ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДЕНА САМОЕВАЛУАЦИЈА ВО ООУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ВАСИЛЕВО
2016-2018 ГОДИНА

ВОВЕД
Самоевалуацијата овозможува развивање критички однос
кон сопствената работа и ја поттикнува тимската работа

Врз основа на член 147 став 3 од Законот за основно образование (Сл. Весник на Р. Македонија бр.103/2008,
бр.33/2010, 156/2010, 156/2010, 18/2011, 51/2011, 06/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2016,
98/2015,145/2015 , 30/2016) Училишниот одбор при ООУ Гоце Делчев, Василево , општина Василево донесе одлука за
формирање комисија која треба да изготви извештај за извршена самоевалвација за период од 2016-2018 , со предлог
мерки за подобрување на работата на училиштето.
Комисија во состав : Снежана Трендафилова-психолог, Лидија Михаилова –предметен наставник, Марија Вучкова
–предметен наставник , Лила Иванова –одделенски наставник и Ацо Митев –родител од Совет на родители.
Цели на спроведување на Самоевалуацијата :
Самоевалуацијата на нашево училиште има за цел да обезбеди увид во состојбата на напредувањето на училиштето
по однос на Партиципација на учениците, Родителте и заедницата и Почитување на детските права и мултикултурализмот
низ перспективата на наставниците,учениците и родителите.Во таа смисла на самоевалуацијата се гледа како на средство
што му овозможува на училиштето да развие стратегија за остварување на стандардите преку непосредно и активно
учество на наставниците и родителите во текот на целиот процес- од идентификување на состојбата до креирање на
плановите за подобрување на состојбата .
Самоевалуацијата претставува основа за интервенција и за акционите планови во програмата за развој научилиштето,
сознанијата до кои се доаѓа со самоевалуацијата имаат улога на коректор на планирањата и реализацијата на
понатамошните активности.

Очекувани резултати
- Реализацијата на самоевалуацијата секогаш ќе резултира со спојување на индикаторите од сопствената проценка на
квалитетот, со потребата за унапредувања на квалитетот на наставата на ниво на училиштето;
- Самоевалуацијата ја поттикнува меѓу колегијалната педагошко-психолошка расправа за важноста во подобрувањето на
воспитно-образовниот квалитет во поучувањето;
- Податоците ќе му помогнат на училиштето да изврши самоанализа на сопственото делување, а со тоа ја проценува
сопствената предност пред другите или недостатоците за усогласување и градење на тимската работа во наставниот
процес;

- Самоевалуацијата ја поттикнува мотивацијата и кај наставниците и кај учениците;
Кој ќе има полза од самоевалуацијата?
- Учениците ќе имаат квалитетна настава, ќе имаат квалитетна комуникација и подобра мотивација во наставниот процес;
- Наставниците организирано ја зголемуваат и унапредуваат методско-дидактичката автономија на професионален план
при усовршување на наставниот процес, ги развиваат можностите за поттикнување на квалитет во сопственото работење и
поучување во училиштето;
- Училиштето од севкупното препознавање на компонентите во системот на доживотното учење, самостојно ги
разграничува и класификува позитивните и негативните страни. Од добиената анализа го креира и унапредува
сопствениот развој на квалитетот на наставниот процес;
- Пошироката општествена заедница има придобивки од квалитетното образование во училиштето. Подигнато е нивото
на квалитетот на знаења и способности на корисниците на услугите од страна на локалниот бизнис сектор, услужните
дејности и другите организации и поединци. Општествената средина ги поттикнува и мотивира младите за стекнување на
знаења, вештини и способности во наставата и учењето.
Самоевалуацијата во системот на доживотното учење е емотивен генератор на индивидуалната и колективната свест за
промена на самите себеси, за унапредување на наставната работа во доближување кон потребите на нашите ученици
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Самоевалуацијата е системски и транспарентен процес кој се рефлектира во праксата ,
со цел подобрување на работата на учениците и професионален развој на наставниците

1. Подрачје 1: Организација и реализација на наставата и учењето

Училиштето планира и реализира повеќе видови на настава – задолжителна, дополнителна, додатна, слободни
ученички активности и други воннаставни активности. Наставни планови и програми се направени, во согласност со МОН и
БРО и се реализираат во пропишаниот обем. Наставниците при планирањето на наставата редовно соработуваат со
стручната служба. Училиштето користи повеќе начини да ги информира родителите за својата работа и истите да ги вклучи
во неа. Училиштето им овозможува на ученици да бидат вклучени во воннаставните активности во зависност од нивните
желби и можности и активно да учествуваат во изготвувањето на програмите за воннаставните активности, каде
наставниците.
Наставните планови и програми по одделенија и наставни предмети во целост се реализираа, согласно со пропишаните законски
нормативи дадени од БРО. Истите се реализираа преку годишните и тематските планирања на наставниците кои навремено ги
изготвуваа во печатена и електронска форма и ги доставуваа до стручната служба на училиштето. Во наставниот процес
наставниците применуваа соодветни форми, методи и техники на учење, методи на формативно и сумативно оценување,
современа компјутерска технологија, интернет, со цел самиот процес на учење да биде поефективен и поприлагодлив на
учениците. Учениците се оценуваа описно (од I до III), описно и бројчано (од IV до VI на првиот и третиот класификационен период
описно и бројчано со оценки на крај од првото полугодие и на крај од учебната година) и само бројчано (од VII до IX). Оценувањето
на учениците се вршеше според критериумите и стандардите за оценување, пропишани од БРО
Со наставните планови и програми учениците и родителите се информираа на одделенските часови, на првата родителска
средба на почетокот на учебната година, преку Совет на родители и брошури од Годишната програма за работа.
За децата со посебни потреби наставниците изготвуваа индивидуален образовен план, кој беше во согласност со потребите
на ученикот, неговите можности и способности, се со цел поефективно да ја следи наставата и да ги усвои предвидените цели.
Изборните предмети во училиштето се бираа со анкетни листови на кои имаше понудено повеќе предмети, а учениците во
договор со родителите имаа право и можност да изберат кој изборен наставен предмет ќе го изучуваат во текот на учебната
година.
Голем број на ученици беа вклучени во воннаставните активности кои ги организираше училиштето, без разлика на полот,
етничката припадност и социјалното потекло. Вклученоста во овој вид на активности беше по избор на ученикот, во согласнот со
неговите способности и можности.
Индивидуалните потреби на учениците, наставниот кадар, директорот и стручната служба на училиштето ги реализираа
преку следење на активностите на учениците на наставните часови, анализа на постигнатиот успех, резултатите од писмени
проверки, писмени задачи, работни листови, учество во изработка на проекти преку истражување и набљудување, изборна и
дополнителна настава и вклученост во слободни ученички активности.

Клучни јаки страни









Целосна реализација на наставните планови и програми по предмети и одделенија
Учество на голем број на ученици и родители во воннаставните активности
Навремено и редовно доставување на планирањата на наставниот кадар
Планирањата на наставниот кадар се во согласност со наставните планови и програми
Јавно и транспарентно оценување на учениците
Учениците и родителите се информирани за стандардите и критериумите за оценување
Зголемен интерес на учениците за примена на наученото
Изработка на ученички проекти

Слабости









Оптовареност на учениците со голем фонд на часови
Проширување на знаењата и вештините на учениците преку учество во воннаставни активности
Обновување на фондот на нагледни средства и дидактички материјали
Усовршување и афирмирање на стекнатите знаења и вештини преку практична примена
Реализација на наставни содржини надвор од училница
Училиштето не располага со доволен број на училници за одделенска настава
Родителите не даваат помош и поддршка за набавка на наставни средства и материјали

Приоритети:
 Обновување на фондот на нагледни средства и дидактички материјали
 Реализирање на наставни содржини надвор од училница
 Подобрување на условите за работа во училиштето

2. ПОСТИГНУВАЊА НА УЧЕНИЦИТЕ
Училиштето перманентно ја следи работата и постигањата на учениците без разлика на половата и етничката
припадност и социјалниот статус на семејството. Наставниците ги мотивираат учениците и ја стимулираат нивната работа,
самоиницијативност и креативност. Резултатите за постигнатиот успех на Одделенските совети се споредуваат со
претходните периоди. Критериумот на оценување е објективен и јавен, а оценките се пишуваат транспарентно и со
образложение. Родителите редовно и навремено се информирани за постигањата на учениците преку родителски средби
и Е-дневникот .
Клучни јаки страни

- високообразуван, стручен кадар, со добра мотивација за работа и подготвеност за промени;
- постојано унапредување на наставниците преку обуки, семинари, курсеви, проекти и дисеминација;
- континуирано осовременување на условите за работа во училиштето (просторни и технолошки);
- организирано, постојано следење на постигањата на учениците;
- засилена работа на инструменти за следење на постигањата;
- соодветно реагирање на промените во постигањата и континуирано прилагодување на ВОР;
- јасна визија за идните правци на развој во училиштето
Слабости
- ограниченост на време - учениците се врзани со организираниот транспорт на релација дом-училиште-дом, и тоа на
голема територија. Обемот на редовните активности (редовна, дополнителна и додатна настава и СУА) не остава
слободен „прозорец“ за никакви дополнителни ангажмани во правец на подобрување на постигањата.
- мотивираноста на учениците е во раст, но сеуште не е на посакуваното ниво
- голем број родители сеуште не покажуваат подготвеност за соодветна соработка со училиштето за образованието на
своите деца.
Идни активности:
Приоритетни потподрачја (оддели) во рамките на ова подрачје кои може да бидат вклучени во планот за развој на
училиштето:
1.Да се продолжи со засилено следење и оформување на инструменти за следење лесни за користење
2. Мотивирање на родителите на учениците за поголема соработка со училиштето во поглед на следењето на постигањата

Подрачје 3:
Професионален развој на наставниците, стручните соработници , воспитувачи и раководниот кадар
Воспитно образовниот процес во училиштето го изведуваше стручно оспособен наставен кадар што е во согласност
со Законот за основно образование и нормативите за работа. Нивната висока стручност овозможуваше учениците да
стекнуваат и добиваат квалитетни и трајни знаења, употребувајќи современа технологија.
Во училиштето сите вработени доаѓаа редовно и го почитуваа работното време, а присутноста на работните места се
евидентираше со картичка за идентификација при влез и излез.
Професионалниот развој на наставниците се остваруваше преку Програмата за професионален развој, посетените
семинари и обуки на наставниците, извршените дисеминации во училиштето на кои наставниот
кадар се стекнуваше со голем број на сертификати. Сите добиени сертификати на наставниците беа уредно и редовно
евидентирани во професионалните досиеја што ги водеше стручната служба на училиште
Клучни јаки страни
-Целокупниот наставен кадар е во согласност со нормативите за работа и Законот за основно образова ние
- Зголемен број на наставен кадар со високо образование
- Добра соработка на наставниците со стручната служба на училиштето
- Стручна помош и подршка на наставници - почетници од ментор
-Голем број на сертификати од посетени семинари и обуки
- Голем број на сертификати од посетени дисеминации во училиштето
- Реализација на програмата за професионален развој на наставниот кадар
- Уредно водење на професионално досие и педагошки картон на наставниците
- Добра соработка на наставниците со локалната самоуправа во реализирање на заеднички проекти
-Размена на искуства на мегуопштинско и регионално ниво
Слабости

-Подобрување на стручните компетенции преку размена на знаења и вештини
- Поддршка на наставниците во подобрување на стручните компетенции
-Подобрување на стручните компетенции преку кореалација меѓу наставниците ( Кембриџ програма)
- Обука на наставен кадар за прва помош и заштита
- Подобрување на условите за работа (кабинетска настава , простор на училници за едносменско работење , недоволно
нагледни средства и помагала , стручна литература и финансии за потрошен материјал (хартија,фотокопир и др.)
.-Отежната комуникација поради распространетост на училиштето во осум населени места.

Приоритети
-Подобрување на стручните компетенции преку размена на знаења и вештини и корелација меѓу наставниците
-Поддршка на наставниците во подобрување на стручните компетенции
- Обука на наставен кадар за прва помош и заштита
- Подобрување на условите за работа (кабинетска настава , простор на училници за едносменско работење , недоволно
нагледни средства и помагала , стручна литература и финансии за потрошен материјал (хартија,фотокопир и др.)

Подрачје 4:Управување, раководење и креирање политика
Нашето училиште има добра организација и реални солидни постигнувања во воспитно-образовниот процес.
Во училиштето функционираат на високо ниво и добра реализиација на задачите сите органи и тела согласно законските обврски.
За раководењето и политиката на училиштето се информираат сите субјекти (наставници,ученици, родители) преку состаноци,
родителски средби, одделенски часови.
Раководниот тим се консултира со наставниот кадар при креирањето на политиката во училиштето.Во нашето училиште постои
Кодекс на однесување и Куќен ред кој се изготвува на почетокот на учебната година и се истакнува во секоја училиница и канцеларија
и со истиот се запознаени сите субјекти. Училиштето редовно изработува самоевалуација, развојно планирање, годишна програма за
работа и годишен извештај за работа на училиштето почитувајќи ги сите законски процедури.
Клучни јаки страни
- Добро извршена самоевалуација и успешни индетификувани развојни цели во планот за развој на училиштето
- Мотивираност на наставниците за професионален развој и посета на обуките
- Успешна примена на стратегиите и процедурите кои се користени во процесот на самоевалуација и развојниот план
- Отворена комуникација и соработка на директорот со наставниот кадар и родителите
- Вклученост на сите наставници во креирањето на политиката во училиштето
- Навремено изготвување и доставување на Годишната програма
- Почитување на законските прописи при донесувањето важни документи и при планирањето на ВОР
- Почитување на статутарните и деловните обврски во работење на Училишниот одбор при донесувањето на одлуки
- Совесни и успешни работници, редовно присутни на состаноците

Слабости
-

Поголема соработка со Советот на родители со конкретни активности

ИДНИ АКТИВНОСТИ:
Приоритетни подподрачја (оддели) во рамките на ова подрачје кои може да бидат вклучени во планот за развој на училиштето:
-

Обука на вработени за изготвување на Правилник за сексуална злоупотреба и дискриминација на учениците;

-

Обука на наставниците за креирање на училишна политика;

-

Обука на родители односно членови на Совет на родители за соработка со училиштето;

-

Унапредување на соработката со родителите и заедницата.

Подрачје 5:Комуникација и односи со јавноста
Врз основа на добиените податоци од спроведената анкета со наставниците може да констатираме дека во училиштето
постоела добра комуникација меѓу директорот и наставниците, стручните соработници и наставниците, меѓу самите наставници и
стручните соработници/наставници и адмистративно-технички персонал. Сите вработени навремено беа информирани за сите
преземени активности, законски измени од страна на директорот и заеднички донесуваа одлуки. Постоеше одлична соработка меѓу
наставниците од иста или различна група на предмети и често се водеше грижа за степенот на хигиена во училиштето.
На ниво на училница постоеше добра комуникација меѓу ученик - ученик, наставник - ученик и стручен соработник - ученик.
Секој наставник остваруваше пријатна и работна атмосфера за работа во училницата, имаше еднаков пристап кон учениците без
разлика на полот, етничката припадност и социјалното потекло. Наставниците ја почитуваа личноста на ученикот, нивните можности
и способности.
Постоеше и успешна соработка со родителите на учениците, кои редовно се информираа за напредокот и постигањата на
учениците преку родителските средби, индивидуалните разговори со наставниците и стручната служба, Е-дневникот, евидентните
листи, свидетелствата и друго. Активно беа вклучени и учествуваат во сите активности кои ги организираше училиштето
(манифестации, продажни изложби, излети, исхрана и сл.) со цел да се унапреди воспитно-образовниот процес. Училиштето успешно
соработуваше со сите релевантни инстиуции од областа на воспитно-образовната дејност (МОН, БРО, ДИП, ДИЦ), здравствени и
образовни институции, со институции од Локалната самоуправа (Градоначалник, Совет на Општина, јавни институции), како и со мал
дел граѓански здруженија, донатори и бизнис секторот.

Клучни јаки страни
 Добра соработка на стручните соработници со наставниците
 Добро воспоставена комуникација помеѓу наставник - наставник, наставник - ученик, наставник - родител, наставник директор и сите чинители на воспитно - образовната дејност
 Постои позитивна клима и добра атмосфера во училиштето
 Меѓусебна соработка со наставниците и континуирани дисеминации
 Редовни состаноци на Наставничкиот совет, стручни активи, одделенски совети и училишна заедница
 Почитување на личноста на ученикот и еднаков третман на сите ученици
 Воспоставена добра комуникација со Локалната самоуправа
 Успешно учество на сите локални манифестации
 Добра соработка со институции од областа на културата, здравството, социјални и образовни институции
 Добра комуникација на училиштето со институции од централно ниво (МОН, БРО, ДПИ, ДИЦ)
Слабости
Недоволна соработка со граѓански здруженија
 Слабо организирање на рекреативни настани со институции од локалната средина и пошироко
 Подобрување на соработката со деловната заедница

 Приоритети

 Организирање на рекреативни настани со институции од локалната средина и пошироко
 Подобрување на соработката со деловната заедница и со граѓанските здруженија

Подрачје 6: Училишна клима и култура
Глобално гледано, во нашето училште имаме vzaemno vospostaveni odnosi na sorabotka, po~ituvawe, tolerancija,
pomagawe pome|u site subjekti so poseben akcent na korektniot odnos pome|u nastavnik - u~enik i obratno. Treba da se
podvle~e deka nastavnicite korektno se odnesuvaat kon u~enicite pred se po~ituvaj}i ja nivnata li~nost,nivnoto znaewe,
odnesuvaweto vo u~ili{teto i nadvor od nego, nivniot pridones za afirmacija za u~ili{teto preku razni natprevari od
site oblasti. Odnosot me|u u~enicite od ist ili razli~en pol, иста или различна националност или вероисповед vo na{eto
u~ili{te vo суштина se bazira na vzaemno po~ituvawe i razbirawe kako za vreme na ~asovite taka i nadvor od nastavata.
Во наставата се вклучени ученици со пречки во психо-физичкиот развој кои се позитивно прифатени и од
наставниците и од другите ученици кои се изјаснуваат дека секогаш се отворени за соработка и помош на другарчето со
посебни потреби
U~ili{teto секојдневно e otvoreno za sorabotka so родителите и пошироката локална средина на тој начин што
соработува со : Сovetot na roditeli, Училишниот Оdbor, Лokalnata Сamouprava, ,kulturni insтitucii, и други
специјализирани институции: Медицински центар, Агенција за цивилна заштита, Служба за противпожарна заштита и др.
Училиштето исто така изнаоѓа начини како да обезбеди учество во карневалските збиднувања во Струмица каде што
нашето училиште се покажа како успешно во изработката на маски.U~ili{teto vоdi gri`a za promovirawe na li~nite
postigawa na site u~enici pra}aj}i gi istite na natprevari od site oblasti. Mотивacijata se dvi`i i vo toj pravec {to
учениците испраќаat лични творби во детските списанија. i dr. Зa da obezbedi ednakvost i pravi~nost зa site u~enici
училиштето подеднакво ги вклучува, ma{kite i `enskite deca, послабите и подобрите ученици, учениците од различна
националност како и u~enicite so posebni obrazovni potrebi и istite gi organizira i tretira podednakvo vo slobodnite
u~eni~ki aktivnosti.
Nastavnicite koristat isti kriteriumi za ocenuvawe кон сите ученици и оценувањето во суштина се врши јавно.
Училиштето za site u~enici organizira ednodnevni i pove}ednevni ekskurzii od nau~en и друг karakter preku koi se
ovozmo`uva тие me|usebno да се dru`aаt,забавуваат ,разменуваат мислења и идеi и учат како да ја почитуват личноста.
Od neophodna va`nost e da se podvle~e deka uчилиштето ги поттикнува родителите да се вклучат во образованието
на нивните деца и во животот на училиштето пreku roditelski sredbi на кои се информираат родителите, Рoditelskiot
Сovet, информирање на родителите vo re{avawe na nekoi problemi vo u~ili{teto se so cel sozdavawe podobri uslovi za
rabota na istoto ~ija krajna cel e pred se najdobro obrazovanie za svoite deca. Училиштето со другите заинтересирани

учесници во образованието од Локалната заедница соработува преку пoсета на оp{tinata, gradona~alnikot. Lokalnите
власти целосно се инволвирани во работата и активноста на училиштето.

Клучни јаки страни








Se educiraat u~enici od razli~na polova pripadnost, различна национална припадност и различна вероисповед
Postoi visok stepen na komunikacija, sorabotka i po~ituvawe pome|u site u~enici bez razlika na polovata
pripadnost, националната припадност и вероисповеста
Postoi sorabotka me|u klasniot rakovoditel, stru~nite slu`bi i u~enicite za razre{uvawe na problemite.
Родителите се активно вклучени во воспитно-образовниот процес, редовно се запознаваат со успехот, дисциплината и
поведението на учениците и даваат свои мислења, идеи, сугестии
Otvorenost od strana na u~ili{teto za sorabotka so site subjekti od lokalnata samouprava.
Пrifa}awe na decata so posebni potrebi и пречки во психо-физичкиот развој
Коректен однос на сите што се вклучени во воспитно-образовниот процес

Слабости
 Nedovolna afirmacija na onie u~enici koi postignuvaat solidni rezultati vo pogled na u~eweto i disciplinata.
 Neredovnost, nepo~ituvawe na nastavniot kadar od strana na nekoi u~enici, nedisciplina.
 Nastavniot kadar ne e zadovolen od povedenieto na u~enicite
 Nedostatok od soodvetna и стручна literatura
Идни активности: Приоритетни подподрачја (оддели) во рамките на ова подрачје кои може да бидат вклучени во планот за
развој на училиштето





Подобрување на дисциплината и поведението на учениците преку намалување на нередовноста и недоволното почитување на
наставниот кадар од пооделни ученици.
Едукација на родителите на учениците
Избегнување на појавата на привилегирани наставници и обезбедување на еднаков третман за сите
Почесто контактирање со родителите и поголема соработка со што родителите ќе имаат можност почесто и поинтензивно да го
даваат своето мислење, сугестиите и предлозите



Во глобала учениците се подеднакво поттикнати да работат на часовите, како подобрите, така и послабите ученици, но сепак за
во иднина треба да се работи на делот за поголемо активирање на послабите ученици

Област 7. Соработка со родителите и со локалната средина

Целокупната работа во училиштето беше насочена кон градење почит и правичност кон учениците, родителите и
вработените. Соработката на училиштето со родителите беше континуирана, тие активно се вклучуваа во животот и работата на
Советот на родители и Училишниот одбор.
Родителите навремено се информираа за индивидуалниот напредок, дисциплината, изостаноците и социјализацијата на
нивните деца преку родителски средби, индивидуални средби со одделенскиот раководител, предметните наставници и стручната
служба. Учество земаа и во организација на спортски манифестации, организација и реализација на приредби, излети и научни
посети, естетско уредување на училиштето и помош во реализација на училишните проекти.
Континуираната соработка со Локалната самоуправа се остваруваше преку спроведување на заеднички проекти и
организирање и учество на настани кои се од интерес на заедницата. Училиштето соработуваше со здравствените организации,
средните училишта, „Народна техника“, „Центар за социјални работи“, МВР, „Црвен крст,Народен театар „Антон Панов “, „Народен
музеј“, Локална библиотека „ Благој Јанков-Мучето“ и други.
Успешната соработка на училиштето со медиумите се остваруваше со цел да се информира јавноста за активностите на
училиштето и постигнатите резултати.
Клучни јаки страни







 Постојана и квалитетна соработка со родителите на учениците
 Добра соработка со институциите на локалната средина и месното население
 Организирање повеќе родителски средби во текот на учебната година
 Поддршка од Локалната самоуправа и Општината при организација и реализација на различни настани по различни поводи
 Вклученост на родителите во сите настани во училиштето

 Редовни индивидуални средби на наставниците со родителите



 Учество на настани и манифестации организирани од Локалната самоуправа
Слаби страни



Недоволно развиена воспитна компонента на учениците преку организирање работилници со родителите
Недоволна заедничка соработка меѓу учениците,родителите и локалната самоуправа за запознавање и негување на
традиционалните семејни вредности
Приоритети






Зголемување на воспитната компонента на учениците преку организирање на работилници со родители
Зголемување на соработката со родителите заради запознавање и негување на традиционалните вредности

Заклучни согледувања : Во следните учебни години во Годишните програми за работа на училиштето ќе се земат во
предвид сите слаби страни утврдени со самоевалвацијата , а воедно ќе се планираат и активности за утврдените
приоритети.

Училишна комисија

