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I. Вовед
Писмено обраќање на градоначалникот на општина Радовиш.
Претседател на Совет на општина Радовиш.
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Врз основа на заклучокот усвоен од Советот на о.Радовиш, комисијата за
култура, образование и спорт, пристапи во изготвување на Стратегијата за развој на
образованието во општина Радовиш.
Во нејзината подготовка покрај членовите на комисијата беа вклучени повеќе
субјекти (вработените во одделението за ЛЕР, советникот за образование во општина
Радовиш, државниот просветен инспектор, основните и средните училишта, детската
градинка, родители, ученици, бизнис секторот, невладиниот сектор, локалните
медиуми, верски организации, универзитетски професори) со што се обезбедени
богатство на идеи, иницијативи, поголема транспарентност и објективност во
нејзиното донесување.
Во нејзината содржина се внесени и целите и задачите од Стратешкиот план за
локален економски развој 2007-2011 за општина Радовиш и Општина Конче и од
Планот за подобрување на работата и управувањето со општина Радовиш, како и
забелешките за Образовните политики и Развојните планови од училиштата.
Потребата за донесување Стратегија за развој на образованието во општина
Радовиш произлегува и од потребата за воспоставување на систем на стандарди на
квалитет на сите образовни нивоа, како што се:
- образовни стандарди (опремени училници, обновување на опремата,
нагледни средства, јазична лабараторија, компјутерски лабаратории,
спотрски сали, игралишта и др.простории за вонучилишни активности);
- функционални и амбиентални стандарди на училишните згради и нивото на
опременост на училиштата како и соодветен училишен двор, зелени појаси,
безбедни огради, отстранување на архитектонските бариери за децатаученици инвалиди и.т.н.
Образованието е сегмент кој значително ќе придонесе за добробитта на
нашата општина. Инвестициите во образованието на општината и целокупната
заедница им носат најмногу на среден и долг рок.
Комисија за култура, образование и спорт
Претседател
Н.Ципушева

Процес:
Во дел од изјавата за визија на општините Радовиш и Конче од Стратегијата за
локален економски развој стои:
,,Општините Радовиш и Конче да ги подобрат условите за живот на граѓаните,
на начин што би се искористиле компаративните предности што ги нудат природното
опкружување и досегашната создадена инфраструктура со насока кон креирање на
среќни, задоволни, безбедни и здрави граѓани, преку:
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...Точка 4: Креирање на стратегија за одржлив економски развој во областите на:
1.
2.
3.
4.

Бизнис клима;
Наука и образование;
Култура и спорт;
Туризмот (планински, селски, алтернативен, ловно-риболовен, археолошки
итн.),,...

Со одлука на Советот на општина Радовиш, Комисијата за образование,
култура и спорт при Советот на општина Радовиш е задолжена за организирање на
процесот за изработка на стратегија за развој образованието во општина Радовиш.
Процесот на стратешко планирање за ова тема се фокусира на насочување на
процесите за развој на образованието во општина Радовиш.
Стартешкото планирање е продолжен процес кој и овозможува на општината
да го одреди правецот и да осигура дека повеќе конкретни финансиски одлуки ќе
бидат ускладени со желбите на заедницата како целина и насочени кон конкретни
цели и под-цели. Во вклучените акциони планови како дел од Стратегијата за развој
на образованието воспоставени се реални остварливи цели кои заедницата може да
ги оствари.
Во процесот на стратешко планирање вклучени институции се: Единицата за
локална самоуправа-Радовиш, Советот на општина Радовиш, Комисијата за
образование, култура и спорт при Советот на општина Радовиш, раководниот и
наставен кадар на Основните училишта: ,,Крсте Петков Мисирков,,-Радовиш ;
,,Никола Карев,,-Радовиш; ,,Кирил и Методиј,,-Ораовица; ,,Коста Рацин,,-Подареш;
,,Орце Николов,,;-Ињево и Средното општинско училиште ,,Коста Сусинов,,;-Радовиш,
претставници на Универзитетот ,,Гоце Делчев,,-Штип, граѓански организации,
претставници на религиозните институции во општината, претставници на бизнис
секторот, медиумите, претставници од МОН, Државен просветен инспекторат ,
претставници на детски градинки и др.
Од процесот кој беше превземен произлегоа добиени резултати и акционен
план кој е приложен кој овој извештај и документ осмислен да служи како стратешки
план за развој на образованието во општина Радовиш.

ВИЗИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ВО ОПШТИНА РАДОВИШ
Локалните образовни институции да станат побезбедни со
дисциплинирана средина во која учениците ќе доаѓаат со задоволство, а
наставата ќе биде посовремена, ефикасна, поквалитетна и прилагодена на
потребите и интересите на учениците, наставниците, локалната средина и
државата.
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Да ги развиеме образовните институции во општината за
оспособување на ученици со јасна визија за иднината, ученици кои ќе ги
развиваат своитепотенцијали, можности и индивидуални способности.
Учениците со задоволство да се образуваат во локалните образовни
институции и по завршувањето на образованието успешно да одговорат на
современите предизвици.
Создавање демократски односи меѓу вработените во локалните
образовни институции, учениците и нивните родители, развивање и
негување на взаемната соработка.
Континуирано усовршување и развивање на наставниот кадар за
постигнување на образовната и училишна визија која ќе го одржува
партнерскиот однос со семејството на ученикот, како и меѓусебното
почитување и примената на принципот за взаемно почитување и
толеранција.

Листа на членови во
локална акциона група стратешко планирање
Р.
бр.

Име и презиме

1.

Нада Ципушева

2.
3.
4.

Лимонка Илиевска
Наазим Асанов
Манолев Стојче
Горги Сименонов
Борче Панов
Верица Темелкова
Лазар Газепов

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

Јордан Пецов
Данчо Милчов
Силвана Андонова
Лилјана Атанасова
Снежана Манева
Мите Јованов
Стојан Здравев

9.
Никола Лукаров
10. Стоја Митревска

Професија
член на Совет на општина Радовиш;
Претседател на комисија за образование,
култура и спорт при Совет на општина
Радовиш
член на Совет на општина Радовиш
член на Совет на општина Радовиш
член на Совет на општина Радовиш
член на Совет на општина Радовиш
советник за образование
виш соработник за локален економски
развој
виш соработник за локален еконимски
развој
директор на СОУ ,,Коста Сусинов,,-Радовиш
директор на О.У,,Никола Карев,,-Радовиш
директор на О.У,,Крсте Петков Мисирков,,Радовиш
директор на О.У ,,Коста Рацин,,- с.Подареш
директор на О.У ,,Кирил и Методиј,,с.Ораовица
директор на О.У ,,Орце Николов,, - с.Ињево
Професор на универзитет ,,Гоце Делчев,,Штип
педагог
наставник
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Живко Андонов
Јане Србаков
Елизабета Мазновска
Цветанка Кршкова
Лиле Стефанова
Петар Јанков
Сашко Николов
Марија Димова
Рајна Таушанова
Силвана Јанкова
Славчо Тасев
Грозде Митовски
Ѓурѓа Кукутанова
Лилјана Понева
Гордана Мантева
Венка Тадирова
Олга Ваљакова
Елена Захариева Атанасова
Гоце Лазаров
Митко Долдуров
Верка Стевкова
Марјанчо Шарковски
Роска Пецанова
Петровски Фенчо
Зојка Петрова
Гого Стојчевски
Билјана Бошкова
Светлана Василева
Марија Митева Т.
Љупче Мијалов
Василка Брендова
Ѓоргиева Сузана

наставник
наставник
наставник
наставник
правник
член на училишен одбор
професор по одделенска настава
професор по македонски јазик
професор по музичко образование
професор по одделенска настава
наставник
наставник
наставник
наставник
наставник
професор, претседател на управен одбор
педагог
секретар
професор
одржувач на работилница
наставник
наставник по физичко воспитување
наставник по француски јазик
наставник по германски јазик
психолог
наставник по историја
педагог
наставник по англиски јазик
наставник по англиски јазик
наставник по физичко воспитување
УНИЦЕФ
психолог

II. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ЛОКАЛНИТЕ ОБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ

Средно општинско училиште “Коста Сусинов”-Радовиш
Адреса : Кеј “8-ми Септември”бб
Тел:032/635-410
Тел факс: 032/ 635-437
e-маил: kostasusinov@yahoo.com
Училиштето е лоцирано во источниот централен дел на градот, со ученици од
општините Радовиш, Конче, а еден мал дел и од соседните општини, па и пошироко.
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Училиштето е верифицирано со акт број 09-2447/1 од 15.05.2004 година.
Основано е со Решение број 01-4058 од 25.08.1960 година.
Од 2005 година училиштето е во сопственост на локалната самоуправа на
општина Радовиш, со Одлука на Совет на општина Радовиш.
Во учебната 2008/2009 во редовна настава од I до IV година се вклучени 1138
ученици во 38 паралелка од кои 30 паралелки во гимназиско образование и 8
паралелки од стручно образование.
Воспитно-образовната дејност на училиштето се одвива во зграда изградена во
1976 година со вкупна површина од 5.334 м 2 , со следниве наставни и помошни
простории:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Училници 20 - 1355 м 2 површина
Кабинети 6 - 384 м 2 површина
Библиотека 1 - 204 м 2 површина
Училишна спортска сала со помошни простории 7 - 752 м 2 површина
Сала за свечености 1 - 240 м 2 површина
Канцеларии 6 - 182 м 2 површина
Лаборатории 2 - 74 м 2 површина
Работилници 2 - 152 м 2 површина
Ходници и степеништа 18 - 1531 м 2 површина
Санитарни чворови 20 - 460 м 2 површина
Подрумски простории 1 - 170 м 2 површина
Котларница 1 - 67 м 2 површина
Скривница 1 - 127 м 2 површина
Спортски терени и игралишта 1920 м 2 површина
Дворна површина - 23.430 м 2 површина
Озеленета површина - 16.000 м 2 површина
Преадаптација на магацински простор во склоп на училишната спортска сала
во просторија за вежби

Во учебната 2008/2009 година воспитно-образовната дејност во училиштето ќе
ја реализираат вкупно 63 наставници, од кои 62 ќе реализираат теоретска настава, а 1
практично-теоретска настава во металуршка струка. Од нив 41 наставници се во
редовен работен однос, а 22 се на определено работно време. Наставата е
организирана на две смени.
Од постоењето до денес од училишните клупи, со акумулирано знаење
искуство се излезени голем број на истакнати личности од културниот и јавниот живот.

Основно училиште ,, Никола Карев,, - Радовиш
Адреса Кеј,,8-ми Септември,, бб
Тел : 032/ 635-179
Тел /факс : /
Е-маил : nkarev@yahoo.com
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Според податоците од 2007 год. во ОУ ,, Никола Карев ,- Радовиш од I-VII
одделение учат 881 ученици во 27 паралелки.Наставата ја реализираат 48
наставници во предметната настава.Наставата е организирана на две смени.
Училишниот двор е неуреден, поголем дел неограден, еден дел се користи за
спортски терени за ракомет, кошарка и одбојка. Училишната спортска сала е со
површина 360m2. Во составот на ОУ,, Никола Карев,, е и нижото музичко училиште во
кое учат ученици со 3 наставници и е сместено во дрвена барака во училишниот двор.
Во ова училиште наставата ја посетуваат ученици од целата општина кои пројавуваат
интерес за музика. Бараката располага со три училници за индивидуална настава,
една за групна настава, ходник и санитарен јазол. Музичкото училиште располага со 3
пијана и 2 хармоники и други наставни нагледни средства. Во училиштето во градот и
во подрачните училишта опременоста со нагледни средства е многу слабо.
Во подрумскиот дел е сместен кабинетот по Информатика и библиотеката која
располага со книжен фонд од околу 10 000 книги.

Подрачни училишта:
Подрачно училиште населба Раклиш
Покриена површина 188 m2 дворна површина 958 m2 во дворот и дел со спортски
терени за наставата по физичко образование и дел за рекреација. Во ова училиште
настава посетуваат 22 ученици од I-IV одделение од кои еден ученик е со посебни
потреби.Наставата ја реализираат два наставника во комбинирана настава во една
на македонски јазик.
Подрачно училиште с. Тополница
Покриена површина 280 m2 дворна површина 900 m2. Дел од дворот е уреден за
спортски терени за наставата по физичко и здравствено образование, дел за
рекреација. Во ова училиштенаставата ја посетуваат вкупно 44 ученици поделени се
во две комбинирани паралелки и наставата ја реализираат два извршители.Во ова
училиште наставата се реализиѕра на турски наставен јазик.Од наставни нагледни
средства има само географски карти и слики.
Подрачно училиште с. Бучим
Покриена површина 132 m2 и дворна површина 832 m2 , која е неуредена и без
спортски терени. Во ова училиште настава посетуваат 45 ученици поделени во две
комбинирани паралелки, а наставата ја реализираат двајца извршители на турски
наставен јазик. Од наставни нагледни средства има географски картпи и слики.
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Подрачно училиште с. Парналија
Покриена површина 132 m2 и дворна површина
532 m2 , која е неуредена и без
спортски терени. Во ова училиште настава посетуваат 22 ученици, Наставата се
реализира во две комбинирани паралелки, има двајца извршители на турски наставен
јазик.

Основно училиште ,,Крсте Петков Мисирков,, Радовиш
Адреса : Бул. ,, Александар Македонски ,, бб
Тел : 032/ 635-247
Тел/факс :
e-mail : kmisirkov@yahoo.com
Основното училиште ,, Крсте П.Мисирков ,, Радовиш наставата ја изведува во
една училишна зграда со вкупно 21 просторија. Училишната зграда е нова, пуштена
во употреба во месец Февруари 2008 година и во неа се сместени паралелки од I-VIII
одделение и 2 паралелки во скратената програма за ромските деца за време на
декадата на ромите. Во склоп на ОУ. ,, Крсте П. Мисирков ,, работат и две подрачни
училишта во с.Коџалија и с.Калаузлија каде наставата се изведува од I-IV одделение
во комбинирани паралелки. Во централното основно училиште работат 46 паралелки,
а во подрачните училишота вкупно 7 паралелки. Вкупен број на ученици 1183.
Основно училиште ,,Кирил и Методиј,, - с. Ораовица
Адреса: с.Ораовица
Тел : 032/ 641-005
Тел /факс : /
e-mail : nikolovsasko@yahoo.com
ОУ ,,Kирил и Методиј,,- с.Ораовица е лоцирано во централниот дел на
с.Ораовица. Училиштето поседува две згради во кои се одвива воспитно –
образовниот процес. Училиштето опфаќа ученици од прво до девето одделение.
Бројот на ученици годишни се движи од 210-230. Во училиштето се вработени 16 лица
од кои 10 наставници, 1 стручен соработник, 1 секретар, 1 благајник, 2 хигиеничари,
1 хаус мајстор. Земајки ги во предвид потребата од контиунирано модернизирање на
воспитно-образовниот преоес, вработените во соработка со надлежните институции
се заземаат за подибрување на условите и резултатите во работата. Училиштето
досега во своето работење има создадено минимум неопходни услови за изведување
на образовниот процес, надградба на образовниот процес како и на условите за
одвивање на истиот. Во изминатиот период реализирани се повеке проекти за развој
на училиштето и подобрување на условите за работа.
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Основно училиште ,,Коста Рацин,,-с.Подареш
ОУ ,, Коста Рацин ,,Подареш
Тел : 032641-414
Тел /факс : 032 641-414
e-mail : k.racin@yahoo.com
Објектот на ОУ ,, Коста Рацин ,, во с. Подареш располага со 380 m2.
Изграден е во тврда градба во 1938 година, а дограден е во 1960 година. Располага
со доволно терени за спорт и физичка култура. ПОдрачното ОУ во с. Јаргулица е
реконструктуирано во мај 2006 година.Од прегледот на бројот на ученици и број на
структура на одделенија и паралелки од 2007 година во основното училиште ,, Коста
Рацин ,,-Подареш учат вкупно 286 ученици.
Во текот на учебната година беше извршена анкета со ученици,
наставници и родители и врз основа на добиените резултати од анкетните листови се
определија слабите страни во училиштето од што произлезе потребата да се изготви
Предлог-Акционен план за развој на училиштето за три години.Овој документ за
развој на нашето училиште е содржан и во дел од стратегијата за развој на
образованието на општина Радовиш за развој на училиштето се издвојуваат развојни
цели кои сметаме дека ќе се реализираат во 2009, 2010 и 2011 година со што
сметаме дека се подобрат условите за работа.

Основно училиште ,,Орце Николов,, с. Ињево
Адреса : село Ињево бб, општина Радовиш
Тел: 032/ 646-527
тел /faks : 032/ 646-527
e-mail :onikolov1@yahoo.com
Нашето основно училиште ,, Орце Николов ,, се наоѓа во с. Ињево општина
Радовиш на само 3 км од Радовиш. Денешната локација на ОУ ,,Орце Николов ,, е
трета по ред, најпрва била во старото село Горно Ињево во чиј состав на училиштето
функционирал и интернат за учениците кои немале можност да патуваат секојдневно
од соседните села Воиславци, Сулдурци, Дамјан и други. Втората локација е со
урбанизацијата на Долно Ињево покрај двата брега на Ињевска река каде што и
училиштето ,, Орце Николов ,, е лоцирано во центарот на селото. За краток
временски период од неполни две години е изградена нова училишна зграда
(денешната) на нова локација т.е. на источниот дел на селото и во 1986 година иако
целосно недовршена со изоставени градежни пропусти (фискултурна сала, парно
греење, кабинети, аула кои до денес не се доизградени) е пуштена во употреба. Во
тој период од своето работење доаѓа до здружување на сите основни училишта т.е.
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како РО ,, Гоце Делчев ,, се додека во 1992 до денес училиштето пак го добива
статусот на посебно училиште ОУ,, Орце Николов ,, со свои 7 подрачни училишта од
кои две полни осмогодишни во селата Злеово, Сулдурци покасно ( Калугерица ) и пет
четиригодишни училишта во селата Дамјан, Воиславци, и Покрајчево.
Денес ОУ „Орце Николов“ со своите ПУ е со најразгранете училишна мрежа не
само во Општината туку и пошироко, со вкупно 75 вработени од кои 57 наставници, 1
директор, 1 педагог, 1 библиотекар, 2 администрација(секретар и благајник), 1 хаусмајстор и 12 хигиеничари, распоредени според потребите во сите 8 училишни згради.
Поради големата разгранета училишна мрежа со голем број на ПУ –одалечени
од 5 до 25 км или комплетна обиколка од околу 112 км го отежнува нормалното
работење во однос на навременото информирање и ажурирање чести средби,
контакти, договарања на стручен план или слично. Училиштата се наоѓаат во селскарурална средина каде што населението е претежно земјоделско со мала вработеност
и сето тоа влијае на начинот на работата на училиштето.

СВОТ АНАЛИЗА
Почетната СВОТ анализа направена од страна на комисијата како резултат ги имаше
следните прашања кои беа покренати како клучни за процесот на развој на
образованието.
Свот анализа:
Слаби страни
Недостаток на простор и немање
кабинетска настава
Мотивираност
Застарени и амортизирани наставни
нагледни средства
Позитивна клима
Недоволно афирмирање на постигањата
на учениците
Реализација
на
воннаставни Недостиг на обуки за оценување на
активности
учениците
Учество
и
постигнување
на Недоопременост на реалната компанија
резултатите
на
учениците
на во
средно
образование
според
натпревари
програмата.
Примена на активни методи на работа Ученици со проблематично однесување

Јаки страни
Соработка во колективот

Навремена реализација на наставната
програма
Грижа за здравјето на учениците
Добра соработка со родителите и
локалната заедница
Редовна и квалитетна настава

Немање соработка со дел од родителите
Голем број на ученици во паралелка
Професионална
необученост
на
наставниот кадар за користење на ИКТ
Неинсталиран оперативен систем за
користење на компјутерите во наставата
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и немање на софтвер по соодветни
предмети
Опременост со компјутери
Застарен начин за затоплување на
училишните простории
Еднаков третман спрема учениците. Послаби резултати и дисциплина кај
Подеднакво се третираат сите ученици седмо и осмо одделение во одредени
независно
од
нивниот
пол
и паралелки
во
дел
од
локалните
интелектуални способности.
образовни институции
Соодветно еduциран кадар.
Недостаток на објекти за спорт
Интерес кај учениците за нови знаења, Недоволно користење на Аудио-визуелни
за
подобрување
на
успехот
и наставни средства
дисциплината како и почитување,
разбирање
и
соработка
меѓу
наставниците и учениците
Реализирањето на скратена програма Ненавремено издавање учебници по
за образование на ромите-декада на новите програми
ромите
Недоволен број на компјутери, а во
Подрачните Училишта воопшто ги нема
Работа во две смени
Застарена начин на настава
Нефункционирање на дел од стручните
активи

Можности
Реализација на зацртаните планови
Добро познавање на проблемите и
справување со нив
Создавање на работен амбиент
Хоризонтална и вертикална проодност
на учениците
Одржување на обуки за оспособување
за работа
Воведување на пракса за одржување на
хигиена во училниците и дворот
Професионалната пракса во сопствени
работилници

Закани
Неприфаќање на одговорност
Недоволна комуникативност
Изостанување од состаноци и договори
Намален број на ученици

Делумно или целосно технолошки
вишок од наставниот кадар
Одбивање
соработка
од
бизнис
секторот
Ниско ниво на свест кај учениците за
чиста средина и кон училишниот
инвентар
Професионална пракса во бизнис Штетно влијание на пороците врз
секторот
развојот на личноста на ученикот
Поврзување со бизнис секторот
Незаинтересираноста и немотивираност
на кадрите за да учествуваат во
планираната интерна обука
Профункционирање
на
реалната Незаинтересираност
на
дел
од
компанија
учениците и родителите да се вклучат
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во активности за подигнување на свеста
за здрава и чиста животна средина
Реконструктуирање,
доградба
и
изградба на нови училишни простори.
Нови спортски терени.
Соработка со локалните медиуми
Соработка со ЕЛС-Радовиш
Соработка со невладини организации
Реализација на програмата
,,Компјутер за секое дете,,
Соработка со училишта од општината и
надвор од неа
Подготвување и работа на проекти од
страна на наставниците и учениците
Подобрување и унапредување на
соработката со локалните културни
институции
Аплицирањето
до
фондови
со
максимално
ангажирање
на
наставниците
Изработка на проекти за реализирање
на поставените цели со ангажирање на
стручни лица од надвор – по можност
родители.
Искористување на можноста за интерна
реализација на планираните обуки со
вклучување на вработените кои се
оспособени за вршење на таква обука
Недолично и некултурно однесување и
постапување кај одредени ученици
Слаба комуникација со подрачните
училишта
Тешко обезбедување на финансиски
средства

III. ГЕНЕРАЛНА ЦЕЛ, КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ И ПРОЕКТИ ВО СТРАТЕГИЈАТА ЗА
РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВО ОПШТИНА РАДОВИШ

Генерална цел:
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ПОДОБРУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА РАБОТА И КВАЛИТЕТОТ НА
ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС ВО ЛОКАЛНИТЕ ОБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ И
ПОДРШКА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ПРОЦЕСОТ НА ОБРАЗОВАНИЕ ДО 2020
ГОДИНА.

Цел: 1
Подобрување на општата инфраструктура на локалните образовни институции преку
изградба на нови, реновирање, адаптација и санација на веќе постоечки објекти преку
подготовка на техничко-инвестиционна документација за сите градежни активности
потребни за локалните образовни институции и изнаоѓање на извори за
финансирање.
Конкретна цел: 1

Реновирање на останатиот дел од инсталацијата за парно
греење во Средното општинско училиште ,,Коста Сусинов,, Радовиш
Одговорни
субејекти

Активност

Временска
рамка

Министерство за
образование и наука
Демонтажа на постоечката
инсталација за парно

675.803 ден.

Единица за локална
самоуправа
Директор

2009

Замена на цевки

2009

Замена на грејни тела

2009

Фарбање на цевките

2009

Индикатори

Заштеда на големо количество енергија
675.803 ден.

ВКУПНО

Конкретна цел 2:

Активност

Вредност

Реновирање на спортската училишна сала и проширување со
трибини во Средното општинско училиште ,,Коста Сусинов,, Радовиш
Одговорни субјекти

Временска
рамка

Вредност
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Демонтажа на
постоечкиот под
Транспорт на шут
до депонија
Поставување на
кошулка врз аб
плоча
Премачкување со
олма
Поставување на
пвц спортски под
Дурфлор

Министерство за
образование и наука
Единица за локална
самоуправа
Агенција за млади и
спорт

2009-2014
3 120 000

Директор

Заварување на
споеви и лајсни
Проширување на
спотрската сала
Изградба на
трибини
Безбеден простор за спортување
Правилен развој на учениците
Индикатори
Градење на психофизички здрава личност
Задоволство и мотивираност на наставниците и учениците
ВКУПНО

Конкретна цел: 3

3 120 000

Демонтирање на антена од громобран и поставување на
нов громобран на училишната зграда на Средното
општинско училиште ,,коста Сусинов,, - Радовиш

Активност

Одговорни субјекти

Демонтирање на стар
громобран

Министерство за
образование и наука

Монтажа на нов

Единица за локална
самоуправа

Временска
рамка

Вредност

2009
850 000 ден.
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громобран

Индикатори

Директор

Заштита од зрачење и од опсаноста за здравјето на учениците
и вработените.
Чување и унапредување на здравјето на уениците
850 000 ден.

ВКУПНО

Конкретна цел: 4

Активност
Демонтажа на стара
електрична инсталација
Подготовки за
поставување на нова
електрична инсталација
IИзмена на електро
опремата во разводни
ормари
Индикатори

Замена на дотраена електрична инсталација со нова во
Средното општинско училиште ,,Коста Сусинов,, -Радовиш
Одговорни
субјекти
Министерство за
образование и
наука
Единица за
локална
самоуправа

Вредност

131 593 ден.
2010

Директор

Задоволување на педагошките норми за правилно
осветлување на училишниот простор
131 593 ден.

ВКУПНО

Конкретна цел: 5

Временска рамка

Реновирање на фасадата на училишната зграда на
Средното општинско училиште ,,Коста Сусинов,, Радовиш

Активност

Одговорни
субјекти

Лупење на оштетената
фасада

Министерство за
образование и наука

Транспорт на шут

Единица за локална

Временска рамка

Вредност

6 795.00 ден.
2010
1 600.00 ден.
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Поставување на скеле

самоуправа
Директор

Повторно
малтерисување

26 100.00 ден.

Поправање на
оштетените ивици

13 000.00 ден.

Прскање на фасадата
со ризла

324 000.00 ден.

Индикатори
371 495 ден.

ВКУПНО

Конкретна цел: 6

Уредување на спортските терени во училишната зграда на
Средното општинско училиште ,,Коста Сусинов,, - Радовиш
-ракоментно игралиште
-кошаркарско игралиште
-тениски игралишта
-игралиште за мал фудбал
-игралиште за одбојка
-скејтборд игралиште

Активност

Одговорни
субјекти

Временска
рамка

Вредност

Министерство за
образование и
наука

Чистење на површините

Единица за
локална
самоуправа

2010-2018
3000 ден.

Агенција за
млади и спорт
Директор
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Подготовка на тререните за
работни активности

2010

20 000 ден.

Транспорт на шут

2010

1600 ден.

Изведување на работите

2018

2 675 400 ден.

Редовно одржување на спортски активности,
Зголемување на бројот на спортски активности
Индикатори
Зголемено учество на ученици во вон наставни
активности
2 700 000 ден.

ВКУПНО

Конкретна цел: 7

Реновирање на подот во училниците во училишната
зграда на Средното општинско училиште
,,Коста Сусинов,, - Радовиш

Активност
Одстранување на
стариот под
Поставување на нов
под
Завршно
порамнување
на
подот и поставување
на лајсни
Индикатори

Одговорни субјекти

Активност

Вредност

Министерство за
образование и наука
Единица за локална
самоуправа

2010

3 000 000

Директор

Исполнување на педагошки стандарди. Подобро одржување
на хигиена
3 000 000 ден.

ВКУПНО

Конкретна цел: 8

Временска
рамка

Поплочување на училишниот двор на Средното
општинско училиште ,,Коста Сусинов,, - Радовиш
Одговорни субјекти

Временска
рамка

Вредност
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Чистење на дворната
површина

Министерство за
образование и наука

Транспорт на шутот

Единица за локална
самоуправа

2011

1 500 000

Директор

Поплочување

Индикатори

Уредена околина на училиштето.
1 500 000 ден.

ВКУПНО

Дооградување на училишниот двор на Средното
општинско училиште ,,Коста Сусинов,, - Радовиш

Конкретна цел: 9

Одговорни
субјекти

Активност

Временска
рамка

Отстранување на оштетените
делови од оградата
Поставување на нова ограда
на неоградениот дел од 100
метри должина

Вредност

10.000,00
2011
Училиште

Фарбање

290.300,00

20.000,00

Индикатори

Подобра безбедност на учениците.

ВКУПНО

320.000,00 ден.

Конкретна цел: 10
Активност

Утврдување на потребите
за опремување на
лабараторија

Уредување на лабараторија за изучување на странски
јазици во Средното општинско училиште ,,Коста
Сусинов,, - Радовиш
Одговорни
субјекти

Временска
рамка

Министерство за
образование и наука

2009-2011

Единица за локална

Вредност

750 000,00
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самоуправа
Набавка на опрема и
образовни помагала

Директор

Индикатори

Современа и квалитетна настава во склад со
современите трендови во образовниот процес

ВКУПНО

750 000,00 ден.

Конкретна цел: 11

Активност
Поставување на
соларни келии со
комплет инсталација
за загревање на
училишната спортска
сала и користење на
топла вода во
бањите

Искористување на соларна енергија во Средното
општинско училиште ,,Коста Сусинов,, - Радовиш
Одговорни
субјекти

Временска рамка

Вредност

Училиште
400.000,00
Единица на локална
самоуправа

2009-2020

Министерство за
образование

Индикатори

Намалување на трошоци и заштеда на енергија

ВКУПНО

400.000,00

Конкретна цел: 12

Заштеда на енергија со на геотермални пумпи за
греење во средното општинско училиште ,,Коста
Сусинов,, -Радовиш

Активност

Одговорни субјекти

Обезбедување на
финансиски средства

Министерство за
образование и наука

Набавка и
поставување на
геотермални пумпи

Единица за локална
самоуправа

Временска
рамка

2009-2020

Вредност

19.544 400,00

Директор

20

Индикатори

Намалување на трошоци за греење со искористување на
природни ресурси

ВКУПНО

Конкретна цел: 13

19.544 400,00

Поставување на енергетски ефикасни светилки во
Средното општинско училиште ,,Коста Сусинов,, Радовиш

Активност

Одговорни
субјекти

Обезбедување на
финансиски средства

Министерство за
образование и наука

Поставување на
електрична
инсталација и
набавка на штедливи
светилки

Единица за локална
самоуправа

Индикатори

Временска рамка

Намалување на трошоци за осветлување
150.000,00

Доградба на нова училишна зграда во составот на
Основното училиште ,,Никола Карев,,-Радовиш

Активност

Одговорни субјекти

Изработена проектна
документација

Влада на РМ

Доградба на нова
училишна зграда

Обезбедени средства

Индикатори

150.000,00

Директор

ВКУПНО

Конкретна цел: 14

2009-2020

Вредност

Временска
рамка

Вредност

2009 – 2010

30 000 000,00

Министерство за
образование и наука
Единица за локална
самоуправа
Директор

Обезбедување доволно простор за одвивање на наставата
21

Остварување на потребни просторни услови за работа
ВКУПНО

Конкретна цел: 15

30 000 000,00

Уредување на училишните дворови во Централното
училиште О.У. ,,Никола Карев,, и ПОУ нас. Раклиш, ПОУ
с.Тополница, ПОУ с.Бучим и ПОУ с.Парналија
Одговорни
субјекти

Активност
Одведување на атмосферските
води во градската канализациона
мрежа, изработена премерпресметка за централното
училиште
Оградување со бетонски ѕид и
метална ограда во нас.Раклиш
Оградување со бетонски ѕид и
метална ограда во с.Тополница

Временска
рамка

Вредност

443 023,00
Министерство за
образование и
наука

2010 –
континуирано
2016

Единица за
локална
самоуправа

210 000,00

2018
2020

Директор
Оградување со бетонски ѕид и
метална ограда во с.Бучим

2019

Оградување со бетонски ѕид и
метална ограда во с.Парналија

240 000,00

60 000,00

120 000,00

Индикатори

Подобрување на изгледот на училишниот двор,
одбегнување на ризици од заразни болести

ВКУПНО

1 073 023 ден.

Конкретна цел:
16

Изградба на покриен олимписки базен за пливање
во училишниот двор на О.У. ,,Никола Карев,,

Активност

Измена и дополнување на ДУП

Одговорни
субјекти
Министерство

Времен
ска
рамка

Вредност

25 000 000

22

Изработка на комплетна
градежна документација

за образование
и наука

2015 континуирано

Единица за
локална
самоуправа
Директор

Обезбедување на финансии

Агенција за
млади и спорт

заинтересирани
надворешни
субјекти
донатори

Индикатори

Правилен физички развој на младата популација,
курсеви “учиме да пливаме”, рекреација на
младината, постигнување на врвни спортски
резултати
Развивање на врвни спортисти и пливачкиот
спорт
25 000 000 ден.

ВКУПНО

Конкретна цел: 17

Воведување на систем за греење геотермални пумпи во
О.У. ,, Никола Карев,, - Радовиш

Активност
Обезбедување на
финансиски средства
Набавка и
поставување на
геотермални пумпи

Одговорни
субјекти
Министерств
о за
образование
и наука

Временска рамка

Вредност

19 000 000,00
2010 - континуирано

Единица за
локална
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самоуправа
Директор

Индикатори

Намалување на издатоци за набавка на гориво

ВКУПНО

19 000 000,00

Конкретна цел: 18
Активност

Поставување на парно греење во основното
училиште ,,Орце Николов,, с.Ињево

Одговорни субјекти

Временска
рамка

Вредност

Увид на состојбата
Тимот
Изготвување на проект
Директорот
Аплицирање во фондови
Одобрување или
обезбедување на
финансиски средства
Поставување на парно
греење

Индикатори

Стручни лица

Активност
Да се изврши увид на
состојбата на кровот

3 528 165

Единицата на локална
самоуправа
Министерство за
образование

Заштеда на енергија, поздрава средина за работа и
учење, заштеда на финансиски средства, зголемена
хигиена во училиштето
3 528 165 ден.

ВКУПНО

Конкретна цел: 19

2008-2009

Санирање на дел од кровната конструкција на
основното училиште ,,Орце Николов,, во с. Ињево;
Одговорни субјекти

Временска
рамка

Вредност

Тим од вработени
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Да се изработи предлог
проект
Да се обезбедат
финансиски средства за
санирање на кровната
конструкција
Да се реализирa
санацијатa на кровната
конструкција

Директор

203.098,40

Стручно лице

2009

Единица на локална
самоуправа
Донатори
Министерство за
образование

Индикатори

Поставен кров, подобрување на условите за работа,
безбедност на учениците, подобра хигиена, заштеда на
финансиски средства

ВКУПНО

203.098,40 ден.

Конкретна цел: 20

Активност

Доизградба на започнатата (нова) училишна зграда во
Подрачното училиште во с.Злеово
Одговорни
субјекти

Временска рамка

Вредност

2009-2013

15 000 000,00

Ревизија на проект
Подготовка на
апликација
Аплицирање во
фондови

Обезбедување на
средства

Единица на
локална
самоуправа
Тимот од
училиштето
Директорот
Донатори

Да сe реализира
доизградбата на
веќезапочнатата
училишна зграда со
комплетно
завршување
Индикатори

Доизградба на веќе започнатата училишна зграда
Современи услови за реализација на воспитно образовниот
25

процес
15 000 000,00 ден.

ВКУПНО

Конкретна цел: 21

Активност

Вршење анализа
на реализирањето
на наставата по
физичко
образование

Обезбедување на училиштето со современи спортски терени
за реализирање на физичко воспитување во подрачните
училишта во с.Калуѓерица и во подрачното училиште во
с.Воиславци
Одговорни субјекти

Временска
рамка

Вредност

2008-2011

6.127.064,00

Министрерство за
образование и наука

Изработка на
проект за спортски
терени

Аплицирање до
донатори
Обезбедување на
средства

Единица на локална
самоуправа
Агенција за млади и спорт
Директор

Изградба на
спортските терени
во подрачното
училиште во
с.Калуѓерица и
с.Воиславци

Индикатори

Реализирање на наставата по физичко образование по потребните
стандарди, поголема активност од страна на учениците, правилен
раст и развој на учениците
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6.127.064,00 ден.

ВКУПНО

Конкретна цел: 22

Изградба на спортска сала во Основното училиште
,,Орце Николов,, с.Ињево

Активност

Одговорни субјекти

Разгледување и
утврдување на
местоположбата на
теренот во
училиштето со ЕЛС
во писмена форма

Министерство за
образование и наука

Изготвување на
записник

Единица на локална
самоуправа

Изготвување на
предлог Буџет за
изработка на проект и
Презентација на
предлог Буџетот пред
спонзори

Агенција за млади и
спорт

Доставување на
барање за
прибирање понуди од
спонзори, Избор на
најповолна понуда и
склучување на
договор

Тимот од наставници

Временска рамка

Вредност

2015-2020

Стручни лица
Донатори и фондови
Директорот

Изградба на спортска
сала

Индикатори

Современи услови за реализација на наставата по физичко
образование и во зимскиот период за правилен раст и развој на
учениците

ВКУПНО

Конкретна цел: 23

Уредување и оградување на училишните дворови во
централното и подрачни основни училишта ,,Орце
27

Николов,,
Активност

Одговорни субјекти

Да се утврди
моменталната состојба
на училишните дворови
Да се изготви техничка
документација за
хортикултурно
уредување и
оградување на
училишните дворови
Да се направи
конкретна финансиска
пресметка

Временска рамка

Вредност

Министерство за
образование и наука
Единицата на локална
самоуправа
Директорот
Стручно лице
Техничкиот персонал во
училиштето

20015-2017

Фондови
Донатори

Избор на изведувач
Тимот од наставници
Оградување и
уредување на
училишните дворови
Зголемена безбедност на учениците, намалување на
оштетувањето во училиштето од страна на месното население,
убава и пријатна слика во училиштето, место за пријатен
одмор на учениците за време на одморите

Индикатори

ВКУПНО

Конкретна цел:
24

Уредување и оградување на училишниот двор на основното
училиште ,,Кирил и Методиј,, с.Ораовица

Активност

Одговорни субјекти

Да се утврди
моменталната состојба
со училишниот двор

Министерство за
образование и наука

Да се изготви техничка
документација за
хортикултурно

Единица на локална
самоуправа

Временска рамка

Вредност

2011
3 345 000
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уредување на
училишниот двор
Асвалтирање на дел од
училишниот двор

Да се огради
училишниот двор
Обезбедување на
финансиски средства
Индикатори

Безбедна и сигурна средина за живот и работа во училиштето
3 345 000 ден.

ВКУПНО

Конкретна цел: 25

Промена на дел од столаријата во основното училиште
,,Кирил и Методиј,, с, Ораовица

Активност

Одговорни
субјекти

Обезбедување на
финансиски средства за
промена на дел од
столаријата

Министерство за
образование и
наука

Промена на
постоечките врати во
старата училишна
зграда

Единица на
локална
самоуправа

Временска рамка

Вредност

4 650 000
2012

Индикатори

Заштеда на енергија и заштитено здравје на наставниците и
учениците. Подобрени услови за работа

ВКУПНО

4 650 000 ден.

Конкретна цел: 26

Воведување на парно греење во основното училиште
29

,,Кирил и Методиј,, с.Ораовица
Активност

Одговорни
субјекти

Временска рамка

Вредност
3 478 000

Да се обезбедат
финансиски средства
за поставување на
парно

Министерство за
образование и наука
Единица на
локална самоуправа

2010-2012

Директор
Да се реализира
изготвениот проект
Индикатори

Поставено парно греење, заштеда на енергија, подобрена
безбедност во училиштето
3 478 000 ден.

ВКУПНО

Конкретна цел: 27

Активност

Фасада на зградата основното училиште ,,Кирил и Методиј,,
с.Ораовица
Одговорни
субјекти

Временска рамка

Да се изврши
процена на
состојбата на
фасадата
Да се обезбедат
финансиски средства
за реконструкција на
фасадата
Тендерска постапка

Вредност
400 000

Министерство за
образование и наука
Единица на
локална самоуправа

2012

Директор

Да се реализираат
проектните
активности
Индикатори

Заштитена зграда со нова фасада
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400 000 ден.

ВКУПНО

Конкретна цел: 28
Активност

Фасада на основното училиште ,,Коста Рацин,, с.Подареш
Одговорни
субјекти

Временска рамка

Да се изврши
процена на
состојбата на
фасадата
Да се обезбедат
финансиски средства
за реконструкција на
фасадата
Да се направи
тендерска постапка

Вредност
450 000

Министерство за
образование и наука
Единица на
локална самоуправа

2009-2012

Директор

Реализација на
активностите за
реконструкција на
фасадата
Индикатори
ВКУПНО

Конкретна цел: 29

Активност

Формирање на тим за
работа

Обновена фасада
450 000 ден.

Изградба и опремување на спортска сала во Основното
училиште ,,Коста Рацин,,-Подареш
Одговорни субјекти
Министерстрво за
образование и наука
ЕЛС

Временска
рамка

Вредност

2009/15 година

31

Разгледување и
утврдување на
местоположбата на теренот
во МЗ со ЕЛС во писмена
форма

Тим за работа од
вработените
Агенција за спорт и
млади
5 000
000

Изготвување на предлог
Буџет за изработка на
проект и Презентација на
предлог Буџетот пред
спонзори
Изготвување на извештаи и
презентација пред
наставнички совет и
донаторот на средствата
Оспособување за тимска работа
Индикатори

Реализирање на програмата за училишен спорт
5 000 000 ден.

ВКУПНО

Конкретна цел: 30

Санација на санитарен чвор во Основното училиште
,,Коста Рацин,,-Подареш

Активност

Формирање на тим за работа

Одговорни субјекти

Вредност

Министерство за
образование и наука
Единица на локална
самоуправа

Разгледување и утврдување на
состојбата во писмена форма и
утврдување на записник

Временска
рамка

2008/11г.

Тим за работа од
вработени

32

Директор
Донатори

Изготвување на предлог Буџет за
изработка на проект и
Презентација на предлог Буџетот
пред

622.262,57

Училиште

Доставување на барање за
прибирање понуди од спонзори

Доставување на понуди на
понудувачи
Индикатори

Зголемена хигиена здравствена заштита на
учениците и наставниците

ВКУПНО
622.262,57

Конкретна цел: 31

Активност
Формирање на тим за
работа
Разгледување и
утврдување на
состојбата на
училишниот двор
Разгледување на
системот за
громобранска
инсталација и заштита

Уредување на училишниот двор на основното училиште
,,Коста Рацин,,-Подареш и подрачното училиште во
с.Јаргулица и громобранската инсталација
Одговорни
субјекти

Временска рамка

Вредност

Министерство за
образование и
наука
Единица на
локална
самоуправа

2009/11г.

Тим за работа од
вработените
Училиште

220.000,00
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Донатори
Изготвување на предлог
Буџет за изработка на
проект и Презентација на
предлог Буџетот пред
спонзори
Средување на
училишниот двор и
громобранска
инсталација
Заштита на учениците и училиштето
од временски непогоди
Зголемена хигиена здравствена заштита на учениците и
наставниците безбедно одвивање на ученчките
активности

Индикатори

Училишниот двор е уреден и безбеден за различни
активности
220.000,00 ден.

ВКУПНО

Конкретна цел: 32

Оградување на отворен спортски терен во основното
училиште,,Коста Рацин,,-Подареш

Активност
Формирање на тим за
работа
Разгледување и
утврдување на состојбата
во писмена форма
Изготвување на предлог
Буџет за изработка на
проект и Презентација на
предлог Буџетот
Оградување на

Одговорни
субјекти

Временска рамка

95.000,00

Министерство за
образование и
наука
Единица на
локална
самоуправа

Вредност

2008/011г.

Тим за работа
од вработените
Училиште
Донатори
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отворениот спортски терен

Индикатори

Ограден и заштитен спортски терен од надворешни
пречинители и безбеден за извршување на задачите
предвидени со наставниот план и програм

ВКУПНО

Конкретна цел: 33

95.000,00

Санација на ѕидовите во основното училиште
,,Коста Рацин,,-Подареш
Одговорни субјекти

Активност

Временска
рамка

Вредност

250.000,00
Формирање на тим за
работа

Разгледување и
утврдување на состојбата
во писмена форма

Изготвување на предлог
Буџет за изработка на
проект и Презентација на
предлог Буџетот пред
спонзори

Министерство за
образование и наука
Единица на локална
самоуправа

2008/011г.

Директор
Наставници
Донатори

Реновирање на ѕидовите
во училиштето
Пријатна слика на учелиштето внатрешно и надворешно
Индикатори

Зголемена хигиена ,топлина и мотивација за поголема
работа од страна на учениците

ВКУПНО

250.000,00 ден.
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Конкретна цел: 34

Поставување на парно греење во основното
училиште ,,Коста Рацин,,-Подареш
Времен Вредност
ска
рамка

Одговорни
субјекти

Активност

2.200.000,00

Формирање на тим за работа
Разгледување и утврдување на
состојбата во писмена форма
Изготвување на предлог Буџет за
изработка на проект и
Презентација на предлог Буџетот
пред спонзори

Доставување на барање за
прибирање понуди од спонзори

Министерство за
образование и
наука
2009/10

Единица на
локална
самоуправа
Директор

Избор на најповолна понуда и
склучување на договор
Поставување на парно греење
Чисти и уредни простории зголемена
топлина , пријатни услови за работа на
учениците и наставниците
Индикатори

Здравствена заштита на учениците и
наставниците

ВКУПНО

Конкретна цел: 35

2.200.000,00

Санација на санитарни јазли во основното училиште
,,Никола Карев,, - Радовиш

Активност

Одговорни
субјекти

Временска
рамка

Вредност
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Санација на санитарни јазли
Изработена предмер-пресметка
Изработка на јавен повик и огласување
во Бирото за јавни набавки

МОН, ЕЛС,
училиште

2009

1 600 000,00

Подобрување на хигиената во основното
училиште

Индикатори

Намалени ризици по здравјето
ВКУПНО

Конкретна цел: 36

1 600 000,00

Изградба на главен влез на основното училиште
,,Крсте Петков Мисирков,,-Радовиш

Активност
Изготвување на техничкоинвестиционна документација
Реализација-изградба

Одговорни
субјекти

Временска
рамка

Вредност

МОН, ЕЛС,
училиште

2009 - 2010

1 000 000,00

Надзор
Индикатори

Изграден главен влез, обезбедена
сигурност на учениците

ВКУПНО

1 000 000,00

Конкретна цел: 37

Изградба и комплетно опремување на спортска сала и
терени за основното училиште ,,Крсте Петков Мисирков,,Радовиш

Активност

Одговорни
субјекти

Подготовка на тенхичката
документација

МОН, ЕЛС,
училиште

Изнаоѓање на финансиски средства
Изградба

Агенција за
млади и
спорт

Временска
рамка

Вредност

2009-2010

3 600 000,00
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Создадени услови за практична реализација
на наставата по физичко воспитување

Индикатори

Психо-физички развој на децата
ВКУПНО

Конкретна цел: 38

3 600 000,00

Дислокација на парните котли (надвор)
од училишната зграда

Активност
Подготовка на проект-техничка
документација

Одговорни
субјекти

Временска
рамка

Вредност

МОН, ЕЛС,
училиште

2010-2011

3 000 000,00

Изнаоѓање на финансиски средства
Подобрување на хигиената во основното
училиште
Индикатори

Намалени ризици по здравјето
Правилно користење на просторот како
магацин

ВКУПНО

Конкретна цел: 39

3 000 000,00

Уредување на училишниот двор на основното училиште
,,Крсте Петков Мисирков,,-Радовиш

Активност
Подготовка на проект-техничка
документација
Хортикултурно уредување

Одговорни
субјекти

Временска
рамка

Вредност

МОН, ЕЛС,
училиште

2010-2011

600 000,00

Осветлување на дворот
Индикатори

Уредена околина во дворот на училиштето
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600 000,00 ден.

ВКУПНО

Цел :2
Подобрување на квалитетот на наставата преку континуирано усовршување и
надградба на наставниот кадар со воведување и посетување на континуирани обуки
заради примена на европските стандарди во образовниот процес.
Конкретна
цел: 1

Воведување на едносменска настава, кабинетска настава и
примена на интерактивните методи со активно учење
Одговорни субјекти

Активност
Едносменско работење
Следење на современите
воспитно-образовни
текови

Временска
рамка

Вредност

Министерство за
образование и наука
Единица на локална
самоуправа

2009континуирано

2.000.000

Директор
Опремување на кабинети
Број на обезбедени простории; Семинари-обуки
(работилници); Соодветно опремување на кабинетите

Индикатори

2 000.000,00 ден.

ВКУПНО

Конкретна цел: 2

Обучување и едукација на наставниот кадар во областа на
образование во сите образовни установи на локално ниво

Активност
Да се изврши
идентификување на
проблемите од
неедуцираноста на
наставниот кадар за
правилна комуникација и
тимска работа во училиштето

Одговорни субјекти

Временска
рамка

Вредност

Министерство за
образование и наука
Единица на локална
самоуправа
Директор
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Да се изврши
идентификување на
потребите од ваквата
едукација

Тим од вработени
Наставници

Да се обезбедат финансиски
средства за обука

Да се изврши реализација на
обуката

Биро за развој на
образованието

2009-2011

200.000,00

Граѓански здруженија
и организации

Примена на наученото во
работата

Индикатори

Развивање на позитивна клима и култура во
училиштето, правилна комуникација со родителите и
учениците
200.000,00 ден.

ВКУПНО

Конкретна цел: 3

Активност
Да се изврши увид
на постоечките
нагледни средства
Изготвување на
листа на потребни
нагледни средства
по активи и листа на
приоритетни
нагледни средства за
секој предмет
Да се направи
конкретна

Обезбедување на наставно-нагледни средства за
поефикасна и активна настава по секој наставен предмет
во сите образовни установи на локално ниво
Одговорни субјекти

Временска
рамка

Вредност

од 2010 –
континуирано

500.000,00

Министерство за
образование и наука
Единица на локална
самоуправа
Директор
Тим од наставници
Донатори и фондови
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финансиска
пресметка за
набавка на нагледни
Да се обезбедат
финансиски средства
Да се набават
приоритетни
нагледни средства
Активна примена на
наставните средства
во реализација на
наставата
Активна настава, активни ученици и нивен подобар успех
Индикатори
Истражувања и примена на знаењата во секојдневниот живот
305.000,00 ден.

ВКУПНО

Конкретна цел: 4

Активност
Да се обезбедат
финансиски средства
за инсталација на
разгласна станица и
креирање на ВЕБстрана на
училиштето
Да се изврши
вградување на
разгласната станица
во просториите на
училиштето
Да се утврди начин
на користење на
разгласната станица
во просториите на
училиштето
Индикатори

Набавка на разгласна станица и креирање на ВЕБ страна на
Основното училиште ,,Коста Рацин,, с.Подареш
Одговорни
субјекти

Вредност
Временска рамка

100.000,00

Училиште
Донатори
2009/2015

Осовременување на комуникацијата помеѓу учениците,
вработените и останатите граѓани
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100.000,00

ВКУПНО

Конкретна цел: 5

Активност
Програма за реализаија
на целта

Одредување на
позначајни и
поинтересни подрачја на
заинтересираност

Планирање и организирање на активности за
целодневен престој на учениците од задолжително
образование
Одговорни субјекти

Временска рамка

Вредност

2010/2011

600.000

МОН
Директор, педагошкопсихолошка служба,
тим од наставници,
градоначалник, , БРО,
донатори
Тимови на наставници,
родители, ученици и
културни институции
600.000

Реализација и
мониторинг
МОН, БРО, Тимови,
600.000
Индикатори

Одвлекување на учениците од негативните кон
позитивните влијанија во средината Добивање на здрава и
правилно насочена младина Организирање на подолг
престој на учениците преку реализација на разни
активности
2 000.000,00 ден.

ВКУПНО

Конкретна цел: 6

Активност

Отварање на паралелка за деца со посебни потреби во
простории на основното училиште ,,Никола Карев,, Радовиш
Одговорни
субјекти

Временска рамка

Вредност
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Анализа
Испраќање на барање до
Министерството
Согласност

МОН, ЕЛС, БРО,
училиште,
донатори

2010-континуирано

450 000,00

Отварање на паралелка
Индикатори
Број на на згрижени деца
ВКУПНО

Конкретна цел: 7

450 000,00

Организирање на работилници за воншколски активности
во Средното општинско училиште ,,Коста Сусинов,, Радовиш

Активност

Одговорни
субејекти

Организирање на обуки за
помош на стари
изнемоштени лица

Министерство за
образование и наука

Организирање на обуки за
работа и помош на деца
со посебни потреби
Организирање на обуки за
волонтирање

Центар за социјални
работи

Временска
рамка

Вредност

2009-2020

500 000

Единица на локална
самоуправа
Училиште

Индикатори

Поголемо ниво на свест кај учениците за пружање на помош и
нивна социјализација

ВКУПНО:

500 000 ден.

Конкретна цел: 8

Трансформација на нижото музичко училиште ,, Никола
Карев,, - Радовиш во правен субјект - Основно музичкобалетско училиште
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Одговорни
субјекти

Активност

Изготвување на потребаната
документација за остварување на
целта

Трансформација на нижо музичко
училиште

МОН, ЕЛС,
ЕЛС-Конче,
училиште,
донатори

Временска
рамка

2009 континуирано

Вредност

3 500 000,00

Индикатори

Задоволување на интересот и потребите на
учениците од општините Радовиш и Конче

ВКУПНО

3 500 000,00 ден.

Конкретна цел: 9

Континуирана набавка на стручна литература за
потребите на воспитно-образовниот процес во сите
образовни установи на локално ниво

Активност

Да се изврши увид во
моменталната состојба со
постоечката стручна литература
Да се изготви листа на
приоритетна стручна литература

Одговорни
субјекти

МОН, ЕЛС,
БРО,
училиште,
донатори

Временска
рамка

2009 континуирано

Вредност

800 000,00

Да се обезбедат финансиски
средства
Да се изврши набавка на
современи лектирни изданија
Индикатори

Набавена стручна литература по предмети

ВКУПНО

800 000,00 ден.
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Цел: 3
Зголемување и подобрување на соработката меѓу институциите општо, меѓу
образовните институции на локално, регионално, национално и меѓународно ниво.
Конкретна цел: 1

Воведување на систем за евалуација и рангирање на
училиштата
Одговорни
субјекти

Активност

Временска
рамка

Вредност

Утврдување на критериуми за
евалуација
за
ефективно
училиште.(ефективно училиште е
она кое постигнува резултати)

Поставување на цел (визија за
евалуација) и добро планирање

МОН,
БРО,

Дефинирање
промени

на

потребни

Изготвување на критериуми за
ментор (утврдени со интерен
правилник)

ЕЛСРадовиш,
ЕЛС-Конче,
училиште,
донатори

2009 континуирано

1 000 000,00

Подготовка на инструмент за
следење на наставната работа

45

Увид во активности-континуирано
правење периодични евалуации

Процент на ученици кои се чувствуваат безбедни во
училиштето
Процент на родители и ученици кои се задоволни од
училиштето

Индикатори

Број на ученици кои учествуваат во училишните
активности
Докази за постигнат успех
Процент на учество
Процент на завршување

1 000 000,00 ден.

ВКУПНО

Конкретна цел: 2

Воведување внатрешен систем на евалуација во локалните
образовни институции пооделно.

Активност
Утврдување на интерни
критериуми
Изработка на анкетен
материјал

Одговорни субјекти

Временска
рамка

Вредност

2009/2010

50.000

Биро за развој на
образование
ЕЛС
Училиште
Педагошко-психолошка
служба, тимови од
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наставници и ученици
Анкетирање

Наставници, педагошкопсихолошка служба
50.000

Ученици, наставници
50.000
Резултати
Откривање и осознавање на позитивни и негативните
страни при реализација на воспитно-образовната програма
Вистинска слика за наставникот и ученикот Насоки за
подобрување на воспитно-образовниот процес

Индикатори

900 000,00 ден.

ВКУПНО

Цел: 4
Зголемување на јавноста, транспарентноста во работењето на локалните образовни
институции преку изнаоѓање начини за поефикасна ккомуникација со граѓаните,
граѓанскиот сектор и медиумите.
Конкретна цел: 1

Активност
План и програма за
реализација на целта

Спроведување на отворена кампања за подигање на
свеста на учениците и родителите за значењето на
образованието
Одговорни субјекти

Временска
рамка

Вредност

2009-

100.000

Родители, ученици,
тимови од наставници,
локални медиуми
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Подготовка на материјали за
реализација

континуирано
Родители, ученици,
тимови од наставници,
локални медиуми
100.000

Дебата во училиштето и
локалните медиуми

Родители, ученици,
тимови од наставници,
локални медиуми
100.000

Примена на стекнатите искства
во образованието

Родители, ученици,
тимови од наставници,
локални медиуми
100.000

Индикатори

Воочување и отстранување на недостатоците во
образованието; Подигање на степенот на
значењето на образованието; Примена на
позитивни искуства од другите образовни
институции во светот; Запознавање со значењето
и улогата на образованието
400.000,00 ден.

ВКУПНО

Конкретна цел: 2

Активност
Согледување на
потребите и правење
на елаборат

Да се воведат нови стручни (образовни профили) во СОУ
,,Коста Сусинов,,
- Електротехничка струка- образовен профил:
електротехничар за компјутерска техника и
автоматика;
- Текстилно-кожарска(конфекциски техничар);
- Машинска(машински техничар);
- Хемиско-технолошка (прехрамбена) струка;
- Технолошко-текстилна струка.
Одговорни
Временска
Вредност
субјекти
рамка
МОН
ЕЛС
2009-2020

Барање согласност
од МОН

Училиште
Бизнис сектор

Опремување на
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работилница
Верифицирање на
струката
Согласност од Совет
на ЕЛС
Задоволени потреби на стопанството,
Индикатори
високото образование и учениците

ВКУПНО

Цел: 5. Развој и подршка на високото образование во општина Радовиш преку
обезбедување на просторни услови, отварање на нови атрактивни насоки и
привлекување на поголем број на студенти до крајот на 2020 год.
Конкретна цел: 1

Изградба на универзитетско-образовен мултимедијален
центар во рамките на Универзитет ,,Гоце Делчев,, на
локација на старото основно училиште ,,Крсте ПетковМисирков,,-Радовиш

Активност

Изготвување на проектна
документација
Обезбедување финансиски
средства

Реализација на предвиден
проект-изградба

Одговорни
субјекти

Временска
рамка

Вредност

2009-2016

255 000 000 ден.

Влада на Р.М
Универзитет
,,Гоце
Делчев,,Штип
ЕЛСРадовиш
МОН
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Индикатори

Обезбеден простор за високото образование за
општината на регионално ниво.

ВКУПНО

255 000 000 ден.

Конкретна цел: 2

Подготовка на стратегија за привлекување на нови
студенти.
Одговорни
субјекти

Активност

Формирање на тим
Изготвување на стратегија

Временска
рамка

Вредност

2009-2012

300.000

Универзитет
,,Гоце Делчев,,Штип
ЕЛС-Радовиш

Индикатори

Изготвена стратегија. Подобрена соработка помеѓу
државните образовни институции и локалните
власти.

ВКУПНО

300 000

Конкретна цел: 3

Изградба на студентски дом.

Активност

Одговорни субјекти
Временска рамка

Определување на локација во
Радовиш

Влада на Р.М

Измена на ДУП

Универзитет ,,Гоце Делчев,,Штип

Усвојување од совет на
општина Радовиш

ЕЛС-Радовиш

Подготовка на проектна
документација

2009-2020

МОН

Обезбедување на финансиски
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средства
Реализација на проектот

Конкретна цел: 4

Создавање на можности и услови за отварање на
приватни високо-образовни установи во општина
Радовиш

Активност

Одговорни субјекти
Временска рамка

ЕЛС-Радовиш
Промоција на можностите и
условите

Заинтересирани
субјекти

2009-2020

IV. МОНИТОРИНГ ПЛАН
Препораки на Комисијата за планирање и мониторинг на стратегијата со кои
предлагаат дека:
Комисијата за образование, култура и спорт при Советот на општина Радовиш
да има задача (задолжение) за Мониторинг комисија на планот за стратешки развој на
образованието на општина Радовиш.
1. Поднесени годишни извештаи за воспитно-образовната работа на училиштетои
годишната програма за работа на локалните образовни институции до Советот
на општина Радовиш, а разгледувани од Комисијата за образование, култура и
спорт.
2. Комисијата за мониторинг се состанува не повеќе од трипати годишно и не
помалку од двапати годишно со цел за мониторинг на статусот на завршеното
на иницијатива и организација на советникот за образование и култура при
општина Радовиш.
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Предлог-прашања кои треба да се разгледаат на состаноците за мониторинг
комисијата треба да вклучат.
- Дали се движиме кон нашата визија?
- Дали ја спроведуваме нашата мисија?
- Дали се однесуваме на начин кој е конзистентен со нашата мисија?
- Дали ги остваруваме очекувањата на нашите граѓани?
3. Комисијата да се состане една на секои 18 месеци да го прегледа планот и да
предложи и одредени неопходни главни измени на планот.
Прашања кои треба да се разгледуваат на состаноците за прегледување на
стратегијата:
- Дали раководните процеси на организацијата беа интегрирани со
програмата?
- Кога организацијата треба да ги повтори чекорите на процесот?
- Превземање на нов стратешки план?
- Што навистина е променето како резултат на процесот?
- Дали нашата организација сега е подобра отколку порано пред процесот да
биде превземен?
- Дали ги вклучивме во тимот сите заинтересирани учесници?
- Севкупно, дали вредеше времето и напорот?
4. По секоја сесија на комисијата ќе биде пополнет извештај до соодветниот
Совет на општината. Овој извештај најмалку ќе:
- Обезбеди статус на секој показател (чекор на напредок) кој беше планиран
да биде активен во текот на претходниот период.
- Обезбеди показател за секоја голема измена која ќе се појави од
последниот состанок и извештај, влијание на временската имплементација
на планот.
- Обезбеди препораки за измени или подобрување на програмата.
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