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1. Идентификациски податоци за училиштето 

 

Име на училиштето Општинско угостителско-туристичко училиште "Ванчо Питошески" 

Локација на училиштето "Кеј Македонија" бр. 101 Охрид 

Телефон 046/264-421 

Веб страна на училиштето www.vancopitoseski.edu.mk 

Е-mail pitoseski@yahoo.com 

Училиштето е основано од Народниот одбор на општината Охрид 

Верификација- број на актот  07-691  

Година на верификација 1963 година 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Површена на објектот 2.102 м² 

Површина на училшниот двор 10.475 м² 

Површина на спортски терени и игралишта 2.400 м² 

Број на вработени во училиштето 45 

Степен на училиштето средно стручно 

Струки во училиштето угостителско-туристичка струка 

Профили на програмите во училиштето ▪ келнер со тригодишно образование 

▪ готвач со тригодишно образование  

▪ хотелско-туристички техничар со четиригодишно образование 

▪ угостителски техничар со четиригодишно образование 

▪ угостителски техничар за рурален туризам со четиригодишно образование 

Број на ученици во учебната 2017/18 година 183 

Број на паралелки 19 

Број на смени 2 

Список на конкретни проекти во 

училиштето во текот на учебната 2017/18 

година 

1. "Интеграција на еколошкото образование во македонскиот образовен систем", 

финансиран од Здружение на граѓани ОХО, Швајцарска агенција за развој и МОН; 

2. Програма на Европската комисија наменета за образование, обука, млади и спорт 

"Еразмус плус 2014 -2020"; 

3. "Безбедни училишта", проект на МВР и Мисијата на ОБСЕ во Р. Македонија; 

4. "Проект за меѓуетничка интеграција во образованието", USAID, МОН; 

5. "Јакнење на доживотното учење преку модернизација на системот за стручно 

образование и обука и образованието на возрасни", финансиран од Оперативната програма 

за Развој на човечки реурси (2007-2013), Европската Унија и Британскиот совет; 

6. "Заедничка грижа за правилно насочување на учениците", МОН, БРО; 

7. "Техничка помош за подготовка на тендерска документација за набавка на наставна 

опрема за стручна обука", Оперативна програма од инструментот за предпристапна помош 

за развој на човечките ресурси 2007-2013, финансиран од ЕУ; 

8. "Проект за развој на вештини и поддршка на иновации (СКИЛС проект)", во согласност 

со донесенета Концепција за модернизација на техничкото образование, ЦСОО и БРО; 

9. "Проект за локална и регионална конкуретност", финансиран од инструментот за 

претпристапниот доверителски фонд на Европската Унија, Меѓународната банка за обнова 

и развој (Светска банка), Владата на Република Северна Македонија 

10. Концепт за развивање на Регионални центри за стручно образование и обука, 

Министерство за образование и наука, Европска фондација за обука 
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2. Воведен дел 

 

Општинското угостителско-туристичко училиште "Ванчо Питошески"-Охрид е лоцирано покрај самиот кеј на Охридското езеро во 

непосредна близина на хотелот "Милениум Палас" и Факултетот за туризам и угостителство, лесно пристапно за учениците, родителите и др. 

заинтересирани посетители. 

Училиштето е формирано со решение бр. 05-80117/1 од 10 септември 1960 година од страна на Народниот одбор на општината Охрид, како 

стручно угостителско училиште со практична обука. Како образовна институција училиштето се верифицира со решение бр. 07-691 на 14 јуни 

1963 година од страна на Советот за просвета на СР Македонија со задача да подготвува кадри со општопризнат степен на стручно образование 

во ранг на квалификуван работник во угостителството за занимање готвач, келнер и портир. Во судскиот регистар под назив стручно 

угостителско училиште со практична обука е запишано во Окружниот стопански суд во Битола под бр. 82/65 на 11 јануари 1966 година. Во 

учебната 1961/62 година запишани биле 35 ученици, чие образование траело 2 години. Првите предмети кои се предавале во училиштето биле 

послужување, готварство, организација на угостителството со хотелиерство и странски јазик. 

Тоа беа почетоците, скромни но со голема верба дека еден ден оваа воспитно-образовна институција ќе игра значајна улога во развојот на 

туризмот и угостителството, како во регионот, така и пошироко во државата.  

Во учебната 2019/20 година се реализираа наставни планови и програми за образование на ученици од угостителско-туристичката струка во 

следните профили:  

▪ келнер со тригодишно образование;  

▪ готвач со тригодишно образование; 

▪ хотелско-туристички техничар со четиригодишно образование; 

▪ угостителски техничар со четиригодишно образование;  

▪ угостителски техничар за рурален туризам со четиригодишно образование. 

Во учебната 2019/20 година се реализираа и наставни планови и програми за образование на ученици од спортската гимназија во образовните 

профили спортски паралелки за фудбал, ракомет и кошарка, кои во нашето училиште се водат како дисперзирани паралелки на Државното 

средно училиште "Спортска академија" од Скопје. Постигањата на учениците од овие паралелки не влегуваат во вкупните постигања на 

учениците од нашето училиште.  

Како и вообичаено во секоја работа така и во нашето училиште има јаки страни и слабости, предности и недостатоци. Во процесот на 

самоевалуација на работењето на училиштето во изминатите две учебни години, спроведена во периодот мај-јуни 2020 година зедовме во 

предвид седум детерминанти или елементи:  

1. Наставни планови и програми; 

2. Постигнувања на учениците; 

3. Учење и настава; 

4. Поддршка на учениците; 

5. Училишна клима и односи во училиштето; 

6. Ресурси; 

7. Управување, раководење и креирање на политика. 

Сите овие детерминанти или фактори се во еден интерактивен однос и влијаат меѓусебно, а со тоа интегрално делуваат врз севкупното 

работење на училиштето.  

Низ процесот на самоевалуација на работењето на училиштето ние конкретно ги доловивме слабостите и јаките страни на училиштето, 

односно добивме одговор на следните прашања: 

1. Што и како работиме? 

2. Како ја следиме својата работа?                

3. Како знаеме дека сме успеале?                        

Со самоевалуацијата беа опфатени: учениците и нивните родители, вработените во училиштето, начинот на користење на ресурсите, 

активностите на училиштето, процесите на одлучување, вклучувањето и придонесот на различните интересни групи, резултатите од преземените 

активности, степенот на задоволството кај учениците во процесот. Методолошката основа на самоевалуацијата е сочинета од комбинација 

помеѓу разни квантитативно-квалитативни техники и истражувачки постапки, како на пр. преку: разговори со сите заинтересирани страни, 

анкетирање, разгледување на ресурсите и документацијата, директно набљудување и анализа на документи и сл.. 

Заради пандемијата предизвикана од Corona вирусот COVID-19, Владата на Република Северна Македонија на 10 март 2020 година одлучи 

привремено да се затворат училиштата и воспитно-образовниот процес да се реализира со настава и учење од далечина. Здравствената криза 

поврзана со COVID-19, неизбежно, го измена начинот на кој се реализира воспитво-образовниот процес после 10 март 2020 година. Со 

затворањето на училиштето се измени начинот на кој се реализираат училишните активности и сите учевствуваме во прилагодувањето на 

новонастаната ситуација, со користење на ресурсите кои ни беа достапни. 

Оттука сите активности во процесот на самоевалуација на училиштето беа спроведени во време на епидемија преку електронски пат, со 

строго почитување на протоколите на Министерството за здравство (носење заштитни маски, редовна дезинфекција, често миење на рацете, 

одржување физичка дистанца). 
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3. Извештај за интегралната евалуација на работењето на училиштето 

 

Во периодот од 25-29.05.2017 година во училиштето беше извршена Интегрална евалуација од страна на тим државни просветни инспектори.  

Од НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ0Т бр. 09-643/1 од 25.07.2017 година од извршената интегрална евалуација во нашето училиште произлегуваат 

следните наоди и препораки: 

 
Силни или добри страни на училиштето Слаби или лоши страни на училиштето 

Постојана ангажираност на училиштето во подобрување на 

условите за работа и унапредување на воспитно-образовниот 

процес, како и создавање еднакви можности за вклучување на сите 

ученици во воспитно-образовниот процес.  

Училиштето има партнерски однос со локалната заедница, 

невладини организации и други институции. 

Училиштето е носител на многу свои проекти и активно учествува 

на меѓународни и државни гастро натпревари каде постигнува 

успеси. Соработува со училиштата од земјава, регионот и Европа. 

Постои координирана и континуирана соработка меѓу 

управувачката и раководната структура. 

Во училиштето има утврдена и пропишана процедура за следење 

на планирањата на наставниците. 

Практичната настава во училиштето и во угостителските објекти е 

добро организирана и се следи напредокот на учениците во 

посебни досиеја. 

Нема кабинет за практична настава за профилот хотелско-

туристички техничар.  

Нема спортска сала и дел од кровот на училиштето е од азбест. 

Нема регистриран спортски клуб. 

Нередовно посетување на наставата од учениците. 

 

Препораки  

1. Да се вложат напори за обезбедување на кабинет за практична настава за образовниот профил хотелско-туристички техничар. 

2. Да се создадат соодветни услови за изградба на спортска сала и менување на кровот од училиштето од азбест. 

3. Да се изврши регистрација на спортски клуб.  

4. Да се преземат активности за зголемување на редовноста на учениците.  

 
Од извршената интегрална евалуација во сите седум подрачја, тимот од државни просветни инспектори е на мислење дека работата на 

училиштето е добра. 
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4. Подрачја на самоевалуација на училиштето 

 

Подрачје бр. 1: Наставни планови и програми 

 

Бр. Индикатор за квалитет Теми 

1.1 Реализација на 

наставните планови и 

програми  

Применувани наставни планови и програми  

Информираност на родителите и учениците за наставните планови и програми 

Прилагодување на наставните програми на децата со посебни образовни потреби 

Избор на наставни предмети 

Реализација на проширени програми 

1.2 Реализација на 

наставните планови и 

програми  

Родова и етничка рамноправност и мултикултурна сензитивност во наставните програми и учебните 

помагала 

Интегрирање на карактеристиките и потребите на локалната средина во наставните програми и 

наставните помагала 

Интегрирање на општите (меѓупредметните) цели на образованието 

Влијание на наставниците и родителите врз наставните планови и програми 

1.3 Воннаставни активности Обем и разновидност на планираните и реализираните воннаставни активности 

Опфатеност на учениците со воннаставните активности 

Вклученост на учениците во изборот и планирањето на работата во воннаставните активности 

Афирмирање на учениците и на училиштето преку воннаставните активности 

 

Резултати: Кратко образожение на нашите клучни јаки страни и слабости 

 

Клучни јаки страни 

 

▪ Применуваните наставни планови и програми се во согласност со донесените програмски документи од МОН;  

▪ Наставните планови и програми се реализираат во пропишаниот обем во согласност со условите во училиштето, наставните и 

нагледните средства;  

▪ Наставните планови и програми им се достапни на наставниците и др. заинтересирани субјекти; 

▪ Училиштето има воспоставено договорени процедури и користи повеќе различни начини да ги информира родителите и учениците, 

како и сите други кои бараат информација за целите на наставните планови и програми што се реализираат;  

▪ Училиштето им нуди на учениците повеќе од три (3) изборни предмети според наставниот план и спецификите на локалната 

средина; 

▪ Училиштето планира и реализира разновидни воннаставни активности што ги одразува потребите и интересите на учениците;  

▪ Учениците со помош и поддршка од училиштето и наставниците учествуваат на манифестации од различен карактер;  

▪ Учениците постигнуваат високи успеси на натпревари од различни области што се организираат на локално, национално и 

меѓународно ниво; 

▪ Постојат и се користат средства за афирмирање на воннаставните активности и на продуктите од нив. 

 

Слабости 

 

▪ Училиштето работи со децата со посебни образовни потреби вклучени во редовната настава по прилагодени наставни програми за 

дел од предметите; 

▪ Недоволна информираност на родителите и учениците за наставните планови и програми што се реализираат во училиштето; 

▪ Училиштето преку формалните органи не планира доволно активности за прибирање и разгледување мислења за наставните 

планови и програми и учебните помагала од наставници и родители од аспект на родова и етничка рамноправност и мултикултурна 

сензитивност; 

▪ Училиштето ги поттикнува наставниците и родителите да дадат мислење за наставните планови и програми само во рамките на 

формалните органи на училиштето; 

▪ Учениците немаат клучна улога во изготвувањето на програмите за работа на воннаставните активности.  

▪ Училиштето нема регистрирано спортски клуб. 

 

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

на училиштето 

 

1. Прилагодување на наставните програми по сите предмети според можностите на децата со посебни образовни потреби. 

2. Поголема вклученост на учениците во изборот и планирањето на работата во воннаставните активности. 

3. Регистрација на спортски клуб во училиштето. 
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Подрачје бр. 2: Постигања на учениците 

 

Бр. Индикатор за квалитет Теми 

2.1 Реализација на 

наставните планови и 

програми  

Следење на постигања на учениците од различен пол, етничка припадност (и јазикот на наставата) по 

наставни предмети и по квалификациони периоди  

Подобрување на постигања на учениците од различен пол, етничка припадност (и јазикот на наставата)  

Идентификација на учениците со тешкотии во учењето, на надарените ученици и на учениците со 

посебни образовни потреби  

Подобрување на постигањата на учениците преку редовната и дополнителната/додатната настава  

Следење на постигања на учениците при премин од еден во друг циклус и од едно до друго ниво на 

образование 

2.2 Задржување/осипување 

на учениците 

Редовност во наставата  

Осипување на учениците  

Премин на ученици од едно училиште во друго  

2.3 Повторување на 

учениците 

Ученици што не ја завршуваат годината 

 

Резултати: Кратко образожение на нашите клучни јаки страни и слабости 

 

Клучни јаки страни 

 

▪ Училиштето располага со податоци за постигањата на учениците за сите квалификациони периоди; 

▪ Училиштето планира и презема активности за подобрување на постигањата на учениците; 

▪ Наставниците им обезбедуваат поддршка во редовната настава на учениците кои имаат тешкотии во учењето, како и на надарените 

ученици, избирајќи активности соодветни на нивните можности и потреби;  

▪ Во текот на целата година училиштето редовно реализира дополнителна настава по сите предмети за кои учениците пројавуваат 

тешкотии во учењето;  

▪ Додатната настава се организира во повеќе области за учениците кои покажуваат значителни резултати во определени области; 

▪ Училиштето ја следи редовноста на учениците, ги анализира причините за отсуство од наставата (и неоправдано и оправдано); 

▪ Осипувањето на учениците од училиштето бележи тренд на намалување во последните 3 години; 

▪ Училиштето во целост ја почитува постапката за премин на ученици од едно училиште во друго. 

 

Слабости 

 

▪ Училиштето не располага со податоци за постигањата на учениците по етничка припадност;  

▪ Постигнатиот среден успех на учениците на ниво на училиште не е доволно висок; 

▪ Училиштето не презема некои посебни активности за надминување на разликите што се јавуваат во постигањата на учениците при 

премин од еден во друг циклус и од едно до друго ниво на образование;   

▪ Во училиштето има појава на голем број изостаноци на учениците од наставата;  

▪ Училиштето не ја следи редовноста на учениците според полот, етничката припадност и социјалното потекло; 

▪ Процентот на осипување на учениците од училиштето и понатаму е доста висок и не е на посакуваното ниво под 4%. 

 

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

на училиштето 

 

1. Следење на постигањата на учениците по етничка припадност. 

2. Подобрување на средниот успех на учениците на ниво на училиштето за 3%. 

3. Подобрување на редовноста на учениците во наставата за 5%. 

4. Следење на редовноста на учениците според полот, етничката припадност и социјалното потекло. 

5. Осипувањето на учениците е под 4%. 
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Подрачје бр. 3: Постигања на учениците 

 

Бр. Индикатор за квалитет Теми 

3.1 Планирања на наставниците Поддршка и следење на планирањата на наставниците 

Индивидуални планирања на наставниците 

Размена на искуства и информации при планирањето 

Распоред на часови 

3.2 Наставен процес Наставни форми и методи 

Избор на задачи, активности и ресурси 

Интеракција меѓу наставниците и учениците 

Приодот на наставникот кон учениците 

Следење на наставниот процес 

3.3 Искуства на учениците од учењето Средина за учење 

Атмосфера за учење 

Поттикнување на учениците за преземање одговорност 

Интеракција на учениците меѓу себе и со возрасните во училиштето 

3.4 Задоволување на потребите на учениците Идентификување на образовните потреби на учениците 

Почитување на различните потреби на учениците во наставата 

3.5 Оценувањето како дел од наставата Училишна политика за оценување  

Методи и форми на оценување 

Користење на информациите од оценувањето во наставата 

3.6 Известување за напредокот на учениците  Известување на родителите за напредокот на ученицитe 

3.7 Настава и учење од далечина Наставен процес  

Комуникација со родителите или старателите 

Подддршка за учење и настава на далечина 

 

Резултати: Кратко образожение на нашите клучни јаки страни и слабости 

 

Клучни јаки страни 

 

▪ Во училиштето има пропишани приоди за планирање и утврдени процедури за поддршка и следење на планирањето на наставата 

од страна на директорот и стручната служба;  

▪ Секој наставник што изведува настава задолжително изготвува соодветни планови за секој вид настава во електронска форма, 

усогласени со дадените наставни планови и програми на БРО и ЦССС; 

▪ Наставниците планираaт во рамките на стручните активи и разменуваат искуства и идеи за планирањето; 

▪ Наставниците користат добро испланирани и соодветни методи за да работат со учениците; 

▪ Изборот на активности, задачи и ресурси е во поголем дел прилагоден на индивидуалните образовни потреби на учениците;  

▪ Најголем број наставници користат различни ресурси и приоди за учење и настава, не ограничувајќи се исклучиво на одобрени 

учебници и дополнителна прирачна литература;  

▪ Интеракцијата со учениците е во насока на промовирање на учењето и градење доверба меѓу наставниците и учениците; 

▪ Наставниците се однесуваат со учениците на начин кој промовира взаемно почитување, помош, соработка и разбирање; 

▪ Училиштето има договорена интерна процедура за следење на наставниот процес и истата редовно се применува; 

▪ Учениците преземаат различни одговорности во училиштето во и вон наставата; 

▪ Училиштето низ организирани форми поттикнува, мотивира и остварува соработка меѓу учениците и возрасните во училиштето; 

▪ Наставниот кадар и стручната служба ги препознаваат образовните потреби и пречки во процесот на учење на учениците и 

преземаат конкретни активности за исполнување на потребите/или отстранување на пречките; 

▪ Наставниците во процесот на поучување користат различни техники; 

▪ Училиштето има дефинирана политика за оценувањето во која основна цел е да го подржи учењето на секој ученик; 

▪ Оценувањето е објективно, транспарентно и индивидуализирано;  

▪ Училиштето има утврден систем за известување на родителите за напредокот на нивните деца и доследно го применува. 

▪ Наставниот кадар доби официјален допис од училиштето со насоки за тоа како ќе се реализира наставата од далечина во нашето 

училиште. 

▪ На ниво на училиште беше донесена одлука за тоа кои интернет платформи може да се користат за споделување на наставните 

материјали и за комуникација меѓу наставниците и наставниот кадар.  

▪ Наставата на далечина се реализираше според распоредот на часови (иако имаше одредени прилагодувања на термините). 

▪ Додека се одвиваше наставата од далечина, на почетокот имавме случаи кога не можевме да оствариме контакт со одредени 

деца/родители, но подоцна успеавме да оствариме контакт со сите деца/родители или старатели. 

▪ Наставниот кадар, секој според своите можности, наставата на далечина, во поголем дел ја реализира преку договорените интернет 

платформи. 

▪ Во однос на домашните задачи и проверка на знаењета, наставниот кадар, секој според своите можности, овој дел од наставата, во 

поголем дел го реализира преку договорените интернет платформи. 
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▪ Наставниот кадар во одреден дел се координираше меѓу себе за да се има предвид колку се оптоварени учениците од различните 

класови во одреден период. 

▪ Од учениците наставниот кадар добиваше конкретни предлози во врска со начинот на реализација на наставата на далечина. 

▪ Дел од наставниот кадар водеше електронско портфолио во кое се чуваа сите изработки/трудови на учениците (домашни задачи, 

тестови, есеи, проекти, истражувања, слики од изведбени активности и слично). 

 

Слабости 

 

▪ По најголем дел од наставните предмети за три годишно образование нема одобрени учебници; 

▪ Со реформата на техничкото образование постоечките учебници во поголем дел не одговараат на новите наставни програми-

модуларно дизајнирани; 

▪ Следењето на планирањата на наставниците и наставниот процес не е според посакуваната динамика; 

▪ Училиштето не располага со сите потребни инструменти за следење на наставниот процес, како на пр.: инструмент за следење и 

вреднување за воспоставување клима во паралелката, за следење и вреднување на комуникацијата на наставникот со учениците, за 

следење и вреднување на работата на наставникот за оценување на напредокот на учениците; 

▪ Одреден дел од кадарот (особено повозрасните) не беше доволно едуциран за примена на интернет платформи, кои може да се 

користат за споделување на наставните материјали, за комуникација меѓу наставниците и родителите и за платформи прилагодени 

за проверка и тестирање на знаењата на учениците; 

▪ На тестовите / проверките / домашните задачи дел од учениците не работеа самостојно – споделуваа меѓу себе одговори; 

▪ Дел од учениците не ги следеа задолженијата и тешко беше да се мотивираат; 

▪ Значителен дел од учениците споделуваа компјутер со други лица во семејството и го имааа проблемот "кој прв да се вклучи на 

комјутер"; 

▪ Дел од учениците не го сфаќаа доволно сериозно учењето од дома; 

▪ Дел од учениците не можеа да го сфатат материјалот само со учење од дома; 

▪ Учењето од дома споредено со периодот кога наставата се реализираше во училиштето придонесе да се зголеми бројот на учениците 

кои имат потешкотии да го усвојат наставниот материјал; 

▪ Нема дигитални едукативни материјали прилагодени на наставните единици; 

▪ Голем е бројот на учебници во дигитална или во печатена форма кои недостигаат, согласно наставните програми;  

▪ Немаше дидактички насоки за реализација на настава на далечина согласно наставните програми; 

▪ МОН треба да прилагоди платформи кои треба да се користат за учење и настава на далечина и за тестирање. 

 

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

на училиштето 

 

1. Подобрување на следењето на планирањата на наставниците.  

2. Подобрување на следењето на наставниот процес. 

3. Учебници согласно наставните програми, во дигитална или печатена форма.  

3. Изготвување на сите потребни инструменти за следење на наставниот процес. 

5. Подобрување на наставата и учењето од далечина. 
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Подрачје бр. 4: Поддршка на учениците 

 

Бр. Индикатор за квалитет Теми 

4.1 Севкупна грижа за учениците Заштита од физички повреди и елементарни непогоди 

Превенција од насилство 

Заштита од пушење, алкохол и дрога 

Квалитет на достапна храна 

Поддршка на учениците со телесни пречки во развојот 

Грижа за ученици од социјално загрозени семејства 

4.2 Здравје Хигиена и заштита од болести 

Грижа за ученици со здравствени проблеми 

4.3 Советодавна помош за понатамошно 

образование на учениците 

Пружање помош при избор на занимањето/институцијата за понатамошно 

образование, доусовршување или вработување 

Грижа за ученици со емоционални потешкотии 

4.4 Следење на напредокот Водење евиденција за индивидуалниот напредок на учениците 

Анализа на напредокот на учениците по паралелки 

 

Резултати: Кратко образожение на нашите клучни јаки страни и слабости 

 

Клучни јаки страни 

 

▪ Училишниот простор е безбеден за изведување настава;  

▪ Инфраструктурата во училиштето е безбедна и не претставува потенцијална опасност од повреди на учениците; 

▪ Училиштето има интерен акт за постапување во случај на елементарни непогоди и изведува симулации;  

▪ Во училиштето се забранува секаков облик на насилство, манифестиран од страна на возрасните и ученицитe;  

▪ Училиштето има "Кодекс за безбедно училиште";  

▪ Училиштето има и реализира "Акционен план за безбедно училиште";  

▪ Училиштето е под видео надзор; 

▪ Училиштето води политика на забрана за пушење, конзумирање алкохол, дистрибуција и конзумирање наркотични супстанции; 

▪ Училиштето континуирано води грижа за одржување на хигиената во училиштето; 

▪ Училиштето има и реализира програма за грижа за здравјето на учениците; 

▪ Училиштето им обезбедува на учениците јасни, точни и најнови информации за можностите за понатамошно образование, 

доусовршување или вработување; 

▪ Училиштето им нуди на учениците можности за организирана практична работа; 

▪ Во училиштето се води уредна педагошка евиденција и документација и тоа во текот на целата година за сите подрачја и дејности; 

▪ Раководителите на паралелката водат уредна евиденција за постигањата, редовноста и поведението на секој ученик/ка;  

▪ Постои ефективна соработка меѓу раководниот орган, стручната служба класните/предметните наставници и родителите за 

постигањата на учениците; 

▪ Наставниците подготвуваат редовни извештаи и анализи по квартали за својата паралелка врз основа на индивидуалните евиденции 

за учениците.  

 

Слабости 

 

▪ Училиштето нема пропишани мерки и активности за безбедност на учениците во текот на наставата во училиштето и училишната 

зграда;  

▪ Училиштето не обезбедува увид во квалитетот на храната што им се нуди на учениците во продавниците за храна во негова 

непосредна близина;  

▪ Училиштето нема пишан документ во кој се дефинирани сите облици на однесување на децата и возрасните кои се сметаат за 

психичко и физичко насилство, со особен акцент на облиците на сексуално вознемирување на учениците (меѓу себе и од страна на 

возрасните);  

▪ Училиштето нема програма за професионална ориентација на учениците. 

 

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

на училиштето 

 

1. Изготвување пропишани мерки и активности за безбедност на учениците во текот на наставата во училиштето и училишната зграда. 

2. Изготвување пишан документ во кој се дефинирани сите облици на однесување на децата и возрасните кои се сметаат за психичко и 

физичко насилство, со особен акцент на облиците на сексуално вознемирување на учениците (меѓу себе и од страна на возрасните). 

3. Изготвување програма за професионална ориентација на учениците.. 
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Подрачје бр. 5: Училишна клима и односи во училиштето 

 

Бр. Индикатор за квалитет Теми 

5.1 Училишна клима и односи во училиштето Углед/имиџ на училиштето 

Кодекс на однесување 

Училишна клима 

Поведение и дисциплина во училиштето 

Партиципација на учениците во решавањето проблеми и донесувањето одлуки 

5.2 Промовирање на постигањата Промовирање на личните постигања на учениците 

Промовирање на постигањата во име на училиштето 

5.3 Еднаквост и правичност Познавање на правата на децата 

Еднаков и правичен третман на сите ученици 

Прифаќање и промовирање на мултикултурализмот 

5.4 Партнерски однос со родителите и со 

локалната и деловната заедница 

Соработка на училиштето со родителите 

Соработка со локалната заедница 

Соработка со деловната заедница и невладиниот сектор 

 

Резултати: Кратко образожение на нашите клучни јаки страни и слабости 

 

Клучни јаки страни 

 

▪ Училиштето има Кодекс на однесување со кој се поставени принципите и правилата на однесување на сите структури во 

училиштето; 

▪ Училиштето води политика на взаемно почитување и рамноправен третман на сите структури што учествуваат во училишниот 

живот;  

▪ Вработените постојано се грижат за однесувањето и безбедноста на учениците за време на одморите, приемот на учениците и 

нивното заминување од училиште; 

▪ Училиштето соодветно го применува правилникот за изрекување педагошки мерки; 

▪ Учениците се навремено и целосно информирани за сите работи што се од нивен непосреден интерес; 

▪ Училиштето става акцент на постигањата на сите ученици;  

▪ Учениците имаат можности (согласно своите способности и интереси) да ги изразат своите креативни потенцијали во наставата и 

воннаставните активности; 

▪ Училиштето ги промовира личните постигања на сите ученици во рамките на училиштето, локалната и пошироката средина;  

▪ Училиштето води политика на поттикнување на наставниот кадар и на учениците да учествуваат и постигнуваат успех на 

натпревари на локално, регионално, национално и интернационално ниво; 

▪ Вработените во училиштето ги знаат и почитуваат правата на децата; 

▪ Вработените во училиштето подеднакво се однесуваат кон сите ученици, независно од полот, етничката припадност, социјалното 

потекло и способностите и кога се работи за активностите на часот и за активностите вон часовите;  

▪ Училиштето води политика на позитивно вреднување и промовирање на етничката, културната, верската и јазичната разноликост 

во училиштето и заедницата;  

▪ Училиштето е активно вклучено во животот на локалната заедница преку спроведување на заеднички проекти и организирање и 

учество на настани од интерес на заедницата; 

▪ Родителите се чувствуваат добредојдени во училиштето;  

▪ Училиштето промовира волонтерско вклучување на учениците во активностите на заедницата;  

▪ Заедницата се вклучува во подобрување на условите за работа во училиштето;  

▪ Училиштето остварува квалитетна соработка со деловната заедница и невладиниот сектор; 

▪ Успешно реализиран грант, под условите утврдени во Посебните одредби, општите одредби и другите анекси на договорот, за 

проектот насловен "Learning from the best-Учиме од најдобрите" ("Проект") под програмата Еразмус+; 

▪ Успешно реализиран подгрант, во рамките на "Проектот за локална и регионална конкуретност", финансиран од инструментот за 

претпристапниот доверителски фонд на Европската Унија, Меѓународната банка за обнова и развој (Светска банка), Владата на 

Република Северна Македонија; 

▪ Учииштето е дел од Концептот за развивање на Регионални центри за стручно образование и обука со опфат на формалното, 

неформалното образование на возрасните и валидацијата на неформалното и информалното учење (ВНИУ), изработен на 

иницијатива на Министерството за образование и наука, при што во изминатите 2 години поддршка беше обезбедена од Европската 

фондација за обука. 
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Слабости 

 

▪ Угледот/имиџот што го има училиштето пред се во локалната заедница не е на задоволително ниво; 

▪ Поведението и дисциплината на учениците не се на посакуваното ниво; 

▪ Училиштето не презема доволно активности за да ги запознае родителите со правата на децата;  

▪ Училиштето не презема доволно активности да ги поттикне родителите активно да се вклучат во наставниот процес, како на пр.: 

посети на работното место, како и во воннаставните активности и др.; 

▪ Релацијата со деловната заедница не е на посакуваното ниво.  

 

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

на училиштето 

 

1. Подобрување на угледот/имиџот што го има училиштето, пред се во локалната заедница. 

2. Подобрување на поведението и дисциплината на учениците. 

3. Поттикнување на родителите да се вклучат во воспитно образовната работа на училиштето на сите нивоа. 

4. Унапредување на соработката со деловната заедница. 
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Подрачје бр. 6: Ресурси 

 

Бр. Индикатор за квалитет Теми 

6.1 Сместување и просторни капацитети Просторни услови 

Искористеност на просторните капацитети 

6.2 Наставни средства и материјали Опременост со стручна литература и наставни средства и помагала 

Училишна библиотека 

Потрошен материјал 

6.3 Обезбедување на потребниот наставен 

кадар 

Број на вработени и соодветност на наставниот кадар 

Ефективност и распоредување на кадарот 

Стручната служба како поддршка на наставниот кадар 

6.4 Следење на развојните потреби 

нанаставниот кадар 

Професионален развој на наставниците 

6.5 Финансиско работење во училиштето Постапки со кои се обезбедува почитување на законската регулатива зафинансиско 

работење 

Транспарентност во планирањето и трошењето на училишниот буџет 

 

Резултати: Кратко образожение на нашите клучни јаки страни и слабости 

 

Клучни јаки страни 

 

▪ Училишниот простор ги исполнува условите за изведување на настава според нормативот;  

▪ Училиштето има јасен план и распоред и максимално ги користи расположливите капацитети за изведување на наставата;  

▪ Училишната библиотека работи во просторни услови кои одговараат на потребите и е добро подредена; 

▪ Училиштето презема мерки за подобрување на постоечката состојба, со што во поголем дел ги задоволува потребите на учениците; 

▪ Училиштето располага со разновидна стручна литература и наставни средства и помагала за повеќето наставни предмети;  

▪ Постои недостиг од одредена наставна опрема и нагледни средства, со што би се подобрил квалитетот на наставата во училиштето;   

▪ Училиштето планира и навремено обезбедува потрошен материјал во потребната количина за реализација на наставните и 

воннаставните активности; 

▪ Училиштето има обезбедено доволен број наставници за реализирање на воспитно-образовниот процес; 

▪ Наставниот кадар е во согласност со нормативите;  

▪ Училиштето има стручна служба сотавена од психолог и дефектолог која е на ниво на потребите на училиштето;  

▪ Училиштето има електронски систем (читач) за влез и излез на лица во училиштето; 

▪ Кабинет за практична настава за образовниот  профил хотелско-туристички техничар, опремен со соодветен училишен мебел, 

современа ИТ опрема и програмски софтвер за хотелско и ресторанско работење;  

▪ Училиштето пренамени една училница во кабинет по спорт и спортски активности, опремен со потребните спортски реквизити и 

опрема, каде се одржува наставата кога надворешните временски услови се неповолни;   

▪ Нов кабинет по информатика, опремен со нов училишен мебел, современа ИТ опрема и интернет;   

▪ Училиштето изврши реконструкција на службениот влезен хол во училиштето;  

▪ Нови санитарните јазли за учениците (нова водоводна, канализациона и електрична инсталација, нови подни и ѕидни керамички 

плочки, врати од пластични профили и сите потребни санитарни уреди);  

▪ Еден дел од ресторанот се прегради и пренамени во конферециска сала и кабинет за практична настава опремен со нов мебел, 

современ ИТ и професионална угостителска опрема и соодветен инвентар и прибор; 

▪ Училиштето изврши санација на постоечкото игралиште за мал фудбал и ракомет. Се постави соодветна конструкција за кошарка 

и на соодветен начин се обележи просторот наменет за овој вид спорт; 

▪ Наставниот кадар поседува низа квалификации, вештини и искуство стекнато преку обуки; 

▪ Училиштето ја почитува законската регулатива за професионален развој на кадарот;  

▪ Постапките за финансиско работење што ги спроведува училиштето се во согласност со законските норми. 

 

Слабости 

 

▪ Постоечките гардероби за учениците не одговараат во целост на санитарно-хигиенските услови; 

▪ Училиштето нема фискултурна сала; 

▪ Постоечкото спортско игралиште за одбојка и кошарка е сеуште земјено и е во лоша состојба;  

▪ Дел од кровот е изработен од азбест; 

▪ Библиотеката нема пристап до интeрнет;  

▪ Не е воведена електронска евиденција на библиотечниот фонд. 
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Идни активности: Приоритетни подподрачја (оддели) во рамките на ова подрачје кои може да бидат вклучени во Планот за развој 

на училиштето 

 

1. Реконструкција на дел од просторните капацитети во гардероби за учениците. 

2. Промена на кровот и кровната конструкција изработена од азбест. 

3. Реализација на изградбата на предвидената фискултурна сала во училиштето.  

4. Воведување електронска евиденција на библиотечниот фонд. 

7. Реконструкција на  постоечкото спортско игралиште за одбојка и кошарка. 

8. Набавка на наставна опрема и нагледни средства за подобрување на квалитетот на наставата.  
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Подрачје бр. 7: Ресурси 

 

Бр. Индикатор за квалитет Теми 

7.1 Управување и раководење со училиштето Управување со училиштето 

Раководење со училиштето 

7.2 Цели и креирање на училишната политика 

Развојно планирање 

Јасност и соодветност на целите 

Процедури за креирање на училишната политики 

7.3 Развојно планирање Цели на развојното планирање 

Професионален развој/стручно усовршување на кадарот 

Материјално-технички средства 

Инфраструктура 

 

Резултати: Кратко образожение на нашите клучни јаки страни и слабости 

 

Клучни јаки страни 

 

▪ Училишниот одбор (УО) е конституиран и работи согласно законската регулатива и Статутот на училиштето; 

▪ УО има воспоставено партнерски однос со раководниот орган на училиштето и другите образовни структури; 

▪ Раководниот орган работи на спроведување на развојниот план на училиштето;  

▪ Раководниот орган има изградено личен кредибилитет и професионален однос кон работата, вработените, родителите и 

институциите;  

▪ Целите на училиштето се во согласност со целите на државната и локалната образовна политика; 

▪ Училиштето ги мобилизира сите релевантни субјекти да работат на остварување на целите;  

▪ Вработените учествуваат во креирањето и ажурирањето на стратегиите за остварување на целите;   

▪ Целите на развојното планирање се прецизни, јасни и ги отсликуваат мисијата, визијата и вредностите на училиштето; 

▪ При поставувањето на  целите на развојното планирање се вклучени наставниците, родителите, учениците и претставници од 

локалната заедница; 

▪ Училиштето навремено ги идентификува потребите од материјално-технички средства и континуирано ги планира и обезбедува;   

▪ Училиштето континуирано го ревидира планот за подобрување и осовременување на инфраструктурата на училиштето и обезбедува 

сопствени и средства од донатори за наменско инвестирање во истата; 

▪ Училиштето има воспоставена соработка со локалната самоуправа и заедница во однос на подобрување на инфраструктурата. 

 

Слабости 

 

▪ Училиштето недоволно ги информира учениците и родителите за поставените цели, динамиката за нивно реализирање и 

постигнатите резултати. 

 

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

на училиштето 

1. Подобрување на информирањето на учениците и родителите за поставените цели, динамиката за нивно реализирање и постигнатите 

резултати. 
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5. Јаки страни и слабости, предности и недостатоци на училиштето 

 

Како и вообичаено во секоја работа така и во нашето училиште има јаки страни и слабости, предности и недостатоци  

 

SWOT АНАЛИЗА 

 

На училиштето Силни или добри страни на училиштето Слаби или лоши страни на училиштето 

Местоположба на училиштето 

Современи кабинети, простор и опрема 

Видео надзор 

Можности за добро организирана практична работа 

Оспособен и компетентен наставен кадар (искуство-знаење, 

вештини и информации) 

Поголем дел од вработените се поготвени за промена 

Подготвеност на наставниците за понатамошно 

усовршување 

Добар менаџмент на училиштето 

Односи со јавноста 

Воспоставена соработка со локалната и деловната заедница 

Училиштето учествува на многубројни државни и 

меѓународни натпревари каде постигнува значајни 

резултати 

Еколошкото образование и заштитата на животната средина 

се составен дел на училишната политика 

Организациска поставеност 

Грижата за учениците 

Здрава училишна клима 

Партнерство меѓу родителите и училиштето 

Потенцијален статус на регионален центар во југозападниот 

регион 

Редовноста на учениците 

Успехот на учениците 

Осипувањето на учениците 

Поведение и дисциплина на учениците 

Нема фискултурна сала 

Дел од кровот над училниците е изработен од 

азбест 

Гардероби за учениците 

Работа во две смени 

Спортското игралиште 

Библиотеката  

Нема регистриран спортски клуб 

Учење и настава од далечина 

Од опкружувањето Можности што ги нуди опкружувањето Закани што доаѓаат од опкружувањето 

Развој на бизнисот 

Натпреварувачки дух во локалната средина и пошироко 

Трендови во секојдневниот живот и деловната заедница 

Развој на технологијата и иновациите 

Глобално влијание 

Партнерства  

Поддршка од локалната и деловната заедница 

Ефекти од политиката  

Ефекти од легислативата 

Економската состојба 

Општествени девијантни промени 

Пречки од најразличен вид 

Намалување на наталитетот 

Емиграција на населението во странство 

Пандемијата предизвикана од COVID-19 
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6. Изготвување и носители на изработката на самоевалуацијата на училиштето 

 

 Процесот на Самоевалуацијата на работењето на училиштето се одвиваше во четири фази: 

▪ подготвителна фаза – формирање работна група и тимови (одредување членови на тимовите и датум до кога да го изготват својот 

дел од работната верзија); 

▪ фаза на изработка на работна верзија (преку примена на разни квантитативно-квалитативни техники и истражувачки постапки, како 

на пр. преку: разговори со сите заинтересирани страни, анкетирање, разгледување на ресурсите и документацијата, директно 

набљудување и анализа на документи и сл.;  

▪ фаза на изработка на предлог-Самоевалуација; 

▪ фаза на утврдување и усвојување - седници на Наставничкиот совет и Училишниот одбор. 

 

Работна група 

 

Рб Име и презиме Работно место 

1. Даница Скрческа Психолог, координатор на процесот на самоевалуација на училиштето  

2. Лазо Дуноски  Професор по стручни предмети 

3. Мире Зафироска  Професор по македонски јазик и литература 

4. Блаже Јорданоски Професор по стручни предмети 

5. Туркан Брзева Претставник од Совет на родители 

6. Александар Камчевски  Ученик III-3 

7. Сара Џелили Ученик III-5 

 

Работни тимови 

 

Рб Подрачје на евалуација Работен тим Дополнителни активности на тимот 

1. Наставни планови и 

програми                          

1. Елена Митреска-водич, професор по стручни предмети  

2. Босилка Вејланоска- професор по граѓанско образование 

3. Радивоја Раткушиноски, професор по македонски јазик и 

литература 

4. Марија Боческа-ученик III-5 

5. Илми Рустемоски-ученик III-5 

 

2. Постигнувања на 

учениците 

1. Сања Митаноска, професор по информатика 

2. Тони Андрески- професор по спорт и спортски активности 

3. Ноче Угриноски, професор по историја 

4. Мартин Кузмановски-ученик III-4 

5. Бранкица Ристоска-ученик III-4 

 

3. Учење и настава 1. Марија Ѓорѓиоска-водич, дефектолог 

2. Маринела Радеска, професор по француски јазик 

3. Војо Ангелоски-водич, професор по стручни предмети  

4. Мелиса Мехмедовиќ-ученик II-3 

5. Дарко Соколески-ученик II-3 

1. Анкетирање на учениците од I и II 

година 

2. Анкетирање на родителите/ 

старателите на учениците од I и II 

година 

4. Поддршка на учениците 1. Никола Илијев, професор по математика 

2. Марија Ристеска, , професор по стручни предмети 

3. Војданка Димитриеска, професор по стручни предмети 

4. Марија Зафировска-ученик II-4 

5. Ангел Камчески-ученик II-3 

1. Анкетирање на учениците од III 

година 

2. Анкетирање на родителите/ 

старателите на учениците од III година 

 

5. Училишна клима и 

односи во училиштето 

1. Весна Ангелоска, професор по англиски јазик  

2. Весна Димоска, професор по математика  

3. Костадинка Томаноска-професор по хигиена 

4. Силвија Кацеминовска -ученик II-5 

5. Мирче Менконоски-ученик II-5 

1. Анкетирање на наставниот кадар 

2. Интервју со директорот и стручната 

служба  

6. Ресурси 1. Јелиз Караман-водич, професор по стручни предмети  

2. Мире Петреска, по англиски јазик 

3. Анита Чачоровска, професор по германски јазик 

4. Џабир Далипоски-ученик IV-1 

5. Ирена јанеска-ученик IV-1 

 

7. Управување, раководење 

и креирање на политика 

1. Григор Ангеличин Жура, водич, професор по историја 

2. Раде Мијајлески, професор по стручни предмети  

3. Зоран Нанески- професор по стручни предмети  

4. Благојче Сугарески-ученик II-3 

5. Елда Кадриу-ученик II-5 

 



ОУТУ "Ванчо Питошески" Охрид 

 

август 2020 година 

 

Резиме 

 

Врз основа на Законот за средно образование (Службен весник на Република Македонија број 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 

40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 81/2008, 92/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12 и 24/13) и членот 

91, Статутот на училиштето бр. 02/145/2 од 12.04.2006, Училишниот одбор на својата седница одржана на ден 12.08.2020 година, а по претходно 

разгледување на Наставничкиот совет на седницата одржана на ден 11.08.2020 година, ја донесе Самоевалуацијата на работењето на училиштето. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УЧИЛИШЕН ОДБОР,                             ДИРЕКТОР,                                                      

Мирјана Зафироска                                                                                                                                                  Марјан Радески 

___________________________                                                      МП                                                                     ___________________________                                                                                         

 

 


