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Извештајот е изготвен врз основа на Правилникот за начинот и областите за вршењето на самоевалуацијата на основните 
училишта, донесен врз основа на член 149 од Законот за основно образование (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр.103/0, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 10/12 и 24/13 ). 
 
 
Лична карта на ООУ “ Стив Наумов“  
 
ООУ „Стив Наумов“ - Скопје е сместено во источниот дел на град Скопје, во тн. индустриска зона на градот,  во населбата 
Автокоманда, на ул.,,Лазар Поп Трајков,, бр. 28, општина Гази Баба. Училиштето ги опфаќа учениците од МН 
„Автокоманда“, „Керамидница“  и „Триангла“. 
Општинското основното училиште,,Стив Наумов,, - Скопје, работи во еден објект.  
 
Општинско основно училиште “Стив Наумов“-денес  
 

Училиштето е со статус на јавна установа чија основна дејност е воспитание и образование на деца, ученици од  I – IX 
одделение. Во училиштето се изведува целодневна настава за учениците од I до III одделение и дневен престој за 
учениците од I до V одделение(класична настава). 
Во својата работа училиштето постојано ги користи поуките и искуствата од работата во изминатите учебни години и 
анализата на работењето на сите органи и тела кои функционираат во него. 
Политиката на јавност и транспарентност е трајна определба на училиштето, а изворите на информации се познати и 
достапни на сите заинтересирани целни групи.  
Училиштето ги следи современите тенденции и практики во областа на образованието со цел унапредување на 
целокупниот воспитно-образовен процес. Преку планирање на активности  придонесува  за развивање мултикултурен и 
родов сензибилитет кај учениците и активно учествува во градењето на инклузивното образование кое пак претставува 
темел на инклузивното општество. 
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Мапа на училиштето 
 
 
 

 
 
 
  
 
Ресурси со кои располага училиштето  
 
Просторни услови  
 
Училишната зграда располага со функционални и други просторни услови за изведување на воспитно-образовната дејност 
во училиштето. 
Димензиите на училниците се во склад со педагошките нормативи. 
Училиштето има површина од 5000м2 од која: 37 училници со вкупна површина од 850м2, 7 кабинети за наставници со 
вкупна површина од 240м2, 12 специјализирани училници со вкупна површина од 450м2, 19 санитарни чворови со вкупна 
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површина од 950м2, фискултурна сала- 400м2, соблекувални - 60м2, кујна - 50м2, трпезарија- 50м2 канцеларии со вкупна 
површина од 96м2, подрумски простории од 150м2 и 1704м2 ходници.  
Училиштето располага со: наставничка канцеларија, библиотека, кариерно катче и клуб за едукација и превенција  на 
Црвениот Крст на Република Македонија. 
Училиштето располага со над 10.000 м2 дворна површина, која ги сублимира во себе спортските терени од 500м2 и 
паркинг за возила. Во рамките на училишниот двор има фудбалско игралиште со вештачка трева и спортски реквизити, 
клупи, канти за отпадоци, тревни површини и садници.  
 
Материјално технички ресурси 
 
 Од опрема училиштето поседува: бели магнетни табли(30), MIMIO уреди за интерактивна настава(4), разглас (1),  апарат 
за копирање (2),  ЛЦД телевизор (5), графоскопи (2), ЦД плеер (11), дигитален фотоапарат (2), камера(1), 520 компјутери и 
313 лаптопи за учениците, 56 лаптопи за наставниците, 4 лаптопа за администрација, 10 ЛЦД проектори, 5 скенери, 12 
печатачи, електрично пијано и интернет мрежа достапна за секој наставник и ученик. 
Континуирано се одржува училишната зграда, извршена е реконструкција на целата кровна конструкција, како и на малата 
помошна фискултурна сала. Поставени се рефлектори на надворешниот ѕид на фискултурната сала и извршена е замена 
на дел од старите прозори. Извршена е замена на старите училишни табли со 30 нови магнетни табли, набавено е 
нагледни средства за целиот колектив, меѓу кои и 4  МИМИО уреди за интерактивна настава. 
Голем дел од застарениот мебел во училиштето е заменет со нов.  
Училишната библиотека располага со 16 402 книги: прирачници, публикации, списанија, брошури, енциклопедии, стручна 
литература за наставниците, слободна лектира, детски книги. Зголемен е библиотечниот фонд со лектирни изданија и 
стручна литература за наставниците,  нагледни средства и манипулатива за потребите во  наставата и воведен е 
електронски систем на водење на библиотеката. 
Училиштето се финансира од општината (државата). Дел од средствата за материјал и опрема ги добива од проекти и од 
издавање на простории под закуп: фискултурната сала и други училишни простории. 
 
Човечки ресурси 
 
Од вкупниот број на вработени во училиштето, 55 се наставници.  
Според стручната подготовка на наставниците станува збор за високо едуциран наставен кадар кој перманентно, 
индивидуално и организирано работи на личното и организациското усовршување. 
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Стручна подготовка на вработените 

 
одделенска настава 
 

 
предметна настава 

 
вкупно 

м-р професори наставници. вкупно м-р професори наставници. вкупно  

0 26 4 30  21 4 23 55 

 
Кадарот во училиштето го сочинуваат и : 
 
Директор 1   ВСС 
Педагог 1   ВСС 
Психолог 1   ВСС 
Библиотекар 1  ВСС 
Дефектолог 1   ВСС 
 
Број на ученици: 

Бројната состојба на учениците во периодот во кој е извршена самоевалуацијата е следната: 
- во учебната 2016/17год.- 913 ученици 
- во учебната 2017/18год.- 885 ученици 
Во однос на зголемувањето, односно задржувањето на учениците  нема поголеми отстапувања неколку години наназад. 
 
 
Извори на податоци при спроведување на Самоевалуацијата 
 
Во процесот на спроведување на самоевалуацијата беше користена целокупната евиденција и документација на  
училиштето, податоци од професионалните досиеја на наставниците, како и резултатите од спроведените анкетни 
прашалници за родители, ученици и наставници, согласно индикаторите во секое од подрачјата, како и препораките од 
спроведената интегрална евалуација од страна на ДПИ во мај 2016год. 
 
Тим за спроведување на самоевалуацијата 
 

Училишиот одбор на ден 28.11.2017г. донесе одлука за  отпочнување на самоевалуација за период 2016-18 год. со деловоден број 
02-430/8, врз основа на која директорот на училиштето донесе решение за именување на членови на комисијата за спроведување на 
самоевалуацијата на училиштето 2016-18г. со деловоден број 02-430/9 од 28.11.2017г. 
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Комисијата за спроведување на самоевалуацијата на училиштето за периодот 2016-2018г. ја сочинуваат: 
1.Софија Цветановска-психолог 
2.Биљана Василевска –педагог 
3.Татјана Арсова-професор по англиски јазик 
4.Гордана Мацкова -проф.по одделенска настава и 
5.Димитар Проданов-родител 
 
 
Работните групи ги сочинуваа следните наставници: 
 

ГРУПА ПОДРАЧЈЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 
 

I 

Наставни планови и програми 

 

Гордана Мацкова-одговорна  

Славица Стефановска   

Магдалена Јанковска  
Билјана Ристоска 
Лила Стојковска   
Тања Гигова 
Славица Трипуноска  
Софија Петроска  
Eлена Бонева 

Бојана Митевска 

Елица Милошевска 
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II 
 
 
 
 

Постигнувања на учениците  
Благица Илијевска -одговорна 

Даниела Моневска  

Петра Танев  

Сузана Апостолова  
Елена Петрова  
Драгица Јосифовска  
Тања Бајрактарова 
Елизабета Ѓоревска  
Владанка Михајловска 
Ивана Саздовска 

 

III 
Учење и настава 

Татјана Арсова -одговорна  
Македонка Стаменковиќ  
Елизабета Јовановска   
Емилија Божиновска   
Олга Добревска 

Ана Ристовска 

Даниела Ристевска 

IV 

Поддршка на учениците 

Љубинка Стоилковска Петрушева-одговорна 
Анита Костадинова  
Менка Крстева 
Марлена Најдовска   
Тоше Трајковски 
Елена Панева 

V 
Училишна клима 

Билјана Теовска-одговорна 
Славица Стојановска 
Андријана Стефановска  
Катерина Силјановска 
Марија Лефковска 

Благица Блажевска  

 

VI 
Ресурси  

Анетка Трајкова-одговорна 

Александра Величковска 

Јулијана Печевска 

Маја Питроповска 
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Виолета Радулова 

Анета Младеновска 

Олгица Ристовска 

VII 
Управување/раководење со училиштето и 
креирање на политики 

Слободанка Басотова-одговорна 
Славјанка Николова  
Руменка Дејановска 
Верка Петрова  
Розета Фиљкова   
Марина Грамова 
Радица Стоилковска  
Елизабета Каранфиловска 
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Време на спроведување на самоевалуацијата 
  
Самоевалуацијата е спроведена во периодот од две наставни години (2018г.-2020г.) согласно законот за основно 
образование . 
 
 
 

Структура на самоевалуацијата 
 

Прво подрачје  Организација и реализација на наставата и 
учењето 

Второ подрачје 
 

Постигнувања на учениците 

Трето подрачје Професионален развој на наставниците, 
стручните соработници и раководниот кадар 
      

Четврто подрачје 
 

Управување и раководење 

Петто подрачје 
 

Комункикации и односи со јавноста 

Шесто  подрачје 
 

Училишна клима и култура 

Седмо  подрачје 
 

Соработка со родители и со локална средина 
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Самоевалуација на училиштето:          Прво подрачје:  Наставни планови и програми 

 

Индикатори за квалитет 
 
Оддели во рамките на подрачјето: 

 

1.1. Реализација на наставните  планови и програми 

1.2. Квалитет на наставните планови и програми 

1.3. Воннаставни активности 
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Самоевалуација на училиштето:              Прво подрачје:  Наставни планови и програми 

Прегледани документи Собрани податоци 

Наставни планови и програми 
Годишна програма за работа на 
училиштето 
Тематски планирања  
Статут на училиштето 
Прилагодени наставни програми  
за деца со посебни образовни  
потреби 
Записници од спроведени анкети 
за изборни предмети и проширена 
програма 
Записници од Наставнички Совет, 
Училишен Одбор, Совет на 
родители, Ученичка заедница. 
Брошури и интернет страница на 
училиштето  
 

1.1. Реализација на наставните  планови и програми 
 
Воспитно –образовната дејност во основното училиште опфаќа настава што се организира и 
изведува според наставни планови и програми. 
Училиштето целосно ги реализира наставните планови и програми одобрени од МОН. 
Наставниците ги изработуваат сите годишни перспективни,тематско-процесни и дневни 
подготовки за предметите од задолжителна настава,изборни предмети ,час на одделенската 
заедница,како и дополнителна , додатна настава и слободни ученички активности.  
Во реализацијата на наставата наставниците се придржуваат кон насоките добиени од  БРО  . 
Родителите и учениците на почетокот на учебната година се запознаваат со  наставните планови 
и програми преку веб страната на БРО и училиштето ,  преку однапред изготвени  брошури од 
училиштето кои ги добиваат на секој почеток на учебната година,  како и од е-дневникот.  
 Во училиштето успешно се спроведува инклузивно образование за учениците со посебни 
образовни потреби и учениците кои имаат потешкотии во учењето. Во училиштето се опфатени  
5 ученици со посебни образовни потреби.  За учениците со посебни образовни потреби 
наставниците изготвуваат долгорочни, среднорочни и  индивидуални образовни  планови. За 
учениците кои имаат потешкотии во учењето, наставните содржини се прилагодуваат според 
нивните способности и при тоа се применува диференцирани пристап на работа. 
Училиштето  дава можност преку анкетирање учениците да се определуваат за изборните 
предмети кои ќе ги изучуваат следната учебна година, согласно нивните потреби и интереси. При 
тоа се почитува наставниот план, како и просторните и кадровски потенцијали на училиштето. 
Анкетни прашалници за изборни предмети се задаваат за  учениците од одделенска настава од 
четврто и петто одделение и предметна настава од шесто до деветто одделение . 
Согласно наставните планови и програми во училиштето се планираат и реализираат часови за 
слободни ученички активности а се имплементираат и содржини и активности од  проектите  кои 
се спроведуваат во училиштето како што се : Математика со размислување  и јазична писменост 
во почетните одделенија,  Еколошка едукација во Македонскиот образовен систем, Меѓуетничка 
интеграција во образованието, Со читање до лидерсто и проектот Зајакнување на детските 
капацитети за превенција од насилство.  
 Родителите по пат на анкетирање имаат можност да се изјаснат за потребата од прифаќање на 
нивните деца еден час пред и еден час по редовна настава, односно потреба за реализација на 
проширена програма.  Досега од страна на родителите не е побарано реализација на ваква 
програма  бидејќи во училиштето се организира целодневна настава и дневен престој за 
учениците од  класичните паралелки. 
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Наставни планови и програми 
Годишна програма за работа на 
училиштето 
Тематски планирања  
Статут на училиштето 
Прилагодени наставни програми  
за деца со посебни образовни  
потреби 
Записници од спроведени анкети 
за изборни предмети и проширена 
програма 
Записници од Наставнички Совет, 
Училишен Одбор, Совет на 
родители, Ученичка заедница. 
Брошури и интернет страница на 
училиштето 

1.2. Квалитет на наставните планови и програми   
 

Со цел изготвување поквалитетни и посовремени наставни планови и програми наставниците 
редовно    посетуваат семинари, едукативни работилници , стручни предавања, трибини, научни 
конференции.  

Содржините во наставните планови и програми, особено  часовите на одделенската заедница на 
кои се спроведуваат активности во рамките на Проектот за „Образование за животни вештини“ 
целосно го поттикнуваат развивањето на емоционалниот, личниот и  социјалниот развој на 
учениците од различна родова и етничка припадност. 

Покрај ова, родовата и етничката рамноправност, како и мултикултурниот сензибилитет се во 
фокусот на активностите кои се спроведуваат во нашето училиште во рамките на Проектот за 
Меѓуетничка интеграција во образованието. Дел од активностите се реализираат во рамките на 
редовната настава преку интегрирање на наставните содржини, одржување работилници на 
часовите на одделенската заедница, активности со Ученичката заедница,  Локалната средина и 
партнер училиштето во кое наставата се изведува на друг наставен јазик. Во април 2018година, 
заедно со уште десет училишта од општината, училиштето активно се вклучи во реализација на 
проектот “Градиме заедничка иднина” во соработка со општина Гази Баба и ОБСЕ. Сите 
активности се насочени кон остварување на главната цел- учениците да ги продлабочат своите 
компетенции кои им се потребни за живот во интегрирано мултиетничко општество, почитување 
на другите, зголемување на соработката помеѓу учениците од различни националности, 
прифаќање на разликите и правото на еднаквост на сите. 

При реализирањето на наставните програми училиштето ги следи приориотетите на општината и 
имплементира содржини и активности поврзани со културата и традицијата на локалната 
средина. 

При планирањето на наставните содржини во училиштето се поставуваат и цели кои се 
однесуваат на развивање и јакнење на еколошката свест кај учениците, почитување на 
различностите како и се поттикнува и развивањето на претприемничките вештини.  

Стручните активи во училиштето редовно се состануваат и  дискутираат за потребите на 
наставниците поврзани со наставните планови и програми донесени од БРО. Мислењата, 
ставовите и предлозите  донесени на стучните  активи  се  испраќаат до Министерството за 
образование и наука и Биро за развој на образованието. 

Годишна програма за работа на 
училиштето 

Програми за дополнителна 
настава 

Одделенски дневници 

1.3. Воннаставни активности   
Училиштето планира и реализира  воннаставни активности преку кои учениците  се 
социјализираат, поттикнуваат на креативност, комуникација, толеранција, а со тоа се 
зголемуваат не само постигањата, туку и нивните претприемнички и други вештини. Учениците 
се вклучуваат во воннаставните активности според сопствен избор. 
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Признанија и пофалници од 
учество на манифестации и 
натпревари 

Фотографии и видео записи 

Изработки од ученици 

Изработени портфолија 

Во повеќето од воннастваните активности се вклучени по минимум 15 ученици.Не се прави 
разлика во вклучувањето на учениците во однос на полот, етничката припадност , социјалниот 
статус, како и нивните можности  и способности . 
Учениците своите постигања ги  афирмираат преку учество на натпревари на општинско, 
регионално и државно ниво, како и со учество  во детски емисии ( “Голем одмор“-МРТ), 
квизотеки,  детски списанија ( „Развигор“, “Наш свет“ и “Другарче“), каде ги претставуваат 
личните постигања, а воедно го афирмираат и училиштето. Училиштето редовно учествува на  
ликовни изложби и  колонии, ученички квизотеки и натпревари на млади природници и 
техничари, организирани од Народна  техника.На Детскиот семафор, каде училиштето учествува 
секоја година.Особено високи резултати освојуваат спортските тимови на училиштето за ракомет 
(женски) - и футсал (машки и женски) .  
Училиштето секој година ги промовира постигањата на учениците преку учество на организирани 
натпревари од акредитирани установи.Во овие две учебни години на општинските, регионалните 
и државни натпревари нашите ученици освоија вредни награди 
Во учебната 2016/17година освоени се следниве места: 
-на општинско ниво: освоени се четиринаесет први места, шеснаесет  втори и осумнаесет трети 
места по предметите:математика, природни науки, македонски јазик, англиски јазик, биологија, 
географија, ликовно образование и на спортските натпревари во  кошарка, ракомет, шах и 
трчање, како и на противпожарниот квиз натпревар 
-на реионално ниво: -на регионално ниво пет први места, единаесет втори и седумнаесет трети 
места по предметите:математика, природни науки, хемија, физика, македонски јазик, англиски 
јазик, биологија, географија, ликовно образование , на спортските натпревари во  кошарка, 
ракомет, шах , трчање, пинг понг и пливање, како и на натпреварот за најдобар млад 
библиотекар и на натпреварите по народна техника. 
-на државно ниво:две први, три втори и две трети места по предметите математика, македонски, 
физика (експерименти) и пливање. 
Во учебната 2017/18: 
-на општинско ниво освоени се четиринаесет први места, единаесет втори и седумнаесет трети 
места по предметите:математика, природни науки, македонски јазик, англиски јазик, биологија, 
географија, ликовно образование и на спортските натпревари во  кошарка, ракомет, шах и 
трчање, како и на противпожарниот квиз натпревар. 
-на регионално ниво:три први места, десет втори и петнаесет трети по предметите:математика, 
природни науки, македонски јазик, англиски јазик, биологија, географија, ликовно образование и 
на спортските натпревари во  кошарка, ракомет, шах и трчање 
и на државно ниво:две први и едно второ и едно трето место по предметите географија и 
македонски јазик. 
 
 



14 

 

Согласно својата воспитно-образовна функција училиштето организира активности кои се 
општествено значајни и хумани, а во кои активно учество имаат учениците, наставниците, 
родителите и пошироката заедница.  

Општествено хуманитарната  работа има за цел кај учениците да развие чувство за солидарност 
и хуманост, љубов и позитивен однос кон работата, чувство за одговорност, навика за 
одржување на чиста и здрава околина, да создава почит и позитивен однос кон спомениците на 
културата и историското минато. 
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Прегледани документи Собрани податоци 

Наставни планови и програми 
Годишна програма за работа на 
училиштето 
Годишни и тематски планирања 
Дневни подготовки 
Записници од состаноци на 
стручни активи 
Евиденција и извештаи од 
посетени семинари за 
професионалниот развој на 
наставниците 
Евидентни листови -инструменти 
за следење на планирањето на 
наставниците 
Инструмент за следење и 
евалуација на наставниот час. 
Инструмент за следење и 
евалуација на дневните подготовки 
на наставникот за додатна и 
дополнителна настава. 
План за размена на искуства со 
други училишта во рамките на 
ПМИО 

3.1. Планирање на наставниците 
 
Наставниците редовно изработуваат годишни  и тематски наставни програми како и дневни 
подготовки кои ги содржат сите неопходни елементи за успешна организација и реализација на 
часот ( целите на час, очекувани исходи , диференцирани цели и исходи,  наставни форми , 
методи и техники, инструменти,активности,ресурси,  задавање домашни задачи, користење на 
ИКТ, проверка на постигањата, рефлексија), кои континуирано ги следат директорот и стручните 
соработници на училиштето за што  пополнуваат формулари со одредени индикатори, а од 
страна на директорот се даваат забелешки и насоки за понатамошна работа.  Стручните 
соработници им даваат поддршка и насоки на наставниците при изработката на годишните, 
тематските и дневните планирања, како и при изготвување на програмите за децата со посебни 
образовни потреби. 
При изготвување на своите програми наставниците ги користат сознанијата од средбите со 
советниците и размената на искуства од одржаните стручни активи, посети на семинари и 
соработката со основните училишта од општината и градот. Во училиштето постои редовно 
соработка меѓу наставниците од одделенските активи при што тие заеднички изготвуваат 
неделни и месечни оперативни планови. Наставниците изготвуваат долгорочни, среднорочни и 
индивидуални планови за деца со посебни образовни потреби во зависност од нивните 
способности со внесување на диференцирани цели во дневните планирања. 
Во рамките на стручните активи наставниците посетуваат отворени и нагледни часови, 
дискутираат за актуелни и тековни програми и проектни активности и разменуваат искуства и 
идеи. Во планирањата редовно интегрираат содржини со примена на ИКТ, јазична писменост и 
математика со размислување, содржини и активности во рамнките на проектот за “Еколошка 
едукација во македонскиот образовен систем“, Проектот за Меѓуетничка интеграција во 
образованието и Проектот за развивање претприемништво .  
Училиштето е дел од проектот на УСАИД “Со читање до лидерство” спроведуван од 
Фондацијата Чекор по Чекор – Македонија во кој партиципираме уште од самиот почеток.Оваа 
учебна година стручните соработници (педагогот и психологот) како дел од лонгитудиналната 
студија на овој проект информираа за добиените резултати од проценката на јазичната и 
математичката писменост кај учениците од петто  одделение кои беа добиени од страна на 
Фондацијата чекор по чекор- УЗАИД.Наставниците во рамките на Заедницата за учење 
континуирано ги надградуваа своите знаење и умеења преку споделување искуствата и примери 
на добра практика. Наставниците членови на заедницата за учење  во текот на учебната година 
работеа планираа и имплементираа активности со чел подобрување на јазичната и 
математичката писменост кај децата  од почетните оделенија. Својата работа ја евидентираа во 
развојните портфолија преку пополнети инструменти и алатки, изработки од учениците , 
фотографии и друг вид докази за нивната развојна работа.Во рамките на проектот се 
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организираше и еден мрежен настан на кој нашето училиште беше домаќин, а учествуваа и 
заедниците за учење на ООУ„Наум Наумовски Борче“- Скопје и ООУ„Лирија„- Г.Јаболчиште.   
Активностите во рамките на проектот  покрај тоа што влијаат на  професионалниот развој на 
наставниците , ги зајакнуваат нивните педагошки вештини и  придонесуваат  за подобрување на 
јазичната и математичка писменост кај учениците. 
Наставниците редовно ја планираат и одржуваат додатната и дополнителната настава.Исто така 
планираат и задаваат домашни задачи согласно даденото упатство од страна на БРО. 
Со цел унапредување на воспитно образовната работа редовно се разменуваат искуства преку 
соработка со други училишта на ниво на  општина, држава, како и на меѓународно ниво . 
Согласно потребите и можностите на учениците, просторните можности и услови на училиштето 
и според спецификата на одредени предмети се изготвува распоред на часови во консултациии 
со наставниците, директорот и стручните соработници. 
 
 

Годишни , тематски и дневни 
подготовки 
Записници од стручни активи 
Пополнети инструменти од 
посетени часови 
Портфолија на наставниците 
Инструмент за евалуација на 
наставниот час со сите аспекти 
(клима во паралелката, оценување 
на напредокот на учениците, 
комуникација на наставникот со 
учениците, изведба на наставен 
час, водење и тек на час) 
Водење на педагошки картон 
Инструмент за следење на 
педагошка евиденција и 
документација,(одделенски и 
матични книги) 
Програма за работа на директорот 
 и стручните соработници 
 

3.2. Наставен процес 
 

За реализација на наставната програма наставниците применуваат разновидни наставни форми, 
методи и техники на учење и  поучување со цел активно учество на учениците во процесот на 
стекнување знаења, развивање критичко мислење,  пртприемнички  вештини, вештини за 
соработка и комуникација и примена на стекнатите знаења во секојдневниот живот.Најчесто се 
користат  следниве форми и методи на работа:фронтална, индивидуална, групна, работа во 
парови, метод на разговор, текст метод, практична работа, набљудување, експеримент.Од 
техниките најчесто користени се следниве,бура на идеи, техника грозд, венов дијаграм, коцка, 
петторед, квадрант, а се користат и техниките од проектот„ Со читање до лидерство“ по 
предметит македонски јазик и математика. 

Во наставата се овозможува секој ученик да напредува согласно  индивидуалните можности и 
способности.За таа цел се применуваат индивидуализиран и диференциран пристап на работа 
со учениците. 

Во училиштето неколку ученилници се опремени со околу 50 компјутери кои се функционално 
мрежно поврзани.Наставниците се обучени за примена на ИКТ во наставата и применуваат 
апликации и едукативни образовни софтвери (G-copris, Edubuntu, Intel Classmate PC-Web Quest 
со  Writer и Impres,  Зелен пакет јуниор...) 

Планираните задачи за време на часовите како и домашните задачи се со различно ниво на 
сложеност и приспособени на индивидуалните образовни потреби на учениците при што на 
учениците им се овозможува да напредуваат со согласно своите способности . При реализирање 
на наставните часови и обработка на наставните содржини наставниците користат прирачници 
за работа, различни извори на знаење и дополнителна литература. 
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Наставата се реализира со примена на интерактивни методи кои поттикнуваат активно учество 
на учениците во наставниот процес.Учениците редовно добиваат  повратна  информација за 
нивните постигања  од страна на наставникот. 

Преку формативно оценување наставниците  го следат напредокот на учениците со што ја 
поттикнуваат и развиваат самодовербата кај нив.Односот меѓу наставниците и учениците е со 
взаемно почитување, соработка и разбирање без правење  разлика меѓу учениците по пол , 
социјалното потекло, етничка и верска припадност. 

Постои пропишана , интерна процедура за следење на наставниот процес со што секој наставник 
се посетува на час најмалку два пати во полугодие од страна  на директорот и стручните 
соработници кои преку своите инструменти (протоколи) го следат и евалуираат работењето на 
наставниците.  

Стручните активи редовно се состануваат и  разменуваат   искуства од посетата на нагледни и 
отворени часови , како и од посетени семинари и обуки, со цел унапредување на наставата. 

 

Пофалници 

Дипломи 

Елаборати од истражувачки 
активности на учениците 

Ученички портфолија 

Програма за работа и извештаи од 
Ученичка заедница 

Извештаи од учество на 
натпревари 

3.4. Задоволување на потребите на учениците 
 

Наставата се организира така да учениците се активни учесници во воспитно образовниот 
процес. Наставниците  ги  поттикнуваат , насочуваат  и охрабруваат учениците самостојно да 
истражуваат и прибираат податоци од разни извори за стекнување знаења, критички да 
размислуваат , решаваат проблеми и донесуват заклучоци. 
На почетокот на учебната година преку изготвени дијагностички тестови се согледуваат 
предзнаењата на учениците и истите се користат како за прилагодување на индивидуалните 
образовни потреби на учениците. 
Изработените литературни и ликовни творби од учениците се изложуваат во училиштето на 
паноа, а практичните изработки  во витрините во училишните холови и  кабинетите. Добиените 
награди и пофалници ги красат ѕидовите на училишните ходници. Училиштето учествува на сите  
литературни и ликовни конкурси и на повеќето од нив се освоени високи места, особено на 
регионално и  државно ниво по математика и англиски јазик. Преку активно вклучување на часот 
согласно таксономијата на Блум, преку примена на наученото, како и преку  креативно и критичко 
мислење учениците не само што донесуваат заклучоци и искажуваат лични ставови и заклучоци  
во учењето,   туку превземаат и лична одговорност.  
Учениците сметаат дека можат  слободно да го искажуваат своето мислење кое сериозно се 
зема во предвид при решавање на одредени проблеми преку редовните состаноци на 
Ученичката заедница во училиштето. Учениците се вклучуваат во работата на различни проекти 
и работилници во и надвор од наставата, при што се применува индивидуална, групна или 
работа во парови.  
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Одделенски дневник  
Дневни подготовки 
Записници од стручни активи  
Контролни и писмени работи 
Ученички портфолија 
Евиденција од додатна и 
дополнителна настава  
Тестови на општи и специфични 
способности 
 

 3.5. Оценувањето како дел од наставата 
 

Во училиштето континуирано се следи напредокот и постигањата на учениците од страна на 
наставниците и стручните соработници  и  доколку  се идентификуваат одредени  потешкотии во 
процесот на учење се преземаат конкретни активности за нивно надминување. Во наставниот 
процес се почитуват индивидуалните потреби на учениците и согласно тоа се применуваат 
содветни наставни форми и методи на учење,се применува диференциран пристап на работа  и 
се задаваат задачи со различно ниво на сложеност се со цел  усвојување на  наставните 
содржини од страна на учениците.  

Според потребите и способностите на учениците се организира дополнителна и додатна настава 
како и слободни ученички активности за кои родителите се навремено информирани. 
 

Програма за работа на училиштето 
Правилник за оценување на 
напредокот на учениците 
Интерен правилник за оценување 
Усогласени стандарди и 
критериуми за оценување 
Примери на оценети трудови на 
учениците  
Контролни и писмени работи 
Евидентни листови за успехот и 
поведението 
Записници од стручни активи и 
наставнички совети  
Етички кодекс за оценување 
прифатен од 
родителите,наставниците и 
ученици 
Инструменти за следење на 
наставен час 
Критериуми за оценување и 
стандарди за постигањата на 
учениците кои се усогласени на 
ниво на училиште 
 

Училиштето има изготвено интерен правилник за оценување со  усогласени стандарди и  
критериуми со кој учениците и родителите се целосно запознати. 

Во училиштето е изготвен и прифатен Етички кодекс за оценување на постигањата на учениците 
од страна на наставниците, родителите и учениците, кој целосно се почитува. 

Напредокот на учениците се следи преку формативно оценување со тоа што  од прво до  шесто 
одделение деветгодишно образование се евидентира описно,односно од прво до трето на секој 
класификационен период, а од четврто до шесто на крајот од прво и трето тримесечие. 
Учениците од четврто до деветто одделение се оценуваат бројчано на крајот на првото 
полугодие и на крај на учебната година преку усмени одговори, контролни и писмени работи. При 
користењето на овие форми на оценување се почитуваат индивидуалните разлики и способности 
на учениците.  

Напредокот на учениците е следен и од стручните соработници на училиштето  кои соработуваат 
со наставниците и помагаат во изготвувањето на објективни тестови на знаења. Наставниците 
континуирано го следат и оценуваат напредокот на учениците со примена на различни методи и 
инструменти. Учениците се вклучени во оценувањето  преку самооценување и  меѓусебно 
оценување. 

Наставниците континуирано дискутираат со учениците за нивниот напредок и постигањата во 
наставата.Тие целосно ги искористуваат информациите добиени од оценувањето за да го 
евалуираат и унапредат планирањето  на  наставата . 
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Самоевалуација на училиштето:               Прво подрачје:  Организација и реализација на наставата и учењето 

Методи кои се 
користени за собирање 
на податоци 

Одговорни за собирање 
на информации 

Собрани информации 

Прашалник за 
наставници 

Maцкова Гордана 
Стефановска Славица 
Ристоска Билјана 
Јанковска Магдалена 
Трипуноска Славица 
Петровска Софија 
Гигова Тања 
Митевска Бојана 
Милошевска Елица 
Стојковска Лила 
Бонева Елена 
 
 
 

Од вкупно 50 анкетирани наставници од кои 48-ж и 2 –м наставниците на 
следните прашања одговориле: 

-На тврдењето : „Наставниците можат да покренат иницијатива за изменување 
и дополнување на наставните планови и програми“наставниците одговориле: 
се согласувам 27  ( 54 %), делумно се согласувам 18 ( 36 %) , а не се 
согласувам 5 ( 10 %) 

-На тврдењето: „ Училиштето планира активности со родителите од аспект на 
мултикултурализам, родова и етничка рамноправност“ наставниците 
одговориле: се согласувам 39 ( 78 %), делумно се согласувам 11 (22 %), а не се 
согласувам  /  

-На тврдењето: „ Успешното планирање и реализација на додатната настава 
придонесува за мотивирање на учениците за учество на организирани 
натпревари на знаења“ се согласувам 33 (66%), делумно се согласувам  

15 ( 30 %) , а не се согласувам 2 (4%) 

-На тврдењето: „Индивидуализираните програми им овозможуваат напредок на 
учениците со образовни потреби “наставниците одговориле: се согласувам 25 ( 
50 %), делумно се согласувам 22 ( 44 %) , а не се согласувам 3 (6%) 

-На прашањето: „Каква подршка добивате во училиштето за осовременување 
на воспитно образовниот процес? 

-најголем број од нив (22) одговориле дека помошта е преку нагледни средства, 
материјали за изведување на наставата, ИКТ помагала. 

-(12) одговориле дека помошта е бо вид на организирани обуки, семинари, 
предавања, работилници  

-(9) наставници сметаат дека помошта ја гледаат во подршката од педагошко 
психолошката служба во училиштето; 

-стручните активи и друг вид професионална поддршка претставува помош за 3 
наставника; 

-помош со квалитетна оценка „ се што е потребно“ ја оценуваат  7 наставници;  

на ова прашање сметале дека не треба да одговорат 10 наставници. 

-На прашањето: Кои особини најмногу ги цените кај вашите колеги? 
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- За најголемиот број наставници (39), најценети се карактерните особини како 
што се: искреност, чесност, несебичност, љубезност, скромност, почитување и 
толерантност; 

- за 28 наставници тоа се соработката и добрата комуникација, взаемност, 
почитување, коректен однос; 

- одговорност, истрајност и исполнителност се особини што ги вреднуваат 16 
наставници; 

- 7 наставници најмногу ја ценат тимската работа; 

- професионалноста во работата е најмногу вреднувана особина од 6 
наставници; 

- креативноста ја вреднуваат 2 наставници; 

- како особини кои ги вреднуваат се и отвореност во комуникација (3), 
скромноста (1), сериозност во работата (1), смисла за хумор ( 1); 

- не одговорил на прашањето 1 наставник; 

 

 

Прашалник за ученици 
 

Maцкова Гордана 
Стефановска Славица 
Ристоска Билјана 
Јанковска Магдалена 
Трипуноска Славица 
Петровска Софија 
Гигова Тања 
Митевска Бојана 
Милошевска Елица 
Стојковска Лила 
Бонева Елена 

Од вкупно 139  анкетирани ученици на прашањата одговориле:  

-На тврдењето: „Во училиштето се запознавам со моите права и со правата на 
другите во општествената средина “  одговориле: се согласувам 120 

 ( 86,33 %), делумно се согласувам одговориле 15 ученици (10,80 % ), а не се 
согласувам одговориле 4 ( 2,88 % ) . 

-На тврдењето: „Наставниците не поттикнуваат и мотивираат за учество на 
натпревари “одговориле: се согласуваат 94 (67,62%) , делумно се согласуваат 
30 (21,58 %) , не се согласуваат 14 (10,07 %)  и 1 (0,7%) ученик не одговорил. 

-На тврдењето : „Од наставниците добиваме совети како најефикасно да учам “ 
одговориле: 90 (64,74 %) се согласуваат, 41 (29,49 %) делумно се согласуваат, 
8  (5,75%) не се согласуваат. 

-На прашањето: ,,Наставниците не пофалуваат, ги истакнуваат нашите успеси 
и позитивно ги вреднуваат“ одговориле: 106 (76,25%) се согластуваат, 27 
(19,42%) делумно се согласуваат , 5 ( 3,59%) не се согласуваат и 1 (0,7%) 
ученик не одговорил. 

-На тврдењето: ,, Домашните задачи кои ни ги задаваат наставниците ми 
помагаат за полесно совладување на наставните содржини“одговориле: 110 
(79,13%) се согластуваат, 20 (14,38%)  делумно се согласуваат и 9 ( 6,47 %) не 



21 

 

се согласуваат. 

-На тврдењето: „Наставниците користата најразлични постапки за оценување 
на моите знаења“ одговориле:  106 (76, 25%) се согластуваат, 26 (18,70 %) 
делумно се согласуваат  и 7 ( 5,03%) не се согласуваат. 

-На тврдењето: „ Во училиштето се спроведуваат активности за одржување и 
зачувување на здрава животна средина“ одговориле: 100 (71,74%) се 
согластуваат, 35 (25,17%) делумно се согласуваат  и 4 ( 2,87 %) не се 
согласуваат. 

Прашалник за родители 
 
 
 
 

Maцкова Гордана 
Стефановска Славица 
Ристоска Билјана 
Јанковска Магдалена 
Трипуноска Славица 
Петровска Софија 
Гигова Тања 
Митевска Бојана 
Милошевска Елица 
Стојковска Лила 
Бонева Елена 
 
 

Од 138 анкетирани родители  на прашањата одговориле:  

-На тврдењето: „ Информиран/а сум со наставните планови и програми по кои 
учи моето дете“ се согласувам одговориле 97 ( 70,29%), делумно се согласувам 
38 ( 27,54 %) и не се согласувам 3 ( 2,17%)  

-На тврдењето: Обемот на домашните задачи одговараа на возраста на моето 
дете “ се согласувам  одговориле 89( 64,49 %), делумно се согласувам 39 ( 
28,26 %), а не се согласувам 10 ( 7,25%) 

-На тврдењето: „Моето дете има можности за вклучување во воннаставни 
активности, организирани од училиштето“ се согласувам одговориле 98  

(71,01 %), делумно се согласувам 28( 20,29 %), а не се согласувам 12 ( 3,88 %) 
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Самоевалуација на училиштето:                                      Прво подрачје:  Наставни планови и програми 

 

 
Резултати:   

 
Клучни јаки страни    

 Родителите транспарентно се информираат за наставните планови и програми и иновациите во наставата; 

 Во училиштето успешно се планира и реализира додатната настава која придонесува за мотивирање на учениците за учество 
на организирани натпревари на знаења; 

 Училиштето планира активности со учениците и  родителите од аспект на мултикултурализам, родова и етничка 
рамноправност. 

 Учениците во  училиштето се запознаваат со нивните права и со правата на другите во општествената средина; 

 Во училиштето се спроведуваат активности за одржување и зачувување на здрава животна средина; 

 Домашните задачи кои  ги задаваат наставниците им помагаат на учениците за полесно совладување на наставните содржини; 

 Наставниците користат  постапки за формативно и сумативно оценување на знаењата на учениците; 

 Училиштето нуди можности за искористување и развивање на спортските потенцијали и натпреварувачкиот дух кај учениците; 

 

 
Слабости  
 

  Училиштето располага со компјутери кои поради застареност се нефункционални.   
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Самоевалуација на училиштата:               Прво подрачје:  Наставни планови и програми 

 
Анализа на резултатите:   

   
  Училиштето целосно ги реализира наставните планови и програми одобрени од МОН. Наставниците ги изработуваат сите годишни 
перспективни,тематско-процесни и дневни подготовки за предметите од задолжителна настава,изборни предмети ,час на ученичка 
заедница,како и дополнителна и додатна настава и слободни ученички активности. Во училиштето успешно се спроведува инклузивно 
образование за учениците со посебни образовни потреби и учениците кои имаат потешкотии во учењето. Училиштето  дава можност 
преку анкетирање учениците да се определуваат за изборните предмети кои ќе ги изучуваат следната учебна година, согласно 
нивните потреби и интереси. Согласно наставните планови и програми во училиштето се планираат и реализираат часови за 
слободни ученички активности како и се имплементираат содржини и активности од  проектите  кои се спроведуваат во училиштето ( 
Проект за еколошка едукација во Македонскиот образовен систем, Проект за меѓуетничка интеграција во образованието, Математика 
со размислување  и Јазична писменост во почетните одделенија, Со читање до лидерство од I до V одд.. Родителите и учениците на 
почетокот на учебната година се запознаваат со  наставните планови и програми преку веб страната на БРО и училиштето ,  преку 
однапред изготвени  брошури од училиштето кои ги добиваат на секој почеток на учебната година како и  е-дневникот.  
 При реализирањето на наставните програми училиштето ги следи приориотетите на општината и имплементира содржини и 
активности поврзани со културата и традицијата на локалната средина. Односот меѓу наставниците и учениците е со взаемно 
почитување, соработка и разбирање без правење  разлика меѓу учениците по пол , социјалното потекло, етничка и верска припадност. 

Преку воннаставните активности учениците  се социјализираат, поттикнуваат на креативност, комуникација, толеранција, а со тоа се 
зголемуваат не само постигањата, туку и нивните претприемнички и други вештини. Учениците своите постигања од воннаставните 
активности  ги  афирмираат преку учество на натпревари на општинско, регионално и државно ниво, како и со учество  во детски 
емисии ( “Голем одмор“-МРТ), квизотеки,  детски списанија. 

 Со цел унапредување на воспитно образовната работа редовно се разменуваат искуства преку соработка со други училишта на ниво 
на  општина, држава, како и на меѓународно ниво . 

Наставниците во наставата користат  современи форми и методи и техники на работа кои придонесуваат за развивање на логичкото , 
креативно и критичко мислење кај учениците. Во наставата се овозможува секој ученик да напредува согласно  индивидуалните 
можности и способности. Наставниците се обучени за примена на ИКТ во наставата и применуваат апликации и едукативни образовни 
софтвери (G-copris, Edubuntu, Intel Classmate PC-Web Quest со  Writer и Impres,  Зелен пакет јуниор...). Во училиштето постои 
пропишана, интерна процедура за следење на наставниот процес со што секој наставник се посетува на час најмалку два пати во 
полугодие од страна  на директорот и стручните соработници кои преку своите инструменти (протоколи) го следат работењето на 
наставниците. Училиштето учествува на сите  литературни и ликовни конкурси и на повеќето од нив се освоени високи места, особено 
на регионално и  државно ниво по математика и англиски јазик.Напредокот на учениците е следен и од стручните соработници на 
училиштето  кои соработуваат со наставниците и помагаат во изготвувањето на објективните тестови на знаења. 

 
Приоритетни подрачја 
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 Опремување на училиштето со нови компјутери и интерактивни табли. 

 

 

Самоевалуација на училиштето:        Второ подрачје: Постигања на учениците 

 

Самоевалуација на училиштето:         Второ подрачје: Постигања на учениците 

 
 
Оддели во рамките на подрачјето: 
 

2.1. Постигања на учениците 

2.2. Задржување/осипување на учениците 

2.3. Повторување на учениците 

 
    3.6 Известување за напредокот на учениците 
 
    4.4 Следење на напредокот 
 
    5.2 Промовирање на постигањата 
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Самоевалуација на училиштето:        Второ подрачје: Постигања на учениците 

Прегледани документи  Собрани податоци      

Дневници на паралелките од 
учебните  2017/18 и  2018/19 год. 

Годишен извештај за успехот и 
постигнатите резултати на 
училиштето во учебната 2017/18 и  
2018/19 год. 

Споредбени анализи за успехот на 
учениците 
Наставни програми 
Развоен план на училиштето 
Извештаи од стручните 
соработници 
Записници од стручни органи на  
училиштето ( Училишен oдбор, 
Совет на родители) 
Самоевалуација на училиштето за 
периодот од 2016-2018год. 
Досиеја на учениците 
Програма за дополнителна и 
додатна настава 

 

2.1 Постигања на учениците  

Училиштето располага со податоци за постигањата на учениците по паралелки , на ниво на 
одделение и по сите наставни предмети на крајот на секој   класификационен период. Направени 
се исто така и споредбени анализи  на средниот успех, поведението, изостаноците , како и 
споредби на успехот на учениците по пол и етничка припадност во наведените учебни години.. 

Завршниот среден успех на крајот на учебната  2017/18 е 4,56, а на крајот на учебната 2018/19 e 
4,54 
Во учебната 2017/2018 год. од вкупно 865 ученици, тројца ученици се неоценети, поради 
неоправдано отсуство од настава, додека на крајот на учебната 2018/2019 година од вкупно 854 
ученици, пет ученици се неоценети за што е постапено согласно процедурата за неоправдано 
отсуство од настава над 30 дена, односно известен е општинскиот просветен инспектор, а една 
ученичка поради подолго отсуство од настава полагаше одделески испит.За неоправданото 
отсуство од настава е известен и Центарот за Социјална работана град Скопје, односно е 
постапено согласно Законот за основно образование. 
- Следење на постигањата на учениците од различен пол и јазикот на наставата според наставни 
предмети и според квалификациони периоди 

Констатации од добиените податоци од извршената споредба на успехот на учениците според 
полот се следните: 
- Во учебната 2017/2018 се забележува дека процентот на одличните ученички е 40,71% и е 
повисок од оној на момчињата- 30,09%; и во учебната 2018/19 година процентот на одличните 
девојчињата е повисок и изнесува 39,85%, додека кај момчињата тој е 28,68 %. 
-во учебната 2017/18год. процентот на многу добри ученици од машки пол е 17,22%, а во 
учебната 2018/19год. е понизок и изнесува16,20 %, додека кај ученичките процентите на многу 
добар успех се 6,78 % во 2017/18 год., односно 8,01  во 2018/2019год. 
- истата состојба се забележува и кај учениците со добар успех каде процентот на момчиња во 
2017/18 година е 2,96 ,  а на девојчиња 1,22%., а  во учебната 2018/19 год. процентот на добри 
ученици од машки пол е 5,03%, а од женски пол 1,30% 
Бројот на ученици од машки пол кои 2017/18год. ја завршиле со доволен успех е 8, 
односно1,39%, а бројот на ученички е само 1, односно 0,17%. 2018/19год. само еден ученик и 
ученичка ја завршиле со доволен успех, односно 0,19%. 
 
- Подобрување на постигањата на учениците  
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Училиштето промовира уверување дека постигањата на сите ученици може да се подобрат и 
организира дополнителна и додатна настава, како  и слободни активности. Врз основа на увидот 
во актуелните постигања на сите ученици, се преземаат конкретни активности за континуирано 
подобрување на постигањата на учениците, соодветни на нивните можности и потреби. Секој 
наставник на почетокот на учебната година изготвува годишна програма за овие форми на 
настава. На ниво на предметна настава се изработува распоред за реализација на овие 
програми, според планираниот  број на додатни, дополнителни часови и часови за слободни 
активности во рамките на една паралелка.  
Во рамките на активностите за подобрување на постигањата на учениците, од учебната 
2011/12год. родителите на учениците кои имаат три и повеќе слаби се повикуваат на советување 
кај психологот на училиштето. Така, покрај непосредно, учениците и индиректно добиваат совети 
како поефикасно да учат и поуспешно да ги совладуваат наставните содржини. 
Училиштето тежнее кон постојано осовременување на наставата преку спроведување проекти и 
користење современи техники на учење и пооучување. 
Училиштето континуирано ги следи постигањата на учениците при премин од еден во друг 
циклус, односно го следи трендот на постигањата на учениците при премин од одделенска во 
предметна настава. Доколку се појават разлики во постигањата при премин од еден во друг 
циклус, училиштето ги анализира причините за ваквата појава и презема активности за нивно 
надминување. 
-Идентификување и поддршка на учениците со тешкотии во учењето, на надарените ученици и 
на учениците со посебни образовни потреби  

 
Учениците со потешкотии во учењето, се идентификуваат при следење на нивните постигања во 
текот на учебната година од страна на наставниците и консултации со стручните соработници. 
Нивниот напредок постојано се следи. Учениците со посебни образовни потреби се 
идентификуваат при запишувањето во прво одделение преку набљудување и разговор со 
детето, како и информативно-консултативен разговор со неговите родители, за што се 
приложува и медицинска потврда ( наод и мислење) од компетентни институции. 
Од учебната 2011/2012 година во училиштето е вработен и стручен соработник  дефектолог кој 
воедно е координатор на Инклузивниот тим во училиштето. Дефектологот во континуитет 
соработува со наставниците и работи со децата со посебни образовни потреби  како би се 
направила што подобра клима за нивна инклузија. Групата деца со кои работат стручните 
соработници се формира врз основа на наод / мислење од Центарот за ментално здравје, при 
што се наведува и видот на попреченост. Наодите се земаат во предвид и кога се изготвува 
долгорочен, среднорочен и краткорочен оперативен план за работа со овие деца или се работи 
со  диференциран пристап. 
Постигањата на децата во овој случај се вреднуваат согласно индивидуалниот оперативен план 
и целите во диференцираниот пристап. Се поттикнува инивидуален напредок според 
индивидуалните способности на овие ученици. 
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Надарените ученици се идентификуваат преку опсервација и евиденција од страна на 
наставниците (анегдотски белешки, оцени...)  
Селекцијата на овие деца се врши и преку индентификациони листи за логичко математичка, 
ликовна, јазична и музичка надареност.Успехот и постигањата на надарените деца во 
континуитет е следен и од страна на стручните соработници. 
Во училиштето не се врши интерно тестирање во вистинска смисла на зборот, но се прават 
тестирања во форма на интерни натпревари по различни предмети на ниво на генерација, како 
би се селектирале најдобрите ученици кои ќе учествуваат на организираните натпревари. 
-Подобрување на постигањата на учениците преку редовната и дополнителната настава 
 
За дополнитената настава изготвени се и посебни известувања до родителите на учениците, кај 
кои се воочени потешкотии во совладувањето на матријалот по поедини предмети. 
-Следење на хоризонтално и вертикално движење 
 
Во постигањата на учениците кои завршиле петто одделение и постигањата на истите ученици 
кои завршиле деветто одделение нема значајно отстапување.  
Во  петто одделение на крајот на учебната 2013/2014год. средниот успех на учениците изнесува 
4,62. Истата генерација во деветто одделение, на крајот од учебната 2017/208год.има среден 
успех 4,59.  
-во од петто деление на крајот на учебната 2014/2015 год. средниот успех на учениците изнесува  
4,62. Истата генерација во  деветто дделение, на крајот од учебната 2018/2019 год има среден 
успех 4,63. 
Училиштето не ги следи постигањата на учениците при преминот од основно во средно 
образование. Во училиштето се испраќа известување во кои средни училишта нашите ученици го 
продолжиле своето образование, но не и информации за нивните постигања во средното 
образование. 
Подобрување на интеркултурните компетенции кај учениците ??? 

Програми за работа на училиштето 

Дневници на паралелките од 
учебните 2017/18, и  2018/19 год. 

Годишен извештај за успехот и 
постигнатите резултати на 
училиштето во учебните 2017/18, и  
2018/98 год. 

Список на деца од реонот на 
училиштето кои треба да се 
опфатат во прво одделение (од 

 
2.2 Задржувањер/осипување на учениците 
- Опфат на учениците  
 
Училиштето располага со податоци за опфатот на учениците од реонот и превзема различни 
активности: соработка со надлежните институции, соработка со локалната заедница како и 
кампањи (огласи за прием на ученици) се со цел да ги опфати сите ученици од својот реон. 

Училиштето добива списоци со училишни обврзници од МВР пред да започне запишувањето на 
учениците во прво одделение и има изградена политика за опфат на сите ученици. 

Училиштето ги опфаќа децата кои живеат или привремено престојуваат во реонот на 
училиштето, односно од урбаните заедници Автокоманда и Ќерамидница, како и учениците кои 
живеат на улиците ,,Едвард Кардељ до број 28 и ,,Благоја Стевковски до број 15. Доколку 
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надлежни служби од Единици на 
локалната самоуправа); 
Список на деца за упис во прво 
одделение според реонизација од 
МВР 
Увид во педагошката евиденција и 
документација; Известувања на 
училиштето до надлежните органи 
МОН и ДПИ;  
 
Евидентни листови за разговори со 
учениците од стручните 
соработници 
Извештаи од стручните 
соработници 
Книга за евиденција на заминати и 
новодојдени ученици  
 
 
Извештаи на училиштето;  
Анализи на опфатот, осипувањето 
и изостанувањето од наставата. 
Разговор со директор, стручна 
служба и наставници; 
Записници од средби со родители 
и локална самоуправа.  
Евиденција на заминати или 
новодојдени ученици( 
преводници...) 
 

останат слободни места по завршување на уписот,  се  запишуваат и ученици од друг реон.Пред 
започнување на упсиот во прво одделение училиштето истакнува соопштение и ги информира 
предучилишните установи од реонот за започнувањето на уписот и потребната документација. 
-Редовност во наставата 
 

Училиштето систематски ја следи редовноста на учениците според полот, етничката припадност 
и социјалниот статус. Ги анализира причините за отсуство од наставата (оправдано и 
неоправдано отсуство) и навремено превзема конкретни активности преку  соработка со 
родителите. Редовноста на учениците се следи преку евидентирање на отсуствата во 
дневниците на паралелката , на крајот на прво и трето тромесечие, на полугодие и на крај на 
учебната година и со истите ги запознава Одделенскиот, Наставничкиот и Советот на родители; 

Се анализираат причините за отсуства, се применува интерниот правилник за изрекување 
педагошки мерки ( за учениците кои имаат над 10 неоправдани), а родителите на овие ученици 
се повикуваат на советување.  
За учениците кои нередовно ја посетуваат наставата училиштето организира   советување на 
родителите).Просечниот број на неоправдани изостаноци е помал од 5 (пет) по ученик и 
редовноста на учениците е на задоволително ниво, односно бележи подобрување во однос на 
предходните учебни години. 

Просекот на изостаноци за учебната 2017/18год. изнесува 23,11. додека во учебната  2018/19 
год. e намален и изнесува 21,93 изостаноци. 

Во последните две учебни  години има осипани ученици од непознати причини кои  се пријавени 
кај надлежниот општински просветен инспектор со пополнета пријава со  податоци за родителот 
и ученикот и пријава на домашна адреса. 
-Осипување на учениците 
 
Училиштето редовно и систематски го следи осипувањето на учениците и постојано ги анализира 
причините за истото. Училиштето соработува со локалната самоуправа и родителите и 
навремено превзема мерки се со цел да го намали осипувањето. Во моментов во нашето 
училиште има 2( два)) ученика за кои  е поведена постапка  согласно процедурата за 
неоправдано отсуство повеќе одеден месец. За истото е информиран надлежниот општински  
просветен испектор.  
-Премин на ученици од едно училиште во друго 
 
Училиштето ја почитува постапката за премин на учениците од едно во друго училиште. При 
преминот од едно во друго  училиште, училиштето  редовно ги доставува сите значајни 
информации за образовниот развој на ученикот додека при прием  на ученик од друго училиште 
ги бара истите информации и ги зема во предвид при понатамошната образовна работа со 

ученикот . 
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Во учебната 2017/18год. има три, додека  во учебната 2018/19 год. два , односно во овие две 
учебни години има вкупно пет осипани ученика.   

 Се почитува постапката за преминување од едно во друго  училиште со барање од страна на 
родителот, добивање согласност од училиштето кое го прифаќа ученикот, се издава преведница, 
евидентен лист за успехот на ученикот, мислење за ученикот и ученичка легитимација од страна 
на училиштето кое го испишува ученикот. Учениците кои се запишуваат и испишуваат во и од 

училиштето се евидентираат во дневникот на паралелката и матичната книга. 
Во учебната 2017/18год. во друго училиште  преминале 32 ученикa, а новодојдени  се 17 ученик, 

додекa во учебната 2018/19 год., преминале  во друго училиште 32 ученика, а новодојдени се 

17 ученика. 

 Преминот во друго училиште е документирано во дневникот на паралелката и во матична  книга, 
а причините најчесто се преселување од местото на живеење. 

На учениците кои преминуваат во друго училиште им се издава преведница со печат и потпис од 
одделенскиот раководител и директорот, заведена во Деловникот на училиштето и ученичка 
книшка, писмена согласност  за префрлување во друго училиште, согласност за прифаќање од 
другото училиште како и мислење за ученикот. 

  
Годишен извештај за успехот и 
постигнатите резултати на 
училиштето во учебната 2016/17 и 
2017/18 год. 

Анализа на успехот на учениците 
во последните две години 

*2.3 Повторување на учениците 

Ученици кои не ја завршуваат годината/образованието 

 

Во учебните 2017/18 и 2018/19 год. ниеден ученик не ја повторува годината.На крајот на 
учебната 2018/19год. една ученичка поради подолго отсуство од настава полагаше одделенски 
испит кој беше спроведен согласно член 144 од Законот за основно образование. 

  

 

Дневници на паралелките  

Е дневник 

Известување на родителите преку 
смс пораки 

Евиденција на наставници за 
остварени средби и соработки со 
родители 

Интерни акти и кодекси на 

 

4.4 Следење на напредокот 

 

 

Наставниците редовно ги следат постигањата на учениците и транспарентно ги  информираат  
родителите и учениците за успехот со насоки за подобрување на истиот.За напредокот и 
постигнатите резултати учениците се информираат од одделенските раководители и 
предметните наставници, писмено и усмено, а родителите добиваат известување при 
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училиштето 

Инструменти за следење и 
вреднување на наставниот час и  
дневните подготовки на 
наставниците 
Бележници на наставниците 
Записници од родителски средби 
Евидентни  листи за успехот и 
однесувањето на учениците 
Ученичка легитимација 
Свидетелства  

индивидуални и општи родителски средби како и по електронски пат ( Е дневник) и преку смс 
пораки. На крајот на секој класификационен период одделенските наставници и одделенските 
раководители изготвуваат евидентни листи со информации за успехот и поведението на  
учениците од прво до деветто одделение. Учениците  од прво до шесто одделение  се оценуваат 
описно на крај на сите класификациони периоди, освен на крај на учебната година кога се 
оценуваат бројчано. Евидентните листи освен информации  за успехот и поведението содржат 
информации и за социјализацискиот развој и активностите во кои учествуваат  учениците. 

Полугодишни  и годишни извештаи 
на 
Училиштето 
 Дневници на паралелките 
Записници од Одделенски  и 
Наставнички совети 
Записници од  состаноци на 
Училишен одбор и Советот на 
родители 
Записници од состаноци на  
Стручните активи 
Евиденција и документација на 
стручните соработници 
Анализи и извештаи за успехот и 
однесувањето на секој 
класификационен период 
Книга за евиденција на 
новодојдени и заминати ученици 
 

--Водење евиденција за индивидуалниот напредок 

 

Напредокот, односно постигањата на учениците редовно се следат  преку одржаните одделенски 
и наставнички совети. Присутноста, односно редовноста на учениците континуирано се следи и 
евидентира од страна на предметните и одделенските наставници и стручните соработници.За 
учениците кои неоправдано отсуствуваат од настава се применуваат, односно изрекуваат 
соодветни педагошки мерки.   

Родителите на учениците кои имаат намален успех во учењето, нередовно ја посетуваат 
наствата или несоодветно се однесувааат се покануваат  на советување од страна на 
одделенските наставници и раководители, а советувањето го спроведува психологот на 
училиштето. 
Евиденцијата  за напредокот и редовноста на учениците е достапна за сите заинтересирани 
целни групи.За истото тие се информираат  од извештаите на одделенските и наставничките 
совети, а учениците и родителите на одделенските часови, односно на одржаните родителски 
средби, отворени денови и приемни денови на наставниците индивидуално, од состаноците на 
Ученичката заедница, електронскиот дневник, СМС пораки. 

Наставниците водат евиденција за постигањата, редовноста и поведението на секој 
ученик/ученичка во електронскиот дневник, дневникот на паралелката, евидентните листови на 
секое тримесечие, свидетелства, како и за нивниот интелектуален, социјален и емоционален 

развој (од прво до трето одд. деветгодишно образование).* Во евиденцијата се внесуваат и 

податоци за напредокот на ученикот/ученичката што се добиени како резултат на проценка 
направена од страна на наставниците во соработка со стручните соработници и родителите на 
ученикот/ученичката. Постои ефективна соработка меѓу раководниот кадар, стручните 
соработници, одделенските/предметните наставници и родителите во  интерес на напредокот  на 
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учениците. 

-Анализа на напредокот на учениците по паралелки 
 
Наставниците и стручните соработници подготвуваат редовни извештаи и анализи на крајот на 
секој класификационен период, по паралелки и наставни предмети, на ниво на одделенија, по 
пол и етничка припадност и прават споредбени анализи за три учебни години. 
Констатации од добиените податоци од извршената споредба на успехот на учениците по 
паралелки во учебните 2017.18 и 2018/19год.: 
-кај учениците од шесто одделение  во учебната 2017/18год. се забележува пад на успехот во 
однос на предходнaта учебна година, особено кај учениците од Vв одд. кои воедно имаат и 
најнизок среден успех  во истата учебна година, но кај кои на крајот на учебната 
2018/19год.средниот успех е повисок во однос на другите паралелки; 
-на крајот на учебната 2018/19год.средниот успех на учениците е незначително повисок во однос 
на претходната учебна година ; 
-кај учениците од осмо  одделение во учебнaта  2017/18год.  се забележува дека средниот успех 
е повисок  во однос учебната 2018/19год 
-највисок среден успех во двете учебни години имаат учениците од VIIIа одд., а најнизок 
учениците од VIII г одд. 
-кај учениците од сите паралелки на деветто одделение средниот успех во однос на оној од осмо 
одделение во учебнaта  2017/18год е повисок во учебната 2018/19год.; 
-позначително зголемување на успехот се забележува кај учениците од IX в одд.особено  на 
крајот на учебната 2018/19. 

Книга за евиденција на 
новодојдени и заминати ученици 
 
Анализи на успехот на учениците 
Пофалници и дипломи 
Извештаи за учество на 
натпревари, изложби, ТВ емисии 

 

 
5.2 Промовирање на постигањата 

 
-Промовирање на личните постигања на учениците 

 

Училиштето посветува особено внимание на личните  постигањата на учениците и тоа им го 
овозможува, како преку редовната настава, така и преку воннаставните активности.  Наставникот 
кадар успешно ја организира средината за учење со поставување на јасни и високи очекувања во 
однос на постигањата, редовноста и дисциплината на учениците. Училиштето има изградено 
систем на вредности и начин на промовирање на личните постигања на сите ученици во рамките 
на училиштето и во пошироката локална средина. Училиштето води политика на поттикнување 
на наставниот кадар и учениците да учествуваат и постигнуваат успех на натпревари на локално, 
регионално и национално ниво.  Преку веб страната на училиштето, како и преку соработка со 
медиумите, културни установи и институции, преку учество на литературни читања, ликовни 
изложби и хепенинзи, спортски натпревари,  квизови, музички настапи итн. училиштето не само 
што ги промовира личните постигања на учениците, туку и постигањата во имe на училиштето.  
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 -Промовирање на постигањата во име на училиштето 
 
Училиштето редовно ги промовира своите постигања преку учество во контактно-училишната 
емисија “Голем одмор” на МРТВ . Училиштето исто така редовно учествува и на ликовни 
изложби, манифестации и хепенинзи, како што се:  
2017/2018 год.Изложба ,,Креирање и творење на дела од отпад за пакување,,(додеделена 
диплома за изработена скулптура); Меѓународна изложба ,,13 Ноември,,(второ место); Ликовен 
натпревар на ниво на град(трето место) Во 2018/19год. ЕМЧЕ 
-Ден на мартинките  
Преку наставниот предмет информатика беше реализиран и натпреварот ,,Дабар”., како и 
натпреварот ,,Кенгур,, во рамките на предметот математика. 
Училиштето има развиен систем на наградување на учениците и нивните ментори .На крајот на 
секоја учебна година се организира свеченост на која учениците кои што постигнале или освоиле 
високи резултати на организирани натпревари на знаења или на натпревари од воннаставни 
активности и нивните наставници ментори се наградуваат со пофалници и дипломи , како и со 
скромни подароци. 
Училиштето секој година ги промовира постигањата на учениците преку учество на организирани 
натпревари од акредитирани установи.Во овие две учебни години на општинските, регионалните 
и државни натпревари нашите ученици освоија вредни награди 
Во учебната 2017/18: 
-на општинско ниво освоени се четиринаесет први места, единаесет втори и седумнаесет трети 
места по предметите:математика, природни науки, македонски јазик, англиски јазик, биологија, 
географија, ликовно образование и на спортските натпревари во  кошарка, ракомет, шах и 
трчање, како и на противпожарниот квиз натпревар. 
-на регионално ниво:три први места, десет втори и петнаесет трети по предметите:математика, 
природни науки, македонски јазик, англиски јазик, биологија, географија, ликовно образование и 
на спортските натпревари во  кошарка, ракомет, шах и трчање 
и на државно ниво:две први и едно второ и едно трето место по предметите географија и 
македонски јазик. 

Во учебната 2017/18: од годишен извештај наградите 
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 Самоевалуација на училиштето:                                            Трето подрачје: Професионален развој на наставниците,  

                           стручните соработници и раководниот кадар   

 

 

 
 
Оддели во рамките на подрачјето: 
 

   6.2 Наставни средства и материјали 

   6.4 Професионален и кариерен развој на наставниците 

 

      

         

 

Прегледани документи  Собрани податоци 

Годишна програма за работа 
План за развој на училиштето и 
Самоевалуација 

Полугодишен и годишен извештај 
за работа на училиштето 
Записници од стручни активи 
Инвентарни книги од библиотека  
Документација за планирани и 
набавени потрошни материјали 
Пописна листа 
Извештаи за следење на работата 
на наставниците 

6.2 Наставни средства и материјали 

 

Потребите од нагледни средства и помагала училиштето ги утврдува и обновува според 
доставени барања од страна на наставниците на ниво на стручни активи и истите се доставуваат 
до директорот на училиштето. Нагледните средства и помагала во училиштето континуирано се 
набавуваат и истите ги задоволуват потребите на наставниците. При набавка на нагледните 
средства и помагала се води сметка истите да одговараат на  современите наставни текови. 
Училиштето располага со следната аудио-визуелна опрема: синтисајзери, телевизори, двд 
плеери,цд плеери, проектори, компјутери и компјутерска опрема како и со МИМИО уреди кои 
постоечките табли ги претваат во интерактивни. Нагледните средства и помагала редовно се 
користат во наставниот процес и придонесуваат за изведување на активна настава и 
подобрување на знаењата на учениците. Во  изминатиов период училиштето има набавено 31 
магнетна табла, 4 ММИО уреди, 2 проектори и 1 СМАРТ ТВ приемник. Ефективната и 
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ефикасната употреба на нагледните средства ја следи стручен тим во училиштето составен од 
психологот, педагогот и директорот на училиштето преку годишните планирања на наставниците, 
непосреден увид  на часови, извештај за работата на активите, разговор со учениците, и 
разговор со одговорните за одржување на компјутерите. 
Во училиштето постои библиотека која располага со вкупен книжен фонд од 16400 книги, од кои: 
13890 лектири,  800 стручна литература, 78 енциклопедии, 13 речници, 500 сликовници, 650 
публикации,а остатокот се однесуванакниги од различен жанр проза (романи,збирки 
раскази,драми,едночинки..) и поетски збирки за деца и возрасни. Списанија за деца – од 
издавачките куќи на „Детска радост “и „Арс ламина“, дневен печат,стручни списанија и 
брошури....Најголемиот дел од книжниот фонд е на македонски јазик  на англиски јазик има 80 
книги,на српски јазик 620 книги,на хрватски јазик 40 книги. Книжниот фонд редовно се збогатува 
со цел да се задоволат потребите на учениците и наставниците. 
Во 2017 е обновен дел од лектирните изданија  на  издавачката куќа „Феникс“ и „Просветно дело 
“ и  купени се  прирачници и збирки задачи од прво до деветто одделение „Арсламина“ по еден 
примерок  за  секоја паралелка до петто одделение  како и за предметните наставници по 
математика,истотака по предметот по македонски јазик за стите паралелки купен е  по еден 
прирачник  од Институт за македонски јазик . 
Може да се констатира дека книжниот фонд во голема мера  ги задоволува потребите на 
учениците ,наставниците и  другите вработени во училиштето , кои редовно ја користат во текот 
на учебната година. 
Начинот на евидентирање и издавање на книги се води електронски од страна на училишниот 
библиотекар во што се вклучени и ученици, членови на библиотекарската секција. 
Училиштето редовно го набавува потребниот потрошен материјал: хартија за принтање, тонери, 
хамери, пликоа, налози, спојувалки, хефталици, коректори, регистратори, книги за фактури, 
тонер, книги за фактури, М4, М8, папки, индиго, селотејп и налози. 
Учењето и наставата се збогатени преку планирано користење на ИКТ. Сите наставници во 
годишните,тематските и дневните планирања на наставата, ја наведуваат фреквенцијата, 
темите, содржините и линковите на применетата ИКТ во реализацијата на програмата. 
Во училиштето постојат 9 рутери, кои се распоредени така да овозможат интернет пристап за 
сите наставници и ученици во училиштето. Компјутерите набавени со проектот „Комјутер за секое 
дете“ веќе се амортизирани поради десетгодишната употреба. Во учебната 2017-2018 година 
голем дел од ИКТ содржините се реализираат со помош на ЛЦД проекции. Во училиштето има 10 
ЛЦД проектори и 2 МИМИО уреди. 

 

Програма за професионален 
развој на наставниците 

Записници и одлуки од 
Наставнички совет 

Програми за работа на ментор со 
приправник 

Извештаи од посетени обуки, 

 
6.4 Професионален и кариерен развој на наставниците 
 
 
Во училиштето континуирано се планира и следи  професионалниот развој на  наставниот кадар, 
стручните соработници и директорот.  Сите активности на ова поле се во согласност со 
законската регулатива: Закон за основно образование и Законот за наставници во основните и 
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семинари, презентации... 

Анкета за избор на обуки 

Лични планови за професионален 
развој на наставниците 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификати од посетени обуки, 
семинари и работилници 

Потврди  од присуство на одржани 
интерни обуки во училиштето 

Професионални досиеја на 
наставниците и стручните 
соработници 

Портфолија на наставниците 

Педагошки картон на наставниците 

Записници  од одржани состаноци 
на стручните активи 

Записници  од одржани состаноци 
на Наставничкиот совет 

 

средните училишта . Училишниот тим за професионален развој ги идентификува потребите на 
наставниците за професионален развој првенствено преку  спроведување анкета со понудени 
обуки, состаноци со стручните активи и континуирано следење на примената на стекнатото 
знаење.  
 Наставниците, стручните соработници и директорот  прават самопроценка на професионалните 
компетенции  како основа за планирање на професионалниот развоj и изготвување на личен 
план за професионален развој. Потоа, на состаноци на стручните активи со училишниот тим за 
професионален развој, се посочуваат компетенциите за кои е потребно усовршување. Истите 
тимот ги користи како индикатор во изготвувањето на училишната програма за професионален 
развој. Во училиштето се водат наставнички портфолија и професионални досиеја за 
директорот, наставниците и стручни соработници.За работата на наставниците, мислење дава 
директорот, советник по извршените увиди од посети на часови, интерна самоевалуација и оцени 
по завршените интегрални увиди. За сите наставници од предметна и одделенска настава од 
страна на стручните соработници се води  педагошки картон во кој се внесуваат податоци од 
планирањето и реализацијата на наставата. 
Согласно програмата , како и потребите и интересите се посетуваат обуки и семинари, 
организирани од страна  МОН и БРО и , релевантни институции и невладини организации.Во 
рамките на училиштето се организираат интерни обуки, како и диесминации на стекнати знаења 
и компетенции од наставници и стручни соработници по посетени обуки и семинари. Во текот на 
учебната година од страна на стручните соработници и директорот се одржуваат стручни 
предавања на актуелни теми  од воспитно - образовната дејност. 
Се посетуваат отворени и нагледни часови во рамките на стручните активи во училиштето.  
Во последните две години наставниците посетија  голем број обуки надвор од училиштето.  
Посетени се следниве обуки и работилници, организирани и поддржани од страна на  МОН, БРО, 
УСАИД и др. релевантни институции и организации: 
-Обука „Примена на списанијата за деца Росица за прво, Другарче, Развигор и Наш свет во 
воспитно-образовниот процес“(29.01.2018 и 30.01.2018) 
-Обука „Примена на мимио интерактивна табла“-30.01.2018 
-Обука „Зајакнување на детските капацитети за превенција од насилство“ (21-24.09.2017) 
-Обука „Резилиентен пристап во работата со деца“ (15-16.06.2017) 
-Резилиентен пристап во работата со деца-дисеминација (31.08.2017-01.09.2017) 
-Предавање на тема „Општо за катастрофите“ (18.12.2017) 
-Предавање на тема„Подготвување личен план за професионален развој и изготвување извештај 
за негова реализација“ (30.08.2017) 
-Обука „Преку самоевалуација до функционален план за развој на училиштето“ (15.12.2017) 
-Предавање на тема „Менаџмент на знаење и индивидуален план за професионален развој за 
вработените во училиштата“ (31.05.2017) 
-Меѓународна научна конференција „Наставник на иднината“ (28.05.2017) 
-Обука „Коучинг, промени, тимска работа и организациско учење“ (11.05.2017) 
-Семинар „Формативно оценување“ (09-10.05 2017г., 11-12.05.2017г., 16-17.05.2017г., 18-
19.05.2017г.) 
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-Обука „Спроведување на фунционална самоевалуација во училиштата и подготовка за 
интегрална евалуација“ (17.01.2017) 
-Специјализирана едукација на тема „Семејството и правата на детето како клучен фактор во 
образованието“ (13.03.2017 г.) 
-Обука „Обука за обучувачи“ (17.03.2017) 
-Семинар „Користење на Википедија како наставно средство“ (18.04.2017) 
-Семинар „Настава по математика за седмо, осмо и девето одделение“ (20-21.06.2016) 
-Семинар „Настава по хемија за седмо, осмо и девето одделение“ (15-16.08.2016) 
-Обука „Работа со комјутери и основи на програмирање“ (08.10.2016) 
-Обука „Менаџмент на интелектуален капитал во училиште-форми на стручно усовршување 
навики на успешност и менаџмент на време“ (28.10.2016) 
-Обука „Акциони истражувања во воспитно образовната работа“ (05-07.10.2016 и 12-13.10.2016) 
-Обука „Значењето на формалното образование во создавањето на компетенции на директорите 
и стручните соработници во образовните институции“ (10.11.2016) 
-Обука „Проектен менаџмент и спроведување истражувања во образовните организации“ 
(24.11.2016) 
-Меѓународна конференција „Knowledge without borders“ (31.03-02.04.2017) 
- Во рамки на проектот „Со читање до лидерство“ беа реализирани: 
-посета за „Увид во портфолијата на наставниците ос заедницата за учење и давање напатствија 
за претстојните активности“ (23.09.2016) 
-прва средба за учебна 2017/2018 на тема „Споделување прирачници, претставување на ЕГРА и 
ЕГМА резултатите и разговор за изготвување на нови акциски планови“ (30.10.2017) 
-втора средба „Потешкотии и дилеми при дефинирањето на развојните активности како и при 
нивното реализирање“ (20.12.2017) 
-работилница „Изготвување на постери со суперхерои“ (14.01.2018) 
- „Мрежен настан“ (18.01.2018) 
Покрај тоа  што училиштето во својата годишна програма прави планирање за професионален 

развој на наставниците, исто така и секој наставник од ова училиште изготвува свој личен план 
за професионален развој ЛППР, во кој ги планира компетенциите кои би сакал да ги усоврши . 
Личниот план за професионален развој наставникот го изготвува пред почетокот на учебната 
година  наставникот го изготвува на почетокот на учебната година, а на крајот од учебната 
година, секој наставник изготвува извештај за реализација на личниот план за професионален 
развој. 

Наставничкиот совет на наставниците приправници им назначува ментор кој изготвува програма, 
го оспособува приправникот за самостојно, квалитетно и успешно реализирање на работните 
задачи, развивање на професионални компетенции, унапредување на стекнатите знаења и 
вештини. На крајот на приправничкиот стаж менторот изготвува извештај и мислење за 
работатат со приправникот кое се потврдува од страна на  директорот и Наставничкиот совет. 

7.3 Развојно планирање 

Училиштето континуирано ги идентификува потребите за стручно усовршување на кадарот, за 
што има формирано тим за професионален развој.Тимот за професионален развој изготвува 
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програма за професионален развој на наставниот кадар во која се планираат рзни форми на  
стручно усовршување кои ќе придонесат за  развој на професионалните компетенции на 
наставниците и стручните соработници. Се планираат и издвојуват  финансиски средства за 
обуки, семинари , конференции   за стручно усовршување  на вработените и унапредување на 
воспитно- образовниот процес.  

Во програмата за професионален развој  се вклучени и обуките  за работа со ученици со посебни 
образовни потреби. Голем број наставници имаат посетено обуки за работа со деца со ПОП, а во 
училиштето од страна на училишниот дефектологот се одржани интерни  предавања и  обуки 
како да се работи со овие деца и како да се изготви индивидуален образовен план за децата со 
посебни образовни потреби. 

Училиштето има воспоставено систем за дисеминација на стекнатото знаење. Во рамките на 
училиштето се организираат интерни обуки, како и диесминации на стекнати знаења и 

компетенции од наставници и стручни соработници по посетени обуки и семинари.  

 
 
 
 
Самоевалуација на училиштето:   Трето подрачје: Професионален развој на наставниците, 

стручните соработниции раководниот кадар 
 

Методи кои се 
користени за собирање 
на податоци 

Одговорни во 
собирање на 
информации 

Собрани информации 

Прашалник за 
наставници 

 

Арсова Татјана 
Ристовска Ана 
Добревска Олга 
Јовановска Елизабета 
Божиновска Емилија  
Ристеска Даниела 
Стаменковиќ  Македонка 

Прашалникот го потполниле 50 наставника од кои 48 жени и 2 мажи :    

На тврдењата:                                                                                                        

-‘’Училиштето ми овозможува континуиран професионален развој ‘’се 
согласувам одговориле  34(68%),делумно се согласувам одговориле 14(28%),а 
не се согласувам одговориле 2(4%) 

-“Во училиштето се планираат и обезбедуваат нагледни средства и помагала, 
како и потребен материјал за реализација на настaвата“ се согласувам 
одговориле 44(88%), делумно се согласувам 6(12%), а не се согласувам 
одговориле0(0%).                                                                                                                                                     
-“Училиштето е опремено со ИКТ технологија, потребни нагледни средства, 
литература и потрошен материјал за реализација на наставните програми“ се 
согласувам заокружиле 19(38%), делумно се согласувам  29(58%) и не се 
согласувам 2(4%). 

-“Што најмногу ве мотивира во вашата работа “ 

-28 - успехот на учениците 

-11 – работата со деца која подразбира помагање, развивање етички идеали, 
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решавање проблемски ситуации, љубовта кон нив и пренесување знаење 

-3 - поддршката и разбирањето од родителите, наставниците, вработените 
пред се стручните служби во училиштето 

-2 – успехот на натпревари 

-2 - интересот кај децата за нови знаења 

-2 - љубовта и искреноста што ја добиваат од децата 

-2 - парична награда 

-1 - финансиски аспект, 

-1 - чести посети од стручните служби, 

-4 - не одговориле 

Прашалник за ученици 

 

Арсова Татјана 
Ристовска Ана 
Добревска Олга 
Јовановска Елизабета 
Божиновска Емилија  
Ристеска Даниела 
Стаменковиќ  Македонка 

Прашалникот го пополнија 139 ученика : Од нив со тврдењето:“ “Библиотеката 
ги има сите лектирни изданија кои се предвидени за обработка и дополнителна 
литература“ се согласувам- одговориле 94(67%), делумно се согласувам 
41(29%) и не согласувам 6(4%). 

 

Прашалник за родители 

 

Арсова Татјана 
Ристовска Ана 
Добревска Олга 
Јовановска Елизабета 
Божиновска Емилија  
Ристеска Даниела 
Стаменковиќ  Македонка 

Прашалникот го пополнија 138 родители: Од нив со тврдењето: 

-“Училиштето е опремено со ИКТ технологија, потребни нагледни средства, 
литература и потрошен материјал за учениците“ се согласувам одговориле 39 
(28,26%), делумно се согласувам 73 (52,90%) и не согласувам 26 (18,84%). 

 

-“Стручните соработници (педагог, психолог, дефектолог, библиотекар) даваат 
поддршка на наставниците, учениците и родителите” се согласувам одговориле 
106 (76,81%), делумно се согласувам 26 (18,84%) и не се согласувам 6 (4,35%) 
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Самоевалуација на училиштето:                                                        Трето подрачје: Професионален развој на наставниците, 
                                                            стручните соработници и раководниот кадар 

 
Резултати:   

 
Клучни јаки страни 
 

 Училиштето располага со потребните  наставни средства и материјали кои континуирано се обновуваат согласно потребите во 
наствата. 

 Подобрени се материјално-техничките услови за работа на училиштето преку опремување со современи аудио визуелни 
средства и помагала и современа технологија . 

 Библиотеката располага со голем број литература наменета за учениците, наставниците и стручните соработници која 
континуирано се збогатува . 

 Постои софтвер за електронско водење на книжниот фонд  во библиотеката. 

 Наставниците покажуваат интерес за континуиран професионален и кариерен развој. 

 Во училиштето се планира и континуирано се следи професионалниот  и кариерен развој на наставниците и стручните 
соработници  

 Наставниот кадар во училиштето професионално се усовршуваше преку посета на семинари и обуки, работилници, 
конференции, трибини... 

 Училиштето планира средства за професионален и кариерен развој развој на наставниците и стручните соработници 

 Согласно законот за основно образование на наставниците приправници им се назначува ментор кој го оспособува 
приправникот за самостојно, квалитетно и успешно реализирање на работните задачи, развивање на професионални 

компетенции, унапредување на стекнатите знаења и вештини . На крајот на приправничкиот стаж менторот изготвува 

извештај и мислење за работатат на  приправникот кое се потврдува од страна на  директорот и Наставничкиот совет. 
 

 
      
    Слабости. 

 

 Недоволена опременост на училиштето со нова ИКТ технологија  

 Недоволен пристап до интернет  конекција за наставниците и учениците 

 Недоволна соработка на наставниците со советниците од БРО за потребата од континуиран професионален развој 
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Самоевалуација на училиштето:                                                                   Трето подрачје: Професионален развој на  наставниците               

 стручните соработници и  раководниот кадар 

      
Анализа на резултатите:   
 
 

Училиштето е опремено со современи аудио визуелни средства и помагала и ИКТ опрема, а училниците со современа технологија 
(LCD проектор,LCD телевизори, DVD плеери, скенери,фотокопир...). 

Училишната библиотека располага со книжен фонд, кој ги задоволува потребите на наставниците и учениците.  

Стручните соработници во училиштето заедно со директорот на училиштето континуирано ја следат работата на наставниот кадар 
преку посета на часови и водење на педагошки картон и професионално досие.Стручните соработници го поттикнуваат наставничкиот 
кадар за иновативен пристап во наставата преку примена на современи приоди и техники во наставата.. Тие во својата програма 
планираат и спроведуваат активности со цел унапредување на воспитно – образовниот процес и се секогаш отворени за соработка. 

Согласно Законот за основно образование и Законот за наставници ,наставниците континуирано стручно се усовршуваат и 
изготвуваат личен план за професионален развој. 

Училиштето континуирано обезбедува поддршка за подобрување на професионалните компетенции на наставниците преку посета 
на семинари и обуки одржани од страна на БРО и релевантни институции. Училиштето ја почитува законската регулатива за 
професионален развој на кадарот и ги идентификува потребите за истиот преку спроведување на анкети, а согласно можностите  дава 
и финансиска подршка. 

Со одлука на Наставнички совет се одредува ментор на наставникот приправник кој го оспособува приправникот за самостојно, 
квалитетно и успешно реализирање на работните задачи, развивање на професионални компетенции, унапредување на стекнатите 
знаења и вештини .  

 

Приоритетни подрачја: 

 
 Опременување на училиштето со нова ИКТ технологија 

 Поголема соработка со БРО во однос на понудата на обуки за планирање на професионалниот развој на наставниците 
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Самоевалуација на училиштето                                 Четврто подрачје: Управување, раководење и креирање политика 
 
 

 
Оддели во рамките на подрачјето: 
 
Теми 

6.1 Сместување и просторни капацитети  

 
6.2 Наставни средства и материјали 
 

6.3 Обезбедување на потребниот наставен кадар 

 

6.5 Финансиско работење 
 
7.1 Управување и раководење со училиштето 
 
7.2 Цели и креирање на училишната политика 
 
7.3 Развојно планирање 
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Самоевалуација на училиштето:           

Прегледани документи  Собрани податоци 

Годишна програма за работа на 
училиштето 

Полугодишен и годишен извештај 
за работа на училиштето 

Основни податоци за дејноста во 
основното образование  

План за развој на училиштето 

6.1 Сместување и просторни капацитети  

Просторни капацитети 

Искористеност на просторни капацитети 

Училиштето располага со вкупно 31 адекватно опремени училници, од нив во14 се изведува 
кабинетска настава (биологија 1, македонски 3, математика 3, географија 1,историја 1, физика 1, 
хемија 1, физичко 1, англиски 1, француски 1). Во училиштето редовно се изведува настава во 
две смени и училниците се користат оптимално.  Санитарните простории се  реновирани и ги 
задоволуваат потребите на учениците и вработените. . Училиштето  зависно од материјалните 
можности континуирано  постојано врши реновирање на одредени простории, уредување на 
училишниот двор и  самата зграда (реновиран дел од покривот и прозорците .во дел од 
училниците и ходниците). 

Инвентарни книги од библиотека 
бр. 1, 2 и 3 
План за развој на училиштето и 
СЕУ 

Полугодишен и годишен извештај 
за работа на училиштето 
Записници од стручни активи 

6.2 Наставни средства и материјали 
Училишна библиотека 
Потрошен материјал 
Во училиштето постои училишна библиотека која располага со: општ број на книги 11 750 
лектири 138, стручна литература 1 130, енциклопедии 94, учебници 72 и списанија за 
деца(Росица, Другарче, Развигор и Наш Свет).  Во последниве две години библиотеката се 
збогати со прирачници од МОН по матеметика за 7-мо,8-мо и 9-то одделение во 6 примероци. 
Исто така на 06.03.2018 год.библиотеката се збогати со нови наслови од областа на стручната 
литература за одделенска и предметна настава како донација од Македонската Академија на 
науките и уметностите во 20 примероци.Во месец март исто така се купија и прирачници и 
вежбанки по природни науки и работа со компјутери за 3,4, и 5-то одделение На 31.05 2018 год 
се направи порачка на 5 примероци од книгата Македонски водопади од доо Тримакс. 
Библиотеката во текот на целата година  од учениците во училиштето добиваше донации во 
облик на лектирни изданија.Учениците кои ги завршуваа тековно одделенијата ги донираа 
лектирите во училишната библиотека.Меѓу најбројните наслови се најдоа ,,Пинокио,, ,,Пипи 
дилгиот чорап,,,,Големи и мали,, ,,Алиса во земјата на чудата,, Зоки поки Петар Пан   Грдото 
пајче и др.  

Оваа литература  во целост ги задоволува потребите на учениците и наставниците. 
Библиотеката е отворена за користење од страна на учениците и наставниците  во текот на 
целиот училишен ден. 

Евиденцијата во училишната библиотека се води електонски.  
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Потребите од наставно нагледни  средства, аудио–визуелна и ИКТ опрема се задоволуваат 
континуирано и истите редовно се користат во наставниот процес. 
Училиштето во континуитет планира и обезбедува потрошен материјал во зависност од 
потребите за реализација на  наставните и воннаставните активности (хартија за копирање, 
хамери, тонер, маркери,  ...) 
 
 

Електронско следење на 
редовноста на вработените 

Правилник за систематизација 

Досиеја на вработените 

Годишна програма за работа на 
училиштето 

Годишна програма за работа за 
стручната служба 
 

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 

 Редовноста на наставниот кадар во училиштето се води преку современа електронска 
евиденција при доаѓање и заминување од работа. Наставниот кадар е редовно присутен на 
своите работни места, се разбира  освен оние кои имаат отворено боледување или породилно 
отсуство. 

Структурата на вработените која е во согласност со дадените нормативи може да се види преку 
следниве табели: 

Наставен кадар 

 

Наставен и ненаставен 

кадар  

Вкупно Етничка полова структура на учениците 

Македонци Албанци Турци  Роми Друго 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

Број на вработени 70 5 65         

Број на наставен кадар 54 3 51         

Број на стручни 
соработници 

4  4         

Административни 
работници 

2  2         

Техничка служба 9 1 8         

Директор 1 1          
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Степен на образование на вработени 

Образование Број на вработени 

Високо образование 52 3 49         

Виша стручна спрема 8  8         

Средно образование 10 1 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставниот кадар во училиштето е компентен за извршување на своите работни задачи, Истиот, 
е поддржан и поткрепен од  тимската работа на стручните соработници (педагог, психолог, 
дефектолог,библиотекар) .Стручните соработници им пружаат стручна помош и целосна  
поддршка на наставниците во планирање на програмата и организација на истата во  наставата, 
како и при следење на постигањата на учениците и работата со деца со потешкотии, со цел да се 
воочат  и надминат потешкотиите кој ги носи оваа проблематика . 
 Во училиштето постои пракса (традиција) колегите со поголемо работно искуство  и  стаж да им 
пренесуваат свои  искуства  од воспитно образовната дејност на помладите од нив, односно 
работат со нив во својство на ментори. Наставничкиот совет на наставниците приправници им 
назначува ментор кој изготвува програма, го упатува и му помага на приправникот во самостојно 

Години Број на вработени 

20-30 1 1          

31-40 31 1 30         

41-50 14 1 13         

51-65 24 1 

 

23         
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пишување на дневни подготовки, нивно  реализирање и извршување на сите  работни задачи. 

Наставничкиот совет на наставниците приправници им назначува ментор кој изготвува програма, 
го упатува и му помага на приправникот во самостојно пишување на дневни подготовки, нивно  
реализирање и извршување на сите  работни задачи. 

 Во случаи на пократко или подолго отсутство на вработените постојат механизми за соодветна 
нивна замена. 

Одлуки од Наставнички совет 

Решенија од директорот 

Програма за работа сп приправник 

Мислења од ментори 

 

 

 

 

Сертификати од посетени обуки 

Листи од присуство на одржани 
интерни обуки во училиштето 

Професионални досиеја  

Портфолија на наставниците 

Педагошки картон на наставниците 

 Работата на наставниците и стручните соработници се следи преку  соодветно изготвените  
инструменти наменети за вреднување на исполнувањето на работните должности, обврски  и 
задачи на наставниците и стручните соработници во основното образование. Оценувањето се 
спроведува континуирано во текот на целата учебна година. 

За сите наставници од предмена и одделенска настава од страна на стручните соработници 
уредно се води  педагошки картон во кој се внесуваат податоци од планирањето и реализацијата 
на наставата.Податоците во педагошкиот картон се собираат преку посета на нагледните часови 
од страна на директорот и стручните соработници.  

Во училиштето се водат наставнички портфолија и професионални досиеја за директорот, сите 
наставници и стручни соработници.Во нив се содржат лични податоци, степен на обрзование, 
работно место и сертификати, потврди и дипломи со кои  вработените се доусовршувале и се 
стекнале за време на нивното работно искуство.  

За работата на наставниците, мислење дава директорот, советник – инспектор по извршените 
увиди од посети на часови, интерна самоевалуација и оценки по завршените интегрални увиди. 

Годишна програма за работа на 
училиштето 

План за развој на училиштето 

Записници и одлуки од состаноци 
на Училишниот одбор 

Склучени договори и тендери за 
јавни набавки 

Завршни сметки на училиштето 

Пописни листи 

Записници од ревизија на 
финансова инспекција, локална 
самоуправа и УЈП 

6.5 Финансиско работење 

Постапки со кој се обезбедува почитување на законската регулатива за финансовско 
работење 

Транспарентност во планирањето и трошењето на училишниот буџет 

Финансиското работење на училиштето е согласно законските норми и за него се надлежни 
Директорот и Училишниот Одбор кој редовно е запознаен со финансиското работење на 
училиштето и го следи наменското трошење на буџетот. Училишниот буџет се планира, 
економично и ефикасно распределувајки ги финансиските средства согласно потребите на 
училиштето со цел подобрување на квалитетот на наставата. При  изготвување на планот за 
јавни набавки во комисиите редовно земаат учество и членови на УО, како и претставници од 
сите структури. 

Контролата на законското работење ја врши УЈП, локалната самоуправа (внатрешна ревизија на 
„Гази баба“), и Завод за државна ревизија. 
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Буџетот на училиштето се користи наменски за подобрување на условите за работа и квалитетот 
на наставата. 
За финансиското работење се информирани сите вработени, родителите и локалната заедница, 
преку седниците на УО, Наставнички совет, Совет на родители, огласна табла, веб страната на 
училиштето. 
Училиштето нема  подрачни училишта. 
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Самоевалуација на училиштата:                    Подрачје: Управување, раководење и креирање политика 

 
 
 

Прегледани документи  Собрани податоци 

 

Закон за основно образование;  
Статут на училиште; 
Деловник за работа на Училишниот 
одбор ; 
Годишна програма за работа на 
училиштето; 
Годишна програма за работа на 
директорот и дневник за работа; 
Годишна програма за работа на 
психолог и дневник за работа; 
Одделенски дневник 
Записници од одлуки и извештаи од 
работата на  Наставничкиот  совет 
и Училишниот одбор 
Записници од стручни активи; 
Записници од Одделенски совети; 
Самоевалуација и План за развој на 
училиштето; 
Записници од Совет на родители. 
 Кодекс на однесување; 
 Правилник за почитување на 
куќниот ред; 
Правилник за изрекување на 
педагошки мерки; 
Правилник за утврдување ученик на 
генерација. 
Правилник за утврдување Ученик - 
првенец на генeрацијата. 
Програма за намалување на 
насилството во училиштето 
Програма за меѓуетничка 

7.1 Управување и раководење со училиштето  
 
Управување со училиштето 
Раководење со училиштето 
 
Структура на раководење на училиштето се состои од : 
-Орган на управување – Училишен одбор 
(3 наставници, 3 родители, 2 члена од локална самоуправа и 1 член од МОН) 
-Орган на раководење- менаџерски нивоа : директор, претседатели на стручни активи, 
одделенски/класни раководители 
Директор на училиштето е Александар Каровски  на возраст од 43 години со  образование- 
магистер по историски науки, на местото- директор е со прв мандат. 
Во училиштето работат стручни активи и секој актив има претседател. Застапени се следниве 
стручни активи : актив на одделенска настава, актив на општествено јазична група  и природно – 
математичка група на предмети. 
Надлежностите за управување и за административните задачи се дефинирани во Статутот на 
училиштето: 

1. Орган на управување 
2. Орган на раководење 

- Воспитно образовната работа во училиштето се остварува на македонски јазик и неговото 
кирилско писмо 

3. Стручни органи и тела 
Со Законот за основно образование, Статутот на училиштето и Деловникот за работа јасно се 
дефинирани надлежностите на раководење, управување и надлежностите на 
административното лице ( благајник). Соработката на раководниот тим со сите субјекти во 
училиштето за размена на идеи поврзани со наставниот процес или разрешување на конкретни 
проблеми е отворена. Се разменуваат идеи поврзани со наставата и другите активности во 
училиштето. Раководниот тим соработува преку одржување состаноци, наставнички совети, 
консултации со раководители на други училишта. Проблемите најчесто се решаваат на ниво на 
наставнички совет или со формирање на комисии кои одлучуваат.  
Орган на управување на училиштето е Училишниот одбор. Во него членуваат 9 члена и тоа : 



48 

 

интеграција 
Правилник за екскурзии 
Правилник за советување родители 
на учениците во ОOУ,,Стив 
Наумов,“ 
Правилник за распоред на 
работното време на наставниците, 
стручните соработници и вработени 
кои вршат администртативно-
технички работи во училиштето 
Проширена програма за прифаќање 
на учениците пред и по наставата 
Правилник за прием и запишување 
на децата во прво одделение 
Регистер за учество на учениците 
на натпревари; 
Регистер на изречени педагошки 
мерки ; 
Извештаи од систематски прегледи  
Годишни извештаи; 
Записници од работата на 
Наставничкиот совет; 
Стручни предавања и други 
материјали од областа на 
здравственото воспитување 
Годишната програма за работа на 
училиштето 

 

тројца претставници од наставниците (Љубинка Стоилковска-Петрушева, Даниела Моневска, 
Благица Илијевска), тројца претставници од родителите на учениците (Димитар Проданов, 
Јовица Младеновски, Тина Дангева), двајца претставници од локалната самоуправа (Игор 
Савов, Катерина Натева Теова) и еден претставник од Министерството (Валентина Петковска). 
Надлежностите за управување се јасно дефинирани со Деловодникот за работа на Училишниот 
одбор и согласно законската регулатива и Статутот на училиштето. 
Состаноците се одржуваат со мнозинство на членови на одборот. Пред секој состанок на УО 
секој член е уредно поканет со писмена покана и известен за дневниот ред на состанокот. За да 
го обезбеди и поттикне присуството на состаноците одговорен е претседателот на УО-Љубинка 
Стоилковска-Петрушева и директорот-Александар Каровски. Вработените при ООУ “Стив 
Наумов” добиваат известување за одржување на состаноци преку јавно истакнување на 
поканата и дневниот ред на огласна табла. Со тоа секој вработен е информиран и може до 
претставниците од наставниците во Училишниот одбор да даде свој предлог или мислење во 
врска со дневниот ред. 
За годишното планирање на училиштето е одговорен директорот на училиштето. За 
разгледување и усвојување на Годишната програма на училиштето задолжен е Училишниот 
одбор. 
Раководен орган на училиштето е директорот кој е одговорен за законитоста во работата и за 
материјално-финансиското работење на училиштето. Директорот соработува, се консултира, 
одговара и заеднички ги решава проблемите кои произлегуваат од работата во училиштето. 
Мотивираноста на наставниците за воспитно-образвоната работа ја постигнува со меѓусебно 
разбирање и почитување, со културен, толерантен и демократски однос и со барање 
одговорност. Инструменти за вреднување на воспитно-образовната работа на наставниците се: 
редовност, исполнителност, постигнувања резултати на училишни натпревари, ангажирања во 
стручни активи, мотивација. 
Највисок стручен орган на училиштето е Наставничкиот совет каде членуваат сите вработени 
наставници и стручни соработници. Преку него се води грижа за целокупната стручна и 
воспитно-образовна работа на училиштето. Редовноста од страна на наставниците е во целост 
исполнета. Работата на Наставничкиот совет се состои од: 
-давање мислење по предлог на годишната програма за работа на училиштето;  
-разгледување и утврдување успехот на учениците и работата на другите органи; 
-донесување одлуки и по приговор на учениците за утврдени оценки;  
-одредување и доделува награди на ученици;  
-изнаоѓање форми, методи, заклучоци за подобри резултати кај учениците: 
-изработување и усвојување проекти и планови на училиштето;  
-разгледување и утврдува насоки дадени од страна на Министерството, Бирото за развој на 
образованието и од Локалната самоуправа;  
-разгледување извештај од реализација на годишната програма за работа од самоевалуација, 
од -извршената интегрална евалуација и предлагање соодветни мерки:  
давање мислење за годишниот финансиски план на училиштето;  
-разгледување План за развој на училиштето; 
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-избирање претставници во УО:  
-вршење други работи утврдени со Статутот на училиштето. 
   Програмски планирани состаноци на раководниот тим со наставниот кадар се  одржуваат: 
Стручен актив  еднаш месечно, а Одделенски и Наставнички најмалку 4 пати во годината  и со 
нив раководи директорот на училиштето. На овие состаноци се разгледува и усвојува 
Годишната програма, Полугодишен и Годишен извештај за работата на училиштето, се 
утврдуваат задолженија на наставниците, се носи програма за организирање на ученички 
екскурзии, програма за стручно усовршување на наставниот кадар и други прашања поврзани со 
наставата. Годишната програма е разгледана и усвоена на Наставничкиот совет и Училишниот 
одбор.           
 Покрај органот на управување и раководење во училиштето има стручни органи и тела и тоа: 
*Наставнички совет на училиштето,  
*Одделенски совети, одделенски раководители,  
*Совет на родители и 
*Ученички организации. 
 Консултациите со раководниот тим се одвиваат по пат на разговор, а информациите се 
добиваат и на состаноци, усни известувања, и известувања во писмени  форма на огласната 
табла во училиштето. Работата и активностите на Советот на родители се евидентира во 
записничка книга. 
- Раководниот орган  гради политика на здрава училишна клима. Тоа го постигнува преку 
донесените прописи и правила на однесување на учениците.  Раководниот орган има изготвени 
Кодекс на однесување (за наставници и ученици), Кодекс на облекување, Етички  кодекс и Еко 
кодекс.  
 Во училиштето постојат и се применуваат и следните правилници: 
- Правилник за почитување на куќниот ред; 
- Правилник за оценување, напредување, полагање на испити, видови на пофалби, награди и 
педагошки мерки; 
- Регистер на изречени педагошки мерки на учениците; 
- Регистер за учество на ученици на натпревари; 
-Правилник за утврдување Ученик-првенец на генарацијата. 
-Програма за намалување на насилството во училиштето 
-Програма за меѓуетничка интеграција во образованието 
-Правилник за советување родители на учениците во ООУ,,Стив Наумов“,  
-Правилник за заштита од елементарни непогоди, 
-Правилник за заштита за лични податоци, 
-Правилник за користење на компјутерска опрема, 
-Правилник за прием и запишување на деца во прво одделение 
-Правилник за начинот на изведување на ученичките екскурзии и други слободни активности на 
учениците и според овој правилник се изготвува програма за изведување на ученички екскурзии. 
Креирањето на училишната политика се базира на постојано истражување, анализирање и 
откривање на сопствените потреби на училиштето како и осмислување на начинот со кој тие 
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потреби ќе се задоволат. Раководниот орган  објективно  ги оценува квалитетите на 
вработените и нивниот придонес кон тимска работа. Во креирањето на политиката вклучени се 
сите наставници, ученици и родители, но постои и отвореност за соработка со различни 
партнери. Со училишната политиката се информираат сите заинтересирани субјекти на 
Наставнички совет, Одделенски совети и Стручни активи. 
 Се реализираат и стручни предавања од областа на здраственото воспитување во соработка 
со Општинската организација на Црвениот крст и Здраствениот дом и стручните соработници на 
училиштето. Во текот на целата учебна година  стручните соработници реализираат содржини 
кои помагаат во унапредувањето на здравјето на учениците и превентивно делуваат во заштита 
од болестите на зависност и заразните болести. 
Во училиштето се работи на проектот “Интеграција на еколошка едукација во македонскиот 
образовен систем”. Овој проект се одвива според прирачник “Како да се стане еко-училиште”. 
Проектот се состои од повеќе чекори според кои тековно се реализираат планираните 
активности.  Во овој проект се вклучени сите наставници заедно со раководниот тим.  
Во училиштето се работеше 4 години и успешно се  заврши  проектот “Со читање до лидерство”, 
во чии рамки се реализираа предавања,обуки,работилници, како и проверување на јазичните и 
математички вештини на учениците од почетните одделенија. Проектот придонесува за воведе 
нови наставни техники и методи  во рализација на наставниот план во одделенската настават. 
Сите наставници активно се вклучени во спроведување и реализирање на проектот Меѓуетничка 
интеграција во обнразованието каде секој наставник изработува програма за своите активности 
а воедно се вклучува и во активности (работа во тимови) за спроведување долгорочни и 
краткорочни планирања со партнер училиштето ОУ “25 Мај”. Наставниците беа стручно 
оспособени така што дел од нив посетија обуки и потоа преку дисеминација ги запознаа 
останатите наставници. На овој проект активно се работеше во текот на изминатите пет учебни 
години. 
Од учебната 2017/18год. училиштето е вклучено преку Првата Детска Амбасада Меѓаши во 
проектот“Зајакнување на детските кацитети за превенција од насилство“ и спроведува 
активности со сите цселни групу: ученици, родители и наставници. 
Наставниците приправници под менторство работат првата година, а потоа полагаат стручен 
испит.  
За поттикнување и развој на индивидуалните способности на учениците се планираат часови за 
дополнителна, додатна настава, слободни ученички активности, организирани работилници и се 
применуваат различни наставни стратегии за задоволување на различните потреби на децата. 
Со Проектот – Компјутер за секое дете, воспитно-образовниот кадар во училиштето на своите 
часови успешно применува редовна настава каде се употребува ИКТ.  Преку министерството за 
образование и наука воспитно - образовниот кадар редовно кориси Електронскиот дневник. 
Родителите се информираат преку смс пораки за постигнатиот успех на своите деца.  
Наставата се изведува на македонски наставен јазик за сите ученици  и тоа во две смени. 
    Одговорен за годишното планирање е директорот на училиштето. Во училиштето се 
формирани тимови кои изготвуваат План за развој на училиштето.  Планот за развој ги одразува 
реалните потреби на училиштето, потребите од пераменентно стручно усовршување на 
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наставниот кадар, перманентна едукација на родителите, развивање и усовршување на 
системот за следење, објективно оценување на постигањата на учениците и истиот се заснова 
на постоечките ресурси и е поддржан од страна на вработените во училиштето.  
       Планот за развој ги содржи следните елементи: 

- анализа на состојбата; 
- Мисија и Визија на училиштето; 
- цел, стратегија, мото; 
- подрачја на промени; 
- развојни цели, задачи, активности и  
- план за евалуација; 

Детален план за имплементација каде училиштето се вклучува во проекти и семинари кои 
промовираат инклузивна настава со цел да се подобри учењето и наставата преку подобрување 
на професионалните компентенции, подобрување на квалитетот на тематските и дневните 
планирања на наставниците и подобрување на оценувањето во училиштето. 
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Самоевалуација на училиштата:                   Подрачје: Управување, раководење и креирање политика 

 

Прегледани документи Собрани податоци 

 
 
7.2 Цели и креирање на училишната политика 
-Во креирање на Годишната програма за работа на училиштето учествуваат наставниците, 
стручната служба и директорот на училиштето. Се разменуваат идеи поврзани со наставата и 
другите активности во училиштето.  
-Училишната политика ја креираат директорот, Училишниот одбор, стручен и наставен кадар 
во согласнот со Министерството за образование и Локалната самоуправа и Советот на 
родители. Училишната политика се креира преку долгорочно планирање од страна на 
раководната структура и субјектите во училиштето. Сите заинтересирани субјекти се 
информираат за таквата политика, наставниците преку наставнички совети, учениците преку 
ученичките заедници а родителите преку Советот на родители и родителски средби. 
-Мисија на училиштето е да го поттикнуваме учењето и личниот, емоционалниот и социјалниот 
развој на учениците подеднакво и ги оспособуваме за соживот во мултиетничко опшество(во 
учебната 2016/17г.), а во учебната 2017/18г.:Го подобруваме учењето на учениците, следејќи ги 
трендовите  за оценување на постигањата и го поттикнуваме учењето и личниот, 
емоционалниот и социјалниот развој на учениците подеднакво и ги оспособуваме за соживот 
во мултиетничко опшество 
-Визија: : Ќе ги подобруваме и промовираме постигањата на учениците во сите подрачја  со 
користење на стекнатите знаења и вештини на наставничкиот кадар, соработувајќи со 
релевантни институции од локалната и пошироката мултиетничка заедница 
-Целите и креирањето на училишната политика се засноваат во согласност со целите на 
државната и локалната образовна политика. Целите се прецизни и јасни и се фокусирани на 
подобрување на квалитетот на наставата и постигањата на учениците. Целите се: стекнување 
трајни и применливи знаења и оспособување на учениците за доживотно учење и 
индивидуален развој. 
Стратегија: Осмислен избор и примена на наставни начела, методи и постапки кои кај секој 
ученик ќе делуваат поттикнувачки на сите подрачја на неговиот индивидуален развој и 
неговата интеграција во општеството. 
 Училиштето гради политика на здрава училишна клима. Училиштето има изготвено Кодекс на 
однесување на учениците. Училиштето има изготвено и Кодекс на однесување на 
наставниците, каде јасно се дефинирани обврските на сите вработени во училиштето пред се 
наставниците. 

Годишна програма за работа на 
училиштето 
Кодекс на однесување на учениците 
Кодекс на однесување на 
наставниците 
Правилник за почитување на куќниот 
ред 
Правилник за надомест на штета. 
Правилник за пофалување, 
наградување и изрекување на 
педагошки мерки на учениците 
Регистер за учество на учениците на 
натпревари; 
Регистер на изречени педагошки 
мерки 
Годишни извештаи 
Записници од работата на 
Наставничкиот совет 
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 Во училиштето постои Правилник за почитување на куќниот ред со чии одредби се утврдуваат 
правилата за однесувањето во училиштето и се регулира дневниот живот во училиштето. 
Куќниот ред во училиштето во најголем дел се почитува, а доколку се утврди прекршување на 
одредбите од правилникот, се изречуваат соодветни казнени мерки, постои Правилникот за 
надомест на штета. 
 Во училиштето постојат и се применуваат правилници со кои се уредува и креира училишната 
политика, во која се вклучени сите наставници, ученици и родители, но постои отвореност за 
соработка. Креирањето на училишната политика се базира на постојано истражување, 
анализирање и откривање на сопствените потреби на училиштето како и осмислување на 
начинот со кој тие потреби ќе се задоволат. Со нивното учество се обезбедува богатство на 
идеи, поголема транспарентност и објективност во следењето на квалитетот на работата на 
училиштето и јасно дефинирани цели.  
 Во училиштето се води евиденција за учество на учениците на натпревари и за изречени 
педагошки мерки. Со анализа на податоците од овие регистри се увидуваат и планираат 
понатамошните насоки за подобрување на работата, дисциплината и успехот на учениците. 
Учениците кои постигнуваат особени резултати јавно се пофалуваат и наградуваат. 
Врз основа на направениот увид од годишните извештаи се согледува целокупната активност 
на учениците и вработените во училиштето. За подобрување на истата се превземаат 
соодветни инструменти. 
  За поттикнување и развој на индивидуалните способности на учениците се планираат часови 
за дополнителна, додатна настава, слободни ученички активности, организирани работилници 
и се применуваат различни наставни стратегии за задоволување на различните потреби на 
децата. 

Прегледани документи Собрани податоци 

Годишна програма за работа на 
училиштето 
Самоевалуација и развоен план 
Акциски планови 
Разговор со директор, психолог, 
наставници, ученици 
Записници од УО, Совет на 
родители и Наставнички совет 
Пописни листи 
Финансиски план на училиштето 
Записници од органите и телата 
Апликации на училиштето за 
обезбедување на средства 

7.3 Развојно планирање 
Цели на развојното планирање 
Професионален развој/стручно усовршување на кадарот 
Материјално-технички средства 
Инфраструктура 
За годишното планирање на училиштето е одговорен директорот, а му помага Комисија од 
редот на стручните соработници и наставници. Со планот за развој дадена е проценка на 
потребите на училиштето и определени се приоритетните насоки за развој на училиштето, 
начини за нивно остварување и носителите на активностите. Планот за развој на училиштето 
содржи стратешки цели, развојни и конкретни цели, како чекори за негово остварување. 
Целите на училиштето се во согласнот со државната и локалната образовна политика каде 
реално се отсликани, прецизни, соодветни според потребите на сите три училишта. При нивно 
дефинирање се земени предвид ставовите на директорот, наставниците, родителите, 
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учениците и претставници од локалната заедница. Училиштето има изготвено план за 
следење, спроведување и успешност на реализација на активностите. 
Училиштето има воспоставено систем за дисеминација на стекнатото знаење и континуирано ја 
следи примената на стекнатото знаење од усовршувањето. 
Секој наставник редовно посетува обуки организирани од БРО и УСАИД 
Училиштето навремено ги идентификува потребите од материјално-технички средства и 
континуирано ги планира и обезбедува.  
Од пописната листа се согледува моменталната состојба на материјално-техничките средства 
на училиштето. Постои финансов план на училиштето според кој однапред се планираат 
средства за потребите на училиштето.  
Потребите за реализација на успешна настава се делумно задоволени во поглед на 
материјално-технички средства и нагледни средства.  
Училиштето планира подобрување на инфраструктурата со Годишната програма.  
Во училиштето се смени кровот,  се сменија дотраените прозори на дел од училниците и 
ходниците. 
Директорот на училиштето  вложува максимум во изнаоѓање на донатори, соработува со 
локалната самоуправа за обезбедување на средства.  
Инфраструктурата на училиштето воглавно ги задоволува потребите, и континуирано се работи 
на обезбедување на средства за подобрување на истите. 

Се прават долгорочни планирања кои ќе се реализираат во одреден временски период 

Методи кои се користени за 
собирање на податоци 

Одговорни во 
собирање на 
информации 

Собрани информации 

-Анкета за наставници; 
-Набљудувања; 
-Разговор; 

Изработилe:   
Љубинка 
Стоилковска-
Петрушева, 
Менка  Крстева, 
Марлена 
Најдовска, 
Тоше Трајковски, 
Анита 
Костадинова,  
Елена Панева 

 

Во  училиштето анкетирани се 50 наставници, сите со македонска етничка 
припадност.  2 се од машка полова припадност, а 48 се од женска полова 
припадност. Од спроведената анкета добиени се следните резултати: 
-Наставниците можат да покренат иницијатаива за изменување и 
дополнување на наставните планови и програми.  - Од анкетираните 5; 
10% се изјасниле со не се согласувам,18;  36% со делумно се согласувам, 
27;  54% со се согласувам..  
-Училиштето планира активности со родителите од аспект на 
мултикултурализам, родова и етничка рамноправност. Од анкетираните, 
11;  72 % делумно се согласуваат 39;  78% се изјасниле со“ се согласувам“.  
 -Наставниците обезбедуваат подршка на учениците кои имаат потешкотии 
воучењето, на надарените ученици и учениците со посебни образовни 
потреби и планираат активности соодветни на нивните индивидуални 
потреби. Од анкетираните 3;  6% се изјасниле со делумно се согласувам, 
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47; 94 % со се согласувам. 
-Во училиштето се планираат и обезбедуваат нагледни средства и 
помагала, како и потребен материјал за реализација на наставата. 6; 12% 
се изјасниле со  делумно се согласувам, 44;  88% со  целосно се 
согласувам. 
6.Успешното планирање и реализација на додатната настава придонесува  
за мотивирање  на учениците  за учество  на организирани  натпревари на 
знаења.Од анкетираните, 2; 4% се изјасниле со не се согласуваат ,15;  
30% со  делумно се согласувам , а 33;  66% со  целосно се согласувам . 
7.Индивидуализираните програми им овозможуваат напредок на 
учениците со посебни образовни потреби. Од анкетираните 3;  6% се 
изјасниле со  не се согласувам, 22;  44% со  делумно се согласувам и 25;  
50% со целосно се согласувам. 
8.Во училишниот колектив организацијата на воспитно образовниот процес 
се остварува преку тимска работа, взаемно помагање и почитување. Од 
анкетираните 1;  2% се изјасниле со не се согласувам,  7;  14% со   
делумно се согласувам и 42;  84% со целосно се согласувам. 
-Во училиштето се поттикнува личниот, емоционалниот и социалниот 
развој на учениците. 5;  10% се изјасниле со делумно се согласувам, 45;  
90% со се согласувам. 
-Училиштето по пат на пишани и електронски медиуми врши информирање и 
промовирање на сопствената работа. Од анкетираните, 8;  16% се изјасниле 
со  делумно се согласувам , а  42;   84% со  се согласувам.. 
-.Училиштето е опремено со ИКТ технологија- потребни нагледни 
средства, литература и потрошен материјал за реализација  на наставните 
програми. Од анкетираните 2;  4% се изјасниле со  не се согласувам,  29;   
58% со  делумно се согласувам , а  19; 38% со  се согласувам.. 
-Во училиштето постои транспарентност при информираи  во однос на 
донесените одлуки и решенија  за целокупната работа. Од анкетираните 8;  
16% се изјасниле  со не се согласувам, 40;  80% се изјасниле со делумно 
се согласувам и 2;  4% со се согласувам. 
-Учениците добиваат советодавна  помош и поддршка  од страна на 
стручните соработници. 5;  10 % се изјасниле со  делумно се согласувам,  
45;  90 % со   се согласувам. 
-Во училиштето се планираат и реализираат активности кои 
придонесуваат за превенција и намалувањена појавите на насилно 
однесување. 
 Од анкетираните  8;  16% се изјасниле со делумно се согласувам, а 42;  
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84% со  се согласувам. 
-Каква поддршка добивате во училиштето за осовременување на воспитно 
образовниот процес? 
- најголем број  од нив (22) одговориле дека помошта е преку нагледни 
средства, материјали за изведување на наставата,ИКТ помагала 
- голем број од нив (12) одговориле дека помошта е во вид на 
организирани обуки, семинари,предавања, работилници 
- некои од наставниците (9) помошта ја гледаат во поддршката од 
педагошко психолошката служба во училиштето 
-стручнните активи и друг вид професионална  поддршка  претставува  
помош за 3 наставника 
-помошта со квалитативна оценка „се што е потребно“ ја оценуваат 7 
наставника 
- на ова прашање сметале дека не треба да одговорат (10) наставници 
-Што најмногу Ве мотивира во Вашата работа? 
-најголем број од наставниците (28) сметаат дека тоа е успехот на 
учениците 
-работата со деца која подразра помагање, развивање етички идеали, 
решавање проблемски ситуации, љубовта  кон нив и пренесување знаења 
на децата е најголема мотивација за (11) наставника 
-значителен број се  мотивирани  од професионалноит успех и 
достигнувања (9) 
-за неколку (3)тоа еподршката и разбирањетоод родителите, 
наставниците, вработените од кои предсе стручните служби во 
училиштето 
-успехот на натпревари како мотивација го доживуваат (2) наставници 
-интересот кај децата за нови знаења претставува мотивација за 2 
наставници 
-за 2 наставника тоа е љубовта и искреноста што ја добиваат од учениците 
-има наставници кои сметаат дека мотивација им претставуваат 
категориите: парична награда(2), финансов аспект (1), чести посети од 
стручни служби(1) и 4 наставници не одговориле 
- Кои особини најмногу ги цените кај вашите колеги? 
-за најголем број наставници (39), најценети се карактерните особини како 
што се: искреност, чесност,несебичност,љубезност,скромност, почитување 
и толерантност 
-за 28 наставници тоа се соработката и добрата комуникација , взаемното 
почитување, коректен однос 
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-одговорност, истрајност и исполнителност се особините што ги 
вреднуваат 16 наставника 
-7 наставници најмногу ја ценат тимската работа 
-професионалност во работата е најмногу вреднувана особина од 6 
наставника 
-креативноста ја вреднуваат 2 наставника 
-како особини кои ги вреднуваат се и отвореност во комуникацијата(3), 
скромност(1), сериозност во работата(1), смисла за хумор (1) 
-не одговорил на прашањето (1) наставник 

 

-Aнкетa за родители  
-Набљудувања; 
-Разговор 

Љубинка 
Стоилковска-
Петрушева, 
Менка Крстева, 
Тоше Трајковски, 
Анита 
Костадинова, 
Елена Панева 

Во  училиштето анкетирани се  135 родители, сите со македонска етничка 
припадност. Од спроведената анкета добиени се следните резултати: 
1. Информиран/а сум со наставните планови и програми по кои учи моето 
дете.Од анкетираните, 3;  2,17% се изјасниле со не се согласувам, 38;  
27,54% делумно се согласуваат., а 97; 70,29% се согласувам. 
2.Обемот на домашните задачи одговара  на возраста на моето дете. 
 Од анкетираните 10; 7,25% се изјасниле со не се согласувам, 39;  28,26% 
со делумно се согласувам и 89;  64,49% се согласувам. 
3.Достапни ми се сите информации за активностите кои се спроведуваат 
во рамките на воспитно образовната дејност на училиштето. Од 
анкетираните 7;  5,07% се изјасниле со не се согласувам, 43;  31,16% 
делумно се согласувам , а 88; 63,77% се согласувам. 
4.Моето дете има можности за вклучување  во воннаставните активности, 
организирани од училиштето. Од анкетираните 12;  8,70% се изјасниле со 
не се согласувам,28;  20,29% со делумно се согласувам и 98;  71,021% со 
се согласувам. 
5.Родителите имаат можност  целосно да го следат  напредокот и 
редовноста на учениците. Од анкетираните, 4; 2,90% се изјасниле со не се 
согласувам, 14;  10,14% со делумно се согласувам и 120;  86,96% со се 
согласувам. 
6.Одделенскиот наставник/ раководител  континуирано дава подршка на 
моето дете во однос  на неговите постигања, редовност и однесување. 
Од анкетираните , 2;  1,45% се изјасниле со не се согласувам, 10;  7,25% 
со делумно се согласувам и 126;  91,30% со се согласувам. 
7.Родителските состаноци  се редовни и добро организирани, а 
информациите за нивното одржување се навремени. Од анкетираните 
родители, 2 ;  1,45% се изјасниле со не се согласувам, 14; 10,14% со 
делумно се согласувам, а 122;  88,41% со се согласувам.  
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8.Училиштето е опремено со ИКТ технологија, потребни нагледни 
средства, литература и потрошен материјал за учениците.Од 
анкетираните 26;  18,84% се изјасниле со не се согласувам, 73;  52,90% со 
делумно се согласувам и 39;  28,26% со се согласувам. 
9. Советот на родители на  состаноците разгледува  и разменува 
информации и инцијативи за успешно реализирање на основната дејност 
на училиштето.Од анкетираните 10;  7,25% се изјасниле со не се 
согласувам, 53;  38,41% со делумно се согласувам и75;  54,35% со  се 
сеогласувам. 
10.Во училиштето се организираат активности кои придонесуваат за 
негување на меѓуетнички сензибилитет кај учениците.Од анкетираните 11;  
7,97% се изјасниле со не се согласувам, 56;  40,58% со делумно се 
согласувам и 71;   51,45% со се согласувам. 
11. Се почитуваат нашите сугестии при донесувањето на важни одлуки и 
решенија во училиштето.Од анкетираните 19,  13,77% се изјасниле со не 
се согласувам, 70;  50,72% со делумно се согласувам и 49;  35,51% со се  
согласувам. 
12.Стручните соработници (педагог, психолог, дефектолог, библиотекар) 
даваат  подршка на наставниците, учениците и родителите.  6 родители 
или 4,35% се изјасниле со не се согласувам, 26;  18,84% со делумно се 
согласувам и 106;  76,81% со се согласувам.  

13.Училиштето превзема активности кои придонесуваат за заштита и 
унапредување на здравјето кај учениците.Од анкетираните 11;  7,97% се 
изјасниле со не се согласувам, 59;  42,75% со делумно се согласувам, 68;   
49,28% со се согласувам. 
14.На кој  начин се вклучувате во животот и работата на училиштето? 
-24 родители- 17, 39% (се вклучуваат во различни активности и проекти 
организирани од училиштето); 
-23 родители-16,67% сметаат дека се вклучуваат во работата на 
училиштето со тоа што посетуваатродителски средби(затворени и 
отворени), индивидуални средби со наставници и таму даваат свое 
мислење и предлози; 
-10 родители- 7,25% се изјасниле преку членство во Совет на родители;  
-6 родители-4,35% сметаат дека се вклучени со тоа што ја следат 
работата со своето дете: 
- 3 родители- 2,17% се изјасниле –преку следење на е-дневник; 
-2 родители- 1, 45% преку следење на наставната програма; 
-60 родители- 43,48% ( не одговориле ништо на ова прашање); 



59 

 

-17 родители- 12, 32% се изјасниле дека не се вклуќени во работата на 
училиштето; 
-2 родители- 1.45% мислат дека нема потреба да се вклучат во работата 
на училиштето (за тоа биле задолжени наставниците). 
Напомена: некои родители припаѓаат во повеќе групи. 
15. Ве молиме да наведете ваши мислења за работата на училиштето? 
-61 родител-44,20% (не одговориле ништо на ова прашање); 
-41 родител-29, 71% се изјасниле дека училиштето работи солидно/ 
одлично; 
- 10 родители- 7,25% се изјасниле дека се задоволни од работата на 
училиштето, но сепак сметаат дека треба уште да се подобри; 
-2 родители – 1,45% одговориле со задоволително; 
-2 родители- 1,45% одговориле дека воопшто не се задоволни; 
-2 родтели- 1,45% изјавиле дека немаат мислење по ова прашање; 
-1 родител дека не е информиран. 
Останатите дале конкретни забелешки од кои: се однесуваат на 
наставниците:најмногу (11 родители) мислат дека наставниците треба да 
го си го симнат нивото на кое предаваат и оценуваат,потоа да има повеќе 
интерактивна настава, да се учи прку активности/ игра, а не преку 
пишување по цели часови. 
Наставниците не ги мотивираат учениците. 6 родители мислат дека не се 
одржуваат доволно воннаставни активности и работа со надарени 
ученици. 
  Што се однесува до нагледните средста, 3 родители сметаат дека нема 
доволно нагледни средства/ технолошка застареност. 
  Што се однесува до стручна служба, еден родител изјавил дека стручна 
служба треба посовесно да работи. 
  Што се однесува до дисциплина, еден родител се изјаснил дека 
дисциплината треба да се зголеми. 
 Што се однесува до безбедност на учениците, 4 родители сметаат дека 
беѐбедноста на учениците треба да се зголеми. 
  Што се однесува до хигиена , 7 родители сметаат дека хигиената не е 
задоволителна. 
  Што се однесува до фискултурна сала , 3 родители сметаат дека таа не 
треба да се изнајмува  додека децата се на настава, за да учениците 
можат да ја користат. 
   Што се однесува до униформираност, 2 родители се изјасниле дека 
учениците треба да се униформирани. 
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 1 родител се изјаснил дека не се слушаат доволно забелешките на 
родителите. 

-Aнкета за ученици; 
-Разговори; 
-Набљудувања. 

Љубинка 
Стоилковска-
Петрушева, 
Менка Крстева, 
Тоше Трајковски, 
Марлена 
Најдовска, 
Анита 
Костадинова, 
Елена Панева 

Во  училиштето анкетирани се 139 ученици, сите со македонска етничка 
припадност.. Од спроведената анкета добиени се следните резултати: 
1.Во училиштето се запознавам со моите права и правата на другите во 
општествената средина. 
Од анкетираните 4;  2.88 % се изјасниле со не се согласувам, 15;  10.80%  
делумно се согласувам, 120;  86.33% се соглсувам. 
2. Наставниците не поттикнуваат и мотивираат за учество на натпревари. 
 Од анкетираните 14; 10.07% се изјасниле  со  не се согласувам, 30;  
21.58% делумно се согласувам, 94; 67.62% се согласувам и 1; 0.7% нема 
одговор.  
3.од наставниците добивам совети како најефикасно да учам. Од 
анкетираните 8; 5.75% се изјасниел со не се согласувам, 41; 29.49% со 
делумно се согласувам, 90; 64.74% се согласувам. 
4.Настаниците не пофалуваат, ги истакнуваат нашите успеси и    
позитивно ги вреднуваат. 
 Од анкетираните5; 3.59 % се изјасниле со не се согласувам, 27:  19.42% 
со делумно се согласувам, 106; 76.25% се согласувам и 1;0.7%нема 
одговор. 
5. Имам можност да учествувам во одбележ ување на настани и 
манифестации во училиштето, локалната средина и медиумите. 
Од анкетираните се изјасниле со 10; 7.19% не се согласувам, 38; 27.38% 
со делумно се согласувам, 91; 65.46% се согласувам. 
86, 36 % се изјасниле со целосно, 13,64% со во голема мера 
6. Училиштето превзема активности кои придонесуваатза заштита и 
унапредување на здравјето на учениците. Од анкетираните се изјасниле 
со 8; 5.75 %  не се согласувам, 41;  65,46% со делумно се согласувам,90;  
64.74% со се согласувам.  
7. Учествувам во донесувањето одлуки во училиштето.. Од анкетираните 
45; 32.37 % се изјасниле со не се согласувам, 57; 57.41% со делумно се 
согласувам, 35; 25.17% со се согласувам и 2; 1.43% нема одговор. 
8. Часовите за дополнителна настава придонесуваат за подобрување на 
постигањата на учениците. 
Од анкетираните 8; 5.75% се изјасниле со не се согласувам, 29; 21.86%  
соделумно се согласувам, 112; 81.57% со се согласувам.  
9.Домашните задачи кои ни ги задаваат наставниците  ми помагаат за 
полесно совладување на наставните содржини. Од анкетираните 9; 6.47 % 
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се изјасниле со не се согласувам, 20;  14.38% со делумно се согласувам, 
110;  79.13% со се согласувам. 
10. наставниците користат најразлични постапки за оценување на моите 
знаења. Од анкетираните 7;  5.03 % се изјасниле со не се согласувам, 26; 
18.70% со делумно се согласувам, 106; 76.25% со целосно се согласувам. 
11.Во училиштето учам за еднаквоста меѓу луѓето без разлика на 
пол,национална, етничка и верска припадност. Од анкетираните 4;  2.87 % 
се изјасниле со не се согласувам,8;  5.75% со делумно се согласувам, 127; 
91.36% со се согласувам. 
12. Библиотеката ги има сите лектирни изданија кои се предвидени за 
обработка и дополнителна литература. 6; 4.31 % се изјасниле со не се 
согласувам, 41; 29.49% со делумно се согласувам, 94; 67.62% се 
согласувам. 
13. Во училиштето се спроведуваат активности за одржување  и 
зачувување  на здрава животна средина. 
Од анкетираните 4; 2.87 % се изјасниле со  не се согласувам,35; 25.17% со 
делумно се согласувам,100;  71.74% со се согласувам. 
14.Се согласувам со изречените педагошки мерки за учениците кои ја 
попречуваатнаставата, ги нарушуваатправилата на однесување и 
покажуваат насилно однесување –11; 7.91%  одговориле со не се 
согласувам, 18; 12.94%  со делумно се согласувам,108;  77.69%  сосе 
согласувам и 2; 1.43% нема одговор. 
15.Во училиштето се спроведуваат активности за спречување и 
намалување на појавите на насилно однесување кај учениците . – 11; 
7.91%  одговориле со не се согласувам,42; 30.21%  со делумно се 
согласувам,84; 60.43%   со се согласувам и 2; 1.43% нема одговор. 
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Самоевалуација на училиштата:                   Подрачје: Управување, раководење и креирање политика 

 

           Резултати  

 

     

           Клучни јаки страни 

 

 Училиштето располага со задоволителен број на училници, кабинети, санитарни и други простории (канцеларии, библиотека, 
фискултурна сала, мала фискултурна сала наменета за одделенска настава и кујна со трпезарија и три помошни простории-
магацини). 

 Вработениот кадар во училиштето е соодветно квалификуван за работните задачи што ги извршува 

 Постои континуиран интерес и желба за стручно доусовршување на наставниот кадар 

 Редовноста на вработените е на исклучително високо ниво и се евидентира електронски  

 Во училиштето постои пракса за назначување на ментори кои им помагаат во извршувањето на работните задачи на 
наставниците –приправници 

 Бројот на лектирни изданија за учениците  задоволува 

 Нагледните средства и помагала континуирано се обновубаат 

 Училиштето располага со стучна литература која ги задоволуваат потребите на вработените 

 Училиштето располага со аудио, визуелна и делумно со ИКТ опрема  

 Подобрени се материјално техничките услови за работа на училиштето преку опремување со современи аудио визуелни 
средства и  

помагала,нови лектирни изданија и современа технологија (LCD проектор,телевизори,DVD плеери,скенери,фотокопир...) 

 Подобрена е инфраструктурата на фискултурната сала за изведување на наставата по физичко и здравствено образование 

 Добро се спроведува и контролира финансиското работење во училиштето 

 Просторните услови на училишните згради целосно и добро се искористени 

 Училиштето е опремено со потребен мебел кој добро се одржува 

 Училиштето има добра раководна структура која може соодветно да одговори на обврските и предизвиците 

 Тимската работа е на високо ниво 

 Присутно е високо ниво на  транспарентност во работата 

 Раководниот тим има јасна визија за управување со конструктивност, транспарентност и правичност при донесувањето одлуки 
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 Изграден училишен имиџ 

 Библиотеката е сместена во многу добра просторија опремена со лектирни изданија каде уредно се води евиденција.  

 Училиштето организира интерни семинари и натпревари на ниво на училиште  

 Најголем дел од родителите се задоволни од односот на директорот, наставниците и вработените со што е воспоставена клима 
на почит и соработка меѓу наставник, родител и ученик 

 Просториите, ходниците, санитариите,  дворните места редовно и уредно се одржуваат,  а нивни показател е високо ниво на 
хигиена 

Слабости 

   Не е доволен буџетот кој го доделува општината и МОН 

    Во библиотеката недостига простор-катче каде учениците и наставниците ќе разгледуваат и читаат литература.  

 Недостасува простор за индивидуални средби со родители 

 Потребни се поголеми просторни можности за изведување на воннаставни активности  
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Самоевалуација на училиштата:                   Подрачје: Управување, раководење и креирање политика 

 
 

Анализа на резултатите: 

Тимот настојуваше објективно, критички и аргументирано да ги анализира и синтетизира податоците за да одговори на прашањата кои 
се однесуваат на организацијата, делегирањето на одговорностите и комуникацијата при донесувањето одлуки и нивно пренесување. 
Во подготовката на извештајот податоците ги црпевме од законските акти, постоечката документација во училиштето и од Извештајот 
од интерната евалуација на училиштето спроведена во април 2016 година. 

Училиштето располага со задоволителен број на просторни капацитети. Редовно се врши обновување на училниците и санитарните 
јазли, како и хортикултурно уредување на училишниот двор.Училиштето е опремено со современи аудио визуелни средства и 
помагала и ИКТ опрема, а училниците со современа технологија (LCD проектор,телевизори, DVD плеери, скенери,фотокопир...). 
Целото училиште во  наставата секојдневно користи компјутери. 

Училишната библиотека располага со книжен фонд, кој  ги задоволува потребите на наставниците и учениците. Постои потреба од 
збогатување на библиотеката со нови лектирни изданија. Потребите пак од наставни средства и материјали континуирано се 
обновуваат согласно финансиските можности на училиштето. 

 Стручните соработници во училиштето заедно со директорот на училиштето постојано ја следат работата на наставниот кадар 
преку посета на часови и внесување на податоци во педагошки картон и професионално досие.Стручните соработници го 
поттикнуваат наставничкиот кадар за иновативен пристап во наставата. Тие во својата програма планираат и спроведуваат 
разновидни активности поврзани со наставниот процес и се секогаш отворени за соработка. 

Персоналот пак со повисоки квалификации е секогаш подготвен да им помогне на младите кадри во нивното стручно усовршување. 
Фактичката ситуација е таква што на наставниците кои сакаат стручно да се доусовршат им се дава само морална , но не и 
материјална  поддршка. Училиштето ја почитува законската регулатива за наставниците приправници.Со одлука на Наставнички совет 
одредува ментор на наставникот приправник. На наставниците приправници им се назначува ментор кој им помага и ги насочува за 
што поуспешна, самостојна работа. Менторот ја следи работата на наставникот, му помага во припрема на годишните и процесните 
планирања, го упатува во различни пристапи за одржување на часовите, врши постојани консултации со приправникот и дава 
мислење за неговата работа. Во училиштето постои пракса колегите со поголем работен стаж да им пренесуваат искуства од 
воспитно образовната дејност на помладите од нив.  

Финансиското работење на училиштето се одвива според законските норми и за него се информирани сите вработени, родители и 
локалната заедница. Надлежни за негова контрола се директорот, Училишниот одбор, Локалната самоуправа, Управата за јавни 
приходи и Заводот за државна ревизија. Финансиските средства со кои располага училиштето не се доволни за задоволување на сите 
потреби во него.  

Органот на управување (Училишниот одбор) е конституиран во согласност со законската регулатива и Статутот на училиштето. 
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Работата на Училишниот одбор (во понатамошниот текст УО) е јасно дефинирана со Деловникот за работа на УО. Состаноците се 
одржуваат и реализират во согласност со деловникот за работа на УО. УО им обезбедува редовни, детални и сеопфатни информации 
за својата работа на другите субјекти вклучени во воспитно-образовниот процес. УО има воспоставено партнерски однос со 
Раководниот орган на училиштето, кој присуствува на сите седници на УО и со другите образовни структури. Членовите на 
Училишниот одбор имаат јасна претстава за добрите и слабите страни на училиштето и даваат целосна поддршка на раководниот 
орган. Училиштето обезбеди обука за членовите на УО заради успешно извршување на улогата на управување.  

Раководниот орган има стратешка определба заснована врз јасна визија што ги содржи гледиштата и потребите на сите вклучени 
страни во животот на училиштето. Раководниот орган своето работење во најголем дел го заснова на тимска работа, меѓусебна почит 
и соработка и секогаш е достапен за помош, совет и давање информации за сите субјекти, знае како објективно да ги оцени 
квалитетите на вработените и нивниот придонес во тимската работа и како да ја промовира добрата практика што постои во 
училиштето. Донесува одговорни одлуки. Има изградено личен кредибилитет и професионален однос кон работата што се заснова врз 
најнови знаења и вештини,  вклучувајќи и способност ефективно да делегира,  комуницира и раководи со вработените и нивниот 
развој.  Иницира и успешно раководи со промените во образовниот систем. Идентификува и се фокусира на јасни приоритети 
идентификувани во развојниот план преку ефективна самоевалуација,  а во центарот на своето работење ги става постигањата на 
учениците и подобрувањето на училиштето како и тимската работа. Воспоставува продуктивни партнерства во непосредната и во 
пошироката заедница.  Раководниот орган редовно ги прати промените во воспитно-образовниот систем и истите според можностите 
ги применува. Учениците информациите ги добиваат преку одделенскиот раководител или известување. 

 Целите на училиштето се во согласност со целите на државната и локалната образовна политика. Целите се прецизни и јасни и се 
фокусирани на подобрување на квалитетот на наставата и максимизирање на постигањата на сите ученици. Вработените, родителите 
и учениците активно учествуваат во креирањето на целите, начелата и вредностите на училиштето и се запознаени со начинот на 
нивното остварување и подобрување. Училиштето ги мобилизира сите релевантни субјекти (кадарот, наставниците, учениците, 
локалната заедница) да работат на остварување на целите. Постигнатите цели имаат позитивно влијание на работата на училиштето. 

Вработените активно учествуваат во креирањето и во ажурирањето на стратегиите за остварување на целите. Училиштето ги зема 
предвид и мислењата на родителите и на учениците кои секогаш наоѓаат место онаму каде што се најпотребни. 

Целите се прецизни,  јасни и ги отсликуваат мисијата,  визијата и вредностите на училиштето и при нивното поставување се вклучени 
наставниците,  родителите,  учениците и претставниците од локалната заедница.  Училиштето има акциски планови за поставените 
цели,  доследно ги спроведува и има план за следење и евалуација на реализацијата на активностите и постигање на поставените 
индикатори за успешност.  Училиштето ги информира наставниците,  учениците и родителите за поставените цели,  динамиката за 
нивното реализирање и постигнатите резултати.   

Училиштето навремено ги идентификува потребите од материјално-технички средства и континуирано ги планира и ги обезбедува.  
Постојните нагледни средства и опрема се во функција и оптимално се користат.  Училиштето планира и обезбедува средства за 
нивно континуирано одржување. Училиштето континуирано интервенира и обезбедува средства за подобрување на инфраструктурата 
на училиштето.  Училиштето има воспоставено соработка со локалната самоуправа и заедницата во однос на подобрувањето на 
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инфраструктурата. 

Од извршената анализа на работењето на училиштето во изминатите две учебни години, може да се заклучи дека раководството се 
движи во вистинска насока при креирањето на училишната политика. Училиштето вложува максимум во подобрување на условите за 
работа, обезбедувајќи средства според потребите, превзема активности за одржување и подобрување и осовременување на 
инфраструктурата на училиштето.       

     

Приоритетни подрачја:  

  Обезбедување простор во библиотеката за читање. 

 Подобрување на инфраструктурата на училиштето ( целосна промена на дотраените прозорци и дел од фасадата на 
училиштето,  како и набавка на нови училишни клупи и столчиња) 

 Поголема  вклученост на родителите во креирањето на училишната политика 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 

Самоевалуација на училиштето:    Петто подрачје: Комуникации  и односи со јавноста 

       

 
Оддели во рамките на подрачјето: 
 

 

5.1. Интерни односи со јавноста 

5.2. Екстерни односи со јавноста 
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Самоевалуација на училиштето:       Петто подрачје: Комуникации  и односи со јавноста 

Прегледани документи Собрани информации 

 Интерни односи со јавноста 

Училиштето креира партнерски однос со сите  чинители на локално, регионално и национално 
ниво. 

Интерната комуникација ги опфаќа сите видови комуникативни активности меѓу вработените во 
училиштето. 

Интерната комуникација во училиштето се реализира преку одржување на Наставнички и 
Одделенски Совети на кои се презентираат извештаи за постигањата, редовноста и поведението 
на учениците, се споделуваат информации за проектите и активностите во кои е вклучено 
училиштето. 

Одделенските и предметни наставници преку своите стручни активи разменуваат информации, 
споделуваат искуства, се информираат за  промените во воспитно-образовниот систем кои 
произлегуваат од надлежните институции. 

Училиштето по пат на соопштенија, огласни табли, флаери, плакати, билтени навремено ги 
информира учениците за целокупниот воспитно образовен систем и разновидни  културно-
општествени активности и ги анимира за учество во истите. 

На почетокот на учебната година родителите на учениците првачиња имаат можност преку 
флаери да се запознаат со основните информации за воспитно-образовната работа на 
училиштето. По повод приемот на учениците во прво одделение училиштето подготвува свечена 
приредба на која се поканети и родителите/старателите. 

Ученичката заедница согласно програмата за работа  најмалку еднаш во месецот одржува  
состаноци и работилници на различни теми.  Претстедателите на секоја паралелка навремено ги  
известуваат  своите соученици за информациите и сознанијата кои ги  стекнале на  состаноците. 
Спроведените активности  имаат за цел да го подобрат воспитно-образовниот процес кај 
учениците и да ги развијат комуникативните компетенции на релација  ученик- наставник и 
ученик-ученик. 

Училиштето редовно ги информира родителите/старателите, за целокупната воспитно-образовна 
работа на училиштето и во согласност со тоа развива цел спектар на форми со кои тоа ќе го 
реализира.  

По пат на анкети и прашалници училиштето ги испитува ставовите на учениците и 
родителите/старателите во врска со животот и работата на училиштето и ги зема во предвид 
нивните мислења и сугестии. 

 

Записници од Одделенски и 
Наставнички Совети 
Записници од состаноци на Совет 
на родители  
Записници од состаноци на 
стручен актив 
Записници од родителски 
состаноци 
Записници од состаноци на 
ученичка заедница  
 Извештаи од спроведени 
работилници. 
Пофалници и дипломи 
Е-дневник 
СМС Пораки 
Веб страна на училиштето 
Билтени, писма, флаери, весници, 
летоци, брошури, огласни табли, 
фотографии, видео записи, 
ученички алманах 
Лични средби 
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Училиштето одржува редовна комуникација со  родителите/старателите на учениците преку:  
Советот на родители, редовните родителски состаноци, отворените родителски средби и 
индивидуалните разговори на покана од наставникот и самоиницијативно од 
родителот/старателот.  

На редовните состаноци на Советот на родители, присутните се информираат за работата на 
училиштето и се разгледуваат суштински прашања, а  на родителите-претставници им е 
овозможено активно и континуирано  партиципирање во донесувањето на одлуки. Родителите-
претставници на родителските состаноци ги проследуваат информациите и донесените 
заклучоци до останатите родители. 

На редовните родителски средби се информираат родителите за наставните и воннаставните 
активности, начинот на реализација, следење и вреднување на учениците заведено во  
евидентни листови. 

Отворените родителски средби имаат за цел  унапредување на  комуникацијата на релација  
родител-наставник-ученик.  

На индивидуалните средби наставниците им  даваат јасни и конкретни напатствија на родителите 
како најдобро да им помогнат на своите деца  во процесот на учење. 

Родителите на сите ученици кои имаат три и повеќе слаби оценки, десет и повеќе неоправдани 
изостаноци и  над сто оправдани изостаноци како и на учениците кои манифестираат 
несооодветно однесување согласно законот се покануваат на советување кое што го води 
психологот на училиштето. 

Е-дневникот и СМС пораките им овозможуваат на родителите во секој момент да имаат увид во 
наставните содржини,постигањата, редовноста на учениците, дополнителна и додатна настава и 
домашните задачи.  

На Веб страната на училиштето редовно се  ажурираат податоците за работата и тековните 
активности кои се одвиваат во  училиштето. Таа е достапна за родителите како и за сите 
заинтересирани лица или институции. 

Родителите се вклучени во животот и работата на училиштето заедно со своите деца преку 

активно учество во проектните активности што се спроведуваат  во училиштето како што се 

активностите во рамките на проектот ,,Интеграција на еколошката едукација во македонскиот 

образовен систем,,. Во рамките на овој проект се спроведоа следниве активности: собирање на 

пластични капачиња, собирање на потрошени батерии-акција на „ЕЛКОЛЕКТ-Биди суперхерој“ 1- 

ноември и „ЕЛКОЛЕКТ-Биди суперхерој“- 2 мај; (Во два одвоени циклуси на собирање на батерии 

нашето училиште собра над 150 килограми батерии и  учениците од две  одделенија 6а и 5Г  како 

најдобри поединечно сите добија полначи за телефон), собирање на пластични шишиња; 
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собирање на електронски отпад ; поставување на контејнер за електронски отпад на влезот од 

училиштето; како и дбележување на позначајни датуми од екологијата предвидени со 

програмата. 

 Активностите од ,,Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието,, дел се реализираат 

во рамките на редовната настава преку интегрирање на наставните содржини, одржување 

работилници на часовите на одделенската заедница, активности со Ученичката заедница,  

локалната средина и партнер училиштето во кое наставата се изведува на друг наставен јазик. 

Во април 2018година, заедно со уште десет училишта од општината, училиштето активно се 

вклучи во реализација на проектот “Градиме заедничка иднина” во соработка со општина Гази 

Баба и ОБСЕ. „Засади дрво за мир“ е активност на која преку дружба и садење дрва се овозможи 

размена на мислења и искуства на учениците од различна етничка припадност. Во овој период во 

тек е реализација на уште две активности насловени како  „Светски ден на книгата“ и  „Земјите од 

Европа“. 

Во училиштето редовно се спроведуваат едукативни предавања за ученици од страна на 
родители на кои се обработуваат теми од областа на здравјето, безбедноста, уметност и друго. 

Во рамките на професионалната ориентација  на  учениците, родителите  земаат учество и преку  
одржување на презентации  и запознавање со карактеристиките на  оредени професии, струки и 
занимања. 

Училиштето поттикнува и неформално дружење помеѓу наставниците, учениците и нивните 
родители/старатели  преку ангажман во организација на училишните акции и проекти. 

 

Записници и извештаи од 
соработка со: 

-локална и поширока заедница ( 
УЗ, МЗ, детски градинки, основни и 
средни училишта, државни 
институции, владини и невладини 
организации и         здруженија, 
бизнис сектор... 

-од посета на културно-научни, 
образовни, здравствени и верски 
институции, културни и природни 

 

Екстерни односи со јавноста 

 

Со цел да го зголеми својот углед и да ја промовира својата работа во локалната заедница и 
пошироко, училиштето по пат на презентации, соопштенија и публикации континуирано  го  
унапредува квалитетот на соработката со локалната заедница , истовремено информирајќи ги и 
за проблемите со кои се соочува.На тој начин овозможува  стекнување  доверба,  создавање 
добра волја и поволно мислење како член на заедницата.  

Целокупниот воспитно-образовен процес во училиштето е јавен и транспарентен. Во јавноста 
освен постигањата и резултатите од учество на учениците  во натпревари на знаења се 
презентираат и резултатите од сите  спроведени проектни активности , како и натпревари од 
забавно спортски карактер,   учество во тв емисии, трибини, ликовни колонии  и литературни 
манифестации.  
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знаменитости 

Прес соопштенија 

Прес конференции 

Соработка со медиумите? 

Конференции и изложби 

Публикации 

Фотографии и видео записи 

Плакати и билборди 

 

  

Спроведени се повеќе заеднички проектни  активности, манифестации и изложби со Општината, 
детските градинки, основни и средни училишта од локалната и пошироката  заедница: 
„Меѓуетничка интеграција во образованието“, „Интеграција на еколошката едукација во 
македонскиот образовен систем“ „Избор на најубава мартинка „,,Априлијада“, „ Велигденски 
хепенинг“,  „Духовната академија “, „ Со читање до лидерство“(во рамките на овој проект се 
организираше и еден мрежен настан на кој нашето училиште беше домаќин, а учествуваа и 
заедниците за учење на ООУ„Наум Наумовски Борче“- Скопје и ООУ„Лирија„- Г.Јаболчиште). 
Во соработка со првата детска амбасада „Меѓаши“ училиштето се вклучи во четиригодишен 
проект насловен како „ Јакнење на детските капацитети за превенција од насилство, во рамките 
на кој континуирано се одржуваат обуки за наставниците и стручните соработници, едукативни 
предавања и работилници со ученици од училиштето и нивните родители. Во рамките на оваа 
соработка нашето училиште го посетија претставници од повеќе европски држави од 
организацијата Save  the children. 

Училиштето и  Советот на родители соработуваат и со служби од МВР кои одржаа предавање на 
тема „ Превенција од злоупотреба на дрога и други наркотични средства“, со Црвениот крст на 
РМ(предавање за ученици на тема орално здравје и превенција од ХИВ и сексуално преносливи 
болести). Во нашето училиште се реализираат и едукативни предавања (Едукативна 
презентација„Пивара“-грижа за здравјето)„За тебе“( интимна хигиена и користење на козметички 
препарати) во организација на Procter & Gamble, а наменета за девојчињата кое навлегуваат во 
пубертет. 

Редовно се посетува Саемот на книгата, активно се учествува во емисијата „Голем Одмор“во 
рамките на контактно-училишната програма . 

Училиштето остварува соработка со Издавачки куќи-Тримакс, Просветно дело, Детска радост, 
Алби и други а реализирана е и детска проект -работилница „Учиме и се забавуваме“ со ДОО„ 
Нимекс“- Скопје.  Во рамките на вториот круг на натпревари од „Ученичка квизотека 2017/18“ се 
одржа натпревар во ДКЦ „Карпош“ – Скопје  на кој учество зедоа повеќе училишта меѓу кои и 
нашето училиште. 

Училиштето  целосно ја остварува потребната комуникација  и соработка со институциите кои 
пружаат психолошки и здраствени услуги , со центрите за социјална помош ,Советодавниот 
центар за родители и деца на о.Гази Баба и СОС Детско Село Македонија  со цел  задоволување 
на потребите на одредени групи ученици, за што редовно се потпишува Меморандум за 
соработка. Неизбежна е и соработката со детските градинки на територијата на о.Гази Баба, 
преку  посета на настани и заедничко учество во активности. 

 Учениците ги промовираат своите знаења и надвор од училиштето преку учество во натпревари 
од општински, регионален, републички   и меѓународен карактер, а резултатите и освоените 
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награди се јавни и тренспарентни.  

Училиштето остварува соработка со Сојузот за грижи и воспитување на децата  на Република  
Македонија како и Подмладокот на Црвениот Крст и во рамките на таа соработка се  организира  
свечен прием на учениците од прво одделение во  Детската организација,  зачленување на 
учениците во Подмладокот на Црвениот Крст.  

Во рамките на соработката со Црвениот Крст на Република Македонија во училиштето е отворен 
Клуб за едукација и превенција. Редовно се одбележува „Неделата на борба против гладта“ - 
спроведување  кампања по повод „Денот на Гладта“  под мотото „Помислете и на нас“. 
Членовите на ПЦК ги информираа  учениците, наставниците и родителите за потребата да се 
биде хуман и солидарен и да се помогне на сите гладни преку изработка на флаери, а за 
донација на прехрамбените производи во училиштето беа поставени  собирни штандови. Екипи 
од шест ученици секоја година во просториите на ООЦК посетува обуки по прва помош, како 
подготовки за претстојниот натпрева по Прва Помош. Во учебната 2017/18 год со поддршка на 
Црвениот Крст на град Скопје во училиштето беше реализирана симулациона вежба за 
евакуација при земјотрес и пожар, во која активно учество земаа сите ученици и вработени во 
училиштето. 

 

Во чилиштето редовно се одбележува патрониот празник  со пригодна програма и активности и 
се покануваат претставници од  локалната заедница, бизнис секторот и родители.  

Соработката со средните училишта се остварува преку најразлични форми на културно – 
образовни активности , а особено е значајна соработката во рамките на професионалното 
информирање и ориентирање на учениците.   Преку посета на отворени денови на средните 
училишта , како и  презентации, флаери и плакати, учениците и родителите имаат можност да 
добијат јасни и прецизни информации за  критериумите, условите и уписот во средно 
образование. 

Од средните училишта редовно се добива повратна информација за запишаните ученици од 
нашето училиште.  

Училиштето редовно остварува соработка со театарот„Чекори“ каде поголем број на ученици 
активно учествуваат и ги посетуваат театарските претстави, а имаат и можност за неформална 
комуникација и прилика да запознаат различни луѓе и професии. 

Континуирано се изведува соработка и организирани посети на институции од локалната 
заедница и пошироко(општина Гази Баба, урбана заедница, влада на РМ), музеи ( Музеј на град 
Скопје,Музеј на Македонија, Етнолошки Музеј, Куќата на мајка Тереза, Музеј на македонската 
борба за државност и самостојност). 
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Самоевалуација на училиштето:                                                          Петто подрачје : Комуникации  и односи со јавноста 

Методи кои се 
користени за собирање 
на податоци 

Одговорни за собирање 
на информации 

Собрани информации  

Прашалник за 
наставници 
 

Билјана Теовска 
Катерина Силјановска 
Андријана Стефановска 
Славица Стојановска 
Марија Лефковска 
Благица Блажевска 
 
 
 

 
Анкетирани се вкупно  50  наставници од  кои   48–ж   и   2 – м. 
Од испитувањето на ставот дека „Училиштето по пат на пишани и електронски 
медиуми врши информирање и промовирање на сопствената работа“ добиени  
се следниве резутати: 

Се согласувам 42(84%) 

Делумно се согласувам 8(16%) 

 

Прашалник за родители 
 
 
 
 
 
 
 
Прашалник за ученици 

Билјана Теовска 
Катерина Силјановска 
Андријана Стефановска 
Славица Минчорова 
Марија Лефковска 
Благица Блажевска 
 
 
Билјана Теовска 
Катерина Силјановска 
Андријана Стефановска 
Славица Минчорова 
Марија Лефковска 
Благица Блажевска 
 

На прашањето “Родителските состаноци се редовни и добро организирани, а 
информациите за нивно одржување се навремени “, од вкупно анкетирани 135 
родители добиени се следниве резултати: 

 

Се согласувам 122(88,41%) 

Делумно се согласувам 1410,14%) 

Не се согласувам 2 (1,45%) 

На прашањето: „ Имам можност да учествувам во одбележување на настани и 
манифестации во училиштето, локалната средина и медиумите од вкупно 
анкетирани 139 ученици добиени се следниве резултати: 

 

Се согласувам 91(65%) 

Делумно се согласувам 38(27%) 

Не се согласувам 10(7%) 
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Самоевалуација на училиштето:                                Петто подрачје Комуникации  и односи со јавноста 

 
Резултати:   

 

Клучни јаки страни   

 

 Постои взаемна и добра комуникација помеѓу наставниците, родителите и учениците 

 Училиштето има  партнерски однос со сите  чинители на локално, регионално и национално ниво      

 Училиштето има изградено углед кој е  препознатлив по квалитетот на работа и постигањата на учениците 

 Редовно се ажурира web страната  на училиштето со сите потребни информации и фотографии  

 Учениците имаат можност да учествуваат во одбележување на настани и манифестации во училиштето, локалната средина и 
медиумите 

 Училиштето по пат на пишани и електронски медиуми врши информирање и промовирање на сопствената работа 

 

 

 

Слабости 

 

 Недостасува комуникација и соработка со институции, здруженија и организации од областа на образование и заштита на 
лицата со посебни потреби 
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Самоевалуација на училиштето:                                                          Петто подрачје: Комуникации  и односи со јавноста 

 

Анализа на резултатите:   
 

 

Политиката на јавност и транспарентност е трајна определба на училиштето, а изворите на информации се познати и достапни на сите 
заинтересирани целни групи.Анализата на добиените податоци од прашалниците за наставниците и родителите, како и од 
прегледаните документи покажа дека во училиштето постои добро регулирана интерна  комуникација на релација наставник – ученик,  
ученик – ученик и наставник-родител. 
Училиштето континуирано креира однос со родителите/старателите кој се темели на меѓусебна доверба и врши целосна и навремена 
дистрибуција на информации кои се од заеднички интерес. Родителите на учениците се максимално вклучени во воспитно 
образовниот процес преку родителски и отворени  средби, учество во училишните органи и програмски и пороектни активности од 
различен карактер.  

Училиштето е во постојана комуникација и соработка со локалната заедница, како и со стопанските организации во неа и таа 
соработка е взаемна.  

Во рамките на своите можности локалната заедница и бизнис секторот во неа финански ги поткрепуваат активностите поврзани со  
уредување на спортските терени во училишниот двор, хортикулнурното уредување на зелените површини и реновирање на некои од 
училишните простории.  

Постигањата на учениците училиштето ги промовира преку активно учество во организирани натпревари на знаење и воннаставни 
активности, манифестации, хепенинзи и други активности на различни нивоа. 

Училиштето остварува соработка со голем број организации, како Сојузот за грижи и воспитување на децата  на Република  
Македонија , Црвениот Крст на Македонија и Центар за социјална работа , како и културно –историски институции ( музеи, театри, 
археолошки локалитети...) 

Училиштето соработува со средните училишта преку најразлични форми на културно – образовни активности , а особено е значајна 
соработката во рамките на професионалното информирање и ориентирање на учениците. 

Училиштето континуирано ги промовира своите достигања преку презентации, соопштенија и публикации но постои потреба од 
интензивирање на соработката со електронските медиуми како телевизија и интернет портали.На овој начин училиштето го  
унапредува квалитетот на соработката со локалната заедница , истовремено информирајќи ги и за проблемите со кои се соочува  а 
истовремено  овозможува  стекнување  доверба,  создавање добра волја и поволно мислење како член на заедницата.  

 
Приоритетно подрачје  
 

 Интензивирање на комуникацијата и соработката со институции, здруженија и организации од областа на образование и 

заштита на лицата со посебни потреби 
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Самоевалуација на училиштето:         Шесто подрачје: Училишна клима и култура 

 
 
 
 
 
Оддели во рамките на подрачјето: 
 

4.1. Севкупна грижа за учениците 

4.2. Здравје 

4.3. Советодавна помош за понатамошно образование на учениците 
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Самоевалуација на училиштето:       Шесто подрачје: Училишна клима и култура 

Прегледани документи Собрани податоци 

 
Програма за работа на директорот 
Годишна програма за работа на 
училиштето 
Педагошка евиденција и 
документација на стручните 
соработници (соработка со 
локална заедница и индивидуални 
разговори со ученици и родители) 
Акционен план за превенција од 
насилство 
Податоци за организирана исхрана 
на учениците 
Извештаи од посети на трибини и 
предавања 
Евиденција од индивидуална 
работа со ученици со емоционални 
и социјални потешкотии 
 

4.1.Севкупна грижа за учениците 

Заштита од физички повреди и елементарни непогоди 

 Училишниот простор е безбеден за изведување на настава. Училиштето има пропишани мерки и 
активности за безбедност на учениците во текот на наставата во училишната зграда и 
училишниот двор и истите ги реализира според планираното. Инфраструктурата во училиштето 
(мебелот, скалите, подовите, кровот, прозорите, струјните места, дворот и итн.) се безбедни и не 
претставуваат потенцијална опасност од повреди на учениците. Сите опасни места кои не можат 
да се избегнат се посебно означени или оградени. Дел од наставниците се сертифицирани за 
давање прва помош при несреќни случаи во училиштето. Исто така, има и интерен правилник за 
заштита од пожари, земјотреси, експлозии, опасни материи и други елементарни непогоди како и 
за спасување на луѓето и имотот. Во училиштето има сертифицирани и обучени наставници за 
укажување прва помош на учениците.Во училиштето континуирано се изведува симулациона 
вежба за евакуација при елементарна непогода и во истата учествуваат сите вработени и сите 
ученици. Училиштето има изготвен план за евакуација.Во училиштето постои  Клуб за едукација 
на учениците во чии рамки се изведуваат едукативни предавања и работилници од различни 
области како што се: грижа за здравје, солидарност, хуманитарност, крводарителство, прва 
помош. 

Превенција од насилство 

Во училиштето се забранува секаков облик на насилство манифестиран од страна на возрасните 
и учениците и се наведуваат механизми за справување со евентуална појава на насилство. 
Изготвен е Акционен план за превенција од насилство, протокол на постапките при насилство 
како и кодекси на однесување на вработените и учениците и куќен ред на училиштето и истите се  
достапни за сите. Вработените ја знаат својата улога и одговорноста  во процесот на заштита на 
децата и водат грижа за нивните права и достоинство. За таа цел соработуваат меѓусебно, со 
родителите, стручните соработници а по потреба и со релевантни институции (ЦСР-Скопје. и 
СОС Детско село-Македонија) . 

Ретките конфликти кај учениците кои се јавуваат во училиштето  се надминуваат преку 
разговорите со оделенските раководители, родителите, стручните соработници, предметните 
наставници и други институции. 

Училиштето има програма за превенција од насилно однесување, како и изготвена процедура за 
постапување во случај на насилно однесување. 

Училиштето соработува со Првата детска амбасада-Меѓаши и е вклучено во проектот„ 
Зајакнување на детските капацитети  за превенција од насилство“. 
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Училиштето ја промовира Конвенцијата за правата на децата и организира активности преку: 
организирање на свечен прием на учениците во детската организација на РМ, преку заровидни 
активности децата се запознаени со своите права и обврски. 

 Заштита од пушење, алкохол и дрога 

Училиштето има политика за забрана за пушење, конзумирање алкохол,забрана за дистрибуција 
и конзумирање наркотични супстанци, која подразбира дека во училиштето не се пуши, не се 
доаѓа во алкохолизирана состојба и не се дистрибуираат и користат наркотични средства. Во 
училиштето учениците самостојно изготвуваат симболи за забрана од пороци (пушење, алкохол). 
Преку организирање предавања, училиштето настојува да спречи користење на цигари, алкохол 
и наркотични супстанции. 

Квалитет на достапна храна 

Училиштето се грижи за квалитетот на храната што им ја нуди на учениците. Учениците во 
училиштето добиваат топол оброк и ужина секој ден. Најмалку два пати во едно полугодие се  
доставуваат примероци од храната за испитување во институција надлежна за утврдување на 
квалитетот на храната. 

Училиштето го почитува правилникот за исхрана пропишан од страна на Министерството за 
образование и наука. Во училиштето се води кампања за здрава исхрана меѓу учениците.  

Користејќи соодветни наставни содржини наставниците им обрнуваат внимание на учениците за 
значењето на здравата исхрана.  

Поддршка на учениците со телесни пречки во развојот 

Училиштето има пропишани процедури според кои се грижи за учениците со телесни пречки во 
развојот. Училиштето соработува со родителите и со други релевантни институции во 
обезбедувањето грижа за децата со телесен инвалидитет. Пристапот во училиштето е 
прилагоден на потребите на учениците со телесни пречки во развојот. Просторот во ходниците и 
училниците овозможува нивно движење, но не постои тоалет што е достапен за нивна употреба. 

Грижа за ученици од социјално загрозени семејства 

Во училиштето се води грижа за обезбедување на прибор за работа за учениците од социјално 
загрозените семејства, обезбедување на бесплатен топол оброк и бесплатни посети на 
екскурзии, музеи, театри и слично. Во соработка со локалната заедница – општина Гази Баба за 
истите ученици се води грижа преку соработка со Центарот за социјална работа, СОС  Детското 
село Македонија –ресурсен центар и други невладини организации. Наставниците организираат 
разни хепенинзи и собраните средства ги донираат во добротворни цели за социјално загрозени 
семејства. 

Педагошка документација 
Список на дежурства на 
наставниците 
Одделенски дневници 

4.2.Здравје 

 Хигиена и заштита од болести 

Во училиштето се води грижа за хигиената, особено за тоалетите кои ги користат учениците, 
наставниците и останатите вработени во училиштето. Истите секојдневно се дезинфицираат 
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Евиденција од дежурствата на 
учениците на главниот влез на 
училиштето 
Евидентна книга со записници од 
дневни дежурства 
Правилници 
Евиденција од работа со ученици 
со ПОП и изготвени ИОП-и 

како и санитариите во нив. Хигиената е на високо ниво како во училниците така и во ходниците, 
по скалите и во сите други простории во училиштето. Ходниците и скалите се чистат најмалку 
трипати во денот, подот и мебелот во училниците се чистат пред почетокот на секоја смена, 
останатиот мебел во училницата барем еднаш во текот на денот.  Прозорците, вратите и другиот 
инвентар генерално се чистат по два пати во секое полугодие. Училишниот двор и сите земјени и 
тревни површини редовно се одржуваат од страна на техничкиот персонал и хаусмајсторот, но и 
од учениците од сите паралелки кои имаат определен дел кои сами го чистат еднаш месечно. 

Во дворот на училиштето, во секоја училница и во ходниците има корпи за отпадоци и 
училиштето се грижи и едуцира учениците да ги фрлаат отпадоците во корпите. 

 Училиштето има програма за превенција од заразни болести. 

Во училиштето редовно се врши едукација на учениците за тоа како да се заштитат од заразни 
болести, преку предавања, работилници, едукативен материјал, презентации и предавања.Во 
делот на едукацијата се вклучени и родители коишто се по професија здравствени работници. 
Предавања за ширење на заразни болести-грип, како и превентива од истите 

( февруари 2018) 

22.09.2016г. спроведено истражување (проект -Еуротироид), за проверка на „Јодниот статус“ кај 
деца од 8 до 10 годишна возраст. 

Извештаи од Поликлиника „Ченто“ според планот за имунизација и систематски прегледи. 

Прва работилница: „Градба и функција на орална празнина“;втора работилница:„Правилна 
исхрана и контрола на внес на шеќери“; трета работилница:„Правилна орална хигиена“ и четврта 
работилница: „Редовна посета на стоматолог и употреба на флуориди во превентивни цели“ 

*02.03.2017г. -Републичко здружение на бубрежно болни граѓани „Нефрон“-Скопје, едукативна 
работилница на тема „Со здрави навики до здрави бубрези“ 

*06.03.2017 г. Hit& Run-правилно држење на телото при движење, седење, трчање... 

*03.04.2017г.-едукативна училишна програма „За тебе“, под покровителство на Procter& Gamble“. 

*08.04.2017г. и 12.04.2017г. едукативни работилници, на тема:„ Превенција од завсности и ХИВ, 
во организација од здружение-„Доверба“ и општина Гази Баба. 

*05.05.2017г.-едукативни презентации од областа на здравјето и безбедноста во соработка со АД 
„Пивара“-Скопје како дел од програмите„Грижа за здравјето на учениците“ и „Здравје и 
безбедност“ 

*крај на учебната 2016/2017 г. Класните раководители од деветто одд. имбеа дадени 
здравствените картони за систематски прегледи и имунизација на учениците. 

*септември 22-26. 2017 год. редовен систематски преглед и вакцина (DTP, POLIO, MRP) 

* септември-октомври стоматолошки преглед VII одд. 

* октомври вакцина HPV (со согласност од родител) 

*октомври-стоматолошки преглед VI одд. 
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*ноември- вакцина IX одд (POLIO,DTP) 

*ноември -стоматолошки преглед V одд. 

*ноември- II одд. вакцина (POLIO,DTP) 

*ноември (20.11.2017)-предавање од нутрционист -ВИТАЛИЈА „Здрава храна“- 

* февруари 2018 год.-систематски преглед V одд. 

*февруари -VII одд. систематски преглед 

*февруари -IV одд. стоматолошки преглед 

*март -стоматолошки преглед - II и III одд.  

Едукативна програма-предавање од „Always“-девојчиња од VI одд. „Одржување хигиена за време 
на пубертетот“. 

Грижа за ученици со здравствени проблеми 

 Училиштето има пропишани процедури за грижа за учениците кои поради хронично заболување 
или посериозни повреди  подолго време отствуваат од редовната настава. Процедурите се 
спроведуваат во практиката за сите ученици кои имаат потреба од таков третман. На учениците 
поради заболување или посериозни повреди кои подолго време отсуствуваат од настава им 
даваме можност за проверување на знаењата и при тоа соработуваме со нивните родители, 
здравствените установи, МОН-ПЕ Гази Баба како и со Центарот за социјална работа, 
хуманитарни организации и со други релевантни институции. 

Училиштето има  изготвен план за следење на календарот за систематските и стоматолошките 
прегледи и редовното вакцинирање на учениците. Училиштето е во постојан контакт со 
здравствената установа -амбуланта во населбата. 

 

Записници од родителски средби 
Програма за професионално 
информирање и ориентирање на 
учениците 
Одделенски дневници 
Анализи и информации од 
спроведени анкети, индивидуални 
и групни разговори со учениците 
Резултати од зададени  мерни 
инструменти 

Флаери,кокнкурси, писма... 

Евиденција од советодавна работа 
на стручните соработници 

Евиденција од остварена 
соработка со локалната заедница 

4.3.Советодавна помош за понатамошно образование на учениците 
Помош и поддршка при избор на занимање /институцијата за понатамошно образование 
Во нашето училиште се организира и спроведува советодавна помош и поддршка на учениците  
за избор на средно училиште, односно занимање според однапред изготвена програма.На 
учениците им се задава анкета  за степенот на нивната професионална информираност и 
професионална ориентација. Училишниот психолог на учениците од деветто одделение им 
задава тестови на општи интелектуални способности, како и тестови за специфични способности  
од батеријата на тестови ДАТ. Од обработените податоци се извлекуваат заклучоци за 
можностите и афинитетите на анкетираните ученици. Нашето училиште редовно ги следи 
конкурсите за упис во средните училишта. Претставници од голем број државни и приватни  
средни училишта од градот  ги презентираат можностите ,условите и критеримите за 
запишување во прва година средно образование. 
На учениците им се даваат промотивни материјали (летоци, флаери...), со цел подобро да се 
информираат за воспитно-образовниот процес во одреденото средно училиште. Во училиштето 
се водат информативно консултативни разговори како со учениците, така и со родителите со цел 
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(релевантни институции) да се олесни и направи правилен избор на занимање согласно интересите и способностите на  
учениците.  
Во делот на индивидуалните и групни разговори и интервјуа, психологот на училиштето води 
уредна документација.  
Училиштето им обезбедува на учениците јасни, точни и најнови информации за можностите за 
понатамошно образование. За таа цел организира сопствени активности, користење  промотивни 
материјали од образовните институции (флаери, трибини, презентации од државните и приватни 
средни училишта на град Скопје,посета  на отворени денови на средни училишта и др.) за 
професионална информација и ориентација на учениците. 
Грижа за ученици со емоционални потешкотии 
Детектирање на учениците со емоционални потешкотии го прават одделенските наставници 
уште од прво одделение, односно од најмала возраст. Како најчести причини се наведуваат 
семејни проблеми(живот со еден родител, губење на еден родител, загуба на личност во 
семејството со која биле блиски и сл. Понатаму во текот на школувањето, кај учениците со 
емоционални потешкотии, може да се манифестира ниско ниво на самодоверба, губење на 
самопочитта, а кои подоцна условуваат појава на несоодветно однесување.Училиштето има 
изготвена програма за работа со ученици со емоционални потешкотии, при што се води грижа за 
социо- културниот статус на семејствата, социјална негрижа, ситуациии на појава на болест во 
семејството, отсуство на еден од родителит, развод на родителите, постконфликтни трауми. 
Училиштето е во постојана соработка со родителите, со кои се водат советодавно консултативни 
разговари , континуирано се следи успехот и однесувањето на овие ученици со цел да им се 
олесни учењето , како и емоционално социјалниот развој. Редовно се соработува со  стручни 
лица од релевантните институции: Завод за ментално здравје, Центарот за социјална работа на 
град Скопје, Министерство за внатрешни работи...  

 5.1.Училишна клима и односи во училиштето  
Углед/имиџ на училиштето 
Училиштето е препознатливо според високиот квалитетот на работа и постигањата на учениците 
во различни области, како и остварување на визијата и мисијата на училиштето. Училиштето е 
инклузивно, се грижи за здравјето и безбедноста на сите ученици, ги негува родовата еднаквост 
и мултикултурализм и го поттикнува учеството на учениците, родителите и заедницата во 
училишниот живот. Наставниот кадар ужива респект кај родителите. Во училиштето владеат 
позитивни меѓучовечки односи. Учениците и вработените се идентификуваат со училиштето, се 
грижат за неговиот углед и се горди што се дел од него.  
Угледот на училиштето произлегува од  ресурсите со кои располага, материјално технички, 
финансиски, а особено човечките ресурси, како и од квалитетот на работата и постигањата на 
учениците. 
Кодекс на однесување 

Училиштето има изготвено Кодекс на однесување, Кодекс на облекување, ЕКО кодекс, како и 
Етички кодекс на оценување кадешто се поставени принципите и правилата на однесување и 
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оценување на сите структури во училиштето (раководниот кадар, наставниците, стручната 
служба, техничкиот персонал, учениците  и родителите). Кодексот на однесување е донесен и 
прифатен  преку спроведена  демократска процедура со партиципација на сите структури 
поодделно. Во неговата изработка учествувале претставници од сите структури.Кодексот на 
однесување е истакнат на видни места во училиштето. 

Училиштето има пишани процедури за реагирање во случај на прекршување на принципите и 
правилата на однесување, пропишани со кодексите и таквите процедури ги спроведува во 
практиката. (Евиденција за изречени педагошки мерки ја водат училишниот педагог и психолог)  

Училишна клима 

Училиштето води политика на заемно почитување и вклученост на сите целни групи од сите 
етнички заедници што учествуваат во училишниот живот. Во училиштето постои професионална 
соработка меѓу вработените. Раководниот и наставниот кадар ииграат клучна улога во 
одржувањето на постојано поттикнувачка атмосфера во училиштето, што се гледа од нивното 
однесување со учениците, другите вработени, родителите и посетителите на училиштето. Сите 
учениците (без разлика на нивните способности, родот, етничка припадност, верата и потеклото) 
се чуствуваат безбедни и прифатени од возрасните и другите ученици во училиштето. 

Поведение и и дисциплина во училиштето 

Учениците и вработените ги почитуваат демократски усвоените правила на однесување на 
училиштето. Постои работна атмосфера за време на наставата и воннаставните активности, а 
вработените постојано се грижат за однесувањето и безбедноста на учениците за време на 
одморите, преку редовни дежурства на наставниците и учениците, приемот на учениците наутро 
и нивното заминување од училиштето.Вработените се позитивен пример за учениците, 
авторитетно, но со внимание се справуваат со проблемите што се однесува на дисциплината и 
редовноста, што помага на  квалитетот на поучувањето и учењето во наставата. Училиштето 
соодветно го применува правилникот за изрекување педагошки мерки за учениците кои 
пројавуваат несоодветно однесување, односно ја нарушуваат  работната атмосфера  на часот, 
доцнат на часови, не го почитуваат куќниот ред во училиштето, го уништуваат училишниот имот, 
ги нарушуваат правилата на однесување кон вработените и меѓу самите ученици.) 

 Во училиштето нема закани, провокации, навреди и/или пишани графити со негативна содржина 
упатени кон припадниците на различни етнчки заедници.  

Учество на учениците  во донесување одлуки и решавање проблеми 

Училиштето го применува принципот на демократско учество на учениците и има демократски 
формирана Ученичка заедница на сите нивоа (на ниво на секоја  паралелка и на ниво на  
училиште), која учествува во донесувањето одлуки за прашања што се од непосреден интерес за 
учениците. Таа во реализација на својата програма добива поддршка од училиштето (менторска, 
логистичка, материјална итн.) Учениците навремено и целосно се информирани од Ученичката 
заедница за сите работи што се од нивен непосреден интерес и учествуваат во решавањето на 
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проблемите и во донесувањето одлуки во врска со тие работи. 

Постои заемно почитување меѓу сите структури во училиштето. Наставниците преку  меѓусебна 
професионална соработка, како и соработка со раководниот кадар и стручните соработници ја 
одржуваат позитивната училишна клима и атмосфера која делува поттикнувачки и на учениците 
и родителите и тие се чувствуваат безбедни и прифатени. 

Ученичката заедница на училиштето која ја сочинуваат претставници на ученичките заедници на 
паралелките работи согласно програмата за работа и се состанува секој месец.На состаноците 
учениците учествуваат во донесување одлуки и решавање проблеми кои се од нивен интерес. 

  
5.2. Промовирање на постигањата 
Промовирање на личните постигања на учениците 
Училиштето става голем акцент на постигањата на сите ученици, особено внимание 
посветува на личните  постигањата на учениците и тоа им го овозможува, како преку редовната 
настава, така и преку воннаставните активности. 
Наставниот кадар успешно ја организира средината за учење со поставување јасни и високи 
очекувања во однос на постигањата, редовноста и дисциплината на учениците. Наставниот 
кадар, успешно го применува пофалувањето како средство за мотивирање. Училиштето има 
изградено систем на вредности и начини на промовирање на личните постигања на сите ученици 
во рамките на училиштето и пошироката локална средина. Учениците имаат можност (согласно 
со своите способности и интереси) да ги изразат своите креативни потенцијали во наставата и 
воннаставните активности.Училиштето организира интерни натпревари за учениците по 
одредени предмети. 
Училиштето има правилник за  наградување на учениците: двапати во текот на  учебната година: 
кога се прославува  Денот на училиштето и на крајот на учебната  година, учениците се 
наградуваат  со соодветен подарок и пофалница. 
Промовирање на постигањата во име на училиштето 
Училиштето води политика за поттикнување на наставниот кадар и учениците да учествуваат и 
да постигнуваат успех на натпревари на локално, регионално, државно и меѓународно ниво. 
Постигањата на учениците се промовираат транспарентно на веб страната  на училиштето, како 
и преку соработка со медиумите, културни установи и институции, преку учество на литературни 
читања, ликовни изложби и хепенинзи, спортски натпревари,  квизови, музички настапи итн. каде 
учениците освојуваат високи награди. Училиштето не само што ги промовира личните постигања 
на учениците, туку и постигањата во имe на училиштето. Училиштето креира политика за 
поттикнување на наставниците-ментори и учениците за што поголемо учество на натпревари на 
локално, регионално и државно ниво. 
Транспарентно на веб страната на училиштето се објавуваат постигањата на учениците на 
општински, регионални и државни натпревари. Училиштето  има воспоставен систем за 
континуирано информирање и промовирање на реализираните еколошки активности. 
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Спроведени се повеќе заеднички проектни  активности, манифестации и изложби со општината, 
детските градинки, основни и средни училишта од локалната и пошироката  заедница.  
Училиштето и  Советот на родители соработуваат и со служби од МВР кои одржаа предавање на 
тема „ Превенција од злоупотреба на дрога и други наркотични средства“, со Црвениот Крст на 
РМ (предавање за ученици на тема насилство). Училиштето ги промовира своите постигања и 
преку медиуми , односно преку редовно учество во контактно-училишната емисија „Голем одмор” 
на МРТВ, во рамките на контактно-училишната програма . 
Училиштето редовно зема учество и на натпреварите од „Ученичка квизотека “која ги организира 
Детскиот културен центар „Карпош“ – Скопје .Учениците имаа можност да ги промовираат и 
своите научно истаржувачки вештини во рамките на манифестацијата „Месец на науката 
Ноември 2017г “., како и во  ЕКО-акцијата „Самоиницијативна акција за собирање на отпадни 
батерии 2016/2017г. Во соработка со ЕЛКОЛЕКТ. 
Училиштето има развиен систем на наградување на учениците и нивните ментори . Наградувани 
се и наставниците кои помогнале во постигнувањето на успех во сите области преку кои го 
промовирале училиштето. На крајот на секоја учебна година се организира свеченост на која 
учениците кои што постигнале или освоиле високи рзултати на организирани натпревари на 
знаења или на натпревари од воннаставни активности и нивните наставници ментори се 
наградуваат со пофалници и дипломи, како и со скромни подароци. 
 

 
5.3.Еднаквост и правичност 

Познавање на правата на децата 

Училиштето се грижи за остварување на целите од наставните програми што се поврзани со 
Конвенцијата за правата на децата.Училиштето ги поттикнува учениците да ги практикуваат 
своите права и ги заштитуваат во случај на нивно нарушување. Преку работата на Ученичката 
заедница и на часовите на одделенската заедница учениците се запознаваат со своите права и 
начините на кои истите можат да  ги практикуваат и заштитуваат. На родителите на учениците 
исто така им е овозможено да се запознаат со правата на нивните деца преку документација која 
училиштето ја има и промовира. Училиштето е вклучено во проектот во соработка на Првата 
детска амбасада во светот-МЕЃАШИ- “Зајакнување на детските капацитети во превенција од 
насилство“ кој придонесува за   разбирање и почитување на потребите на децата, подобрување 
на капацитетот на наставниците , стручните соработници  и родителите за обезбедување 
сигурна и безбедна семејна и училишна средина како помош и поддршка на адолесцентите за 
идентификација на нивните компетенции при превенција од насилство. 

Еднаков и правичен третман на сите ученици 

Сите вработени во училштето правично и со почит се однесуваат кон сите ученици, независно од 
полот, етничката припадност, социјалното потекло и способностите. 

За да се обезбеди правичност и еднаквост на сите ученици во училиштето се формираат 
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паралелки со еднаков број на машки и женски деца, со различна етничка припадност, различни 
можности и способности, а се води грижа и за социо-културниот состав на семејствата на  
учениците. Во текот на нивното школување/образование тие добиваат еднаква помош и 
поддршка од наставниците, стручните соработници и директорот.  

Училиштето ги промовира еднаквоста и правичност како темелни вредности во сите свои пишани 
документи и има развиено механизми со кои обезбедува нивно почитување во односите меѓу 
сите структури што учестваат во училишниот живот (вработените, учениците, родителите). 
Учениците се учат како да ги препознаат и како да се справуваат со конкретни ситуации поврзани 
со дискриминацијата во училиштен контекст.  

Прифаќање и промовирање на мултикултурализмот 

Училиштето води политика на позитивно вреднување и промовирање на родовата, етничката, 
културната, верската и јазичната разновидност во училиштето и во заедницата и нивното 
взаемно прифаќање. Учениците учат да ја почитуваат сопствената култура и традицијата на 
другите ретнички заедници во Република Македонија, без оглед на која етничка група припаѓаат 
и на кој јазик ја посетуваат наставата. Училиштето планира и реализира заеднички наставни и 
воннаставни активности со хетерогени групи и ги користи сите други можни стратегии за да 
обезбеди меѓуетничка соработка на учениците и вработените од нашето  или со друго партнер 
училиште. 

Преку разновидни активности, а посебно преку активностите од проектот за „Меѓуетничка 
интеграција во образованието“ учениците имаат можност да се запознаваат и да ги почитуваат 
како сопствената, така и традицијата и културата на другите етнички заедници во Р.Македонија. 
Проектот промовира и активности на взаемна меѓуетничка и  мултикултурна соработка на 
учениците и вработените со училишта од општината и градот. Во рамките на проектот 
„Меѓуетничка интеграција во образованието“ согласно целите и задачите на проектот, нашето 
училиште заедно со партнер  училиштето „25 Мај“ спроведоа повеќе заеднички активности. 
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Самоевалуација на училиштето:              Шесто подрачје: Училишна клима и култура 

 

Методи кои се 
користени за собирање 
на податоци 

Одговорни за собирање 
на информации 

Собрани информации 

Прашалник за 
наставници 

Анетка Трајкова 
Александра Величковска 
Јулијана Печевска Маја 
Питроповска Виолета 
Радулова Анета 
Младеновска 
Олгица Ристовска 

Со анкетниот прашалник беа опфатени 50 испитаника од кои 48 се  женски пол, 
а само двајца се машки пол.  Според обработените податоци собрани од 
анкетниот прашалник којшто се однсуваше на испитаниците-наставици, 
добиени се следните резлтати, во однос на дадените тврдења: 

*На тврдењето:„Во училишниот колектив организацијата на воспитно-
образовниот процес се остварува преку тимска работа, взаемно помагање и 
почитување“ за ставот „се согласувам“ се изјасниле  42 или 84 %, „делумно се 
согласувам“ е став за кој се одлучиле 7 испитаника или 14% и „не се 
согласувам“ е став само на еден испитаник или 2 %. 

*На тврдењето: „Во училиштето се потикнува личниот, емоционалниот и 
социјалниот развој на учениците″, најголем број од испитаниците имаат 
позитивен став во однос на ова тврдење, имено 45 испитаника „се согласуваат“ 
или 84%, додека само 5 испитаника или 10% имаат став „делумно се 
согласувам“. Ниту еден од испитаниците нема негативен став кон ова тврдење. 
0 или 0,00%. 

*На тврдењето: „Во училиштето се планираат и реализираат активности кои 
придонесуваат за превенција и намалување на појавите на насилно 
однесување“, испитаниците ги изнесоа следниве ставови: позитивно се 
изјасниле 42 испитаника или 84%, односно „се согласувам“ е став на најголем 
број од испитаниците, додека 8 испитаника или 16% се изјасниле „делумно се 
согласувам“. Никој од наставниците немаат негативен став кон ова тврдење. 

*Што се однесува на прашањето од отворен карактер, ″Кои особини најмногу ги 
цените кај Вашите колеги?“, добиени се следните одговори:  
-за најголем број наставници 39 од вкупно 50, најценети карактерни особини се: 
искреност, чесност, несебичност, љубезност, скромност, почитување и 
толерантност; 
-за 28 наставника тоа се: соработка и добрата комуникација, взаемно 
почитување, коректен однос; 
-за 16 наставника најценети особини се: одговорност, истрајност и 
исполнителност; 
- кога станува збор за тимската работа само 7 нставника ја сметаат за  
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приоритетна; 
-професионалност во работата е најмногу вреднувана особина од 6 наставника; 
-креативноста ја вреднуваат 2 наставника; 
-како особини кои се вреднувани од страна на наставниците се: отвореност во 
комуникација (3), скромност(1), сериозност во работата(1), смисла за хумор(1); 
-не одговорил на прашањето само еден наставник. 

 

Прашалник за ученици 
 

Анетка Трајкова 
Александра Величковска 
Јулијана Печевска 
 Маја Питроповска 
Виолета Радулова 
 Анета Младеновска 
Олгица Ристовска 

Анкетирани се 139 ученика, според обработените податоци добиени се 
следниве резултати: 
*На тврдењето: “Училиштето презема активности кои придонесуваат за 
заштита и унапредување на здрвјето на учениците“, за ставот „се согласувам“ 
се изјасниле 90 ученика или 64,74%, за ставот „делумно се согласувам“се 
изјасниле 41 или 65,46% од учениците. Останатите 10 ученика или изразено во 
проценти 7,19% се изјасниле дека не се согласуваат со даденото тврдење.  
*На тврдењето: „Учествувам во донесувањето одлуки во училиштето“ најмал 
број од учениците, 35 или 25,17% се изјасниле за ставот „се согласувам“, 
додека најголем број од учениците 57 или 57,41% се изјасниле дека „делумно 
се согласуваат“, останатите 45 ученика или 32.37% се изјасниле дека „не се 
согласуваат“ со тврдењето. Само два ученика или 1.43% не се изјасниле за 
даденото тврдење. 
*На тврдењето: “Во училиштето учам за еднаквоста меѓу луѓето без разлика на 
пол,национална,етничка и верска припадност″, најголем дел од испитаниците 
127 или 91,36% се согласувам одговориле 103 (89,57℅),делумно се согласувам 
одговориле 11( 9,57℅),не се согласувам одговориле 1 (0,87℅) (VI) 

 На тврдењето:″Се согласувам со изречените педагошки мерки за учениците 
кои ја попречуваат наставата, ги нарушуваат правилата на однесување и 
покажуваат насилно однесување″.се согласувам одговориле 93 
(80,87℅),делумно се согласувам одговориле 18 (15,65%),не се согласувам 
одговориле 4 (3,48%) (VI) 

Прашалник за родители 
 
 
 
 

Анетка Трајкова 
Александра Величковска 
Јулијана Печевска Маја 
Питроповска Виолета 
Радулова Анета 
Младеновска 
Олгица Ристовска  

Анкетирани се 135 родители, според обработените податоци добиени се 
следниве резултати: 
* На тврдењето: ″Во училиштето се организираат активности кои 
придонесуваат за негување на меѓуетнички сензибилитет кај учениците“ , од 
вкупниот број на испитаници  за ставот „се согласувам“се изјасниле 75 
испитаника, (54,35%); за ставот „делумно се согласувам“ се изјасниле  53 од 
испитаниците, (38,41%) и со последниот став „не се согласувам“ се изјасниле 
10 испитаника или изразено во проценти, тоа е 7,25% од вкупниот број на 
испитаници. 
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*На тврдењето: ″Училиштето презема ( го проверив зборот во речник) 
активности кои придонесуваат за заштита и унапредување на здравјето кај 
учениците“, од вкупниот број испитаници, по однос на ставот  
„се согласувам“, се изјасниле 71 испитаник или 51,45%. Со ставот „делумно се 
согласувам“ се изјасниле 53 од испитаниците или 38,41%.Најмал број од 
испитаниците,  односно 11 се изјасниле за ставот „не се согласувам“ што 
претставува 7,97%. 
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Самоевалуација на училиштето:                      Шесто подрачје: Училишна клима и култура 

 
     Резултати:   

 
Клучни јаки страни    

 Училиштето има изготвен план за евакуација при елементарни непогоди. 

 Во училиштето постои  Клуб за едукација на учениците во чии рамки се изведуваат едукативни предавања и работилници од 
различни области како што се: грижа за здравје, солидарност, хуманитарност, крводарителство, прва помош. 

 Училиштето соработува со Првата детска амбасада - Меѓаши и е вклучено во проектот„ Зајакнување на детските капацитети за 
превенција од насилство. 

 Училиштето се грижи за квалитетот на храната што им ја нуди на учениците и континуирано соработува со одговорното лице од  
училишна кујна. 

 Во училиштето се води кампања за здрава исхрана меѓу учениците.  

 Пристапот во училиштето е прилагоден на потребите на учениците со телесни пречки во развојот. 

 Во училиштето се организираат  активности од хуманитарен карактер и собраните средства ги донираат во добротворни цели за 
социјално загрозени семејства. 

 Редовно се вршат, следат и евидентираат систематските прегледи за здравјето на учениците – задолжителни вакцинации и 
стоматолошки прегледи за кои се информирани и родителите или старетелите. 

 Успешно се соработува со Заводот за ментално здравје, Центарот за социјални работи,  хуманитарни организации и со други 
релевантни институции. 

 Континуирано информирање на родители за здравствената состојба  на нивните деца. 

 Постојана соработка на наставниците  со стручните соработници  во надминувањето на емоционални потешкотиите кај 
учениците,  како и во учењето и однесувањето 

 Следење на професионалните интереси и желби  на учениците за нивното понатамошно образование од страна на стручните 
соработници 

 Редовно анкетирање на учениците од деветто одделение, како и водење на индивидуални и групни разговори за професионална 
информираност и ориентација 

 Достапна евиденција за неоправданото и оправданото отсуство од настава за секој класификационен период 

 Редовно информирање на учениците и родителите за нивните постигања и однесување во училиштето преку редовни родителски 
средби, приемни денови, е-дневник и СМС-пораки. 

 При оценувањето наставниците користат различни форми, методи и техники со цел да го следат напредокот на учениците 

 Целосно почитување на законската регулатива  при запишувањето и отпишувањето на учениците во училиштето со водење на 
уредна документација  

 Училиштето има изградено углед кој е  препознатлив по квалитетот на работа и постигањата на учениците 

 Кодексот на однесување е донесен и прифатен  од сите структури во училиштето  
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 Наставниците ги поттикнуваат учениците кон  повисоки  постигањата  

 Наставниците меѓусебно се почитуваат и соработуваат 

 Правилникот за изрекување  педагошки мерки  доследно се почитува 

 Училиштето постигнува високи резултати на натпревари на знаења и натпревари во воннаставни активности  

 Училиштето има развиен систем на наградување на учениците и нивните ментори 

 Наставниците не прават разлика помеѓу учениците со различни способности, различна етничка припадност и во однос на полот 

 Учениците ги знаат, практикуваат и заштитуваат  сопствените права и ги почитуваат правата  на другите  

 Постои взаемна меѓуетничка и  мултикултурна соработка на учениците и вработените со училишта од општината  

 Постои  добра соработка со Советот на родители на училиштето 

 Наставниците најмногу се мотивираат од постигањата на учениците 

 Постои отворена соработка со локалната средина 

 Родителите имаат можност да се вклучат во животот на училиштето 

 Постои континуирана соработка помеѓу наставниците од одделенска и предметна наства 
 

 

 
Слабости 
 

 

 Недоволно почитување на Правилникот и интерната процедура за изрекување на педагошки мерки за учениците  

 Недоволен број на вработени лица-технички персонал за одржување на хигиената во училиштето 

 Недостасува служба за обезбедување на училиштето со цел зголемен безбедност  
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Самоевалуација на училиштата:                    Шесто подрачје: Училишна клима и култура 

 
Анализа на резултатите:   
 

Училишниот простор е безбеден за изведување на настава. Училиштето има пропишани мерки и активности за безбедност на 
учениците во текот на наставата во училишната зграда и училишниот двор и истите ги реализира според планираното.  

  Инфраструктурата во училиштето е безбедна и не претставува потенцијална опасност од повреди на учениците. Сите опасни места 
кои не можат да се избегнат, се посебно означени или оградени. Дел од наставниците се сертифицирани за давање прва помош при 
несреќни случаи во училиштето. Исто така, има и интерен правилник за заштита од пожари, експлозии, опасни материи и други 
елементарни непогоди како и за спасување на луѓето и имотот.  

Во училиштето се забранува секаков облик на насилство манифестиран од страна на возрасните и учениците и се наведуваат 
механизми за справување со евентуална појава на насилство. Изготвен е Акционен план за превенција од насилство, протокол на 
постапките при насилство како и кодекси на однесување на вработените и учениците и куќен ред на училиштето и истите се  достапни 
за сите . Училиштето соработува со Првата детска амбасада-Меѓаши и е вклучено во проектот„ Зајакнување на детските капацитети  
за превенција од насилство. Училиштето ја промовира Конвенцијата за правата на децата и организира  разни активности. 

Училиштето има политика за забрана за пушење, конзумирање алкохол и дистрибуција и конзумирање наркотични супстанци, која 
подразбира дека во училиштето (училниците, канцелариите, тоалетите, училишниот двор) не се пуши, не се доаѓа во алкохолизирана 
состојба и не се консумира алкохол и не се дистрибуираат и користат наркотични супстанци.  

Учениците во училиштето добиваат топол оброк и ужина за чии квалитет се води посебна грижа со тоа што редовно (повеќе пати во 
едно полугодие) примероци од храната се испитува во надлежна институција. Користејќи соодветни наставни содржини наставниците 
им обрнуваат внимание за здрава исхрана на учениците. 

Училиштето има обезбедено пристап за деца со телесни пречки во развојот.   

Во училиштето се води грижа за обезбедување на прибор за работа за учениците од социјално загрозените семејства, обезбедување 
на бесплатен топол оброк и бесплатни посети на екскурзии, музеи, театри и слично. Во соработка со локалната заедница – општина 
Гази Баба за истите ученици се води грижа преку соработка со Центарот за социјална работа, СОС  Детското село- Македонија –
ресурсен центар и други невладини организации. 

Во училиштето се води грижа за хигиената, особено за тоалетите кои ги користат учениците.Истите секојдневно се дезинфицираат 
како и санитариите во нив.  

 Училиштето врши следење на систематските и стоматолошките прегледи и редовното вакцинирање на учениците. 

На учениците поради заболување или посериозни повреди кои подолго време отсуствуваат од настава им даваме можност за 
проверување на знаењата и при тоа соработуваме со нивните родители, здравствените установи, МОН-ПЕ Гази Баба како и со ЦСР. 

Училиштето им обезбедува на учениците јасни, точни и најнови информации за можностите за понатамошно образование. За таа цел 
организира сопствени активности, користње на кариерното катче , користење  промотивни материјали од образовните институции 
(флаери, трибини, презентации од државните и приватни средни училишта на град Скопје,посета  на отворени денови на средни 
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училишта и др.) за професионална информација и ориентација на учениците. 
Училиштето има изготвена програма за работа со ученици со емоционални потешкотии, при што се води грижа за социо културниот 
статус на семејствата,ситуациии на појава на болест во семејството, отсуство на еден од родителите, социјална негрижа...Со овие 
ученици и  родители советодавно се работи од страна на наставниците и стручните соработници, а доколку е потребно се упатуваат 
во релевантни институции( ЗМЗ, ЦСР,МВР...) 

За психичкиот и физичкиот развој  на учениците стручните соработници и одделенските наставници добиваат информации од 
родителите на децата уште при уписот во прво одделение.Исто така, постои јасно дефиниран систем  за работа со ученици  со 
посебни образовни потреби за чии напредок се грижи општинскиот дефектолог во соработка со наставниците, родителите и стручните 
соработници.  

Училиштето континуирано води евиденција за поведението на  учениците, нивната  редовност и развој и истата се користи за 
подобрување на  нивните постигнувања. Ваквите информации редовно им се достапни на сите наставници, родители и ученици 

На учениците кои преминуваат во друго училиште им се издава преводница со печат и потпис од одделенскиот раководител и 
директорот, заведено во деловодникот и ученичката книшка, писмена согласност  за префрлување во друго училиште и согласност за 
прифаќање од другото училиште. 

Согласно ресурсите со кои располага, материјално технички, финансиски, а особено човечките ресурси училиштето има изградено 
углед кој е  препознатлив по квалитетот на работа и постигањата на учениците. Училиштето води посебно грижа за стварување на 
својата мисија и визија, како и  за здравјето и безбедноста на учениците. Училиштето има Кодекс на однесување кој се однесува на 
сите структури:ученици, вработени( наставници, , стручни соработници, технички персонал) и родители.Кодексот на однесување е 
донесен и прифатен  преку спроведена  демократска процедура со партиципација на сите структури поодделно.Во неговата изработка 
учествуваат претставници од сите структури. Постои взаемно почитување меѓу сите структури во училиштето. Наставниците преку  
меѓусебна професионална соработка, како и соработка со раководниот кадар и стручните соработници ја одржуваат позитивната 
училишна клима и атмосфера која делува поттикнувачки и на учениците и родителите. Однесувањето на вработените и учениците е 
соодветно на пропишаните принципи во Кодексот на однесување на училиштето. Во случаи на непочитување на правилата на 
однесување се постапува соодветно Правилникот за изрекување педагошки мерки , пропишан со Законот за основно образование и 
Интерниот правилник на училиштето.Ученичката заедница на училиштето која ја сочинуваат претставници на ученичките заедници на 
паралелките работи согласно програмата за работа и се состанува секој месец. На состаноците учениците учествуваат во донесување 
одлуки и решавање проблеми кои се од нивен интерес. 

Училиштето посветува особено внимание на личните  постигањата на учениците и тоа им го овозможува , како преку редовната 
настава, така и преку воннаставните активности. Училиштето креира политика за поттикнување на наставниците и учениците за што 
поголемо учество на натпревари на локално, регионално и државно ниво и за тоа има развиен систем на наградување на учениците и 
нивните ментори. 
Сите вработени во училиштето ги знаат и почитуваат правата на децата. Учениците се запознаваат со нивните права и начините на 
кои истите можат да  ги практикуваат и заштитуваат. На родителите на учениците исто така им е овозможено да се запознаат со 
правата на нивните деца преку документацијата која училиштето ја има и промовира. Преку разновидни активности, а посебно преку 
активностите од проектот за “Меѓуетничка интеграција во образованието“ учениците имаат можност да се запознаваат и да ги 
почитуваат како сопствената , така и традицијата и културата на другите етнички заедници во Р.Македонија. 
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Приоритетни подрачја: 
 

 Навремено и доследно изрекување на педагошки мерки кај учениците 

 Зајакнување на безбедноста во училиштето преку  ангажирање служба  за обезбедување или враќање на чуварската   служба 
во училиштето 
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Самоевалуација на училиштето                                       Седмо подрачје: Соработка со родители и со локална средина 

 
 

 
     Оддели во рамките на подрачјето: 
 
              3.6 Известување за напредокот на учениците 
 
                    Известување на родителите за напредокот на учениците 
 

              5.4 Партнерски однос со родителите и со локалната и деловната заедница 

                    Соработка на училиштето со родителите 

               Соработка со локалната заедница 

               Соработка со деловната зедницаи невладиниот сектор 
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Прегледани документи Собрани информации 
 

Педагошка евиденција и документација 

Одделенски дневници 

Евиденција на наставниците за   
остварени средби и соработка со 
родителите 

Интерни акти /кодекси на училиштето 

Инструмент за следење и вреднување на 
работата на наставникот за оценување то 
и напредокот на учениците 

Анкети и интервјуа со родители 

Електронски дневник 
 
 

3.6 Известување на родителите за напредокот на учениците 

 
Училиштето има утврден систем за известување и информирање на родителите за напредокот 
на нивните деца.На почетокот на учебната година се информираат за термините за приемни 
денови на секој наставник еднаш неделно ,термините за отворени денови еднаш месечно и 
редовни родителски средби после завршување на секој  класификационен период.  
Наставниците редовно прибираат информации за постигањата на учениците преку кои даваат 
транспарентна информација на родителите и учениците за оценката со детални препораки за 
подобрување на постигањата на ученикот.За напредокот и постигнатите резултати учениците се 
информираат од одделенските раководители и предметните наставници писмено и усмено, а 
родителите добиваат известување при индивидуални и општи родителски средби увид во 
ученичкото портфолио како и по електронски пат ( Е дневник)  и СМС пораки.На  крајот на секој 
класификационен период одделенските наставници и одделенските раководители изготвуваат 
евидентни листи со информации за успехот и поведението на  учениците од прво до деветто 
одделение. Учениците  од прво до трето одделение  описно се оценуваат, додека од четврто до 
шесто одделение се оценуваат описно на крајот на прво и трето тримесечие, а на крајот на прво 
полугодие и на крај на учебната година-бројчано .Евидентните листи содржат и информации за 
социјализацискиот развој на учениците редовност и  нивното поведение. Согласно законот за 
основно образование и интерните акти и кодекси на училиштето за учениците кои покажуваат 
континуирано слаби резултати во учењето,отсуствуваат од наставата се организира 
дополнителна настава од предметниот наставник и за реализација на истата се информирани и 
ученикот и родителот –старателот од кој е добиена согласност за присуство на ученикот на 
дополнителните часови во закажаните термини.За учениците кои не ги извршуваат обврските и 
ги повредуваат правилата на воспитно –образовната работа се применуваат педагошки мерки и 
за истите комисијата соработува со родителот и се советува со цел да се подобрат успехот и 
поведението на ученикот. За родителите -старателите чии што деца во текот на учебната година 
во континуитет имаат три и повеќе негативни оцени ,имаат направено повеќе од 10 неоправдани 
или 100 оправдани изостаноци ,се недисциплинирани,учествуваат во  тепачки или други форми 
на насилство,покажуваат асоцијално,неетичко,неморално однесување и има навредлив однос 
кон наставници и вработени родителите се повикуваат на советување по  писмен пат за 
присуство на советувања . За учениците кои се истакнуваат со своето знаење   се организира 
додатна настава и за присуство на тие часови се информира родител  -старател.Учениците кои 
постигнале   натпросечни резултати во наставните и воннаставните активности  се  пофалени 
односно наградениа родителот е информиран од комисијата и од раководителот на паралелката. 
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Прегледани документи 

 
Собрани информации 

Одделенски дневници 
Записници од Совет на родители , 
Училишен одбор,   
Еко одбор, Ученичка заедница 
Пофалници и дипломи 
Анкети за родители 
Педагошка евиденција и 
документација-општествено 
корисна работа,јавна и културна 
дејност 
Статут на училиштето 
Извештаи-полугодишен и годишен 
за работата на училиштето 
Интернет страна на училиштето 
Записници од организирани 
предавања дебати со и за 
родители... 
Контакти и преписки со деловната 
заедница 
Документацја за добиени 
спонзорства и донации 
 

5.4 Партнерски однос со родителите и со локалната и деловната заедница 

Соработка на училиштето со родителите 

Училиштето планира разновидни активности за да ги поттикне родителите да се вклучат во воспитно-
образовната работа на училиштето на сите нивоа. За таа цел се користат најразновидни форми за 
комуникација со нив .  Со започнување на учебната година училиштето ги запознава родителите преку 
брошура со дел од програмата за работа на училиштетово текот на учебната година за секоја 
предвидена активност – се бара согласност и повратна информација од родителот. По завршување на 
секој класификационен период се организираат родителски средби, а еднаш месечно, отворени денови 
кога родителите можат да се информираат за успехот и однесувањето на своето дете-исто така и по 
електронски пат со увид во Е-дневник , Е-меил и  преку СМС пораки. Секој наставник уште на почеток 
на учебната година одредува свој приемен ден, распоред на часови и организирање на дополнителна и 
додатна настава  кој се истакнува на огласна табла во училиштето. При тоа училиштето ги 
приспособува деновите и термините за родителските средби на времето и потребите на родителите. 

Училиштето им дава можност на родителите да се вклучат во образованието и животот на нивните 
деца  преку  предавања во врска со одредени професии и теми од областа на здравјето, во 
воннаставни и проектни активности,  екскурзии од научен ирекреативен карактер,организирана исхрана 
на учениците  организирани хепенинзи и други манифестации кои се спроведуваат во училиштето и 
надвор од училиштето. Училиштето соработува со повеќе владини и акредитирани невладини 
организации преку МОН и БРО, соработка со Општинската организација на Црвениот Крст –Гази Баба, 
Сојуз за грижа на деца и младинци  на град Скопје, фабрики, писатели, издавачки куќи медиуми, 
соработка со МКЦ,  ДКЦ-Карпош како и соработката со други училишта. 

За организирано остварување на интересите на учениците родителите партиципираат во Советот на 
родители на паралелките и на ниво на училиште, како и во Училишниот одбор на училиштето, при што 
нивниот избор се врши на најдемократски и транспарентен начин на  првата родителска средба,  а 
потоа од избраните представници се врши избор за представници во другите училишни тела. 
Родителите имаат можност да бидат информирани за работата на училиштето не само во пишана 
форма, туку и по електронски пат преку веб страната на училиштето. 

Соработка со локалната заедницаи со деловната зедница и невладиниот сектор 
Училиштето е отворено за соработка и со локалната заедница, како и со стопанските организации во 
неа и таа соработка е взаемна. Во рамките на своите можности локалната заедница и бизнис секторот 
во неа , ги потпомага предвидените активности на училиштето.Училиштето  со свое учество ги 
збогатува програмите и активностите  на локалната заедница , стопанските организации и невладиниот 
сектор, како општината Гази Баба, компанијата Арчерол Митал, Детската градинка детска радост...) 
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Самоевалуација на училиштето:                                    Седмо подрачје: Соработка со родители и со локална средина 

 

Методи кои се користени за 
собирање на податоци 

Одговорни за собирање 
на информации 

Собрани информации  

 
Прашалник за родители 
 
 
 
 

Слободанка Басотова 
Николова Славјанка 
Петрова Верка 
Фиљкова Розета 
Стоилковска Радица 
Елизабета Каранфилова 
Руменка Дејанова 
Марина Грамова 
 

Анкетирани се 135 родители 
На тврдењето:„Родителите имаат можност целосно да го следат 
напредокот и редовноста на учениците“- се согласувам одговориле 120 
родители (86,96%), делумно се согласувам 14 родители или  10,14%,  не се 
согласувам одговориле 4 родители ( 2,90%).  
На тврдењето: „Достапни ми се сите информации за активностите кои се 
спроведуваат во рамките на воспитно-образовната дејност на 
училиштето″.се согласувам одговориле 88 родители (63,77%), делумно се 
согласувам одговориле 43 родители  или 31,16% , не се согласувам 
одговориле 7 родители или 5,07 %  . 
 
На тврдењето:″Се почитуваат нашите сугестии  при донесувањето на 
важни одлуки и решенија во училиштето″. се согласувам- одговориле 49 
родители  (35,51%) , делумно се согласувам одговориле 70 родители   
(50,72% ), не се согласувам одговориле 19 или13,7 % . 
На прашањето: ,,На кој начин  се вклучувате во животот и работата на 
училиштето?  
24 родители или 17,39% одговориле дека се вклучуваат во работата на 
училиштето  со нивно вклучување во различни активностии проекти 
организирани од училиштето 
23 родители или 16,67% сметаат дека се вклучуваат во работата на 
училиштето со тоа што посетуваат родителски средби, индивидуални 
средби со наставници и на тие средби даваат свои мислења и предлози 
10  родители или  7,25% се изјасниле дека се вклучуваат преку членство во 
Совет на родители 
6 родители или 4,35% сметаат дека се вклучени со тоа што ја следат и 
работат со своето дете 
3 родители или 2,17% се изјасниле –преку следење на Е-дневник 
2 -родители или 1,45% -преку следење на наставната програма 
17 родители или 12,32%  се изјасниле дека не се вклучени во животот и  
работата на училиштето  
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2 родители или 1,45% мислат дека нема потреба да се вклучат во животот 
и  работата на училиштето со образложение дека за тоа “се задолжени 
наставниците“ 
60  родители или 43,48 % не  на ова прашање 
На прашањето:,,Ве молиме да наведете Ваши мислења за работата на 
училиштето″, 
61 родители или 44,20% не дале одговор на ова прашање 
41 родител или 29,71% се изјасниле дека училиштето работи 
солидно/одлично 
10 родители или 7,25% се изјасниле дека се задоволни од работата на 
училиштето, но сепак сметаат дека треба уште да се подобри 
2 родители или 1,45% одговориле со задоволително 
2 родители или 1,45% изјавиле дека немаат мислење за ова прашање 
1 родител изјавил дека не е информиран 
Останатите дале конкретни забелешки кои се однесуваат на  работата  на 
наставниците и тоа: 
11 родители мислат дека наставниците треба да го симнат нивото на кое 
предаваат и оценуваат, да има повеќе интерактивна настава, да се учи 
преку активности-игри, а не преку пишување по цели часови и сметаат дека 
наставниците недоволно ги мотивираат учениците за учење. 
6 родители мислат дека не се одржуваат доволно воннаставни активности 
и работа со надарени ученици 
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Самоевалуација на училиштето:                                             Седмо подрачје: Соработка со родители и со локална средина 

 
Резултати:   

 
Клучни јаки страни 

 

 Родителите имаат можност редовно да се информираат и да го следат напредокот и редовноста на учениците 

 Училиштето ги информира родителите за постигањата и однесувањето на нивните деца преку групни и индивидуални средби  
(родителски средби на крај на секој класификационен период, отворени родителски средби, приемен ден за родителите...) 

 Родителите имаат можност да се вклучат во животот на училиштето преку најразновидни форми и активности 

 Постои  добра соработка меѓу  Советот на родители и училиштето 

 Постои отворена и взаемна соработка со локалната заедница 

 Стопанските организации од локалната заедница се отворени за помош и финансиска поддршка на училиштето 

 Училиштето учествува во општествено културни  и образовни активности организирани од Општина Гази Баба, МКЦ, ДКЦ, МТВ и 
други владини институции и невладини организации, здруженија ,... 

 

 
Слабости 

 

 Недоволен интерес од страна на родителите за следење на постигањата и однесувањето на нивните деца 

 Недоволна иницијативност за  ангажман од страна на родителите при спроведување на проектни активности во училиштето 
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Самоевалуација на училиштата:                                   Седмо подрачје: Соработка со родители и со локална средина 

 

 
Анализа на резултатите:   
 

 

Училиштето планира разновидни активности за да ги поттикне родителите да се вклучат во воспитно-образовната работа на училиштето на 
сите нивоа.За таа цел тоа користи најразновидни форми за комуникација со нив.По завршување на секој класификационен период се 
организираат  родителски средби, а еднаш месечно, отворени денови кога родителите можат да се информираат за успехот и однесувањето 
на своето дете,како  и преку  Е-дневник  ,е-меил и  СМС пораки. 

Училиштето им дава можност на родителите да се вклучат во образованието и животот на нивните деца  преку  предавања во врска со 
одредени професии и теми од областа на здравјето, во воннаставни и проектни активности,  екскурзии од научен ирекреативен карактер, 
организирани хепенинзи и други манифестации кои се спроведуваат во училиштето. 

Родителите партиципираат во Советот на родители на паралелките и на ниво на училиште, како и во Училишниот одбор на училиштето, при 
што нивниот избор се врши на најдемократски начин.Родителите имаат можност да бидат информирани за работата на училиштето не само 
во пишана форма, туку и по електронски пат преку веб страната на училиштето. 

Училиштето е отворено за соработка и со локалната заедница  со стопанските организации во неа, какои со невладиниот сектори таа 
соработка е взаемна. Во рамките на своите можности локалната заедница и бизнис секторот помагаат за одвивање на севкупната воспитно 
образовна дејност  на училиштето. 
 
 

 
Приоритетни подрачја 
 

 Мотивирање на родителите за партиципација при спроведување на проектни активности во училиштето 

 Поголема материјална поддршка и донации од бизнис секторот 
 Поголема ангажираност на претставниците на Советот на родители со цел навремено и транспарентно информирање на родителите 

во паралелките при донесување одлуки од интерес на нивните деца 
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Извештај од извршената Самоевалуација на училиштето 
( за учебните 2016/17 и 2017/18год.) 

 
 
Извештајот од извршената самоевалуација на работата на училиштето е изготвен врз основа на Правилникот за начинот и 
областите за вршењето на самоевалуацијата на основните училишта. 
Училишната комисија формирана од директорот со решение  02-430/8, од 28.11.2017год., донесено врз основа на  Одлука 
на Училишниот одбор од  28.11.2017год. со деловоден број 02-430/8, во состав: 
1.Софија Цветановска-психоло 
2.Биљана Василевска -педагог 
3.Татјана Арсова-професор по англиски јазик 
4.Гордана Мацкова -проф.по одделенска настава и 
5.Димитар Проданов-родител, 
 ги разгледа извештаите од тимовите по секое од подрачјата од самоевалуацијата  и ги донесе следниве предлог мерки за 
подобрување на квалитетот на целокупната воспитно-образовна работа: 
 
 подрачје  Организација и реализација на наставата и учењето:  
 

 Опремување на училиштето со нови компјутери и интерактивни табли. 

 
 подрачје  Постигања на учениците: 
 

 Континуирано планирање, задавање и следење на извршувањето на домашните задачи за учениците  

 Спроведување на постапка за избор  на првенец на генерација 

 Идентификација и поддршка на учениците со потешкотии во учењето и на учениците со посебни образовни потреби 
 
подрачје  Професионален развој на наставниците, стручните соработници и  раководниот кадар: 
 

 Опременување на училиштето со нова ИКТ технологија 

 Поголема соработка со БРО во однос на понудата на обуки за планирање на професионалниот развој на 
наставниците 
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 подрачје  Управување и раководење со училиштето: 
 

 

 Обезбедување простор во библиотеката за читање. 

 Подобрување на инфраструктурата на училиштето ( целосна промена на дотраените прозорци и дел од фасадата на     
училиштето, како и набавка на нови училишни клупи и столчиња) 

 Поголемо вклучување на родителите во креирањето на училишната политика 
 

подрачје  Комуникации  и односи со јавноста : 
 

 Поголема комуникација и соработка со институции, здруженија и организации од областа на образование и заштита 

на лицата со посебни потреби 

 

подрачје  Училишна клима и култура: 

 

 Навремено и доследно изрекување на педагошки мерки кај учениците 

 Зајакнување на безбедноста во училиштето преку  ангажирање служба за обезбедување или враќање на чуварската   

служба во училиштето 

 
 подрачје  Соработка со родители и со локална средина: 
 

 Мотивирање на родителите за партиципација при спроведување на проектни активности во училиштето 

 Поголема материјална поддршка и донации од бизнис секторот 
 Поголема ангажираност на претставниците на Советот на родители со цел навремено и транспарентно 

информирање на родителите во паралелките при донесување одлуки од интерес на нивните деца 
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Членови на комисијата за спроведување на самоевалуација 2016/2018год: 
 

Александар Каровски –директор 

Софија Цветановска - психолог 

Биљана Василевска - педагог 

Татјана Арсова - наставник 

Гордана Мацкова - наставник 

Димитар Проданов – родител 

 

 

Датум: 20.08.2018год. 

 
 
 
 
 
 

 

 


