште; 

3.2.3 Изработка и одржување на училишна веб страна 



7 

Развојна програма 2019/2023                                                                                                                                                  ООУ,,Климент Охридски,, Миравци  

 

 

 
 

ПОДДРШКА НА УЧЕНИЦИТЕ 

 

Стратешка цел 
 

Развојни цели 
 

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ 

4. Обезбедување услови 
за безбеден престој на 
учениците во 
училиштето. 

4.1. Подобрување на условите 
за безбеден престој на 
учениците во училиштето 

4.1.1 Подобрување на хигиената 

4.1.2 Покривање и обележување на  паркинг простор за 
вработени и родители; 

4.1.3 Поставување осветлување во училишниот двор; 

4.1.4 Доградување и уредување на просторот околу 
училишните згради во подрачно училиште; 

4.1.5 Организирање работилници и трибини за ученици и 
родители за животни вештини (разрешување конфликти, 
разбивање на стереотипи, борба против зависности и др) 

4.2.Обезбедување подршка на 
учениците со посебни потреби 

4.2.1 Остварување соработка со невладини организации за лица 
со посебни образовни потреби (поп) 

4.2.2 Остварување соработка со институции (стручни лица) за 
работа со деца со ПОП 

4.2.3 Учество во проекти кои се однесуваат на лица со (ПОП) 

4.2.4 Промовирање на активностите во училишниот весник и 
училишна веб страна 

4.2.5 Тековно промовирање на активностите во локалните медиуми 
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УЧИЛИШНА КЛИМА 

 

Стратешка цел 
 

Развојни цели 
 

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ 

 

5. Подобрување на 
училишната клима. 

5.1. Подобрување на 
училишната клима меѓу 
наставниот кадар 

5.1.1 Изработка и ажурирање на база на податоци за 
професионалниот ангажман на наставниците и нивното 
рамномерно и соодветно вклучување во наставата 
активностите во училиштето. 

5.1.2 Дополнување на  правилници за пофалување и наградување 
на ученици/наставници кои се истакнале со својата работа 
(воспитно образовната работа или вклученост во работи и 
активности на училиштето) 

5.2. Подобрување на 
училишната клима во 
соработка со родителите, 
ученичките заедници и 
локалната средина 

5.2.1 Организирање трибини за здравјето, зависностите, 
понатамошното образование,насилство 

5.2.2 Организирање на предавања од стручни лица за 

влијание и промени кај децата за време на пубертет 
сексуален развој и здравје кај младите 

5.2.3 Организирање работилници за јакнење на 

самодоверба кај учениците и промовирање на 
позитивни ученички ставови 

5.2.4 Промоција на проектот ,, Родителите и заедницата,, 

5.2.5 Промовирање на активностите во училишниот весник и 
училишна веб страна 

5.2.6 Тековно промовирање на активностите во локалните 
медиуми 
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РЕСУРСИ 

 

Стратешка цел 
 

Развојни цели 
 

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ 

 

6. Максимално 
искористување на 
ресурсите и нивно 
постојано зголемување 
и подобрување (човечки, 
материјално-технички, 
просторни и 
финансиски). 

6.1. Подобрување на 
материјално - техничките и 
инфраструктурните услови. 

6.1.1 Промена на кров во Милетково 

6.1.2 Изработка на ЕКО УЧИЛНИЦА во училишниот двор 

6.1.3 Подобрување на  интернет конекција во подрачни училишта 

6.1.4 Доопремување на училниците со компјутерска опрема 

6.1.5 Изготвување правилник за заштита на компјутерската опрема 
и инвентарот 

6.2. Подобрување на 
снабденоста со потрошен 
материјал и нагледни 
средства во училиштето. 

6.2.1 Изготвување и ажурирање на база на податоци за 
инвентарот по училници и кабинети 

6.2.2 Опремување со нагледни средства и потрошен матерјал на 
кабинети, училници библиотека 

6.2.3 Опремување во спортската сала 
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ОДНОС ПОМЕЃУ РАЗВОЈНАТА ЦЕЛ, КОНКРЕТНИТЕ ЦЕЛИ И АКТИВНОСТИТЕ 

 

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 1. Зголемување на квалитетот на имплементација на наставните планови и програми. 
 

Развојна цел Конкретни цели 
Активности (дејствија) 

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 

1.1. Евиденција за 
квалитетот и 
квантитетот на 
воннаставни 
активности 

1.1. 1 Изработка база на 
податоци за реализирани 
проекти на ниво на 
училиште; 

- Изготвување 
стандардизиран 
формулар за водење 
евиденција за 
спроведени 
проектните активности 
во кои учествувало 
училиштето во текот на 
учебната година 

- Ажурирање на 
базата на 
податоцим за 
спроведени 
проектните 
активности во 
училиштето во 
текот на учебната 
година 

- Ажурирање на 
базата на податоцим 
за спроведени 
проектните 
активности во 
училиштето во текот 
на учебната година 

- Ажурирање на 
базата на 
податоцим за 
спроведени 
проектните 
активности во 
училиштето во 
текот на учебната 
година 

1.1. 2 Спроведување 
истражување за 
квалитетот и обемот на 
наставните планови и 
програми; 

- Изготвување на 
инструменти за 
истражување за 
ученици, родители 
наставен кадар 

Спроведување на 
истражување за 
ученици, родители 
наставен кадар 

Обработка на 
резултатите од 
истражувањето кадар 

 

1.1. 3 Изработка на 
формулари и протоколи 
за соработка со 
родители на ниво на 
училиште 

- Дистрибуирање на 

формуларите до 
одделенските 
раководители 

Дистрибуирање на 
формуларите до 
одделенските 
раководители 

Дистрибуирање на 
формуларите до 
одделенските 
раководители 

Дистрибуирање на 
формуларите до 
одделенските 
раководители 
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Развојна цел Конкретни цели 
Активности (дејствија) 

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 

1.2. 
Имплементаци 
ја на 
воннаставни 
активности во 
соработката со 
други 
институции на 
локално, 
национално и 
меѓународно 
ниво. 

1.2. 1 

Учество во 
проектни 
активности и 
имплементација 
на работилници 
за стручно 
усовршување 
на наставниот 
кадар од 
областа на 
информатичкат
а технологија и 
подигање на 
степенот на 
дигитални 
компетенции 

-Одржување работен 
состанок со активите од 
одделенска наства 

 

- Изготвување годишен 
календар за одржување 
на работилници и 
учество во проекти 

 

-Подготовка на 
формулари за следење 
на работилниците 

-Имплементација на 
работилници 

 

- Изготвување на 
инструменти за 
истражување и 
спроведување на 
истражување (анкета) 
за утврдување на 
ефектите од 
спроведените 
работилници 

-Имплементација на 
работилници 

 

 

- Изготвување на 
инструменти за 
истражување и 
спроведување на 
истражување (анкета) за 
утврдување на ефектите 
од спроведените 
работилници 

-Имплементација на 
работилници 

 

 

- Изготвување на 
инструменти за 
истражување и 
спроведување на 
истражување (анкета) за 
утврдување на ефектите од 
спроведените 
работилници 

 1.2. 2 

Имплеметација и 
учество во 
проектни 
активности за 
мултиетничка 
интеграција во 
соработка со 
национални и 
меѓународни 
организации и 
фондации од 
областа на 
образованието 

-Изготвување проектна 
документација и 
спроведување на 
проектни активности 
- Подготовка на план и 
програма за 
активностите  
-Информирање и 
имплементација на 
активностите во 
одделенска, предметна 
настава и Совет на 
родители 
-Подготовка на 
извештај и промоција 
на акцијата (училишен 
блог, медиуми, 
училишен весник) 

-Изготвување 
проектна 
документација и 
спроведување на 
проектни активности 
- Подготовка на план 
и програма за 
активностите  
-Информирање и 
имплементација на 
активностите во 
одделенска, 
предметна настава и 
Совет на родители 
-Подготовка на 
извештај и промоција 
на акцијата (училишен 
блог, медиуми, 
училишен весник) 

-Изготвување проектна 
документација и 
спроведување на 
проектни активности 
- Подготовка на план и 
програма за активностите 
-Информирање и 
имплементација на 
активностите во 
одделенска, предметна 
настава и Совет на 
родители 
-Подготовка на 
извештај и 
промоција на 
акцијата (училишен 
блог, медиуми, 
училишен весник) 

-Изготвување проектна 
документација и 
спроведување на проектни 
активности 
- Подготовка на план и 
програма за активностите  
-Информирање и 
имплементација на 
активностите во 
одделенска, предметна 
настава и Совет на 
родители 
-Подготовка на 
извештај и 
промоција на 
акцијата (училишен 
блог, медиуми, 
училишен весник) 
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Развојна 

цел 
Конкретни цели 

Активности (дејствија) 

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 
 1.2. 3 

Имплементаци
ја на 
работилници 
за работа со 
деца со ПОП 

- Остварување 

соработка со невладини 
организации, стручни 

лица и институции 

 

- Одржување работни 
состаноци со активи од 
одделенска настава со 
цел утврдување 
тематски работилници 

за работа со деца со 
ПОП 

 

- Изготвување годишен 
календар за одржување 
на работилници  

 

 

-Подготовка на 
формулари за следење 
на работилниците 

 

-Имплементација и 
промоција на 
активностите од 
работилниците на ниво 
на училиште (блог 
училишен весник и 
локални медиуми) 

- Остварување 

соработка со невладини 
организации, стручни 

лица и институции 

 

- Одржување работни 
состаноци со активи од 
одделенска настава со 
цел утврдување 
тематски работилници 

за работа со деца со 
ПОП 

 

- Изготвување годишен 
календар за одржување 
на работилници  
-Подготовка на 
формулари за следење 
на работилниците 

 

-Имплементација и 
промоција на 
активностите од 
работилниците на ниво 
на училиште (блог 
училишен весник и 
локални медиуми) 

- Остварување 

соработка со невладини 
организации, стручни 

лица и институции 

 

- Одржување работни 
состаноци со активи од 
одделенска настава со 
цел утврдување 
тематски работилници 

за работа со деца со 
ПОП 

 

- Изготвување годишен 
календар за одржување 
на работилници  
-Подготовка на 
формулари за следење 
на работилниците 

 

-Имплементација и 
промоција на 

активностите од 
работилниците на 
ниво на училиште 
(блог училишен 
весник и локални 
медиуми) 

- Остварување соработка 
со невладини организации, 

стручни лица и институции 

 

- Одржување работни 
состаноци со активи од 
одделенска настава со 
цел утврдување тематски 

работилници за работа 
со деца со ПОП 

 

- Изготвување годишен 
календар за одржување на 
работилници  
-Подготовка на формулари 
за следење на 
работилниците 

 

-Имплементација и 
промоција на активностите 
од работилниците на ниво 
на училиште (блог 
училишен весник и 
локални медиуми) 
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Развојна цел Конкретни цели 
Активности (дејствија) 

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 
 1.2. 4 Имплементација 

на работилници за 
техники на учење во 
наставата 

- Изготвување годишен 
календар за одржување 
на работилниците 

 

-Подготовка на 
материјали за 
работилниците 

 

-Одржување работен 
состанок со стручните 
активи во одделенска и 
предметна настава 

- Организирање 
работилници 

 

-Спроведување 
истражување 
(анкета) за 
утврдување на 
ефектите од 
спроведените 
работилници 

 

-Промоција на 
работилниците 
(блог, локални 
медиуми, 
училишен весник) 

-Организирање 
работилници 
-Спроведување 
истражување (анкета) 
за утврдување на 
ефектите од 
спроведените 
работилници 

 

-Промоција на 
работилниците (блог, 
локални медиуми, 
училишен весник) 

- Организирање 
работилници 

 

-Спроведување 
истражување 
(анкета) за 
утврдување на 
ефектите од 
спроведените 
работилници 

 

-Промоција на 
работилниците 
(блог, локални 
медиуми, 
училишен весник) 

1.2. 5 Промовирање на 
активностите во 
училишниот весник и 
училишна веб страна 

-Ажурирање на 
активностите и 
подготовка ина извештај 
за училишен весник и 
локални медиуми 

-Ажурирање на 
активностите и 
подготовка ина 
извештај за 
училишен весник 
и локални 
медиуми 

-Ажурирање на 
активностите и 
подготовка ина 
извештај за 
училишен весник и 
локални медиуми 

-Ажурирање на 
активностите и 
подготовка ина 
извештај за 
училишен весник 
и локални 
медиуми 
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ОДНОС ПОМЕЃУ РАЗВОЈНАТА ЦЕЛ, КОНКРЕТНИТЕ ЦЕЛИ И АКТИВНОСТИТЕ 
 

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 2. Подобрување на постигањата на учениците 
 

Развојна цел Конкретни цели 
Активности (дејствија) 

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 

2.1. 
Подобрување на 
оценувањето на 
учениците 

2.1.1 Изработка на 
инструменти за 
самооценување на ниво 
на стручни активи 

-Одржување работни состаноци со 
стручните активи од одделенска 
настава 

 

-Одржување работни состаноци со 
стручните активи од одделенска 
настава 

- изготвување на 
база од инструменти 
за самооценување 
во соработка со 
стручните активи 

- изготвување 
база од 
инструменти 
за 
самооценувањ 
е во соработка 
со стручните 
активи 

- изготвување 
база од 
инструменти  
за 
самооценувањ 
е во соработка 
со стручните 
активи 

2.1.2 Изработка на 
стандардизирани тестови 
на ниво на стручни активи 

-Одржување работни состаноци со 
стручните активи од одделенска 
настава 

 

-Одржување работни состаноци со 
стручните активи од одделенска 
настава 

- изготвување на 
база од 
стандардизирани 
тестови во 
соработка со 
стручните активи 

- изготвување 
на база од 
стандардизира 
ни тестови во 
соработка со 
стручните 
активи 

- изготвување 
на база од 
стандардизира 
ни тестови во 
соработка со 
стручните 
активи 

2.1.3 Изработка и 
ажурирање на база на 
податоци за постигањата 
(натпревари) на учениците 
на ниво на училиште; 

- Изготвување стандардизиран 
формулар за водење евиденција за 
учеството на учениците на натпревари 
во текот на учебната година 

 

- Изготвување база на податоци за 
водење евиденција за учеството на 
учениците на натпревари во текот на 
учебната година 

 

-Ажурирање на база на податоци за 
водење евиденција за учеството на 
наставниците во проектните 
активности на училиштето во текот на 
учебната година 

-Ажурирање на база 
на податоци за 
водење евиденција 
за учеството на 
наставниците во 
проектните 
активности на 
училиштето во текот 
на учебната година 

-Ажурирање на 
база на 
податоци за 
водење 
евиденција за 
учеството на 
наставниците 
во проектните 
активности на 
училиштето во 
текот на 
учебната 
година 

-Ажурирање на 
база на 
податоци за 
водење 
евиденција за 
учеството на 
наставниците 
во проектните 
активности на 
училиштето во 
текот на 
учебната 
година 
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Развојна цел Конкретни цели 
Активности (дејствија) 

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 

2.1. 
Подобрување на 
оценувањето на 
учениците 

2.1.4 Промовирање на 
постигањата на учениците во 
училишниот весник и 
училишната веб страна 

-Ажурирање на 
активностите и 
подготовка на извештај 

-Ажурирање на 
активностите и 
подготовка на 
извештај 

-Ажурирање на 
активностите и 
подготовка на 
извештај 

-Ажурирање на 
активностите и 
подготовка на 
извештај 

2.1.5 Тековно промовирање 
на постигањата на учениците 
во локалните медиуми 

- Изготвување и 
проследување извештај 
за активностите до 
локалните медиуми 

- Изготвување и 
проследување 
извештај за 
активностите до 
локалните медиуми 

- Изготвување и 
проследување 
извештај за 
активностите до 
локалните медиуми 

- Изготвување и 
проследување 
извештај за 
активностите до 
локалните 
медиуми 
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Развојна цел Конкретни цели 
Активности (дејствија) 

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 

2.2. Промоција на 
кодекс за 
оценување на 
учениците 

2.2.1 Промоција на 
кодексот за оценување 
на учениците во 
Советот на родители 

- Промоција на 
кодексот за оценување 
во сорабиотка со 
ученичката заедница 
пред Советот на 
родители 
(презентација) 

Промоција на 
активностите во 
локалната средина 
(постери, блог, 
локални медиуми, 
училишен весник) 

Промоција на 
активностите во 
локалната средина 
(постери, блог, 
локални медиуми, 
училишен весник) 

- Промоција на 
кодексот за 
оценување во 
сорабиотка со 
ученичката заедница 
пред Советот на 
родители 
(презентација) 

 - Промоција на 
кодексот за оценување 
во сорабиотка со 
ученичката заедница 

- пред родителите на 
родителска средба 

   

- Промоција на 
кодексот за 
оценување во 
сорабиотка со 
ученичката 
заедница 

- пред родителите на 
родителска средба 

2.2.2 Организирање 
работилници за 
учениците наменети за 
промоција на кодексот 
за оценување на 
учениците 

- Изготвување годишен 
календар за 
одржување на 
работилници 

-Одржување на 
работилниците во 
соработка со 
ученичката заедница 

-Одржување на 
работилниците во 
соработка со 
ученичката заедница 

-Одржување на 
работилниците во 
соработка со 
ученичката заедница 

-Подготовка на 
работилници 

-Промоција на 
работилниците 
(блог, локални 
медиуми, 
училишен весник) 

-Промоција на 
работилниците 
(блог, локални 
медиуми, 
училишен весник) 

-Промоција на 
работилниците (блог, 
локални медиуми, 
училишен весник) 

   -Спроведување 
истражување за 
ефектот од 
примената на 
работилниците кај 
учениците, 
родителите и 
наставниот кадар 
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ОДНОС ПОМЕЃУ РАЗВОЈНАТА ЦЕЛ, КОНКРЕТНИТЕ ЦЕЛИ И АКТИВНОСТИТЕ 
 

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 3. Подобрување на условите за настава и учење во училиштето. 
 

Развојна цел Конкретни цели 
Активности (дејствија) 

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 

3.1. 
Континуиран 
професионале 
н развој на 
воспитно 
образовниот 
кадар во 
училиштето. 

3.1.1 Изработка на 
стандард за 
училишна обука 

- Одржување 
работен состанок со 
стручните активи за 
представување на 
станадардот за обука 

Одржување работен состанок 
со стручните активи за 
представување на 
станадардот за обука 

Одржување работен 
состанок со 
стручните активи за 
представување на 
станадардот за обука 

Одржување работен 
состанок со стручните 
активи за представување на 
станадардот за обука 

3.1.2 Имплемента ција 
на обука за 
самооценување со 
примена на ИКТ 

-Спроведување 
истражување 
(анкета) за 
идентификација на 
потребите и 
заентересираноста 
на 
нставниот кадар 
за обуката 

 

- Изготвување годишен 
календар за 
одржување на обуката 
-Подготовка 
на матерјали 
за 
стандардизирана обука 

-Дисеминација на обуката 
 

-Спроведување 
истражување (анкета) за 
утврдување на ефектите од 
обуката 
- Изработка на извештај за 

одржаната обука 
 

-Промоција на активностите 

-Дисеминација на 
обуката 

 

-Спроведување 
истражување 
(анкета) за 
утврдување на 
ефектите од 
обуката 
- Изработка на 
извештај за 
одржаната обука 

 

-Промоција на 
активнос 

-Дисеминација на обуката 
 

-Спроведување 
истражување (анкета) за 
утврдување на ефектите 
од обуката 
- Изработка на извештај 

за одржаната обука 
 

-Промоција на активнос 

3.1.3 
имплементациј
а на 
работилници и 
проектни 
активности на 
ниво на 
училиште  за 

мултиетничка 

-Изготвување проектна 
документација и 
спроведување на 
проектни активности 
 
- Подготовка на план и 
програма за 
активностите  
 
-Информирање и 

-Изготвување проектна 
документација и 
спроведување на проектни 
активности 
 
- Подготовка на план и 
програма за активностите  
 
-Информирање и 
имплементација на 

-Изготвување 
проектна 
документација и 
спроведување на 
проектни 
активности 
 
- Подготовка на 
план и програма 
за активностите  

-Изготвување проектна 
документација и 
спроведување на 
проектни активности 
 
- Подготовка на план и 
програма за активностите  
 
-Информирање и 
имплементација на 
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интеграција и 
инклузивно 
образование 

имплементација на 
активностите во 
одделенска, 
предметна настава и 
Совет на родители 
 
-Подготовка на 
извештај и промоција 
на акцијата (училишен 
блог, медиуми, 
училишен весник) 

активностите во 
одделенска, предметна 
настава и Совет на 
родители 
 
-Подготовка на извештај и 
промоција на акцијата 
(училишен блог, медиуми, 
училишен весник) 

 
-Информирање и 
имплементација 
на активностите 
во одделенска, 
предметна 
настава и Совет 
на родители 
 
-Подготовка на 
извештај и 
промоција на 
акцијата 
(училишен блог, 
медиуми, 
училишен весник) 

активностите во 
одделенска, предметна 
настава и Совет на 
родители 
 
-Подготовка на извештај и 
промоција на акцијата 
(училишен блог, медиуми, 
училишен весник) 

 Организир 
ње 
работилниц
и 

 

-Спроведување 
истражување (анкета) за 
утврдување на ефектите 
од спроведените 
работилници 
 
-Промоција на 
работилниците (блог, 
локални медиуми, 
училишен весник) 

Организир ње 
работилници 

 

-Спроведување истражување 
(анкета) за утврдување на 
ефектите од спроведените 
работилници 
 
-Промоција на работилниците 
(блог, локални медиуми, 
училишен весник) 

Органи
зир ње 
работи
лници 

 

-Спроведување 
истражување 
(анкета) за 
утврдување на 
ефектите од 
спроведените 
работилници 
 
-Промоција на 
работилниците (блог, 
локални медиуми, 
училишен весник) 

Организир ње 
работилници 

 

-Спроведување 
истражување (анкета) за 
утврдување на ефектите од 
спроведените работилници 
 
-Промоција на 
работилниците (блог, 
локални медиуми, училишен 
весник) 
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. 

Конкретни цели 
Активности (дејствија) 

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 

3.1.4 
Имплементација 
на обука за 
примена на 
образовен 
софтвер во 
наставата 

-Спроведување 
истражување (анкета) за 
идентификација на 
потребите и 
заентересираноста на 
нставниот кадар за обуката 

 

- Изготвување годишен 
календар за одржување на 
обуката 

-Дисеминација 
 

-Спроведување 
истражување (анкета) 
за утврдување на 
ефектите од обуката 

 

- Изработка на 
извештај за одржаната 
обука 

-Дисеминација 
 

-Спроведување 
истражување (анкета) 
за утврдување на 
ефектите од обуката 

 

- Изработка на 
извештај за одржаната 
обука 

-Дисеминација на обуката 
 

-Спроведување истражување 
(анкета) за утврдување на 
ефектите од обуката 

 

- Изработка на извештај за 
одржаната обука 

 

-Промоција на активностите 

-Подготовка на матерјали 
за стандардизирана обука 

-Промоција на 
активностите 

-Промоција на 
активностите 

 

3.1.5 
Имплементација 
на обука за 
современи и 
креативни методи 
и техники на 
учење 

  Спроведување 
истражување (анкета) 
за идентификација на 
потребите и 
заентересираноста на 
нставниот кадар за 
обуката 
- Изготвување годишен 
календар за 
одржување на обуката 
-Подготовка на 
матерјали за 
стандардизирана 
обука 

-Дисеминација на обуката 
-Спроведување истражување 
(анкета) за утврдување на 
ефектите од обуката 
- Изработка на извештај за 
одржаната обука 
-Промоција на активностите 
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Развојна цел Конкретни цели 
Активности (дејствија) 

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 

3.2. Промоција на 
наставните и 
воннаставните 
активности на 
локално и 
национално ниво 

3.2.1 Изработка 
стандардизирани 
сертификати за одржани 
обуки на ниво на 
училиште; 

Издавање сертификати 
за одржани обуки во 
училиштето 

Издавање 
сертификати за 
одржани обуки во 
училиштето 

Издавање 
сертификати за 
одржани обуки во 
училиштето 

Издавање 
сертификати за 
одржани обуки во 
училиштето 

3.2.2 Изработка и 
ажурирање на база на 
податоци за одржани 
обуки на ниво на 
училиште; 

- Изготвување 
стандардизиран 
формулар за водење 
евиденција за одржани 
обуки на ниво на 
училиште; 

-ажурирање на база 
со податоци за 
евиденција за 
одржани обуки на 
ниво на училиште; 

-ажурирање на база 
со податоци за 
евиденција за 
одржани обуки на 
ниво на училиште; 

-ажурирање на 
база со податоци 
за евиденција за 
одржани обуки на 
ниво на училиште; 

3.2.3 Изработка и 
одржување на училишна 
веб страна 

- формирање тим за 
изработка на 
училишната веб страна 

 

-иработка на идејна 
скица за веб страната 

- формирање тим за 
ажурирање 
податоци на 
училишната веб 
страна 

- ажурирање податоци 
на училишната веб 
страна 

- ажурирање 
податоци на 
училишната веб 
страна 

 

-прибирање податоци за 
веб страната 

- ажурирање 
податоци на 
училишната веб 
страна 

  

-изготвување и 
ажурирање на 
податоците на веб 
страна 
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ОДНОС ПОМЕЃУ РАЗВОЈНАТА ЦЕЛ, КОНКРЕТНИТЕ ЦЕЛИ И АКТИВНОСТИТЕ 
 

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 4. Обезбедување услови за безбеден престој на учениците во училиштето. 
 

Развојна цел Конкретни цели 
Активности (дејствија) 

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 

4.1. Подобрување на 
условите за 
безбеден престој на 
учениците во 
училиштето 

4.1.1 Подобрување на 
хигиената во училишните 
згради 

-Барање до локалната 
самоуправа и МОН 
согласност за прием на 
хигиеничари. 
-Дефинирање потреби и 
изготвување листа на 
потребни средства за 
одржување на хигиената 
-Набавка на средства за 
одржување на хигиената 

во училиштето. 
-изработка на правилник 
и ознаки за одржување 
на хигиената во 
училишните згради 

-Дефинирање 
потреби и 
изготвување листа 
на потребни 
средства за 
одржување на 
хигиената 

 

-Набавка на 
средства за 
одржување на 
хигиената во 
училиштето. 

 

 
 

-Дефинирање потреби 
и изготвување листа 
на потребни средства 
за одржување на 
хигиената 

 

-Набавка на средства 
за одржување на 
хигиената во 
училиштето. 
 

-Дефинирање 
потреби и 
изготвување листа 
на потребни 
средства за 
одржување на 
хигиената 
-Набавка на 
средства за 
одржување на 
хигиената во 
училиштето. 
 

4.1.2 Обезбедување 
паркинг простор за 
вработени и родители 

- Ангажирање на стручно 
лице (архитект ) за 

изготвување план за 

изградба на нов паркинг 
простор 

- Обезбедување 
средства за изградба на 
нов паркинг простор . 

-Изградба на новиот 
паркинг простор за 
вработените и 
родителите. 

- Изградба на новиот 
паркинг простор за 
вработените и 
родителите. 
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Развојна цел Конкретни цели 
Активности (дејствија) 

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 

4.1. 
Подобрување 
на условите 
за безбеден 
престој на 
учениците во 
училиштето 

4.1.3 Поставување 
осветлување во 
училишниот двор 

- Ангажирање на стручно 
лице (фирма) за 
изготвување план за 
поставување на ново 
осветлување во 
училишниот двор 

-Поставување на 
ново осветлување 
во училишниот 

двор. 

-Одржување на 
осветлувањето од 
соодветните служби 
од локалната 
самоуправа. 

-Одржување на 
осветлувањето од 
соодветните 
служби од 
локалната 
самоуправа. 

-Остварување соработка 
со локалната 
самоуправа (сектор за 
образование) за 
обезбедување средства 
за поставување на ново 
осветлување во 
училишниот двор. 

   

 
 

 
 

Развојна цел Конкретни цели Активности (дејствија) 
  Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 

4.1. Подобрување на 
условите за 
безбеден престој на 
учениците
 в
о училиштето 

4.1.4 Доградување и 
уредување на просторот 
околу училишните 
згради во подрачно 
училиште; 

- Вршење проценка 
(мерење) на просторот 
што треба да се огради. 

 

- Ангажирање на стручно 
лице за проценување на 
количината и видот на 
материјалот што треба 
да се употреби за 
оградување. 

- Ангажирање на 
стручно лице за 
изготвување план 
за уредување на 
просторот околу 
училишните згради. 

 

- Барање средства 
за уредување и 
уредување на 
училишниот двор 

- Одржување и 
оплеменување на 
просторот (со 
зеленило) околу 
училишните згради во 
централното и 
подрачните 
училишта. 

- Одржување и 
оплеменување на 
просторот (со 
зеленило) околу 
училишните згради 
во централното и 
подрачните 
училишта. 

- Дооградување на 
просторот во 
Подрачно  училиште.. 
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4.1.6 Организирање 
работилници и трибини 
за ученици и родители за 
(разрешување 
конфликти, разбивање на 
стереотипи,  борба 
против зависности , 
насилство и др) 

- Изготвување годишен 
календар за одржување 
на работилниците 

 

-Подготовка на 
работилници на дадена 
тема 

 

-Одржување на 
работилниците 

- Изготвување 
годишен календар 
за одржување на 
работилници 

 

-Подготовка на 
работилници на 
дадена тема со 
учество на 
родители 

- Изготвување 
годишен календар за 
одржување на 
работилници 

 

-Подготовка на 
работилници на 
дадена тема 

 

-Одржување на 
работилниците 

- Изготвување 
годишен календар 
за одржување на 
работилници 

 

-Подготовка на 
работилници на 
дадена тема 

 

-Одржување на 
работилниците 

-Промоција на 
работилниците (блог, 
локални медиуми, 
училишен весник) 

-Одржување на 
работилниците 

 
-Промоција на 
работилниците 

 

-Промоција на 
работилниците 

 

-Промоција на 
работилниците 
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Развојна цел Конкретни цели 
Активности (дејствија) 

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 

4.2.Обезбедув 
ање подршка 
на учениците 
со посебни 
потреби 

4.2.1 Остварување 
соработка со 
невладини 
организации за 
лица со ПОСЕБНИ 
ОБРАЗОВНИ 
ПОТРЕБИ (ПОП) 

- Изготвување училишен 
меморандум за соработка 

 

- Остварување соработка 
(средби) со невладини 

организации и здруженија за 
лица со ПОП 

- Остварување 
соработка (средби) со 
невладини 
организации и 
здруженија за лица со 
ПОП 

- Остварување 
соработка (средби) со 
невладини 
организации и 
здруженија за лица со 
ПОП 

-Остварување 
соработка (средби) со 
невладини 
организации и 
здруженија за лица со 
ПОП 

4.2.2 Остварување 
соработка со 
институции (стручни 
лица) за работа со 
деца со (ПОП) 

- Воспоставување 
институционална соработка 
за ангажирање на стручни 
лица за одржување на 
предавање за учениците за 
дадената проблематика 
- Изготвување годишен 
календар за одржување на 
предавањата 
-Одржување предавања на 
дадена тема 
-Спроведување истражување 
(анкета) за утврдување на 
ефектите од предавањето кај 
учениците 

- Воспоставување 
институционална 
соработка за 
ангажирање на 
стручни лица за 
одржување на 
предавање за 
учениците за 
дадената 
проблематика 
- Изготвување 
годишен календар за 
одржување на 
предавањата 
-Одржување 
предавања на дадена 
тема 
-Спроведување 
истражување (анкета) 
за утврдување на 
ефектите од 
предавањето кај 
учениците 

- Воспоставување 
институционална 
соработка за 
ангажирање на 
стручни лица за 
одржување на 
предавање за 
учениците за 
дадената 
проблематика 
- Изготвување 
годишен календар за 
одржување на 
предавањата 
-Одржување 
предавања на дадена 
тема 
-Спроведување 
истражување (анкета) 
за утврдување на 
ефектите од 
предавањето кај 
учениците 

- Воспоставување 
институционална 
соработка за 
ангажирање на 
стручни лица за 
одржување на 
предавање за 
учениците за дадената 
проблематика 
- Изготвување годишен 
календар за 
одржување на 
предавањата 
-Одржување 
предавања на дадена 
тема 
-Спроведување 
истражување (анкета) 
за утврдување на 
ефектите од 
предавањето кај 
учениците 

4.2.3 Учество во 
проекти кои се 
однесуваат на лица 
со (ПОП) 

-Формирање училишен тим за 
работа со ПОП 

-Формирање 
училишен тим за 
работа со ПОП 

-Формирање 
училишен тим за 
работа со ПОП 

-Формирање училишен 
тим за работа со ПОП 
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Развојна цел Конкретни цели 
Активности (дејствија) 

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 

4.2.Обезбедување 
подршка на 
учениците со 
посебни потреби 

4.2.4 Промовирање на 
активностите во 
училишниот весник и 
училишна веб страна 

-Ажурирање на 
активностите и 
подготовка на извештај 

-Ажурирање на 
активностите и 
подготовка на 
извештај 

-Ажурирање на 
активностите и 
подготовка на 
извештај 

-Ажурирање на 
активностите и 
подготовка на 
извештај 

4.2.5 Тековно 
промовирање на 
активностите во 
локалните медиуми 

- Изготвување и 
проследување извештај 
за активностите до 
локалните медиуми 

- Изготвување и 
проследување 
извештај за 
активностите до 
локалните медиуми 

- Изготвување и 
проследување 
извештај за 
активностите до 
локалните медиуми 

- Изготвување и 
проследување 
извештај за 
активностите до 
локалните 
медиуми 
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ОДНОС ПОМЕЃУ РАЗВОЈНАТА ЦЕЛ, КОНКРЕТНИТЕ ЦЕЛИ И АКТИВНОСТИТЕ 
 

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 5. Подобрување на училишната клима. 
 

Развојна цел Конкретни цели 
Активности (дејствија) 

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 

5.1. 
Подобрување на 
училишната 
клима меѓу 
наставниот 
кадар 

5.1.1 Изработка и 
ажурирање на база 
на податоци за 
професионалниот 
ангажман на 
наставниците и 
нивното рамномерно 
и соодветно 
вклучување во 
проектните 
активностите во 
училиштето. 

- Изготвување стандардизиран 
формулар за водење евиденција 
за учеството на наставниците во 
проектните активности на 
училиштето во текот на учебната 
година 
- Изготвување база на податоци 
за водење евиденција за 
учеството на наставниците во 
проектните активности на 
училиштето во текот на учебната 
година 
- Изготвување стандардизиран 
формулар за водење евиденција 
за спроведени 
проектните активности во кои 
учествувало училиштето во 
текот на учебната година 

-Ажурирање на 
база на податоци за 
водење евиденција 
за учеството на 
наставниците во 
проектните 
активности на 
училиштето во 
текот на учебната 
година 

 

- Ажурирање на 
базата на 
податоцим за 
спроведени 
проектните 
активности во 
училиштето во 
текот на учебната 
година 

Ажурирање на база 
на податоци за 
водење евиденција 
за учеството на 
наставниците во 
проектните 
активности на 
училиштето во текот 
на учебната година 

 

- Ажурирање на 
базата на податоцим 
за спроведени 
проектните 
активности во 
училиштето во текот 
на учебната година 

Ажурирање на база 
на податоци за 
водење евиденција 
за учеството на 
наставниците во 
проектните 
активности на 
училиштето во текот 
на учебната година 
- Ажурирање на 
базата на податоцим 
за спроведени 
проектните 
активности во 
училиштето во текот 
на учебната година 

5.1.2 Дополнување 
на правилници за 
пофалување и 
наградување на 
ученици/наставници 
кои се истакнале 
со својата работа 

(воспитно 
образовната работа 
или вклученост во 
работи и активности 
на училиштето) 

- Дополнување  правилник за 
пофалување и наградување на 
ученици се истакнале со својата 
активност во училиштето 
- Изготвување правилник за 
пофалување и наградување на 
наставници кои се истакнале со 
својата работа или вклученост 
во работи и активности на 
училиштето 

- Промоција и 
имплементација на 
правилниците за 
пофалување и 
наградување на 
ученици/наставници 
кои се истакнале 
со својата работа 

(воспитно 
образовната работа 
или вклученост во 
работи и активности 
на училиштето) 

Имплементација на 
правилниците за 
пофалување и 
наградување на 
ученици/наставници 
кои се истакнале 
со својата работа 

(воспитно 
образовната работа 
или вклученост во 
работи и активности 
на училиштето) 

Имплементација на 
правилниците за 
пофалување и 
наградување на 
ученици/наставници 
кои се истакнале 
со својата работа 

(воспитно 
образовната работа 
или вклученост во 
работи и активности 
на училиштето) 
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Развојна цел 
Конкретни 

цели 

Активности (дејствија) 

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 

5.2. Подобрување 
на училишната 
клима во 
соработка со 
родителите, 
ученичките 
заедници и 
локалната 
средина 

5.2.1 
Организирање 
трибини за 
здравјето, 
зависностите, 
понатамошното 
образование 

-Спроведување 
истражување (анкета) за 
утврдување на интересот 
на учениците од неколку 
дадени теми за трибина 
- Воспоставување 
институционална 
соработка за ангажирање 
на стручни лица за 
одржување на трибините 
- Изготвување годишен 
календар за одржување 
на трибините 
-Одржување трибини на 
дадена тема 
-Промоција на трибините 

- Воспоставување 
институционална 
соработка за ангажирање 
на стручни лица за 
одржување на трибините 
- Изготвување годишен 

календар за одржување 
на трибините 
-Одржување трибини на 
дадена тема 
-Промоција на трибините 

- Воспоставување 
институционална 
соработка за 
ангажирање на 
стручни лица за 
одржување на 
трибините 
- Изготвување 
годишен календар за 
одржување на 
трибините 
-Одржување трибини 
на дадена тема 
-Промоција на 
трибините 

- Воспоставување 
институционална 
соработка за ангажирање 
на стручни лица за 
одржување на трибините 
- Изготвување годишен 

календар за одржување 
на трибините 
-Одржување трибини на 
дадена тема 
-Промоција на трибините 

5.2.2 
Организирање 
на предавања 
од стручни лица 
за влијание и 
промени кај 
децата за време 
на пубертет 
сексуален 
развој и здравје 
кај младите 

- Воспоставување 
институционална 
соработка за ангажирање 
на стручни лица за 
одржување на 
предавањето 
- Изготвување годишен 
календар за одржување 
на предавањата 
-Одржување предавања 
на дадена тема 
-Спроведување 
истражување (анкета) за 
утврдување на ефектите 
од предавањето кај 
учениците 

- Воспоставување 
институционална 
соработка за ангажирање 
на стручни лица за 
одржување на 
предавањето 
- Изготвување годишен 
календар за одржување 
на предавањата 
-Одржување предавања 
на дадена тема 
-Спроведување 
истражување (анкета) за 
утврдување на ефектите 
од предавањето кај 
учениците 

- Воспоставување 
институционална 
соработка за 
ангажирање на 
стручни лица за 
одржување на 
предавањето 
- Изготвување 
годишен календар за 
одржување на 
предавањата 
-Одржување 
предавања на дадена 
тема 
-Спроведување 
истражување (анкета) 
за утврдување на 
ефектите од 
предавањето кај учен. 

- Воспоставување 
институционална 
соработка за ангажирање 
на стручни лица за 
одржување на 
предавањето 
- Изготвување годишен 
календар за одржување 
на предавањата 
-Одржување предавања 
на дадена тема 
-Спроведување 
истражување (анкета) за 
утврдување на ефектите 
од предавањето кај 
учениците 
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Развојна цел Конкретни цели 
Активности (дејствија) 

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 

5.2. Подобрување на 
училишната клима во 
соработка со 
родителите, 
ученичките заедници 
и локалната средина 

5.2.3 Организирање 
работилници за јакнење 
на самодоверба кај 
учениците и 
промовирање на 
позитивни ученички 
ставови 

- Изготвување годишен 
календар за одржување 
на работилници 
-Подготовка на 

работилници на дадена 
тема 
-Одржување на 
работилниците 
-Промоција на 
работилниците (блог, 
локални медиуми, 
училишен весник) 

- Изготвување 
годишен календар 
за одржување на 
работилници 
-Подготовка на 
работилници на 
дадена тема со 
учество на 
родители 
-Одржување на 
работилниците 

-Промоција на 
работилниците 

- Изготвување 
годишен календар за 
одржување на 
работилници 
-Подготовка на 
работилници на 
дадена тема 
-Одржување на 
работилниците 
-Промоција на 
работилниците 

- Изготвување 
годишен календар 
за одржување на 
работилници 
-Подготовка на 
работилници на 
дадена тема 
-Одржување на 
работилниците 
-Промоција на 
работилниците 

5.2.4 Промоција на 
проектот ,, Родителите 
и заедницата,, 

- Промоција на проектот 
,, Родителите и 
заедницата,, во Советот 
на родители 
(презентација) 

 

- Промоција на проектот 
,, родителите и 
заедницата,, кај 
родителите на 
родителска средба 

Промоција на 
проектот ,, 
Родителите и 
заедницата,, во 
локалната средина 
(постери, блог, 
локални медиуми, 
училишен весник) 

- Промоција на 
проектот ,, 
Родителите и 
заедницата,, во 
Советот на родители, 
родители и локалната 
средина 
(постери, блог, 
локални медиуми, 
училишен весник) 

Промоција на 
проектот ,, 
родителите и 
заедницата,, во 
Советот на 
родители и 
родители и 
локалната средина 
(постери, блог, 
локални медиуми, 
училишен весник) 

5.2.5 Промовирање на 
активностите во 
училишниот весник и 
училишна веб страна 

-Ажурирање на 
активностите и 
подготовка на извештај 

-Ажурирање на 
активностите и 
подготовка на 
извештај 

-Ажурирање на 
активностите и 
подготовка на 
извештај 

-Ажурирање на 
активностите и 
подготовка на 
извештај 

5.2.6 Тековно 
промовирање на 
активностите во 
локалните медиуми 

- Изготвување и 
проследување извештај 
за активностите до 
локалните медиуми 

- Изготвување и 
проследување 
извештај за 
активностите до 
локалните медиуми 

- Изготвување и 
проследување 
извештај за 
активностите до 
локалните медиуми 

- Изготвување и 
проследување 
извештај за 
активностите до 
локалните 
медиуми 
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ОДНОС ПОМЕЃУ РАЗВОЈНАТА ЦЕЛ, КОНКРЕТНИТЕ ЦЕЛИ И АКТИВНОСТИТЕ 
 

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 6. Максимално искористување на ресурсите и нивно постојано зголемување и подобрување (човечки, 
материјално-технички, просторни и финансиски). 

 

Развојна цел Конкретни цели 
Активности (дејствија) 

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 
6.1. Подобрување на 
материјално - 
техничките и 
инфраструктурните 
услови. 

6.1.1  
 
Промена на кров во 
подрачно училиште 
Милетково 

- Вршење проценка 
(мерење) на дграмата  
што треба 
да се промени 
- Ангажирање стручно 
лице за проценување на 
количината и видот на 
материјалот што треба 
да се употреби за 
промена на кровот  
- Ангажирање фирма за 
промена на кров 
 

- Промена на кров во 
Милетково 
 

  

6.1.2 Изградба на Еко 
училница 

-Изготвување идејна 
скица за еко училницата 
- Вршење проценка 
(мерење) на просторот 
каде што треба да се 
постави еко училницата; 
- Ангажирање на стручно 
лице за проценување на 
количината и видот на 
материјалот што треба 
да се употреби 
- Ангажирање фирма за 
Изградба на еко 
училницата 

- Изградба на еко 
училницата; 

- Одржување и 
оплеменување на 
просторот во и околу 
еко училницата; 

Одржување на 
просторот во и 
околу еко 
училницата; 
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Развојна цел Конкретни цели 
Активности (дејствија) 

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 

 
 

6.1.3 Подобрување 
интернет конекција 
во подрачни 
училишта 

-Обезбедување матерјални 
средства   за подобрување 
на интернет конекција во 
подрачни училишта 

-Обезбедување 
матерјални средства 
за одржување на 
Интернет конекција 

Обезбедување 
матерјални средства за 
одржување на 
Интернет конекција 

Обезбедување 
матерјални 
средства за 
Интернет 

конекција 

6.1.4 
Доопремување на 
училниците со 
компјутерска 
опрема 

- Вршење проценка (попис) на 
постоечкиот и потребен 
инвентар за поставување на 
компјутерската опрема 

- Поставување 
компјутерската опрема 
во сите училници во  
училишната 
зграда 

Поставување 
компјутерската опрема 
(по потреба) во 
училниците 
училишна зграда 

- Одржување на 
компјутерската 
опрема 

- Обезбедување потребен 
инвентар (компјутерски клупи) 
за 
поставување на 
компјутерската опрема 

 

- Поставување 
компјутерската опрема 
во и телевизори сите 
училници во 

 во подрачни 
училишта 

 

- Одржување на 
компјутерската опрема 

 

-Изготвување правилник за 
заштита на компјутерската 
опрема и инвентарот во 
училиштето 

 

- Одржување на 
компјутерската опрема 

  

6.1.5 Изготвување 
правилник за 
заштита на 
компјутерската 
опрема и 
инвентарот 

- Воспоставување 
институционална соработка и 
размена на искуства за 
примената на правилнци за 
заштита на компјутерската 
опрема и инвентарот 

- Изготвување предлог 
правилник за заштита 
на компјутерската 
опрема и инвентарот 
- Презентирање и 
дополнување на 
предлог правилникот 
пред Советот на 
родители 

- Усвојување на 
правилник за заштита на 
компјутерската опрема и 
инвентарот 
во училиштето 

 

-Промоција на 
правилникот за заштита 
на компјутерската 
опрема и  инвентарот 
во училиштето меѓу 

родителите, учениците и 
наставниците 

-Промоција на 
правилникот за 
заштита на 
компјутерската 
опрема и 
инвентарот 
во училиштето 
меѓу родителите, 
учениците и 
наставниците 
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Развојна цел Конкретни цели 
Активности (дејствија) 

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 

6.2. Подобрување 
на снабденоста со 
потрошен 
материјал и 
нагледни 
средства во 
училиштето. 

6.2.1 Изготвување и 
ажурирање на база на 
податоци за 
инвентарот по 
училници и кабинети 

- Изготвување 
стандардизиран формулар за 
детален попис на инвентарот 
по училници во училишната 
зграда и подрачните  
училишта 
- Изготвување база на 
податоци за инвентарот по 
училници и кабинети во 
училишната зграда и 
подрачните  училишта 
-  

- -Ажурирање на 
база на податоци за 
инвентарот по 
училници и 
кабинети во 
училишната зграда 
и подрачните  
училишта 
 

- -Ажурирање на база 
на податоци за 
инвентарот по 
училници и кабинети 
во училишната зграда 
и подрачните  
училишта 
 

- -Ажурирање на 
база на податоци 
за инвентарот по 
училници и 
кабинети во 
училишната зграда 
и подрачните  
училишта 
 

6.2.2 Опремување со 
нагледни средства и 
потрошен материјал 
кабинети, училници 
библиотека и 
шкафчиња по училници 

-Дефинирање потреби и 
изготвување листа на 
потребни нагледни средства 
по активи (кабинети по 
сродност на наставниот 
предмет) 

- Обезбедување на 
неопходните 
нагледни средства 
за дел од активите 

-Обезбедување на 
шкафчиња 

- Обезбедување на 
неопходните нагледни 
средства за дел од 
активите 

- Обезбедување на 
неопходните 
нагледни средства 
за дел од активите 

- Анализа на потребите и 
изготвување листа на 
приоритеи за опремување 

- Обезбедување на 
шкафчиња 

  

 
 

- Дефинирање годишни 
потреби и изготвување листа 
на потребни потрошни 
материјали по активи 

 

- Обезбедување на 
неопходните 
потрошни 
материјали по 
активи 

 

- Обезбедување на 
неопходните 
потрошни материјали 
по активи 

 

- Обезбедување на 
неопходните 
потрошни 
материјали по 
активи 
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Развојна цел Конкретни цели 
Активности (дејствија) 

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 

6.2. Подобрување 
на снабденоста со 
потрошен 
материјал и 
нагледни 
средства во 
училиштето. 

6.2.3 
Опремување на 
со спортски 
реквизити за 
подрачни 
училишта 

-Дефинирање потреби и 
изготвување листа на 
потребни нагледни средства 
(опрема) за училишната 
спортска сала 

 

- Анализа на потребите и 
изготвување листа на 
приоритеи за опремување 

- Обезбедување на 
дел од неопходните 
нагледни средства 
од листата со 
приоритеи за 
опремување 

- Обезбедување на 
дел од неопходните 
нагледни средства од 
листата со приоритеи 
за опремување 

- Обезбедување на 
дел од 
неопходните 
нагледни средства 
од листата со 
приоритеи за 
опремување 
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Стратешка цел 1: ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА НАСТАВНИТЕ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 
 

Развојна цел Конкретни цели ресурси временска рамка Индикатори/резултати 
 

 
 

човечки физички  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Евиденција за 
квалитетот и 
квантитетот на 
воннаставни 
активности 

 
 

1.1.1. Изработка 
на база на 
податоци за 
реализирани 
проекти на ниво 
на училиште 

Директор, 
Работен тим 
составен од 
наставници и 
стручната служба, 
Тим за ажурирање 
на базата; 

хартија; 
папки; 
пенкала, 
компјутер 
печатач 

 Декември 
2019/20 

 
 
 

-континуирано 

- изработен стандардизиран формулар за 
евиденција за спроведени проектни 
активности во кое учествувало 
училиштето во текот на учебната година; 

 

- именуван тим за ажурирање на базата 
за евиденција за спроведени проектни 
активности во кое учествувало 
училиштето во текот на учебната година 

1.1.2. 
Спроведување 
истражување за 
квалитетот и 
обемот на 
наставните 

планови и 
програми 

Директор, 
Работен тим 
составен од 
стручната служба и 
наставници, 

хартија; 
пенкала, 
компјутер 
печатач 

Декември 
2019 

- изготвен инструмент за истражување на 
квалитетот на наставните планови и 
програми за наставен кадар, родители и 
ученици; 
- формирам тим за спроведување и 

обработка на истражувањето и 
претставување на истото пред 
релевантни фактори 

 
 

1.1.3. Изработка 
на формулари и 
протоколи за 
соработка со 
родители на на 
ниво на 
училиште 

Директор, 
Работен тим 
составен од 
стручната служба и 
наставници, 

хартија; 
пенкала, 
компјутер 
печатач 

Декември 
2019 

- изработен формулар и протокол за 
соработка со родители и дистрибуиран 
до одделенските раководители 
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Развојна цел Конкретни цели ресурси временска рамка Индикатори/резултати 
 

 
 

човечки физички  

1.2. 
Имплементација 
на воннаставните 
активности во 
соработката со 
родителите 

 

 

 
 

1.2.1. 

Учество во 
проектни 
активности и 
имплементациј
а на 
работилници 
за стручно 
усовршување 
на наставниот 
кадар од 
областа на 
информатичка
та технологија 
и подигање на 
степенот на 
дигитални 
компетенции 

Директор, 
Наставници- 
обучувачи 
стручна служба, 
Сите наставници 

хартија; 

пенкала, 
компјутер, 
печатач; 

 

просторија за 
одржување на 
работилниц ите 

 
Континуирано според 
планираниот 
календар за 
одржување на 
работилници 

- изработен календар за 
одржување на работилници; 
- изработен формулар за 
следење на 
работилниците 
- документација  
- изработка на блог за 
имплементација и промоција на 
активностите; 

 

 
1.2.2. 
Имплеметација 
и учество во 
проектни 
активности за 
мултиетничка 
интеграција во 
соработка со 
национални и 
меѓународни 

Директор, 
стручна служба, 
тимови од 
наставници, 
тимови од 
ученици 
тим од 
родители 

хартија; 

пенкала, 
компјутер, 
печатач; 

 

ЛЦД 
Проектор 

 
 

Континуирано 

- информирање, реализирање, 
промовирање на активностите 
- изработка на блог за 
имплементација и промоција 
на активностите; 
-Видео матерјали и слики од 
организирани еко акции 
Матерјали од промоции во локални 
медиуми 
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организации и 
фондации од 
областа на 
образованието 

 
 

1.2.3. 

Имплементаци
ја на 
работилници 
за работа со 
деца со ПОП 

Директор, 
Наставници, 
стручна служба, 
Сите наставници 

хартија; 

пенкала, 
компјутер, 
печатач; 

 
 

Континуирано според 
планираниот 
календар за 
одржување на 
работилници 

- изработен годишен календар за 
одржување на работилници за 
интегрирана настава; 
- имплементирање на интегрирана 
настава 
- изработен формулар за 
следење на 
работилниците 
- спроведена анкета за истражување 
на ефектите од спроведените 
работилници 

 

 

1.2.4. 
Имплементација 
на работилници 
за техники на 
учење во 
наставата 

Директор, 
Наставници, 
стручна служба, 
Сите наставници 

хартија; 

пенкала, 
компјутер, 
печатач; 

 
Континуирано според 
планираниот 
календар за 
одржување на 
работилници 

- изработен годишен календар за 
одржување на работилници за 
техники на учење во наставата; 
- подготвени материјали за работилница 
- изработен формулар за 
следење на 
работилниците 
- спроведена анкета за истражување 
на ефектите од спроведените 
работилници 
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1.2.5. 
Промовирање на 

Директор, 
стручна служба, 

хартија; 

пенкала, 33 
компјутер, 

континуирано - ажурирани податоци (база на податоци) 
за спроведени работилници на ниво на 
училиште 
- новинарска статија за активностите во 
училишен весник и локални медиуми 
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Стратешка цел2 : ПОДОБРУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ 
 
 

Развојна цел Конкретни цели ресурси временска Индикатори/резултати 
 рамка  

човечки физички   

  

 
2.1.1 Изработка на 
инструменти за 
самооценување на 
ниво на стручни 
активи 

 

наставници од 
одделенска 
настава, 

 
наставници од 
предметна 
настава, 

 

хартија, 
пенкала, 
компјутер, 
печатач; 
регистри 

 

континуирано  

 

-база на податоци од инструменти за 

самооценување во електронска форма по 
активи во одделенска настава 
-база на податоци од инструменти за 

самооценување во електронска форма по 

активи во предметна настава 

   

стручна служба 

 - извештај со споредбена анализа на ниво 
на училиште за примена на часови со 
самооценување во одделенска и предметна 
настава 

2.1. 
Подобрување на 
оценувањето на 
учениците 

 

2.1.2 Изработка на 
стандардизирани 
тестови на ниво на 
стручни активи 

 

наставници од 
одделенска 
настава, 

хартија, 
пенкала, 
компјутер, 
печатач; 
регистри 

 

континуирано 
преку целите 
три години 

 

-база на тестови во електронска форма по 

активи во одделенска настава 
-база на тестови по активи во предметна 
настава 

  наставници од 
предметна 
настава, 

   

  
стручна служба 

   

 2.1.3 Изработка и 
ажурирање на 
база на податоци 
за постигањата 
(натпревари) на 
учениците на ниво 
на училиште 

 

Одделенски и 
предметни 
наставници,  

 

хартија, 
пенкала, 
компјутер, 
печатач; 
регистри 

 

континуирано 
преку целите 
три години 

 

-Годишен извештај за постигањата на 

натпревари на учениците на ниво на училиште 
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Развојна цел Конкретни цели ресурси временска Индикатори/резултати 
 рамка  

човечки физички   

 

 

 

 

 

 
 

2.1. 
Подобрување на 
оценувањето на 
учениците 

2.1.4 

Промовирање на 
активностите за 
подобрување на 
постигањата на 
учениците во 
училишниот 
весник и 
училишната веб 

страна 

Директор,  
стручна служба, 
(редакција на 
училишен 
весник) 
администратор 
на училишната 
веб страна 

хартија; 

пенкала, 
компјутер, 
печатач; 

материјални 
средства за 
печатење на 
училишен 
весник, 

континуирано - Новинарска статија за постигањата на 
учениците во тековната учебна година во 

електронска форма 
- училишна веб страна 
-училишен весник 

2.1.5 Тековно 
промовирање на 
активностите за 
постигањата на 
учениците во 
локалните 
медиуми 

Директор хартија; 

пенкала, 
компјутер, 
печатач; 

континуирано - Новинарска статија за постигањата на 
учениците во тековната учебна година во 
електронска форма 

- матерјали од печатени и електронски 
медиуми 
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Развојна цел Конкретни цели ресурси временска Индикатори/резултати 
 рамка  

човечки физички   

 

 

 

 

 

 
 

2.2. Промоција на 
кодекс за 
оценување на 
учениците 

2.2.1 Промоција 
на кодексот за 
оценување на 
учениците во 
Советот на 
родители 

Директор, 
стручна служба 
библиотекар 
(редакција на 
училишен 
весник) 
администратор 
на училишната 
веб страна 

хартија; 

пенкала, 

компјутер, 
печатач; 

 

ЛЦД 
ПРОЕКТОР 

 

презентација во 
електронска 
форма 

 - Новинарска статија во електронска форма за 
училишен весник и локални медиуми 

 

- матерјали од печатени и електронски 
медиуми 

 

- училишна веб страна 
-училишен весник 

2.2.2 
Организирање 
работилници за 
учениците 
наменети за 
промоција на 
кодексот за 
оценување на 
учениците 

Одделенски 
раководители, 

 

Наставници 
 

администратор 
на училишната 
веб страна 

 континуирано - промотивен матерјал ПОСТЕР за училници 
- промотивен матерјал за училишна веб страна 
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Стратешка цел3: ПОДОБРУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА НАСТАВА И УЧЕЊЕ ВО УЧИЛИШТЕТО 
 

Развојна цел Конкретни цели ресурси временска Индикатори/резултати 
 рамка  

човечки физички   

 3.1.1 Изработка на 
стандард за училишна 
обука 

наставници од 
одделенска 
настава, 

 

наставници од 
предметна 
настава, 

хартија, 
пенкала, 
компјутер, ЛЦД, 
печатач; 
регистри 

 Изготвен станадард за спроведување интерна 
училишна обука 

3.1. 
Континуиран 
професиона 
лен развој 
на воспитно 
- 
образовниот 
кадар во 
училиштето. 

 
стручна служба 

  

3.1.2 Имплементација 
на обука за 
самооценување со 
примена на ИКТ 

наставници од 
одделенска 
настава, 

 

наставници од 
предметна 
настава, 

 
стручна служба 

хартија, 
пенкала, 
компјутерска 
училница, ЛЦД, 
печатач; 
регистри 

 - Анкететен прашалник за идентификација на 
потребите и заентересираноста на наставниот 
кадар за обуката 
- Годишен календар за одржување на обуката 
- Матерјали за стандардизирана обука 
- Анкететен прашалник за утврдување на 
ефектите од обуката 
- Извештај за одржаната обука 
-Промоција на обуката 
(блог, локални медиуми, училишен весник) 

 3.1.3 Имплементација 
на работилници и 
проектни активности 
на ниво на училиште  
за мултиетничка 
интеграција и 
инклузивно 
образование 

-наставници од 
одделенска 
настава и 
предметна 
настава, 
-стручна служба 
-родители 
-ученици 

хартија, 
пенкала, 
компјутерска 
училница, ЛЦД, 
печатач; 
регистри 

 - Анкететен прашалник за утврдување на 
ефектите од спроведените работилници 
- Годишен календар за одржување на 
работилниците 
-Материјали за работилниците 
-Промоција на работилниците 
(блог, локални медиуми, училишен весник) 
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Развојна цел Конкретни цели ресурси временска Индикатори/резултати 
 рамка  

човечки физички   

 

 

 
3.1. 

Континуиран 
професиона 
лен развој 
на воспитно 
- 
образовниот 
кадар во 
училиштето. 

3.1.4 Имплементација 
на обука за примена 
на образовен софтвер 
во наставата 

наставници од 
одделенска 

настава, 
 

наставници од 
предметна 
настава, 

 

стручна служба 

хартија, 
пенкала, 
компјутерска 
училница, ЛЦД, 
печатач; 
регистри 

 - Анкететен прашалник за идентификација на 
потребите и заентересираноста на наставниот 

кадар за обуката 
- Годишен календар за одржување на обуката 
- Матерјали за стандардизирана обука 
- Анкететен прашалник за утврдување на 
ефектите од обуката 
- Извештај за одржаната обука 
-Промоција на обуката 
(блог, локални медиуми, училишен весник) 

3.1.5 Имплементација 
на обука за 
современи и 
креативни методи и 
техники на учење 

наставници од 
одделенска 
настава, 

 

наставници од 
предметна 
настава, 

 

стручна служба 

хартија, 
пенкала, 
компјутерска 
училница, ЛЦД, 
печатач; 
регистри 

 - Анкететен прашалник за идентификација на 
потребите и заентересираноста на наставниот 
кадар за обуката 
- Годишен календар за одржување на обуката 
- Матерјали за стандардизирана обука 
- Анкететен прашалник за утврдување на 
ефектите од обуката 
- Извештај за одржаната обука 
-Промоција на обуката 
(блог, локални медиуми, училишен весник) 
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Развојна цел Конкретни цели ресурси временска Индикатори/резултати 
 рамка  

човечки физички   

3.2. Промоција 
на наставните 
и 
воннаставните 
активности на 
ниво на 
училиште, 
локално и 
национално 
ниво 

3.2.1 Изработка 
стандардизирани 
сертификати за 
одржани обуки на 
ниво на училиште; 

Наставник по 
информатика 

Компјутер 

печатач; 

 -стандардизиран сертификат за 
спроведување интерна училишна обука 

3.2.2 Изработка и 
ажурирање на база 
на податоци за 
одржани обуки на 
ниво на училиште; 

Наставник по 
информатика,  
Директор, 
Стручна служба 

хартија, 
пенкала, 
компјутер 
печатач; 
регистри 

 - изработен стандардизиран формулар за 
евиденција за спроведени интерни обук и на 
ниво на училиште во текот на учебната година; 

 

- именуван тим за ажурирање на базата за 
евиденција за спроведени интерни обук и на 
ниво на училиште во текот на учебната година; 

3.2.3 Изработка и 
одржување на 
училишна веб 
страна 

Наставник по 
информатика/ад 
министратор на 
веб страна,  тим 
од наставници 
за ажурирање 
на податоците 
на веб страната 

хартија, 
пенкала, 
компјутер 
печатач; 
регистри 

 -училишна веб страна 
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Стратешка цел4: ОБЕЗБЕДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА БЕЗБЕДЕН ПРЕСТОЈ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО УЧИЛИШТЕТО. 
 
 
 

Развојна цел Конкретни цели ресурси временска Индикатори/резултати 
 рамка  

човечки физички   

4.1. 

Подобрување 
на условите 
за безбеден 
престој на 
учениците во 
училиштето 

4.1.1 
Подобрување на 
хигиената 

Локална 
самоуправа, 
Директор, 
Технички 
персонал,  

хартија, 
пенкала, компјутер 
печатач; 
средства за 
одржување на 
хигиената, 

 -Правилник и ознаки за одржување на 
хигиената во училишните згради, 
-Листа на потребни средства за одржување на 
хигиената 
-Фактури за набавени средства за одржување 
на хигиената во училиштето 
 

4.1.2 
Обезбедување 
паркинг простор 
за вработени и 
родители; 

Локална 
самоуправа, 
Директор, 
Надворешен 
стручен 
консултант 
(архитект), 
Училишен тим 
за изработка на 
проектен план, 

Матерјални 
средства за 
покривање  на 
паркинг простор 

 - проектен план за покривање  на паркинг 
простор 
-паркинг простор за родители и вработени во 

училиштето 

4.1.3 
Поставување 
осветлување во 
училишниот двор; 

Локална 
самоуправа, 
Директор, 
Надворешен 
стручен 
консултант 
(електрична 
служба), 
Училишен тим 
за изработка на 
проектен план, 

Матерјални 
средства за 
поставување на 
осветлување во 
училишниот двор 

 - надворешни светилки/рефлектори за 
осветлување на училишниот двор 
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Развојна цел Конкретни цели ресурси временска Индикатори/резултати 
 рамка  

човечки физички   

4.1.4 Доградување и 
уредување на 
просторот околу 
училишните згради 
во подрачно 
училиште; 

Локална самоуправа, 
Директор, 
Совет на родители, 
Училишен Одбор, 
Училишен тим за 
изработка на проектен 
план, предмер и 
пресметка за 
оградувањето на 
училишниот двор, 
стручно лице за 
проценување на 
количината и видот на 
материјалот што треба 
да се употреби за 
оградување и 
оплеменување 

Матерјални 
средства за 
оградување на 
дворот, 

 

Технички 
персонал 

 - ограден училишен двор по ЕКО 
СТАНДАРДИ 
- оплеменет училишен двор со 
растенија и садници 

4.1.5 Организирање 
работилници и 
трибини за ученици и 
родители за животни 
вештини 
(разрешување 
конфликти, 
разбивање на 
стереотипи, борба 
против зависности и 
др) 

-наставници од 
одделенска настава и 
предметна настава, 
-стручна служба 
-родители 
-ученици 
-надворешни стручни 
соработници 

хартија, 
пенкала, 
компјутерска 
училница, ЛЦД, 
печатач; 
регистри 
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 - Анкететен прашалник за 
утврдување на ефектите од 
спроведените работилници 
- Годишен календар за одржување на 
работилниците 
-Материјали за работилниците 
-Промоција на работилниците 
(блог, локални медиуми, училишен 
весник) 
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Развојна 
цел 

Конкретни цели ресурси временска Индикатори/резултати 
 рамка  

човечки физички   

4.2. 

Обезбедув 
ање 
подршка на 
учениците 
со посебни 
потреби 

4.2.1 Остварување 
соработка со невладини 
организации за лица со 
ПОСЕБНИ 
ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ 
(ПОП) 

-Стручна служба 
-училишен тим за работа 
со ПОП 

хартија, 
пенкала, компјутер, 
ЛЦД, 
печатач; 

регистри 

телефон 

 - училишен меморандум за соработка 
- листа со контакти со невладини 
организации 
- слики, промотивен матерјал од 
одржани средби 
-ОСТВАРУВАЊЕ СОРАБОТКА СО 
ДРЖАВНАТА ИНСТИТУЦИЈА КОЈА 
ГО СПРОВЕДУВА ПРОЕКТОТ ,, 
ОТВОРИ ГИ ПРОЗОРЦИТЕ,, 

4.2.2 Остварување 
соработка со 
институции (стручни 
лица) за работа со 
деца со (ПОП) 

-Стручна служба 
-училишен тим за работа 
со ПОП 

хартија, 
пенкала, компјутер, 
ЛЦД, 
печатач; 

регистри 

 - слики, видео матерјали и промотивен 
матерјал од предавања 
-анализа од анкетен прашалник 

4.2.3 Учество во 
проекти кои се 
однесуваат на лица со 
(ПОП) 

-Стручна служба 
-училишен тим за работа 
со ПОП 

хартија, 
пенкала, компјутер, 
ЛЦД, 
печатач; 

регистри 

 - Проектна документација 

4.2.4 Промовирање на 
активностите во 
училишниот весник и 
училишна веб страна 

-Стручна служба 
-училишен тим за работа 
со ПОП 

хартија, 
пенкала, компјутер, 
ЛЦД, 
печатач; 

регистри 

 - слики, видеа, изваштај за 
реализираните активности 

4.2.5 Тековно 
промовирање на 
активностите во 
локалните медиуми 

-Стручна служба 
-училишен тим за работа 
со ПОП 

хартија, 
пенкала, компјутер, 
ЛЦД, 
печатач; 

регистри 

 - слики, видеа, изваштај за 
реализираните активности 
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Стратешка цел 5: ПОДОБРУВАЊЕ НА УЧИЛИШНАТА КЛИМА 
 
 
 

Развојна цел Конкретни цели ресурси временска Индикатори/резултати 
 рамка  

човечки физички   

5.1. 

Подобрување 
на училишната 
клима меѓу 
наставниот 
кадар 

5.1.1 Изработка и 
ажурирање на база 
на податоци за 
професионалниот 
ангажман на 
наставниците и 
нивното рамномерно 
и соодветно 
вклучување во 
наставата 
активностите во 
училиштето 

Директор, 
Стручна 
служба, 
Училишен 
Одбор, 

хартија, 
пенкала, 
компјутер, 
ЛЦД, 
печатач; 

регистри 

 - Стандардизиран формулар за водење 
евиденција за учеството на наставниците во 
проектните активности на училиштето во текот 
на учебната година 
- База на податоци за водење евиденција за 
учеството на наставниците во проектните 
активности на училиштето во текот на учебната 
година 
- Стандардизиран формулар за водење 
евиденција за спроведени 
проектните активности во кои учествувало 
училиштето во текот на учебната година 

5.1.2 Дополнување 
на правилници за 
пофалување и 
наградување на 
ученици/наставници 
кои се истакнале со 
својата работа 
(воспитно 
образовната работа 
или вклученост во 
работи и активности 
на училиштето) 

Директор, 
Стручна 
служба, 
Училишен 
Одбор, 
Наставнички 
совет 

хартија, 
пенкала, 
компјутер, 
ЛЦД, 
печатач; 

регистри 

 - Правилник за пофалување и наградување на 
ученици кои се истакнале со својата активност 
во училиштето 
- Правилник за пофалување и наградување на 
наставници кои се истакнале со својата работа 
или вклученост во работи и активности на 
училиштето 
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Развојна цел Конкретни цели ресурси временска Индикатори/резултати 
 рамка  

човечки физички   

5.2. 
Подобрување 
на училишната 
клима во 
соработка со 
родителите, 
ученичките 
заедници и 
локалната 
средина 

5.2.1 Организирање 
трибини за здравјето, 
зависностите, 
понатамошното 
образование 

-стручна 
служба 
-родители 
-ученици 
-надворешни 
стручни 
соработници 

хартија, 
пенкала, 
компјутерска 
училница, ЛЦД, 
печатач; 
регистри 

 -Анализа од истражување (анкета) за 
утврдување на интересот на учениците од 
неколку дадени теми за трибина 
- Годишен календар за одржување на трибини 
- слики, видеа, изваштај за реализираните 
активности 
-Промоција на трибините 
(блог, локални медиуми, училишен весник) 

5.2.2 Организирање 
на предавања од 
стручни лица за 
влијание и промени 
кај децата за време 
на пубертет 
сексуален развој и 
здравје кај младите 

-стручна 
служба 
-родители 
-ученици 
-надворешни 
стручни 
соработници 

хартија, 
пенкала, 
компјутерска 
училница, ЛЦД, 
печатач; 
регистри 

 - Анкететен прашалник за утврдување на 
ефектите од спроведените предавања 
- Годишен календар за одржување на 
предавања 
-Материјали од предавањата 
- слики, видеа, изваштај за реализираните 
активности 
-Промоција на предавањата 
(блог, локални медиуми, училишен весник) 

5.2.3 Организирање 
работилници за 
јакнење на 
самодовербата кај 
учениците и 
промовирање на 
позитивни ученички 
ставови 

-стручна 
служба 
-родители 
-ученици 
-надворешни 
стручни 
соработници 

хартија, 
пенкала, 
компјутерска 
училница, ЛЦД, 
печатач; 
регистри 

 - Анкететен прашалник за утврдување на 
ефектите од спроведените работилници 
- Годишен календар за одржување на 
работилници 
-Материјали за работилниците 
- слики, видеа, изваштај за реализираните 
активности 
-Промоција на активностите 
(блог, локални медиуми, училишен весник) 
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Развојна цел Конкретни цели ресурси временска Индикатори/резултати 
 рамка  

човечки физички   

5.2. 
Подобрување 
на училишната 
клима во 
соработка со 
родителите, 
ученичките 
заедници и 
локалната 
средина 

5.2.4 Промоција 
на проектот 
,, Родителите 
и заедницата,, 

Директор, 
стручна служба 
библиотекар 
(редакција на 
училишен весник) 
администратор на 
училишната веб 
страна, 
одделенски 
раководители, 
совет на родители 

хартија; 

пенкала, 

компјутер, 
печатач; 

 

ЛЦД 
ПРОЕКТОР 

 

презентација 
во електронска 
форма 

 - Новинарска статија во електронска форма за 
училишен весник и локални медиуми 

 

- матерјали од печатени и електронски 
медиуми 

 

- училишна веб страна 
-училишен весник 
- постер и друг промотивен матерјал 
- презентација во електронска форма 

5.2.5 
Промовирање на 
активностите во 
училишниот весник 
и училишна веб 
страна 

(редакција на 
училишен весник) 
администратор на 
училишната веб 
страна, 
одделенски 
раководители 

хартија; 
пенкала, 

компјутер, 
печатач; 

 - Новинарска статија во електронска форма за 
училишен весник и локални медиуми 

 

- матерјали од печатени и електронски 
медиуми 

5.2.6 Тековно 
промовирање на 
активностите во 
локалните 
медиуми 

Директор, 
стручна служба 
библиотекар 
(редакција на 
училишен весник) 
администратор на 
училишната веб 
страна, 
одделенски 
раководители, 
совет на родители 

хартија; 

пенкала, 

компјутер, 
печатач; 

 

ЛЦД 
ПРОЕКТОР 

 

Презентации 
во електронска 
форма 

 - Новинарска статија во електронска форма за 
училишен весник и локални медиуми 

 

- матерјали од печатени и електронски 
медиуми 

 

- училишна веб страна 
-училишен весник 
- постер и друг промотивен матерјал 
- презентација во електронска форма 
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Стратешка цел 6: МАКСИМАЛНО ИСКОРИСТУВАЊЕ НА РЕСУРСИТЕ И НИВНО ПОСТОЈАНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ И 
ПОДОБРУВАЊЕ (ЧОВЕЧКИ, МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ, ПРОСТОРНИ И ФИНАНСИСКИ) 

Развојна цел Конкретни цели ресурси временска Индикатори/резултати 
 рамка  

човечки физички   

6.1. 
Подобрување 
на материјално 
- техничките и 
инфраструктурн 
ите услови. 

6.1.1 Промена на 
покрив во 
Милетково 

Директор, 
Надворешно 
стручно лице 
(архитект) за 
изработка на 
премер и 
пресметка, 
Училишен Одбор, 
Училишен тим за 
изработка на 
проектна 
документација 

Матерјални 
средства за 
кровна 
конструкција 

 -Проектна документација со предмер и 
пресметка, 

 

- Променета кровнта конструкција 

6.1.2 Изградба на 
Еко училница во 
училишниот двор 

Директор, 
Локална 
самоуправа 
Надворешно 
стручно лице 
(архитект) за 
изработка на 
премер и 
пресметка, 
Училишен Одбор, 
Училишен тим за 
изработка на 
проектна 
документација и 
идејна скица 

Матерјални 
средства за 
ЕКО 
УЧИЛНИЦАТА 

 - Проектна документација со предмер и 
пресметка и идејна скица за еко училницата 

 

-Еко училница 
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Развојна цел Конкретни цели ресурси временска Индикатори/резултати 
 рамка  

човечки физички   

6.1. 
Подобрување 
на материјално 
- техничките и 
инфраструктурн 
ите услови. 

6.1.3 
Подобрувањ
е на 
интернет 
конекција во 
подрачни 
училишта  

Директор -Обезбедување 
матерјални 
средства за 
поставување 
телефонска 
линија и 
Интернет 
конекција во 
старата зграда 

 -Поставена  Интернет конекција во 
подрачни училишта 

6.1.4 
Доопремување на 
училниците со 
компјутерска 
опрема 

Директор, 
Училишна 
пописна комисија, 
Администраторот 
на училиштето, 
Технички 
персонал 

хартија; 

пенкала, 

компјутер, 
печатач; 

 

матерјални 
средства за 
санирање и 
набавка на 
инвентар 

 - Пописна листа на постоечкиот и потребен иот 
инвентар за поставување на компјутерската 
опрема 
- Санирање на потребен инвентар 
(компјутерски клупи) за 
поставување на компјутерската опрема 

 

- Обезбедување потребен инвентар 
(компјутерски клупи) за 
поставување на компјутерската опрема 

6.1.5 
Изготвување 
правилник за 
заштита на 
компјутерската 
опрема и 
инвентарот 

Директор, 
Надворешнен 
консултант 
(правник) 
Училишен Одбор, 
Совет на 
родители 

хартија; 
пенкала, 

компјутер, 
печатач; 

 Правилник за заштита на компјутерската 
опрема и инвентарот 
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Развојна цел Конкретни цели ресурси временска Индикатори/резултати 
 рамка  

човечки физички   

6.2. Подобрување 
на снабденоста 
со потрошен 
материјал и 
нагледни 
средства во 
училиштето 

6.2.1 Изготвување 
и ажурирање на 
база на податоци 
за инвентарот по 
училници и 
кабинети 

Директор, 
Училишна 
пописна комисија, 
Училишен Одбор 

хартија; 
пенкала, 
компјутер, 
печатач, 
регистри 

 - Пописна листа на инвентарот по 
училници и кабинети 

 6.2.2 
Опремување со 
нагледни 
средства и 
потрошен 
матерјал на 
кабинети, 
училници 
библиотека 

Директор, 
Стручни активи, 
Училишен Одбор 

хартија; 
пенкала, 
компјутер, 
печатач, 

регистри 

 

 

матерјални 
средства 

 - Финансов план за распределба на 
матерјани средства во училиштето 

- Листа со приоритети 

 6.2.3 
Опремување во 
спортската сала 

Директор, 
Стручен актив по 
физичко и 
здравствено 
образование, 
Училишен Одбор 

хартија; 
пенкала, 
компјутер, 
печатач, 

регистри 

 - Финансов план за распределба на 
матерјани средства во училиштето 

- Листа со приоритети 

    
матерјални 
средства 
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