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И З В Е Ш Т А Ј

од самоевалуација на АСУЦ „Боро Петрушевски“ – Скопје за
учебните години 2014-2015 и 2015-2016

Врз основа на член 29-а, од Законот за средното

образование ( сл. Весник на РМ бр. 44/95, 24/96, 34/96,

35/96, 82/99,29/02,40/03,42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06,

30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/2010) и член 29 од Статутот

на училиштето , АСУЦ “Боро Петрушевски“ – Скопје,

изврши самоевалуација на работата на училиштето за

периодот од последните две учебни години, односно

2014/2015 и 2015/2016 година.

На наставничкиот совет одржан на 08.08.2016 година, директорот на училиштето

предложи да се формира работна група од седум наставници кои ќе бидат одговорни за

подрачјата на кои ќе се работи  на самоевалуацијата во училиштето. Секој одговорен

наставник беше задолжен да состави тим од наставници , родители и ученици кои ќе

овозможат транспарентно и ефективно  реализирање на самоевалуацијата. Работните

тимови за самоевалуацијата по подрачја се дадени во табела 1.

Табела 1. Работни тимови за самоевалуација по подрачја

Подрачје Членови на работниот тим

1. Наставни планови и програми Наташа Алексов - одговорен наставник

2. Постигнување на учениците Теута Сулејмани – одговорен наставник

3. Учење и настава Вангелка Трајковска-одговорен наставник

4. Подршка на учениците Халиме Демири – одговорен наставник
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5. ЕТОС Виолета Кралевска – одговорен наставник

6. Ресурси Мимоза Гичевска – одговорен наставник

7. Раководство, креирање
политика

Ленче Томова – одговорен наставник

Работните тимови по подрачја  во координација со одговорните наставници, со цел

да одговорат на прашањата во рамките на своето подрачје,  спроведоа анкети , интервјуа и

извршија увид во потребната документација  врз основа на кои ги обезбедија сите потребни

податоци и материјали,  потребни за да одговорат на прашањата во рамките на своето

подрачје.

Врз основа на истражувањата во работата на училиштето секој работен тим за

подрачјето на кое работеше издвои јаки и слаби страни на училиштето. Потоа направи

анализа на работата и  предложи приоритети односно идни активности кои ќе бидат основа

за планирање на активностите во развојниот план на училиштето за наредните три/четири

години.

Целокупната документација од извршената самоевалуација одговорните наставници

на секое подрачје ја доставија до координаторот на самоевалуацијата во училиштето кој го

изработи извештајот за самоевалуацијата во училиштето за периодот 2012-2014 година.

Резултатите од извршената самоевалуација беа образложени пред Наставничкиот

совет одржан на ден 27.8.2016. Одговорните наставници на работните  подрачја ги

истакнаа клучните јаките и слаби страни како и предложените приоритети опдносно идни

активности. На наставничкиот совет се дискутираше кои приоритети треба да се изберат

како основа за дополнување на Развојниот план на училиштето и изработка на годишните

програми за работа на училиштето.
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Подрачје 1:  Наставни планови и програми

Евалуација на подрачјето „Наставни планови и програми“

Наставните планови и програми од БРО при МОН во училиштето во целост се реализираат
кај  87%  од наставните предмети, а кај 13% делумно се реализирани од објективни
причини.

Учениците и родителите многу малку учествуваат во начинот на подготвување и
релизирање на наставната програма, поради незаинтересираноста или поради недоволно
информации за можностите.

Локалната средина е еден од најважните парнери на училиштето (заедно со МОН, БРО и
ЦССО) во воведување на нови образовни профили и реализација на  наставните планови и
програми.

Слободните активности се повеќе ги задоволуваат потребите на учениците преку
организација на теми од различни области. За учениците  се организираат различни
предавања, обуки, учество во проекти.

Изборната настава се реализира успешно според предвидените планови и програми со
избор кој е предвиден според програмите.

Поголема ангажираност на наставниците за поврзување на теоријата и праксата по
стручните предмети во рамките на постоечките наставни планови и  програми, но и за
поврзување на  различните предмети кои имаат заедничка цел.

Продолжување на праксата за  организирање на различни  обуки, семинари за сите
наставници на различни теми,со ставње акцент на  стручни обуки за наставниците од
пракса и по стручните предмети.

Неискористеност на компјутерската опрема во училниците поради непостоење на соодветни
компјутерски програми за сите предмети и поради  застареноста  и истрошеноста на истите.

Одлична соработка со  социјалните партнери, која треба да се прошири.

Клучни јаки страни

Наставните планови и програми се реализираат  во голем процент со подршка од
училиштето во  поглед на упатства, сугестии, менторирање, обуки, проекти;

 Наставните планови  и програми се прилагодуваат на  учениците  со што се влијае
врз нивниот индивидуален развој;

 Одлична соработка со локалната средина на сите полиња;
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 Успешна организација и реализација на  вон-наставни активности и соработка со
општествени организации, со вклучување на голем дел од учениците;

 Користење на современи методи во наставата од страна на предметните наставници;

 Одличен третман на учениците во училиштето, без оглед на полот и етничката
припадност;

 Навремени обуки и семинари за стекнување  и следење на современите  образовни
процеси за   сите наставници од соодветните области;

 Присуството на  инфо системот во училиштето и едноставниот пристап до  интернет
можностите од страна на учениците за добивање на различни информации;

 Се поголемо учество во  различни  проекти на национално и меѓународно ниво со
што се зголемува рејтингот на училиштето;

 Учество на наставниците  во реформите на средното стручно  образование  на сите
нивоа  со што се добива можност да се предложи потесно поврзување на  стручните
теоретски и предмети и практичната настава, како и прилагодување на  општо
образовните предмети  кон  нивото на  претходни знаења на учениците и нивните
реални потреби од такви знаења.

Клучни слаби страни
 Преклопување на наставни содржини, неусогласеност на теоријата и праксата;

 Преголема концентрација на компјутерска опрема во училниците, кои се релативно
мали и несоодветни за таква настава на некои кабинети и училници;

 Мал и несоодветен простор за реализација на наставата и вон-наставните

активности;

 Немање стручна литература, како и соодветни учебници за сите години;

 Мали можности на учениците и родителите да влијаат врз креирањето на наставните
планови и програми, но и незаинтересираност од страна на родителите;

 Многу малку  стручни обуки за наставниците  и стручната служба кои се директно
поврзани со нивниот ангажман во училиштето;

 Неквалитетен наставен кадар  по практична настава

 Слаб квалитет на запишани ученици во прва година.
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Подрачје 2. Постигнувања на учениците

Евалуација на подрачјето „Постигнувања на учениците“

Општ заклучок на работниот тим е дека во училиштето постои убава работна атмосфера и
позитивна клима за соработка на сите нивоа . Сите релевантни фактори вложуваат труд и
напор учениците да се вклучат во процесот на учење, при што се настојува учењето да биде
целно, со целосна прегледност на целите , начинот на нивна реализација и  успехот на

Идни активности односно приоритетни подрачја  во рамките на ова
подрачје кои може да бидат вклучени во планот за развој на
училиштетe:

1. Учество на наставниците од училиштето во реформите на средното стручно
образование со цел влијание врз изработката на наставните планови и програми
преку конкретни предлози за поголема поврзаност на теоретската и практичната
настава по стручните предмети, намалување на бројот на ученици во паралелките,
воведување на  лаборанти во наставата.

2. Подобрување на квалитетот на практичната настава  во училишната работилници,
со искористување на сите  ресурси на училиштето со можност часовите по стручните
предмети и  практичната настава да се одвиваат  паралелено.

3. Проширување на соработката со  локалната средина и социјалните парнери.

4.  Зголемување на користењето на ИКТ во наставата  преку иницијатива за
доставување на соодветни  компјутерски  програми за сите наставни предмети од
надлежните институции, опремување на сите училници со современи надгледни
средства, набавување на нови  интерактивни табли, вршење на обука на
наставниците.

5.  Подобрување на информираноста на учениците и родители со користење на сите
нови технички можности во училитето  и образовниот систем во Републиката (инфо
системот во училиштетот, веб страна на училиштето, Е-дневник  и на сите
релевантни  установи за образованието)

6.  Постојано следење на состојбата на пазарот на трудот, за  навремено
изготвување на програмски документи за нови занимања кои се актуелни  во тој
момент, а сето тоа во соработка со надлежните институции и  социјалните партнери.

7.  Изработка на наставни планови и програми кои се актуелни за  пазарот на трудот
за  обуки на возрасни

8. Поголемо вклучување на родителите во сите активности на училиштето.
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средства, набавување на нови  интерактивни табли, вршење на обука на
наставниците.

5.  Подобрување на информираноста на учениците и родители со користење на сите
нови технички можности во училитето  и образовниот систем во Републиката (инфо
системот во училиштетот, веб страна на училиштето, Е-дневник  и на сите
релевантни  установи за образованието)

6.  Постојано следење на состојбата на пазарот на трудот, за  навремено
изготвување на програмски документи за нови занимања кои се актуелни  во тој
момент, а сето тоа во соработка со надлежните институции и  социјалните партнери.

7.  Изработка на наставни планови и програми кои се актуелни за  пазарот на трудот
за  обуки на возрасни

8. Поголемо вклучување на родителите во сите активности на училиштето.
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нивната реализација . Наша цел не е само подобри оценки за учениците, туку пред се
квалитетни знаења кои автоматски ќе водат и до поголем просечен успех.

На почетокот на учебната година наставниците вршат тестирање на учениците запишани во
прва година. Заклучено е дека предзнаењата на учениците стекнати за време на основното
образование воопшто не одговараат на успехот со кој учениците се запишуваат во средните
училишта. Ова е една од причините зошто успехот во средните училишта е доста послаб од
успехот во основните училишта.
Многу ученици во прва година се соочуваат со проблемот на неконтинуирано учење, учење
на памет и без логика. Исто така еден дел од учениците очекуваат оценките да им бидат
поклонети , при што ја искористуваат емотивноста и попусливоста на наставниците. Голем
дел од наставниците од нашето училиште својата енергија ја трошат за надминување на
овие проблеми. Можеби средниот успех на учениците не е доволно висок, но оценките нема
да ја имаат својата вистинска вредност доколку учениците не се изградат во добри
личности, со квалитетни работни навики, објективни во проценките и чесни во своите
намери.
.

Клучни јаки страни

 Јавниот интерес за нашето училиште е на задоволително ниво. Ова се должи на
свесното работење на сите вработени и  на атрактивноста на струката. Уписот на
ученици за во прва година успешно се завршува уште во првиот уписен рок, а
осипувањето на учениците се трудиме да го сведеме на минимум;

 Училиштето создава услови за многу квалитетна настава преку вклучување во разни
проекти, семинари и соработка со други слични стручни училишта;

 Оценувањето е јавно во присуство на учениците. Родителите се навремено
информирани за постигнувањата на нивните деца и активностите што се превземаат
за подобрување на успехот;

 Наставниците и класните раководители редовно водат педагошка евиденција и
документација, а Педагошката служба врши детална статистичка анализа на
податоците. Овие анализи овозможуваат континуирано следење на постигнувањата
на учениците;

 Во нашето училиште постои клима на соработка меѓу наставниците, добри
меѓучовечки односи на релација наставник-ученик-родител, почитување на личноста
на наставникот и на ученикот;

 Директорот и менаџерскиот тим на училиштето навремено ги известуваат сите
вработени за добрите и лошите случувања во училиштето.

Слаби страни

 И покрај големите настојувања успехот на учениците не е на задоволително ниво;

 Поголем дел од наставниците тешко се откажуваат од старите навики, нивните
предавања се класични, без доволна вклученост на учениците во наставниот процес.
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Наставникот треба да управува со часот, да дава упатства за работа , а учениците да
ги извршуваат поставените работни задачи;

 Голема потешкотија е немањето соодветни учебници и друг наставен материјал ,
особено по стручните предмети;

 Постоечката опрема не е доволно искористена . На пример двете компјутерски
училници се користат само по предметите Информатика и Техничко цртање;

 Теоретската настава не е доволно поткрепена со практична примена на веќе
стекнатите знаења;

 Не се дефинирани тежинските нивоа за објктивно оценување по сите наставни
предмети;

 Оценувањето не е целосно документирано. Оценувањето да биде документирано.
Тестовите и работните листови да се чуваат и анализираат со цел да се утврди кој
дел од наставниот материјал е послабо усвоен;

 Наставните часови детално се планираат преку изработка на дневни подготовки, но
нема повратна информација за успешната реализација на часовите;

 Најголем дел од обуките се за организирањето на наставата и педагошката
евиденција. Но брзиот развој на техниката бара стручна надградба посебно на
наставниците од електро, машинскиот и сообраќајниот актив.

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

1. Зголемување на личниот и стручен развој на наставниците преку
организирање на обуки за наставници според искажаните потреби по стручни
активи

2. Помош и поддршка на ученици преку дополнителна настава, адаптирани
материјали и различни форми на оценување

3. Вклучување на родителите и претпријатијата во образованието на учениците

Подрачје 3: Учење и настава

Евалуација на подрачјето „Учење и настава“
Анализата на добиените резултати од извршените истражувања на подрачјето Учење и
настава пакажа дека во училиштето навремено и квалитетно се изготвуваат
годишнии,тематски и дневни подготовки како за редовната настава така и за  ,дополнителна
и додатна настава.Наставниците изработуваат и адаптирани програми за работа со
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учениците кои имаат потешкотии во учењето,програми за работа со секциите,програми за
работа на менторите,програми за работа на педагошко психолошката служба,помошник
директорот и директорот на училиштето. Училиштето има изграден  систем за следење на
планирањето на наставниците.Сите наставници пред почетокот на наставната година ги
предаваат годишните и тематските планирања во електронска форма кај помошник
директорот,додека дневните подготовки се предаваат во електронска форма на крајот од
месецот ,најкасно на крајот од секоја тема.
Во училиштето постои и изграден систем за следење на планирањата и реализацијата на
наставата. Директор, пом. Директор  и менторите вршат дирекно следењето  на
планирањето и реализацијата на наставната програма на наставниците Менторите вршат
посета на часови на наставниците најмалку еднаш месечно и истите водат евиденција за
редовноста и квалитетот на планирањата на наставниците. Училиштето  им дава подршка
на наставниците за поефикасно планирање на часовите преку организирање на разни
обуки,размена на искуства на ниво на активи,техничка подршка и  менторски
систем.Наставниците се групирани во четири активи.На секој актив –има одговорен
наставник кој истовремено е ментор на наставниците од тој актив.Задачата на менторот е
да ја следи работата на наставниците од својот актив и да им даде соодветна помош и
подрашка во планирањето и реализацијата на анставата.Менторот  врши увид во
годишни,тематски и дневни подготовки на наставниците и врши  посета на часови еднаш
месечно кај секој наставник од активот.Менторот по посетата од часот дава усна повратна
информација на наставникот  за квалитетот на планирањето и реализацијата на наставниот
час и е должен да му даде  дирекна  помош  во изработката на планирањето доколку за тоа
се јави потреба.Според резултатите од анкетирањата на наставниците на тврдењето бр 8:
Менторот ми дава соодветна помош и подршка за изработка на тематски и дневни
подготовки за час 75% од наставниците се задоволни од помошта од менторот,15% сметаат
дека помошта која ја добиваат од менторите е делумна ,а додека 10 % од наставниците се
изнесле дека менторот не им дава соодветна помош и подрша при изработката на
планирањата.На тврдењето бр 11:Редовно добивам повратна информација од менторот за
квалитетот на реализираната  настава и насоки за подобрување 36% од наставниците се
изнеле дека делумно добиваат повратна информација,додека 80  % се изнесоа дека не
добиваат повратна информација за квалитетот на реализираната настава и насоки за
нејзино подобрување,15% сметаат дека делумно добиваат повратна информација,додека
5% се изнеле дека не добиваат повратна информација од менторот.На тврдењето бр.10
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методите кои се користат во наставта се соодветни на стиловите на учење и
индивидуалните потреби на учениците.При реализација на наставта наставниците користат
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се поттикнати и охрабрени да размислуваат самостојно, да превземаат лична одговорност
преку   активно влучување во наставните и вонаставните активости.Во вонаставните
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активности подеднакво се вклучени сите ученици кои покажуваат  интерес за дадената
област. При планирање и реализација на наставните, проектните,вонаставните ,слободните
и друг вид на активност се планираат различни начини на реализација на активностите со
кои се задоволуваат стиловите на учење на учениците но има потреба од продлабочување
на соработката со социјаните партнери за зголемување на квалитетот на знаењата и
практичните вештини на учениците.
Според анализата на анкетите за наставници,родители и ученици сите се изјасниле дека

наставниците имаат еднаков третман кон сите ученици без разлика на нивната
полова,етничка или социјална основа.

Училиштето ги промовира постигнувањата на учениците преку инфо системот,класните
часови,доделување на пофалници на

учениците,изработка на паноа, изложување на  трудовите и постигнувањата на сите
ученици без разлика на пол,социјална и етничка припадност како и ученици со различни
способности на учење. Наставниците континуирано го следат напредокот на учениците
,реално ги оценуваат и ги информираат за нивниот напредок. Родителите информации за
напредокот на нивните деца, добиваат преку комуникација со класниот раководител,
индивидуални средби со класниот раководител,педагошката служаба и предметните
наставници.на родителски средби со помош на евидентни листи за ученикот.На
родителските средби родителите добиваат писмена информација за постигнувањата и
поведението на ученикот.

Педагошко психолошката служба  им дава помош и подршка на наставниците  при
задоволување на индивидуалните потреби на учениците,организираат и реализираат
стручни советувања на ученици со потешкотии во учењето,ученици кои покажуваат слаби
резултати и ученици кои имаат некорекно и неодговорно однесување кон
наставата,наставниците и останатите соученици.Како недостаток учениците навеле дека
имаат потреба од поголем број на советодавни и консултативни разговори со педагошката
служба за решавање на своите секојдневни потешкотии.
Наставниците навремено,реално и транспарентно ги оценуваат постигнувањаѕта на

учениците и навремено ги информираат
родителите за постигнувањата на своето дете. Училиштето е секогаш отворено за
родителите и за соработка со нив. Сите информации што им се потребни ги добиваат од
класните раководители, педагошко - психолошката служба, предметни наставниците
Училиштето е секогаш отворено за родителите и за соработка со нив. Интересот на
родителите за напредокот на нивните деца училиштето го задоволува преку родителски
средби,средби и разговори со класен раководител и предметни наставници,разговори со
педагошка служба,учество на родителите во советот на родители на училиштето и учество
на родителите во училишниот одбор на училиштето
Сите информации што им се потребни ги добиваат од вработените (наставниците, класните
раководители, шефовите на настава, педагошко - психолошката служба и директорот).Секој
класен раководител и предметни наставници имаат приемни денови во кои родителите
,можат да се информираат поединечно од секој наставник за постигнувањата  и
однесувањето на ученикот.Педагошко психолошката служба работи во две смени и секој
родител може да дојде и од дневникот за работа да биде информиран од педагошката
служба  за постигнатиот успех на своето дете.  По барање на родителот класниот
раководител или педагошката служба закажува средба со предметните наставници  и
родителите.
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Клучни јаки страни
 Навремено и квалитетно   изготвувени годишни,тематски и дневни подготовки;
 Изработка на адаптирани наставни пограми за ученици кои имаат потешкотии во

учењето(посебни потреби);

 Изготвени тематски планови и програми  за додатна и дополнителна настава;

 Примена на активни форми ,методи и техники во наставата;

 Примена на активности за креативна работа на учениците;

 Еднаков третман на сите ученици без разлика на пол,етничка припадност и социјален
статус;

 Активна вклученост на учениците во наставата;

 Транспарентно оценување;

 Користење на различни  инструменти за оценување;

 Воспоставен систем за следење на работата на наставниците;

 Еднаква вклученост на учениците во воннаставните активности;

 Навремено информирање на родителите за постигнатот успех;

Слаби страни
 Немање на учебници и стручна литература;

 Недостаток  на слободни училници за вонаставни активности,
истражувања,дополнителна и додатна настава;

 Недоволни стручни обуки и семинари за пофесионален развој на наставниците;

 Продлабочување на соработката со социјални партнери;

 Поголема вклученост на педагошко психолошката служба за решавање на
индивидуалните потреби на учениците преку советодавни разговори ;

 Нередовност на учениите и користење на мобилни телефони на учениците за време
на настава;

 Поголема вклученост на менторите во советодавни разговори со
наставниците,размена на искуства и консултативни разговори;

 Давање на писмена повратна информација и насоки за подобрување во наставата на
менторираниот наставник од страна на менторот;
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Идни активности или приоритетни подподрачја (оддели) во рамките на
ова подрачје кои може да бидат вклучени во планот за развој на
училиштето:

1. Набавка на учебници и стручна литература;
2. Обезбедување на простории за вонаставни активности,дополнителна и додатна

настава;
3. Изградба на спортска сала;

4. Обезбедување на стручни обуки за пофесионален развој на наставниците;
5. Продлабочување на соработката со социјални партнери;

6. Поголема вклученост на менторите во советодавни разговори со
наставниците,размена на искуства и консултативни разговори и давање на
писмена повратна информација и насоки за подобрување во наставата на
менторираниот наставник од страна на менторот;

7. Поголема вклученост на педагошко психолошката служба за решавање на
индивидуалните потреби на учениците преку зголемување на советодавни
разговори ;

8. Превземање на соодветни педагошки мерки за зголемување на редовноста на
учениите и ограничување на користење на мобилни телефони на учениците за
време на настава:

Подрачје 4: Поддршка на учениците

Евалуација на подрачјето „Поддршка на учениците “

Анализата на добиените резултати од извршените истражувања на подрачјето
Поддршка на учениците пакажа дека училиштето обезбедува  сигурна и здрава
атмосфера,  во која учениците имаат чувство на самоувереност, професионалност и
успешност. Тоа е овозможено со  постојан надзор со сигурносни камери и врати , но
истотака и со физички лица од агенција за обезбедување. Учениците и наставниците
сметаат дека просториите како и апаратите и машините кои ги користат се безбедни и
се користи соодветна заштита и нагледност.

Во училиштето постои посебна служба која  се грижи за емоционалната, физичката и
социјалната состојба на сите ученици (машки и женски). Учениците кои имаат проблеми
со здравјето навреме добиваат помош која може да биде различна во зависност од
тежината. Затоа постои постојана советодавна помош од страна на педагошко-
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психолошката служба како и  насочување во соодветна институција или пак лице.
Пострауматичните проблеми се честа појава кај младата популација па затоа  се
настојува да се откријат на време и да им се овозможи соодветна помош. За постојано
унапредување на здравјето на  учениците постојат одговорни наставници кои работат
според програми кои ги третираат сите сегменти од здравото живеење на младите.

Во училиштето се води континуирана евиденција за присутноста односно редовноста на
учениците од страна на наставниците и педагошко-психолошко-социолошката служба.
Податоците постојано се достапни до учениците и родителите, бидејќи постои и
компјутерски систем за редовноста на учениците која овозможува одлична достапност и
прегледност во секое време .

Заради поголема сигурност и подршка во стручното образование на учениците им се
дава можност да остварат контакти со лица  или институции кои ќе им помогнат да се
стекнат со повисоки стандарди на знаења и умешност . Секако постои голема подршка и
насочување  на  учениците кои сакаат да ги запознаат  алтернативните решенија што ги
нуди високото образование односно  пазарот како можност за  нивно идно вработување.
Можноста да се биде ученик во нашето училиште е возможна за секој ученик било
машко  или женско. Поттикот да се  биде успешен и компентентен во својата струка  им
го овозможуваат сите вработени во нашето ушилиште. Затоа можеме да кажеме дека
сме училиште кое мотивира,  поттикнува и подржува.

Клучни јаки страни
 Обуките за инклузивното образование продонесоа во подигнување на свеста кај

наставниците за поголема сорабтка и помош на учениците кои имаат тешкотии во
унапредување;

 Училиштето обезбедува  сигурна и здрава атмосфера,  во која учениците имаат
чувство на самоувереност, професионалност и успешност;

 Училиштето им нуди на учениците можност за усовршување преку слободни
активности,обуки и натпревари и практична работа;

 Училиштето преку инклузивното образование им помага на учениците кои имаат
застој,односно тешкотии при учење;

 Во училиштето има обезбедување од страна на физички лица од агенција за
обезбедување, како и вграден безбедносен систем од аларми и камери;
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 Постои континуирано известување на учениците и родителите за редовноста на
учениците;

 Учениците добиваат насоки за нивното идно вработување или школување;

 Во соработка со социјалните партнери училиштето посредува во вработување
на ученици кои завршуваат средно образование особено во машинската струка.

Слаби страни

 Поради слабиот успех на учениците кои се запишуваат во нашето училиште , во
наставиот процес премногу се обврнува внимание на слабите ученици и се
запоставуваат подобрите;

 Недоволна заинтересираност на родителите, и покрај сите соодветни постоечки
форми и методи за комуникација;



Идни активности или Приоритетни подподрачја во рамките на ова
подрачје кои може да бидат вклучени во планот за
развој на училиштето:
1.Да се изнајдат механизми со кои ке се зголеми соработката со
родителите како значаен фактор за успех и подобрување на
однесувањето на учениците

2.Да се прошири менторирањето како проект меѓу самите ученици .

3.Да се вклучуваат поголем број на ученици во проекти на разни
области, за да им се зголеми самодовербата и  натпреварувачкиот дух.

4.Да се зголеми соработката со социјалните партнери како предуслов за квалитативна
практична настава и феријална пракса на учениците од машинска и сообраќајна струка.

Подрачје 5: ЕТОС

Евалуација на подрачјето „ЕТОС “

Анализата на добиените податоци од истражувањето покажа дека континуирано во
училиштето постои големо взаемно почитување помеѓу наставниците, наставниците и
учениците без разлика на пол и национална припадност. Опременоста на училиштето е на
високо ниво и постојат одличните просторни услови за работа. Наставниците водат грижа
за личните проблеми на учениците, подеднакво ги почитуваат учениците со различни
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способности, не прават разлика меѓу ученици од машки и женски пол, применуваат
еднакви критериуми за однесувањето на учениците за време на часовите.

Учениците имаат голема доверба во наставниците. Односот помеѓу учениците од ист или
од различен пол или од различно етничко потекло е изграден врз меѓусебно почитување.
Учениците си помагаат, но сепак постојат ученици кои не се дружат со останатите
(високата потреба на учениците за поголема меѓусебна поврзаност укажува на фактот
дека, покрај училиштето многу важен дел од нивниот живот е и дружењето и потребата за
припадност на групата на своите врсници); Од спроведена анкета за професионалните
интереси на учениците од прва година (анкетирани 50 ученика), анализата покажа дека
голем број од нив сметаат дека струката која ја одбрале е одлична, но посакуваат да има
повеќе практична настава. Пилот анкетата организирана од страна на Стручниот актив на
ниво на град Скопје на тема „Како учам“, а се однесува на стилови на учење во зависност
од постигнатиот успех во прво полугодие и основното училиште каде што завршиле
(анкетирани се само ученици од прва година) резултатите за нашето училиште покажаа
дека дури 60% од учениците се на прво ниво, 32% на второ а само 8% се на трето ниво).
Учениците со пречки во психо-физичкиот развој не се исмејувани од другите ученици.
Учениците со емоционални, психо-физички и социјални потешкотии имаат целосна
поддршка осд класниот раководител, стручната служба и управата на училиштето.
Учениците се информирани за правилата како да се однесуваат на часовите, 64% од
анкетираните ученици се за построги педагошки мерки за подобра училишна клима. Во
врска со нарушувањето на работната атмосфера на часовите, доцнење на часовите,
непочитување на куќниот ред на училиштето, училиштето соодветно и навреме го
применува Правилникот за изрекување на педагошки мерки, ги информира и повикува
родителите, свикува класни заедници, води записници ( од анкетата која беше спроведена
на 50 испитаника: 10% од анкетираните одговориле дека сите наведени се значајни, 28%
родителот, 2% стручната служба, 22% класниот раководител, 4% родител и стручна
служба, 6% родител и класен раководител, 14% стручна служба и класен раководител,
14% родител, стручна служба и класен раководител ). За педагошките мерки одлучува
Наставничкиот совет на училиштето. Во училиштето редовно се одржуваат класни совети,
Наставнички совет, во присуство на сите предметни наставници, стручната служба,
раководниот кадар и претставници од класните заедници поединечно го разгледува
успехот и поведението на секој ученик. За подигање на квалитетот на наставата
училиштето учествува во ревидирање на наставните планови и програми со БРО, проекти
за негување на мултикулурализмот, проекти за интегрираното образовние.
Социометриското истражување, индивидуалните и групни средби и советувања со
ученици и родители, покажуваат дека училишната клима е позитивно вреднувана.

Училиштето е целосно отворено за соработка со надворешни лица. Соработката со
родителите е секојдневна и континуирана. По потреба се свикуваат и вонредни
родителски средби. Советите на родители се одржуваат редовно. Преку свои
претставници во Училишниот одбор се запознаваат и одлучуваат за сите настани во
училиштето. Родителите се задоволни од комуникацијата со вработените како и
организацијата и дисциплината во училиштето и сакаат нивно поголемо учество во
животот на училиштето. Соработката на училиштето со локалните стопански организации,
фабриките, културните центри, стручните институции т.е. надворешните институции и
партнери е на високо професионално ниво.
Проучувајќи ги слабите страни од минатата самоевалуација на училиштето согледано е
дека сеуште треба да се работи на зголемување на другарството меѓу учениците и
дисциплината на часовите.



Извештај од Самоевалуација на АСУЦ „Боро Петрушевски“ - Скопје за 2014-2015 и 2015-2016 год.

15

Клучни јаки страни:
 Висок степен на доверба кај учениците кон наставниците и взаемно почитување ;

 Одлични услови за работа, опременост и хигиена;

 Промовирање на мултикултурализмот меѓу учениците и наставниците (училишни и
вонучилишни активности);

 Транспарентно работење  на училиштето ;

 Одличен углед на училиштето како во Македонија така и во странство;

 Учество на натпревари на локално, државно и меѓународно ниво;

 Целосна отвореност за соработка со родителите и локалната заедница;

 Чувството на родителите дека децата им се задоволни, среќни во училиштето и дека
се почитуваат нивните права.

Слабости:
 Ученици кои не се дружат со соучениците;

 Да се подобри работната  атмосфера на часовите;

 Делумно запознавање на родителите со наставните планови и програми;

 Подобрување на практичната настава.

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

1.Јакнење на самодовербата и другарството меѓу учениците ;
2.Изнаоѓање нови фрми за вклучување на родителите во животот на училиштето;
3.Подобрување на практичната настава особено од сообраќајната струка.

Подрачје 6: Ресурси
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Евалуација на подрачјето „ Ресурси “

Училиштето е сместено во две згради од тврда градба, со простории кои
одговараат на намената и се користат оптимално од сите членови во училиштето.
Училиштето има 805 ученици, распоредени во 41 паралелка, од машинска, електро и
автотехничка струка. Теоретската настава се реализира во 24 кабинети и 2 кабинети по
информатика, а практичната настава се реализира во 16 специјално опремени практикуми и
1 кабинет по мотори. Во рамките на проектот за модернизација, реновирани се санитарните
јазли и одговараат максимално на потребите на училиштето.

Што се однесува до опременоста на училиштето, може да се каже дека во
поголем дел задоволува, бидејќи покрај тоа што секоја училница е опремена со компјутер за
секој ученик - донирана опрема од владата, училиштето располага и со ЛЦД проектори,
графоскопи, фотокопири, печатачи, како и доволни количини потрошен матерјал – хартија,
пенкала, маркери,и.т.н. При разговорот со наставниците како и од анкетите, може да се
забележи дека наставниците имаат потреба од стручна литература, задоволни се од
количините на потрошен матерјал, како и од опременоста со компјутери, фотокопири и
скенери. Исто така училиштето располага и со современи нагледни средства и инструменти
за лабораториски вежби во кабинетите за практична настава. Од анкетите на учениците и
родителите, може да се заклучи дека во најголем дел се задоволни од просторните
капацитети, хигиената, санитарните јазли, а не се задоволни од непостоењето на
фискултурната сала.

Степенот на образование на вработените одговара на законските прописи.
Училиштето има стратегија за ангажирање на персоналот со повисоки квалификации и
стручност во обезбедување помош/поддршка на колегите за усовршување и
професонионален развој.

Во училиштето се следи и се оценува работата на наставниците преку соодветно
изготвени инструменти – листи за посета на час од страна на шефовите на активи, увид,
следење на планирањето на наставата и другата воспитно образовна дејност (годишни,
тематски, дневни и друг вид планирања) и контрола на педагошката евиденција и
подготовките за реализација на наставната програма и подготовките за наставен час, како и
“Менторирањето на наставници”, проект кој успешно се реализира веќе неколку години,
преку кој може да дојдат до израз сите активности на наставникот (инвентивност во
реализацијата на часот, користење на наставни средства, учество во проекти, обуки,
успешност во постигнувања на резултатите кај учениците, примена на објективни тестови,
и.т.н.). Училиштето максимално дава поддршка на наставниците кои сакаат да ги подобрат
своите стручни квалификации. Посебен акцент во училиштето се дава на реализацијата на
обуки од интерен и екстерен карактер. Обуките се реализираат во вид на дисеминаци од
други колеги, се  ангажираат други обучувачи или пак се овозможуваат обуки преку
семинари, посети или консултации. Наставниците особено изразуваат интерес за обуките
од стручен карактер. Исто така и учеството во проекти од национален и интернационален
карактер е на високо ниво, учествуваат голем број наставници, реализирани се многу
посети и соработки на меѓународно ниво, во кои учествуваа и ученици, што придонесува за
поголема афирмација на училиштето во целост.

Училиштето дава максимална поддршка и на наставниците – приправници, преку
одредување на ментор. Освен што на приправникот му се овозможува помош од страна на
менторот, исто така училиштето организира и разни обуки за приправниците, а стручната
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служба им помага во педагошко – административниот дел. Финансиското работење на
училиштето се одвива согласно законските прописи. Во врска со достапноста на
информациите за финансиското работење за наставниците и за родителите од анкетите
може да се констатира дека информациите се достапни доколку се покаже интерес за нив.
Согласно законските прописи, службата за сметководство во договор со раководниот кадар,
изготвува годишен финансов план кој оди на разгледување и потврдување од страна на
Училишниот Одбор, а потоа оди на одобрување во Советот на град Скопје. Потоа се
изработува квартален финансов план кој исто така оди на одобрување во Советот на град
Скопје. Информациите за училишниот буџет и за трошоците се транспарентни во целост и
за истите се врши навремено информирање. Информациите околу училишниот буџет
најпрво се разгледуваат на Училишен одбор каде се усвојуваат  извештаите и завршните
сметки, а потоа по службена должност се доставуваат до основачот на училиштето – Совет
на Град Скопје.

Училиштето може да се каже дека успешно функционира во областа на модуларното
образование за возрасни, центарот за хомологација, меѓународната соработка, уписната
стратегија на ученици во прва година, интерниот систем за менторирање, решавањето на
конфликтните состојби, интерната соработка и соработката со социјалните партнери,
профитабилните дополнителни дејности, опременоста на училиштето, просторните
капацитети и друго.

Се уште не е доволно развиен системот за  менаџирање со човечки ресурси
(вреднување на наставниците, контрола на работењето), неадекватен систем на сузбивање
на слабиот успех и нередовност на учениците, недоволна поврзаност на теорија со пракса,
како и проблемот од техничка природа – не постоење на фискултурна сала. Но, во иднина
се планираат активности за надминување на овие слабости, преку изготвување на посебна
програма за реализација на истите.

Клучни јаки страни:
 Реновирани просторни капацитети;

 Стратегија на училиштето за развој и афирмација;

 Квалификации и стручност на персоналот – соодветен образовен кадар;

 Интерен систем на менторирање;

 Меѓународна соработка;

 Центар за хомологација;

 Модуларно образование за возрасни ( курсеви и обуки за квалификации и стекнување на
вештини кај возрасните );

 Успешно реализирана уписна стратегија ( пополнет број на запишани ученици );

 Успешно решавање на конфликтните состојби во училиштето;
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 Воспоставен инфо систем;
 Опременост на училиштето со компјутери и други нагледни средства;

 Соработка ( интерна и со социјалните партнери );

 Профитабилни дополнителни дејности (Безбедност при работа, Брокерско Друштво,
Тахографи, АДР).

Слабости:
 Непостоење на фискултурната сала за одржување на часовите по спорт и спортски

активности;

 Недостиг на одредени наставни помагала неопходни за наставата;

 Неразвиен адекватен систем  за менаџирање со човечки ресурси ( контрола на
квалитет во работата, наградување на вработените, и.т.н. );

 Недоволно развиен систем за справување со слабиот успех и нередовноста на
учениците;

 Недоволна координација на теорија и пракса.

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

1. Доопремување на училиштето со стручна литература и нагледни средства
2. Подигнување на квалитетот на наставата ( теоретска и практична ) и

оценувањето, со воведување на современи методи и форми на работа и
користење на современа образовна технологија

3. Продолжување на меѓународната соработка и соработката со социјалните
партнери

4. Воведување на нови образовни профили во тренд со потребите на пазарот на
трудот

5. Унапредување, осовременување и развивање на дополнителните дејности во
училиштето

6. Професионално усовршување на наставниот кадар
7. Изградба на фискултурна сала
8. Креирање на модел за управување со човечки ресурси
9. Организирање и спроведување на обуки на вработени
10.Продолжување на интерниот систем на менторирање

Подрачје 7 : Раководство, креирање политика
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Евалуација на подрачјето „ Раководство, креирање политика“

АСУЦ  „Боро Петрушевски“ во периодот од 2014 до 2016 година ги реализираше сите
поставени развојни цели и тоа на солидно ниво. Најголем  подем училиштето направи во
имплементација  на образовни политики кои ја унапредуваат наставата, ги подобруваат
менаџирањето, контролата и управувањето со човечките ресурси.
Во училиштето има стратегија за професионален развој на наставниците. Таа стратегија
опфаќа обуки, менторска поддршка и контрола на наставната работа. Секој наставник има и
личен план за професионален развој. Во текот на изминатиот период сите наставници
учествуваа на дисеминациите предвидени со Програмата за обука, како и на сите други
организирани предавања за професионално усовршување кои придонесоа за подигнување
на квалитетот на наставата.
АСУЦ „Боро Петрушевски“ повеќе години наназад работи по сопствена стратегија за упис,
која опфаќа активности за промоција на училиштето и поттикнување интерес за
запишување во училиштето, заеднички проекти и активности со основните училишта во
текот на годината. Оваа година, како и минатата, број на ученици во прва година е намален,
поради новоотворените стручни училишта и поради намелениот број на ученици во
основните училиштата на ниво на Македонија.
Меѓународната соработка е една од поважните цели во стратешкиот план на училиштето.
Во оваа насока се забележува прогресивно чекорење напред, во прв ред заради
впечатоците што училиштето ги остава  кај странските партнери. Ориентираноста кон
Европа и чувството дека училиштето по многу нешта може да се носи со сродните училишта
од запад, значат мотив и можност за брзо движење и развој. Тоа овозможи успешна
реализација на сите предвидени проекти, а со тоа меѓународната соработка се издигна  на
повисоко ниво и создаде трајни партнерства на нашето училиште со училиштата во повеќе
европски држави.
Во изминатиот период особено беше ставен акцент на следењето на работата на
наставниот кадар, кое се вршеше од страна на директорот, помошникот за настава и
менторскиот тим, преку: посета на часови, увид во педагошката евиденција и
документација, извештаи за наставни и воннаставни активности, изработени портфолија,
како и анализите на прашалници и анкети спроведени меѓу учениците. Сите тие активности
континуирано се реализираат со цел отстранување на  слабостите при изведување на
наставата и подобрување на нејзиниот квалитет.
Државната матура, завршениот испит и екстерното оценување на учениците успешно се
реализираат и постои благо зголемување на општиот успех по сите предмети.
За последните години се отворија неколку нови дејности: акредитација на Техничка служба,
акредитација за калибрирање тахографи, акредитација за Центар за проценка на ризик на
работно место и обуки за безбедност и здравје при работа, ново акционерско друштво
АСУЦ Брокер АД,  реакредитација на обуки за АДР – возачи и советници (превоз на опасни
материи) и акредитација за реализирање обуки за такси-возачи, а во рамките на
образование на возрасни - верификација за курс за виљушкар.
Условите за работа се најважните сегменти во работниот процес, па затоа континурано се
работи за подобрување на условите за работа. Во таа насока во изминатиот период
извршени се низа зафати: реконструкција на полигонот и осветлување за ноќно возење,
реконструкција на Станицата за технички преглед, зградата за сметководство и
Автопералната, набавени се апарати за за автоклима, апарат за калибрација на тахографи,
апарат за мерење издувни гасови на моторни возила, нови мототестери, смарт-табли, а во
секоја училница се поставени ЛЦД-проектори. Исто така, се спроведуваат курсеви за
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возрасни за неколку модули: Сервисер за мехатронички системи кај моторните возила,
Автосервисер и Сервисер за клима-уреди во моторните возила, а подготвена е
методологија за сообразност на испитите на возач-инструктор од сите категории.
Целокупната работа на училиштето е базирана врз принципите и планирањата на
Развојниот план на училиштето. Работата во училиштето има развоен тек и процес кој мора
да се реализира во континуитет. Пред сè, акцент се става на активности кои и досега се
работеле во училиштето, а бараат понатамошен развој, како и на некои нови кои се
приоритет во новиот План за развој на училипштето. Како резултат на целокупното
залагање, училиштето ја постигна највисоката оценка при интегралниот инспекторски
надзор, во ноември 2015.
Во овој период АСУЦ заокружи еден период на подготвување нови процедури и постапки за
образовната работа, постапки за организацискиот менаџмент и односот кон
административно-техничкиот приод кон средствата за работа и одговорностите во
работењето. Во оваа смисла подготвени се повеќе од 70 постапки за образовниот дел и
повеќе од 20 постапки во административниот дел и во дополнителните дејности.
Очекувањата, желбите и заложбите на директорот се: да продолжи развојот на Центарот
врз веќе добро изградена основа; да се следат промените и потребите на пазарот на
трудот; како и новитетите и развојните сегменити во образованието на нашите простори и
пошироко.
Приоритет да се даде на градење професионални односи меѓу вработените со цел –

пружање професионални услуги на сите полиња со кои се занимава Центарот и, секако,
барањата се насочени кон подеднакво квалитетен и одговорен пристап на сите вработени
во Центарот што е услов за и сигурност за понатамошен развој.
Посебните развојни активности на директорот за наредниот период од две години ќе бидат
насочени кон унапредување на наставата преку програмата за менторирање на наставници
и нови стратегии за квалитет, обуки на наставници како и нивно вреднување; поттикнување
на воспитно-образовни програми и проекти за оптимален индивидуален  развој на
учениците.
Обезбедување безбедна и здрава средина за престој на учениците и вработените во
училиштето. Надополнување и набавка на нови помагала за работа во наставата и
дополнителните дејности.
Во насока на претприемнички новитети, директорот ќе посвети повеќе внимание на
проширување на дејностите или трансформација на постоечките. Фокусот ќе биде ставен на
интензивирање на работата на одделот за БЗР, новата техничка служба, одделот за
калибрација, подобрување на образованието за возрасни, како и реклама на брокерското
друштво во склоп на потребите на СТП.
Заради следење на европските стручни центри и нивното работење ќе се прошири
соработката со други држави кои имаат интерес да работат со нас.

Клучни јаки страни

 Раководниот тим е целосно вклучен во решавањето на проблемите во училиштето;

 Добра соработка на раководниот тим со останатите субјекти во училиштето;

 Добра соработка на наставниот кадар и Стручната служба со родителите;

 Континуирано следење на постигнувањата и заложба за подобрување на резултатите

во сите домени на работа на Центарот;

 Целосна вклученост на Училишниот одбор во решавање на проблемите;
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 Максимално почитување на правата и должностите на сите субјекти во училиштето;

 Соработка со заедниците од локалната самоуправа на сите нивоа (спорт, култура,

екологија, општествено-едукативни збиднувања, хуманитарни акции и др.);

 Добри односи со јавноста  (промоција на училиштето);

 Развоен план базиран врз следење на потребите на пазарот .

Слабости
 Немање на спортска сала;

 Недостаток на работилници и доволно надгледни средства за новите дејности;

 Недостаток на нови струки согласно со потребите на пазарот.

Дата: Изработила:
26.7.2016 Проф: Сунчица Белинска -Андов

_______________

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

1.Професионално усовршување преку спроведување обуки и семинари
организирани во училиштето и во други институции;

2. Развивање интерни стратегии за квалитет во наставата;
3. Следење и вреднување на работата на вработените;
4. Создавање модел на поврзување на теоријата и практиката;
5. Модел за следење на унапредувањето според утврдени критериуми;
6. Програми за превенција и развојни постигнувања на учениците;
7. Намалување на потрошувачката на вода и електрична енергија за 10% во

споредба со претходната година;
8.Обезбедување здрави услови за учење и работење во училиштето и

функционално еколошки уреден училиштен двор;
9. Проширување на меѓународната соработка;
10. Подготовка на нови образовни профили и курсеви во тренд со потребите на

пазарот на трудот;
11.Унапредување, осовременување и развивање на дополнителните дејности во

училиштето;
12.Интензивирање на работата на одделот за БЗР, Техничката служба, одделот за

калибрација, подобрување на образованието за возрасни како и рекламање и промоција
на брокерското друштво во склоп на потребите на СТП.


